Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošana 2015. gadā: Ministriju sniegtā informācija
1. MINISTRIJAS DARBINIEKS, KURŠ ATBILDĪGS PAR SADARBĪBU AR NVO.
Aizsardzības ministrija:
Sintija Oškalne, Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas
vadītāja, tālr. 67335132, e-pasts: sintija.oskalne@mod.gov.lv
Ārlietu ministrija:
Undīne Lomovceva, Ārlietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 2.sekretāre, 67016331,
undine.lomovceva@mfa.gov.lv
Ekonomikas ministrija:
Ekonomikas ministrija (EM): Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, 67013193,
Evita.Urpena@em.gov.lv;
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA): Anete Valtere, POLARIS projekta vadītāja,
67039410, anete.valtere@liaa.gov.lv;
Konkurences padome (KP): Inita Kabanova, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67365210,
inita.kabanova@kp.gov.lv;
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB): Nelda Elsiņa, Stratēģiskās plānošanas un
finansēšanas departamenta Būvniecības informācijas nodaļas sadarbības projektu vadītāja, tālr.nr.:
6701 3320, e-pasta adrese: nelda.elsina@bvkb.gov.lv;
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC): Sanita Gertmane, Patērētāju informēšanas un
komunikāciju daļas vadītāja, 67388622, sanita.gertmane@ptac.gov.lv;
Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA): Inese Šīrava, vecākā eksperte, direktora pienākumu
izpildītāja, tel. 67229945, inese.sirava@latvia.travel;
Centrālā statistikas pārvalde (CSP): Nav konkrēta darbinieka, kompetences ietvaros ar NVO
sadarbojas atbilstošās jomas departamentu vai patstāvīgo daļu vadītāji.
Finanšu ministrija:
Ministrijā sadarbību ar NVO nekoordinē viens darbinieks, sadarbība tiek nodrošināta atbilstoši
funkcijām konkrēta uzdevuma ietvaros.
Iekšlietu ministrija:
Ginta Prūse, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā
referente, tālr. 67219380, ginta.pruse@iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija:
Evija Čudare, Izglītības un zinātnes ministrijas pārvaldes vecākā referente, 67047981,
evija.cudare@izm.gov.lv
Kaspars Randohs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperts, 67047982,
kaspars.randohs@izm.gov.lv
Andis Geižāns, Studiju un zinātnes administrācijas vadītājs, 67229460, andis.geizans@sza.gov.lv
Alise Gedgauda, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Struktūrfondu daļas projektu vadītāja,
67356249, alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
Marita Kroiča, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vadītāja, 67356257,
marita.kroica@jaunatne.gov.lv.
Kultūras ministrija:
Sabiedrības integrācijas departaments: Jolanta Apša – Sabiedrības integrācijas departamenta
Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente; E-pasts:
Jolanta.Apsa@km.gov.lv, t. 67330311
Kultūrpolitikas departaments: Daina Ratniece – Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vecākā
referente; e-pasts: Daina.Ratniece@km.gov.lv, t. 67330304; Kultūrpolitikas departamenta Muzeju
nodaļas pārvaldes vecākā referente; e-pasts: Jana.Sakare@km.gov.lv , t. 67330305.
Labklājības ministrija:
Labklājības ministrijā (LM) - Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581,
Marika.kupce@lm.gov.lv
Valsts darba inspekcijā (VDI) - Linda Matisāne – VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja,
67021721, linda.matisane@vdi.gov.lv.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību
aizsardzības departamenta direktore, 67359133, inga.millere@bti.gov.lv
Satiksmes ministrija:
Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, tālr. 67028344;
E-pasts: inta.rozensteine@sam.gov.lv
Tieslietu ministrija:
Tieslietu ministrijā:
*Agnese Rācene-Krūmiņa, Stratēģijas departamenta direktore, tālr. 67036734.
agnese.racene-krumina@tm.gov.lv
Datu valsts inspekcijā:
* Sabīne Niedola, Otrās uzraudzības daļas vecākā eksperte, tālr. 67223131, sabine.niedola@dvi.gov.lv
Ieslodzījuma vietu pārvaldē:
* Valdis Groza, Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas
priekšnieks, tālr. 67290260, valdis.groza@ievp.gov.lv;
* Ainis Zālītis, Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas
vecākais inspektors, tālr. 67290247, ainis.zalitis@ievp.gov.lv,
* Igors Krivjonoks, Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Resocializācijas daļas priekšnieks,
tālr. 29618631, igors.krivjonoks@ievp.gov.lv,
* Valerijs Matusevičs, Daugavgrīvas cietuma Resocializācijas daļas priekšnieks, talr. 65440679, mob.
26400317, valerijs.matusevics@ievp.gov.lv,
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* Jurijs Kasatkins, Rīgas Centrālcietuma Resocializācijas daļas priekšnieks, tālr. 67272464,
jurijs.kasatkins@ievp.gov.lv
Maksātnespējas administrācijā:
* Ervīns Ābele, Maksātnespējas administrācijas direktors, tālr. 67099100, ervins.abele@mna.gov.lv
Patentu valdē:
* Agnese Buholte, Patentu valdes departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” direktore, tālr.
67220019, Agnese.Buholte@lrpv.gov.lv
Tiesu administrācijā:
* Agnija Karlsone, Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas
vadītāja, tālr. 67063807, agnija.karlsone@ta.gov.lv
Inese Sila, Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļas
vadītāja, tālr. 67063854, inese.sila@ta.gov.lv
Valsts probācijas dienestā:
* Irina Pūrīte, Valsts probācijas dienesta izvērtēšanas ziņojumu, izlīguma, piespiedu un sabiedriskā
darba departamenta vadītāja – dienesta vadītāja vietniece, tālr. 67021142, irina.purite@vpd.gov.lv
Juridiskās palīdzības administrācijā:
* Jeļena Bārbale, Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja, direktora vietniece, tālr.
67514225, Jelena.barbale@jpa.gov.lv
* Iveta Laicāne, Juridiskās nodaļas vadītāja, tālr. 67514201, iveta.laicane@jpa.gov.lv
* Inita Liepiņa, Piedziņas nodaļas vadītāja, tālr. 67514201, inita.liepina@jpa.gov.lv
* Sarmīte Krišāne, Administratīvās un finanšu vadības nodaļas vadītāja, tālr. 67515302,
sarmite.krisane@jpa.gov.lv
Uzņēmumu reģistrā:
* Laima Letiņa, Uzņēmumu reģistra jurists, tālr. 67031734, laima.letina@ur.gov.lv
Veselības ministrija:
Veselības ministrijā nav noteikts konkrēts darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO. Veselības
ministrijas kompetencē ir dažādas jomas, ko pārstāv dažādas NVO – gan pacientu organizācijas, gan
ārstu profesionālās asociācijas, gan pārtikas ražotāju un komersantu biedrības un citas. Veselības
ministrijas atbildīgās jomas speciālisti sadarbojas ar attiecīgās jomas NVO pārstāvjiem.
Par starpnozaru sadarbības jautājumiem ir atbildīga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības
departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļa (nodaļas vadītāja Inga Birzniece, tālr.67876161,
Inga.Birzniece@vm.gov.lv).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Ilze Trušinska, Koordinācijas departamenta, Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā
eksperte, tālr.67026447.
Zemkopības ministrija:
Biruta Ingiļāvičute, Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece, 67027661,
Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv
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2. VAI MINISTRIJA 2015. GADĀ IR NOSLĒGUSI LĪDZDARBĪBAS LĪGUMUS AR NVO?
Aizsardzības ministrija: jā, ar:
Biedrība “Forte Patria” (2015. gada 29.janvāris)
Latvijas orientēšanās federācija (2015.gada 18.februāris)
Biedrība “Sprīdīša draugu biedrība” (2015.gada 4.jūnijs)
Ekonomikas ministrija: jā, ar:
2015. gadā Ekonomikas ministrija ir noslēgusi 8 deleģēšanas līgumus ar Latvijas Arhitektu
savienību, Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Dzelzceļnieku biedrību, Latvijas Siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku
asociāciju, Latvijas Elektriķu brālību, Latvijas Jūrniecības savienību un Latvijas Melioratoru
biedrību par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
deleģēšanu.
Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs noslēdzis Līgumu ar Patērētāju interešu aizstāvības
klubu par izpēti par patērētāju tiesību ievērošanu saistībā ar patērētāju likumīgajām tiesībām un
patērētāju informēšanu. Vienlaikus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs noslēdzis Līgumu ar
Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju (PIAA) par izpēti par informācijas pieejamību par cenām
apbedīšanas pakalpojumu jomā.
Finanšu ministrija: nē
Kultūras ministrija: jā, ar:
Sabiedrības integrācijas departaments:
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu
integrācijai, Biedrība „Patvērums „Drošā māja””;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga
stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai, Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai
un izpratnes par Latvijas vēsturi veicināšanai, Latvijas Okupācijas muzeja biedrība;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības integrācijas
un starpkultūru dialoga attīstības jomā, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību
asociācija;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības integrācijas
un starpkultūru dialoga attīstības jomā, Latvijas Okupācijas muzeja biedrība;
Līdzdarbības līgums par latviešu diasporas mākslas saglabāšanu un izstādīšanu Latvijā ar
nodibinājumus „Pasaules latviešu mākslas centrs”;
Līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Dziesmu un deju svētku tradīcijas
ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs ar ārvalstu organizācijas
„Pasaules Brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību.
Kultūrpolitikas departaments:
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā, biedrība
„Latvijas Jaunā teātra institūts”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu – kvalitātes novērtējuma
teātra mākslas jomā veikšanu, biedrība „Latvijas Teātra darbinieku savienība”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu literatūras jomā ar
biedrību „Latvijas Literatūras centrs”, pārtraukts 2015.gada 9.oktobrī.
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Līdzdarbības līgums par atsevišķu valts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās
literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai ar biedrību „Latvijas
Rakstnieku savienība” (2014. -2016.gads);
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgas kultūras
atspoguļošanas nodrošināšana iknedēļas interneta kultūras medijā www.satori.lv ar biedrību
„Ascendum” (2014.-2016.gads);
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās mākslas jomā ar
biedrību „Latvijas laikmetīgās mākslas centrs”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu laikmetīgās mākslas
pieejamības nodrošināšanai ar biedrību „KIM?”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas
jomā ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIXC”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video mākslas jomā ar
biedrību „Kultūras un mākslas projekts NOASS”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu džeza mūzikas attīstības
veicināšanai (2014.-2016.gadam) ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs”;
Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā (2014.2016.gadam) ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”.
Līdzdarbības līgums ar biedrību Latvijas Arhitektu savienību par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā;
Nodibinājums „Latvijas Jauno uzņēmēju centrs „Jobs & Society”” par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu Latvijas nacionālās atlases organizēšanai konkursam „Creative Business
Cup”;
„Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/ Latvijas Mūzikas eksports” par valsts pārvaldes uzdevumu
īstenošanu mūzikas eksporta jomā;
 Biedrība „Forum of Latvian Design” par valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu radošo industriju
komunikācijas jomā.
Iekšlietu ministrija: nē
Izglītības un zinātnes ministrija:
Jā, lai gan ministrija sporta nozarē nav noslēgusi līdzdarbības līgumus Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 49. un 50. panta izpratnē, ministrija ar NVO ir noslēgusi lielu skaitu sadarbības līgumu par
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu. Ministrijas noslēgtie 44 sadarbības līgumi sporta nozarē:

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

4.

Nevalstiskā organizācija (dotācijas mērķis), finansējuma avots

Piešķirtā
finansējuma
apjoms
(EUR)

Budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Sporta būves”
Biedrībai „BMX Sporta klubs „Tālava”” (nacionālās sporta bāzes
4 000
uzturēšanai)
Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija” (nacionālās sporta bāzes “Kleisti”
10 000
uzturēšanai)
Dotācija biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Olimpiskā centra Rīgā
500 000
attīstības projekta īstenošanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
9.novembra rīkojumu Nr.707)
Budžeta apakšprogramma 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” (t.sk. sporta speciālistu
2 085 960
darba samaksai, sadalei Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītajām sporta
federācijām saskaņā ar kritērijiem, starptautisko sporta pasākumu Latvijā
organizēšanai, sporta stipendiju konkursam, dopinga kontroļu veikšanai)
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Dotācija biedrībai “Latvijas Bobsleja un skeletona federācija”
30 000
2015./2016.gada gada sezonas Eiropas kausa posma skeletonā un bobslejā
organizēšanai Siguldā 2015.gada 14. – 20.decembrī.
6.
Dotācija
biedrībai
“Latvijas
Kamaniņu
sporta
federācija”
20 000
2015./2016.gada gada sezonas pasaules kausa posma kamaniņu sportā
junioriem organizēšanai Siguldā 2015.gada 23. – 28.novembrī.
7.
Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu jātnieku sporta
10 000
pasākumu rīkošanai
8.
Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta “Sporto visa klase” un
48 960
Gada balvas sportā pasākuma organizēšanai
Budžeta apakšprogramma 09.16.00 „Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā”
5.

9.

Dotācija biedrībai “Latvijas Automobiļu federācija” 2015.gada
Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma
organizēšanas licences maksājumam

298 803

10.

Dotācija biedrībai “Latvijas Basketbola savienība” 2015.gada Eiropas
čempionāta basketbolā grupu turnīra organizēšanai

150 000

11.

