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Rīgā, 25.08.2021. Nr.2-9e/172 

 

Valsts kancelejai 

 

 

Par tiesību aktu projektu "Ministru kabineta kārtības rullis" (VSS 592) 

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) atkārtoti ir iepazinusies  i ar 

Valsts kancelejas sagatavoto projektu "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk – 

Kārtības rullis) un tā anotāciju, kopumā atbalsta Vienotā tiesību aktu portāla darbības 

uzsākšanu un vienlaikus sniedz šādus atkārtotus iebildumus un komentārus. 

LDDK, atsaucoties uz diskusijām 2021. gada 12.augusta Valsts sekretāru sanāksmē 

un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes ārkārtas sēdē 

18.augustā, atkārtoti iebilst pret 93.2.2.punktu redakcijā (datne - 

MKnot_kart_rullis_12082021) kas nosaka, ka valsts sekretāru sanāksmē ar 

padomdevēja tiesībām var piedalīties balsstiesīgo sanāksmes dalībnieku aicināti 

pārstāvji, citu institūciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji, 

ievērojot šo noteikumu 148.punktā noteiktos dalības nosacījumus.  

Pamatojums 

LDDK vērš uzmanību uz 148.punkta neskaidro redakciju, kas nosaka Ministru kabineta 

loceklis, Valsts sekretārs, iestādes vadītājs un Nevalstiskās organizācijas vadītājs 

vai viņa pilnvarota persona pirms personu uzaicināšanas dalībai attiecīgi Valsts 

sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē 

(turpmāk – sēde) ņem vērā šo noteikumu 176. punktu un lietderības apsvērumus, un 

dalībai sēdē piesaka tikai tās personas, kuras izmantos padomdevēja tiesības, 

piesakoties savas pārstāvētās institūcijas oficiālā viedokļa sniegšanai konkrētajā 

jautājumā, vai kurām oficiālais viedoklis būs jāsniedz pēc sēdes balsstiesīgā 

dalībnieka uzaicinājuma. LDDK uzsver, ka no redakcijas nav saprotams, vai 

nevalstiskās organizācijas vadītājs varēs pieteikt personu organizācijas oficiālā 

viedokļa sniegšanai bez saskaņošanai ar ministriju. Turklāt 148. pantā ir atsauce 

uz 176.pantu, kasi nosaka MK sēžu video tiešraidi, bet, kā zināms, Valsts sekretāru 

sanāksmēm un Ministru kabineta komiteju sēdēm video tiešraide nav paredzēta.  

LDDK vērš uzmanību uz nekonsekvento terminu lietojumu attiecībā uz nevalstiskajām 

organizācijām un aicina lietot terminus, kas jau ir lietoti citos tiesību aktos “pašvaldību 

un sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumi”1  

LDDK, atsaucoties uz 2021.gada 29.aprīļa Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 

komitejai “Labāks regulējums: apvienojam spēkus, lai izstrādātu labākus tiesību 

aktus”2, atgādina, ka Eiropas Komisija savos dokumentos vienmēr uzsver sociālo 

partneru un citu ieinteresēto personu lomu un ieguldījumu (padomus un praktisko 

pieredzi), lai palīdzētu noteikt, kuri tiesību akti vairs nav piemēroti mērķim, uzliek 

                                                           
1 (piemēram, https://likumi.lv/ta/id/187425-latvijas-republikas-nacionalo-poziciju-eiropas-savienibas-
jautajumos-un-ar-tam-saistito-instrukciju-izstrades-un-informacijas). 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0219&from=LV  

https://likumi.lv/ta/id/187425-latvijas-republikas-nacionalo-poziciju-eiropas-savienibas-jautajumos-un-ar-tam-saistito-instrukciju-izstrades-un-informacijas
https://likumi.lv/ta/id/187425-latvijas-republikas-nacionalo-poziciju-eiropas-savienibas-jautajumos-un-ar-tam-saistito-instrukciju-izstrades-un-informacijas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0219&from=LV
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nevajadzīgu slogu, prasa turpmāku iejaukšanos iecerēto mērķu sasniegšanai vai var 

tikt vienkāršoti, tāpēc aicina Kārtības rullī nepārprotami noteikt sociālo partneru 

organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju tiesības piedalīties valdības sēdēs 

un paust viedokli par tiesību aktu projektiem un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. 

LDDK atkārtoti uzsver, ka “Darba devēju organizāciju un to apvienību likuma” 10.panta 

otrā daļa nosaka, ka darba devēju intereses valsts līmenī attiecībās ar Ministru 

kabinetu pārstāv Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurā apvienojušies 

darba devēji, kas nodarbina visvairāk no valstī strādājošajiem, un kura ir 

Starptautiskās darba organizācijas dalīborganizācija. LDDK biedri nodarbina 44% 

valstī strādājošo un LDDK ir ANO Starptautiskās darba organizācijas dalīborganizācija 

vairāk nekā 25 gadus, tāpēc aicinām nodrošināt LDDK iespēju paust darba devēju 

viedokli Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un 

Ministru kabineta sēdēs.  

Priekšlikums 

LDDK ierosina izteikt 93.2.2 punkta tekstu redakcijā, nosaucot nacionālā līmeņa 

sociālo partneru organizācijas “…sociālo partneru organizāciju – Latvijas Darba 

devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības -  pārstāvji…” 

un svītrot teikuma daļu “…ievērojot šo noteikumu 148.punktā noteiktos dalības 

nosacījumus. 

LDDK aicina Valsts kanceleju atkārtoti sasaukt starpinstitūciju saskaņošanas 

sanāksmi par Kārtības Rulli, kā arī nodrošināt tikšanos ar LDDK biedru organizācijām, 

lai sniegtu atbildes uz jautājumiem, kādā veidā sociālo partneru organizācijām tiks 

nodrošināta piekļuve TAP portāla darba videi, kā nodrošināt iespēju regulāri (katru 

darbdienu) sekot līdzi saskaņošanai nodoto projektu sarakstam, kādā kārtībā iesniegt 

priekšlikumus, utt.  

 

Cieņā 

Ģenerāldirektore   (paraksts*)   L.Meņģelsone 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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