Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošana
2010.gadā: Ministriju sniegtā informācija1
1. Ministrijas darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO.
Aizsardzības ministrija
Gundega Caune, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās
informācijas nodaĜas vecākā refernete, tālr. 673350393, e-pasts: gundega.caune@mod.gov.lv;
Agnese Aišpure, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās
informācijas nodaĜas vecākā refernete, tālr. 673350391, e-pasts: agnese.aispure@mod.gov.lv
Ārlietu ministrija
Kristīne Iosava, Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaĜas
vecākā referente, tālr. 67015984, e-pasts: kristine.iosava@mfa.gov.lv
Ekonomikas ministrija
Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaĜas vadītāja, tālr.67013193, epasts: evita.urpena@em.gov.lv
Finanšu ministrija
Kaspars Raubiškis, Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta
Komunikācijas nodaĜas vecākais eksperts, tālr. 67083881, e-pasts: kaspars.raubiskis@fm.gov.lv
Iekšlietu ministrija
Inga AkmentiĦa, vecākā referente, tālr. 67829675, e-pasts: inga.akmentina@iem.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija
Dace Ratniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktore,
tālr.67047994, dace.ratniece@izm.gov.lv ;
Sporta jomā: Agra Brūne, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktore; tālr.:
67047777; agra.brune@izm.gov.lv;
Valodas politikas jomā: Zaiga Sneibe, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas
nodaĜas vadītāja, tālr.: 67047907, zaiga.sneibe@izm.gov.lv ;
Jaunatnes politikas jomā: Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas
departamenta Jaunatnes politikas nodaĜas vadītāja,
tālr.: 67047953, diana.simansone@izm.gov.lv;
Darbā ar Jaunatnes starptautisko programmu aăentūras (JSPA) reăionālajiem koordinatoriem: Daina
Grimze, Jaunatnes starptautisko programmu
aăentūras Komunikāciju daĜas vadītāja, tālr.:67358065;
e-pasts: daina.grimze@jaunatne.gov.lv.
Kultūras ministrija
Liega PiešiĦa, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaĜas pārvaldes vecākā referente, tālr.
67330261, e-pasts: liega.piesina@km.gov.lv
Labklājības ministrija
Labklājības ministrijā – Marika Kupče, Komunikācijas nodaĜas vadītāja, tālr. 67021581,
marika.kupce@lm.gov.lv
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību aizsadrdzības
departamenta direktore, 67 359 133, inga.millere@bti.gov.lv;
Valentīna Gluščenko, BāriĦtiesu un audžuăimeĦu departamenta direktore, 67 359 135,
valentina.gluscenko@bti.gov.lv;

Amanda Gruze, ĂimeĦu ar bērniem atbalsta departamenta direktore, 67 359 147,
amanda.gruze@bti.gov.lv
Valsts darba inspekcijā (VDI) - Baiba Auzāne, Starporganizāciju sadarbības nodaĜas vadītāja,
67021735, baiba.auzane@vdi.gov.lv.
Sociālās integrācijas valsts aăentūrā - Ilze Erdmane, direktores vietniece, tālr.67811765,
ilze.erdmane@siva.gov.lv
Satiksmes ministrija
Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, tālr. 67028344; epasts: inta.rozensteine@sam.gov.lv
Tieslietu ministrija
Baiba SpalviĦa, Tieslietu ministrijas Stratēăijas departamenta vecākā referente, tālr. 67036737, epasts: Baiba.spalvina@tm.gov.lv
Veselības ministrija
Atbilstoši kompencei par sadarbību ar NVO konkrētā jautājumā ir atbildīgs konkrēts darbinieks,
kontaktpersonas skat. VM mājaslapā http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=810
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija
Jānis Kovals, Sabiedrības informēšanas nodaĜas vadītājs, tālr. 67026426, e-pasts:
janis.kovals@varam.gov.lv
Zemkopības ministrija
Gita Jansone, Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaĜas vecākā
referente, tālr. 67878724, e-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv
2. Vai ministrija 2010.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO?
Jā
Nē
Kultūras ministrija
Aizsardzības ministrija
1. Biedrība “Latvijas Mūzikas informācijas
Ārlietu ministrija
centrs”;
Ekonomikas ministrija
2. Biedrība „Jauno mediju kultūras centrs
Finanšu ministrija
RIXC”;
Iekšlietu ministrija
3. Biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”;
Izglītības un zinātnes ministrija
4. Biedrība „Kultūras un mākslas projekts
Satiksmes ministrija
NOASS”;
Veselības ministrija
5. „KIM” (iepriekš biedrība „Latvijas
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
Laikmetīgās mākslas muzejs”);
ministrija
6. Latvijas Literatūras centrs, biedrība
„Laikmetīgās mākslas biedrība”.
Labklājības ministrija
1. Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība „Zelta AtslēdziĦa”
2. Biedrība „Integrācija sabiedrībai”
3. Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu
apvienība”
4. Latvijas Lauku forums
5. Latvijas Neredzīgo biedrība
6. Latvijas Pensionāru federācija
7. Latvijas Profesionālo psihologu asociācija
8. Nevalstiskā biedrība „Latvijas Sievietes
Zinātnē”
9. Liepājas Neredzīgo biedrība
10. Biedrība "Latvijas Personāla vadīšanas
asociācija"
11. Biedrība "Latvijas Bērnu forums "
12. Nodibinājums „Limbažu fonds”
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13. Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija"
14. Latvijas AudžuăimeĦu biedrība
15. Nodibinājums „Nākotnes fonds”
16. Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem
„TREPES””
17. EvaĦăēlisko Kristiešu draudze „Zilais
Krusts”
18. Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”
19. NVO „Pūks un draugi”
20. Biedrība „GrobiĦas Iniciatīvu aăentūra”
21. Nodibinājums „Alternatīvās aprūpes
centrs „Žēlsirdības māja””
22. Kurmenes izglītības un kultūras biedrība
„ViĜĦi”
VDI noslēgtie līgumi
1. Latvijas Celtnieku arodbiedrība
2. Biedrība "Būvniecības attīstības
Stratēăiskā Partnerība”
3. Biedrība "Latvijas Profesionālās
uzkopšanas un apsaimniekošanas
asociācija"
4. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
5. Biedrība "Latvijas Drošības biznesa
asociācija".
Tieslietu ministrija
1. Tieslietu ministrija noslēgusi līdzdarbības
līgumu ar nodibinājumu “Līvu fonds”
2. Valsts probācijas dienests noslēdzis
līdzdarbības līgumus ar “Klīnisko
psihologu asociāciju”, nodibinājumu
“Talsu novada krīžu centrs”,
nodibinājumu “Vidzemes reăionālais
atbalsta centrs Dardedze”
3. Ieslodzījuma vietu pārvalde ir noslēgusi
līdzdarbības līgumu ar NVO “IĜăuciema
sievietes”, “Rīgas Starptautiskais sieviešu
klubs”
Zemkopības ministrija
1. Latvijas Pārtikas uzĦēmumu federācija,
2. Latvijas ZinātĦu akadēmija,
3. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome,
4. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācija.
4 ministrijas noslēgušas 40 līdzdarbības līgumus
3. Vai 2010.gadā ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai citu līdzīgu
dokumentu?
Jā
Nē
1. Ārlietu ministrija
1. Aizsardzības ministrija
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2.
3.
4.
5.

Kultūras ministrija
Ekonomikas ministrija
Labklājības ministrija
Zemkopības ministrija

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrija

Ārlietu ministrija
2010.gada 11.februārī tika parakstīts ĀM un NVO sadarbības protokols Eiropas Savienības
jautājumos, kas aizstāj 2007.gada 19.martā parakstīto ĀM un NVO sadarbības protokolu. Protokols
noslēgts ar biedrību “Eiropas Kustība Latvijā”, biedrību “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”,
biedrību “Latvijas pilsoniskā alianse”, biedrību “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrību
“ACC Tautskolas Eiropai”, biedrību “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” un biedrību “Latvijas
Dzimumu līdztiesības apvienību”.
Ekonomikas ministrija
1. Tūrisma attīstības valsts aăentūra parakstījusi Sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Rīgas
tūrisma attīstības birojs” un Sadarbības līgumu ar biedrību „Latvijas tūrisma aăentu
asociācija”.
2. Ekonomikas ministrijas un tūrisma nozares asociācijas parakstījušas Vienošanos par
samazinātās pievienotās vērtības nodokĜa likmes 10% apmērā piemērošanu viesu izmitināšanas
pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs Latvijā. Dokumentu parakstīja: Latvijas Tūrisma
aăentu asociācija, Latvijas piĜu un muižu asociācija, Latvijas Kempingu asociācija, Latvijas
Jaunatnes tūrisma mītĦu asociācija „ApceĜo Latviju”, Latvijas Viesnīcu un restorānu
asociācija, Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceĜotājs”.
3. Ekonomikas ministrija parakstīja Sadarbības memorandu par kopīgu sadarbību mājokĜu
renovācijas tirgus attīstībā. To parakstīja Latvijas Būvinženieru savienība, Tehnisko ekspertu
asociācija, Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija, Latvijas, Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloăiju inženieru savienība, Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija, Latvijas Namu
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas siltumuzĦēmumu asociācija, Latvijas
Energoefektivitātes asociācija, Rīgas enerăētikas aăentūra, Zemgales reăionālā enerăētikas
aăentūra, Vidzemes reăionālā enerăētikas aăentūra, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas
DzīvokĜu īpašnieku asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija,
Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas namu pārvaldnieku ăilde.
Izglītības un zinātnes ministrija
2010.gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 47 nevalstiskajām
sporta organizācijām:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Biedrība „Latvijas Aeroklubs”
Biedrība „Latvijas Airēšanas federācija”
Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”
Biedrība „Latvijas Beisbola federācija”
Biedrība „Latvijas Biatlona federācija”
Biedrība „Latvijas Bobsleja federācija”
Biedrība „Latvijas Boksa federācija”
Biedrība „Latvijas Bridža federācija”
Biedrība „Latvijas CīĦas federācija”
Biedrība „Latvijas Dambretes savienība”
Biedrība „Latvijas Džudo federācija”
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Biedrība „Latvijas Florbola federācija”
Biedrība „Latvijas Frisbija federācija”
Biedrība „Latvijas Futbola federācija”
Biedrība „Latvijas Handbola federācija”
Biedrība „Latvijas Hokeja federācija”
Biedrība „Latvijas Jātnieku federācija”
Biedrība „Latvijas KamaniĦu sporta federācija”
Biedrība „Latvijas Kanoe federācija”
Biedrība „Latvijas Karatē federācija”
Biedrība „Latvijas Kērlinga asociācija”
Biedrība „Latvijas Lakrosa federācija”
Biedrība „Latvijas Makšėerēšanas sporta federācija”
Biedrība „Latvijas Modernās pieccīĦas federācija”
Biedrība „Latvijas Motosporta federācija”
Biedrība „Latvijas Olimpiešu klubs”
Biedrība „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”
Biedrība „Latvijas Olimpiskā akadēmija”
Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
Biedrība „Latvijas Orientēšanās federācija”
Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
Biedrība „Latvijas Paukošanas federācija”
Biedrība „Latvijas Peldēšanas federācija”
Biedrība „Latvijas Regbija federācija”
Biedrība „Latvijas RiteĦbraukšanas federācija”
Biedrība „Latvijas Sambo klubu asociācija”
Biedrība „Latvijas Slēpošanas savienība”
Biedrība „Latvijas Slidošanas asociācija”
Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
Biedrība „Latvijas Svarcelšanas federācija”
Biedrība „Latvijas Šaha savienība”
Biedrība „Latvijas Šaušanas federācija”
Biedrība „Latvijas Tenisa savienība”
Biedrība „Latvijas Ūdens motosporta federācija”
Biedrība „Latvijas Vieglatlētikas savienība”
Biedrība „Latvijas Vingrošanas federācija”
Biedrība „Latvijas Zēăelētāju savienība”

