Ministriju sniegtā informācija par sadarbību
ar nevalstiskajām organizācijām
Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanā
Aizsardzības ministrija
Laika posmā no 2006.gada janvāra līdz maijam AM un tās padotības iestādes sadarbojušās ar NVO,
kuras parakstījušas sadarbības memorandu (Latvijas Transatlantiskā organizācija, jauniešu kustība „Tellus”),
un tām, kuras vēl nav pievienojušās memorandam, taču sniedz būtisku ieguldījumu aizsardzības nozares
darbībā atbilstoši memorandā izvirzītajiem mērķiem un sadarbojas ar AM un tās padotības iestādēm jau
vairākus gadus. Tādējādi ir izveidots stabils un līdzdarboties spējīgs NVO tīkls, kas pamatā sniedz atbalstu
AM un tās padotības iestādēm sabiedrības informēšanas un izglītošanas jomā gan nacionālā, gan starptautiskā
mērogā, kā arī Latvijas karavīru piemiņas un militārās vēstures liecību saglabāšanā.
AM un tās padotības iestādes, sadarbojoties ar NVO, sniegušas gan finansiālu (īstermiņa, ilgtermiņa
sadarbības līgumi), gan nemateriālu (ekspertu konsultācijas, dalība kopīgi rīkotos sabiedrības informēšanas
pasākumos) atbalstu.
Sadarbību starp AM un tās padotības iestādēm un NVO koordinē sabiedrisko attiecību speciālisti vai
pilnvarotas amatpersonas, tādējādi nodrošinot efektīvu sadarbības un informācijas aprites mehānismu,
ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasības.
Ievērojot NVO un MK sadarbības memorandā noteikto, kā arī MK 2006.gada 17.janvāra instrukcijas
Nr. 2 „Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē,
Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem”
prasības, AM regulāri informē par tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu virzību
apstiprināšanai MK, publicē šo un citu aktuālāko informāciju par notikumiem aizsardzības nozarē ministrijas
mājas lapā www.mod.gov.lv, kā arī sniedz informāciju NVO pēc to pieprasījuma.
Ieinteresēto NVO pārstāvji saistībā ar to priekšlikumiem tiek iesaistīti arī atsevišķu nozares politikas
un tiesību aktu projektu izstrādē. Nevalstiskās organizācijas, ar kurām sadarbojas AM, devušas nozīmīgu
atbalstu nozares uzdevumu īstenošanā.
AM un tās padotības iestāžu nevalstiskā sektora sadarbības organizāciju saraksts
1. Latvijas Transatlantiskā organizācija
2. Latvijas Transatlantiskais jauniešu klubs
3. Latvijas Ārpolitikas institūts
4. Latvijas Inteliģences apvienība
5. Latviešu virsnieku apvienība
6. Latvijas Rezerves virsnieku asociācija
7. Latviešu strēlnieku apvienība
8. Latvijas Nacionālo karavīru biedrība
9. 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātais sabiedriskais fonds
10. Nodibinājums „Kalpaka pieminekļa fonds”
11. Atklātais sabiedriskais fonds "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds"
12. Latvijas Politiski represēto apvienība
13. Latvijas Nacionālo partizānu apvienība
14. Rīgas Latviešu biedrība
15. Kanādas Latviešu centrs Toronto
16. Daugavas vanagi Latvijā
17. Brīvības cīnītāju palīdzības fonds
18. Brāļu kapu komiteja
19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
20. Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
21. Latvijas Universitātes žurnāla „Latvijas Vēsture” fonds
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Ārlietu ministrija
9.martā tika noslēgts līdzdarbības līgums ar sabiedrisko organizāciju "Latvijas literatūras centrs" par Latvijas
tēla popularizēšanu kultūras jomā Čehijas Republikā. (Līguma teksts pieejams ministrijas mājas lapā internātā http
://www. am.gov. lv/lv/Ministrij a/LidzdarbibasLigumi/cehij a/).
20.aprflī Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajā konferencē "Latvijas NVO sadarbība -tilts uz Eiropas Savienību" ĀM
pārstāvji informēja sociālos partnerus un NVO par to tiesībām un iespējām iesaistīties Latvijas nacionālo pozīciju
veidošanā, par nevalstiskajam sektoram pieejamo informāciju un sadarbības iespējām ar partnerorganizācijām ES
dalībvalstīs un ES institūcijām.
21.aprīlī Nacionālā attīstības plāna apspriešanas pasākumu ietvaros, ĀM organizēja stratēģijas ,,Latvijas dalība
Eiropas Savienībā - pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība 2007.-2013." sabiedrisko apspriešanu.
28.aprīlī Valsts kancelejas rīkotā semināra "Kā ietekmēt valdības un Briseles lēmumus?" ietvaros ĀM
pārstāvji informēja sociālos partnerus un NVO par to tiesībām un iespējām iesaistīties Latvijas nacionālo pozīciju
veidošanā, par nevalstiskajam sektoram pieejamo informāciju un sadarbības iespējām ar partnerorganizācijām ES
dalībvalstīs un ES institūcijām.
5.maijā tika pieņemts rīkojums par Valsts aģentūras "Latvijas institūts" Konsultatīvās padomes izveidošanu. Padomes
sastāvā ietilpst 12 eksperti, tai skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvji.
9.maijā AM sadarbība ar Eiropas Kustību Latvija un citiem atbalstītajiem "Eiropas nedēļas" ietvaros rīkoja
konferenci "Piedalies lēmumu pieņemšanā no pašvaldības līdz Eiropai! Kā un kāpēc?". Uzstājoties konferencē,
ārlietu ministrs A.Pabriks akcentēja sabiedrības iesaistes lomu valsts pārvaldes procesos.
2006.gada maijā noslēdzas ĀM un Ziemeļu Ministru padomes kopīgais projekts "Rokasgrāmata par ES
lēmumu pieņemšanas procedūrām un praktiskas vadlīnijas dalībai ES" (2004.gada oktobris - 2006.gada maijs).
Projekts vērsts uz ierēdņu administratīvās kapacitātes stiprināšanu ES jautājumos, ņemot vērā Somijas,
Zviedrijas un Dānijas pieredzi, un tā rezultātā izdota "Rokasgrāmata praktiskam darbam ar ES jautājumiem".
Ņemot vērā Ziemeļvalstīs spēcīgās sociālā dialoga tradīcijas, Rokasgrāmatā akcentēts sociālo partneru un
nevalstisko organizāciju iesaistes mehānisms ES lēmumu pieņemšanas procesā, īpašu uzmanību pievēršot arī to
iesaistīšanas nepieciešamībai Latvijas nacionālo pozīciju gatavošanā par ES tiesību aktiem un politikas dokumentiem.
Paralēli ir izstrādāta Rokasgrāmatas elektroniskā versija ievietošanai internetā ĀM mājas lapā, tādējādi to padarot
pieejamu visplašākajam lasītāju lokam.
ĀM pastāvīgi veic virkni citus pasākumu sadarbības attīstībai un veicināšanai. Tiek nodrošināta ministrijas
pārstāvju dalība ES Informācijas aģentūras vadītajā "Koordinācijas darba grupā sabiedrības informēšanai par
Latvijas dalību ES", kuras ietvaros sadarbībā ar citām iestādēm izstrādāja ministriju un īpašu uzdevumu
sekretariātu mājas lapās ievietojamās informācijas par ES jautājumiem modeli.1 Nevalstiskā sektora iesaistes
nepieciešamība tiek akcentēta arī lekciju kursā "ES lēmumu pieņemšana un acquis piemērošana: nacionālo
interešu pārstāvēšanas praktiskie aspekti", ko Valsts Administrācijas skolā minētā projekta ietvaros ĀM un
Tieslietu ministrijas pārstāvji lasa kopš 2004.gada novembra.
Ministrija aktīvi iesaistās ierēdņu apmācības kursu veidošanā gan Valsts administrācijas skolā, gan nozaru
ministrijās, lai, cita starpā, apmācītu ierēdņus iesaistīt Latvijas pozīciju veidošanā nevalstisko sektoru.
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Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Lai sasniegtu memoranda mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes
darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmuma pieņemšanas procesos valsts pārvaldē,
ministrija un tās padotībā esošās iestādes sadarbojās ar šādām nevalstiskajām organizācijām:
1) Demogrāfisko un ģimenes lietu padomes darbā - ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas
Audžuģimeņu biedrību, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienību;
2) bērnu tiesību aizsardzības jomā - ar organizāciju ,,Glābiet bērnus"; ANO Bērnu fondu (UNICEF),
sabiedrisko organizāciju ,,Rīgas samariešu apvienība", sabiedrisko organizāciju ,,Saules tilts", Latvijas Interneta
Asociāciju;
3) Eiropas Kopienas finansētā projekta ,,Men equal, men different" ietvaros, risinot tēva lomas
ģimenē stiprināšanas jautājumus, ar Latvijas Dzimuma līdztiesības apvienību;
4) diskusijās par valsts politikas attīstības iespējām ģimeņu atbalsta jomā tika aicinātas piedalīties tādas
nevalstiskās organizācijas kā Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, Latvijas vecāku apvienība ,,Vecāki
izglītībai, sadarbībai, izaugsmei", atbalsta klubs ,,Laipa", Auces Daudzbērnu ģimeņu biedrība ,,Spiets", Dobeles
lielo ģimeņu centrs ,,Jumis 2000", Ikšķiles ģimeņu apvienība, vecāku atbalsta grupa ,,Saulesbērns", biedrība
,,Alūksnes rajona bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs ,,Saulstariņi"", biedrība ,,Zvanenieki",
biedrība ,,Veczvanenieki", neformālā grupa ,,Alūksnes jauno māmiņu skola u.c.; jaunatnes lietu joma - ar Latvijas
Jaunatnes padomi, Latvijas Studentu apvienību, Latvijas Skolēnu padomi, Latvijas Ģimenes plānošanas un
seksuālās veselības asociāciju ,,Papardes zieds", Latvijas Pilsonisko aliansi;
6) audžuģimeņu pakalpojumu attīstības jomā - ar Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrību ,,Bakners",
Sociālo pakalpojumu aģentūru ,,Ģimenes krīzes centrs", biedrību ,,Elizabete", nodibinājumu ,,Vidzemes
reģionālais atbalsta centrs Dardedze", biedrību ,,Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs", Zantes ģimenes krīzes
centru;
7) ministrijas izstrādāto normatīvo aktu un politikas dokumentu saskaņošanā - ar Latvijas Pašvaldību
savienību, Latvijas klīnisko psihologu asociāciju, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju
,,Papardes zieds", Latvijas Audžuģimeņu biedrību, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienību, Ģimenes
atbalsta koordinācijas centru, Apvienību bērnu, jauniešu un ģimenes tiesību aizsardzībai.

