Ministriju sniegtā informācija par Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda izpildi
laika posmā no 2006.gada jūnija līdz 2007.gada janvārim

1. Paveiktais efektīgu NVO un ministrijas sadarbības mehānismu izveidē, to
pilnveidošanā
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
2006.gada 8.novembrī stājās spēkā v/a “Tēvijas sargs” noteikumi “Nolikums par projektu
iesniegšanas, izskatīšanas, vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību”, kurā ir definēti
projektu finansēšanas mērķi un uzdevumi atbilstoši AM prioritātēm.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) Turpinās nevalstisko organizāciju dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) Konsultatīvajā padomē (KP), kuras darbības mērķis ir sekmēt valsts
pārvaldes iestāžu un nevalstisko institūciju tiešu sadarbību, lai veidotu un īstenotu vienotu
Latvijas sadarbības politiku ar OECD. Nevalstiskās organizācijas KP pārstāv Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK).
Saskaņā ar KP nolikumu, nepieciešamības gadījumā tās darbā var iesaistīt arī citu
nevalstisko organizāciju ekspertus.
2) Viens no efektīvākajiem sadarbības mehānismiem starp Ārlietu ministriju un NVO
sektoru attīstības sadarbības politikas īstenošanas procesā ir sadarbība ar biedrību Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), kas apvieno 23 dalīborganizācijas un pārstāv to
intereses sadarbības procesā.
3) Tika veicināta Latvijas Pilsoniskās alianses dalība Baltijas Jūras valstu padomes (BJVP)
rīkotajā NVO forumā, kā rezultātā provizoriski tika panākta vienošanās ar Latvijas
pilsonisko aliansi par BJVP NVO foruma rīkošanu 2007. gada rudenī Rīgā Latvijas
prezidentūras BJVP ietvaros.
4) 2006. gada 9. jūnijā Ārlietu ministrija noslēdza līdzdarbības līgumu ar Latvijas
Transatlantisko organizāciju (LATO). Līguma ietvaros Ārlietu ministrija sadarbojas ar
LATO, lai sekmētu Latvijas kā NATO un ES dalībvalsts attiecības ar kaimiņu valstīm,
iepazīstinot tās ar Latvijas eiro-atlantiskās integrācijas pieredzi un šīs integrācijas
nozīmīgumu valsts politiskās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanā, kā arī lai turpinātu
informēt Latvijas sabiedrību par NATO un drošības politikas jautājumiem.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Apkopota informācija par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošām
NVO, kas tiks ievietota ministrijas mājas lapā, tādejādi, atvieglojot sadarbības iespējas
starp NVO un valsts iestādēm, kā arī NVO starpā.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Enerģētikas jomā konkrētās nozares NVO regulāri iesaistītas normatīvo aktu, politikas
plānošanas u.c. dokumentu sagatavošanas un pasākumu plānošanas procesos. Ir apzināts
enerģētikas nozares NVO loks, kas tiek informēts par notiekošajiem procesiem enerģētikas
nozares attīstībā un attiecīgās NVO tiek pieaicinātas piedalīties šo procesu norisē.
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Uzņēmējdarbības un rūpniecības jomā turpināta pastāvīga sadarbība ar divām pie
Ekonomikas ministrijas izveidotajām konsultatīvajām padomēm – Tautsaimniecības
padomi un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomi (MVU AP).
Tautsaimniecības padome ir uzņēmēju, valsts struktūru un nevalstisko organizāciju
pārstāvju konsultatīva padome, kuras funkcijas ir:
• izskatīt un sekot tādu jautājumu (normatīvo dokumentu projektu, tautsaimniecības
attīstības koncepciju, valsts budžeta un citu dokumentu) risināšanai, kas ir nozīmīgi
Latvijas tautsaimniecības attīstībai;
• sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus par šiem jautājumiem;
• realizēt dialogu starp uzņēmējiem un Ekonomikas ministriju, Tautsaimniecības vienotās
stratēģijas un attīstības padomi, kā arī citām valsts institūcijām un sabiedriskām
organizācijām.