Dotācija biedrībai “Latvijas Kamaniņu sporta federācija” 2015.gada
pasaules čempionāta kamaniņu sportā organizēšanai

140 000

12.

Dotācija biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” 2015.gada Eiropas
čempionāta pludmales volejbolā U18 vecuma grupā jauniešiem un
jaunietēm organizēšanai

140 000

13.

Rezervētie līdzekļi biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” 2015.gada
pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas Grand Prix
organizēšanas licencei

320 000

Budžeta apakšprogramma 09.17.00 „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai”
14.

Biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” (valsts izlašu darbības
nodrošināšanai)

229 753

15.

Biedrībai „Latvijas Volejbola federācija” (valsts izlašu darbības
nodrošināšanai)

96 835

16.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

Futbola

federācija”

(valsts

izlašu

darbības

131 181

17.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

Regbija

federācija”

(valsts

izlašu

darbības

118 005

18.

Biedrībai „Latvijas Handbols federācija” (valsts izlašu darbības
nodrošināšanai)

95 987

19.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

Kērlinga

asociācija”

(valsts

izlašu

darbības

77 405

20.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

Hokeja

federācija”

(valsts

izlašu

darbības

205 672

21.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

Frisbija

federācija”

(valsts

izlašu

darbības

13 940

22.

Biedrībai
„Latvijas Florbola savienība” (valsts izlašu darbības
nodrošināšanai)

78 226

23.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

10 306

Lakrosa

federācija”

(valsts

izlašu

darbības
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24.

Biedrībai „Latvijas In-line hokeja federācija” (valsts izlašu darbības
nodrošināšanai)

25.

Biedrībai „Latvijas
nodrošināšanai)

darbības

5336

26.

Biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija” (valsts izlašu darbības
nodrošināšanai)

6 009

27.

28.
29.

Beisbola

federācija”

(valsts

izlašu

14 249

Budžeta apakšprogramma 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports”
Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (programmu īstenošanai, t.sk.
1 735 570
sadalei Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām olimpisko sporta veidu
sporta federācijām, programmas TOP 50 īstenošanai, Latvijas sportistu
komandas dalībai I Eiropas spēlēs Baku (Azerbaidžāna), Latvijas
Olimpiskās akadēmijas un Latvijas Olimpiešu kluba darbības
nodrošināšanai)
Biedrībai „Latvijas Svarcelšanas federācija” Latvijas izlases gatavošanās
12 070
un dalībai Eiropas čempionātos
Biedrībai „Latvijas Augstskolu sporta savienība” Latvijas komandas
dalībai XXVIII Pasaules Vasaras Universiādē Gvangju (Dienvidkoreja)

9 000

Budžeta programma 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas
Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”
30.

Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (valsts galvoto aizdevumu
atmaksai)

764 776

Budžeta apakšprogramma 09.25.00 „ Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”
pielāgotā sporta attīstībai”
31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

1

Biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai.
t.sk. sadalei atzītajām pielāgota sporta federācijām un Latvijas sportistu
sagatavošanās dalībai 2016.gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs
Riodežaneiro (Brazīlija)
Budžeta programma „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 1
Dotācija biedrībai „Latvijas Regbija federācija”, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar Latvijas izlases dalību 2016.gada Vasaras Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīru Lisabonā (Portugāle)

350 000

Dotācija biedrībai „Latvijas Basketbola savienība”, lai segtu izdevumus,
kas saistīti ar Latvijas Nacionālās vīriešu basketbola izlases spēļu
publiskās skatīšanās zonas darbības nodrošināšanu Rīgā pie Brīvības
pieminekļa Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem laikā

67 214

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
(sporta veidu attīstības veicināšanai)
Latvijas Vieglatlētikas savienībai par L.Ikaunieces-Admidiņas pasaules
čempionātā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Cīņas federācijai par A.Grigorjevas izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Latvijas Boksa federācijai par N.Grišuņina Eiropas čempionātā izcīnīto
trešo vietu
Latvijas Volejbola federācijai par Jāņa Šmēdiņa un Aleksandra
Samoilova Eiropas čemionātā izcīnīto pirmo vietu

25 641

17 786
10 672
10 672
10 672

Programmu administrē Finanšu ministrija
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

Latvijas Lakrosa federācijai par sieviešu izlases dalību Eiropas
čempionāta finālturnīrā
Latvijas In-Line hokeja federācijai par vīriešu izlases komandas dalību
pasaules čempionātā
Latvijas Basketbola savienībai par izlašu dalību Eiropas čempionātos
Latvijas Florbola savienībai par izlašu dalību pasaules čempionātos
florbolā sievietēm
Latvijas Kērlinga asociācijai par sieviešu kērlinga izlases dalību Eiropas
čempionāta finālturnīrā
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par M.Dukura un T.Dukura
sasniegumiem pasaules kausa kopvērtējumā un pasaules čemionātā.
Mērķis - skeletona attīstībai
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par O.Melbārža, D.Dreiškena,
A.Vilkasetes un J.Strengas sasniegumiem pasaules kausa kopvērtējumā.
Mērķis - bobsleja attīstībai
Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par sportistu sasniegumiem pasaules
kausa kopvērtējumā un Eiropas čemionātā. Mērķis - kamaniņu sporta
attīstībai.
Latvijas Hokeja federācijai par nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām
startēt pasaules čempionātā finālturnīrā hokejā. Mērķis - sporta veida
attīstībai.

6 403
6 403
73 378
17 075
8 537
24 900

24 900

24 900

62 587

Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Starptautiskās programmas Award
Zelta biedrību (par tiesībām biedrībai īstenot programmu Award un Award vadītāju apmācību un
semināru organizēšanu).
Labklājības ministrija:
1.Latvijas Darba ņēmēju asociācija
2.Latvijas cistiskās fibrozes biedrība
3.Neredzamie bērni
4.Biedrība ģimenes pilnveidei „VIVA FAMILIA”
5.Mediatoru biedrība „Medius”
6.Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds”
7.Latvijas Bērnu labklājības tīkls
8.Sociālo darbinieku biedrība
9.Biedrība „Palīdzība integrācijai, nodarbinātībai, socializācijai” („PINS”)
10.Supervizoru apvienība
11.Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem
12.VDI noslēgts līgums ar Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrību.
Sociālās integrācijas valsts aģentūrai noslēgti līgumi ar šādām NVO:
1.Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība ,,Apeirons”
2.Biedrība “Rīgas-Rīdzenes Rotari klubs”
3.Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība “Motus Vita”
4.Nodibinājums “Kolarda fonds”.
Nodarbinātības valsts aģentūrai noslēgti līgumi ar šādām NVO:
1.Alūksnes un Apes novada fonds
2.Jēkabpils invalīdu biedrība
3.Biedrība "Lielvārdes Amatnieku brālība"
4."Nītaureņi" Jauniešu organizācija
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5."Pērļupe" Sieviešu klubs
6.Rīts, Bērnu un jauniešu apvienība
7."Spārni" Ventspils novada sieviešu biedrība
8."Spēkuguns" Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai nodaļa
9.Ventspils Jauniešu dome
10.Talsu novada krīžu centrs
11.Ugunspuķe", Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība
12."Vireši" Pagasta attīstības grupa
13.Rāznas Nacionālā parka biedrība
14.Biedrība "Rasa - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"
15.Aizkraukles reģionālā Tautskola
16.Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība
17.Valmieras Amatnieku parka fonds
18.Attīstības aģentūra "Pieci"
19.Atvērtās durvis
20.Aizkraukles rajona partnerība biedrība
21.Alūksnes Invalīdu biedrība
22.Interešu centrs Izaugsme biedrība
23.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
24.Biedrība "Alūksnes novada attīstībai"
25.Vecumnieku daudzbērnu ģimenes biedrība Saulgrieze
26.Biedrība "Apvienība JUMS"
27.Biedrība "Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs"
28.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
29.Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm"
30.Biedrība "Balvu teritoriālā invalīdu biedrība"
31.Biedrība "Biedrība Vecais Ceplis"
32.Biedrība "BMX sporta klubs "Tālava""
33.Biedrība "Caritas Madonas"
34.Biedrība "Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"
35.Biedrība "Cerību spārni"
36.Biedrība "Daugavas ceļotājs"
37.Biedrība "Dēms"
38.Biedrība "Daudzfunkcionālais ģimeņu atbalsta centrs ŠODIENA RĪTDIENAI"
39.Tukuma dārzkopības biedrība
40.Talsu novada fonds
41.Biedrība "Dinamika plus"
42.Biedrība "Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs"
43.Biedrība "Dzelmju attīstībai"
44.Biedrība "Ditas Balčus teātris - Divas Acis"
45.Biedrība "Erfolg"
46.Biedrība "Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs"
47.Biedrība "Es Latgalei"
48.Biedrība "Felida, Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība"
49.Biedrība "FB Gulbene 2005"
50.Biedrība "Esi aktīvs"
51.Biedrība "Gādība.LV"
52.Biedrība "Fresh juice"
53.Biedrība "Galēnu kultūrvēstures"
54.Biedrība "Gorki"
55.Biedrība "Gauja, Bērnu un jauniešu attīstības centrs"
56.Biedrība "Harmonia, Daugavpils vingrošanas skola"
57.Biedrība "Gulces Gēns"
58.Biedrība "Gulbenes novada invalīdu biedrība"
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59.Biedrība "Ģimenes palīdzības centrs - Ligzda"
60.Biedrība "Iepazīsim sevi"
61.UKB JAVIR
62.Biedrība "homo ecos"
63.Biedrība "Ilizanna, Mākslu attīstības"
64.Biedrība "Ilzenes attīstībai"
65.Biedrība "Jaunatne par"
66.Biedrība "Imka Līvāni Jauniešu organizācija"
67.Biedrība "Jaunais Dinamietis"
68.Biedrība "Jaunatne smaidam"
69.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
70.Biedrība "Jauno jātnieku skola"
71.Biedrība "Karosta Kids"
72.Biedrība "KBI"
73.Biedrība "Kandavas novada jauniešiem"
74.Biedrība "Kiwanis Cēsis"
75.Biedrība "Ko sēsi, to pļausi"
76.Biedrība "KODOLS"
77.Biedrība "Kuldīgas Svētās Annas baznīcas atbalsta biedrība"
78.Biedrība "Kodols, Vecāku klubiņš"
79.Biedrība "Kristīgais žēlsirdības centrs"
80.Biedrība "Laimīgi bērni un vecāki, vecāku pieredzes un apmaiņas klubs"
81.Biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs"
82.Biedrība "Kūzuls"
83.Biedrība "Latgales dizaina biedrība"
84.Biedrība "Latgales Media Centrs"
85.Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA"
86.Biedrība "Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība Liepājas nodaļa"
87.Sporta klubs Raimaks
88.Biedrība "Levestes Spicie"
89.Biedrība "Limbažu filcs"
90.Biedrība "MADARA"
91.Biedrība "M-ART"
92.Biedrība "Māmiņu klubs Maltā"
93.Biedrība "Mēs pasaulē"
94.Biedrība "Mēs saviem bērniem"
95.Biedrība "Meirānieši"
96.Biedrība "NIRICA"
97.Biedrība "Nīkrācnieki"
98.Biedrība "Mūsmājas"
99.Biedrība "Mūsu ligzda"
100. Biedrība "Otrā māja dzīvniekiem"
101. Biedrība "Orientēšanās klubs "Pūznis""
102. Biedrība "OrhidejasS"
103. Biedrība "Oāze, Drošas dzīves vides attīstības biedrība"
104. Biedrība "Pededzes Nākotne"
105. Biedrība "Par ķepām"
106. Biedrība "Radošais psiholoģijas centrs ģimenei"
107. Biedrība "Pozitīvā doma"
108. Biedrība "Radošā grupa Lugaži"
109. Biedrība "RAVELS"
110. Biedrība "Ritentiņš"
111. Biedrība "Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācijas"
112. Biedrība "ROB-LANKA"
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Rumba dārzkopības biedrība
Biedrība "Saldene"
Biedrība "Sasaiste, Jēkabpils pensionāru apvienība"
Biedrība "Saucēji"
Biedrība "Saulains Rīts"
Biedrība "Sante"
Biedrība "Saules stariņi"
Biedrība "Saules Stars AV"
Biedrība "Saulīte, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība"
Biedrība "Silenes stariņi"
Biedrība "Smaidas"
Biedrība "Savējie"
Biedrība "Sporta klubs JUKO"
Biedrība "Sociālo liftu palaišanas centrs"
Biedrība "Socintegra"
Biedrība "Sporta klubs Vireši"
Biedrība "Stari motocentrs"
Biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre-Ķegums"
Biedrība "TANDEMSDH"
Biedrība "Stāķu attīstības biedrība"
Biedrība "ŠĪLO"
Biedrība "Strauts"
Biedrība "Tērvetnieki"
Biedrība "Tukuma Invalīdu"
Biedrība "Tukuma Literātu apvienība"
Biedrība "Uzdim, Baltkrievu kultūrizglītības biedrība"
Biedrība "Ūdenszīmes"
Patvērums "Drošā māja"
Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"
Biedrība "Veclaicenes avotiņš"
Biedrība "Valguma 17. Nams"
Biedrība "Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs"
Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"
Biedrība "Veiksme"
Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"
Biedrība "Visdari"
Biedrība "Zariņš un Lejnieks"
Biedrība “Baltā māja”
Biedrība “Līvānu Mākslinieku biedrība”
Biedrība “Latgales tematiskie ciemi”
Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”
Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””
Biedrība “Sava kabata”
Biedrība “Veloklubs Līvāni”
Upmales mantinieki, biedrība
Biedrība „Audriņu kultūras nama jauniešu klubs ”MAK”
Biedrība CHEESE
Biedrība ''Futbola klubs Jelgava''
Talantu kalve
Staiceles foto biedrība "Laiks"
Biedrība IN-TAŅ-SAN
Biedrība Kruoslovys amatnīku broliste
Biedrība KĒFA
Biedrība LIONS CLUB JURMALA
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167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