Ekonomikas ministrija
Lai īstenotu Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda mērķi –
sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās
sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, tādējādi veicinot
demokrātiskas valsts pamatelementa – pilsoniskās sabiedrības attīstību, Ekonomikas ministrija veikusi virkni
aktivitāšu, kā rezultātā ir izveidojusies veiksmīga un regulāra sadarbība ar dažādām nevalstiskajām
organizācijām, īpašu uzmanību pievēršot sadarbības veicināšanai ar uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskajām
organizācijām.
Pie Ekonomikas ministrijas darbojas divas konsultatīvas institūcijas – Tautsaimniecības padome (TSP) un
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome (MVUAP).
Tautsaimniecības padome ir uzņēmēju, valsts struktūru un nevalstisko organizāciju pārstāvju
konsultatīva padome, kuras galvenās funkcijas ir izskatīt un sekot tādu jautājumu (normatīvo dokumentu
projektu, tautsaimniecības attīstības koncepciju, valsts budžeta un citu dokumentu) risināšanai, kas ir
nozīmīgi Latvijas tautsaimniecības attīstībai; sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus
par šiem jautājumiem; un realizēt dialogu starp uzņēmējiem un Ekonomikas ministriju, Tautsaimniecības
vienotās stratēģijas un attīstības padomi, kā arī citām valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām.
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Lai profesionāli tiktu pārstāvētas dažādu tautsaimniecības
nozaru
intereses
efektīvā
Ekonomikas ministrijas dialogā ar TSP un citām uzņēmējus pārstāvošām NVO, Ekonomikas ministrijā ir
izveidots sadarbības modelis – noslēgts Vienošanās protokols par sadarbību ar tām nozaru ekspertu
padomēm un asociācijām, kuras visvairāk atbilst Ekonomikas ministrijas funkcijām un sastāda būtiskāko daļu
Latvijas iekšzemes kopprodukta. Šādu protokolu Ekonomikas ministrija un TSP parakstīja ar mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības, ķīmiskās un farmaceitiskās rūpniecības, vieglās rūpniecības, būvmateriālu
ražotāju, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības, būvniecības, pasažieru pārvadātāju, biznesa izglītības un
vadības konsultantu, tūrisma un poligrāfijas nozaru ekspertu padomēm.
Vienlaicīgi uzsveram, ka TSP pārstāvis ir tiesīgs piedalīties Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) ar
padomdevēja tiesībām. Tāpat, saskaņā ar MK Kārtības rulli, TSP sniedz atzinumus par VSS izsludinātajiem
normatīvo aktu projektiem. Vienlaicīgi TSP sadarbojas ar Saeimu, ministrijām un citām valsts institūcijām, lai
panāktu TSP izvirzīto priekšlikumu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai iekļaušanu normatīvajos aktos.
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības sadarbības padome ir mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) un komersantus pārstāvošo juridisko personu (apvienību, organizāciju, asociāciju) pārstāvju
konsultatīva padome, kuras galvenās funkcijas ir izskatīt un sekot tādu jautājumu (normatīvo dokumentu
projektu, tautsaimniecības attīstības koncepciju, valsts budžeta un citu dokumentu) risināšanai, kas ir nozīmīgi
MVU uzņēmējdarbības labvēlīgas vides politikas veidošanai un īstenošanai, un sekmētu MVU attīstību; sagatavot
priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus par šiem jautājumiem; un realizēt dialogu starp uzņēmējiem
un Ekonomikas ministriju, citām valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām, kā arī starptautiskajām
organizācijām, kuras ietekmē MVU darbību un attīstību. Pašlaik MVUAP ir iekļautas 28 mazos un vidējos
uzņēmumus pārstāvošas organizācijas.
Ar abu augstāk minēto konsultatīvo padomju sekretariātu (kuru funkcijas veic Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļa) palīdzību sociālie partneri tiek pastāvīgi
iesaistīti normatīvo aktu projektu, kuri skar uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, izvērtēšanā.
Lai arī MVUAP MK Kārtības rullī nav noteiktas tiesības kā atsevišķai institūcijai tieši sniegt
atzinumus par VSS izsludinātajiem tiesību aktu projektiem, uzņēmēji savus priekšlikumus sniedz Ekonomikas
ministrijai un tālāk tie tiek iekļauti EM sniegtajos atzinumos par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu
projektiem.
Pēc tāda paša principa abas padomes, Latvijas Darba dēvēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera un citi sociālie partneri tiek iesaistīti Latvijas nacionālo pozīciju un instrukciju
sagatavošanā par ES Ministru Padomē un ES darba grupās izskatāmajiem jautājumiem (t.sk. ES tiesību aktu
projektiem). Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tranzītbiznesa asociācija regulāri tiek
informētas par Ekonomikas ministrijas organizēto starpinstitūciju 133. panta komitejas darba grupas sēžu
dienas kārtībām un, ja tajās ir iekļauts minēto nevalstisko organizāciju kompetencē esošs jautājums, tās tiek
aicinātas piedalīties. Pēc nepieciešamības, par darba grupas dienaskārtības jautājumiem un nolemto tiek
informētas arī citas nevalstiskās organizācijas.
Regulāra sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām notiek arī tūrisma politikas veidošanā, kas tiek realizēta
Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes un Tūrisma Nozares ekspertu padomes ietvaros. Sadarbība notiek ar
tām organizācijām, kas ir iekļautas minēto padomju sastāvā, kā arī ar atsevišķām nevalstiskajām
organizācijām to profilam atbilstošo jautājumu risināšanā. NVO tiek iesaistītas aktuālu tūrisma nozares
attīstības jautājumu risināšanā, kā arī atsevišķās darba grupās, kas izstrādā tūrisma politikas plānošanas
dokumentu un normatīvo aktu projektus. Vienlaikus tūrisma nozares NVO aktīvi iesaistās nozares pārstāvju
informēšanā par aktivitātēm un pieņemtajiem lēmumiem Ekonomikas ministrijā, Eiropas Savienības
institūcijās un ANO Pasaules Tūrisma organizācijas ietvaros. Piemēram, konsultācijas un uzņēmējiem notika,
izstrādājot Latvijas Tūrisma attīstības programmas 2006. - 2008.gadam projektu.
Arvien vairāk palielinās nevalstisko organizāciju loma būvniecības politikas pilnveidošanā un normatīvo aktu
izstrādē. Lai sekmētu valsts, pašvaldību un citu institūciju darbību arhitektūras, būvniecības un
būvizstrādājumu rūpniecības attīstībā atbilstīgi nacionālo programmu ekonomiskajai politikai, ir izveidota
konsultatīva padomdevēja institūcija - Latvijas Būvniecības padome, kuras sastāvā ir iekļauti arī pārstāvji no
12 dažādām nozares nevalstiskajām organizācijām. Visi izstrādāto normatīvo aktu projekti pirms to
pieteikšanas valsts sekretāru sanāksmē, tiek izsūtīti Latvijas Būvniecības padomei (t.i. nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem) priekšlikumu sniegšanai.
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Vienlaikus ir cieša sadarbība ar visām būvniecības nozares
profesionālajām
nevalstiskajām
organizācijām, tādām kā Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Būvnieku
asociācija, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija un citām.
Sadarbības partneri regulāri tiek informēti par aktualitātēm būvniecības jomā, pieaicināti darba grupās, kuras
izstrādā normatīvo aktu projektus, kā arī tiek iesaistīti starptautiskos sadarbības projektos. Tiek rīkoti kopīgi
semināri un konferences par būvniecības, arhitektūras, kvalitātes, darba drošības un vides pieejamības
jautājumiem, sagatavoti metodiskie materiāli, izdoti bukleti. Kopā ar NVO „Apeirons” organizēta sabiedrisko
vides pieejamības ekspertu apmācība un gada balvas „Zelta kruķis” piešķiršana par humānāko ēku vairākās
kategorijās.
Importa licencēšanas (t.i. noteiktu trešo valstu izcelsmes atsevišķu tekstila, netekstila un tērauda
preču ievešanai Latvijā) jautājumos ministrijai bijusi veiksmīga sadarbība ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu
asociāciju un Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociāciju sākotnējo pozīciju saskaņošanā pārstāvībai
Eiropas Savienības institūcijās, kā arī semināru organizēšanā uzņēmējiem par tirdzniecības nosacījumiem.
Ar Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un visām vadošajām nozaru
asociācijām ministrijai bijusi veiksmīga sadarbība valsts eksporta politikas veidošanā, saskaņojot attiecīgos
politikas plānošanas dokumentus. Regulārs dialogs notiek arī Eksporta veicināšanas padomes ietvaros, kas ir
koleģiāla, koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt Eksporta
veicināšanas programmas 2005.–2009.gadam izpildes uzraudzību.
Kopš 1999.gada tiek izstrādāts ikgadējais Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kas ietver
rīcības virzienus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, identificē konkrētas problēmas un definē konkrētus
veicamos pasākumus problēmu novēršanai. Lielākā daļa Pasākumu plānā iekļauto problēmu ir apzinātas,
plāna izstrādē cieši iesaistot Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Tautsaimniecības padomi, Latvijas Mazo un
vidējo uzņēmēju un amatniecības padomi, kā arī citu komersantu organizāciju pārstāvjus.
Sociālie partneri ir tikuši iesaistīti arī Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programmas 2004.2006.gadam (Programma) izstrādē. To priekšlikumi tiek iekļauti arī ikgadējā Programmas Rīcības plānā.
Vienlaicīgi augstākminēto konsultatīvo padomju, kā arī citu komersantus apvienojošo organizāciju pārstāvji
ir iekļauti Programmas izpildes uzraudzības padomē, kuras pienākums ir veikt Programmas ieviešanas
vadību, koordināciju, pārraudzību un izvērtēšanu.
Valsts un privātās partnerības politikas izstrādē, kā arī lai sekmētu VPP projektu realizāciju Latvijā, EM
sadarbojas ar Valstiski privātās partnerības asociāciju. Kopīgi tiek sniegtas konsultācijas interesentiem, kā arī
tiek organizētas darba grupas par valsts un privātās partnerības jautājumiem.
Nevalstiskās organizācijas tiek regulāri iesaistītas tiesību aktu projektu izstrādē, kā arī darbā ar aktuālajiem
jautājumiem patērētāju tiesību aizsardzības, tirgus uzraudzības, tirdzniecības, atbilstības novērtēšanas
koordinācijas un ES iekšējā tirgus koordinācijas jomā.
Viens no galvenajiem EM sadarbības partneriem šajā jomā ir Patērētāju interešu aizstāvības asociācija. NVO
tiek regulāri aicinātas iesaistīties arī Latvijas nacionālās pozīcijas gatavošanā par aktuālajiem ES institūciju
darba kārtības jautājumiem tirgus uzraudzības un patērētāju tiesību aizsardzības jomās. NVO iesaistīšana
darbā pie patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības sfēras aktuālajiem jautājumiem ir ļoti svarīga,
lai nodrošinātu efektīvu patērētāju aizsardzību un tirgus uzraudzību Latvijas tirgū, atbilstoši ieviešot ES
normas Latvijā.
Aktīvi NVO tika iesaistītas Latvijas nacionālās pozīcijas izstrādē par Pakalpojumu direktīvas projektu.
Nevalstisko organizāciju viedokļi par Pakalpojumu direktīvas projektu pēc iespējas ņemti vērā, atspoguļojot
tos arī Latvijas nacionālajā pozīcijā.
Lai nodrošinātu NVO aktīvu līdzdalību tirdzniecības normatīvo aktu sakārtošanā, izstrādē un citu
tirdzniecības jautājumu risināšanā, kā arī sniegtu sekmīgus, ar SOLVIT lietām saistītu problēmu
risinājumus ministrijai notiek aktīva sadarbība ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Ražotāju un tirgotāju
kopienu, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, Latvijas
Pašvaldību savienību, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Loģistikas un muitas brokeru asociāciju, Latvijas augļu un dārzeņu
importētāju un vairumtirgotāju asociāciju, Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un Latvijas Degvielas
tirgotāju asociāciju.
Tāpat notiek aktīva sadarbība informācijas sabiedrības veicināšanā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociāciju.
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Sadarbība ar dažādām nevalstiskajām organizācijām notiek arī Ekonomikas ministrijas padotībā esošajām
institūcijām. Centrālā statistikas pārvalde 2006.gadā turpina iepriekšējos gados uzsākto sadarbību ar biedrību
“Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA). Sadarbība ar LSA izpaužas kopīgu pasākumu organizēšanā. Kopā ar
LSA 2006.gada pirmajos četros mēnešos īstenoti ikmēneša statistiskie lasījumi, organizēta kārtējā LSA
biedru kopsapulce.
Valsts energoinspekcijā tiek veikta sadarbība un viedokļu apmaiņa par aktuāliem jautājumiem ar Latvijas
Siltumenerģijas asociāciju, Sašķidrinātās naftas gāzes asociāciju, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienību, kā arī Tehnisko ekspertu asociāciju. Izstrādājot normatīvo aktu projektus,
tiek ņemti vērā sabiedrisko organizāciju priekšlikumi, piemēram. izstrādājot Valsts energoinspekcijas
stratēģijas projektu, notika konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Aktīvs dialogs ar NVO notiek arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kas sadarbojas ar Mašīnbūves
un metālapstrādes asociāciju, Elektronikas un elektrotehnikas asociāciju, Pārtikas uzņēmumu federāciju,
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Kokrūpniecības federāciju, Telekomunikāciju asociāciju, Latvijas
Būvmateriālu asociāciju, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociāciju, Tirdzniecības un rūpniecības
kameru. Pirms šā gada 20.marta, kad sākās projektu pieteikumu pieņemšana valsts atbalsta programmā
“Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai”, kā eksperti – novērotāji tika piesaistīts
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.
Konkurences padomē sadarbība ar Latvijas komersantu profesionālajām organizācijām tiek veikta ar mērķi
veicināt tautsaimniecības nozaru konkurētspēju. Komersantu asociācijas un apvienības tiek konsultētas par
konkurences tiesību interpretācijas un praktiskās piemērošanas jautājumiem, kā arī par atsevišķiem riskiem
privāto uzņēmumu darbībā no godīgas un efektīvas konkurences un godīgas reklāmas viedokļa. Konkurences
padomes speciālistiem ir ļoti svarīga arī iespēja iegūt dažāda veida papildu informāciju un viedokli no minēto
asociāciju pārstāvjiem, analizējot konkrētos tirgus un izskatot iespējamos Konkurences un Reklāmas likuma
pārkāpumus atsevišķu uzņēmumu darbībās, kā arī uzņēmumu apvienošanās lietās. Ir sagatavoti prezentāciju
materiāli informatīvu semināru rīkošanai nevalstiskajām organizācijām par konkurences tiesību piemērošanas
jautājumiem.
2006.gada aprīlī Konkurences padome par nodomu uzsākt aktīvāku sadarbību ar nevalstiskajām
organizācijām ir informējusi vairāku Latvijas nozīmīgāko tautsaimniecības nozaru uzņēmēju apvienības (t.sk.
degvielas tirgotājus, pārtikas produktu un būvmateriālu ražotājus, apdrošinātājus), kā arī Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību.
Sadarbības stiprināšanai šobrīd tiek piedāvāts rīkot seminārus par konkurences tiesībām un to piemērošanas
jautājumiem. NVO ir atzinīgi novērtējušas šādu piedāvājumu un paudušas ieinteresētību sadarboties ar
Konkurences padomi.
Patērētāju aizsardzības politikas efektīvākai īstenošanai notiek aktīva sadarbība starp Patērētāju tiesību
aizsardzības centru (PTAC) un vairākām dažādas jomas un nozares pārstāvošām NVO. Piemēram, ES
PHARE projekta „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” darba grupās tika iesaistītas patērētāju
aizsardzības organizācijas – Patērētāju interešu aizsardzības asociācija un Patērētāju interešu aizstāvības
klubs, kā arī vairākas tirdzniecības un rūpniecības nozares pārstāvošās organizācijas - Latvijas Tirgotāju
asociācija un Degvielas Tirgotāju asociācija.
2005.gadā PTAC pirmo reizi organizēja plašu tikšanos ar dažādu nozaru uzņēmumu asociācijām. Tikšanās –
semināra galvenais mērķis bija uzņēmumu informēšana par preču drošuma aspektiem, kā arī diskusijas un
viedokļu apmaiņa ar uzņēmējiem par optimālākajiem sadarbības veidiem un ziņošanas sistēmu par bīstamām
precēm.
Kā pozitīvs piemērs PTAC sadarbībā ar NVO ir uzskatāma PTAC ciešā līdzdarbošanās projekta “Patērētāju
uzticības stiprināšana plaša klāsta preču drošumam”, ko īstenoja Patērētāju interešu aizsardzības asociācija.
Projekta realizācijas laikā abu organizāciju pārstāvji kopīgi veica pārbaudes veikalos, lai konstatētu nedrošas
preces un veiktu procedūras, kas saistītas ar to drošuma testēšanu un izņemšanu no tirdzniecības.
Secinot, vēlamies uzsvērt, ka ministrijai un vairākām tās padotībā esošajā institūcijām izveidojusies cieša un
regulāra sadarbība ar dažādiem sociālajiem partneriem, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar uzņēmējus
pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām un dažādām nozaru asociācijām (rūpniecības, būvniecības,
tūrisma, enerģētikas, patērētāju tiesību aizsardzības u.c.). Pie aktīviem sociālajiem partneriem minama arī
Latvijas Pašvaldību savienība. Ministrija atzinīgi novērtē uzņēmēju un viņus pārstāvošo nevalstisko
organizāciju ieguldījumu normatīvās bāzes pilnveidošanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
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Finanšu ministrija
Finanšu ministrija informē, ka, izpildot Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokola Nr.2.
4.§ 2.punktu, Valsts kancelejai š.g. 23.janvārī tika nosūtīta vēstule Nr. 5-6-01/262 ar informāciju par
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 2005.gadā. Papildus
iepriekšminētajā vēstulē norādītajam, informējam, ka 2005.gada 20.oktobrī stājās spēka pēdējie grozījumi
Likumā par budžetu un finanšu vadību, kur likuma 5.pants tiek papildināts ar vienpadsmito daļu, kas paredz,
ka Ministru kabinets nosaka tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidus, samaksas apmēru un kārtību.
Savukārt informāciju par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanu 2006.gadā Finanšu ministrija sniegs atbilstoši minētā punkta pirmajā teikumā noteiktajam, proti,
līdz 2007.gada 12.maijam.
Pielikumā: Finanšu ministrijas 2006.gada 23.janvāra vēstule Nr. 5-6-01/262 uz 7 lp.
Memorands nosaka, ka Ministru kabinets apņemas sekmēt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
biedrībām, nodibinājumiem un citām pilsoniskās sabiedrības institūcijām, turpinot darbu pie valsts pārvaldes
sniegto pakalpojumu vienotu izmaksu noteikšanas, kas ir viens no valsts pārvaldes efektivitātes novērtēšanas
kritērijiem.
Svarīgs solis saistībā ar valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu vienotu izmaksu noteikšanu tika sperts
2004.gada 20.decembrī, pieņemot likumprojektu “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”. Viens
no svarīgākiem šī likuma pantiem paredz Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.pantu papildināt ar vēl
vienu - devīto daļu šādā redakcijā: „Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”. Minētais likumprojekts stājās spēkā 2005.gada
1.janvārī. Līdz ar to, sākot ar šo datumu, Ministru kabinets ieguva pilnvaras apstiprināt valsts tiešās pārvaldes
iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžus kā noteikumus. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu
vadību Pārejas noteikumiem, Ministru kabinetam bija jāapstiprina valsts tiešās pārvaldes iestāžu cenrāžus līdz
2005.gada 1.jūlijam. Šobrīd praktiski visu attiecīgo iestāžu cenrāži jau ir apstiprināti Ministru kabinetā.
Valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu vienotu izmaksu noteikšanas pilnveides procesā būtiski ir arī
2005.gada 23.augustā pieņemtie un 27.augustā spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.615 „Valsts
aģentūru publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
Šie noteikumi nosaka valsts aģentūru sniegto publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un
izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Noteikumi nosaka tādu metodiku, kas nodrošina, ka attiecīgās valsts
aģentūras neiekasē samaksu par pakalpojumiem peļņas gūšanas nolūkā, t.i. iekasētā samaksa par
pakalpojumu nepārsniedz ar tā sniegšanu saistītās izmaksas. Tāpat noteikumi paredz, ka, lai noteiktu
izcenojumu, aģentūrai katram publiskā pakalpojuma veidam jāizstrādā publiskā pakalpojuma izmaksu tāme,
kas nepieciešamības gadījumā ļauj pārbaudīt noteiktā izcenojuma pamatotību.

