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Rīgā 

12.01.2022. Nr. LPA 1.7.-4 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai 
 

 

Par valsts budžeta likuma izstrādi 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" aicina Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju 

uzsākt diskusiju un rast risinājumus, kā valsts budžeta likuma izstrādes procesā nodrošināt 

atklātību un sabiedrības līdzdalību jeb konsultēšanos ar pilsonisko sabiedrību par valsts budžeta 

projekta prioritātēm. Latvijas Pilsoniskās alianses ieskatā, valsts budžeta izstrādes procesā ir 

jāievēro labas pārvaldības principi, lai nodrošinātu to, ka valsts amatpersonu un politiķu darbība 

nerada šaubas par to pieņemto lēmumu objektivitāti, kas savukārt palielina sabiedrības 

neuzticēšanos un šaubu ēnu par to, kā tiek pieņemti lēmumu valstī, tai skaitā, pārdalot valsts 

budžeta līdzekļus. Tomēr ar bažām sekojam līdzi līdzšinējai praksei valsts budžeta izstrādes un 

apspriešanas gaitā paredzot iesaisti un konsultēšanos tikai ar sociālajiem partneriem Nacionālās 

trīspusējās sadarbības padomē (pēc būtības divas organizācijas: Latvijas Darba devēju 

konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība) un tās izveidoto apakšpadomju sēdēs, 

tādējādi no procesa izslēdzot tās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pilda pilsoniskā 

dialoga funkcijas..  

 

Šāda prakse faktiski neatbilst modernas valsts pārvaldības principiem un formāts izslēdz iespēju 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un NVO un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas 

memoranda padomei sniegt priekšlikumus budžeta prioritātēm, lai risinātu dažādu nozaru un 

nevalstiskā sektora problēmas un veicinātu attīstību.  

 

Tādēļ aicinām rast risinājumus un uzlabot esošo valsts budžeta plānošanas procesu, paredzot 

konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozaru pārstāvjiem. un nodrošinot mehānismu, kurā: 

- valsts budžeta finanšu līdzekļi tiktu pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas 

dokumentiem, balstoties uz sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš definētiem kritērijiem, 

pārraudzības mehānismiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem;  

- notiktu konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām un 

nodibinājumiem lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, proti, sabiedrības un nozaru 

vajadzības tiek noskaidrotas un ņemtas vērā pirms nozaru ministriju plānu iesniegšanas 

Finanšu ministrijā; 

- tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt informāciju un 

piedalīties priekšlikumu izstrādē ne tikai par nozaru ministriju izstrādātajiem normatīvo 

aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, bet arī par publiskā finansējuma 

prioritātēm, kas saistās ar valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu finansēm; 

- ieviests jēgpilns pilsoniskās sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas process, 

tādējādi nodrošinot mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību 

visos valsts pārvaldes līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos. 

 

Vienlaikus informējam, ka Latvijas Pilsoniskās alianses un Valsts kanceleja 2022. gadā uzsāk 

domnīcas "Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā" darbu. Šīs 

domnīcas ietvaros kopīgi tiks meklēti risinājumi, kā uzlabot pilsoniskās sabiedrības iesaisti 

publiskā finansējuma plānošanā un izstrādē (valsts, pašvaldības, un Eiropas Savienības fondu 

līmeņi). Plašāka informācija tīmekļu vietnē šeit. Pirmā tikšanās notiks š.g. 13. janvārī, kuras 
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laikā Finanšu ministrijas pārstāvji sniegs pārskatu par valsts budžeta plānošanas, sagatavošanas 

un apstiprināšanas procesu, savukārt ar pašvaldību budžeta plānošanas, sagatavošanas un 

apstiprināšanas procesu iepazīstinās Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Aicinām 

komisijas deputātus un citus interesentus iesaistīties domnīcas darbā, lai kopīgi uzsāktu 

diskusijas un meklētu risinājumus augstākminētajiem izaicinājumiem valsts budžeta izstrādes 

procesā 

 

 

Ar cieņu 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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