Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda izpilde 2008.-2009.gadā
Ministriju sniegtā informācija1
1. NVO deleģētie uzdevumi
Puse, 47% (7) ministriju 2008.gadā ir deleģējušas tās kompetencē esošus uzdevumus NVO. Kopā
ministrijas 2008.gadā ir deleģējušas aptuveni 27 uzdevumus (dažas ministrijas nav konkrēti
uzrādījušās deleģētos uzdevumus).
Ekonomikas ministrija noslēgusi 4 līdzdarbības līgumus par:
1. Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas 2007. – 2013.gadam
ietvaros E-komercijas informācijas dienas, semināru un e-komercijas konkursa „Labākais ekomercijas komersants” organizēšanu 2008.gadā;
2. starptautiskas kvalitātes vadības konferences organizēšanu;
3. biznesa foruma „Uzņēmēju zinību dienas” organizēšanu;
4. par Mentoringa programmas realizēšanu Latvijā.
Izglītības un zinātnes ministrija
1. Deleģējusi sporta speciālistu sertifikāciju biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome”.
2. Deleģējusi vairākus uzdevumus dažādām sporta federācijām.
Kultūras ministrija deleģējusi vairākus uzdevumus NVO pārstāvjiem saskaņā ar funkciju deleģēšanas
un līdzdarbības līgumiem:
1. vispusīgas informācijas apkopošana par Latvijas mūzikas, literatūras, laikmetīgās vizuālās
mākslas, videomākslas utt. norisēm;
2. Latvijas mākslas nozares popularizēšana starptautiskajā apritē un Latvijas iekļaušanās veicināšana
starptautiskajā mākslas apritē, nodrošinot Latvijas pārstāvniecību attiecīgo nozaru starptautiskajos
gadatirgos, forumos, festivālos, starptautiskajās partnerorganizācijās.
Satiksmes ministrija
1. Deleģējusi transportlīdzekļu vadītāju instruktoru un Ceļu satiksmes noteikumu pasniedzēju
apmācības biedrībai „Latvijas profesionālo autoskolu federācija”.
2. Uzdevums nodrošināt teorētisko apmācības kursu vadīšanu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas
ietvaros ir deleģēts Latvijas Tehniskai universitātei.
3. Uzdevums par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu jauniem iepriekš nereģistrētiem
transportlīdzekļiem tiek deleģēts arī transportlīdzekļu izgatavotāju oficiālajiem pārstāvjiem
(dīleriem).
4. Latvijā un jaunu iepriekš nereģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļu tehnisko datu uzskaites
sistēmas veidošanu tiek deleģēts arī mazizmēra kuģošanas līdzekļu izgatavotāju oficiālajiem
pārstāvjiem (dīleriem) Latvijā.
5. Uzdevumu par sporta automobiļu un sporta motocikla statusa piešķiršanu deleģējusi Latvijas
Automobiļu federācijai un Latvijas Motosporta federācijai.
.___________
Informāciju sniedza Aizsardzības ministrija; Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija; Ekonomikas
ministrija; Finanšu ministrija; Iekšlietu ministrija; Izglītības un zinātnes ministrija; Kultūras ministrija; Labklājības
ministrija; Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; Satiksmes ministrija; Tieslietu ministrija; Veselības
ministrija; Vides ministrija; Zemkopības ministrija.
Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija. Ar ministriju sniegtajām ziņām pilnībā varat iepazīties Ministru kabineta mājas
lapā http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/

6. Uzdevumu par dzelzceļa speciālistu sertificēšanas veikšana deleģējusi Latvijas dzelzceļnieku
biedrībai
Tieslietu ministrija
1. Deleģējusi uzdevumu Latvijas Mērnieku biedrības sertificēšanas centram par fizisko personu
sertificēšanu sekojošās jomās: Zemes ierīkotājs, Zemes kadastrālais uzmērītājs, Topogrāfs,
Būvdarbu ģeodēzists - inženierģeodēzists, Ģeodēzists pamatdarbos.
2. 2008.gada 15.oktobrī parakstīts deleģēšanas līgums starp VA "Maksātnespējas administrācija" un
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju par administratoru apmācību,
eksamināciju, atestāciju, sertifikātu izsniegšanu un atjaunošanu, to darbības izbeigšanu un
anulēšanu.
Veselības ministrija
1. Deleģējusi ārstniecības personu un farmaceitu sertifikāciju un resertifikāciju.
2. Atsevišķi uzdevumi ir deleģēti Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai
"Sustento" un Latvijas Pensionāru federācijai.