Iekšlietu ministrija
Lai sekmētu efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, nodrošinot
pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos no 2006.gada 1. janvāra līdz 13. jūlijam
Iekšlietu ministrija ir rīkojusi šādus pasākumus ar sabiedrisko organizāciju (turpmāk- ŠO) līdzdalību:
1) Pasākums ,,Trako ar prātu jeb Vasara bez asarām", 2006.gada 29.jūnijā. Iesaistītās ŠO:
Biedrība ,,Avantis", Latvijas profesionālo Autoskolu federācija, motociklistu klubs ,,Jūrmala", Cēsu
pilsētas domes Jauniešu daļa.
Mērķis: Izglītot jauniešus, skaidrojot ceļu satiksmes drošības pamatjautājumus. Piesardzības
noteikumi uz ielas un ietves. Vadītāju tiesību nepieciešamība, iespējas tās saņemt. Ceļu satiksmes
negadījumos bojā gājušo samazināšana. Motociklistu iemaņu apgūšana, tiesību saņemšana.
Mērķauditorija: Rīgas vidusskolu vecāko klašu jaunieši.
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2) Iekšlietu ministrijas akcija ,,Mans bērns drošībā. Vai tavējais arī?", 2006.gada 20.marts 31. maijs. Iesaistītās ŠO: Fonds ,,Gaismaszīme", Sociālo iniciatīvu centrs ENTEOS.
Mērķis: Informēt pirmskolas vecuma bērnus un viņu vecākus par drošību ikdienā.
Mērķauditorija: pirmskolas vecuma bērni un viņu vecāki, kā arī pirmskolas iestāžu vadītāji un
audzinātāji.
3) Kampaņa pret kūlas dedzināšanu "Nededzini savu zemi!", 2006.gada 11.aprīlis - maijs.
Iesaistītās ŠO un uzņēmumi: Latvijas Pašvaldību savienība, Vides aizsardzības klubs, apdrošināšanas
akciju sabiedrība "I f Latvia", S1A „Vides projekti".
Mērķis: Informēt iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas postu. Akcijas ietvaros darbojās ,,kūlas
dedzināšanas novēršanas patruļas", stacijas izvietoti informatīvi plakāti, tika izplatīti an caur ,,Latvijas
pasts" pasta nodaļām un pašvaldībām visā Latvijā. Iedzīvotājiem izplatītas 10 000 informatīvās
pastkartes, nacionālajās un reģionālajās televīzijās demonstrēja klipu, kurā kūlas dedzināšana
parādīta kā nepārdomāta rīcība, kas sagandē vidi un sagādā nepatikšanas dedzinātājam.
4) Iekšlietu ministrijas vadības tikšanās ar Latvijas Pašvaldības savienības pārstāvjiem, lai
pārrunātu situāciju civilās aizsardzības jomā. 2006.gada 6.aprilis.
Mērķis: pārrunāt valsts drošības pamatnostādnēm atbilstošas civilās aizsardzības sistēmas
veidošanu, apspriest Civilās aizsardzības likumu un tā realizēšanu.
5) Konference par narkotiku, alkohola izplatības novēršanu un jauniešu drošību, 2006. gada
31.martā. Iesaistītās ŠO: Jelgavas Pieaugušo izglītības centrs, Jelgavas dome, Narkoloģijas valsts
aģentūra.
Mērķis: Konferencē nozaru profesionāļi runāja par likumdošanas grozījumiem, preventīvajiem un
citiem pasākumiem, kas būtu nepieciešami nelegālā alkohola un narkotiku izplatības mazināšanai, kā arī
jauniešu drošības un sabiedriskās kārtības uzlabošanai izklaides vietās, it īpaši tajās, kas iecienītas jauniešu
vidū.
6) Seminārs par sadarbību bērnu aizsardzībā "Strādājot kopā bērnu aizsardzībai - sadarbības
uzlabošana starp dažādām institūcijām vardarbības gadījumos pret bērniem un vardarbības
novēršana.", 2006. gada 31. marts. Iesaistītās ŠO: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts
cilvēktiesību biroju, nodibinājums ,,Centrs ,,Dardedze"".
Mērķis : Projektu īstenoja Latvijas Policijas akadēmija programmas par policijas un tiesu
iestāžu sadarbību krimināllietās AGIS ietvaros. Semināra mērķis - tikties ar bērnu tiesību aizsardzības
institūciju darbiniekiem, lai dalītos pieredzē un lai tā būtu kā palīgs turpmākajā darbā.
7) Apaļā galda diskusija ar Eiropas Atslēgmeistam federācijas prezidentu un Igaunijas un Latvijas
Atslēgmeistaru brālības pārstāvjiem par mājokļu drošību Latvijā, 2006. gada 22. februārī. Iesaistītie
dalībnieki: Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Eiropas Atslēgmeistaru federācija.
Mērķis: Veicināt valsts un sabiedrisko organizāciju sadarbību mājokļu drošības jomā.
8) ,,Ēnu diena" Iekšlietu ministrijā, 2006. gada 22. februāris. Iesaistītās ŠO: Junior Achievement Latvija.
Mērķis : Iekšlietu ministrijā ieradās trīs skolēni no Cēsīm, Madonas un Ikšķiles, lai vienu dienu
iejustos ministrijas darba dzīvē, kļūstot par amatpersonu "ēnām". Ēnu dienu organizē ekonomiskās
izglītības organizācija Junior Achievement - Latvija. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas sociāli
ekonomisko attīstību, sagatavojot tās jaunatni un nākotnes līderus dzīvei un darbam mūsdienīgos tirgus
ekonomikas apstākļos.
9) Projekts ,,Atvertu darba tirgu sievietēm", 2005. gada jūnijs - 2007. gada decembris. Iesaistītās
ŠO: Iekšlietu ministrija ir viens no partneriem EQUAL atbalstītajā projektā ,,Atvērtu darba tirgu sievietēm",
kura vadošais partneris ir Resursu centrs sievietēm ,,Marta", bet tiešie partneri - Baltijas Sociālo zinātņu
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institūts, Valsts cilvēktiesību birojs, Starptautiskā Migrācijas organizācija, Sociālās ekonomikas fonds,
Lietišķo sieviešu apvienība, Tehnoloģiju attīstības forums un Latvijas Lielo pilsētu asociācija.
Mērķis: Projekta uzdevums ir veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kuriem ir grūtības
iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram ir jābūt atvērtam ikvienam; līdzsvarot ģimenes un darba
dzīvi, attīstot elastīgākas un efektīgākas darba organizācijas un atbalsta dienestu formas; mazināt atšķirības
dzimumu līdztiesības jomā un izskaust sadalījumu starp vīriešu un sieviešu profesijām; profesionāli un sociāli
integrēt cilvēku tirdzniecības upurus.
Iekšlietu ministrija ir plānojusi šī gada septembrī organizēt Iekšlietu ministrijas vadības un
Nevalstisko organizāciju tikšanos. Paredzamie tikšanās dalībnieki: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas
Skautu un Gaidu Centrālā organizācija, Sabiedriskās politikas centrs Providus, Latvijas Jaunatnes padome,
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ,,Papardes zieds", sabiedrība par atklātību - Delna,
Latvijas Pensionāru federācija.
Mērķis: Pārrunāt jautājumus, kas saistīti drošību, darbinieku apmācību, uz sabiedrību orientētu darbu,
jauniešu sadarbību ar Iekšlietu ministrijas padotības dienestiem, korupcijas riski iekšlietu struktūrās,
preventīvais darbs ar jauniešiem, lektoru izvirzīšana Iekšlietu ministrijas reģionālo semināru ciklam.
Izstrādājot un pilnveidojot dažādus tiesību aktu projektus Iekšlietu ministrija ir iesaistījusi dažādas
nevalstiskās organizācijas (Resursu centrs sievietēm ,,Marta" - sagatavojot tiesību aktu projektus saistībā
acilvēku tirdzniecības ierobežošanu; Latvijas policistu biedrība - sagatavojot priekšlikumus likumprojektiem
,,Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm dienesta gaitas likums" un ,,Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums"; Latvijas Cilvēktiesību un
etnisko studiju centra - izstrādājot Biometrijas datu apstrādes likumprojektu).

Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteiktais mērķis un rīcības
virzieni mērķa sasniegšanā tiek īstenoti, informējot nevalstiskās organizācijas par tiesību aktu projektu
izstrādi, kā arī nevalstisko organizāciju deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja sniegt atzinumus par attiecīgu
tiesību aktu vai plānošanas dokumentu projektiem. Papildus tam, nevalstisko organizāciju deleģētie pārstāvji
ir iesaistīti starpinstitūciju darba grupā, kas izveidota Latvijas nacionālo pozīciju sagatavošanai par Eiropas
Savienības Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras Ministru Padomē izskatāmiem jautājumiem. Šobrīd galvenā
sadarbība ir ar vairākām organizācijām – Latvijas Jaunatnes padomi, Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un Augstākās izglītības padomi.
Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina nevalstisko organizāciju informētību un efektīvu līdzdalību
lēmumu pieņemšanas procesos, ietverot nevalstisko organizāciju sniegto atzinumu atspoguļošanu jautājumu
saskaņošanas protokolos, kā arī nodrošinot ieinteresēto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju līdzdalību
saskaņošanas sēdēs, konsultatīvajās padomēs un atsevišķu projektu izstrādei izveidotās darba grupās.
Nevalstiskajām organizācijām ir iespēja sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei un sniegt par tiem
atzinumus.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji piedalās Eiropas struktūrfondu atklāto konkursu
informācijas pasākumos un informē ieinteresētos sabiedrības pārstāvjus par izglītības politikas īstenošanas
mērķiem un uzdevumiem, par nevalstisko organizāciju iespējām veiksmīgi iesaistīties Eiropas struktūrfondu
finanšu izmantošanā.
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbojas ar profesionālajām asociācijām, ar darba devējiem u.tml.,
izstrādājot profesiju standartus. Profesijas standarta saturs pamatā balstās tikai uz profesionāļu viedokli un
vajadzībām. Katru gadu valsts budžeta finansēto studiju vietu plānošana notiek, ņemot vērā profesionālo
asociāciju izteiktās vajadzības un viedokļus.
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Lai izstrādātu „Nacionālo sporta attīstības programmu
2005.–2012.gadam”, darba
grupā tika piesaistītas: Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība, Sporta skolu direktoru
padome, Latvijas Olimpiskā akadēmija, Latvijas Sporta federāciju padome un Paralimpiskā komiteja.
Regulāri Sporta koordinācijas padomes darbā iesaistītas ir Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas
Olimpiskā vienība, Sporta izglītības iestāžu direktoru padome, Latvijas Sporta federāciju padome, sporta
federācijas (pēc vajadzības).
Lai izstrādātu likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”, darba grupā tika iesaistītas: Latvijas
Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība, Sporta izglītības iestāžu direktoru padome, Latvijas
Olimpiskā akadēmija un Latvijas Sporta federāciju padome.
Konkursa „Gada sporta skolotājs” organizēšanā un vērtēšanā tika iesaistīta Sporta skolu direktoru
padome un Latvijas Olimpiešu klubs.
Studiju fonds, izstrādājot normatīvos aktus par studiju un studējošo kreditēšanas kārtību, kā arī par
studiju un studējošo kredītu dzēšanu, ir sadarbojies ar Latvijas Studentu apvienību un biedrību “Latvijas
Pilsoniskā alianse”. Minētās organizācijas ir sniegušas atzinumus par sagatavotajiem normatīvo aktu
projektiem.
Latvijas Studentu apvienības deleģētie pārstāvji piedalās darba grupās, kā arī darbojas Komisijā
kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs.
Izglītības satura un eksaminācijas centrs, pieņemot ar izglītības satura izstrādes un eksaminācijas
jautājumiem saistītus lēmumus, sadarbojas ar vairākām nevalstiskām organizācijām. Piemēram, pirms lēmuma
pieņemšanas par centralizēto eksāmenu skaitu 2005./2006.mācību gadā notika konsultācijas ar Latvijas
Skolēnu padomi un Latvijas Vecāku apvienību “VISI”. Mācību priekšmetu konsultatīvajās padomēs, kuras
izvērtē mācību priekšmetu standartus un mācību priekšmetu programmu paraugus, ir pedagogu profesionālo
asociāciju dalībnieki.
Lai informētu un izglītotu pedagogus par interešu izglītības un audzināšanas darba jautājumiem,
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, organizējot seminārus un tālākizglītības kursus, ir sadarbojies ar daudzām
nevalstiskām organizācijām, piemēram, Latvijas Sarkano Krustu, Centru pret vardarbību “Dardedze”,
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju “Papardes zieds”, Latvijas Jaunatnes padomi
un Latvijas Vecāku apvienību “VISI”.
Organizējot valsts nozīmes pasākumus bērniem un jauniešiem, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir
iesaistījis sagatavošanas procesā un norises nodrošināšanā tādas sabiedriskās organizācijas kā: Bērnu Vides
skola, Mazpulku organizācija, „Brīvprātīgo centrs”, „Virtuālā enciklopēdija” un citas profesionālās
asociācijas un federācijas.
Īstenots Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes zieds” sadarbības projekts
“Jauniešu NVO stiprināšana: koordinēts atbalsts jauniešu veselībai un attīstībai, II fāze”, kas bija turpinājums
projektam “Koordinēts atbalsts jauniešu veselībai un attīstībai Latvijā” no 2002.–2004.gadam.
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, aktivizējot skolēnu pašpārvalžu darbību izglītības iestādēs un
organizējot Skolēnu pašpārvalžu konferenci, ir izveidojis darba grupu, kurā iesaistījušies Eiropas Kustības
Latvijā, Latvijas Skolēnu padomes un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības pārstāvji.
Atbilstoši memoranda mērķim un īstenošanas aktivitātēm, Izglītības valsts inspekcija 2005.gadā
sadarbojās ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, jautājumos par ārvalstu augstskolu
pārstāvniecību un filiāļu darbības Latvijā izvērtēšanu.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji regulāri piedalās nevalstisko organizāciju organizētajos
semināros, darba grupās un diskusijās par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.
Kultūras ministrija
1.
2005. gada 25. augustā Kultūras ministrija organizējusi Latvijas kultūras darbinieku pirmo forumu
„Kultūras tradīcijas un attīstība – nacionāla valsts”, kurā pieņemts memorands „Kultūra 2010”, ko līdzās
Ministru prezidentam un kultūras ministrei parakstījuši 17 nevalstisko organizāciju pārstāvji.
2.