Tāpat 2010.gadā noslēgti 14 sadarbības līgumi, kas deleăē organizācijas būt par reăionālajiem
koordinatoriem attiecīgajās pilsētās un novados.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Biedrība „Attīstības centrs Iepazīsim sevi!”
Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”
Biedrība „Jaunatne smaidam”
Biedrība „Jauniešu ideju darbnīca”
Biedrība „Jauniešu klubs Pēda”
Biedrība „Klubs „Māja”-Jaunatne vienotai Eiropai
Biedrība „Mēs nākotnei”
Biedrība „Post Scriptum”
Biedrība „Pozitīva doma”
Biedrība „Radi Vidi Pats”
Biedrība „Raibais kaėis”
Biedrība „RED –Radošu Efektu Darbnīca”
Biedrība „ZiemeĜlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
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61.

Biedrība Saldus jauniešu dome „Es un mēs”

Kultūras ministrija
Biedrība “Latvijas Brass” asociācija. Sadarbības līgums par metāla pūšaminstrumentālā žanra attīstību,
biedrība “Ertniskās kultūras centrs “Suiti””. Nodomu protokols par sadarbību kultūrtelpas saglabāšanā.
Labklājības ministrija
Valsts Darba inspekcijas memorands ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par korporatīvo sociālo
atbildību.
Zemkopības ministrija
1.Latvijas Pašvaldības savienības un Zemkopības ministrijas sarunu protokols (Rīga, 2010. gada
17.februāris)
2. Līgums par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas atpazīstamības veicināšanu (Rīga, 2010.gada
13.septembris) noslēgts ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociāciju un Mārketinga padomi.
4. Vai ministrija 2010.gada pirmajā pusē rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas NVO par
līdzdalības iespējām valsts pārvaldē?
Jā
Nē
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Pasākumu skaits: 4
Ekonomikas ministrija
NVO dalībnieku skaits: 225
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Labklājības ministrija
Pasākumus skaits: 7
Satiksmes ministrija
NVO dalībnieku skaits: 270
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Kultūras ministrija
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
Pasākumu skaits: 7
ministrija
NVO dalībnieku skaits: 224
Zemkopības ministrija
3 ministrijas rīkojušas 18 izglītojošus
pasākumus NVO par līdzdalības iespējām
valsts pārvaldē, kur kopā piedalījušies 719
NVO pārstāvji
5. Vai ministrija 2010.gadā izmantojusi zemāk uzskaitītās sadarbības formas ar NVO:
5.1. Vai NVO tika aicinātas uz ministrijas rīkotiem pasākumiem (konferencēm, informatīviem
semināriem)?
Jā
Nē
Aizsardzības ministrija
Finanšu ministrija
Pasākumu skaits: 3
Satiksmes ministrija
NVO dalībnieku skaits: 76
Ārlietu ministrija
Pasākumu skaits: 40
NVO dalībnieku skaits: 190
Ekonomikas ministrija
Pasākumu skaits: 215
NVO dalībnieku skaits: 493
Kultūras ministrija
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Pasākumu skaits 4
NVO dalībnieku skaits 428
Iekšlietu ministrija
Pasākumu skaits: 3
NVO dalībnieku skaits: 33
Izglītības un zinātnes ministrija
Pasākumu skaits: 133
NVO dalībnieku skaits: 1091
Labklājības ministrija
Pasākumu skaits: 40
NVO dalībnieku skaits: 103
Tieslietu ministrija
Pasākumu skaits: 61 (t.sk. 36 ministrijas
padotības iestādēs)
NVO dalībnieku skaits: 361 (t.sk. 88 ministrijas
padotības iestāžu rīkotajos pasākumos)
Veselības ministrija
Pasākumu skaits: 18
NVO dalībnieku skaits: 102
Vides aizsardzības
ministrija

un

reăionālās

attīstības

Zemkopības ministrija
Pasākumu skaits: 72
NVO dalībnieku skaits: 491
11 ministrijas aicinājušas NVO uz 589 saviem
pasākumiem, kopā iesaistot 3368 NVO
pārstāvjus
5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
Jā (iekavās norādīts pasākumu skaits)
Nē
Aizsardzības ministrija (31)
Ārlietu ministrija (45)
Ekonomikas ministrija (129)
Finanšu ministrija (5)
Iekšlietu ministrija (3)
Izglītības un zinātnes ministrija (82)
Satiksmes ministrija (13)
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrija (9)
Zemkopības ministrija (102)
Kultūras ministrija (47)
Tieslietu ministrija
Pasākumu skaits 70 (t.sk., 36 pasākumos
piedalījās ministrijas padotības iestāžu darbinieki)
Veselības ministrija (57)
Labklājības ministrija (112)
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13 ministrijas kopā piedalījušas 705 NVO
pasākumos
6. Vai ministrija 2010.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas valsts pārvaldē
strādājošajiem par NVO iesaisti, konsultācijām ar NVO, dažādiem līdzdalības aspektiem?
Jā
Ārlietu ministrija
Pasākumu skaits: 8
Pasākumu dalībnieku skaits: ≈ 80
Ekonomikas ministrija
Pasākumu skaits: 4
Pasākumu dalībnieku skaits: 20
Iekšlietu ministrija
Pasākumu skaits: 1
Pasākumu dalībnieku skaits: 81

Nē
Aizsardzības ministrija
Finanšu ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrija
Zemkopības ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija
Pasākumu skaits: 1
4 ministrijas rīkojušas 14 pasākumus valsts
pārvaldē
strādājošajiem
par
dažādiem
līdzdalības aspektiem
7. Lūdzu, sniedziet ziĦas par to, kādas pastāvīgās konsultatīvās padomes/darba grupas
ministrijā darbojās 2010.gadā!
Ministrija
Konsultatīvo padomju skaits
NVO skaits padomes sastāvā
Aizsardzības ministrija
8
0
Ārlietu ministrija
2
3
Ekonomikas ministrija
12
90
Finanšu ministrija
5
21
Iekšlietu ministrija
2
32
Izglītības un zinātnes
10
55
ministrija
Kultūras ministrija
10
25
Labklājības ministrija
19
111
Satiksmes ministrija
3
9
Tieslietu ministrija
10
57
Vides aizsardzības un
2
35
reăionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
12
108
Zemkopības ministrija
54
284
Kopā
149
830
8. Lūdzu, sniedziet ziĦas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2010.gadā!
Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits (kopā)
2010
Ārlietu ministrija
3
Aizsardzības ministrija
63
8

Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija

82
97
148
55
60
46,
nacionālās
pozīcijas 35
92
100
76
Nacionālās
pozīcijas 15
Instrukcijas
- 48
150
304
Kopā: 1374

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur darba grupās bija iekĜauts NVO
pārstāvis
2009
2010
Ārlietu ministrija
2
1
Aizsardzības ministrija
1
0
Ekonomikas ministrija
14
23
Finanšu ministrija
7
13
Iekšlietu ministrija
1
1
Izglītības un zinātnes ministrija
16
10
Kultūras ministrija
3
Labklājības ministrija
11
15
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
13
Satiksmes ministrija
5
9
Tieslietu ministrija
14
13
Veselības ministrija
6
19
Vides ministrija
25
Zemkopības ministrija
> 10
132
Kopā: 125
239
Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
padomēs
2008 2009
Ārlietu ministrija
2
Aizsardzības ministrija
0
Ekonomikas ministrija
26
81
Finanšu ministrija
2
Iekšlietu ministrija
3
2
Izglītības un zinātnes ministrija
16
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
16
7
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
11
10
Satiksmes ministrija
1
11

kas apspriesti konsultatīvajās
2010
2
0
22
2
2
7
1
15
2
9

Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides ministrija
Zemkopības ministrija