Vides ministrija
Vides aizsardzības klubam deleģējusi ekosertifikācijas programmas “Zilais Karogs” un vides izglītības
programmas “Ekoskolas” un “Jaunie vides reportieri” īstenošanu.
2. Vai ministrijas mājas lapā ir izveidota Sabiedrības līdzdalības sadaļa?
Sabiedrības līdzdalības sadaļa izveidota visu ministriju mājas lapās, izņemot Tieslietu ministriju.
3. Vai ministrija noslēgusi sadarbības līgumus ar NVO?
Aizsardzības ministrija:
1. ar Amerikas Savienoto Valstu nevalstisko organizāciju „Vācijas Māršala fonds”;
2. ar Latvijas darba devēju konfederāciju par sadarbību Latvijas Republikas proklamēšanas
90.gadadienas svētku pasākumu organizēšanā.
Ekonomikas ministrija:
1. 2008.gada 6.oktobrī noslēgts Līdzdarbības līgums par pasākuma “Vides pieejamības monitorings
un konkurss “Zelta kruķis 2008” organizēšanu ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu
apvienība “Apeirons”.
2. 2007.gada 6.septembrī noslēgts Sadarbības līgums ar Baltijas Arhitektūras centru par kopīgu
starptautisku un izglītojošu pasākumu organizēšanu arhitektūras jomā.
3. 2007.gada 24.aprīlī noslēgts Sadarbības līgums, kas vēl joprojām ir spēkā, ar biedrību „Publiskās
un privātās partnerības asociācija” par kopīgu pasākumu valsts un privātās partnerības
popularizēšanai organizēšanu un savu valsts un privātās partnerības sadarbības partneru,
komersantu, komercsabiedrības informēšanu par pušu aktivitātēm valsts un privātās partnerības
jomā.
Izglītības un zinātnes ministrija: ar 82 NVO.
Kultūras ministrija:
1. 2008.g. Līgums ar Latvijas Mūzikas informācijas centru par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu mūzikas jomā;
2. 2008.g. Līgums ar Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju par muzeja krājuma pieejamības
nodrošināšanu.
3. 2008.g. Līgums ar Latvijas Jaunā teātra institūtu par atsevišķu valsts uzdevumu veikšanu teātru
jomā.
4. 2007.g. Līgums ar “Laikmetīgās mākslas centru" par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu vizuālās mākslas jomā.
5. 2007.g. Līgums ar biedrību "Kultūras un mākslas projekts NOASS" par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu video mākslas jomā.
6. 2007.g. Līgums ar biedrību ,,Jauno mediju kultūras centrs RIXC" par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas jomā.
Labklājības ministrija:
Sociālo pakalpojumu pārvaldei ir noslēgti līgumi par sociālo pakalpojumu sniegšanu ar 20
organizācijām, tai skaitā - NVO.
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Satiksmes ministrija: Četrpusējs sadarbības līgums starp SM Autosatiksmes departamentu, biedrību
“Autopārvadātāju asociācija “Latvijas Auto””, Latvijas Pasažieru Pārvadātāju asociāciju un Latvijas
sabiedrisko pakalpojumu un transporta arodbiedrību “LAKRS”
Veselības ministrija: Noslēgti sadarbības līgumi ar biedrību DIA+LOGS; „Sustento”, asociāciju
„Papardes zieds”, Latvijas Pensionāru federāciju.
Vides ministrija: Ar Vides aizsardzības klubu /VAK/ (VAK ir starptautisko vides organizāciju Friends
of the Earth , Coalition Clean Baltic, European Environmental Bureau pilntiesīgs biedrs) par Vides
izglītības programmu realizēšanu Latvijā
Zemkopības ministrija: Sadarbības līgums ar biedrību ,,Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome" un biedrību ,,Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija".
Citas ministrijas – nav parakstījušas.
4. Vai ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai citu līdzīgu dokumentu?
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija:
Latgales plānošanas reģiona, Latgales nevalstisko organizāciju un Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta sadarbības memorands. Memorandu parakstījušas 34
biedrības (ministrijas sniegto informāciju skat. Ministru kabineta mājas lapā).
Ekonomikas ministrija 2008.gadā parakstījusi 2 sadarbības memorandus ar NVO:
1. 2008.gada 23.oktobrī parakstīts Ekonomikas ministrijas un būvniecības nozares nevalstisko
organizāciju sadarbības memorands. Memorandu parakstījušas sekojošas NVO: Būvniecības
attīstības stratēģiskās partnerība, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Būvmateriālu ražotāju
asociācija, Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija, Latvijas Ceļu būvētājs, Latvijas
Dzelzceļnieku biedrība, Latvijas Elektriķu brālība, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku
asociācija, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija,
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens inženieru savienība un Transportbūvju inženieru asociācija.