Pēc Latvijas Būvinženieru savienības ieteikuma tika izveidota aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi””.
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3.
2005. gada 2. septembrī parakstīts līdzdarbības līgums starp Kultūras ministriju,
aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību par atklātību „Delna” par labas pārvaldības principu ievērošanu,
realizējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas, nacionālas nozīmes Akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās
mākslas muzeja ēkas būvniecību.
4.
Pirms arhitektu skiču konkursa izsludināšanas, aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” pasūtīja Daugavas otrā
krasta vīziju Latvijas Arhitektu savienībai.
5.
Festivāla “Pārsteidzošā Latvija” tapšanā iesaistījās Laikmetīgās mākslas centrs, Mākslas
menedžmenta un informācijas centrs, RIX-C, Biennāle - 2005, Kultūras pilotprojektu laboratorija, Noass u.c.
6.
Latvijas restauratoru biedrība organizē restauratoru izstādi „Pagātnes lappuses šodienas aktualitātes”
Latvijas Nacionālajā muzejā.
7.
Latvijas nacionālās bibliotēkas fonds piedalījās Latvijas nacionālās bibliotēkas "loga'' uz
jauno Latvijas Nacionālo bibliotēku jeb atjaunotā LNB skatloga iekārtošanā, kurā ikvienam ir pieejama
informācija par LNB projektu, tā īstenošanas gaitu un aktuālajām norisēm.
8.
Apspriežot „Valsts kultūrpolitikas vadlīniju 2006.-2015. Nacionāla valsts” projektu, kurā paredzēta
plaša sabiedrības iesaiste kultūrpolitikas veidošanā, Kultūras ministrija 2005. gada laikā rīkoja virkni diskusiju
un sabiedrisko apspriežu, kurās piedalījās vairāk nekā 30 nevalstiskās organizācijas. Rezultātā vadlīnijā
iezīmēti vairāki rīcības virzieni, kas saistīti ar NVO un valsts pārvaldes institūciju sadarbību kopējas politikas
īstenošanā:
1) palielināt KM sadarbību ar ĪUMSILS, LM, VM un citām institūcijām kultūras vērtību un tradīciju
saglabāšanas un attīstības procesos neatkarīgi no to etniskās piederības un sociālā stāvokļa;
2) aktivizēt KM, VKKF, pašvaldības, NVO (un privāto sektoru), lai veicinātu daudzveidīgu finansējuma
avotu un veidu pieejamību NVO sektoram un stiprinātu iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos;
3) veidot un uzturēt valsts atbalsta sistēmu NVO sektora kapacitātes palielināšanai;
4) pastiprināt kultūras lomu sociālās izlīdzināšanas veicināšanā un nabadzības samazināšanā un veicināt
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību kultūras procesos;
5) attīstīt izcilības sekmēšanu kultūrā;
6) veicināt labdarību;
7) attīstīt un pilnveidot sabiedrības vajadzībām atbilstošu un pieejamu kultūras informācijas sistēmu un
paplašināt kultūrizglītības nozares attīstību mūžizglītības perspektīvā.
9.
Saskaņā ar likuma par „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.5 pantu KM ir
reģistrētas 23 profesionālās radošās organizācijas, kas saņem apakšprogrammas 01.07.00. "Dotācijas
radošajām savienībām" finansējumu. 2005.gadā dotācija ir Ls 50.000.
10.
KM īsteno dažādas sadarbības formas ar NVO un to pārstāvjiem. KM ir slēgusi finansēšanas un
funkciju deleģēšanas līgumus, iesaistījusi NVO nozaru un konsultatīvajās padomēs, organizējusi konferences
un seminārus:
1) Pie KM darbojas sabiedriskas konsultatīvās un koordinējošās institūcijas, kuras vērtē valsts kultūras
stratēģiju, ierosina un sniedz savus priekšlikumus Kultūras ministrijai lēmumu pieņemšanai jautājumos, kas
attiecās uz dažādu mākslas nozaru attīstību, kā arī pārstāv sabiedrības un profesionāļu viedokli nozaru
jautājumos, saskaņo to ar valsts politiku un iespējām - Latvijas Mūzikas padome, Latvijas Teātra
padome, Vizuālās Mākslas padome, Literatūras un grāmatniecības padome, Latvijas Muzeju
padome, Latvijas Bibliotēku padome, Filmu padome.
2) aktīvi sadarbības partneri Kultūras ministrijai ir Latvijas Mūzikas informācijas centrs, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, Autortiesību un komunicēšanās
konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autortiesību aģentūra, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas
Datortehnoloģiju asociācija, Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju asociācija, Latvijas
Arhitektu savienība, Liepājas koncertzāles atbalsta fonds, Latvijas Mūzikas Producentu Apvienība, Latvijas
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Kino producentu asociācija, Latvijas Izpildītāju un Producentu Apvienība, Latvijas Kinematogrāfistu
savienība, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Radošo savienību padome,
RIX-C, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Tekstilmākslas asociācija, Starptautiskā teātra institūta
Latvijas centrs, Latvijas Dramaturgu ģilde, Latvijas Fotogrāfijas mākslas savienība, Latvijas Dizaineru
savienība, Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Komponistu
savienība, Latvijas Jaunā teātra institūts, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija,
kuras sastāvā ir 22 mazākumtautību kultūras biedrība, Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Muzeju asociācija,
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Skolu bibliotekāru
asociācija u.c.
11.
KM ir izstrādājusi kultūras programmu „Pilsoniskās līdzdalības kultūrpolitikas veidošanā atbalstam”,
kuras mērķis ir aktualizēt sabiedrībā interesi par iespēju līdzdarboties kultūrpolitikas veidošanas procesos
pašvaldības, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī, nodrošinot sabiedrībai pieejamās informācijas
kvalitāti un paplašinot kultūras NVO iesaistes iespējas kultūrpolitikas veidošanā.
Kultūras programmu veido 2 apakšprogrammas: „Sabiedrības un personu izpratnes par līdzdalības iespējām
kultūrpolitikas procesā veicināšana, attīstība un informācijas pieejamības nodrošināšana” un „Atbalsts NVO
darbības plānošanai, politikas veidošanai, interešu aizstāvībai un līdzdalībai”. Kultūras programma tika
iesniegta Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu konkursam, taču neguva finansiālu atbalstu.
12.
Sakarā ar iespēju saņemt finansējumu no ES fondiem projektu īstenošanai Kultūras ministrijas ES
politikas nodaļa un ES struktūrfondu departaments ir organizējuši virkni semināru nevalstiskā sektora
pārstāvjiem par iespējām iesaistīšanos ES projektos:
24.02.2005. „1.1.5. aktivitātes projekta izstrādes nosacījumi” (apmeklēja 66 cilvēki),
03.03.2005. „1.1.5. aktivitātes projekta izstrādes nosacījumi” (apmeklēja 55 cilvēki),
09.03.2005. „ESF finansējums kultūrai” (apmeklēja 21 cilvēks),
16.03.2005. „ESF finansējums kultūrai” (apmeklēja 32 cilvēki),
16.08.2005. par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG, Eiropas Kultūras fonda finansējuma saņemšanas
iespējām kultūras nozares projektiem, kā arī par grantu shēmu „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju
un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai” (piedalījās 120 reģistrētu
un ap 30 nereģistrētu klausītāju).
13.10.2005 Krāslavā notika lekcija „Eiropas Savienības struktūrfondi un to finansējuma iespējas kultūrai”,
kurā piedalījās ap 30 Krāslavas rajona bibliotekāru, NVO un pašvaldību pārstāvju.
2) KM ES struktūrfondu speciālisti ir snieguši 40 konsultācijas par projektu pieteikuma izstrādi un to
aktivitāšu atbilstību Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.
13.
2005. gadā Kultūras ministrijā uzsākta Valsts programmas „Reģionālā kultūrkartēšana un kultūras
procesu pētniecība” izstrāde, kuras ietvaros tiek vākta detalizēta informācija par kultūras NVO darbību
valstī.
14.
V/a Tautas mākslas centram ir sadarbība ar Pūtēju orķestru asociāciju, Latvijas amatierteātru
asociāciju, Latvijas kultūras centru biedrību, Latviešu tautas lietišķās un tēlotājas mākslas biedrību, kā arī ar
etniskās kultūras centriem Rīgā, Kuldīgā, Kuldīgas, Liepājas, Krāslavas rajonos, Rucavā u.c.
15.
KM aktīvi ir iesaistījusies citu Latvijas ministriju un institūciju dažādās darba grupās sabiedrības
integrācijas un pilsoniskās attīstības jautājumos:
1) valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos D.Neiburga ĪUMSILS darba grupā Valsts
programmas „„Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādņu 2006.-2010. gadam” izstrādei.
2) Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta direktore D. Vilsone Sabiedrības integrācijas fonda Phare grantu
programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” komisijā.
3) Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta vecākā referente sabiedrības līdzdalības jautājumos D. Prīberga
ĪUMSILS darba grupā tiesību aktu izstrādei Integrācijas deklarācijas ieviešanai un FM Sabiedriskā labuma
statusa piešķiršanas komisijā.
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16.
Izprotot lielo pašdarbības nozīmi invalīdu socializēšanās procesā un invalīdu amatiermākslas
kolektīvu mazās iespējas piedalīties lielajos valsts mēroga kultūras pasākumos, KM organizēja semināru
„Invalīdi un Vispārējie latviešu Dziesmu svētki”. Uz sarunu tika aicināti pārstāvji no Labklājības ministrijas,
Izglītības un zinātnes ministrijas, v/a TMC, pašvaldībām un invalīdu sabiedriskajām organizācijām.
17.
Atsaucoties uz dievturu iniciatīvu KM organizēja sanāksmi „Dievturība un nemateriālais kultūras
mantojums”. Uz tikšanos ar Latvijas Universitātes, Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes, Rīgas
domes, v/a Tautas mākslas centrs un Kultūras ministrijas pārstāvjiem bija aicināti dievturu organizāciju
pārstāvji.
18.
Ar 2005. gada 1. decembri Kultūras ministrijas Kultūras politikas ieviešanas departamentā ir izveidota
vecākā referenta štata vieta sabiedrības līdzdalības jautājumos, kuras amata pienākumos ietilpst tieša
sadarbības veicināšana ar nevalstiskajām organizācijām.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
RAPLM regulāra sadarbība ar daudzām un dažādām NVO notika jau pirms „Nevalstisko organizāciju
un Ministru kabineta sadarbības memoranda” parakstīšanas 2005.gada 15.jūnijā un turpinās. Sadarbība notiek
ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību,
Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Inteliģences apvienību, Teritorijas plānotāju asociāciju, Sabiedrību
par atklātību - Delna, Sabiedrības politikas centru Providus, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru,
Vides aizsardzības klubu, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju, Latvijas Namīpašnieku asociāciju,
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību asociāciju, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju
asociāciju, Latvijas siltumuzņēmumu asociāciju, Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, Resursu centru
sievietēm „Marta” un daudzām citām.
Vēstulei pievienojam pārskatu par RAPLM sadarbības veidiem ar NVO, sociālajiem partneriem un to
apmēru. (Pārskatu skat.23.lpp.)

Satiksmes ministrija
Atbildot uz Ministru prezidenta 06.12.2005. rezolūciju Nr.111-1/303 un izpildot Ministru kabineta
10.01.2006. protokola Nr.2 4.paragr. 2.punktā uzdoto, informējam par Satiksmes ministrijas sadarbību ar
nevalstiskajām organizācijām (NVO):
Autosatiksmes jomā ministrija sadarbojas ar šādām NVO:
▪ Autopārvadātāju Asociācija „Latvijas Auto”
▪ Latvijas transporta savienība
Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par starptautiskajiem kravu un pasažieru pārvadājumiem,
saistībā ar tiesību aktiem un to projektiem. Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs,
konferencēs, semināros un citos pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu
risinājumu.
▪ Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru asociācija
Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par kravu pārvadājumiem, saistībā ar tiesību aktiem un to
projektiem. Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs, konferencēs, semināros un citos
pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu risinājumu.
▪ Latvijas pasažieru autopārvadātāju asociācija
Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par pasažieru pārvadājumiem, saistībā ar tiesību aktiem un to
projektiem. Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs, konferencēs, semināros un citos
pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu risinājumu.
▪ Latvijas pašvaldību savienība
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Sadarbības veids - informācijas apmaiņa ceļu būves, uzturēšanas un finansēšanas jautājumos, kā arī
autodotāciju sadales jomā, tiesību aktu un to projektu attīstības jautājumos.
▪ Degvielas tirgotāju asociācija
Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par nozarē notiekošo, saistībā ar nozares tiesību aktiem un to
projektiem.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Latvijas profesionālo autoskolu federācija
Latvijas automoto biedrība
Invalīdu un viņu draugu biedrība „Apeirons”
Latvijas automobiļu federācija
Lietoto automašīnu tirgotāju asociācija
Latvijas pilnvaroto automobiļu asociācija

Sadarbības veids – informācijas apmaiņa un sadarbību normatīvo aktu izstrādāšanā, jauno satiksmes
dalībnieku apmācībā un ar satiksmes drošību saistītu pasākumu organizēšanā, kā arī dažādu satiksmes
drošības kampaņu veidošanā.
▪ Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs”
Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par ceļu būvniecības jautājumiem un konsultāciju sniegšana.
▪ Latvijas Ceļinieku asociācija
Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par nozares jautājumiem un sadarbība profesionālās izglītības
jomā.
Dzelzceļa jomā ministrija sadarbojas ar šādām nevalstiskām organizācijām:
▪ Latvijas Dzelzceļnieku biedrība,
▪ Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība,
▪ Latvijas tranzīta biznesa asociācija.
Regulāri notiek informācijas apmaiņa, viedokļu saskaņošana un sadarbība dažādās sanāksmēs. Šo
organizāciju eksperti tiek iesaistīti arī Eiropas dokumentu projektu izstrādē
Jūrniecības jomā ministrija sadarbojas ar šādām NVO:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācija,
Latvijas Jūrniecības savienība,
Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija,
Latvijas Ostu asociācija,
Mazo ostu asociācija,
Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija,
Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija,
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija,
Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība,
Latvijas Nacionālā jūrnieku arodbiedrība,
Nacionālā Latvijas loču asociācija,
Latvijas Zivsaimnieku asociācija,
Latvijas Stividorkompāniju asociācija.

Sadarbība notiek normatīvo aktu izstrādes gaitā, kā arī pozīciju, instrukciju un nostāju sagatavošanas
procesā, kad konkrētais jautājums skar nevalstiskās organizācijas intereses. Jūrniecības departaments arī
izskata minēto nevalstisko organizāciju priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību.
Tranzīta jomā visbiežāk ministrija sadarbojas ar šādām NVO:
▪
▪
▪
▪
▪

Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”,
Tranzīta biznesa asociācija,
Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija,
Latvijas Ostu asociācija,
Loģistikas un muitas brokeru asociācija,
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▪
▪
▪

Nacionālā
kravas
ekspeditoru asociācija,
Stividorkompāniju asociācija,
Transporta attīstības un izglītības asociācija

Šīs organizācijas tiek iesaistītas ar tranzīta jautājumiem saistītu problēmu risināšanā, kā arī tiek ņemti
vērā to priekšlikumi un iebildumi, sniedzot atzinumus par dažādu normatīvo aktu projektiem.
Sabiedriskā transporta jomā ministrijas Sabiedriskā transporta nodaļa un valsts SIA „Autotransporta
direkcija” Sabiedriskā transporta daļa šobrīd sadarbojas ar šādām NVO:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija;
Latvijas Invalīdu klubs;
Invalīdu un viņu biedru apvienība „Apeirons”;
Latvijas Dzelzceļnieku klubs;
Represēto biedrība;
Latvijas Pašvaldību savienība.

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji ir iesaistīti
(deleģēti) Autodotāciju komisijas un Maršrutu novērtēšanas konsultatīvās padomes sastāvā un tās izvirzīto
uzdevumu izpildē. Visas minētās nevalstiskās organizācijas tiek piesaistītas normatīvo aktu izstrādes procesā,
kā arī tiesību aktu piemērošanas analīzē. Sadarbība ar šīm organizācijām ir pozitīva un abpusēji ieinteresēta
kopīgu mērķu īstenošanai.
Aviācijas jomā sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 2005.gadā ir bijusi epizodiska un notikusi
par jautājumiem, par kuriem NVO ir izrādījušas interesi un kas ir saistīti ar normatīvo aktu projektiem,
piemēram, ir bijusi sadarbība ar Latvijas civilās aviācijas darbinieku arodbiedrību federāciju jautājumā par
civilās aviācijas izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu.
Ņemot vērā, ka aviācijas loma Latvijā ir diezgan specifiska, papildus sadarbībai ar nedaudzajām
nozares NVO daudz plašāka sadarbība notiek ar nozares komersantiem galvenokārt par normatīvo aktu
projektiem, iesaistot viņus tiesību aktu projektu izstrādāšanā un saskaņošanā.
Sakaru jomā ministrija sadarbojas ar
▪
▪
▪
▪

Latvijas elektronisko komunikāciju asociāciju;
Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju;
Latvijas Interneta asociāciju;
Latvijas telekomunikāciju asociāciju.

VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra” sadarbojas ar:
▪
▪
▪

Latvijas Telekomunikāciju asociāciju;
Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju;
Latvijas Darba devēju konfederāciju.

VAS „Latvijas Pasts” sadarbojas ar:
personas jautājumu jomā ar:
▪
▪
▪
▪
▪

Darba devēju konfederāciju;
Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija
Telekomunikāciju asociāciju;
Latvijas Pasta arodbiedrību;
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību;

preses pakalpojumu jomā ar:
▪

Preses izdevniecības asociāciju;

Iekšējā audita jomā ar:
▪

Iekšējā auditoru institūciju.
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Jāatzīmē, ka kopš 2005.gada 15.decembra izvērtēšanai NVO nodots Satiksmes ministrijas
darbības stratēģijas projekts, kur iezīmēti arī galvenie nozares darbības mērķi un sasniedzamie rezultāti līdz
2013.gadam.
Līdzšinējā sadarbība ar NVO liecina, ka būtisku sadarbības problēmu nav un ministrija neiebilst arī
pret sadarbības iespējamu intensificēšanu. Lai sekmētu efektīvāku NVO piedalīšanos lēmumu pieņemšanas
procesos, šogad paredzams izvērtēt iespējas aktivizēt informatīvi izglītojošo darbu. Tai pat laikā ministrija
būtu ieinteresēta, lai arī NVO noteiktāk paustu savas intereses, mērķus un viedokli.
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Tieslietu ministrija
Atbilstoši Memoranda 2. punktam Ministru kabinets (turpmāk – MK) ir apņēmies atbalstīt valsts
programmā „Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009.gads.” (turpmāk – valsts programma)
noteiktos uzdevumus Memoranda mērķu sasniegšanai. Informējam, ka pārskata periodā Tieslietu ministrija
(turpmāk – ministrija) ir izstrādājusi MK noteikumu projektu „Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas
Kopienas dibināšanas līguma pārkāpumu procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un pastiprināšanas
kārtība” (projekts skatīts 10.04.2006. MK komitejas sēdē). Minētais pasākums atbilst valsts programmā
noteiktajam uzdevumam „izstrādāt procedūras nevalstisko organizāciju kvalitatīvai līdzdalībai nacionālo
pozīciju sagatavošanā”.
Vēršam uzmanību, ka nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) līdzdalība nacionālo pozīciju
sagatavošanā ir noteikta arī citos normatīvajos aktos, kas izstrādāti iepriekš, piemēram, MK 20.12.2006.
noteikumi Nr. 989 „Kārtība, kādā tiek sagatavots un apstiprināts Latvijas Republikas nostājas projekts un
nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā”.
Valsts programmā iekļautā uzdevuma „noteikt pārvaldes darbinieku, kurš ministrijā koordinē
pilsoniskas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu” izpildei paredzētie papildu finanšu līdzekļi Ls 7500
ministrijai nav piešķirti, tāpēc šāds darbinieks ministrijā nav noteikts. Lai varētu sekmīgi risināt jautājumu par
nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu un ministriju štata vietu palielināšanu vai papildu uzdevumu
noteikšanu strādājošajiem, uzskatām, ka būtu jāizstrādā visai valsts pārvaldei kopējas prasības šāda
darbinieka amatam. Vienlaicīgi nepieciešams izvērtēt jau spēkā esošo normatīvo regulējumu, kas nosaka
sabiedrības līdzdalības politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā kārtību, tādējādi pamatojot vēlamo
nepieciešamību noteikt šādu darbinieku.
Ministrija, izprotot sabiedrības līdzdalību kā sabiedrības iesaistīšanas veidu, kurā sadarbība ar valdību
tiek nodrošināta, sabiedrībai aktīvi iesaistoties politikas nostādņu formulēšanā un izstrādē, kā arī iesaistoties
priekšlikumu izstrādē par politikas veidošanu un piedāvājot konkrētus problēmas risinājumus (skat. izdevumu
„Sabiedrības iesaistīšana. Konsultāciju metodes”, 2004.), uzskata, ka spēkā esošais normatīvais regulējums
nerada šķēršļus NVO un valsts attiecībām politikas izstrādes procesā un lēmumu pieņemšanā. Savā
iepriekšējā pārskatā par Memoranda izpildes gaitu (ministrijas 12.01.2006. vēstule Nr. 1-7/3/149) jau
informējām par to, kādu normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes procesā tikušas
iesaistītas NVO. Arī šī pārskata periodā darbs minēto dokumentu izstrādē turpinājās:
• Šķīrējtiesu likumprojekts (Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Juristu biedrība);
• priekšlikumi Administratīvā procesa likuma grozījumiem administratīvā procesa uzlabošanai
(Latvijas Tiesnešu biedrība);
• Ministru kabineta noteikumu projekts „Zvērinātu notāru atlīdzības takses” (Latvijas Zvērinātu
notāru padome);
• likumprojekts „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (biedrība „Latvijas Pilsoniskā
alianse”);
• likumprojekts Rīgas Svētā Pētera Evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesiskā statusa noteikšanai
(reliģiskā organizācija „Rīgas Svētā Pētera Evaņģēliski luteriskā draudze”);
• likumprojekts par zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu (Lauksaimniecisko
organizāciju sadarbības padome);
• Civillikumā iekļauto publisko ūdeņu saraksta papildināšana (Latvijas Makšķernieku
asociācija);
• koncepcija par Komercdarījumu tiesisko regulējumu (Ārvalstu investoru padome,
Komercbanku asociācija).
Atbilstoši MK protokola Nr. 2. 4. § ministrijām katru gadu līdz 12. maijam jāinformē Valsts kanceleja
par Memoranda īstenošanu, taču pašreizējā brīvā atskaites forma, mūsuprāt, rada konsekvences trūkumu, kas
apgrūtina gan kārtējā pārskata sastādīšanu, gan arī neveido pilnīgu priekšstatu par secīgu Memoranda izpildi
ilgākā periodā. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt nepieciešamību izstrādāt efektīvāku atskaites formu, kas
uzlabotu iestāžu iesniegtās informācijas kvalitātes un turpmākas pielietojamības līmeni.
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Veselības ministrija
Veselības ministrijas sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), pamatojoties uz 2005.gada 15.jūnijā
NVO un Ministru kabineta noslēgto sadarbības memorandu
Politikas joma
NVO
Sadarbības forma
Nr.
p.k.
1.
Veselības aprūpes politika Latvijas cilvēku ar īpašām Līdzdarbība normatīvo aktu izstrādē.
sadarbības Līdzdalība ES struktūrfondu 2007.-20 13.
Sabiedrības veselības politika vajadzībām
organizācija "Sustento"
gada programmēšanas perioda sagatavošanas
procesā.

Līdzdarbība normatīvo aktu izstrādē.

2.

Veselības

aprūpes politika Latvijas Sarkanais krusts

3.

Veselības

aprūpes politika Rīgas Samariešu Apvienība Līdzdarbība normatīvo aktu izstrādē.

4.

Veselības

aprūpes politika Latvijas Diabēta asociācija

5.

Veselības aprūpes politika, Latvijas
Ģimenes
un Līdzdarbība darba grupās, normatīvo aktu
dzimumu līdztiesības politika seksuālās
veselības izstrādē un līdzdalība darba grupās par
asociācija ,,Papardes zieds" pasākumu plāna izstrādi sabiedrības
informēšanai.

6.

Sabiedrības veselības politika Latvijas Tirgotāju asociācija Līdzdarbība normatīvo aktu izstrādē.

7.

Sabiedrības veselības politika Latvijas Pieaugušo izglītības Līdzdalība
politikas
dokumentu izstrādē.
apvienība

8.

Sabiedrības veselības politika Sabiedriskā
organizācija Dalība konferencē.
,,Latvijas
Informācijas
tehnoloģiju
un
telekomunikāciju asociācija"

9.

Veselības

10.

Sabiedrības veselības politika Biedrība ,,Latvijas Pilsoniskā Veselības
ministrijas
pārstāvja
alianse"
dalība
konference "Latvijas NVO sadarbība - tilts uz
ES".
Veselības aprūpes politika Latvijas biedrība ,,Glābiet Dalība konferencē.
bērnus!"

11.

aprūpes politika Latvijas
federācija

Līdzdarbība normatīvo aktu izstrādē.

plānošanas

Pensionāru Līdzdarbība darba grupās par pasākumu
plāna izstrādi sabiedrības informēšanai.
Regulāra tikšanās ar Veselības ministrijas
vadību.
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12.

Veselības aprūpes politika

Biedrība ,,Latvijas Bērniem ar Viedokļu
apmaiņa
un
kustību traucējumiem"
saņemšana
normatīvo
pilnveidošanai.

13.

Veselības aprūpes politika

koncepcijas
ar
jauniešiem
Biedrība "Latvijas Jaunatnes Dalība
draudzīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem
padome"
izstrādē.

14.

Sabiedrības veselības politika

Sabiedrības
politikas Līdzdalība ES struktūrfondu 2007.-20 13. gada
centrs ,,PROVIDUS"
programmēšanas perioda
sagatavošanas
procesā.

priekšlikumu
dokumentu

Vides ministrija
Pārskats par 2005. gadā noslēgtā Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda
izpildes gaitu Vides ministrijā laika posmā 2006.gada janvāris - maijs.
Vides ministrijas (turpmāk - VIDM) praksē ir ilggadēja sadarbība ar vides NVO. Ņemot vērā Memoranda
mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas
valsts pārvaldes darbību, nodrošinot
pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu
pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē,
tādējādi veicinot
demokrātiskas valsts pamatelementa - pilsoniskās sabiedrības attīstību un šī
Memoranda īstenošanas punktus VIDM pārskata periodā notikušas sekojošās aktivitātes:
Konsultatīvo padomju kā aktīvas pilsoniskās sabiedrības elementu un sabiedrības
līdzdalības procesu un
konkrētas sadarbības ar NVO sektoru veicināšana.
VIDM un tās padoto institūciju ietvaros darbojas sekojošas konsultatīvāspadomes:
Vides konsultatīvā padome,
Latvijas Vides Aizsardzības fonda administrācijas konsultatīvā padome,
Nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošanas padome,
Radiācijas drošības padome,
Īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijas padome,
Gaisa kvalitātes, klimatu pārmaiņu un tehnoloģiju padome,
Gaujas Nacionālā parka konsultatīvā padome,
Slīteres Nacionālā parka konsultatīvā padome,
Ķemeru Nacionālā parka konsultatīvā padome,
Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome,
Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvā padome,
Engures ezera dabas parka konsultatīvās padome,
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvā padome,
kuru darba kārtībā ir regulāras tikšanās ar VIDM ierēdņiem un ekspertiem normatīvo
aktu un politikas
plānošanas dokumentu projektu izskatīšanā un pilnveidošanā. Vides aizsardzības un atkritumu
apsaimniekošanas jomā ir notikušas apspriedes ar
sekojošām vides un profesionālajām NVO: “Latvijas
atkritumu saimniecības asociāciju” (LASA), “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju”
(LASUA), “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju” (LEtERA), “Latvijas Lietotu
automobiļu tirgotāju asociāciju”, "Latvijas Datortehnoloģiju asociāciju" (LDTA), "Latvijas iepakojuma
asociāciju” Vides konsultatīvā padome (VKP) pārskata periodā sevi apliecinājusi
kā vienu no
visefektīgākajām Vides ministrijas un NVO sektora sadarbības formām. VKP pārstāv
Vides Foruma
(vairāk nekā 100 organizācijas) dalībnieces - 19 vēlētas vides NVO,
profesionālās asociācijas un
akadēmiskās institūcijas.
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Pārskata periodā ir notikušās 4 VKP sanāksmes, kurās izskatīti sekojoši jautājumi, sniegti ziņojumi
un sagatavoti VKP ierosinājumi:
VKP sanāksme 15.02.2006:
1.
Operacionālā programma: Vides sadaļa 2007-2013.gadam, komentāri, atbildes
uz jautājumiem VIDM Projektu sagatavošanas departaments;
2. Lauku attīstības plāna izstrāde 2007-2013.gadam, Zemkopības ministrija;
3.
„Kārtība kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju
(NATURA 2000),” VIDM Dabas aizsardzības departaments;
4. Grozījumi „Ķemeru Nacionāļā parka likumā”, VIDM Dabas aizsardzības departaments;
5. Vides Monitoringa programma, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra;
6.
Par Aiviekstes aizsardzību un notekūdeņu aizvadīšanu Ļaudonas pagasta ūdens
tilpnēs, Ļaudonas
makšķernieku klubs „Savieši”;
7.
„Noteikumi par programmas ”Līdzfinansējuma programma nevalstiskajām
organizācijām” vadības,
īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”;
VKP sanāksme 29.03.2006:
1.Vides Ministra Raimonda Vējoņa tikšanās ar vides NVO;
2. Noteikumi par Dabas resursu nodokļu atbrīvojumiem, VIDM Vides aizsardzības departaments;
3. Informācija par izskatītājām pozīcijām Eiropas Vides Padomē 9.martā, Stratēģijas un
koordinācijas
departaments;
4. Pašvaldību atbildība vides likumdošanas ievērošanā, Latvijas Pašvaldību savienība,
RAPLM
Telpiskās plānošanas departaments;
VKP sanāksme 26.04.2006:
1. Nevalstisko organizāciju un Vides ministrijas sadarbība par „Lauku attīstības
stratēģijas 20072013.gadam” projektu, VIDM Dabas aizsardzības departaments
2. „Lauku attīstības stratēģija 2007-2013.gadam” projekts, Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības
un valsts atbalsta departaments;
3. Vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jautājumi pašvaldībās, RAPLM Pašvaldību darbības
un metodoloģijas departaments;
4. Atkritumu apsaimniekošana pieturvietās un autostāvvietās uz Latvijas valsts ceļiem,
VAS’’ Latvijas
valsts ceļi”;
5. PHB/PHT Saturošo iekārtu un atkritumu utilizācija vides draudzīgā veidā, Vides projekti;
6. Būvniecības uzraudzības funkcijas, Ekonomikas ministrija;
7. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana, ostas attīstības plānam vai tā grozījumiem, VKP
aicinājums Rīgas brīvostas valdei, Latvijas Zaļā kustība, Koalīcija
dabas un kultūras mantojuma
aizsardzībai;
8. VKP Enerģētikas darba grupas plāni 2006.gadam, Pasaules Dabas Fonds;
9. LVĢMA Vides monitoringa semināra rezultāti;
VKP sanāksme 24.05.2006:
1. „Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību transportlīdzekļiem un par
kārtību kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļu samaksas
par transportlīdzekļiem”, VIDM Vides
aizsardzības departamenta atkritumu nodaļa;
2. Konference par enerģētikas jautājumiem 2006. gada septembrī, Elmar Roempchy,
Friedrich-Ebert
Stiftung;
3. Aktuālais par Jauno ķimikāliju politiku un NVO līdzdalība sabiedrības informēšanā un lobēšanā, Baltijas
Vides Forums;
4. Saziņa par REACH plašākām
interešu
grupām
Baltijas
valstīs,
Baltijas
Vides
Forums;
5. SIVN veikšana Rīgas brīvostas attīstības programmai, VKP
sagatavotas vēstules
Ministru kabinetam, Rīgas domei, Rīgas brīvostai;
6. LR
Ārlietu
ministrijas
stratēģija
„Latvijas
dalība
Eiropas
savienībā-pamatprincipi,
mērķis,
prioritātes un darbība 2007-2013.g. (Sadaļa Ilgtspējīgas attīstības sekmēšana),
VKP sagatavota vēstule.
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Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija pārskata periodā ir piešķīrusi Ls 531 781 lielu
finansējumu vides un citu NVO– biedrību, profesionālo asociāciju, nodibinājumu izstrādātajiem un LVAFA
iesniegtajiem projektiem vides aizsardzības un izglītības jomā.
VIDM turpina sadarbību deleģēto funkciju ietvaros ar vides NVO - Latvijas Vides aizsardzības klubs
(VAK) – Friends of the Earth - Latvia, Coalition Clean Baltic- Latvia.
Ekoskolu, Zilo Karogu, Zaļo Atslēgu un Jauno Vides Reportieru programmu realizēšanā.
Notiek konsultācijas ar vides NVO par ES jaunās vides politikas, ES finansējuma
vides sektoram,
Nacionālā vides politikas plāna ieviešanā Latvijā, kā arī par ilgtspējīgiem patēriņa un ražošanas modeļiem.
VIDM sniedz atbalstu NVO projekta Pēdas un Vides izglītības fonda
starptautiskās
konferences
(2006.gada septembris) “VIDES UN SPORTA
IZGLĪTĪBA ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI - VESELS
CILVĒKS TĪRĀ VIDĒ” organizēšanā.
VIDM sniedz atbalstu vides NVO sanāksmju rīkošanā piešķirot sanāksmju telpas un veicinot uzaicināto
VIDM darbinieku piedalīšanos.
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Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Lai nodrošinātu, ka par informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes attīstības gaitu Latvijā
tiktu informētas pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas un nodrošināta iedzīvotāju līdzdalība šo jomu
politikas plānošanas un īstenošanas procesos, sekretariāts pastāvīgi sadarbojas ar NVO.
Lai NVO viedoklis tiku pārstāvēts un ņemts vērā visaugstākajā līmenī, īpašu uzdevumu ministre
elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele turpina veiksmīgi uzsākto sadarbību ar NVO, par padomniekiem
apstiprinot pārstāvjus no piecām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozari
pārstāvošajām asociācijām - Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (turpmāk LIKTA), Latvijas Interneta asociācijas (turpmāk - LIA), Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācijas
(turpmāk - ISACA), Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācijas.
Sekretariātam ir izveidojusies cieša sadarbība arī ar pašvaldības pārstāvošam biedrībām - Latvijas
Pašvaldību savienību (turpmāk - LPS) un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (turpmāk - LLPA).
1)
a)

b)

c)