9
16
15

4
7
15
> 15
Kopā: 172

4
16
7
79
159

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kuru izstrādē NVO piesaistīja kā
ekspertus
2008 2009
2010
Ārlietu ministrija
5
1
Aizsardzības ministrija
3
0
Ekonomikas ministrija
76
68
42
Finanšu ministrija
1
6
7
Iekšlietu ministrija
1
9
5
Izglītības un zinātnes ministrija
15
20
Kultūras ministrija
4
Labklājības ministrija
8
15
12;
32
nac.pozīciju
izstrādē Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
5
19
44
Satiksmes ministrija
0
11
Tieslietu ministrija
11
27
1
Veselības ministrija
13
7
0
Vides ministrija
0
10
Zemkopības ministrija
46
> 50
99
Kopā: 245 267
Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par kuriem saĦemti NVO atzinumi
2008 2009
2010
Ārlietu ministrija
1
3
Aizsardzības ministrija
3
3
0
Ekonomikas ministrija
95
92
70
Finanšu ministrija
17
39
Iekšlietu ministrija
1
3
4
Izglītības un zinātnes ministrija
29
10
Kultūras ministrija
10
Labklājības ministrija
40
42
23
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
34
53
Satiksmes ministrija
35
61
97
Tieslietu ministrija
31
28
5
Veselības ministrija
29
15
17
Nacionālās
pozīcijas 15
Instrukcijas
- 48
Vides aizsardzības un reăionālās attīstībasministrija 19
26
Zemkopības ministrija
142 > 100
211
Kopā:
429 470
552
9. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas ministrija rīkoja
2010.gadā!
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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
reăionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

Sabiedriskās apspriedes
0
0
15
10
1
6

Publiskās apspriešanas
1
3
8
2
0
4

6
1
2
4
1

0
2
2
3

12
89
146

10
62
95

10. Lūdzu, sniedziet informāciju par 2010.gadā NVO sniegto finansiālo atbalstu (nesaistītu ar
ES struktūrfondu projektu finansējumu) un finansējumu NVO, kas noteikts normatīvajos
dokumentos!
Finansējums NVO (LVL)
Ārlietu ministrija
-Aizsardzības ministrija
37 102.00
Ekonomikas ministrija
151 439.00
Finanšu ministrija
-Iekšlietu ministrija
-Izglītības un zinātnes ministrija
8 484 696
Kultūras ministrija
176 425.00
Labklājības ministrija
3 406 005.30
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
-Satiksmes ministrija
-Tieslietu ministrija
59 023.51
Veselības ministrija
-Vides ministrija
-Zemkopības ministrija
338 559.43
Aizsardzības ministrija

Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO

Summa

Ar MK 2010.gada 21.septembra rīkojumu Nr.570 (prot.Nr.47 63.§)
„Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu no valsts budžeta programmas
„LīdzekĜi neparedzētiem gadījumiem”” piešėirts finansējums biedrībai
„BrāĜu kapu komiteja”
Ar MK 2010.gada 1.novembra rīkojumu Nr.633 „Par valsts budžeta
programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO”
līdzekĜu izlietojumu” piešėirts finansējums biedrībai „Latvijas
Transatlantiskā organizācija”
Ar MK 2010.gada 27.decembra rīkojums Nr.750 „Par valsts budžeta
programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO”
līdzekĜu izlietojumu” piešėirts finansējums biedrībām:
„Latvijas Nacionālo partizānu apvienība”,
„Latvijas Nacionālo karavīru biedrība”,
„Latviešu virsnieku apvienība”,

15 800 LVL

8 982 LVL

5 220 LVL
3 300 LVL
1 000 LVL
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„Latvijas Rezerves virsnieku asociācija”,
„Latvijas strēlnieku apvienība”
Ekonomikas ministrija
Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros Latvijas Ėīmijas
un farmācijas uzĦēmumu asociācijai
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības asociācijai
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros biedrībai „Latvijas
Informācijas tehnoloăiju klasteris”
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros Latvijas
Elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības asociācijai
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros asociācijai
„Latvijas Mēbeles”
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros Vieglās
rūpniecības uzĦēmumu asociācijai
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros Latvijas Pārtikas
uzĦēmumu federācijai
Atbalsts klasteru atbalsta programmas ietvaros Latvijas
Loăistikas asociācijai
Patērētāju interešu aizstāvības asociācijai
Izglītības un zinātnes ministrija
Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO
Biedrība „Jauniešu konsultācijas”
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un
līdzdalības nodrošināšanai valsts un
starptautiskajā jaunatnes politikā

Biedrība „Jauniešu konsultācijas”
Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010
„Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar
jaunatni īstenošanas izaicinājumi" pasākumu
daĜu organizēšana

Biedrība „Latvijas mazpulki”
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un
līdzdalības nodrošināšanai valsts un
starptautiskajā jaunatnes politikā

Biedrība „Next”

1 800 LVL
1 000 LVL
Summa (Ls)
24 900
29 225
25 890
25 778
5 877
12 893
5 304
20 382
1190
(1700 eur)
Summa (Ls)

Finansējums: valsts budžeta programma
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
programma”
Jaunatnes politikas valsts programmas
2010.gadam
2.1.apakšsadaĜa
“Atbalsts
jaunatnes
organizāciju
darbībai
un
līdzdalībai valsts jaunatnes politikas
īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā”
Finansējums: 9 000 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
programma”
Jaunatnes politikas valsts programmas
2010.gadam
2.3.apakšsadaĜa
„Latvijas
jaunatnes politikas foruma „Pašvaldību
investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni
īstenošanas izaicinājumi" organizēšana”
Finansējums: 4 000 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
programma”
Jaunatnes politikas valsts programmas
2010.gadam
2.1.apakšsadaĜa
“Atbalsts
jaunatnes
organizāciju
darbībai
un
līdzdalībai valsts jaunatnes politikas
īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā”
Finansējums: 9 000 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
12

Pašvaldību jaunatnes darbinieku un jauniešu programma”
centru darbinieku pieredzes apmaiĦas un Jaunatnes politikas valsts programmas
apmācības nodrošināšana
2010.gadam 1.1.apakšsadaĜa „Pašvaldību
jaunatnes darbinieku un jauniešu centru
darbinieku
pieredzes
apmaiĦas
un
apmācības nodrošināšana”
Finansējums: 5 800 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
Biedrība „Jauniešu klubs „Dēms””
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
programma”
Jauniešu - līderu apmācība un informācijas
nodrošināšana par viĦu tiesībām, pienākumiem, Jaunatnes politikas valsts programmas
2010.gadam 2.2.apakšsadaĜa „Jauniešu iespējām un atbildību, kā arī brīvprātīgo darbu
līderu
apmācība
un
informācijas
nodrošināšana
par
viĦu
tiesībām,
pienākumiem, iespējām un atbildību, kā arī
brīvprātīgo darbu”
Finansējums: 2 883.13 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
Biedrība „Creativus”
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
Jauniešu - līderu apmācība un informācijas
programma”
nodrošināšana par viĦu tiesībām, pienākumiem, Jaunatnes politikas valsts programmas
iespējām un atbildību, kā arī brīvprātīgo darbu
2010.gadam 2.2.apakšsadaĜa „Jauniešu līderu
apmācība
un
informācijas
nodrošināšana
par
viĦu
tiesībām,
pienākumiem, iespējām un atbildību, kā arī
brīvprātīgo darbu”
Finansējums: 3 000 Ls
Finansējums:
valsts budžeta programma
Biedrība „Ogres Rotarakta klubs”
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
Jauniešu - līderu apmācība un informācijas programma”
nodrošināšana par viĦu tiesībām, pienākumiem, Jaunatnes politikas valsts programmas
2010.gadam 2.2.apakšsadaĜa „Jauniešu iespējām un atbildību, kā arī brīvprātīgo darbu
līderu
apmācība
un
informācijas
nodrošināšana
par
viĦu
tiesībām,
pienākumiem, iespējām un atbildību, kā arī
brīvprātīgo darbu”
Finansējums: 3 030.65 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
Biedrība „Brīvprātīgais.lv”
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
Skolu pašpārvalžu līderu apmācības par Eiropas programma”
Brīvprātīgā darba gada (2011) un vienotas skolu Jaunatnes politikas valsts programmas
projektu nedēĜas īstenošana Eiropas Brīvprātīgā 2010.gadam 2.2.apakšsadaĜa „Jauniešu apmācība
un
informācijas
darba gada ietvaros un Eiropas Brīvprātīgā darba līderu
nodrošināšana
par
viĦu
tiesībām,
gada programmas daĜas izstrāde
pienākumiem, iespējām un atbildību, kā arī
brīvprātīgo darbu”
Finansējums: 2 455 Ls
Finansējums: valsts budžeta programma
Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību
06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
centrs”
programma”
Jaunatnes politikas valsts programmas
Jaunatnes lietu speciālistu apmācību
2010.gadam 1.2.apakšsadaĜa „Jaunatnes
organizēšana un apliecību par apmācības
lietu speciālistu apmācības nodrošināšana
programmas apguvi izsniegšana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām”
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Finansējums: 1 499 Ls

Sporta jomā:
Nr.p.
k.
1.

2.

Pamatojums un atbalsta saĦēmējs
NVO
Biedrība
„Latvijas
Olimpiskā
komiteja” (LOK)
Pamatojums:
1. Koordinē Latvijā atzīto sporta
federāciju
darbību
Starptautiskās
olimpiskās komitejas apstiprinātajos
olimpiskajos sporta veidos (saskaĦā ar
Sporta likuma 10.panta septīto daĜu).
2. Pārstāv un īsteno to kopīgās intereses
(saskaĦā ar Sporta likuma 10.panta
septīto daĜu).
3. Vada un koordinē Olimpisko kustību
(saskaĦā ar Sporta likuma 11.panta pirmo
daĜu).
4. Nodrošina Latvijas pārstāvniecību
Starptautiskajā Olimpiskajā kustībā un
Latvijas
sportistu
un
komandu
piedalīšanos
Olimpiskajās
spēlēs,
ievērojot Olimpiskās kustības principus.
5. Attīsta sportu un sporta izglītību
Latvijā; īsteno godīgas spēles (fair play)
principu un sporta ētikas normu un
antidopinga politikas ievērošanu sportā
Latvijā.
Biedrība „Latvijas Paralimpiskā
komiteja” (LPK)

Summa (Ls)
09.21. apakšprogramma „Augstas klases
sasniegumu sports”:
Dotācija LOK programmām – 987 161
Dotācija Latvijas Olimpiskās vienības
darbības nodrošināšanai – 995 156
Valsts galvoto kredītu atmaksa reăionālo
olimpisko centru projektu īstenošanai –
4 041 511

09.09.
apakšprogramma
federācijas un sporta pasākumi”:

„Sporta

Dotācija paralimpiskajām programmām –
Pamatojums:
1.Koordinē Latvijā atzīto invalīdu sporta 40 795
federāciju
darbību
Starptautiskajā
paralimpiskajā komitejā pārstāvētajos
sporta veidos.
2.Pārstāv un īsteno invalīdu sporta
intereses (saskaĦā ar Sporta likuma
10.panta astoto daĜu).
3.