Biedrība Radošo domu un darba centrs Svētelis
Biedrība Sieviešu klubiņš "Smaidas"
Biedrība Skeitparku sporta veidu attīstības aģentūra
Biedrība "Pakāpies"
Saules sala biedrība
Biedrība Vide un cilvēks
Dagdas novadpētniecības biedrība Patria
Fonds "Dzīvības maize"
Rīga 2014, Nodibinājums
Jauniešu biedrība Dagne
Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”
Ilzeskalna lauku sieviešu biedrība „Mājupceļš”
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība ''Notici sev!''
Jauniešu biedrība Dzirkstelītes
Kuldīgas mantojums
Latvijas Neredzīgo Biedrība
Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "DACE"
Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība
Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs „ Pīlādzīts”
Lizuma Tautskola
Līvija Kuldīgas kultūras biedrība
Mūsu mājas Īvande
Liepājas Neredzīgo biedrība
No kabatas kabatā
Nodibinājums "Eco Partners"
Nodibinājums "Artūra Rancāna fonds"
Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš""
Nodibinājums "Mamma Mammai fonds"
Nodibinājums "Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks"
Nodibinājums "Limbažu fonds"
Nodibinājums "Kraukļa fonds"
Nodibinājums "Mūzikas un mākslas atbalsta fonds"
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
Nodibinājums "Pasaules Dabas fonds"
Puķu sēta 2010
Nodibinājums Vides izglītības fonds
Nodibinājums Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds
Nodibinājums Fonds Cerība
Piektdienis
Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs
Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības centrs "Vīgrieze"
Biedrība "Sukrums"
"Latvijas Astmas un alerģijas biedrība"
Invalīdu ar kustības traucējumiem biedrība "Ilgas"
Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība
Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Biedrība "Rodacy"
Biedrība "Jēkabpils NVO centrs"
Biedrība "Kalsnavas jaunieši"
Biedrība "Melnais piens"
Biedrība "STOPTIME Dance Studio"
Nodibinājums "Artūra Rancāna fonds"
Biedrība "Aronas Pīlādzis"
Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Margrietiņa""
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221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Biedrība "Vidzemes sporta atbalsta centrs"
Biedrība "Dienas aprūpes centrs"Agate""
Biedrība "Radošo personību klubs Ligzda"
Gulbenes novada pensionāru biedrība "Atspulgs 5"
Nodibinājums "Lūkas fonds"
Nodibinājums "TechHub Riga"
Biedrība "Mēs - Barkavas pagastam"
Biedrība "Resilience"
Biedrība "Jaunatnes Čemodāns"
Biedrība "Pāvulēni"
Nodibinājums "Cerību fonds"
Jauniešu biedrība-CENTRS
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība „Felida”
Biedrība „Alūksnes novada attīstībai”
Biedrība „VIĻAKAS NOVADA NĀKOTNEI”
Daugavpils neredzīgo biedrība
Biedrība „Otrā māja dzīvniekiem”
Biedrība „Labie darbi savam novadam”
Jaunieši biedrība „Dzirkstelītes”
Latvijas Sarkanais Krusts (biedrība)
Biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība””
Biedrība „ Mini SD”
Invalīdu biedrība „TU VARI”
Biedrība „Saucēji”
Biedrība „ Kūzuls”
Nodibinājums „Lūkas fonds”
Biedrība „Sava Kabata”
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”
Biedrība "Flora un Fauna"
Biedrība „EX CHILL BASSE”
Biedrība „Sieviešu interešu klubs „Astra””
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”
INVALĪDU UN VIŅU DRAUGU APVIENĪBA APEIRONS (galvenais)
Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS”
Latvijas Motosporta Federācija
Biedrība „Speciālo palīglīdzekļu parks”
SPORTA BIEDRĪBA DINAMO
Biedrība „KĒFA”
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!”
Nodibinājums „Centrs Valdardze”
Latvijas Nedzirdīgo Savienība
Integrācijas centrs „Atvērtās durvis”
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komiteja
Dievmātes Bērnu Biedrība
Ieriķu ielas nams BDR
Ludzas Amatnieks biedrība
Pīlādzis BDR
Apmācību projekti BDR
ASTES un ŪSAS BIEDRĪBA
Bastions Balvi BDR
Biedrība "Aicinājums tev"
Biedrība LĪDZVĒRTĪBA
Biedrība VENTAS KRASTI (GALVENAIS)
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274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Cerība, invalīdu biedrība
Darba un kultūras centrs Līdumnieki BDR
Dzīvnieku patversme Mežavairogi BDR
EZERKRASTS Liepājas Neredzīgo sporta klubs BDR
Invalīdu dienas centrs Saulesstars BDR
Ja sēsi tad pļausi, nodibinājums
Kursas vārti BDR
Latvijas cistiskās fibrozes biedrība BDR
Ludzas Invalīdu biedrība BDR
MĒS-JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLAI BDR
Montessori māja BDR
Notici sev! BDR
Otrā māja dzīvniekiem BDR
OTRĀS MĀJAS BDR
SAIVA BDR
Sapratne BDR
SIEVIEŠU INVALĪDU BIEDRĪBA TUKUMA ASPAZIJAS (galvenais)
Sieviešu tiesību biedrība "Tumes mežroze" BDR
Sociālā atbalsta centrs BDR
Tukuma DOMU BIEDRI BDR
Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Kastanis" BDR
Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”
Biedrība “Jauniešu konsultācijas”
Biedrība Mēs-latvieši pasaulē

Veselības ministrija:
Valsts asinsdonoru centrs ir noslēdzis līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu biedrība”;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir noslēdzis līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais
Krusts”;
Slimību profilakses un kontroles centrs ir noslēdzis līgumus ar biedrību „Baltijas HIV asociācija”
un biedrību „Dia+Logs”.
Satiksmes ministrija: nē
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā iepirkuma līgums ar biedrību „Baltijas vides forums” par Jūras
telpiskā plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādi.
VARAM padotības iestādei Latvijas Dabas muzejam līgumi par sadarbību izstāžu un pasākumu
organizēšanā ar:
1. Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu biedrība,
2. Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrība,
3. Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība,
4. Liliju audzētāju biedrība "Lilium Balticum",
5. Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība "Trusis un citi",
6. A.Sildes Dārzkopības entuziastu klubs "Tomāts",
7. Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība,
8. Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrība,
9. Latvijas Mikologu biedrība,
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10. Dabas retumu krātuve,
11. Latvijas Dabas fonds,

Tieslietu ministrija:
1.Biedrība “Cita Paaudze”, Luciņi
2.Biedrība “Kruoslavys amatnīku broliste”
3.Dagdas novadpētniecības biedrība “Patria”
4.Biedrība “Domā līdz”
5.Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” Ludzas komiteja
6.Biedrība ""Kalsnavas jaunieši""
7.Biedrība “Mēs – Barkavas pagastam”
8.Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”
9.Biedrība “ES Rančo”
10.Biedrība “Ezeres makšķernieku klubs”
11.Biedrība Mednieku un makšķernieku klubs “Draudzība”
12.Biedrība “Sporta klubs Saldus”
13.Biedrība “Saules sala”
14.Nodibinājums „ ELM MEDIA” struktūrvienība „Ruckas mākslas un rezidenču centrs”
15.Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa Camphill
16.Nodibinājums “Rožkalni”
17.Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” Tukuma komiteja
18.Biedrība “Tukuma nevalstisko organizāciju apvienība”
19.Biedrība “Misija Pakāpieni”
Zemkopības ministrija: nē
Ārlietu ministrija: jā, ar:
Sagatavojot 2015. gada Austrumu partnerības biznesa forumu Rīgā, Ārlietu ministrija noslēdza
četrpusēju vienošanos ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Eiropas Investīciju banku un
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu par līdzekļu izlietojumu pasākumu
organizēšanai.
Ārlietu ministrija 2015. gada 7. jūlijā noslēdza līdzdarbības līgumu ar biedrību “Jaunatnes
kompetences centrs”. Ar līdzdarbības līgumu Ārlietu ministrija biedrībai deleģēja organizēt Pasaules
latviešu jauniešu saietus Latvijā 2015. gadā ar mērķi veicināt Latvijas diasporas jauniešu aktivitātes un
uzturēt dialogu starp diasporas jauniešiem un Latviju.
3. VAI 2015. GADĀ MINISTRIJA UN NVO PARAKSTĪJUŠAS MEMORANDU PAR
SADARBĪBU VAI CITU LĪDZĪGU DOKUMENTU?
Jā
Ārlietu ministrija:
Ārlietu ministrija 2015.gada 10.jūlijā noslēdza
sadarbības līgumu Nr.28 ar biedrību “Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), un
2015.gada 15 jūlijā noslēdza sadarbības līgumu
Nr.35 ar LAPAS, lai piešķirtā finansējuma
ietvaros īstenotu Eiropas tematiskā gada attīstībai
nacionālās programmas aktivitātes.

Nē
Aizsardzības ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Iekšlietu ministrija
Zemkopības ministrija
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2015. gadā spēkā bija iepriekš parakstītais
sadarbības protokols Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē sekretariāta un 93
nevalstisko organizāciju starpā par sadarbību
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē jautājumos – jaunas organizācijas
2015.gadā tam nepievienojās.
Ekonomikas ministrija:
LIAA noslēgusi 3 sadarbības līgumus ar
šādām NVO: Latvijas Centrālo piensaimnieku
savienību, Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības asociāciju, Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.
Finanšu ministrija:
2015. gada 17.februārī parakstīta VID sadarbības
vienošanās ar Latvijas Zvērināto revidentu
asociāciju, lai kopīgi uzlabotu Latvijas
uzņēmējdarbības vidi un sekmētu labvēlīgu
augsni godprātīgai nodokļu nomaksai.
2015. gada 5.maijā parakstīta VID sadarbības
vienošanās ar Eiropas apbedītāju asociāciju, lai
kopīgi mazinātu izvairīšanos no nodokļu
nomaksas un “aplokšņu algas”, kā arī veicinātu
godīgas konkurences apstākļus.
2015. gada 6.oktobrī parakstīta VID sadarbības
vienošanās ar Latvijas Tabakas izstrādājumu
ražotāju nacionālo asociāciju (TIRNA) ar mērķi
mazināt tabakas nozarē strādājošo komersantu
izvairīšanos no nodokļu nomaksas un negodīgas
konkurences iespējas.
2015. gada 15.oktobrī parakstīta VID sadarbības
vienošanās ar Latvijas Nodokļu konsultantu
asociāciju (LNKA), lai veicinātu VID un LNKA
sadarbību komersantu un VID darbinieku
izglītošanā nodokļu jomā.
Izglītības un zinātnes ministrija:
2015. gada 16.septembrī Valsts izglītības satura
centrs noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību
“Eiropas Kustība Latvijā” (Nr.1-16.219).
2015. gada 29.septembrī Valsts izglītības satura
centrs noslēdza sadarbības līgumu (Nr. 116.2/10.) ar Latvijas Mājturības pedagogu
biedrību par savstarpēju sadarbību, organizējot
mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju
olimpiādes.
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Tieslietu ministrija:
2015. gada 21.decembrī Patentu valde ir
noslēgusi vienošanos par sadarbību ar biznesa
izglītības biedrību ar sabiedriskā labuma statusu
“Junior Achievement-Young Enterprise Latvija”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija:
Noslēgts līgums ar Latvijas Dabas muzeja atbalsta
biedrību par sadarbību projektu īstenošanā,
pasākumu organizēšanā.
Veselības ministrija:
Latvijas Republikas valdība, kuru pārstāv
Veselības ministrija un Latvijas Zinātņu
akadēmija ir noslēgusi Nodomu protokolu ar
farmācijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar
pētniecību, ko pārstāv Eiropas Farmācijas
uzņēmumu un apvienību federācija un
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu
asociācija.
4.VAI MINISTRIJA 2015. GADĀ RĪKOJUSI IZGLĪTOJOŠUS PASĀKUMUS/LEKCIJAS
PAR LĪDZDALĪBAS IESPĒJĀM VALSTS PĀRVALDĒ, CITIEM LĪDZDALĪBAS
ASPEKTIEM?
4.1. NVO PĀRSTĀVJIEM
Jā
Ārlietu ministrija:
Pasākumu skaits: 9
NVO dalībnieku skaits: 135

Nē
Finanšu ministrija
Satiksmes ministrija
Iekšlietu ministrija
Veselības ministrija