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības sadarbības padome ir mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) un komersantus pārstāvošo juridisko personu (apvienību, organizāciju,
asociāciju) pārstāvju konsultatīva padome, kuras galvenās funkcijas ir:
• izskatīt un sekot tādu jautājumu (normatīvo dokumentu projektu, tautsaimniecības
attīstības koncepciju, valsts budžeta un citu dokumentu) risināšanai, kas ir nozīmīgi MVU
uzņēmējdarbības labvēlīgas vides politikas veidošanai un īstenošanai un sekmētu MVU
attīstību;
• sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus par šiem jautājumiem;
• realizēt dialogu starp uzņēmējiem un Ekonomikas ministriju, citām valsts institūcijām un
sabiedriskām organizācijām, kā arī starptautiskajām organizācijām, kuras ietekmē MVU
darbību un attīstību.
Pašlaik MVUAP ir iekļautas 27 mazos un vidējos uzņēmumus pārstāvošas organizācijas.
Būvniecības jomā NVO pārstāvji ir iekļauti Latvijas Būvniecības padomes sastāvā,
piedalās Būvniecības, arī vides pieejamības kontroles tiesību piešķiršanas komisijā, darba
grupās būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanai.
FINANŠU MINISTRIJA
1. Laika posmā no 2006. gada 3. līdz 28. augustam Finanšu ministrijas Komunikācijas
departaments veica pētījumu par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā
ministrijā. Atbildēt uz jautājumiem tikai aicināti septiņi ministrijas departamenti, kam ir
tieša sadarbība ar nevalstisko sektoru, kā arī padotības iestādes. Kopā atbildes sniedza
četrpadsmit struktūrvienības. Pētījuma mērķis bija izvērtēt līdzšinējo sadarbības modeli,
identificēt iespējamās problēmas, kā arī uzklausīt priekšlikumus sekmīgai sadarbības
veicināšanai.
Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments šobrīd veic līdzīgu pētījumu starp
nevalstiskajām organizācijām.
Lai efektīvāk veidotos sadarbība ar Finanšu ministrijas sociālajiem partneriem,
Komunikācijas departaments ir izveidojis datu bāzi ar nevalstisko organizāciju
kontaktiem.
2. Finanšu ministrijas mājas lapā ir izstrādāta sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”, kurā
nevalstisko organizāciju pārstāvji var iepazīties ar politikas plānošanas dokumentu
projektu un tiesību aktu projektu izstrādes posmiem un nevalstisko organizāciju iespējām
iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat ir iespēja iepazīties ar Eiropas Savienības
politikas dokumentiem, kā arī komentēt tos. Mājas lapā arīdzan ir informācija par Finanšu
ministrijas nevalstisko organizāciju sadarbības partneriem.
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IEKŠLIETU MINISTRIJA
1) Lai aktualizētu un uzlabotu IeM sadarbību ar NVO, pārskata periodā veikti šādi
pasākumi:
- veikta analīze un izpēte par iekšlietu jomā strādājošajām NVO, lai apzinātu šīs
organizācijas, noskaidrotu tās interesējošo jautājumu un problēmu loku, kā arī veidotu
efektīvu sadarbību ar tām;
- veikta analīze par Iekšlietu ministrijas sabiedriski konsultatīvās padomes līdzšinējo
darbību un sastāvu un uzsākts darbs pie tās reorganizācijas ar mērķi veidot efektīvu un
optimālu sadarbības modeli.
2) 2006.gada 20.oktobrī Valsts policija ir parakstījusi Koplīgumu ar Latvijas Neatkarīgo
policistu arodbiedrību, kura mērķi ir policijas darbinieku darbības aizsardzības
nodrošināšana, darbinieku un viņu ģimenes locekļu dzīves līmeņa paaugstināšana, darba
vides un drošības uzlabošana, radušos nesaskaņu risināšana starp VP darbinieku un VP
vadību, kā arī materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana.
3) Notiek regulāra IeM vadības un atbildīgo amatpersonu sadarbība ar Latvijas policistu
biedrības un policistu arodbiedrību pārstāvjiem, lai izveidotu efektīvu sadarbības
mehānismu aktuālo jautājumu risināšanā iekšlietu jomā.