Sadarbību ar NVO sekretariāts realizē dažādos līmeņos:
Tiek nodrošināta NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos. NVO tiek informētas par jaunākajām
politiskajām iniciatīvām un tiek iesaistītas diskusijā par nozarei svarīgiem jautājumiem:
NVO tiek pārstāvētas informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes konsultatīvajās padomēs.
Informācijas sabiedrības nacionālajā padomē (turpmāk - nacionālā padome) ietilpst pārstāvji no
LPS, Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu sabiedrisko organizāciju apvienības un Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras. Nacionālās padomes mērķis ir sekmēt informācijas sabiedrības attīstību Latvijā
un koordinēt valsts iekļaušanos globālajā un Eiropas attīstības procesā, veicinot valsts ilgtspējīgu un
noturīgu attīstību, nacionālā kopprodukta pieaugumu un visas sabiedrības dzīves līmeņa celšanos.
Padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents.
LPS pārstāvji darbojas Latvijas Elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomē, kuras mērķis ir
veicināt elektroniskās pārvaldes stratēģisko vadlīniju aktualizēšanu un e-pārvaldes projektu īstenošanu.
Padomes priekšsēdētāja ir īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās;
Izstrādājot politikas plānošanas dokumentus, sekretariāts sadarbojas ar NVO, nosūtot tām
izvērtēšanai politikas plānošanas dokumentu projektus.
- Turpinot darbu pie sekretariāta kompetencē esošās Nacionālā attīstības plāna projekta sadaļas „IKT
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība un vispārēja pieejamība publiskajiem tīkliem”, notika
konsultācijas ar LIKTA.
- Strādājot pie Nacionālā Stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013. gada periodam un 3.operacionālās
programmas pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” projektiem, minētā laika posmā notika
konsultācijas ar LIKTA, LIA, Latvijas Telekomunikāciju asociāciju (turpmāk – LTA), LPS, kuru
ierosinājumi tika ņemti vērā un iestrādāti minētajos projektos.
- Ciešā sadarbībā ar LIKTA ekspertu grupām sekretariāts izstrādāja politikas plānošanas dokumentu
projektu „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.- 2013.gadam”.
- Lai nodrošinātu objektivitāti Valsts investīciju programmas projektu vērtēšanā un sagatavošanā,
sekretariāts sadarbojas ar LIA pārstāvjiem.
- Sadarbībā ar LIA, sekretariāts 2006. gada martā izstrādāja projektu Eiropas Komisijas programmas
„Safer Internet Plus” projektam „Net-Safe”;
NVO pārstāvji tiek aicināti uz sekretariāta organizētajām prezentācijām, semināriem un diskusijām.
Laika periodā no janvāra līdz maijam tika organizētas vairākas tikšanās un diskusijas par
3.operacionālās programmas pasākumu „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” ar vairākām IKT nozari
pārstāvošām asociācijām – LIA, LIKTA, LTA, pieaicinot arī LPS un reģionālās attīstības aģentūras.
17.martā SIA ”Lattelekom” telpās tika organizēts seminārs IKT privātā sektora un industrijas
pārstāvjiem par IKT 3.operacionālās programmas pasākumu „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”,
pieaicinot arī valsts pārvaldes institūciju, kā arī LIKTA, LIA, LTA un ISACA pārstāvjus.
2006. gada 11.––13. jūnijā Rīgā notiks augsta līmeņa konference un izstāde “IKT –– iekļaujošai
sabiedrībai”, ko organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas Republikas valdību un Eiropas
Savienības Austrijas Prezidentūru. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 29.novembra sēdē nolemto
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(prot.Nr.70 37§,2.p.), Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atbild
par konferences koordinēšanu, organizāciju, programmu un izstāžu komiteju darbību. Konferences
mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi Eiropā un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas IKT
priekšrocību izmantošanā ikvienam sabiedrības pārstāvim. Konferencē piedalīsies dažādu nozaru
ministri un citi augsta līmeņa speciālisti, privātā sektora un sabiedrisko organizāciju pārstāvji no visām
ES dalībvalstīm. Latvijas valsts delegācijā iekļauti arī NVO pārstāvji, t.sk., no apvienības „Apeirons” un
LIKTA. Izstādē tiks prezentēti Latvijā realizēti e-iekļaušanas projekti, t.sk., iniciatīvas
„Latvija@Pasaule” EQUAL projekts „Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas
bezdarbniekiem”, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts „Gaismas pils”;
d) Sekretariāta darbinieki piedalās NVO organizētos semināros un diskusijās:
- Sekretariāta darbinieki vairākas reizes piedalījās LPS organizētās sēdēs un semināros, informējot par
3.operacionālās programmas pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” izstrādes gaitu, kā arī par
plānoto un īstenoto valsts politiku informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstības jomā;
2) Kopīgu projektu īstenošana ar NVO
- Sekretariāts piedalās iniciatīvas „Latvija@Pasaule” EQUAL projekta „Apmācība datoru un interneta
lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” īstenošanā, ko vada LIKTA. Projekta īstenošanā ir iesaistītas
vairākas ministrijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un privātais sektors, tajā piedalās arī
vairākas nelielas NVO, t.sk. pensionāru, cilvēku ar invaliditāti un sieviešu organizācijas Preiļos,
Valmierā, Rīgā un citur.
Sekretariāts līdzšinējo sadarbību ar NVO vērtē kā sekmīgu, jo ir izdevies nodibināt konstruktīvas
attiecības ar dažādu nozaru NVO, tādējādi nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas
procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē. Ņemot vērā sekretariāta kompetencē esošos jautājumus
un IKT efektīvas izmantošanas pieaugošo nozīmību dažādās tautsaimniecības nozarēs un iekļaujošas
sabiedrības veidošanā, ir iecerēts sadarbību ar NVO vēl paplašināt gan politikas plānošanas, gan politikas
īstenošanas fāzēs.

Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas
Informācija par konsultatīvajām padomēm un darba grupām

Struktūrvienības
nosaukums /
Konsultatīvās
personas vārds,
padomes vai
Nr. uzvārds, kas atbildīga
darba grupas
par konsultatīvās
nosaukums
padomes vai darba
grupas koordinēšanu

sadalījums pa institūcijām
kopā:
RAPLM Reģionālās Reģionālā
1. politikas departamenta konsultatīvā
direktore Ilona Raugze darba grupa

t.sk. Ministrijas:
t.sk. Pašvaldības:
t.sk. NVO:
t.sk. Biznesa struktūras:

RAPLM Pašvaldību
attīstības
2. departamenta
direktors Aivars
Draudiņš

Konsultatīvajās padomes
vai darba grupas mērķis
un ilgums

Locekļu skaits

kopā:
t.sk. Ministrijas:
Administratīvi t.sk. Pašvaldības:
teritoriālās
reformas
t.sk. NVO: (LPS deleģētie
padome
pašvaldību pārstāvji)

t.sk. Biznesa struktūras:
RAPLM Telpiskās
Nacionālā
kopā:
plānošanas
plānojuma
3.
departamenta
izstrādes darba t.sk. Ministrijas:
direktore Ilze Kjahjare grupa
t.sk. Pašvaldības:

Konsultatīvajā padomē vai darba grupā
apskatītās tēmas un politikas joma

skaits
Politikas jomas: Reģionālā attīstība un
pašvaldību attīstība Reģionālā attīstība: 1)
Mērķis - reģionālās
aktuālie risināmie jautājumi reģionālajā
attīstības sistēmas
2
attīstībā un reģionālajā politikā Latvijā; 2)
efektivitātes pilnveidošana
vienotie kritēriji nozaru attīstības
3 Latvijā.
4 Darbojās kopš 2005.gada programmu ietekmes uz teritorijām
izvērtēšanai. Pašvaldību attīstība: 1) apriņķu
koncepcija
1
Politikas joma: Publiskā pārvalde
16
- apskatītās tēmas izriet no padomes
8
uzdevumiem:
0 Padome ir MK izveidota - dod atzinumus par normatīvo aktu
institūcija administratīvi
projektiem, kas saistīti ar novadu veidošanu;
teritoriālās reformas, it
- dod atzinumus par pašvaldību
īpaši novadu veidošanas,
apvienošanās projektiem un apstiprina to
8 koordinācijai.
sagatavošanas metodiku;
- sagatavo priekšlikumus pašvaldību
0
apvienošanās projektiem.
Politikas joma: Reģionālā attīstība
21 Mēķis ir izstrādāt
- sagatavot Latvijas Telpiskās attīstības
15 Nacionālo plānojumu
perspektīvu;
- sagatavot NP
Ilgums: Līdz 31.12.2006.
saistošās daļas;
5
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25

t.sk. NVO:
t.sk. Biznesa struktūras:
Darba grupa
MK noteikumu kopā:
t.sk. Ministrijas:
par kārtību,
kādā valsts
t.sk. Pašvaldības:
piedalās
t.sk. NVO:
dzīvojamās
t.sk. Biznesa struktūras:
telpas
RAPLM Mājokļu
atbrīvošanas
politikas departamenta pabalstu
4.
direktora p.i. Mārcis finasiālajā
Eglītis
nodrošināšanā,
kā arī kārtībai,
kādā
pašvaldības
iegūst lietojumā
dzīvojamās
telpas,
izstrādāšanai
Darba grupa
Valsts aģentūras
likumprojekta
"Mājokļu aģentūra" "Dzīvojamo
5. Tiesību departamenta māju
direktors Indulis
pārvaldīšanas
Krauze
likums"
izstrādei

kopā:
t.sk. Ministrijas:
t.sk. Pašvaldības:
t.sk. NVO:
t.sk. Biznesa struktūras:

RAPLM Mājokļu
Neformāla
politikas departamenta darba grupa
6.
juriskonsults Mārtiņš MK noteikumu
Auders
par kārtību,

kopā:
t.sk. Ministrijas:
t.sk. Pašvaldības:
t.sk. NVO:

- sagatavot NP vadlīnijas

1
0
14
5
6
2
1

Izstrādāt divus Ministru
kabineta noteikumu
projektus. Darbības laiks Mājokļu politikas joma
no 10.01.2005. līdz
26.04.2005.

9
4
2
3
0

11
3
3
3

Izstrādāt likumprojektu
"Dzīvokļa īpašuma
likums". Sadarbība
uzsākta 25.01.2005.
Mājokļu politikas joma
sākumā un turpināsies
līdz likumprojekta virzībai
MK un Saeimā.
Izstrādāt Ministru
kabineta noteikumu
projektu. Sadarbība no
2005.gada sākuma līdz

Mājokļu politikas joma
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kādā dzīvokļa
īpašnieks
norēķinās ar
pakalpojumu
sniedzējiem,
izstrādei

t.sk. Biznesa struktūras:

kopā:
Saeima
t.sk. Ministrijas:

RAPLM Telpiskās
Nacionālā
plānošanas
attīstības plāna Plānošanas reģionu
7.
departamenta
(NAP) izstrādes attīstības padomes
direktore Ilze Kjahjare Vadības grupa t.sk. Pašvaldības:
t.sk. NVO:
t.sk. Biznesa struktūras:
kopā:
Saeima
t.sk. Ministrijas:

RAPLM Telpiskās
NAP
plānošanas
Neatkarīgo
8.
departamenta
ekspertu darba augstākās izglītības
direktore Ilze Kjahjare grupa
iestādes:
t.sk. NVO:

2 noteikumu projekta
izstrādei 2006.gadā

28
1
16 Lēmumu pieņemšana par
NAP projekta izstrādi un
virzību
5 no 2004.g. septembra līdz
0 2006.g.jūnijam
5
1
13 Sniegt atzinumu par NAP
1 projektu; norādīt uz
nepieciešamajiem
1
labojumiem,
papildinājumiem, sniegt
8 metodisku palīdzību
1 starpinstitūciju darba

Visas politikas, tautsaimniecības nozares un
jomas
Sanāksmju laikā tika apstiprināta NAP
izstrādes metodika un laika grafiks, kā arī
Latvijas valsts attīstības vīzijas izstrādes
darba grupas un NAP izstrādes Vadības
grupas Neatkarīgo ekspertu darba grupas
sastāvi.

Visas politikas, tautsaimniecības nozares un
jomas

27

eksperti

9.

RAPLM

Nacionālās
trīspusējās
sadarbības
padomes
Reģionālā
apakšpadome

kopā:
t.sk. Ministrijas:
Plānošanas reģionu
attīstības padomes
augstākās izglītības
iestādes:
t.sk. Pašvaldības:
t.sk. NVO:
kopā:
t.sk. Ministrijas:

10.

RAPLM

Latvijas
pašvaldību
savienība

2 grupām NAP sadaļu
apspriešanas gaitā;
saskaņot NAP projektu ar
Latvijas valsts attīstības
vīziju.
No 2005.gada 29.aprīļa
līdz 2006.gada jūnijam

15
5 Nodrošināt Latvijas darba
devēju, arodbiedrību un
1.Reģionālā attīstība, pašvaldību reforma,
0 valsts sadarbību
reģionālās politikas jomā teritoriālplānošana, NAP
0 no 2005.gada decembra
un turpmāk.
10
41
15

Plānošanas reģionu
attīstības padomes

0

augstākās izglītības
iestādes:
t.sk. Pašvaldības:
t.sk. NVO:

0
20
6

Nodrošināt Latvijas darba
devēju, arodbiedrību un
RAPLM kmpetencē esošie un citi
valsts sadarbību
pašvaldībām aktuālie jautājumi, t.sk.valsts
reģionālās politikas jomā
konsolidētā budžeta veidošana
no 2005.gada decembra
un turpmāk.
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Labklājības ministrijas sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Ministru kabineta un NVO sadarbības Memoranda
izpildē
Nr.p.
k.
1.