Ekonomikas ministrija:
Pasākumu skaits: 16
NVO dalībnieku skaits: 100
Izglītības un zinātnes ministrija:
Pasākumu skaits: 12
NVO dalībnieku skaits: 289
Kultūras ministrija:
Pasākumu skaits: 3
NVO dalībnieku skaits: 600
Labklājības ministrija:
Pasākumu skaits: 19
NVO dalībnieku skaits: 0
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Tieslietu ministrija:
Pasākumu skaits: 30
NVO dalībnieku skaits: 43
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija:
Pasākumu skaits: 1
NVO dalībnieku skaits: 15
Zemkopības ministrija:
Pasākumu skaits: 2
NVO dalībnieku skaits: 44
4.2. VALSTS PĀRVALDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM
Jā
Aizsardzības ministrija:
Pasākumu skaits: 1
Pasākumu dalībnieku skaits: 60

Nē
Satiksmes ministrija
Veselības ministrija
Finanšu ministrija
Labklājības ministrija

Ekonomikas ministrija:
Pasākumu skaits: 22
Pasākumu dalībnieku skaits: 985
Kultūras ministrija:
Pasākumu skaits: 11
Pasākumu dalībnieku skaits: 610
Ārlietu ministrija:
Pasākumu skaits: 3
Pasākumu dalībnieku skaits: 135
Izglītības un zinātnes ministrija:
Pasākumu skaits: 11
Pasākumu dalībnieku skaits: 482
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija:
Pasākumu skaits: 1
Pasākumu dalībnieku skaits: 100
Tieslietu ministrija:
Pasākumu skaits: 41
Pasākumu dalībnieku skaits: uzskaite netika
veikta
Iekšlietu ministrija:
Pasākumu skaits: 2
Pasākumu dalībnieku skaits: 127
Zemkopības ministrija:
Pasākumu skaits: 1
Pasākumu dalībnieku skaits: 17
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5. VAI MINISTRIJA 2015. GADĀ IZMANTOJUSI ZEMĀK UZSKAITĪTĀS SADARBĪBAS
FORMAS AR NVO:
5.1. VAI NVO TIKA AICINĀTAS UZ MINISTRIJAS RĪKOTIEM PASĀKUMIEM
(KONFERENCĒM, INFORMATĪVIEM SEMINĀRIEM)?
Aizsardzības ministrija:
Pasākumu skaits: visi nozares publiskie pasākumi
NVO dalībnieku skaits: Precīzs skaits nav zināms, NVO pārstāvji ir aktīvi piedalījušies AM rīkotajos
pasākumos (Rīgas konferencē 2015, publiskās diskusijās par Valsts aizsardzības koncepciju u.c.
nozares pasākumos) . AM padotības iestādes Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA)
rīkotajās Ģeodēzijas ekspertu darba grupas par augstumu mērījumu veikšanu Latvijas normālo
augstumu sistēmā sanāksmēs piedalījās pārstāvji no Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un
Latvijas Mērnieku biedrības. 2015. gadā notika 4 šādas sanāksmes, un tajās piedalījās 3 NVO
pārstāvji.
Ārlietu ministrija:
Pasākumu skaits: 32
NVO dalībnieku skaits: 500
Ekonomikas ministrija:
Pasākumu skaits: 123
NVO dalībnieku skaits: 1286
Finanšu ministrija:
Pasākumu skaits: 57
NVO dalībnieku skaits: 247
Iekšlietu ministrija:
Pasākumu skaits: 21
NVO dalībnieku skaits: 65
Kultūras ministrija:
Pasākumu skaits: 12
NVO dalībnieku skaits: 1050
Izglītības un zinātnes ministrija:
Pasākumu skaits: 169
NVO dalībnieku skaits: 1338
Labklājības ministrija:
Pasākumu skaits: 36
NVO dalībnieku skaits: 199
Satiksmes ministrija:
Pasākumu skaits: 10
NVO dalībnieku skaits: 34
Tieslietu ministrija:
Pasākumu skaits: 18
NVO dalībnieku skaits: 414
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Veselības ministrija:
Pasākumu skaits: 51
NVO dalībnieku skaits: 512
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Pasākumu skaits: 69
NVO dalībnieku skaits: 542
Zemkopības ministrija:
Pasākumu skaits: 43
NVO dalībnieku skaits: 585
5.2. VAI MINISTRIJAS DARBINIEKI PIEDALĪJUŠIES NVO RĪKOTOS PASĀKUMOS?
Aizsardzības ministrija:
Precīzs skaits nav zināms, AM darbinieki ir piedalījušies NVO rīkotos publiskajos pasākumos. LĢIA
pārstāvji ir piedalījušies Latvijas Mērnieku biedrības ikgadējā pilnsapulcē un seminārā. AM pārstāve
piedalījās NVO interneta TV, stāstot par AM un NVO sadarbību, sadarbības iespējām.
Ārlietu ministrija: pasākumu skaits - 84
Ekonomikas ministrija: pasākumu skaits - 161
Finanšu ministrija: pasākumu skaits - 53
Iekšlietu ministrija: pasākumu skaits - 24
Izglītības un zinātnes ministrija: pasākumu skaits - 77
Satiksmes ministrija: pasākumu skaits - 31
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: pasākumu skaits - 135
Kultūras ministrija:
Sabiedrības integrācijas departaments - 50
Kultūrpolitikas departaments:
1) Muzeju nodaļa - 10;
2) Nozaru politikas nodaļa - 12;
3) Bibliotēku un arhīvu nodaļa - 10;
4) Mediju politikas nodaļa - 7
Labklājības ministrija: pasākumu skaits - 156
Tieslietu ministrija: pasākumu skaits - 130
Veselības ministrija: pasākumu skaits - 73
Zemkopības ministrija: pasākumu skaits - 137
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6. LŪDZU, SNIEDZIET ZIŅAS PAR TO, KĀDAS PASTĀVĪGĀS KONSULTATĪVĀS
PADOMES/DARBA GRUPAS MINISTRIJĀ DARBOJĀS 2015. GADĀ!
Ministrija
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes
ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

Konsultatīvo padomju skaits
6
5
15
13
5

NVO skaits padomes sastāvā
5
44
113
119
44

12

43

20
14
11
20

100
76
48
80

14

93

15
18
168

81
151
997

7. LŪDZU, SNIEDZIET ZIŅAS PAR NVO LĪDZDALĪBU TIESĪBU AKTU IZSTRĀDĒ 2015.
GADĀ!
Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits (kopā)
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

2012
9
83
215
33
112
11
9
52
81
70
116

2013
2
96
237
87
26
207
9
26
134
268
126

2014
3
123
108
145
142
44
66
32
42
141
63

2015
2
95
241
88
36
95
0
33
104
109
60

99

18

82

80

235
1125

223
1459

202
1193

209
1152

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur darba grupās bija iekļauts
NVO pārstāvis
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija

2009 2010 2011
2
1
0
1
0
0
14
23
21

2012
5
1
10

2013
1
0
5

2014
2
0
27

2015
0
0
46
21

Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

7
1
16

13
1
10
3
15
9
13
19

11
5
14
6

15
0
9
7
5
11
26
9

6
0
6
6
5
16
36
13

9
2
12
3
1
1
15
13

32
0
7
8
7
5
15
14

5
2
19
2
25
21
33
12

28

32

8

21

14

45
176

115
251

100
170

112
250

87
266

25
10
112

132
239

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kas apspriesti konsultatīvajās
padomēs
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

2008
0
0
26
0
3
0
0
16
1
9
16

2009
2
0
81
2
2
16
0
7
11
4
7

2010
2
0
22
2
2
7
1
15
2
4
16

2011 2012 2013
0
4
1
1
0
0
13
9
13
7
2
7
2
0
3
7
5
10
4
7
9
9
3
9
5
8
0
6
1
5
13
22
26

15

15

7

16

30

0
86

15
162

79
159

9
92

41
132

2014
3
0
28
19
2
10
5
21
12
35
16

2015
2
0
18
6
0
13
8
26
2
19
16

12

8

23

17
112

29
188

31
164

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kuru izstrādē NVO piesaistīja
kā ekspertus
2008
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības
un
zinātnes
ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

76
1
1

2009
5
3
68
6
9

2010
1
0
42
7
5

2011
0
0
45
14
4

2012
3
1
19
0
3

2013
1
0
9
18
6

2014
1
0
26
19
1

2015
0
0
32
9
3

15

20

15

5

5

3

8

4
44

7
10
59
28
36

8
5
24
28
65

3
12
23
26
89

8
13
14
17
36

0
19
11
47
42

27

101

4

1

20

45
290

84
346

48
244

39
141

55
246

8
0
11
13

15
11
27
7

0

10

46
156

50
226

1
0

99
223
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Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par kuriem saņemti NVO
atzinumi
2008
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības
un
zinātnes
ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides
aizsardzības
reģionālās
attīstībasministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

3
95
1

2009
1
3
92
17
3

2010
3
0
70
39
4

2011
2
1
63
65
0

2012
9
0
95
26
1

2013
1
0
139
53
10

2014
2
0
77
100
10

2015
2
8
156
54
5

29

10

25

8

57

29

52

10
23
97
5
17;
15; 48

10
40
87
21

3
28
82
26

3
28
121
58

8
25
32
29

1
51
66
53

49

84

95

51

53

86

93

19

75

71

108
557

180
635

125
709

111
512

147
716

40
35
31

42
61
28

29

15

19

26

142
395

100
417

un

211
552

8. LŪDZU, NORĀDIET, CIK SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS
APSPRIEŠANAS MINISTRIJA RĪKOJA 2015. GADĀ!
Ministrija

Aizsardzības
ministrija
Ārlietu
ministrija
Ekonomikas
ministrija
Finanšu
ministrija
Iekšlietu
ministrija
Izglītības un
zinātnes
ministrija
Kultūras
ministrija
Labklājības
ministrija
Satiksmes
ministrija

SA
20
11

PA
SA
PA
SA
PA
Sabiedr
2011 2012 2012 2013 2013 iskās
apsprie
des
2014

Publis
kās
apspri
ešanas
2014

Sabiedr
iskās
apsprie
des
2015

Publiskā
s
apsprieša
nas
2015

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

2

0

6

2

6

2

0

1

2

35

7

4

1

4

11

2

10

8

10

5

0

0

3

0

10

0

0

0

1

0

1

0

34

3

5

9

12

9

2

5

4

0

32

24

12

0

5

2

5

1

1

3

1

1

2

5

1

0

1

1

15

0

4

12

0

0

2

2

0

1

2

1

2

0

2

39
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Tieslietu
ministrija
Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija
Veselības
ministrija
Zemkopības
ministrija
Kopā

0

0

0

0

0

1

4

1

23

17

37

3

123

3

123

7

1

13

7

3

1

1

0

14

0

12

8

29

14

17

25

100

83

65

188

120

106

29

42

106

88

152

222

91

404

174

170

98

120

207

9. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi
NVO?
Aizsardzības ministrija: nē
Labklājības ministrija: nē
Veselības ministrija: nē
Satiksmes ministrija: nē
Iekšlietu ministrija: nē
Finanšu ministrija:
TIR karnetes turētāju atļaujas (muitas joma) izsniegšana- biedrība Autopārvadātāju asociācija”
Latvijas auto”. Nepreferenciālās preču izcelsmes sertifikātu (muitas joma izsniegšana - Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
Ārlietu ministrija: nē
Ekonomikas ministrija:
Ministrija uzskata, ka patērētāju aizsardzības NVO būtu iespējams paredzēt atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu (pastāvīgi vai uz laiku), piešķirot arī attiecīgu finansējumu,
piemēram, patērētāju informēšanu par patērētāju tiesībām un preču drošumu, tirgus izpētes un citu
pētījumu veikšanu tirgus uzraudzības vajadzībām, u.c.
Papildu norādām, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610
„Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, NVO jau
deleģēts veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību.
Savukārt, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs plāno turpmāk iesaistīt/noslēgt līgumu ar
Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma
spēkā stāšanos no 01.01.2016.
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Izglītības un zinātnes ministrija:
Veicot valsts sporta iestāžu reformu, vairāki valsts pārvaldes uzdevumi jau ir deleģēti NVO: sporta
federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju darbības sporta jomā kontroles funkcija – biedrībai
„Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP); sporta speciālistu un šaušanas sporta instruktoru
sertificēšanas funkcija – LSFP; pilnveidojot sportam piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu
administrēšanas procedūras, palielināta LSFP loma šo līdzekļu administrēšanā un samazināts
administratīvais slogs attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem (piemēram, lielākai daļai sporta
federāciju atskaites par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu jāiesniedz vienā vietā (LSFP). Saskaņā
ar Sporta likuma 10.panta ceturto daļu sporta federācijām, kuras atzītas Sporta likumā noteiktā kārtībā,
ir deleģētas (piešķirtas) tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā valstī, kā arī pārstāvēt
Latviju attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā. Sporta nozarei nozīmīgi uzdevumi deleģēti arī
biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”. Ministrija 2015.gadā ir nodevusi NVO augstskolu, koledžu
un studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas uzdevumu.
Kultūras ministrija:
Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana trešo valstu pilsoņu integrācijai, starpkultūru
dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai, sabiedrības integrācijas un starpkultūru
dialoga attīstībai, atbalsts diasporas latviešu aktivitātēm.
Konkrētu Latvijas valsts simtgades svinēšanas norišu organizēšana, lai veicinātu pašorganizējošus
procesus un aktīvu praktisku līdzdalību, kas vērsta uz līdzatbildības un piederības sajūtas stiprināšanu
un dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas līdzdalības nodrošināšanai starptautiskajā
muzeju darbinieku tālākizglītības programmā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola” saskaņā ar
„Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas un Igaunijas
Republikas Kultūras ministrijas sadarbības programmas 2015.-2018. gadam kultūras jomā” 4. punktā
noteikto uzdevumu.