4) Pārskata periodā turpināja darbu IeM Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības
sabiedriski konsultatīvā padome, kurā iesaistītas intelektuālā īpašuma aizsardzības
nevalstiskās organizācijas un eksperti (BSA u.c.). Padome regulārās tikšanās apspriež
aktualitātes un piedāvā risinājumus problēmām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā,
kā arī veic kopīgus pasākumus ar Valsts policiju autortiesību pārkāpumu apkarošanā.
5) Kompetentās sabiedriskās organizācijas ir iesaistītas Valsts programmas cilvēku
tirdzniecības novēršanai 2004. – 2008.gadam īstenošanā un izpildes uzraudzībā.
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā–IZM) un tās pakļautības iestādes ir
slēgusi sadarbības līgumus ar vairāk kā 30 (trīsdesmit) sabiedriskām organizācijām, tai
skaitā 10 (desmit) profesionālajām asociācijām.
Kā vienu no būtiskākajiem sadarbības līgumiem var minēt 2006.gada 6.jūlijā noslēgto
Vienošanos par sadarbību starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrību.
KULTŪRAS MINISTRIJA
2006.gada 10.aprīlī (KM rīkojums Nr.70) KM ir izveidota Latvijas Dizaina padome, kuras
sastāvā darbojas biedrības Latvijas Dizaina fonds un Latvijas Dizaineru savienība.
Padomes uzdevums - sniegt priekšlikumus valsts politikas veidošanai dizaina jomā,
analizēt dizaina nozarē notiekošos procesus un identificēt ar to saistītās problēmas, kā arī
sadarboties ar valsts atbildīgajām institūcijām dizaina politikas un radošo industriju
attīstības stratēģijas veidošanā.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
2006.gada augustā tika izveidota Labklājības ministrijas (LM) Sociālā darba speciālistu
sadarbības padome (Padome). Padome ir konsultatīva institūcija, kura izveidota, lai
veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu izglītošanu un
nodrošinājumu. Tādējādi sekmējot, sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba
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politikas veidošanā.
Padomi pārstāv arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, t.sk. LVSADA, Latvijas
Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija, LPS un SUSTENTO. 2006.gadā
notikušas divas Padomes sēdes – 17.oktobrī un 6.decembrī. Sēdēs tika nolemts, ka
padomes darba ietvaros tiks veidotas vairākas darba grupas, lai risinātu aktuālos
jautājumus sociālā darba jomā, piemēram, pārskatīt sociālā darba speciālistu profesiju
standartus un caurskatītu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošos
normatīvos aktus.
Regulāri notiek Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes. Attiecīgajā laika posmā tās ir
bijušas trīs: 21.06.; 10.08.; 26.10.
SATIKSMES MINISTRIJA
2006.gada 13.jūnijā noslēgta trīspusējā vienošanās par sociāli ekonomisko partnerību starp
Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentu, Latvijas pasažieru autopārvadātāju
asociāciju, biedrības „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”” un Latvijas sabiedrisko
pakalpojumu darbinieku arodbiedrību. Notiek sadarbība arī ar Latvijas ceļinieku
asociāciju, biedrību „Latvijas ceļu būvētājs” un Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociāciju
normatīvo aktu projektu sagatavošanā un pilnveidošanā.
Ātrākai informācijai un viedokļu apmaiņai notiek sadarbība ne tikai ar oficiālu vēstuļu
palīdzību, bet arī ar e-pasta un telefonu sakaru palīdzību.
Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares ekspertu padomes sastāvā iekļauti
pārstāvji no Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas
interneta asociācijas un Latvijas telekomunikāciju asociācijas.
VESELĪBAS MINISTRIJA
Sadarbībā ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes
zieds” ekspertiem Latvijas Universitātes Ģimenes veselības izglītības centrā tiek
nodrošināta tālākizglītības programmas realizācija ārstniecības personām par jauniešiem
draudzīgu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Apmācītas 145 ārstniecības personas.