Biedrība „Latvijas Sporta federāciju
padome”
(LSFP)
Pamatojums:
Vada un koordinē attiecīgo sporta veidu
vai darbības jomu, kā arī pārstāv šo
sporta veidu vai darbības jomu
attiecīgajās
starptautiskajās
sporta
organizācijās (saskaĦā ar Sporta likuma
10.panta trešo daĜu).

09.09.
apakšprogramma
federācijas un sporta pasākumi”:

„Sporta

Sporta federācijās nodarbināto sporta
speciālistu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām – 431 518
LNSP saskaĦoto un atbalstīto pasākumu
organizēšanas atbalstam – 110 000
Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta
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federāciju padome” – 121 842
09.09.
apakšprogramma
„Sporta
federācijas un sporta pasākumi”:
Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta
federāciju padome” – 57 757, tai skaitā,

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Biedrībai „Augstskolu sporta savienība”
Biedrība „Latvijas Treneru tālākizglītības
centrs”
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācija”
Biedrība „Latvijas Speciālā olimpiāde”
Biedrība „Skolu sporta federācija”
Biedrība „Sporta izglītības iestāžu
direktoru padome”
Biedrība „Latvijas Sporta veterānu
(senioru) savienība”
Biedrība „Tautas sporta asociācija”
85 Latvijā atzītās sporta federācijas

10 145
10 440
6 929
5 000
10 145
1 571
3 382
10 145
Finansējums tika piešėirts 74 federācijām,
kuras bija iesniegušas pieprasījumus valsts
budžeta līdzekĜu saĦemšanai.

Pamatojums:
1. Vada un koordinē attiecīgo sporta
veidu vai darbības jomu, kā arī pārstāv šo 09.04.apakšprogramma „Sporta būves”:
sporta veidu vai darbības jomu
attiecīgajās
starptautiskajās
sporta Finansējums sporta bāzu īrei (Biedrībai
organizācijās (saskaĦā ar Sporta likuma „Latvijas Vieglatlētikas savienība” un
10.panta ceturto daĜu).
biedrībai „Latvijas Hokeja federācija” –
37 000
2.Veic sporta speciālistu sertifikāciju
(saskaĦā ar Sporta likuma 20.panta trešo
daĜu)
09.21. apakšprogramma „Augstas klases
sasniegumu sports”:
Dotācija biedrībai „Latvijas
federāciju
padome”
133 000;

Sporta
–

Finansējums, lai nodrošinātu valsts izlases
komandu sporta spēlēs sagatavošanos un
piedalīšanos
Eiropas
un
pasaules
čempionātu un olimpisko spēĜu atlases
turnīros un finālsacensībās – 630 000.
09.09.
apakšprogramma
federācijas un sporta pasākumi”:

„Sporta

Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta
federāciju padome”, t.sk., sadalei sporta
federācijām – 293 643
13.
14.
15.
16.
17.

Aeroklubs
Airēšanas federācija
Aizsardzības daudzcīĦas federācija
Alpīnistu savienība
AutomobiĜu federācija

5 029
3 046
1 342
2 561
7 064
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Badmintona federācija
Basketbola savienība
Beisbola federācija
Bendija federācija
Biatlona federācija
Biljarda federācija
Bobsleja federācija
Bodibildinga un fitnesa federācija
Boksa federācija
Boulinga federācija
Bridža federācija
CīĦas federācija
Dambretes savienība
Darts organizācija
Džudo federācija
Florbola savienība
Frisbija federācija
Futbola federācija
Galda hokeja federācija
Galda tenisa federācija
Golfa federācija
Handbola federācija
Hokeja federācija
Jātnieku federācija
KamaniĦu sporta federācija
Kanoe federācija
Karatē federācija
Kērlinga asociācija
Kikboksinga federācija
Korespondencšaha federācija
Lakrosa federācija
Loka šaušanas federācija
Makšėerēšanas sporta federācija
Minigolfa klubu asociācija
Modernās pieccīĦas federācija
Motosporta federācija
Muay Thai federācija
Novusa federācija
Orientēšanās federācija
Pauerliftinga federācija
Paukošanas federācija
Peldēšanas federācija
Petanka sporta federācija
Regbija federācija
RiteĦbraukšanas federācija
Roku cīĦas sporta federācija
Sambo klubu asociācija
Skeitborda federācija
Skvoša federācija
Slēpošanas savienība
Slidošanas asociācija
Sporta deju federācija

997
15 754
670
63
4 403
1 948
6 859
1 672
2 438
2 909
1 488
5 703
4 344
499
5 239
8 848
1 685
12 485
1 917
3 680
2 365
3 882
7 871
2 368
6 337
8 030
5 825
1 087
1 472
510
472
1 567
3 387
525
2 129
11 446
2 587
2 406
12 327
4 308
2 200
6 601
597
3 066
9 051
840
2 612
878
1 660
2 050
4 160
11 352
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

Sportinga federācija
Svarbumbu celšanas asociācija
Svarcelšanas klubu apvienība
Šaha savienība
Šaušanas federācija
Taekvondo (WTF) federācija
Taekvondo ITF asociācija
Tenisa savienība
Triatlona federācija
Ūdens motosporta federācija
Ūdens slēpošanas federācija
Ugunsdzēsības sporta federācija
Vieglatlētikas savienība
Vingrošanas federācija
Virves vilkšanas federācija
Volejbola federācija
Zēăelētāju savienība
Nodibinājums „Latvijas Olimpiešu
sociālais fonds"

2 380
1 770
3 417
2 226
3 535
1 905
993
3 710
1 425
3 106
524
184
15 204
4 783
2 979
12 246
4 645
09.21. apakšprogramma „Augstas klases
sasniegumu sports”:

Pamatojums (valsts deleăētās funkcijas
NVO):

Darbības nodrošināšanai – 585 860

1.Uzlabo Latvijas bijušo olimpiešu, citu
sporta veterānu un izcilu bijušo sporta
darbinieku
sociālos
un
sadzīves
apstākĜus.
2.Piešėir ikmēneša pabalstu (iespēju
robežās) par mūža ieguldījumu sportā
izcilākajiem
Latvijas
bijušajiem
sportistiem un sporta darbiniekiem.
88.

Biedrība „Latvijas Olimpiešu klubs”
Pamatojums (valsts deleăētās funkcijas
NVO):
1.
Popularizē olimpiskās idejas,
sportu un veselīgu dzīves veidu un vides
saudzēšanas zināšanas jaunatnes vidū.

89.

2.
Popularizē Latviju un Latvijas
Olimpiešu organizāciju starptautisko
olimpiešu sabiedrisko organizāciju vidū
un piedalās starptautiskās olimpiešu
asociācijas darbā.
Biedrība „Latvijas Olimpiskā
akadēmija”
Pamatojums (valsts deleăētās funkcijas
NVO):
1.Izzina un popularizē olimpiskās idejas
un olimpisko kustību, veic olimpiskās

09.21. apakšprogramma „Augstas klases
sasniegumu sports”:
Darbības nodrošināšanai – 7 600
Projekta “Stājas mācība” nodrošināšanai –
2754

09.21. apakšprogramma „Augstas klases
sasniegumu sports”:
Darbības nodrošināšanai – 7 600
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vēstures izpēti, izglītības, sporta zinātnes
un. Izglītojošu un sporta pasākumu
organizēšanai.
2. Sadarbojas un piedalās Starptautiskās
Olimpiskās akadēmijas (SOA), nacionālo
olimpisko akadēmiju pasākumos un
programmās.
KOPĀ:

8 483 197

Kultūras ministrija
Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Mākslas menedžmenta un
informācijas centrs” projekta iesniegums „European Public Art
Center/Eiropas Publiskās mākslas centrs – EPAC”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Mākslas menedžmenta un
informācijas centrs” projekta iesniegums „Tēlniecības kvadriennāle
Rīga”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Nepieradinātās mūzikas un filmu
mākslas biedrība SkaĦu mežs” projekta iesniegums „E.C.A.S. –
Networking Tomorrow`s Art for an Unknown Future/ E.C.A.S. –
Mākslas tīkls nezināmai nākotnei”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Kultūras un mākslas projekts
NOASS” projekta iesniegums „Park In Progress”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Literatūras centrs” projekta
iesniegums „Literatūra pāri robežām/Literature Across Frontiers”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Mūzikas informācijas
centrs”” projekta iesniegums „LE LIEU, Laboratoire instrumentale
Europeen”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Laikmetīgās mākslas
centrs” projekta iesniegums „ATGŪSTOT NEREDZAMO
PAGĀTNI/Recuperating the Invisible Past”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts”
projekta iesniegums „IMAGINE 2020: māksla un klimata pārmaiĦas”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts”
projekta iesniegums „Intersection: Intimacy and Spectacle Prāgas