Tieslietu ministrija:
Lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību,
atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 200/220/TI, ir
aktivizēts tālruņa numurs 116006 „Palīdzības dienests noziegumu upuriem”, kas sniedz emocionālu
atbalstu noziegumu upuriem, kā arī sniedz tiem informāciju par viņu tiesībām un iespējām tās
izmantot, kā arī vērsties attiecīgajās organizācijās.
Juridiskās palīdzības administrācija ( turpmāk – administrācija) ir noteikta par atbildīgo, grozot
Noteikumus Nr.869 un paplašinot administrācijas funkciju, nosakot, ka administrācija nodrošina
informatīvu atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Vienlaikus, grozot Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumus Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”, par atbildīgo
iestādi noteikta Tieslietu ministrija par tālruni 116006.
Ņemot vērā, ka administrācijas rīcībā nav nedz nepieciešamo telpu un līdzekļu, nedz šādas funkcijas
veikšanai apmācītu speciālistu, Tieslietu ministrija izvērtēja alternatīvas iespējas, kā nodrošināt tālruņa
līnijas darbību, izmantojot jau pastāvošos atbalsta dienestus un piesaistot jau apmācītus darbiniekus.
Tika secināts, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu pastāv iespēja pārvaldes
uzdevumu deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu
var veikt efektīvāk. Izskatot efektīvākas uzdevuma veikšanas iespējas, secināts, ka labākā alternatīva
bija uzdevuma deleģēšana nevalstiskai organizācijai – Biedrībai „Skalbes”, kas jau veic kādu līdzīgu
uzdevumu un kurai jau ir cilvēkresursi un zināšanas šāda uzdevuma efektīvai realizācijai. Attiecīgi ar
MK protokollēmumu tika paredzēts, ka JPA slēdz publisko tiesību līgumu ar biedrību „Skalbes”.
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Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija:
Ceļojošo izstāžu darbības nodrošināšana VARAM padotības iestādē Latvijas Dabas muzejā;
VARAM padotības iestādē Dabas aizsardzības pārvaldē notika sabiedrības izglītošana dabas
aizsardzības jautājumos:
-dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās;
-īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešanas veicināšana, īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana.
Zemkopības ministrija:
1. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembrī noteikumos Nr.593 " Noteikumi par lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
atbilstības izvērtēšanu" ir noteikts, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību
izvērtē biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija". Zemkopības ministrijas
sagatavotais normatīvā akta projekts par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu paredz, ka atbilstīgu
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību piena ražotāju organizāciju atzīšanas prasībām
daļēji izvērtēs biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija".
2. Veterinārārstu un farmaceitu sertifikācija deleģēta Latvijas Veterinārārstu biedrībai.

Informācija par ministriju konsultatīvajām padomēm
Aizsardzības ministrija:

Konsultatīvās padomes nosaukums

NVO
skaits
padomes
sastāvā

Aizsardzības politikas plānošanas
padome

0

Infrastruktūras padome

0

Militāri tehniskās attīstības padome

0

Sabiedrisko attiecību padome

0

Personāla attīstības un izglītības
padome

0

LĢIA: Ģeotelpiskās informācijas
koordinācijas padome

5

Sasaukšanas
biežums
pēc
nepieciešamības
15 reizes
pēc
nepieciešamības
6 reizes
pēc
nepieciešamības
9 reizes
pēc
nepieciešamības
8 reizes
pēc
nepieciešamības
5 reizes
ne retāk kā 2
reizes gadā

Pēdējās sēdes datums

17.decembrī
17.decembrī
19.decembrī
9.decembrī
26.jūnijā
24.septembrī
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Ārlietu ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums

Darba grupa Eiropas gada
attīstībai īstenošanai

Darba grupa diasporas
politikas jautājumos

Attīstības sadarbības
konsultatīvā padome
Ārējās ekonomiskās politikas
koordinācijas padome
Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas
(OECD) konsultatīvā padome

NVO skaits
Sasaukšanas
padomes
biežums
sastāvā
pēc
nepieciešamības 4 pilnā formāta
(pilnā formātā –
sanāksmes, kā
11 NVO un
arī regulāra
NVO
elektroniskā
apvienības,
sarakste un
sociālie
koordinācija
partneri)
2 (Pasaules
Brīvo latviešu
pēc
apvienība,
nepieciešamības,
Eiropas
bet ne retāk kā 4
Latviešu
reizes gadā
apvienība)
biedrība
“LAPAS”, kas
3 sanāksmes
apvieno 27
NVO
2 (LDDK un
3 reizes gadā
LTRK)
2 (LDDK un
Latvijas Brīvo
pēc
arodbiedrību
nepieciešamības
savienība)

Pēdējās sēdes datums

2015. gada
15.septembris

2015.gada
3.decembris

2015.gada
13.novembris
2015.gada 14.oktobris
2014.gada
27.februāris

Ekonomikas ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Latvijas Būvniecības padome
Darba tirgus prognozēšanas
konsultatīvā padome
Tautsaimniecības padome
Nozaru ekspertu padome
Specifisko atbalsta mērķu
izstrādes un ieviešanas
konsultatīvā padome
Iekšējā tirgus komiteja
Tirgus uzraudzības padome
Elektroenerģijas tirgus
konsultatīvā padome
Latvijas Nacionālā
akreditācijas padome
Nacionālā metroloģijas padome

NVO
skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

15

1 reizi mēnesī

11.01.2016.

3

1 reize gadā

13.05.2015.

25
16

reizi mēnesī
1 reizi 2 mēnešos
pēc
nepieciešamības
(vidēji ik pēc 2
mēnešiem)
līdz 2 reizēm gadā
2 reizes gadā
vismaz 4 reizes
gadā

28.10.2015.
14.10.2015.

10
3
0
3

20.11.2015.
20.02.2015.
14.12.2015.
16.07.2015.

7

2 reizes gadā

23.10.2015.

5

1 reizi gadā

11.11.2015.
27

Nacionālā standartizācijas
padome
Latvijas nacionālās reformu
programmas izstrādes darba
grupa
Augsta līmeņa
starpinstitucionālā darba grupa
ES Vienotā tirgus jautājumos
Centrālā statistikas pārvelde:
Darba grupa nākamās tautas
skaitīšanas organizēšanas
pilnveidošanai
Tūrisma attīstības valsts
aģentūras konsultatīvā padome

11

1 reizi gadā

-

4

2 reizes gadā

08.04.2015.

3

līdz 4 reizēm gadā

14.12.2015.

3

saskaņā ar
detalizētu plānu

23.04.2015.

5

1 reizi ceturksnī

8.07.2015.

Finanšu ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Nodokļu politikas izstrādes
pilnveidošanai darbojas
vairākas darba grupas, kurās ir
iesaistīti NVO pārstāvji
Konsultatīvā padome muitas
politikas jomā
ES fondu 2007.-2013.gada
plānošanas perioda
Uzraudzības komiteja

NVO skaits
padomes
sastāvā

4 un vairāk

6

Sasaukšanas
biežums
nodokļu
pamatnostādņu
2017.-2021.
gadam darba grupa
notiek katru
mēnesi.
5 reizes

Pēdējās sēdes datums

2015. decembrī

2015.gada
3.septembris

pēc
nepieciešamības
(ne retāk kā reizi
gadā)
pēc
nepieciešamības
(ne retāk kā reizi
gadā)
Pēc
nepieciešamības
(vidēji katra
mēneša pēdējā
ceturtdienā)

24.11.2015.;
Rakstiskā procedūra
18.12.2015.

3

2 reizes

11.11.2015.

EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu 2009.-2014.gadam
uzraudzības komiteja

4

pēc
nepieciešamības
(vidēji reizi gadā –
rakstiskā
procedūra)

rakstiskā procedūra
19.03.2015.

Nozaru ekspertu konsultatīvā
padome
Muitas un uzņēmēju

4

ne retāk kā divas

03.12.2015.

ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda
Uzraudzības komiteja
ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda
apakškomitejas (kopā 8)
Eiropas Savienības Kohēzijas
politikas fondu Konsultatīvās
izvērtēšanas darba grupa
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30

8-14 NVO
katrā AK

03.07.2015.;
rakstiskā procedūra
07.08.2015.

18.12.2015.
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konsultatīvā padome
Konsultatīvā padome nodokļu
jomā
Valsts ieņēmumu dienesta
Akcīzes konsultatīvā padome
Regulāras tikšanās ar Latvijas
Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru un Latvijas
Nodokļu konsultantu asociāciju
nodokļu administrēšanas
jautājumos

reizes gadā (četras
reizes 2015.gadā)
pēc
nepieciešamības,
ne retāk kā četras
reizes gadā
pēc
nepieciešamības,
ne retāk kā divas
reizes gadā

3

8

reizi mēnesī

3

10.04.2015.

26.05.2015.

16.12.2015.

Iekšlietu ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Sabiedriskās drošības konsultatīvā
padome
Sabiedriskās drošības trīspusējās
sadarbības apakšpadome
Valsts robežsardzes un
Starptautiskās migrācijas
organizācijas Apvienotā
konsultatīvā komiteja
Darba grupa “Cilvēku
tirdzniecības novēršanas
pamatnostādņu 2014.–2020.
gadam” īstenošanas koordinēšanai
(izveidota ar Ministru prezidenta
2014. gada 25. augusta rīkojumu
Nr.307)

NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

28

4 x gadā jeb
pēc padomes
locekļu
ierosinājuma
4 x gadā

29.12.2015.

2

2 x gadā

12.06.2015.

4

3-4 x gadā

30.09.2015.

10

25.11.2015.
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Kultūras ministrija:
Konsultatīvas padomes nosaukums

Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā
komiteja

NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas Pēdējas sēdes
datums
biežums

16

3-5

07.01.2016.

7

2

13.01.2016.

8

3

02.10.2015.

4

3-4

11.11.2015.

6

5

14.01.2016.

Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome

Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu integrācijai
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome
Nacionālā kultūras padome
Kultūras alianse

3

4

Latvijas Bibliotēku padome
Latvijas Muzeju padome
Latvijas Deju padome

5
2
3
4
4
2
9

2
2
2
3
10
6
9

Latvijas valsts simtgades birojs: Jauniešu Rīcības komiteja

6

Latvijas valsts simtgades birojs: Radošā padome

4

Arhīvu padome

Nacionālā arhitektūras padome
Latvijas Dizaina padome
Radošo industriju padome

2
1
4
6

Filmu padome

4

Literatūras un grāmatniecības padome
Latvijas Teātra padome
Latvija Mūzikas padome

Vizuālās mākslas padome

14.01.2016.
apvienotā
sēde kopā ar
Nacionālo
kultūras
padomi
22.01.2016.
15.06.2015.
21.10.2015.
14.07.2015.
17.12.2015
16.12.2015.
11.01.2016.

reizi divos
11.01.2016.
mēnešos
saskaņā ar
nolikumu
padomes
sēdes tiek 04.12.2015.
sasauktas
pēc
vajadzības
2
13.06.2015.
4
27.11.2015.
6-8
18.01.2016.
5
06.11.2015.
20. 01.
vidēji 1 reizi
mēnesī
2016.
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Izglītības un zinātnes ministrija:

Konsultatīvās padomes nosaukums
Latvijas Nacionālā sporta padome
Finanšu piešķiršanas sportam
komisija
Sporta spēļu federāciju iesniegumu
par valsts finansējuma saņemšanu
vērtēšanas komisija
Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju
un jauniešu centru darbībā” projekta
“PROTI un DARI!” uzraudzība
padome
Ministrijas konsultatīvā padome
mazākumtautību izglītības
jautājumos
Bērnu nometņu darbības pilnveides
ekspertu komisija
Vides interešu izglītības ekspertu
padome
Edinburgas hercoga starptautiskās
programmas Award konsultatīvā
padome
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas
Sadarbības padome

NVO
skaits
padomes
sastāvā
8

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

5 reizes

2015.gada 23.decembris

4

4 reizes

2015.gada 11.decembris

3

1 reize

2015.gada 29.janvāris

2

ne retāk kā 2
reizes gadā

2015.gada 27.novembris

2

4 reizes

2015.gada 5.februāris

1

2 reizes

2015.gada 29.novembris

2

3 reizes

2015.gada 20.oktobris

1

2 reizes

2015.gada 21.decembris

1

Mācību literatūras izdevēju
konsultatīvā padome
Konsultatīvā padome eksaminācijas
jautājumos
Jaunatnes konsultatīvā padome

2

saskaņā ar
Karjeras attīstības
atbalsta sistēmas
Sadarbības
padomes darba
plānu
pēc vajadzības, bet
ne retāk kā reizi
gadā

2015.gada 18.decembris

2015.gada 11.marts

3

pēc vajadzības

2015.gada 14.maijs

14

4 reizes

2015.gada 16.oktobris
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Labklājības ministrija:
NVO
skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

2

4 reizes gadā
(2015. gadā sakarā
ar Latvijas
prezidentūru
Eiropas Savienības
Padomē notika 2
DLTSA sēdes)

07.12.2015.

3 reizes gadā

24.09.2015.

4

2 reizes gadā

19.02.2015.

Sociālās integrācijas valsts
aģentūras konsultatīvā padome

6

vidēji 1 x
ceturksnī

29.09.2015.

