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Rīgā 

14.06.2021. Nr. LPA 1.8.-20 

Valsts kancelejai 

 

Par priekšlikumu sniegšanu  

“Ministru kabineta kārtības rullis” 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izskatījusi Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Ministru kabineta kārtības rullis” (turpmāk – MK kārtības rullis) un sniedz priekšlikumus 

grozījumu veikšanai.  

 

Saeima, apstiprinot Nacionālo attīstības plānu 2021-2027, nepārprotami pilsonisko dialogu ir 

pielīdzinājuši sociālajam dialogam, tādējādi “(..) nosakot dialogam ar pilsonisko sabiedrību 

līdzvērtīgu pieeju - sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos, tādējādi stiprinot 

demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un uzticēšanos valstij (..)”, tādēļ 

aicinām MK kārtības rullī iekļaut pamatus pilsoniskajam dialogam, kā to ir paredzējis arī 

likumdevējs. Lai to nodrošinātu, aicinām veikt grozījumus MK kārtības rullī, izsakot konkrētos 

punktus šādā redakcijā: 

 

“141. Tiesības piedalīties Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā, kurā tiek izskatīts nacionālās 

pozīcijas projekts, ir sociālo partneru organizāciju pārstāvjiem, Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvim un Latvijas 

Pilsoniskās alianses pārstāvim, kuri informāciju par uzaicināmo pārstāvi pirms sēdes 

elektroniski iesniedz Valsts kancelejā.” 

 

42.punktu “Par projektu atzinums (saskaņojums) nepieciešams no” papildināt ar jaunu 

apakšpunktu: 

“Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un 

Latvijas Pilsoniskās alianses, ja projekts attiecas uz pilsoniskās sabiedrības attīstības un 

biedrību un nodibinājumu darbību (pilsoniskās sabiedrības horizontālie jautājumi, demokrātijas 

kultūra un cilvēktiesības), tai skaitā nodokļu un finanšu jautājumi.” 

 

“77.2.var piedalīties ar padomdevēja tiesībām – parlamentārie sekretāri, Ministru prezidenta 

biroja vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs, Valsts kancelejas amatpersonas, 

Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 

pārstāvis, Valsts kontroles pārstāvis, Ģenerālprokuratūras pārstāvis, Latvijas Pašvaldību 

savienības pārstāvis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis, Nacionālās 

trīspusējās sadarbības padomes pārstāvis, Konkurences padomes pārstāvis, tiesībsarga 

pārstāvis, plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis, Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis, Latvijas 

Pilsoniskās alianses pārstāvis un nevalstisko organizāciju pārstāvis.” 

 

“89.13. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes pilnvarots nevalstisko organizāciju pārstāvis un Latvijas Pilsoniskās alianses 

pilnvarots pārstāvis.” 
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“62. Projekti, kuri skar pilsoniskās sabiedrības attīstības un biedrību un nodibinājumu darbību 

(pilsoniskās sabiedrības horizontālie jautājumi, demokrātijas kultūra un cilvēktiesības), tai 

skaitā nodokļu un finanšu jautājumi izskatāmi un saskaņojami Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē. 

 

Grozījumi nodrošinās, ka  tiek ievērota likumdevēja griba, piešķirot vienlīdzīgu statusu 

pilsoniskajam dialogam, tāpat nodrošinās, k a notiek konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un 

nozares biedrībām un nodibinājumiem lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, kā arī 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 finansēm.  

 

Vēršam uzmanību, ka MK kārtības ruļļa tekstā tiek lietots termins “nevalstiskās organizācijas”, 

kas nav juridisks termins, tādēļ uzskatām, ka MK kārtības rullī jāizmanto termins “biedrības un 

nodibinājumi” vai “sabiedriskās organizācijas”, kāds termins ir iekļauts arī Satversmē . Tāpat 

termins “nevalstiskās organizācijas” ietver daudz plašāku juridisko personu loku - pie 

nevalstiskā sektora attiecina arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un atsevišķos gadījumos arī 

politiskās partijas. 

 

Tādēļ aicinām labot MK kārtības ruļļa tekstu, tai skaitā 17.punktu izsakot šādā redakcijā: 

“17. Mēneša laikā pēc tam, kad Saeima nobalsojusi par uzticības izteikšanu jaunajam Ministru 

kabinetam, katra ministrija sadarbībā ar valdības sociālajiem partneriem, sadarbības partneriem 

un nozari pārstāvošajām biedrībām un nodibinājumiem sagatavo rīcības plāna pasākumu 

projektu un iesniedz to elektroniski Pārresoru koordinācijas centrā.” 

 

Attiecībā par aicinājumu iekļaut MK kārtības rullī atsauci uz Latvijas Pilsonisko aliansi, jāmin, 

ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevaldības sektora interešu 

pārstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt biedrību un 

nodibinājumu kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse 

apvieno 140 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO 

iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas 

diasporas. 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zonberga 

Kristine@nvo.lv  

Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par 

atzinuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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