Politikas joma

NVO nosaukums

Kontaktinformācija

Sadarbības forma

Nodarbinātība un
sociālā politika

Invalīdu un viņu draugu
apvienība "Apeirons"

Rīga, K. Valdemāra 38
Pasta Indekss: LV-1010
Tālrunis: 7377376;
9452606
e-pasts: apeirons@parks.lv
www.apeirons.lv

2.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības
organizācija "Sustento"

Rīga, Nīcgales 26-315, 3.
stāvs, LV-1035, mob.
9478248, 9411488
e-pasts: guntaa@parks.lv

3.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Nedzirdīgo
savienība

Rīga, Elvīras 19,
LV-1083
7470444;
e-pasts: lns@apollo.lv

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā, pamatnostādņu projekta ''Invaliditātes
un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes''
sagatavošanā, Invalīdu lietu nacionālā padomē (ILNP).
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskajā grupā
„Vienādas iespējas darba tirgū”.
Līdzdalība darba grupās, pamatnostādņu projekta ''Invaliditātes un
tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes'' un
„Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskajā grupā
„Vienādas iespējas darba tirgū”.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, ILNP.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskajā grupā
„Vienādas iespējas darba tirgū”.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Klusās rokas”
īstenošanā.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.
Dalība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Izglītības programmas
„Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā”.
Sniegta elektroniska informācija par LM īstenoto politiku
nodarbinātības, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās
apdrošināšanas, dzimumu līdztiesības jomā.
Sadarbība ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi, nodrošinot sociālos
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4.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Neredzīgo biedrība

Rīga, Kr. Barona 90-14,
LV-1001
7277344

5.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas bērnu-invalīdu
organizācija "Rūpju bērns"

Rīga, Ventspils ielā 29, LV1002
7617609

Nodarbinātība un
sociālā politika

Čigānu biedrība „Gloss”

Rīga, Salamandras 8-2, LV1024

7.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Invalīdu biedrība

8.

Sociālās
apdrošināšanas
politika,
Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Pensionāru
federācija

Rīga, Raunas 64
LV-1039
7515855
e-pasts: intaliif@navigator.lv
Rīga, Bruņinieku 29/31209, LV-1001,
7276789
e-pasts: lpf@lattur.lv

9.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Pašvaldību
savienība

6.

Rīga,
Mazā Pils iela 1,
LV-1050
7212241; 7226536
e-pasts: silvija.simfa@lps.lv

pakalpojumus.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā, ILNP.
Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ieviešot Eiropas
Sociālā fonda Nacionālā programmas "Atbalsts aktīvo nodarbinātības
pasākumu ieviešanai" projektu “Apmācību nodrošināšana sociālās
atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju atbalstu invalīdiem”.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā ESF projektā „Atbalsta
punktu izveide profesionālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai
invalīdiem Latvijā”.
Sadarbība ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi, nodrošinot sociālos
pakalpojumus.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, ILNP.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Līdzdalība darba grupās. Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības
un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, ILNP.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē. Dalība „Nacionālā
rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (20042006)” sagatavošanā.
Pastāvīga Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rubrika avīzē
"Latvijas Pensionārs" par aktuāliem sociālās apdrošināšanas
jautājumiem.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, ILNP.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskajā grupā
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www.lps.lv

10.

Sociālās
apdrošināšanas
politika,
Nodarbinātība un
sociālā politika,
Dzimumu
līdztiesība

Latvijas Darba devēju
konfederācija

Vīlandes iela 12-1, Rīga,
LV-1010,
tālrunis: 7225162
fakss: 7224469
E-pasts: lddk@lddk.lv
www.lddk.lv

11.

Sociālās
apdrošināšanas un
valsts sociālo
pabalstu politika,
Nodarbinātība un
sociālā politika,
Dzimumu
līdztiesība

Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība

Bruņinieku ielā 29-31
Rīgā, LV – 1001
Tālrunis 7270351,
7035960; 7035903
E-pasts lbas@lbas.lv;
prese@lbas.lv;
Irina.Homko@lbas.lv
www.lbas.lv

12.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Sociālās integrācijas centrs
„Gaisma ceļā”

Rīga, LV-1019, Maskavas
iela 208
9416683

„Vienādas iespējas darba tirgū”.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā ESF projektā „Atbalsta
punktu izveide profesionālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai
invalīdiem Latvijā”.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, darba grupas
likumdošanas iniciatīvas jautājumos. Līdzdalība projektos.
Sadarbība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes, kā arī to
apakšpadomju ietvaros.
Dalība Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras
nacionālā kontaktpunkta Informācijas padomē.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un
projektu īstenošanas pastāvīgās novērtēšanas vadības grupā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Līdzdalība darba grupās, konsultatīvajā padomē, normatīvo aktu
izstrādē, darba grupas likumdošanas iniciatīvas jautājumos.
Līdzdalība projektos.
Sadarbība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes, kā arī to
apakšpadomju ietvaros.
Dalība Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras
nacionālā kontaktpunkta Informācijas padomē.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un
projektu īstenošanas pastāvīgās novērtēšanas vadības grupā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskajā grupā
„Vienādas iespējas darba tirgū”.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē. Dalība „Nacionālā
rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (20042006)” sagatavošanā.
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13.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Krīzes centrs „Skalbes”

14.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Līvānu fonds „Baltā māja”

15.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Bērnu fonds

16.

Nodarbinātība un
sociālā politika

Latvijas Republikāniskā
savienība “Černobiļa”

17.

Dzimumu
līdztiesība

Latvijas Dzimumu
līdztiesības apvienība

18.

Dzimumu
līdztiesība

Resursu centrs sievietēm
"Marta"

19.

Dzimumu
līdztiesība

Latvijas Lauku sieviešu
apvienība

20.

Dzimumu
līdztiesība

Rīga, LV -1050
Kungu iela 34
7222922
Līvāni, LV-5316
Stacijas iela 2

Rīga, LV-1006
Brīvības gatve 310-75
7542072
Rīga, LV-1050
Merķeļa iela 11, 329.
kabinets
Tālrunis: 7222642
Vaļņu iela 32-506, Rīga,
LV-1050
6468079, 7074221
e-pasts:
apvieniba@apvieniba.lv
www.apvieniba.lv
Brīvības iela 183/2-30,
Rīga, LV - 1012
7378539
e-pasts:
centrsmarta@delfi.lv
www.marta.lv

Republikas laukums 2, Rīga
LV-1010
6483511, 5908948
e-pasts: rasma5@inbox.lv,
aldona@e-apollo.lv
www.llsa.lv
Sabiedriskās politikas centrs Alberta iela 13, Rīga LVProvidus
1010

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē. Dalība „Nacionālā
rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (20042006)” sagatavošanā.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.

Līdzdalība darba grupās, projektu norisē.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.

Līdzdalība darba grupās, projektu norisē.
Līgums par EQUAL projekta "Atvērtu darba tirgu sievietēm"
ieviešanu.
Nosūtīta informācija par LM aktualitātēm nodarbinātības, sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, dzimumu
līdztiesības jomā.
Sadarbība ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi, nodrošinot sociālos un
informatīvos pakalpojumus.
Līdzdalība darba grupās, projektu norisē.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.

Līdzdalība dažādos pasākumos.
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21.

Dzimumu
līdztiesība

22.

Dzimumu
līdztiesība

23.

Sociālā politika

24.

Sociālā politika

25.

Sociālā politika

26.

Sociālā politika

27.

Sociālā politika

28.

Sociālā politika

7039261
www.politika.lv
Ziemeļu ministru padomes
Marijas ielā 13/3 (Berga
birojs Latvijā
bazārs), Rīga LV-1666
7820089
e-pasts: info@norden.lv
www.norden.lv
Baltijas Studiju centrs
Rostokas iela 60-24, Rīga
LV-1029
9417173
e-pasts: tt@lza.lv
Rīgas plānošanas reģiona
Kr.Valdemāra iela 5, Rīga,
attīstības padome
LV - 1010
7800944
e-pasts:
bendzele@navigator.lv
Latgales attīstības aģentūras Tirgoņu iela 11, Rīga,
Ziemeļlatgales birojs
LV - 1050
7224044
e-pasts:
sandra.ezmale@latgale.lv
Kurzemes reģiona attīstības Elizabetes iela 45/47 - 409,
aģentūra
Rīga, LV - 1010
7331642
e-pasts:
kristians.godins@bjpaa.eun
et.lv
Zemgales Attīstības
Pasta iela 37, Jelgava, LV aģentūra
3001
3025369
e-pasts: arta@jrp.lv
Vidzemes attīstības
Lāčplēša 27/2-516, Rīga,
aģentūra
LV - 1011
4281997
e-pasts: ina.vaa@delfi.lv
www.vidzemes-regions.lv
Latvijas Informācijas
Stabu iela 47-1, Rīga, LV tehnoloģiju un
1011

Līdzdalība darba grupās, projektu norisē.

Līdzdalība projektu norisē.

Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.

Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.

Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.

Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.
Dalība „Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006)” sagatavošanā.

Līgums par Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta
"Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem"
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telekomunikāciju asociācija
29.

Sociālā politika

Bērnu paliatīvās aprūpes
biedrība

30.

Sociālā politika

Latvijas Sarkanais Krusts

31.

Nodarbinātības un
sociālā politika

Centrs pret vardarbību
„Dardedze”

32.

Nodarbinātības un
sociālā politika

Talsu sieviešu un bērnu
krīžu centrs

33.

Nodarbinātības un
sociālā politika

Rīgas Samariešu apvienība

34.

Sociālā politika

35.

Sociālā politika

Latvijas Profesionālu
sociālo un aprūpes
darbinieku asociācija
Latvijas dzimumu problēmu
centrs Genders

36.

Nodarbinātības un
sociālā politika

Latvijas Arodslimību ārstu
biedrība

37.

Nodarbinātības un
sociālā politika

Atklāts sabiedriskais fonds
„Zīmes fonds”

7311821
e-pasts: mara.j@dtmedia.lv
Ikšķiles iela 2 - 17, Rīga,
LV - 1063
7064443
e-pasts:
andajansone@hotmail.com
Skolas iela 1, Rīga, LV1010
7686306
secretariat@red.cross.lv
www.red.cross.lv
Cieceres iela 3A, Rīga, LV1002
7600686,7600685, fakss
7612614
dardedze@apollo.lv
Saules iela 7, Talsi, LV3201
3291147
Visbijas prospekts 18, Rīga,
LV-1014
7518151
samaritan@apollo.lv
www.rsa.lv
E.Smiļģa iela 46, Rīga, LV1048
7012217
A.Čaka iela 93, 3.stāvs,
9.kab., Rīga, LV-1011
7315899
gender@parks.lv
www.genders.lv
Dzirciema 16, A-708, Rīga,
LV- 1007
7409139,9513041
Kr.Valdemāra iela 109.dz.1.
Rīga, LV-1013

ieviešanu.
Līgums par Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta
"Psihosociāla, medicīniska un garīga atbalsta sistēma neizārstējami
slimam bērnam un viņa ģimenei pirms un pēc bērna nāves, lai
palīdzētu līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, reintegrējoties sabiedrībā
un darba tirgū" ieviešanu.
Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejā.

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.
Sadarbība ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi, nodrošinot sociālos
pakalpojumus.

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.
Sadarbība ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi, nodrošinot sociālos
pakalpojumus.
Līdzdalība darba grupās, politikas dokumentu izstrādē.
Sadarbība ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi, nodrošinot sociālos
pakalpojumus.

Līdzdalība darba grupās, politikas dokumentu izstrādē.

Līdzdalība darba grupās, politikas dokumentu izstrādē.

Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.
Dalība Sociālās integrācijas centra īstenotajā ESF projektā „Uz
nākotnes perspektīvām karjeras izvēlē orientēta konsultācijas centra
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38.

Sociālā politika

39.

Sociālā politika

40.

Sociālā politika

41.

Sociālā politika

42.

Sociālā politika

43.

Sociālā politika

44.

Sociālā politika

Latvijas Rehabilitācijas
profesionālo organizāciju
apvienība
Invalīdu apvienība „Jūnijs”

Latvijas sieviešu sadarbības
tīkls – Sieviešu voluntieru
biedrība „Vita”
Protezēšanas, ortozēšanas
un tehniskās ortopēdijas
asociācija
Latvijas Bioniķu un
protēzistu-ortozistu
asociācija
Latvijas asociācija
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem „PONTES”
Rehabilitācijas centrs „Mēs
esam līdzās”

Jūrmala, Asaru pr.61, LV2008
7766124,7766314
Saktas iela 4-25, Rīga, LV1035
7348856
Junijs2@navigator.lv
Brīvības iela 183 k.2-30,
Rīga, LV-1012

izveide Sociālās integrācijas centrā”.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā.

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā.

Pērnavas iela 62, Rīga, LV1009

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā.

Pilsoņu iela 13-30, Rīga,
LV-1002
7069970
Ropažu 70, Rīga, LV-1006
7555010
pontes@inbox.lv
Lēdmanes iela 2, Rīga, LV1039
7553196

Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē, konsultatīvais
darbs valsts iepirkumu jomā.
Līdzdalība darba grupās, normatīvo aktu izstrādē.
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Zemkopības ministrija
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda izpildes gaita
no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.maijam.
Nr.
1.

Sadarbības organizācijas
Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome(turpmāk –
LOSP)
LOSP ir biedrība, kas apvieno
45 nacionāla līmeņa
lauksaimnieku un lauku
attīstības nevalstiskās

Pamatojoties uz
“Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma” 12.panta pirmo
daļu, Zemkopības
ministrija(turpmāk- Ministrija)
katru gadu slēdz sadarbības
līgumu ar LOSP(sadarbības

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu
izmantošanas mehānismu izstrādē un ieviešanā, tiek nodrošināta Latvijas
Pašvaldības savienības (turpmāk- LPS) un LOSP deleģēto pārstāvju
(turpmāk- pārstāvji) līdzdalība saskaņošanas sēdēs, starpinstitūciju sēdēs,
konsultatīvajās padomēs, kā arī uzraudzības grupās.
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organizācijas un sadarbojas ar
23 rajonu lauksaimnieku
apvienībām

līgums martā tika noslēgts
2006.gada 15.martā). Saskaņā ar
Ministrijas un LOSP noslēgto
sadarbības līgumu, Ministrija
iesniedz LOSP izskatīšanai
aktuālus un stratēģiskus
jautājumus (tai skaitā Ministrijas
izstrādātos normatīvo aktu
projektus), kas saistīti ar
lauksaimniecību un lauku
attīstību, un LOSP sniedz
atzinumu par šiem jautājumiem.