NTSP Sociālās drošības
apakšpadome

2

ne retāk kā reizi
divos mēnešos

11.11.2015.

Senioru lietu padome

4

reizi ceturksnī

12.11.2015.

Dzimumu līdztiesības komiteja
Eiropas Darba drošības un
veselības aizsardzības aģentūras
nacionālā kontaktpunkta
Informācijas padome (organizē
informācijas apriti sabiedrībai
par darba drošību un veselības
aizsardzību)
Bērnu tiesību aizsardzības
komiteja
Sociālās iekļaušanas politikas
koordinācijas komiteja

7

reizi ceturksnī

14.12.2015.

2

pēc
nepieciešamības

18.09.2015.

7

-

23.10.2015.

8

reizi ceturksnī

16.12.2015.

Invalīdu lietu nacionālā padome

7

Koledžas padome

1

Sociālā darba speciālistu
sadarbības padome

4

reizi ceturksnī

16.12.2015.

Sociālo pakalpojumu attīstības
padome

12

pēc
nepieciešamības

18.06.2015.

Konsultatīvās padomes
nosaukums

Darba lietu trīspusējās
sadarbības apakšpadome
(DLTSA)
Darba grupa ar iekļaujošas
sociālās uzņēmējdarbības
attīstību saistīto jautājumu
risināšanai
Jauniešu garantijas programmas
īstenošanas konsultatīvā
padome

10

ne retāk kā reizi
trijos mēnešos
vidēji 1 x
ceturksnī

16.12.2015.
23.11.2015.
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Satiksmes ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Autoostu komisija
Komisija Par kompensācijas
līdzekļu izmantošanas
likumību, lietderību un
pareizības kontroles
nodrošināšanu
Autoceļu padome
Ceļu satiksmes drošības
padome
Vēsturiskā mantojuma
dzelzceļa konsultatīvā padome
Satiksmes ministrijas
elektronisko sakaru padome
Satiksmes ministrijas
elektronisko sakaru nozares
padomes ekspertu darba grupa
Optiskā tīkla uzraudzības
komiteja
Bīstamo kravu aprites
konsultatīvā padome
Pasta nozares konsultatīvā
padome
Loģistikas nozares padome

NVO
skaits
padomes
sastāvā
2

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

pēc vajadzības

2015. gada 18. jūnijs

1

pēc vajadzības

2015. gada 10. jūnijs

8

pēc vajadzības

2015.gadā nav notikusi

5

pēc vajadzības

2015. 10. decembris

3

2-3 reizes gadā

2015. gada
13. novembris

5

pēc vajadzības

2015.gadā nav notikusi

5
6
3

ne retāk kā vienu
reizi ceturksnī vai
pēc vajadzības
ne retāk kā divas
reizes gadā
ne retāk kā divas
reizes gadā

2015.gadā nav notikusi
2015. gada
9. novembris
2015. gada
21. decembris

4

pēc vajadzības

2015.gadā nav notikusi

6

trīs reizes gadā

2015. gada
2. decembris

Tieslietu ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Ekspertu grupa intelektuālā
īpašuma tiesību jomā
Maksātnespējas jautājumu
konsultatīvā padome
Valsts probācijas dienesta
konsultatīvā padome
Valsts probācijas dienesta
teritoriālo struktūrvienību
konsultatīvās padomes (28)
Nekustamā īpašuma

NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

8

pēc nepieciešamības

24.02.2014.

9

2 x gadā, pēc
nepieciešamības

12.02.2015.

1

2 reizes gadā

19.12.2013

2 reizes gadā

08.12.2015.

2

10.12.2015.

1 (VPD Rīgas
rajona
teritoriālās
struktūrvienības
konsultatīvajā
padomē)
4
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vērtēšanas konsultatīvā
padome (Valsts zemes
dienests)
Reliģijas lietu konsultatīvā
padome
Uzņēmumu reģistra
Konsultatīvā padome
Krimināllikuma pastāvīgā
darba grupa
Pastāvīgā darba grupa
Kriminālprocesa likuma
grozījumu izstrāde
Kriminālsodu izpildes
politikas pastāvīgā darba
grupa
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
pastāvīgā darba grupa
Mērniecības konsultatīvā
padome
Pastāvīgā darba grupa
Civilprocesa likuma
grozījumu izstrādei
Pastāvīgā darba grupa
saistībā ar advokātu procesa
ieviešanu
Darba grupa normatīvo aktu
projektu, kas saistīti ar
koncepcijas par Civillikuma

15

pēc nepieciešamības

13.07.2015.

9

1, pēc
nepieciešamības

02.12.2015.

2

vidēji 3 x mēnesī

13.01.2016.

Tiek pieaicināti
pēc
nepieciešamības

1 x nedēļā,
ceturtdienās

21.01.2016.

3

3-4 x gadā

16.12.2016.

1

2 x mēnesī

14.01.2015.

2

ne retāk kā 4 x gadā

27.11.2015.

3

1-2 x mēnesī

10.12.2015.

6

4 x 2015.gadā

28.05.2015.

1

6 x 2015.gadā

07.05.2015.

Veselības ministrija:
NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

7

2 reizes

22.09.2015.

Mātes un bērna veselības
konsultatīvā padome

18

4 reizes

02.12.2015.

Uztura padome

9

2 reizes

06.11.2015.

Farmaceitiskās darbības
licencēšanas komisija
HIV infekcijas, tuberkulozes un
seksuālās transmisijas infekciju
izplatības ierobežošanas
koordinācijas komisija
Humāno zāļu reģistrācijas
komisija

1

12 reizes

15.12.2015.

10

2 reizes

30.09.2015.

1

12 reizes

16.12.2015.

Konsultatīvās padomes
nosaukums
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 3.1.5.pasākuma „Veselības
aprūpes infrastruktūra”
uzraudzības komisija
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Antimikrobiālās rezistences
ierobežošanas komisija

5

3 reizes

26.08.2015.

Farmācijas jomas konsultatīvā
padome

9

5 reizes

27.11.2015.

Imunizācijas valsts padome

2

2 reizes

06.11.2015.

4

2 reizes

16.12.2015.

2

1 reize

13.10.2015.

6

1 reize

13.04.2015.

2

2 reizes

30.09.2015.

3

2 reizes

04.12.2015.

2

1 reize

17.12.2015.

Nacionālā alkoholisma
ierobežošanas padome
Poliomielīta uzraudzības komisija
Smēķēšanas ierobežošanas valsts
komisija
Veselības aprūpes nozares
apakšpadome
Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīkla koordinācijas komisija
Nacionālā Veselību veicinošo
skolu tīkla padome

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
NVO
skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

3

vismaz reizi gadā

22.10.2015.

4

pēc nepieciešamības

14.12.2015

4

2 reizes gadā

01.12.2015.

Latvijas vides aizsardzības
fonda konsultatīvā padome

16

29.12.2015.

Vides konsultatīvā padome

20

Tiek sasaukta pēc
nepieciešamības,
2015.gadā – 17
sēdes
reizi mēnesī

Lielo investīcijas projektu
uzraudzības komiteja
Darbības programmas
“Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.6.prioritātes
“Policentriska attīstība”
koordinācijas padome

4

pēc nepieciešamības

14.05.2015.

2

2015.gadā netika
sasauktas bija tikai
rakstiskās
procedūras

-

1

Retāk nekā reizi
gadā (pēc
nepieciešamības)

2015.gadā netika
sasauktas

Konsultatīvās padomes
nosaukums
Piekrastes sadarbības un
koordinācijas grupa
Jūras plānojuma darba grupa
Ķemeru nacionālā parka
konsultatīvā padome

Vides monitoringa padome

Pēdējās sēdes datums

09.12.2015.
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Jūras vides padome
Upju baseinu apgabalu
(Ventas, Lielupes, Gaujas un
Daugavas) konsultatīvās
padomes
Latvijas Dabas muzeja
Zinātniskā padome
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta konsultatīvā
padome
Radiācijas drošības padome
Informācijas sabiedrības
padome

3

1

27.11.2015.

24

3

1

2 reizes gadā

18.12.2015

3

4 reizes gadā

30.10.2015.

1

vismaz reizi gadā

10.09.2015.

7

1-2 reizes mēnesī

02.12.2015.

26.11.2015.

Zemkopības ministrija:
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju konsultatīvā
padome
Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvā padome

NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

9

reizi mēnesī

04.11.2015.

14

2 x gadā

09.11.2015.

Pārtikas nozares padome

8

ZM Ģenētisko resursu padome

2

Lauksaimniecības un vides
aizsardzības konsultatīvā
padome
Meža attīstības fonda (MAF)
konsultatīvā padome
Zivsaimniecības konsultatīvā
padome
Meža konsultatīvā padome
(MKP)
Latvijas iekšējo un jūras
piekrastes ūdeņu resursu
ilgstpējīgas izmantošanas un
pārvaldības konsultatīvā
padome
Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības
komiteja
Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gadam pagaidu
uzraudzības komiteja
Medību saimniecības attīstības

pēc
nepieciešamības
ne retāk kā 2
reizes gadā

20.07.2015.
09.12.2015.

3

2 reizes

15.12.2015.

7

pēc
nepieciešamības

15.12.2014.

10

1 x ceturksnī

20.11.2015.

12

reizi ceturksnī

21.10.2015.

8

1 x ceturksnī

23.11.2015.

3 – ar
balsstiesībām
4 – ar
padomdevēja
tiesībām

ne retāk kā divas
reizes gadā

-

8

ne retāk kā reizi
gadā

12.06.2015.

4

4

14.11.2015.
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fonda konsultatīvā padome
Lopkopības un ciltsdarba
starpinstitūciju darba grupa
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.–
2013.gadam uzraudzības
komitejas
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–
2020.gadam uzraudzības
komitejas
Kooperatīvo sabiedrību likuma
grozījumu izstrādes
starpinstitūciju darba grupa
Starpinstitūciju darba grupa
„Zivsaimniecība”
Nacionālā augu šķirņu
padomes Augu šķirņu
kartupeļu ekspertu grupa

9

pēc
nepieciešamības

06.05.2015.

7 – ar
balsstiesībām
4 – ar
padomdevēja
tiesībām

ne retāk kā divas
reizes gadā

26.06.2015.

16

ne retāk kā reizi
gadā

26.06.2015.

1

4

13.11.2015.

9

pēc
nepieciešamības

dokumenti saskaņoti
elektroniski

6

2 reizes

14.10.2015.

10. LŪDZU, NORĀDIET VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS
GADĪJUMUS NVO 2015.GADĀ, KURI NAV RAKSTUROJAMI KĀ VALSTS PĀRVALDES
UZDEVUMU DELEĢĒŠANA, NAV KLASIFICĒJAMI KĀ IEGĀDĀTO PREČU VAI
PAKALPOJUMU APMAKSA UN NAV SAISTĪTI AR ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS
LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU UN PAKALPOJUMU ĪSTENOŠANU.
Aizsardzības ministrija:
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai – EUR 3 842
Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai – EUR 3 842
Latviešu virsnieku apvienībai – EUR 3 130
Latvijas Rezerves virsnieku asociācijai – EUR 3 586
Latviešu Strēlnieku apvienībai – EUR 3 130
Biedrībai “Forti Patria” – EUR 4 500
Biedrībai "Latvijas Transatlantiskā organizācija" – EUR 70 00
Ārlietu ministrija:
2015. gada 10. jūnijā noslēgts Sadarbības līgums Nr. 28 ar biedrību “Latvijas Platforma attīstības
sadarbībai” (LAPAS), paredz Latvijas vadošās attīstības sadarbības nevalstisko organizāciju
platformas kapacitātes stiprināšanu un atbalsta nodrošināšanu Latvijas attīstības sadarbības politikas
īstenošanā;
2015. gada 15. jūlijā noslēgts Sadarbības līgums Nr.35 ar LAPAS, uz kura pamata LAPAS tiek
deleģēta, kā Eiropas tematiskā gada attīstībai nacionālās programmas galvenā aktivitāšu ieviesēja un
finansējuma saņēmēja. Līgums paredz Attīstības gada ietvaros organizēt un īstenot dažādus
pasākumus, t.sk. apmācības, informatīvās kampaņas lēmumu pieņēmējiem, mediju aktivitātes un
sociālo mediju kampaņas, konferences, izstādes, eseju konkursus studentiem un ekspertu diskusijas
Latvijas reģionos. Tāpat līguma ietvaros īstenoti septiņi projekti kopienu līdzdalības sekmēšanai un
sabiedrības informēšanai.
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Lai atbalstītu nevalstisko organizāciju projektus Latvijas prezidentūras laikā, sekretariāts rīkoja
projektu konkursu, kurā bija iespējams iegūt līdzfinansējumu līdz pat 95% apmērā no projekta
kopējām izmaksām. Visiem atbalstāmajiem projektiem bija jāatbilst prezidentūras programmas
mērķiem un jāveicina Eiropas līmeņa diskusijas par vienu no Latvijas prezidentūras prioritārajiem
virzieniem: ES konkurētspējas veicināšana, informācijas sabiedrības stiprināšana un ES globālā loma.
Kopējais projektu konkursā pieejamais finansējums bija 198 082 EUR, kas atvēlēts no
2015.gada valsts budžeta. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums bija 20 000 EUR, kas
nedrīkstēja pārsniegt 95% no projekta kopējām izmaksām. Atbalstītos projektus nevalstiskās
organizācijas īstenoja Latvijas prezidentūras laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Visi atbalstītie projekti iekļauti oficiālajā prezidentūras notikumu kalendārā. Projektu konkursu ieviesa
Sabiedrības integrācijas fonds.
2015. gada 11. martā Ārlietu ministrija noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas diasporas jumta
organizāciju - Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) par Pasaules Latviešu ekonomikas un
inovāciju foruma (PLEIF) organizēšanu 2015. gada jūlijā. Faktiski izlietotais finansējums – 38 980
EUR.