VIDES MINISTRIJA
Kopš 2003.gada februāra Vides ministrija nodrošina Vides konsultatīvās padomes (VKP)
darbību. Padomes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos ar vidi saistītu lēmumu
pieņemšanā un sekmēt priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar vides politikas
izstrādi, tās īstenošanu un attiecīgu normatīvo aktu sagatavošanu, padomes sastāvā ir 20
locekļi. 2006.gadā ir notikušas 10 VKP sanāksmes jeb periodā jūnijs/decembris – 5
sanāksmes un decembrī - ikgadējais Latvijas vides NVO forums. VKP piedalījusies arī
Nacionālā attīstības plāna un Latvijas pozīcijas par ES 2007.-2013.g.finanšu perspektīvu
apspriedē un izstrādē.
Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF)
līdzekļu sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta
Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (turpmāk – Konsultatīvā padome)
darbība, kurā aktīvi darbojas vairāk nekā 20 profesionālo, nozaru un interešu biedrību un
nodibinājumu deleģētie pārstāvji.
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Lai sekmētu NVO un Zemkopības ministrijas sadarbības mehānismu izveidi un tā efektīvu
darbību ir:
1. noslēgti sadarbības līgumi starp Zemkopības ministriju un Lauksaimnieku sadarbības
padomi, lai nodrošinātu atklātību lauksaimniecības nozaru būtisko problēmu risināšanā, lai
veidotu un īstenotu kopēju lauksaimniecības politiku
2. noslēgti sadarbības līgumi starp Zemkopības ministriju un Pārtikas uzņēmumu
federāciju par pārtikas aprites politikas izstrādāšanas organizēšanu un normatīvo aktu
projektu izstrādi.
Laika posmā no 2006.gada jūnija līdz 2007.gada 1.janvārim sadarbība turpinājās atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem.
3. darbojas arī Meža konsultatīvā padome(kuras mērķis ir veicināt līdzsvarotas meža
nozares politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā) tās sastāvā ir iekļauti NVO pārstāvji.
Tā laika posmā no 2006.gada jūnija līdz 2007.gada 1.janvārim turpināja savu darbību
atbilstoši Meža konsultatīvās padomes nolikumam.
4. NVO pārstāvji arī ir iekļauti ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātajā un
zemkopības ministra vadītajā Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē, kura savu darbību
veica arī laikposmā no 2006.gada jūnija līdz 2007.gada 1.janvārim.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
• Lai nodrošinātu efektīvu Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana.
2005.-2009.gads” uzraudzību, ar 2005.gada 18.maija rīkojumu Nr. 05-03/28, īpašu
uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis apstiprināja Pilsoniskās
sabiedrības padomes nolikumu. Pilsoniskās sabiedrības padome ir konsultējoša
institūcija, kas izveidota stratēģiski svarīgu lēmumu diskutēšanai, konsultāciju
nodrošināšanai un Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādņu un
Valsts programmas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2005.-2009.gadam ieviešanas
uzraudzībai. Padomes funkcija ir sekretariāta konsultēšana un informēšana jautājumos,
kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības jautājumiem Latvijā. Laika posmā notika viena
pilsoniskās sabiedrības padomes sanāksme 11.augustā.
• 2006.gada 26.septembrī ar Sekretariāta vadītājas rīkojumu tika apstiprināts Nolikums
un dibināta Mazākumtautību NVO līdzdalības padome. Padomes uzdevums ir
Sekretariāta konsultēšana, informēšana, analīzes veikšana un priekšlikumu izstrāde
jautājumos, kas saistīti ar etnopolitiku un Latvijas mazākumtautību tiesībām, kā arī
atbalsta sniegšana Sekretariātam Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu
aizsardzību paredzēto saistību izpildes koordinācijas nodrošināšanā, Valsts ziņojuma
sagatavošanā un dialoga veidošanā ar Eiropas Padomes Ministru komiteju. Līdzdalības
padomē ir pārstāvētas arābu, baltkrievu, ukraiņu, čigānu (romu), gruzīnu, vācu, igauņu,
krievu, lietuviešu, uzbeku un vecticībnieku biedrības, kā arī vairākas starpetniskās
organizācijas- kopā 21 pārstāvis. Tā ir vienīgā no Latvijā eksistējošām 109
konsultatīvām padomēm, kur ir pārstāvētas tikai mazākumtautību kopienas.