2008.gada 10.decembrī memorandam vēl pievienojās Latvijas Celtnieku arodbiedrība.
2. 2008.gada 7.aprīlī Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera parakstīja Sadarbības memorandu par sadarbību ekonomisko
attīstību veicinošu priekšlikumu uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa
pilnveidošanai izstrādē, lai sekmētu uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus veicinot efektīva
sadarbības dialoga veidošanu starp valsts institūcijām un uzņēmējiem.
Finanšu ministrija:
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas rezolūcija
parakstīta 27.11.2008. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 90.gadadienai rīkotajā
konferencē.
Iekšlietu ministrija:
2007.gada 8.novembra Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības
memorands, ko parakstīja 17 NVO.
Kultūras ministrija:
25.08.2005. Memorands "Kultūra 2010", ko parakstīja LR Ministru prezidents A.Kalvītis, kultūras
ministre H.Demakova un 17 nevalstiskās organizācijas.
Veselības ministrija: Sadarbības memorands starp Veselības ministriju, pacientu organizācijām un
farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām, ko parakstījušas „Sustento”, Starptautisko inovatīvo
farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija.
Zemkopības ministrija: 2008.gadā - vienošanās protokols ar biedrību ,,Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācija" un biedrību ,,Zemnieku saeima" .
Citas ministrijas – nav parakstījušas.
5. Vai 2008.gadā ministrija rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas NVO par līdzdalības
iespējām valsts pārvaldē?
Aizsardzības ministrija: Pasākumu skaits: 2, NVO dalībnieku skaits: 10.
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija: Pasākumu skaits – 24, NVO dalībnieku
skaits 348.
Ekonomikas ministrija: Pasākumu skaits – 4, NVO dalībnieku skaits – 138.
3

Izglītības un zinātnes ministrija: Pasākumu skaits – 43, NVO dalībnieku skaits – 33.
Labklājības ministrija: Pasākumu skaits – 9, NVO dalībnieku skaits - 74 dalībnieki.
Vides ministrija: Pasākumus rīkojušas padotības institūcijas.
Citas ministrijas – nav rīkojušas.
6. Vai 2008.gadā ministrija rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas valsts pārvaldē
strādājošajiem par NVO iesaisti, dažādiem līdzdalības aspektiem?
Izglītības un zinātnes ministrija: Pasākumu skaits – 3, dalībnieku skaits - 89
Labklājības ministrija: Pasākumu skaits – 2, dalībnieku skaits – 640.
Citas ministrijas – nav rīkojušas.
7. Lūdzu, sniedziet ziņas par ministrijā izveidotajām pastāvīgajām konsultatīvajām padomēm,
darba grupām!
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija: 6 konsultatīvās padomes, 1 vērtēšanas
komisija, 1 darba grupa. Iesaistīto NVO skaits – 75.
Ekonomikas ministrija: 15 konsultatīvās padomes, 3 darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 165.
Finanšu ministrija: 6 darba grupas un Sabiedriskā labuma komisija. Iesaistīto NVO skaits – 19.
Iekšlietu ministrija: 1 konsultatīvā padome. Iesaistīto NVO skaits – 17.
Izglītības un zinātnes ministrija: 28 konsultatīvās padomes; 6 darba grupas; 6 komisijas. Iesaistīto
NVO skaits – 91.
Kultūras ministrija: 9 konsultatīvās padomes. Iesaistīto NVO skaits – 24.
Labklājības ministrija: 7 konsultatīvās padomes, 3 darba grupas, 1 komiteja. Iesaistīto NVO skaits –
50.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: 4 konsultatīvās padomes, 2 koordinācijas grupas, 1
komiteja, 3 darba grupas, 1 ekspertu forums. Iesaistīto NVO skaits – 36.
Satiksmes ministrija: 4 konsultatīvās padomes, 2 darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 16.
Tieslietu ministrija: 1 konsultatīvā padome, 1 ekspertu padome; 1 ekspertu grupa; 5 pastāvīgās darba
grupas. Iesaistīto NVO pārstāvju skaits: 23.
Veselības ministrija: 5 konsultatīvās padomes. Iesaistīto NVO skaits – 31.
Vides ministrija: 8 konsultatīvās padomes. Iesaistīto NVO skaits – 52.
Zemkopības ministrija: 14 konsultatīvās padomes, 16 darba grupas, 2 komitejas. Iesaistīto NVO skaits
– 196.
8. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2008.gadā!
AM: apm. 100
BĢSILM: 42
EM: 388 (kā arī 64
Informatīvie ziņojumi)
IM: 1
IZM: 43
2008.gadā izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas
LM:99
dokumentu skaits
RAPLM: 47
SM: 89
TM: 183
VM: 57
VidM: 95
ZM: 231
BĢSILM: 17
EM:24
IM:Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur
IZM: 24
darba grupās iekļauts NVO pārstāvis
KM:6
LM:21
RAPLM: 12
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SM:0
TM: 28
VM: 14
VidM: 0
ZM: 67
BĢSILM: 14
EM: 76
FM: 1
IM:1
IZM: 19
KM:2
Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kuru
LM:8
izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus
RAPLM: 5
SM: 0
TM: 11
VM: 13
VidM: 0
ZM: 46
AM: 3
BĢSILM: 15
EM: 95
IM:1
IZM: 22
KM:2
Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par
LM: 40
kuriem saņemti NVO atzinumi
RAPLM: 34
SM: 35
TM: 31
VM: 29
VidM: 19
ZM: 142
BĢSILM: 12
EM: 26
IM: 3
IZM: 1
KM: 3
Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kuri LM:16
apspriesti konsultatīvajās padomēs
RAPLM: 11
SM: 1
TM 9
VM: 16
VidM: 15
ZM: 29
Tabulā izmantotie saīsinājumi: AM – Aizsardzības ministrija; BĢSILM – Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu
ministrija; EM – Ekonomikas ministrija; IM – Iekšlietu ministrija; IZM – Izglītības un zinātnes ministrija; LM –
Labklājības ministrija; RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; SM – Satiksmes ministrija; TM –
Tieslietu ministrija; VM – Veselības ministrija; VidM – Vides ministrija; ZM – Zemkopības ministrija.

Labklājības ministrija 2008.gadā izstrādāja 31 nacionālo pozīciju ES jautājumos. 23 nacionālo
pozīciju izstrādē notika konsultācijas ar sociālajiem partneriem un NVO. Satiksmes ministrija:
Tranzīta politikas departaments regulāri saskaņo dažādas Eiropas Komisijas paziņojumus un
iniciatīvas.
9. Lūdzu, sniedziet informāciju par 2008.gadā NVO sniegto finansiālo atbalstu!
Aizsardzības ministrija: 1 737 014 Ls.
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Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija: EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansētā grantu shēma „NVO fonds” Ls 384 810,61; Ls 172 976,35; Ls 234
297,38; Ls 329 718,43; Ls 646 726,78. Valsts aģentūru Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra –
Ls 872 815,89. Cits finansējums - Ls 337 776,67.
Ekonomikas ministrija: Līdzdalības līgumu ietvaros – 357 000 Ls.
Izglītības un zinātnes ministrija: Sporta organizācijām 6 823 074 Ls
Kultūras ministrija konkursa kārtībā piešķīrusi valsts dotācijas KM reģistrētajām profesionālajām
organizācijām pārstāvībai starptautiskās organizācijās, sadarbības un informācijas aprites
nodrošināšanai: 50 000 Ls; Valsts dotācija I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijai: 17 526 Ls; Finansējums atsevišķu valsts funkciju īstenošanai, pamatojoties uz
noslēgtajiem līdzdalības un funkciju deleģēšanas līgumiem: 187 000 Ls; Atbalsts NVO nozīmīgu
kultūrpolitikas iniciatīvu un projektu īstenošanai: 71 751 Ls; Finansējums NVO nozīmīga kultūras
mantojuma saglabāšanai: 186 026 Ls.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Valsts budžeta finansējums Latvijas Pašvaldību
savienībai patstāvīgās pārstāvniecības Briselē darbības nodrošināšanai, atbalsta saņēmējs – Latvijas
Pašvaldību savienība. 106114.00 Ls.
Tieslietu ministrija: 157 500 Ls.
Veselības ministrija: 32 590,46 Ls.
Vides ministrija: Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītie nevalstisko organizāciju projekti
2008.gadā Pamatojums: Finansējums projektiem tiek piešķirts pamatojoties uz Latvijas vides
aizsardzības fonda padomes lēmumu par līdzekļu piešķiršanu projektam no budžeta apakšprogrammas
"Vides aizsardzības projekti" 1 143 225 Ls. Gaujas NP fonda piešķirtais finansējums Gaujas NP
administrācijas funkciju/uzdevumu atbalstam: 4254 Ls.
Zemkopības ministrija: Finansējums Valsts atbalsta programmu ietvaros 905 863,05 Ls.
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