Summa
LVL 13 496

LVL 8 029

LVL 2 000

LVL 1 347

LVL 4 840

LVL 1 454

LVL 1 706

LVL 2 547

LVL 6 040
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Scenogrāfijas kvadrinnālē 2011”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts”
projekta iesniegums „SPACE – Supporting Performing Arts
Circulation in Europe (Atbalsts skatuves mākslu aprites veicināšanai
Eiropā) apmācības programmas”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts Latvijas Okupācijas muzeja biedrības projekta
iesniegums „Virtuāla izstāde par staĜinisma un nacisma vēsturi
Latvijā”.
Konkursa kārtībā no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00
"Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana"
līdzekĜiem līdzfinansēts biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts”
projekta iesniegums „FESTIVĀLU LABORATORIJA: Teorija un
prakse Eiropas festivālu kuratoriem”.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas
jomā” . Deleăētās funkcijas:
-atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti
mūzikas jomā:
-sniegt informatīvu palīdzību mūzikas nozares institūcijām un
speciālistiem, organizējot seminārus un konsultācijas:
- veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt
Latvijas mūzikas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un
projektos.SaĦēma „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
elektroniskās mākslas jomā” .
Deleăētās funkcijas:
-atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti
elektroniskās mākslas jomā:
-uzkrāt, uzturēt un papildināt Latvijas elektroniskās mākslas datu bāzi
latviešu un angĜu valodā;
-par Latvijas elektroniskās mākslas nozares aktualitātēm, personālijām,
u.c. interesējošo informāciju ārzemju sadarbības partneriem;
- nodrošināt elektroniskās mākslas datu bāzes bezmaksas pieeju un
izmantošanu visiem interesentiem. SaĦēma Jauno mediju kultūras
centrs RIXC.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video
mākslas jomā”
Deleăētās funkcijas:
-atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti
video mākslas jomā:
- uzkrāt, uzturēt un papildināt Latvijas video mākslas datu bāzi,
latviešu un angĜu valodā;
- par Latvijas video mākslas nozares aktualitātēm, personālijām, u.c.
interesējošo informāciju ārzemju sadarbības partneriem;
SaĦēma Kultūras un mākslas projekts NOASS.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās
mākslas jomā”
Deleăētās funkcijas:
- atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti
vizuālās mākslas jomā:
-uzkrāt, uzturēt un papildināt Latvijas vizuālās mākslas datu bāzi

LVL 1 830

LVL 5 008

LVL 2 643

LVL 21 000

LVL 6 000

LVL 6 000

LVL 10 000.
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latviešu un angĜu valodā;
-par Latvijas vizuālās mākslas nozares aktualitātēm, personālijām, u.c.
interesējošo informāciju ārzemju sadarbības partneriem;
-veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt
Latvijas vizuālās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās
un projektos:
-organizēt ārzemju vizuālās mākslas speciālistu, kuratoru vizītes
Latvijā ar mērėi iepazīstināt ar Latvijas vizuālās mākslas aktualitātēm;
-veicināt un koordinēt Latvijas vizuālās mākslas organizāciju un
atsevišėu mākslinieku, kuratoru u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.
-nodrošināt vizuālās mākslas datu bāzes bezmaksas pieeju un
izmantošanu visiem interesentiem. SaĦēma Laikmetīgās mākslas
centrs.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma pieejamību”
Deleăētās funkcijas:
- organizēt laikmetīgās mākslas izstādes
-iniciēt un organizēt lekcijas, seminārus, meistarklases u.c. pasākumus
par laikmetīgo mākslu
- veicināt izpratni par laikmetīgās mākslas norisēm; iniciēt un organizēt
starpdisciplinārus projektus (performances, autorkino, video seansus,
skaĦu mākslas pasākumus, teorētisku tekstu tulkojumus u.c. ar izstāžu
organizēšanu saistītus iespieddarbus) par laikmetīgās mākslas
parādībām. SaĦēma Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs – KIM.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
literatūras jomā ”.
Deleăētās funkcijas:
- veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt
Latvijas literatūras nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un
projektos;
- atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par literatūru un veicināt
informācijas apriti literatūras starptautiskajā līmenī;
-atlasīt un uzkrāt informāciju par norisēm Latvijas literatūrā un
autoriem latviešu un angĜu valodās;
-sniegt informatīvu palīdzību literatūras nozares institūcijām un
speciālistiem, organizējot seminārus un konsultācijas. SaĦēma Latvijas
Literatūras centrs.
Biedrības „Latvijas Rakstnieku savienība” Dzejas dienas 2010
nodrošināšanai.
Konkurss „Par atsevišėu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra
jomā”. Deleăētās funkcijas:
-veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt
Latviju,
-atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti,
- sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem,
organizējot seminārus. SaĦēma biedrība „Latvijas Jaunā teātra
institūts”.
Konkurss « Par valsts dotācijas piešėīrumu profesionālām radošām
organizācijām « . Kultūras ministrija 2011.gada 7.februārī ir
izsludinājusi pieteikumu konkursu , kas noslēgsies martā.
Deleăētās funkcijas: biedru naudām starptautiskās organizācijās.
SaĦēma: biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”,Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras padome, biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”,
Latvijas Bibliotekāru biedrība, biedrība „Latvijas Dizaineru savienība”,

LVL 22 000

L VL 15 000

LVL 570
LVL 20 000

LVL 13 200
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Latvijas Fotogrāfijas Mākslas Savienība FIAP, biedrība „ Latvijas
Mākslinieku savienība”,
ASSITEJ – Latvijas Nacionālais centrs, Latvijas Radošo savienību
padome, biedrība „Latvijas Komponistu savienība”, biedrība „Latvijas
Kinematogrāfistu savienība”, starptautiskais teātra institūta Latvijas
centrs, biedrība „Kultūras un mākslas projekts NOASS”, biedrība
„Latvijas Teātra darbinieku savienība”, biedrība “Tekstilmākslas
asociācija”.
Finansējums paredzēts Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras
LVL 11 715
biedrību asociācijas ēkas uzturēšanas izdevumiem, kas pēc 1997.gada
18.decembrī Saeimā pieĦemtā likuma „Par nekustamā īpašuma
nodošanu Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijai” ir nodota asociācijas īpašumā.
Labklājības ministrija

Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO

Summa

Valsts programmas bērna un ăimenes stāvokĜa uzlabošanai 2010.gadam
aktivitāšu īstenošana, Latvijas pašvaldību mācību centrs
SaskaĦā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 21.,22 un 23 daĜu Tehnisko palīglīdzekĜu pakalpojuma sniegšana ir deleăēta Valsts
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari"";
Tehnisko palīglīdzekĜu pakalpojuma sniegšana un sociālās
rehabilitācijas nodrošināšana redzes invalīdiem ir deleăēta Latvijas
Neredzīgo biedrībai
Tehnisko palīglīdzekĜu pakalpojuma sniegšana un sociālās
rehabilitācijas nodrošināšana dzirdes invalīdiem ir deleăēta Latvijas
Nedzirdīgo savienībai
No vardarbības cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ir
deleăēta Latvijas Bērnu fondam
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz valsts finansētus sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus personām, kuras cietušas no cilvēku
tirdzniecības (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 7.punkts. Minētā NVO uzvarējusi LM rīkotajā iepirkumu
konkursā).
Aktīvais nodarbinātības pasākums “Pasākums noteiktām personu
grupām” īstenošana, valsts budžets:
Biedrība Talsu pauguraina dabas parka atbalsts
Aicinājums Tev Biedrība
Aizkraukles reăionālā Tautskola Biedrība
AIZPUTES SAMARIETIS Biedrība
Atbalsts reăionu attīstībai Biedrība
ATSPĒRIENS Biedrība
Biedrība "Gorki"
Biedrība "Kukuži"
Biedrība "Kūzuls"
Biedrība "Landu"
Biedrība "Limbažu filcs"
Biedrība "Pasaku māja "Undīne" - ZaĜais ordenis
Biedrība "Sabiedriskais Centrs" Aizkalne
Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viĦu piederīgo atbalstam
Dzīvesspēks
Biedrība Jātnieku sporta klubs "DEMORA"

19 024,00 LVL

1 170 425,00 Ls

449 437,55 Ls

409 079,49 Ls

770 572,18 Ls
22 680,00 Ls

Līguma summa Ls
3340
12643,37
2791,82
3245,65
4251
5880,39
12498,7
2251,9
2630.00
3611,62
6700,06
4560
2810.36
7158,57
3225,52
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Biedrība Jaunpils RAC"Rats"
Biedrība Latvijas Paraolimpiskā komiteja
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komiteja
Biznesa inkubators Cēsis Biedrība
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
DARDEDZE Vidzemes reăionālais atbalsta centrs
Demenes Sociālā atbalsta centrs biedrība
DINAMO Biedrība
Dzelvērte Biedrība
EX CHILL BASSE Biedrība
Fenikss SI Biedrība
Gulbenes rajona invalīdu biedrība
IDEJU FORUMS Biedrība
ILGAS INVALĪDU AR KUSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM BIEDRIBA
Inčukalna Invalīdu Biedrība
INVALĪDU UN VIĥU DRAUGU APVIENĪBA APEIRONS (Ludza)
Konsultāciju centrs Viktorija biedrība
KOPĀ Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība
LATVIJAS INVALĪDU BIEDRĪBA
Latvijas nedzirdīgo jauniešu organizācija
Latvijas Nedzirdīgo Savienība (Kuldīga)
Latvijas nedzirdīgo savienība (Rīga)
Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reăionālā biedrība
LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA
Latvijas Neredzīgo biedrība
Latvijas Sarkanais krusts Alūksnes novads
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija"
Līdzās Biedrība
Liepājas Neredzīgo biedrība
Linu un kaĦepju pārstrādes klasteris Biedrība
Ludzas Invalīdu biedrība
MADONAS INVALĪDU ATBALSTA CENTRS
MODUS VIVENDI A Biedrība
Mūsmājas Biedrība
Nodibinājums Fonds Dzīvības Maize
Notici sev! Biedrība
Ogres invalīdu biedrība
Optimists-R Biedrība
OTRĀS MĀJAS Biedrība
PINS Biedrība
PreiĜu novada invalīdu biedrība
Radošo cilvēku apvienība ART-CITY Biedrība
SAULES SALA Biedrība
SAULLĒKTS Biedrība
Seniori Biedrība
SIEVIEŠU INVALĪDU BIEDRĪBA TUKUMA ASPAZIJAS
Sieviešu tiesību biedrība "Tumes mežroze"
Sociālais serviss Biedrība
Talsu invalīdu biedrība
TUKUMA INVALĪDU BIEDRĪBA
Tukuma invalīdu sporta klubs Biedrība
TUKUMA RAJONA NEREDZĪGO BIEDRĪBA