• Izveidota un regulāri darbojas sabiedriska konsultatīva institūcija Valsts ilgtermiņa
mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” Vadības padome, kas ir konsultatīva valsts
institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši
Latvijā" īstenošanu, lai saglabātu, attīstītu un popularizētu lībiešu (līvu) valodu,
vēstures un kultūras mantojumu, kā arī nodrošinātu stabilas un demokrātiskas Latvijas
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valsts attiecības ar tās seno pamattautu –
lībiešiem (līviem)”. Padomē iekļauti
pašvaldību, valsts institūciju un lībiešu NVO pārstāvji. Mērķprogrammas Vadības
padomes sēdēs tiek izskatīti valsts budžeta dotāciju sadalījums lībiešu nevalstiskajām
organizācijām un valsts atbalstītie pasākumi katra gada budžeta ietvaros, īstenojot
valsts mērķprogrammu.
Kopš 2003. gada pastāv un 2006. gada tika papildināta Nacionālās programmas
iecietības veicināšanai darba grupa. 2006. gada jūlijā Ministru prezidents iniciēja
papildināt koordinācijas grupu ar jaunu mērķauditoriju – seksuālajām minoritātēm.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
Tiek turpināta sadarbību arī ar pašvaldības pārstāvošām biedrībām - Latvijas Pašvaldību
savienību (turpmāk - LPS) un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (turpmāk - LLPA).
Lai NVO viedoklis tiku pārstāvēts un ņemts vērā visaugstākajā līmenī Īpašu uzdevumu
ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele ir sekmējusi sadarbību ar NVO, par
ārštata padomniekiem apstiprinot pārstāvjus no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(turpmāk – IKT) nozari pārstāvošajām asociācijām - Latvijas informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (turpmāk - LIKTA), Latvijas Interneta asociācijas
(turpmāk - LIA), Latvijas Telekomunikāciju asociācijas (turpmāk- LTA) , Latvijas Atvērtā
Koda asociācijas (turpmāk- LAKA) un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācijas (turpmāk- LETERA).

2. Valsts programmā “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.2009.gads” paredzēto pasākumu izpilde, vērtējums un nepieciešamie
papildinājumi
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
AM sadarbojas ar NVO sniedzot finansiālu atbalstu gan totāciju veidā, gan atbalstot NVO
iesniegtos projektus.
AM sniedz NVO nemateriālu atbalstu, kas veicina to līdzdalības iespējas un aktivitātes
aizsardzības sistēmas darbībā, piemēram, dalību sabiedrības informēšanas un izglītošanas
pasākumos. NVO pēc to pieprasījuma regulāri tiek sniegta arī nepieciešamā informācija.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) Programmas rīcības virziens Nr.1.2. paredz “veicināt labdarību, tai skaitā, brīvprātīgo
darbu, indivīdu ziedošanu, uzņēmumu filantropiju un nodibinājumu veidošanos”. Ārlietu
ministrija 2006.gadā ir piešķīrusi 4 000 LVL biedrības Glen Latvija īstenotajam
brīvprātīgo projektam “Muzejs atvērts sabiedrībai” Gruzijā. Saskaņā ar Attīstības
sadarbības politikas plānu 2007.gadā tiks atbalstītas brīvprātīgo aktivitātes attīstības
sadarbības jomā Latvijas prioritārajās valstīs.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Skatīt pārējās sadaļās minētos pasākumus.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Būvniecības jomā:
2.1.6. Ekonomikas ministrija nodrošina Latvijas Būvniecības padomes darbību;
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2.1.12. NVO epizodiski iesaistās Nacionālo pozīciju sagatavošanā tās interesējošos
jautājumos, piem. Kokrūpniecības federācija –attiecībā par formaldehīdu, Būvmateriālu
ražotāju asociācija – par cementu.
FINANŠU MINISTRIJA
Izveidota štata vieta Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentā - mērķis ir veicināt
sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem, līdz ar to tiek
īstenots programmas mērķis - paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko
organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā centrālā valsts pārvaldē. Īstenojot
Komunikācijas departamenta funkcijas, iedzīvotāji tiek nodrošināti ar pieejamu un
saprotamu informāciju.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
1) Sagatavoti un publiskoti Iekšlietu ministrijas, kā arī Iekšlietu ministrijas dienestu
publiskie gada pārskati.
