
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
VALDĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
VALDĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ

Pirmo reizi tika veikts pētījums, 
lai visaptveroši izvērtētu sabiedrības līdzdalības iespējas

Pirmo reizi tika veikts pētījums, 
lai visaptveroši izvērtētu sabiedrības līdzdalības iespējas

Nepietiekama līdzdalības 
nodrošināšana ES fondu

nākamajā 
2014.–2020.gada

plānošanas periodā

Efektīvs normatīvais regulējums

Darbojas pieredzējušas NVO

NVO kļūst aktīvākas

NVO atzinīgi vērtē Memoranda īstenošanu

Valsts pārvaldes mājaslapās ir
sadaļas, kurās atspoguļoti

sabiedrības līdzdalības procesi

NVO UN VALSTS PĀRVALDES SADARBĪBANVO UN VALSTS PĀRVALDES SADARBĪBA

CITU VALSTU PIEREDZECITU VALSTU PIEREDZE

NVO ATZINĪGI VĒRTĒ NVO ATZINĪGI VĒRTĒ 

Inovatīvi līdzdalības rīki

Ministriju un NVO
kapacitātes stiprināšana

Sekretariātu veidošana

Formāla līdzdalība

Nepietiekama NVO un
ministriju kapacitāte

Atšķirīga pieeja NVO finansēšanā

Nepietiekama informācija par
plānotajām izmaiņām

normatīvajā regulējumā

Neticība valsts pārvaldei

Atklātas valdības sēdes, Valsts sekretāru sanāksmes
un Ministru kabineta komitejas sēdes

Regulāras sēdes, kurās NVO tiekas ar augstām valsts
amatpersonām (Memoranda padome)

Valsts un NVO sektora sadarbības līgums

Informācijas pieejamība par tiesību aktu projektiem

Nodokļu atlaides sabiedriskā labuma NVO

Informācija un konsultācijas NVO pārstāvjiem

Grantu shēmas

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana

Diskusiju dokumenti (angl. Greenpapers)
un sabiedrības priekšlikumiem atvērtie dokumenti

vienuviet ir pieejami valdības portālā

Apmācības NVO pārstāvjiem un valsts pārvaldes
darbiniekiem par sabiedrības līdzdalību

Izveidots portāls, kur NVO un indivīdi var sniegt
savus priekšlikumus un ministrijas ievietot tiesību

aktu projektus to agrīnās izstrādes stadijā

Atklātas valdības sēdes, Valsts sekretāru sanāksmes
un Ministru kabineta komitejas sēdes

Regulāras sēdes, kurās NVO tiekas ar augstām valsts
amatpersonām (Memoranda padome)

Valsts un NVO sektora sadarbības līgums

Informācijas pieejamība par tiesību aktu projektiem

Nodokļu atlaides sabiedriskā labuma NVO

Informācija un konsultācijas NVO pārstāvjiem

Grantu shēmas

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana

Diskusiju dokumenti (angl. Greenpapers)
un sabiedrības priekšlikumiem atvērtie dokumenti

vienuviet ir pieejami valdības portālā

Apmācības NVO pārstāvjiem un valsts pārvaldes
darbiniekiem par sabiedrības līdzdalību

Izveidots portāls, kur NVO un indivīdi var sniegt
savus priekšlikumus un ministrijas ievietot tiesību

aktu projektus to agrīnās izstrādes stadijā

Memorandam 
pievienojušās 
Memorandam 
pievienojušās 

~350 NVO

NotikušasNotikušas

75 sēdes

Memoranda padome
izveidota

Memoranda padome
izveidota

lai piedalītos normatīvo 
dokumentu izstrādes procesā, 

darbotos valsts labā

lai piedalītos normatīvo 
dokumentu izstrādes procesā, 

darbotos valsts labā

2006.gadā

429

21
lai aizstāvētu
savas jomas

intereses un mērķus

lai aizstāvētu
savas jomas

intereses un mērķus

6
jo NVO ir ieinteresēta
sabiedrības attīstībā

jo NVO ir ieinteresēta
sabiedrības attīstībā

9

20082008

470

20092009

552

20102010

557

20112011

704

20122012

(Compact) (EKAK) (Memorands)

Ieviesīs 2013.g.

Ieviesīs 2013.g.

Ieviesīs 2013.g.

LIELBRITĀNIJA          IGAUNIJA              LATVIJA

VALDĪBAS UN NVO SADARBĪBAS MEMORANDA 
INICIATĪVU UN ĪSTENOŠANU
VALDĪBAS UN NVO SADARBĪBAS MEMORANDA 
INICIATĪVU UN ĪSTENOŠANU

Pēdējo 5 gadu laikā ir pieaudzis
tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,

par kuriem saņemti NVO atzinumi

Pēdējo 5 gadu laikā ir pieaudzis
tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,

par kuriem saņemti NVO atzinumi

Kāpēc Memorandam pievienojas jaunas NVO? Kāpēc Memorandam pievienojas jaunas NVO? 

PĒTĪJUMA  IETVAROS (1)PĒTĪJUMA  IETVAROS (1)

padziļinātas intervijas
ar NVO pārstāvjiem

padziļinātas intervijas
ar NVO pārstāvjiem

30
padziļinātas intervijas

ar valsts pārvaldē
strādājošiem

padziļinātas intervijas
ar valsts pārvaldē

strādājošiem

26
fokusa
grupas
fokusa
grupas

2

(1) Dati no SIA „Baltijas Konsultāci jas” un SIA „Konsorts” pētī juma 

„Par nevalstisko organizāci ju iesaistes mehānismiem Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā  

un priekšlikumu izstrāde šo mehānismu pilnveidē” 
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http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/darba-kartibas/mem-dk-240413/