3568,57
13852,46
13678,31
4187.00
4570
11746,16
8450,95
8506,66
2520
4556,19
6357,86
5892,92
48200
6032,51
12339,48
16705,35
5993,96
11723,92
4647,99
5506,78
5597
5498,69
7910,95
10971,17
11518,83
1719
5543,26
4575.00
7910,95
4556
5453,96
29236,56
7008,25
3590
3987,24
6573,96
2793,96
3552,5
5893,15
59770,48
12316,41
7030,33
11107
4273,09
2783,34
10970,79
5973,93
8560.76
5493,92
5583,53
5485,39
4685,69
22

Valmieras rajona lauksaimnieku apvienība
Vandzenes pagasta attīstības biedrība
ZiemeĜkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Apmaksa par publicētiem informatīviem materiāliem izdevumā
"Latvijas Pensionārs" 2010.gadā
Tieslietu ministrija
Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO
SaskaĦā ar likumu Par valsts budžetu 2010.gadam, pamatbudžeta
programmas 53.00.00 „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības
integrācijas politikas īstenošana” ietvaros.
biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
SaskaĦā ar likumu Par valsts budžetu 2010.gadam, pamatbudžeta
programmas 53.00.00 „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības
integrācijas politikas īstenošana” ietvaros.
biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”
SaskaĦā ar likumu Par valsts budžetu 2010.gadam, pamatbudžeta
programmas 53.00.00 „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības
integrācijas politikas īstenošana” ietvaros.
nodibinājums "Līvu fonds"
SaskaĦā ar likumu Par valsts budžetu 2010.gadam, pamatbudžeta
programmas 39.00.00 „Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai”
ietvaros.
biedrība „Latvijas Politiski represēto apvienība”
SaskaĦā ar likumu Par valsts budžetu 2010.gadam, pamatbudžeta
programmas 46.00.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises
nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā” ietvaros;
Likums Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā; 25.05.2010 MK
noteikumi Nr.473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi
Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana";
reliăiska organizācija „Aglonas bazilikas draudze”
SaskaĦā ar likumu Par valsts budžetu 2010.gadam, pamatbudžeta
programmas 99.00.00 „LīdzekĜu neparedzētiem gadījumiem
izlietojums” ietvaros; Likums Par starptautiskas nozīmes svētvietu
Aglonā; 25.05.2010 MK noteikumi Nr.473 "Kārtība, kādā tiek noteikti
valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise
un finansēšana"; 27.05.2010 MK rīkojums Nr.289 "Par valsts nozīmes
pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā, tā nodrošināšanas
un drošības plānu 2010.gadam un finanšu līdzekĜu piešėiršanu no valsts
budžeta programmas "LīdzekĜi neparedzētiem gadījumiem"".
reliăiska organizācija „Aglonas bazilikas draudze”
Zemkopības ministrija
Pamatojums un atbalsta saĦēmējs NVO
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība
darbības nodrošināšanai
Biedrība "Latvijas mazpulki"
izglītības un sadarbības programmai
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome
darbības nodrošināšanai
Biedrība "Siera klubs" pasākuma "
Latvijas novadu siera diena 2010" rīkošanai
Latvijas Lauku sieviešu apvienība
izstādes izdevumu segšanai un lauku mājamatnieku pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības darbības mērėu un uzdevumu nodrošināšanai
un pilnveidošanai

2745,72
4555,6
2250
675,0

Summa
7 785.71

1 148.80

5 400.00

11 600.00

19 766.00

13 323.00

Summa
19 000,00
3 000,00
600,00
2 500,00
3 706,69
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas lauksaimniecības un tradicionālo pārtikas produktu
reprezentēšanai
Latvijas Pārtikas uzĦēmumu federācija
dalībai Eiropas Savienības pārtikas un dzērienu konfederācijā
Biedrība "SavvaĜas dzīvnieku audzētāju asociācija"
"Staltbriežu embriju transplantācijas metožu aprobācija un adaptācija
Latvijas staltbriežu ciltsdarba saimniecībās" projektam
Biedrība "Slow Food Riga"
dalībai izstādē
Biedrība "Zemnieku Saeima"
biedrības darbības nodrošināšanai un tālākai projektu īstenošanai.
Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības asociācija
programmas īstenošanai
Latvijas AugĜkopju asociācija
projekta "AugĜi veselībai" papildus izmaksu segšanai.
Latvijas Biškopības biedrība
projekta "Medus un citu biškopības produktu popularizēšana" papildus
izmaksu segšanai
Biedrība "Latvijas Industriālo kaĦepju asociācija"
"Starptautiskā Latvijas industriālo kaĦepju audzētāju konference"
(Rīga) izdevumu segšanai.
Latvija Veterinārārstu biedrība
programmatūras izstrādei
Biedrība "Latvijas Aitu Audzētāju Asociācija
aitu elektroniskās apzīmēšanas krotāliju iegādei
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Darbības nodrošināšanai
Zemnieku saeima
Darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Darbības nodrošināšanai
Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības asociācija
Darbības nodrošināšanai
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmija
Darbības nodrošināšanai
Latvijas Pārtikas uzĦēmumu federācija
Darbības nodrošināšanai
Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija
Darbības nodrošināšanai
Biedrība “Latvijas Makšėerēšanas Sporta Federācija” Latvijas izlases
komandas līdzdalībai 2010. gada Pasaules čempionātā Black Bass
spiningošanā
Biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija" raidījuma „Latvji brauciet
jūriĦā!” zvejniecības ciklam „Aiziet jūriĦā”
Biedrība „Latvijas makšėernieku apvienība” televīzijas projektam
„Latvijas ūdeĦi un daba”

980,00

7 000,00
8 000,00

3 000,00
10 000,00
7 317,39
9 416,77
3 843,32

1 621,76

2 000,00
5 000,00
148 802,00
7000,00
7000,00
7000,00
3000,00
15 220,00
7000,00
3500,00

20 546,36
32 505,14

11. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi
NVO?
Ekonomikas ministrija
Būvkomersantu reăistra uzturēšanu un ar to saistīto darbību veikšanu un lēmumu pieĦemšanu.
Finanšu ministrija
Iekšējo auditoru sertifikācija
24

Kultūras ministrija
Atsevišėus valsts pārvaldes uzdevumus vizuālās, elektroniskās, video un laikmetīgās mākslas jomā.
Tieslietu ministrija
1. Maksātnespējas administratoru sertificēšanu veic biedrība “Latvijas sertificēto maksātnespējas
procesu administratoru asociācija”
2. Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” uz līdzdarbības līguma pamata īsteno
tiesnešu un tiesu darbinieku mācību organizēšanu un nodrošināšanu
3. Valsts probācijas dienesta īstenotās izlīguma funkcijas ietvaros brīvprātīgiem probācijas
darbiniekiem – izlīguma starpniekiem − ar līdzdarbības līgumu nodots uzdevums − izlīguma
procesa īstenošana
4. Valsts probācijas dienesta īstenotās uzraudzības funkcijas ietvaros biedrībai „Integrācija
sabiedrībai” uz sadarbības līguma pamata nodota sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
nodrošināšana probācijas klientiem
5. Valsts probācijas dienesta piespiedu darba un sabiedriskā darba funkciju ietvaros uz
vienošanos pamata notiek sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām kā darba devējiem
probācijas klientiem
6. Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs izsniedz vai atsaka izsniegt sertifikātu zemes
kadastrālajam uzmērītājam, atjauno vai anulē sertifikāta darbību, pagarina sertifikāta darbības
termiĦu vai atsaka to pagarināt un anulē sertifikātu.
Zemkopības ministrija
No Pārtikas un veterinārā dienesta nodota funkcija Latvijas Veterinārārstu biedrībai – klaiĦojošo suĦu
un kaėu ėērāju apmācība (MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1192 “KlaiĦojošu suĦu un kaėu izėeršanas
kārtība”)
Informācija par ministriju konsultatīvajām padomēm
Aizsardzības ministrija
NVO
Sasaukšanas
Konsultatīvās padomes
skaits
biežums
padomes
nosaukums
sastāvā
0
Pēc
Aizsardzības ministrijas Audita
nepieciešamības
padome
(2010. gadā – 3
reizes)
0
Pēc
Aizsardzības politikas
nepieciešamības
plānošanas padome
(2010. gadā – 3
reizes)
0
Pēc
Aizsardzības ministrijas
nepieciešamības
Infrastruktūras padome
(2010. gadā
sasaukta 7 reizes)
0
Pēc
Aizsardzības ministrija Militāri
nepieciešamības
tehniskās attīstības padome
(2010. gadā
sasaukta 5 reizes)
0
Pēc
Aizsardzības ministrijas
nepieciešamības
Personāla attīstības un izglītības
(2010. gadā
padome
sasaukta 5 reizes)
0
Pēc
Aizsardzības ministrijas
nepieciešamības
Sabiedrisko attiecības padome
(2010. gadā
sasaukta 14 reizes)

Pēdējās sēdes datums

01.11.2010.

17.02.2011.

07.02.2011.

07.03.2011.

31.01.2011.

21.03.2011.

25

0
Jaunsardzes padome
0
Grāmatvedības padome

Pēc
nepieciešamības
(2010. gadā netika
sasaukta)
Pēc
nepieciešamības
(2010. gadā
sasaukta 2 reizes)

28.10.2009.

15.10.2010.

Ārlietu ministrija
Konsultatīvā padome
attīstības sadarbības politikas
jautājumos
Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas
(OECD) konsultatīvā padome

Ekonomikas ministrija
Tūrisma attīstības
valsts aăentūras
konsultatīvā padome

Biedrorganizāciju Pēc vajadzības
vārdā piedalās
NVO platforma
LAPAS
2 ( Latvijas Brīvo ~ 1 x gadā vai
arodbiedrību
pēc
savienība,
nepieciešamības
Latvijas Darba
devēju
konfederācija)
5

1-2 x
mēnesī

1

pēc
nepiecieša
mības, bet
ne retāk kā
3 reizes
gadā
pēc
nepiecieša
mības

Darba tirgus
prognozēšanas
konsultatīvā padome
Biodegvielas attīstības
konsultatīvā padome
Vadības grupa
UzĦēmējdarbības vides
uzlabošanas pasākumu
plāna izpildes
koordinēšanai
Latvijas Tūrisma
konsultatīvā padome
Tautsaimniecības
padome
Tirgus uzraudzības
padome
Darba grupa Eiropas
Parlamenta un
Padomes direktīvas
2008/48/EK par
patēriĦa
kredītlīgumiem
pārĦemšanai
nepieciešamo
normatīvo aktu
izstrādei
Darba grupa Pasaules

6

2010. gada 6. maijs

02.04.2008.