Ekonomikas ministrija:
EM segusi Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas izdevumus par dalību Eiropas
patērētāju organizāciju apvienībā (BEUC).
Tieslietu ministrija:
Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai 31 343 eiro;
Dotācija biedrībai „Latviešu biedrību savienība” 3 000 eiro.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
NVO finansējumu saņēma atklātos konkursos konkrētu projektu īstenošanai no valsts budžeta
programmas “Vides aizsardzības fonds”.
Zemkopības ministrija: 22 gadījumi.

11. JA VĒLATIES, LŪDZU, SNIEDZIET CITU INFORMĀCIJU, KAS SAISTĪTA AR
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU MINISTRIJAS DARBĀ!
Ārlietu ministrija:
Informējam, ka 2015.gadā notika šādas Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas un politiku
departamenta tikšanās ar NVO pārstāvjiem:
06.02. Brīfings NVO par 12.02 neformālo Eiropadomi (5 NVO pārstāvji)
13.03. Brīfings NVO par 19.-20.03. Eiropadomi (5 NVO pārstāvji)
12.06. Brīfings NVO par 25.-26.06. Eiropadomi (4 NVO pārstāvji)
08.10. Brīfings NVO par 15.-16.10. Eiropadomi (8 NVO pārstāvji)
06.11. Konference “Latviešu valoda ES – vienota izpratne par tulkošanas kvalitāti” (15 dalībnieki
no 4 NVO)
10.12. Brīfings NVO par 17.-18.12. Eiropadomi (3 NVO pārstāji)
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Informēja, ka 2015.gada 19.janvārī un 9.novembrī notika ES informācijas sniedzēju forumi,
kurus apmeklēja arī dažādu NVO pārstāvji.
Ar pilsonisko sabiedrību notika ļoti aktīva sadarbība visā prezidentūras norises laikā. NVO
aktīvi piedalījās prezidentūras rīkotajos centralizētajos pasākumos. Kopš 2014.gada Latvijas
Republikas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam bija līgums ar Klubu “Māja” –
jaunatne vienotai Eiropai par lekciju lasīšanu skolēniem par gatavošanos prezidentūrai, tās īstenošanu
un rezultātiem.
Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas ietvaros vienmēr ir aktīvi sadarbojusies ar
NVO, kuras strādā attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā, t.sk., LAPAS, kas apvieno 27
biedru organizācijas.
2015. gada ietvaros Ārlietu ministrija no Latvijas puses vadīja pozīciju izstrādi jaunā attīstības
sadarbības ietvara (Dienaskārtība 2030) izstrādei. Visas Latvijas pozīcijas un runas tika skaņotas ar
attiecīgās jomas NVO pārstāvjiem.
Eiropas gada attīstībai ietvaros 2015. gadā Ārlietu ministrija uzsāka aktīvu sadarbību ar NVO,
kas strādā korporatīvās sociālās atbildības jomā. Piemēram, sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un
atbildības institūtu šogad dibināta Godīgas tirdzniecības balva, kā arī attīstīti “Ilgtspējas indeksa”
indikatori par atbildīgu uzņēmējdarbību trešajās valstīs.
2016. gadā tiks turpināta veiksmīgi īstenotā sadarbība ar LAPAS biedrorganizācijām un citām
attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā strādājošajām NVO, izstrādājot Latvijas attīstības
sadarbības pamatnostādnes laika posmam no 2016.-2020. gadam. Pamatnostādņu izstrādes laikā tiks
izvērtēta līdzšinējā darbība, kā arī tiks noskaidrots iesaistīto pušu un interesentu viedoklis par attīstības
sadarbības politikas nākotni. Šajā procesā būtiski ir izvērtēt arī pamatprincipus, uz kuriem ir balstīta
attīstības sadarbības politika, tās mērķiem, apakšmērķiem un rīcības virzieniem.