LOSP pārstāvji piedalījušies 4.4.pasākuma “Lauku teritoriju
pārveidošanas un attīstības veicināšana” 4.4.6.aktivitātes nacionālās
programmas “Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās
pakalpojumu dienestu izveidošana” projekta “Lauku saimniecību
konsultatīvās sistēmas izveide” uzraudzības grupā, kā arī 4.6.pasākuma
“Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)” nacionālās
programmas “Prasmju iegūšana” projekta “Prasmju iegūšanas
nodrošināšana” tiek nodrošināta LOSP un LPS pārstāvju piedalīšanās
starpinstitūciju darba (uzraudzības) grupā.
LOSP un tās dalīborganizāciju pārstāvji piedalās Ministrijas izveidotajā
vadības grupā un darba grupās Lauku attīstības plāna 2007.-2013.gadam
izstrādē.
LOSP organizēja Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda
vienotā
programmdokumenta
4.1.
pasākuma
„Investīcijas
lauksaimniecības uzņēmumos” projekta izskatīšanas darba grupu, kurā
piedalījās arī Ministrijas pārstāvji.
Ar LOSP tika saskaņoti Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas
kārtību” grozījumi.
Saskaņā ar 2006.gada 3.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.21
“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā
piešķiršanas kārtību” 4.pielikuma “Atbalsts izglītībai, zinātnei un
informācijas
izplatīšanai”
V.sadaļā
“Atbalsts
lauksaimniecībā
izmantojamiem zinātnes projektiem” noteikto kārtību un 14.pielikumā
”Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zemkopības zinātnisko
pētījumu, lauksaimniecības specialitāšu studentu un profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu mācību prakses nodrošināšanai” LOSP
piedalījās subsīdiju pretendentu pieteikumu izskatīšanā un lēmuma
pieņemšanā.
No 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.maijam(turpmāk -pārskata
periodā) LOSP un tās dalīborganizāciju pārstāvji piedalījušies 22
Ministrijas rīkotajās darba grupās, saskaņošanas sēdēs, konsultatīvajās
padomēs, vadības grupās, uzraudzības grupās un iepirkuma komisijās,
kuras tiek protokolētas un 30 starpinstitūciju darba grupu sanāksmēs
citās ministrijās ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistītu jautājumu
izskatīšanā.
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2.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federāciju (turpmāk –
Federācija)

Ministrija 2006. gada 27.janvārī
ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
Federāciju, kas paredz apvienot
spēkus kopīgas darbības
organizēšanai un veikšanai, kas ir
vērsta uz pārtikas aprites
politikas izstrādāšanu un
normatīvo aktu projektu izstrādi.
Pārtikas aprites valsts
uzraudzības un kontroles
politikas izstrādi koordinē
Ministru kabineta izveidota
koordinējoša un konsultatīva
institūcija – Pārtikas
padome(turpmāk – Padome).

3.

Ar pārtikas nozari saistītas
nevalstiskās organizācijas

Ministrijas pārstāvji regulāri piedalās vienas LOSP un rajonu
lauksaimnieku apvienību organizētajās sēdēs. Pārskata periodā
Ministrijas pārstāvji ir piedalījušies 4 Latvijas Zemnieku federācijas
padomes un rajonu lauksaimnieku apvienību sēdēs, kā arī Ministrijas
augstākas amatpersonas piedalījušās 5 LOSP un tās dalīborganizāciju
rīkotajās sapulcēs.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.596
“Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos
izstrādes, apstiprināšanas un pārstāvēšanas kārtība” noteikto prasību
izpildi, tiek rīkotas starpinstitūciju darba grupas, un nevalstisko
organizāciju pārstāvji tiek iekļauti šajās darba grupās, kā arī tiek veiktas
konsultācijas. Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji darbojas šādās
darba grupās: dzīvnieku izcelsmes produkti, pārstrādāti augļi un dārzeņi,
vīns, spirts un alkoholiskie dzērieni, pārtikas kodeksa, minerālūdens,
diētiskā pārtika, uztura bagātinātāji un citās.
Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām pieaicina ekspertus attiecīgajās
jomās, kā arī pārstāvjus no pārtikas apritē iesaistītajām ražotāju un
tirgotāju asociācijām un federācijām, un patērētāju interešu aizsardzības
organizācijām.

Pārtikas un veterinārā dienesta(turpmāk - PVD) speciālisti pārskata
periodā snieguši konsultācijas un noorganizējuši semināru Latvijas
Tirgotāju asociāciju biedriem. Skaidrojošas konsultācijas tika sniegtas
par pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu valsts uzraudzības un kontroles
2005.gada programmu, par 2004.gada rezultātiem un plānotajiem
pasākumiem un par grozījumiem 2004.gada 18.03. noteikumos Nr.142
„Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības
kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības
dalībvalstīm” un veidlapas aizpildīšanu un nosūtīšanas kārtību PVD
teritoriālajām struktūrvienībām. Seminārā tika pārrunāti un izskaidroti
sekojoši jautājumi:
1.Par putnu gripas iespējamo ietekmi uz pārtiku;
2.Par dzīvo zivju labturības prasībām tirdzniecības vietās;
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4.

Ar meža nozari saistītas Meža
nozares
attīstības
nevalstiskās organizācijas
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai,
valsts un meža nozares interešu
grupu pārstāvji, 1997. gadā
izveidoja
Latvijas
Meža
konsultatīvo padomi (turpmāk MKP).

3.Otrreizējās taras pieņemšana no iedzīvotājiem;
4.Par ES regulām, kas stājušās spēkā no 01.janvāra 2006.gada.
LOSP pārstāvji un PVD speciālisti piedalījās Cūku audzētāju asociācijas
rīkotā seminārā par cūku turēšanu un citām aktivitātēm saistībā ar Lauku
attīstības plānu.
PVD speciālisti kopā ar Latvijas Juristu biedrības pārstāvjiem strādāja pie
Ministru kabineta noteikumu „Mājas un istabas dzīvnieku reģistrācijas
kārtība” projekta, kurš tika nosūtīts Ministrijai akceptam un virzīšanai
tālāk.
PVD pārstāvji darbojas arī Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē - tās
sēdes parasti notiek vienu reizi mēnesī, un sēdē tiek izskatīti aktuālie
jautājumi, kā arī izvērtēti plānotie eksperimenti, kuros tiek izmantoti
dzīvnieki.
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas
izglīto sabiedrību un sniedz valsts iestādēm ieteikumus dzīvnieku
aizsardzības jomā, kas sadarbojas ar valsts iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu
iestādēm un organizācijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā
MKP tiek risināti jautājumi, kas skar meža ekonomiskās, ekoloģiskās un
sociālās funkcijas. MKP tiek pārstāvētas meža īpašnieku vai pārvaldītāju,
kokrūpniecības, pakalpojumu sniedzēju, vides un dabas aizsardzības,
darba ņēmēju (arodbiedrību), profesionālo un augstākās izglītības un
zinātnes iestāžu interešu grupas, valsts pārvaldes iestādes un LPS. MKP
notiek valsts un meža nozares interešu grupu viedokļu saskaņošana, un
tiek veidota līdzsvarota un ilgtspējīga meža nozares attīstības politika.
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5.

Ar zivsaimniecību saistītas Saskaņā ar 2005. gada 25.
nevalstiskās organizācijas
janvāra
Ministru
kabineta
noteikumiem
Nr.62
„Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes nolikums” izveidota
Zivsaimniecības
konsultatīvā
padome.
Saskaņā ar 2005.gada 11.janvāra
Ministru kabineta noteikumiem
Nr.39
„Kārtība,
kādā
izsniedzamas speciālās atļaujas
(licences)
komercdarbībai
zvejniecībā”
izveidota
zvejniecības
komercdarbības
licencēšanas komisija.

Pārskata periodā Valsts meža dienestam bijusi sadarbība ar šādām
nevalstiskajām organizācijām:
1.lai sekmīgi koordinētu meža reproduktīvā materiāla plūsmu, tai skaitā
gan pārvietošanu, gan importu, ir notikušas diskusijas un informācijas
apmaiņa ar Stādu audzētāju biedrību;
2.sadarbībā ar Latvijas Mednieku asociāciju notiek Latvijas medību
saimniecības attīstības stratēģijas izstrāde, kā arī medījamo dzīvnieku
medību sezonas termiņu saskaņošana;
2.īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā
Latvijas Dabas fonds medību jautājumus saskaņo ar Valsts meža
dienestu;
3.sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību notiek lielākā pieļaujamā
nomedījamo medņu skaita noteikšana un medņu medību sezonas
saskaņošana;
lai veicinātu sadarbību labas mežsaimnieciskās prakses popularizēšanā,
Valsts meža dienests sadarbojas ar Pasaules dabas fonda Latvijas nodaļu;
4.„Meža dienu” ietvaros Valsts meža dienestam ir sistemātiska sadarbība
ar biedrībām “Latvijas mazpulki”, “ Latvijas Sarkanais Krusts”.
Zemkopības ministra vadītajā Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē
darbojas trīs pārstāvji no Latvijas Zivsaimnieku asociācijas; divi pārstāvji
no Latvijas Zvejnieku federācijas; pa vienam pārstāvim no Latvijas
Zivrūpnieku savienības, Kurzemes Zvejnieku asociācijas, Latvijas Vēžu
un zivju audzētāju asociācijas, Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas
darbinieku arodbiedrības, sabiedrības "Rīgas šprotes" un Nacionālās
zvejniecības ražotāju organizācijas, kā arī LPS. Notikusi viena sēde
Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijā nevalstisko
organizāciju pārstāvji - Latvijas Zvejnieku federācija; Latvijas
Zivsaimnieku asociācija; Latvijas Zivrūpnieku savienība, kā arī LPS.
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Valsts zivsaimniecības pārvaldes izveidotajā Zvejniecības komisijā
darbojas sekojošu nevalstisko organizāciju pārstāvji- Latvijas Zvejnieku
federācija; Latvijas Zivsaimnieku asociācija; Latvijas Zivrūpnieku
savienība, Kurzemes zvejnieku asociācija, kā arī LPS. Šogad ir notikušas
četras Zvejniecības komisijas sēdes.
Valsts zivsaimniecības pārvalde veic izstrādāto Latvijas pozīciju par
Eiropas Savienības jautājumiem saskaņošanu ar nozares nevalstiskajām
organizācijām- Latvijas Zivsaimnieku asociāciju, Latvijas Zvejnieku
federāciju un Kurzemes zvejnieku asociāciju.
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Īpašu uzdevumu ministra

Uzdevums

Memoranda

4,b) nodrošināt valsts programmas
«Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005
- 2009. gads" īstenošanas novērtējumu un
nepieciešamo izmainu plānošanu un izstrādi

sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Izpilde

2005.gadā īpaāu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietas ar 2005.gada 18.maija rīkojumu
Nr. 05-03/28 izveidoja Pilsoniskās sabiedrības
padomi, kas ir konsultējoša institūcija stratēģiski
svarīgu
lēmumu
pieņemšanai,
konsultāciju
nodrošināšanai
un
Pilsoniskās
sabiedrības
stiprināšanas politikas pamatnostādņu un Valsts
programmas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai
2005.-2009.gadam ieviešanas uzraudzībai.
2006.gadā plānotas četras Pilsoniskās sabiedrības
padomes sanāksmes. Pirmā sanāksme notiks
19.05.2006.

4.d) sekmēt caurskatāmu un pieejamu
Eiropas Savienības stmktūrfondu un citu
finansējuma
avotu
izmantošanas
mehānismu izstrādi un ieviešanu dzīvē;

4.e)
sagatavot
priekšlikumus
par
nepieciešamo finansējuma apjomu kopīgo
mērķu sasniegšanai

Atsevišķu Programmas uzdevumu apspriešana
notiek arī Nevalstisko organizāciju un Ministru
kabineta sadarbības memoranda uzraudzības
padomes sanāksmēs.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa sēdes protokoliem urnu "Par nevalstisko
organizāciju iesaistīšanu Eiropas Savienības
stmktūrfondu uzraudzībā" (Latvijas Republikas
Ministru kabineta sēdes protokols Nr.24, 5.§),
īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas
lietās ar 2004.gada 16.septembra rīkojumu Nr.0503-L/31 izveidoja Eiropas Savienības struktūrtbndu
vadības nevalstisko organizāciju konsultatīvo darba
grupu, lai nodrošinātu nevalstisko organizāciju
sektora intereses tin pārstāvniecību. 2006.gadā
notikušas divas darba grupas sēdes.
Lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību,
2006.gadā
budžetā
ĪUMSILS
paredzējis
finansējumu šādām prioritātēm kopīgu mērķu
sasniegšanai:
1) finansējums
Valsts
programmai
,..Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana.
2006. gada uzdevumiem;
2) finansējums dotāciju programmai ,,Lauku
NVO atbalsta programma";
3) finansējums dotāciju programmai ,,AtbaIsts
sociālās jomas NVO un uzdevumu
deleģēšana NVO";
4) Finansējums līdzfinansējuma programmai
nevalstisko organizāciju projektiem Eiropas
Savienībā ,,Līdzfinansēju.ma programma
nevalstiskajām

4,f)
sagatavot
nepieciešamos
priekšlikumus
par
grozījumiem
nonnatīvajos aktos, lai nodrošinātu l %
no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
novirzīšanu
sabiedriskā
labuma
organizācijām.

5.b) nodrošināt ieinteresēto nevalstisko
organizāciju deleģēto pārstāvju līdzdalību
saskaņošanas
sēdēs,
konsultatīvajās
padomēs, kā arī atsevišķu projektu izstrādei
izveidotās darba grupās;

5.c) nevalstisko organizāciju informēšanu
par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to
iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot
pieņemto lēmumu pamatojumu;
un
5.d) nevalstiskajām organizācijām iespēju
sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei
un sniegt par tiem atzinumus, arī uzlabojot
nevalstisko organizāciju informētību par
tiesību aktu projektu un politikas
plānošanas dokumentu virzību Ministru
kabinetā un ministrijās._____
6.a) atbalstot koncepcijas izstrādi valsts
pārvaldes uzdevumu deleģēšanai, tādējādi
veicinot efektīvas valsts pārvaldes darbību
un tai noteikto funkciju izpildi.
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ĪUMSILS
2005.gadā
veica
pētījumu ,,Privātpersonu nodokļu atvieglojumu
sistēmas uzlabošana". 1% no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa novirzīšana sabiedriskā
labuma organizācijām nebija Šī pētījuma
uzdevums, tas atspoguļo esošo nodokļu
atvieglojumu sistēmu un nepieciešamo rīcību
situācijas uzlabošanā. 2006.gadā ĪUMSILS
pasūtījuma tiks veikts pētījums tieši par l % no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu
sabiedriskā labuma organizācijām, jo prakse
dažādās Eiropas valstīs atšķiras un l % no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu
sabiedriskā labuma organizācijām pašas
nevalstiskās
organizācijas
vērtē
neviennozīmīgi. Uzsākta pētījuma uzdevuma
izstrāde un tehniskās specifikācijas sagatavošana
iepirkuma procedūru veikšanai. Plānots, ka
pētījums tiks prezentēts 2006.gada novembrī.
Nevalstiskās organizācijas piedalās visās
ĪUMSI LS
organizētajās
darba
grupās,
konsultatīvajās padomēs vai padomēs gan
pilsoniskās sabiedrības jautājumos (Pilsoniskās
sabiedrības padome, .Brīvprātīgo darbības likuma
izstrādes darba grupa, Uzdevumu deleģēšanas
koncepcijas izstrādes darba grupa), gan
sabiedrības integrācijas jautājumos (Valsts
programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā'1
pamatnostādņu projekta izstrādes darba grupa),
gan etnopolitikas jautājumos (Tautības un
sabiedrības integrācijas konsultatīvā padome,
konsultatīvā mazākumtautību ekspertu grupa.)
Gatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu
,,Noteikumi
par
nevalstisko
organizāciju
līdzfinansEjuma budžeta programmas vadības,
īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu",
ĪUMSILS iesaistīja arī biedrību „ Latvijas
Pilsoniskā alianse", kas pārstāvēja NVO sektora
intereses
un
piedalījās
sta.rpinstituc.iju
saskaņošanas sanāksmēs.

2005.gada 30. jūnijā ar īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās rīkojumu Nr.05-03/33
tika izveidota darba grupa Koncepcijas par valsts
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kompetentām
biedrībām un nodibinājumiem izstrādei. Šobrīd ir
sagatavots Koncepcijas par valsts pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu kompetentām biedrībām un
nodibinājumiem
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projekta
6.b) atbalstot nevalstisko organizāciju un to
sadarbības tīklu iesaistīšanu politikas
veidošana a niecīgu programmu un
sadarbības līgumu ietvaros;

teksts., kas tiks iesniegts Ministru kabinetā.