23.02.2011.

04.03.2011.

nebija

3

1x
ceturksnī

03.02.2011.

20

1x
ceturksnī

28.01.2011.
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1x mēnesī

07.03.2011.

0

2x gadā

8

1x mēnesī

22.12.2010.

21.02.2011.

9

1x mēnesī

16.04.2010.
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Bankas Diagnostikas
pārskata par patērētāju
aizsardzību finanšu
pakalpojumu jomā
Latvijā rekomendāciju
ieviešanai
Darba grupas par
2009.gada 18.jūnija
Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas
2009/48/EK par
rotaĜlietu drošumu
normu ieviešanu
MājokĜu attīstības
konsultatīvā padome
Ārējās tirdzniecības
politikas jautājumu
darba grupas sēde
Finanšu ministrija
Revīzijas konsultatīvā
padome
Sabiedrības informēšanas un
komunikācijas vienotās
Eiropas valūtas ieviešanai
Latvijā darba grupas
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas
fonda (turpmāk – ES fondi)
uzraudzības
komitejas
sastāvā
iekĜauti
NVO
pārstāvji,
tādējādi
tiek
nodrošināta NVO līdzdalība
ar ES fondu īstenošanu
saistīto lēmumu pieĦemšanā
EEZ/Norvēăijas
finanšu
instrumentu uzraudzības un
vadības komiteja.
2010. gadā notika viena
(01.10.2010.)
vadības
komitejas
rakstiskā
procedūra
Šveices
sadarbības
programmas
vadības
komiteja.
2010. gadā notika četras
(19.03.2010.,
15.07.2010.,
20.09.2010.,
03.12.2010.)
vadības komitejas rakstiskās
procedūras.
Iekšlietu ministrija
IeM Sabiedriskās drošības
konsultatīvā padome

3

1x nedēĜā

10.09.2010.

Pēc
nepiecieša
mības
Pēc
nepiecieša
mības reizi
nedēĜā

9
2

6

1

Vidēji 1-2 reizes
gadā
Vidēji reizi gadā
(2010.g. rīkota 1
sanāksme)

04.03.2010.

03.03.2011.

01.10.2010.

26.11.2010.

Vidēji 2 reizes
gadā
Vismaz 12 (t.sk.
sociālie partneri)

(2010.g. rīkotas 2
sēdes un 12
rakstiskās
procedūras)

24.11.2010.

Vidēji reizi gadā
1

(2010.g. rīkota 1
rakstiskā
procedūra)

Vidēji 4 reizes
gadā
1

27

(2010.g. rīkotas 4
rakstiskās
procedūras)

ne retāk kā reizi
trijos mēnešos

n/a
(skat. informāciju
1.kolonnā)

n/a
(skat. informāciju
1.kolonnā)

2011.gada 3.marts
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Sabiedriskās drošības
trīspusējās sadarbības
apakšpadome
Izglītības un zinātnes ministrija
Jaunatnes organizāciju
konsultatīvā komisija
Jaunatnes konsultatīvā
padome
Darba grupa grozījumu
Jaunatnes valsts programmas
2009.-2013.gadam izstrādei
Darba grupa Eiropas
Brīvprātīgā darba gada 2011
programmas izstrādei
Latvijas jaunatnes politikas
foruma 2010 plānošanas
darba grupa
Latvijas Nacionālā sporta
padome
Komisija finanšu līdzekĜu
piešėiršanai profesionālās
ievirzes sporta izglītības
iestādēm
Finanšu piešėiršanas sportam
komisija
Sporta spēĜu federāciju
iesniegumu par valsts
finansējuma saĦemšanu
vērtēšanas komisija
IZM konsultatīvā padome
mazākumtautību izglītības
jautājumos
Latvijas Darba devēju
konfederācija

5

ne retāk kā reizi
trijos mēnešos

7

4 reizes gadā

7

2 reizes gadā

1

2 reizes

6

26.08.2010

2 reizes
23.07.2010.

9

4 reizes
16.11.2010.

7

9

Vismaz reizi 2
mēnešos
Pēc
nepieciešamības,
bet ne retāk kā
reizi gadā
6 reizes

3

3 reizes

4

01.12.2010.
05.01.2011.
21.12.2010.

20.12.2010.
11.02.2010.
15.03.2011.

2

4 x gadā
16.02.2011.

7

10 x gadā

21.03.2011.

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības

Latvijas Pašvaldību
savienība
Latvijas Pieaugušo izglītības
asociācija
Latvijas Amatniecības
kamera
Profesionālās izglītības
biedrība

Latvijas Mūzikas padome
Literatūras un
grāmatniecības padome

31.08.2010

22.05.2010.

Nozaru asociācijas

Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība
Kultūras ministrija
Latvijas Muzeju padome

2010.gada
29.novembris

7

10 x gadā

2

Ne retāk kā
ceturksnī
Pēc vajadzības
4 reizes gadā

3
7

21.03.2011.

21.022011.
30.03.2011
21.10.2010
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Latvijas Bibliotekāru
biedrība
Vizuālās mākslas padome
Nacionālā Arhitektu padome
Nacionālā kultūras padome
Padome “Laiks kultūrai”
Latvijas Teātru padome
Latvijas Filmu padome
Labklājības ministrija
Demogrāfiskā un ăimenes
lietu padome

4

1 x mēnesī

4
1

Pēc vajadzības
6 reizes gadā
4 gadā
Pēc vajadzības
Pēc vajadzības
Pēc vajadzības

2
2
9

Reizi ceturksnī

4

Reizi pusgadā

Bērnu tiesību aizsardzības
komisija

Trīspusēja konsultatīvā
padome ar Valsts policiju un
SO “Bezvēsts pazudušo
bērnu meklēšanas biedrība”
Dzimumu
līdztiesības
komiteja
Sociālās
iekĜaušanas
politikas
koordinācijas
komiteja
Darba
grupa
„Diskriminācijas
likuma
izstrādes
nepieciešamības
izvērtēšanai”
Darba grupa „Civillikuma
ăimenes
tiesību
daĜas
aktualizācijas
nepieciešamības
izvērtēšanai”
Darba grupa Apvienoto
Nāciju
Organizācijas
Konvencijas „Par personu ar
invaliditāti
tiesībām”
īstenošanas pamatnostādĦu
2013.-2019. gadam izstrādei
Darba
grupa
vides
pieejamības cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem
problēmjautājumu
risināšanai
Invalīdu lietu nacionālā
padome
Eiropas gada cīĦai pret
nabadzību
un
sociālo
atstumtību (2010) vadības
komiteja
Darba grupa „Latvijas
Republikas Profesiju

1

09.03.2011
30.03.2011.
7.03.2011
16.02.2011
24.03.2011
28.12.2010
03.12.2010.
03.12.2010.
(2010.gadā tika
organizētas
apvienotās sēdes
abām minētajām
padomēm)

2 reizes gadā
15.12.2010.

9

3 reizes gadā

08.12.2010.

11

4 reizes gadā

15.12.2010.

10

2 reizes gadā

21.10.2010.

5

3 reizes gadā

01.07.2010.

13

1 reizi gadā

02.12.2010.

8

3 reizes gadā

18.10.2010.

10

4 reizes gadā

15.12.2010.

10

5 reizes gadā

14.12.2010.

2

1 reizi ceturksnī

31.03.2010.
29

klasifikatora aktualizēšanai”
Darba grupa „Koncepcijas
projekta par minimālās
mēneša darba algas
noteikšanu turpmākajiem
gadiem izstrādāšanai”
Darba lietu trīspusējās
sadarbības apakšpadome
Darba grupa Darba
aizsardzības jomas attīstības
plāna 2011.-2013.gadam
projekta izstrādei
Komisija apmācību jomu,
profesiju,
kā arī sociālo un profesionālo
pamatprasmju noteikšanai,
kurās nepieciešams veikt
bezdarbnieku
un
darba
meklētāju apmācību
Sociālā darba speciālistu
sadarbības padome
NVA Konsultatīvā padome
Valsts sociālās
apdrošināšanas aăentūras
Konsultatīvā padome
Satiksmes ministrija
LR Satiksmes ministrijas
Elektronisko sakaru nozares
padomes ekspertu darba
grupa
DzelzceĜa infrastruktūras
finansēšanas modeĜa
izstrādes darba grupa
Pasažieru starptautisko
pārvadājumu konsultatīvā
padome
Tieslietu ministrija
Pilsoniskās sabiedrības
padome
Mazākumtautību nevalstisko
organizāciju pārstāvju
Eiropas Padomes Vispārējās
konvencijas par nacionālo
minoritāšu aizsardzību
ieviešanas uzraudzības
komiteja

Krimināllikuma pastāvīgā
darba grupa

Pastāvīgā darba grupa

2

2 reizes gadā

2

4 reizes gadā

2

3 reizes gadā

23.09.2010.

01.11.2010.

11.10.2010.
6

Vismaz 1 reizi
gadā
03.12.2010.

3

3 – 4 reizes gadā

2

4 reizes gadā

09.09.2010.
15.10.2010.

1 reizi ceturksnī
2

08.12.2010.

5

Pēc
nepieciešamības

16.09.2010.

2

Pēc
nepieciešamības
(trīs reizes gadā)
Aptuveni reizi
divos mēnešos

04.03.2010.

2

7

1 x gadā
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2 x gadā

09.12.2010.

16.09.2010.

02.06.2010.

2
(nepieciešamības
gadījumā tiek
pieaicināti citi
speciālisti un
eksperti)
2

1x mēnesī
01.12.2010.