Ekonomikas ministrija:
Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros ar sociālajiem partneriem tika skaņotas nacionālās
pozīcijas, dažādi informatīvie ziņojumu, mandāti, kā arī ministrijas organizētajos pasākumos NVO
tika pieaicinātas gan kā dalībnieki, gan lektori. Tāpat rīkotas sanāksmes ar uzņēmumu un NVO
pārstāvju dalību par preču vai pakalpojumu brīvas aprites jautājumiem.
Konkurences padome uzsver, ka pilsoniskā sabiedrība – nozaru un profesionālās asociācijas – tiek
aicinātas tieši iesaistīties konkurences politikas īstenošanas procesā. Lai pilsoniskajai sabiedrībai
dotu iespēju izteikt pamatotu viedokli par apvienošanās darījumiem vai uzņēmumu vienošanos, ko
izvērtē Konkurences padome, iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par saņemtajiem
apvienošanās ziņojumiem un saņemtajiem ziņojumiem par uzņēmumu vienošanos. Ja tas
nepieciešams, Konkurences padome vēršas pie nozares pārstāvjiem ar individuālu aicinājumu
iesniegt viedokli. Sniegtā informācija par vērtējamā darījuma ietekmi uz konkurenci palīdz
Konkurences padomei pieņemt pamatotu lēmumu. Nozaru NVO viedokļi nereti tiek uzklausīti,
izvērtējot pārkāpumu lietas, kā arī veicot tirgus uzraudzības, kuru ietvaros Konkurences padome
iepazīstas ar situāciju tirgū un var konstatēt gan administratīvus, gan konkurences tiesību
pārkāpumu rezultātā radušos ierobežojumus brīvai konkurencei.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra norādījusi, ka ārvalstu investoru piesaistē nozīmīgi ir
spēt nodrošināt veiksmīgu sadarbību ar vietējām nozaru uzņēmējdarbību pārstāvošām NVO. Līdz
ar to LIAA uztur kontaktus ar NVO investīciju projektu ietvaros, piedāvājot vietējo nozaru
pārstāvjiem iespēju nodibināt kontaktus ar ārvalstu investoriem. Tāpat LIAA aktīvi sadarbojas ar
Ārvalstu investoru padomi Latvijā (FICIL). Sadarbības ietvaros kopīgi ik gadu tiek organizēta
FICIL padomes tikšanās, kuras ietvaros FICIL informē par ārvalstu investoru skatījumu uz
Latvijas investīciju vidi un sniedz piedāvājumus iespējamiem uzlabojumiem uzņēmējdarbības un
investīciju vidē.
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Finanšu ministrija:
Katru nedēļu Finanšu ministrija (tai skaitā ministrijas padotības iestāde) nosūta e-pastu NVO listei ar
informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem Finanšu ministrija (tai skaitā ministrijas
padotības iestāde)s (tai skaitā ministrija (tai skaitā ministrijas padotības iestāde)s padotības iestādes)
sagatavotajiem tiesību aktu projektiem.
Reizi gadā (decembrī) FM veic pētījumu par NVO un citu sadarbības partneru līdzdalību Finanšu
ministrija (tai skaitā ministrijas padotības iestāde)s (tai skaitā ministrija (tai skaitā ministrijas
padotības iestāde)s padotības iestādes) lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesā. Pētījuma
rezultāti tiek prezentēti ministrija (tai skaitā ministrijas padotības iestāde)s (tai skaitā ministrija (tai
skaitā ministrijas padotības iestāde)s padotības iestādes) vadības sanāksmē.
Lai paveiktu Valdības rīcības plāna 136.1. pasākumā „Par konceptuālā ziņojuma par Nevalstisko
organizāciju fondu izstrādi” paredzēto, Kultūras ministrija (tai skaitā ministrijas padotības iestāde)
organizēja darba grupas sanāksmes ir piedalījušies Finanšu ministrija (tai skaitā ministrijas padotības
iestāde)s (tai skaitā ministrija (tai skaitā ministrijas padotības iestāde)s padotības iestādes) pārstāvji.
Labklājības ministrija:
Pasākumi, kurus LM rīkoja sadarbībā ar NVO:
2015.gada 26.novembrī, LM un Iekšlietu ministrija, sadarbībā ar „Resursu centru sievietēm
„Marta”” un Ziemeļu Ministru padomes un Somijas vēstniecības Latvijā atbalstu, organizēja
konferenci „Brīva un droša dzīve”. Konferencē, kuras laikā tika diskutēts par
starpinstitucionālo sadarbību, strādājot ar vardarbības gadījumiem ģimenē, piedalījās vairāk
nekā 200 pārstāvju no valsts institūcijām un NVO, un pieredzē dalījās eksperti no Somijas,
Norvēģijas un Latvijas.
2015. gada 11.februārī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notika Eiropas Parlamenta Sieviešu
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas tikšanās ar Latvijas sabiedriskajām organizācijām.
Tajā piedalījās 10 organizācijas – „Resursu centru sievietēm „Marta””, Asociācija „Ģimene”,
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Krīzes centrs „Māras centrs”,
Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”, Vecāku Sabiedriskā
Kustība „Dzimta”, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, Latvijas
Universitātes Dzimtes studiju centrs un LM pārstāvji.
VDI nav noslēgts sadarbības līgums, bet jau vairāku gadu garumā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība
ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. Sadarbības joma – informācijas izplatīšana par
aktuāliem nozares jautājumiem, kopīgu semināru organizēšana, it īpaši par labās prakses piemēriem
uzņēmumos. Ja turpmākajā periodā būtu nepieciešams izcelt kādu NVO sadarbībā ar VDI, tad
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts tiktu ieteikts kā ļoti labas sadarbības piemērs.
2015.gadā ciešāka sadarbība izveidojusies ar Latvijas Būvnieku asociāciju, lai risinātu būvniecības
nozarē pastāvošās problēmas, t.sk., diskutējot par iespējām ieviest elektroniskās identifikācijas kartes.
Abām institūcijām ir kopējs pozitīvs vērtējums par šādas iniciatīvas lietderību un VDI ir izteikusi
gatavību atbalstīt šo iniciatīvu, piedaloties konceptuālo dokumentu sagatavošanā un turpmākās
iniciatīvas apspriešanā.
2015. gadā VDI jauno inspektoru apmācībā ir iesaistījies Cilvēktiesību centrs, paplašinot apmācību
laikā apskatāmo jautājumu loku ar cilvēktirdzniecības jautājumiem.
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Satiksmes ministrija:
Gaisa transporta jomā seši normatīvo aktu projekti tika saskaņoti ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Ņemot vērā gaisa transporta darbības starptautisko raksturu, tāpat kā katru gadu, notika tikšanās ar
nevalstiskās Starptautiskās gaisa transporta asociācijas pārstāvjiem, lai saskaņotu gaisa satiksmes
vadības uzņēmuma maršrutā sniegto pakalpojumu maksas apmēru.
Izglītības un zinātnes ministrija:
Ministrija organizēja Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas diskusijas, kopā 10 diskusijas
2015.gadā. NVO piedalījās septiņās diskusijās (10 pārstāvji). Pēdējā diskusija notika 2015.gada
5.novembrī.
Valsts izglītības satura centram XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā un
norisē 2015.gada 6.-12.jūlijā bija veiksmīga sadarbība ar vairāk nekā 20 NVO, kuras aktīvi iesaistījās
svētku procesā:
1) svētku biļešu tirdzniecības politikas veidošanā un apspriešanā iesaistījās 10 organizācijas (Invalīdu
un viņu draugu apvienība „Apeirons”; Tradicionālās kultūras biedrība „Aprika”; Latvijas daudzbērnu
ģimeņu biedrību apvienība; Bērnu Vides skola; Latvijas vecāku apvienība „VISI”; Latvijas Jaunatnes
padome; sabiedrība par atklātību „Delna”; Latvijas Pašvaldību savienība; Dziesmu svētku biedrība un
asociācija „Ģimene”).
2) vairāku svētku sarīkojumu un pasākumu organizēšanā:
- Latviešu tautas mākslas savienība (55 amatnieki tautas daiļamata meistari) piedalījās Vērmanes dārza
svētkos,
- Jurjānu biedrība (8 dalībnieki) Vērmanes dārza svētkos,
- biedrība "Teātris un izglītība" (25 dalībnieki) teātra sports aktivitāšu nodrošināšanā,
biedrība
“Kokneses
fonds”
(3
dalībnieki)
Likteņdārza
popularizēšanā,
- biedrība “Bērnu vides skola” (3 dalībnieki), Vides izglītības fonds (2), Vides izglītotāju asociācija
(2), Biedrība “homo ecos”, biedrība “Zaļā josta”, Latvijas Ornitologu biedrība, Latvijas dabas fonds
piedalījās radošo vides darbnīcu nodrošināšanā,
- tradicionālās kultūras biedrība „Aprika” (73 dalībnieki) folkloras pasākumu norisēs,
- Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija (12 dalībnieki) gājiena norisē un Noslēguma koncerta
ģenerālmēģinājuma laikā Mežaparka Lielajā estrādē u.c.
3) svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā (vienotā ēdienkarte un tehnoloģiskās
kartes) lielu atbalstu sniedza Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija (5 dalībnieki);
4) atbalstu svētku norisei sniedza 310 brīvprātīgie.
Iekšlietu ministrija:
2015. gadā Iekšlietu ministrija izstrādāja un nodrošināja grozījumu pieņemšanu "Narkotisko un
psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.-2017.
gadam" (grozījumi apstiprināti Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra sēdē, prot.Nr.60, 9.§), kas
cita starpā paredz " izveidot konsultatīvu pilsoniskās sabiedrības sadarbības tīklu un organizēt ikgadēju
sanāksmi par narkotiku problēmjautājumiem" (pamatnostādņu 54.uzdevums). Uzdevuma izpildi
plānots uzsākt 2016. gada pirmajā pusgadā.
Grozījumu priekšlikums izstrādāts, lai veicinātu nevalstisko organizāciju un citu pilsoniskās
sabiedrības pārstāvju iesaisti narkotiku un narkomānijas apkarošanas politikas izstrādē, ieviešanā un
ieviešanas uzraudzībā, jo īpaši narkomānijas izplatības profilakses jomā.
Iekšlietu ministrija plāno papildināt Iekšlietu ministrijas mājaslapu ar atsevišķu sadaļu
Apsardzes nozarei, kurā būtu pieejama informācija par nozares aktualitātēm.
2015. gadā tika rīkoti pasākumi, kuros piedalījās pilsoniskā sabiedrība:
-2015.gada 9.oktobrī “Atvērto durvju diena”;
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-2015.gada 11.februārī “Ēnu diena 2015”;
-2015. gada 30.maijā drošības festivāls “Piedzīvojumu vasara 2015”.
Visu pasākumu laikā apmeklētājiem nodrošināta informācija un aktivitātes, kas saistītas ar
Valsts policijas darbu, kā arī tika stāstīts un atgādināts par drošību.
Sniedzot atbalstu patvēruma meklētājiem (piemēram, gādājot apģērbu, higiēnas preces u.c.),
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir sadarbojusies ar tādām NVO kā „Patvērums „Droša māja””,
„Caritas Latvija”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un biedrību „Svētā Jāņa Palīdzība”.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalījās un sniedza prezentāciju 2015.gada
17.jūnija Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdē par personu ar invaliditāti vajadzībām krīzes /
katastrofu situācijās, balstoties uz Latvijas prezidentūras darbības prioritāti.
2015.gada 5.februārī Iekšlietu ministrija piedalījās organizētajā starptautiskajā seminārā
projekta “HESTIA” ietvaros par tēmu “Cilvēku tirdzniecības un fiktīvās laulības risinājumi to
nepieļaušanai”, kura laikā tika sniegta prezentācija par cilvēku tirdzniecību un fiktīvo laulību
apkarošanu Latvijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Normatīvie akti, kas regulē VARAM padotības iestādes Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk
– biroja) darbu, paredz plaša spektra priekšnosacījumus sadarbībai ar NVO, tai pašā laikā šī
sadarbība ir galvenokārt iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā un neparedz finansiālā atbalsta
sniegšanu vai funkciju nodošanu. Aktīvākā Biroja un NVO sadarbības forma ir sabiedriskās
apspriešanas kā līdzdalības instruments, kas iestrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās:
1. Sabiedrības interešu grupu pārstāvji visā ietekmes uz vidi un stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procesā kā līdztiesīgs procesa dalībnieks iesaistītās priekšlikumu sagatavošanā
un pauž savu viedokli par konkrēto darbības realizācijas vietu vai plānošanas dokumentu,
izmantoto tehnoloģiju atbilstību un izvēlēto risinājumu pamatotību. NVO viedoklis tiek
ņemts vērā, gatavojot ietekmes uz vidi novērtējuma programmas, Biroja atzinumus
ziņojumiem, atzinumus par vides pārskatiem, kā arī ņemts vērā, izvirzot nosacījumus
darbības veikšanai vai plānošanas dokumenta īstenošanai.
2. Plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi pārskatu un paredzēto darbību ietekmes uz vidi
novērtējuma sabiedriskās apspriešanas un to sanāksmju organizēšana ir
izstrādātāja/ierosinātāja uzdevums, tai pašā laikā Biroja lēmums par attiecīgo procedūru
piemērošanu un apspriešanu paredzēšanu ir priekšnosacījums, lai šāda dialoga iespējas ar
sabiedrību un NVO tiktu nodrošinātas.
3. Informāciju par Biroja galvenajām darbības jomām, t.sk. par visām sabiedriskajām
apspriešanām, priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņiem un apspriešanas
sapulcēm Birojs publicē savā mājaslapā.
4. Papildus Birojs ir iekļāvis NVO (Vides konsultatīvā padome) obligāto adresātu sarakstā,
kam nosūtāmi plānošanas dokumentu vides pārskati komentāru sniegšanai.
VARAM, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un UNESCO LNK sagatavojot ziņojumu
Latvijas ziņojumu par ANO Ekonomiskās komisijas Eiropai Stratēģijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
ieviešanu, ir konsultējusies ar vides izglītības NVO informācijas papildināšanai neformālās vides
izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā. VARAM 2015.gadā sniegusi informatīvu un
organizatorisku atbalstu NVO „Vides izglītības fonds”:
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-98 izglītības iestādes ieguvušas starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot
savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Ekoskolu žūrijas
apsekošana un izvērtējums, apbalvošanas ceremonija ~ 1000 dalībnieku;
-19 peldvietas un 3 jahtu ostas ieguvušas starptautiskā ekosertifikāta „Zilais Karogs” statusu ~ 300
dalībnieku;
VARAM 2015. gadā sniegusi informatīvu un organizatorisku atbalstu Vides zinātnes un izglītības
padomes un biedrības „Latvijas vides zinātnes studentu apvienība” konferences „Vides zinātne un
izglītība Latvijā un Eiropā”, konkursa un ceremonijas „Vides zinātnes balva” organizēšanai ~ 350
dalībnieku;
Turpināts 2014. gadā noslēgtais līdzdarbības līgums starp VARAM padotības iestādi Dabas
aizsardzības pārvaldi un pašnodarbinātu personu par apmeklētāju pavadīšanu Teiču dabas rezervātā,
iesaistot sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldes darbā, lai īstenotu valsts pārvaldes uzdevumu – izglītot
sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos.
Sadarbība ar NVO tiek nodrošināta ES fondu investīciju plānošanas procesā - Apakškomiteju sēdēs,
Uzraudzības komitejas sēdēs, starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs Ministru kabineta noteikumu
par specifisko atbalsta mērķu īstenošanas izstrādes gaitā, kā arī, organizējot atsevišķas sanāksmes ar
NVO, lai panāktu vienošanos par investīciju ieguldījumu jautājumiem.
Vienlaikus arī lūgts Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtā „Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldības” ietvaros plānotās priekšatlases dokumentāciju, t.sk. projekta idejas
koncepta veidlapu, ideju konceptu priekšatlases kritēriju kopu un projektu ideju konceptu priekšatlases
vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku.
Prezentācija par Koncepciju par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu
potenciālo investīciju piesaistei Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes 2015.gada 25.marta sēdē un Ārvalstu investoru padomes 2015.gada 16.aprīļa
sēdē.
Zemkopības ministrija:
1) 2015. gadā parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Lauksaimniecības un mežu Zinātņu akadēmiju
un Latvijas Zinātņu akadēmiju – ieteikumu izstrāde politikas plānotājiem par uzlabojumiem zinātnē un
augstākajā izglītībā, Dalība Likumprojekta izstrādē, kopīgu pasākumu, konferenču organizēšana,
starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana, pētījumu datu bāzes uzturēšana;
2) 2015. gada 4. jūnijā parakstīja sarunu protokolu 2016.gadam ar Latvijas Pašvaldību savienību;
3) 2013. gada 6. martā noslēdza Sadarbības līgumu lauksaimniecības un lauku attīstības politikā ar
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi uz nenoteiktu laiku;
4) 2013. gada 6. decembrī Zemkopības ministrija parakstīja sadarbības līgumu ar biedrību “Latvija
Kokrūpniecības federācija” un biedrību “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” uz nenoteiktu laiku;
5) 2010.gada 14.aprīlī parakstīja sadarbības līgumu Nr.140410/c – 36 ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federāciju uz nenoteiktu laiku;
6) 2010.gada 14.maijā parakstīja sadarbības līgumu Nr.140510/c – 61 ar Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociāciju uz nenoteiktu laiku.
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Tieslietu ministrija:
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam, Tieslietu ministrijas mājas lapā tika ievietota par 49
tiesību aktu projektiem un 2 attīstības plānošanas dokumentu projektiem.
Sniegtas 3 konsultācijas NVO par Projektu departamenta kompetencē esošiem jautājumiem – projektu
sagatavošanu Eiropas Komisijas programmās.
Ieslodzījuma vietu pārvalde:
Esošajā resocializācijas sistēmā Ieslodzījuma vietu pārvalde un ieslodzījuma vietas plaši izmanto
ieslodzīto informēšanu par iespējām, kuras sniedz NVO sabiedrībā. Par iespējām saņemt nepieciešamo
pašvaldības vai NVO palīdzību pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas tiek informēts katrs notiesātais
ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms atbrīvošanas.
Tādejādi, jāsecina, ka Latvijas ieslodzījuma vietās un probācijas darbā tiek izmantots brīvprātīgo
darbs, tomēr tā nav stabila prakse, tāpēc tā būtu jāattīsta, lai nodrošinātu visu sabiedrības sektoru rīcībā
esošo resursu sinerģiju notiesāto resocializācijas nodrošināšanai. Tāpat jāattīsta līdzgaitniecības
iespēja, lai veicinātu atbalsta sniegšanu no NVO pārstāvju puses notiesātajiem no brīvības atņemšanas
soda izciešanas uzsākšanas brīža, gan pēc tam, atgriežoties sabiedrībā.
Šobrīd Latvijā Ieslodzījuma vietu pārvaldes un ieslodzījuma vietu sadarbība ar NVO izpaužas kā
līdzdalība projektu īstenošanā (lielākoties projekti ir saistīti ar resocializācijas programmu, neformālās
izglītības programmu un brīvā laikā pasākumu īstenošanu ieslodzījuma vietās). Tāpat gandrīz katrā
ieslodzījuma vietā biedrība „Latvijas Anonīmie Alkoholiķi” un biedrība „Latvijas Anonīmie
narkomāni” rīko atklātās sanāksmes, kurās var piedalīties jebkurš notiesātais, kas uzskata sevi par
atkarīgo. Piedalīšanas šāda veida sanāksmēs tiek ņemta vērā, lemjot par soda izciešanas režīma
mīkstināšanu.
2015. gadā Ieslodzījuma vietu pārvalde ieslodzīto resocializācijas jomā sadarbojas ar šādām NVO:
- biedrība „EZER”;
- biedrība „Iļģuciema sievietes”;
- biedrība „Latvijas Anonīmie Alkoholiķi”;
- biedrība „Latvijas Anonīmie Narkomāni”;
- biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”;
- biedrība „Neatkarība Balt”;
- biedrība „ProBono&Mentors”;
- biedrība „Reto Cerība”;
- biedrība „Saules sala”;
- nevalstiskā organizācija „Kalna svētību kopiena”;
- nodibinājums „NOVA VITA”;
- nodibinājums „Integrācija sabiedrībai”;
- Evaņģēlisko kristiešu draudze „Zilais Krusts”;
- Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca;
- Latvijas baptistu draudžu savienība;
- Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca;
- Latvijas Pareizticīgā Baznīca;
- Latvijas Vasarsvētku draudžu savienība;
- Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs;
- Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija;
- Romas Katoļu Baznīca Latvijā;
- Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas Draudžu savienība;
- starptautiskā reliģiskā organizācija „Pestīšanas armija”;
- ielu kultūras un jauniešu kustība „Ghetto Games”;
- Latvijas neredzīgo bibliotēka;
- u.c.
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Valsts valodas centrs:
2015. gadā NVO tika iesaistītas Valsts valodas centra akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide „
īstenošanā.
Valsts probācijas dienests:
2015. gadā kā katru gadu notiek informatīvie pasākumi potenciālajiem darba devējiem, t.sk. NVO par
iespējām nodarbināt ar piespiedu darbu notiesātos (pie punkta 4.1. un 4.2.).
Pie informatīviem pasākumiem var pieskaitīt publikācijas reģionālajos un vietējos laikrakstos, kuros
atspoguļo informāciju gan par Valsts probācijas dienesta aktualitātēm, gan informējot potenciālos
darba devējus par iespēju nodarbināt piespiedu un sabiedriskā darba jomā. Caur laikrakstiem, kā arī
rīkojot seminārus kriminālprocesa virzītājiem, sabiedrībā tiek sniegta informācija par iespēju, kā
brīvprātīgam iesaistīties izlīguma funkcijas īstenošanā.
2105.gadā Norvēģijas finanšu instrumenta projekta ietvaros uzsākta aktivitātes īstenošana par
līdzgaitniecību jauniešiem likumpārkāpējiem (probācijas klientiem). Aktivitātes ietvaros atlasīti un
apmācīti 72 brīvprātīgie un 22 jaunieši (probācijas klienti) tika iesaistīti līdzgaitniecības aktivitātēs.
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