1x nedēĜā

26.11.2010.
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Kriminālprocesa likuma
grozījumu izstrādei

Kriminālsodu izpildes
politikas pastāvīgā darba
grupa

Pastāvīgā darba grupa
Komerclikuma grozījumu
izstrādei

Pastāvīgā darba grupa
Civilprocesa likuma
grozījumu izstrādei
Ekspertu grupu intelektuālā
īpašuma tiesību jomā
UzĦēmumu reăistra
konsultatīvā padome
Veselības ministrija

(nepieciešamības
gadījumā tiek
pieaicināti citi
speciālisti un
eksperti)
2
(nepieciešamības
gadījumā tiek
pieaicināti citi
speciālisti un
eksperti
5
(nepieciešamības
gadījumā tiek
pieaicināti citi
speciālisti un
eksperti)
2
(nepieciešamības
gadījumā tiek
pieaicināti citi
speciālisti un
eksperti)
8
9

NVO skaits
padomes
sastāvā
veselības
14

Konsultatīvās padomes
nosaukums

Sabiedrības
koordinācijas komisija
Veselības nozares stratēăiskā
padome
Mātes
un
bērna
veselības
konsultatīvā padome
Farmācijas jomas konsultatīvā
padome
Uztura padome
Imunizācijas valsts padome
Starpnozaru gripas pandēmijas
gatavības plānošanas komisija
Nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes
(NTSP)
Veselības
aprūpes nozares apakšpadome
(VANA)
HIV infekcijas, tuberkulozes un
seksuālās transmisijas infekciju
izplatības
ierobežošanas
koordinācijas komisija
Smēėēšanas ierobežošanas valsts
komisija
Apvienotā Eiropas Reăionālās

5 x gadā
29.09.2010.

1x divās
nedēĜās
09.12.2010.

1x divās
nedēĜā
16.12.2010.

2xgadā
8 reizes

Sasaukšanas
biežums
3

22

7

13

4

11

4

5
3
1

2
2
1

6

3

10.11.2010.
01.12.2010.

Pēdējās sēdes datums
16.12.2010.
10.12.2010
08.12.2010.
28.10.2010.
16.12.2010.
31.05.2010.
12.03.2010.

10.12.2010.
7

4
23.11.2010.

4

3

14

2

09.12.2010.
17.09.2010.
31

attīstības fonda 3.1.5.pasākuma
„Veselības aprūpes infrastruktūra”
un
Eiropas
Sociālā
fonda
1.3.2.pasākuma „Veselība darbā”
uzraudzības komisija
Darba
grupa
nacionālās
8
1
pozīcijas/viedokĜa sagatavošanai
par Eiropas Savienības un
Pasaules Veselības organizācijas
izstrādātajiem dokumentiem par
tabakas jautājumiem
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija
1. Vides konsultatīvā padome
20
Ne retāk kā
reizi mēnesī
2. Klimata tehnoloăiju
15
Reizi trijos
sadarbības padome
mēnešos
Zemkopības ministrija
Lauksaimnieku nevalstisko
6
1x mēnesī
organizāciju konsultatīvā padome
Rīcības programmas Eiropas
10
Ne retāk kā 2x
Zivsaimniecības fonda atbalsta
gadā
ieviešami Latvijā 2007.-2013.
gadam Uzraudzības komiteja
Latvijas
Lauku
attīstības
10
Ne retāk kā 2x
programmas 2007.-2013.gadam
gadā
Uzraudzības komiteja
Lauksaimniecības un vides
3
Pēc
aizsardzības konsultatīvā padome
nepieciešamības
Mēslošanas plānošanas
2
Pēc
koordinācijas darba grupa
nepieciešamības
Sēklkopības starpinstitūciju darba
2
Pēc
grupa
nepieciešamības
Lopkopības un ciltsdarba
7
Pēc
starpinstitūciju darba grupa
nepieciešamības
Traktortehnikas darba grupa
4
2 reizes gadā
Mēslošanas līdzekĜu
3
Pēc
starpinstitūciju darba grupa
nepieciešamības
4
Ne retāk kā
Nacionālā augu šėirĦu padome
divas reizes
gadā
3
Ne retāk kā
Nacionālā augu šėirĦu padomes
divas reizes
labību ekspertu grupa
gadā
4
Ne retāk kā
Nacionālā augu šėirĦu padomes
divas reizes
bumbuĜaugu ekspertu grupa
gadā
Nacionālā augu šėirĦu padomes
2
Ne retāk kā
šėiedraugu un eĜĜas augu ekspertu
divas reizes
grupa
gadā
4
Ne retāk kā
Nacionālā augu šėirĦu padomes
divas reizes
lopbarības augu ekspertu grupa
gadā
Nacionālā augu šėirĦu padomes
3
Ne retāk kā
dārzeĦu un sakĦaugu ekspertu
divas reizes

10.06.2010.

08.12.2010.
12.11.2010.

24.11.2010
23.09.2010.

10.12.2010.

18.09.2009.
27.09.2010.
19.10.2010.
20.10.2010.
26.10.2010.
28.12.2010.
18.02.2011.

11.02.2011.

04.02.2011.

11.02.2011.

22.03.2011.
07.02.2011.
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grupa
Pārtikas nozares konsultatīvā
padome
Lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju konsultatīvā padome

4

gadā
4

5

4

Starpinstitūciju darba grupa
„Tiešie maksājumi”

16

Starpinstitūciju darba grupa
„Vienotā tirgus kopējās
organizācijas jautājumi”

11

Starpinstitūciju darba grupa
„Nozaru ekonomika: statistika,
SUDAT, LEKA, cenu ziĦošana”

5

Starpinstitūciju darba grupa „ES
ārējā tirdzniecība”

5

Starpinstitūciju darba grupa
„Lauksaimniecības produktu
veicināšana”

8

Zivsaimniecības konsultatīvā
padome

11

7

pēc
nepieciešamības
apmēram reizi 2
mēnešos
pēc
nepieciešamības
apmēram reizi
mēnesī
7 sēdes gadā

7
8

Reizi ceturksnī
Pēc

Zivju fonda padome

5

Zvejniecības komercdarbības
licencēšanas komisija

5

Dzīvnieku aizsardzības ētikas
padome
Pārtikas padome
Starpinstitūciju darba grupa

Pēc
nepieciešamības
(pamatā tiek
rīkota nacionālo
pozīciju
elektroniskā
saskaĦošana)
Pēc
nepieciešamības
(pamatā tiek
rīkota nacionālo
pozīciju
elektroniskā
saskaĦošana)
Pēc
nepieciešamības
(pamatā tiek
rīkota nacionālo
pozīciju
elektroniskā
saskaĦošana)
Pēc
nepieciešamības
(pamatā tiek
rīkota nacionālo
pozīciju
elektroniskā
saskaĦošana)
Pēc
nepieciešamības
(pamatā tiek
rīkota nacionālo
pozīciju
elektroniskā
saskaĦošana)
reizi ceturksnī

26.11.2010.
17.08.2010.

01.02.2010.

22.12.2010.

03.11.2010.

27.12.2010.
07.12.2010.
08.12.2010.
04.10.2010.,
33

„Pārtikas piesārĦojums un
pesticīdu atliekas”
Starpinstitūciju darba grupa
„Ăenētiski modificētie
organismi, ăenētiski modificētā
pārtika un ăenētiski modificētā
dzīvnieku barība”
Starpinstitūciju darba grupa
„Pārtikas preču marėēšana”
Starpinstitūciju darba grupa
“Minerālūdens”
Starpinstitūciju darba grupa
“Pārtikas piedevas, aromatizētāji
un fermenti”
Starpinstitūciju darba grupa
„Jaunā pārtika”
Starpinstitūciju darba grupa
„FAO jautājumu koordinācija”
Starpinstitūciju darba grupa
„Kvalitātes politika”
Starpinstitūciju darba grupa
„Bioloăiskā lauksaimniecība”
Starpinstitūciju darba grupa
„Pārtikas produktu higiēna”
Starpinstitūciju darba grupa
„Vīns, spirts un alkoholiskie
dzērieni”
Starpinstitūciju darba grupa
„Diētiskā pārtika un pārtika
zīdaiĦiem un maziem bērniem,
uztura bagātinātāji, bagātināta
pārtika”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku blakusprodukti, kas
nav paredzēti cilvēku uzturam”
Starpinstitūciju darba grupa
„Veterinārās zāles”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku veselība”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku labturība”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku barība”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku tirdzniecība”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku un augu izcelsmes
pārtikas imports un tirdzniecība
starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm”

nepieciešamības

informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski

6

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības

8

Pēc
nepieciešamības

2

Pēc
nepieciešamības

1

Pēc
nepieciešamības

05.10.2010.,
informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski
02.09.2010.,
informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski

2

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības

Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski

2

Pēc
nepieciešamības

14.12.2010.,
informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski

3

Pēc
nepieciešamības

4

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības

08.12.2010.,
informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
14.06.2010.,
informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski
20.10.2010.,
informācijas apmaiĦa
notiek arī elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski
Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski

2
5
4
13
6

4

6

Pēc
nepieciešamības

5

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības

1
3

34

Starpinstitūciju darba grupa
“Materiāli, kas paredzēti saskarei
ar pārtiku”
Starpinstitūciju darba grupa
“Dzīvnieku spermas, olšūnu un
embriju aprite”
Meža attīstības fonda (MAF)
konsultatīvā padome
Medību saimniecības attīstības
fonda konsultatīvā padome
(MSAF)
Projekta „Integrēto vides un
meža ekonomisko kontu izstrāde
Latvijā" konsultatīvā padome
Projekta FUTURE forest
„Nākotnes meži” konsultatīvā
padome
Meža konsultatīvā padome
(MKP)
Zemkopības ministrijas Zinātnes
konsultatīvā padome

2

Pēc
nepieciešamības

Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski

3

Pēc
nepieciešamības

Informācijas apmaiĦa
notiek elektroniski

7

3

06.12.2010

6

3x gadā

25.11.2010

2

4

02.09.2010

4

14
5

Pēc
11.05.2010
nepieciešamības
Ne retāk kā
reizi ceturksnī
1

07.07.2010
Dokumentus
saskaĦojām elektroniski
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