2) Tiek uzturēta un regulāri pilnveidota Iekšlietu ministrijas mājas lapa ar mērķi padarīt to
ērtu lietošanā, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par IeM un IeM
dienestu darbību. Tāpat tiek uzturētas un regulāri pilnveidotas IeM dienestu mājas lapas.
3) Veikti pasākumi IeM sabiedriski konsultatīvās padomes darbības optimizēšanai un
efektivizēšanai.
4) Nevalstiskās organizācijas iesaistītas politikas plānošanā un īstenošanā iekšlietu jomā
(Valsts programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-2008.gadam, Bērnu
noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programma
2006.-2008.gadam, Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas
un kontroles valsts programma 2005. – 2008.gadam u.c.).
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Pirmais Valsts programmas īstenošanas gads deva labus rezultātus sadarbības
veicināšanā. IZM sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību (turpmāk tekstā–
LPIA) ir izvērtējusi līdzšinējo sadarbību un rezultātā tiks deleģētas valsts pārvaldes
funkcijas pieaugušo izglītības politikas ieviešanai.
IZM pakļautības iestāde Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs (turpmāk tekstā–VJIC)
Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.- 2009.gads” ietvaros
veicis šādus uzdevumus:
1.2.2.punktā noteiktā uzdevuma ietvaros VJIC iesaistījis brīvprātīgos jauniešus
valsts nozīmes interešu izglītības pasākumu īstenošanā, piemēram, IX Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu nodrošināšanā (piedalījās apmēram 300
brīvprātīgo);
1.4.3.punktā noteiktajā uzdevumā 2006.gadā VJIC ir izstrādājis metodisko
materiālu „Klases stundu programmas paraugs”, kurā viens no tematiskajiem blokiem ir
Sabiedriskā līdzdalība, kas izmantojams klases audzinātāja darbības plānošanā un
īstenošanā;
1.4.6.punktā noteiktā uzdevuma izpildei VJIC pastāvīgi iesaista NVO pārstāvjus
informācijas sniegšanai par viņu darbību un sadarbības iespējām dažādās aktivitātēs –
informatīvi izglītojošos semināros, kursos, konferencēs interešu izglītības pedagogiem un
audzināšanas darba speciālistiem un darba grupās politikas dokumentu izstrādei. Sadarbībā
iesaistījušies – Vecāku apvienība „VISI”, Klubs „Māja”, Latvijas Sarkanā Krusta
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Jaunatnes nodaļa, Eiropas Kustība Latvijā, Skolu muzeju biedrība, Latvijas Jaunatnes
padome u.c.
KULTŪRAS MINISTRIJA
KM ir izstrādāts projekts – Rīcības plāns „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana kultūras
procesos 2007.-2009. gadam” (Rīcības plāns), kas izstrādāts saskaņā ar KM darbības
stratēģijas 2007.-2009. gadam programmu „Kultūrpārvaldība”. Rīcības plāna mērķis ir
stiprināt pilsonisko sabiedrību valstī, attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai
nevalstisko organizāciju darbībai kultūras jomā, veicinot šo organizāciju iesaisti
kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos vietējā, nacionālā un starptautiskā
līmenī.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Lūdzam papildināt 1.5. rīcības virziena „Veicināt sociālā atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā” 1.5.2. punkta „Sociālas atstumtības riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvošo NVO un brīvprātīgo iesaiste nabadzības un sociālās
atstumtības problēmu risināšanā” ar vēl vienu apakšpunktu iekļaujot darbību „Sociālas
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvošo NVO iesaiste sociālās
iekļaušanas politikas izstrādē, pārraudzībā un novērtēšanā.”
NVO iesaiste sociālās iekļaušanas politikas izstrādes un pārraudzības procesā ir notikusi
2004.gadā izveidotās Nacionālā Rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanai (2004-2006) īstenošanas pārraudzības komitejas ietvaros. Komitejas sastāvā
ir iekļauti pārstāvji no tām nevalstiskām organizācijām, kuras pārstāv nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju intereses – invalīdus, pensionārus, sociālā
riska bērnus un jauniešus, čigānu (romu) tautības pārstāvjus u.c. Laika posmā no
2006.gada jūnijam līdz 2007.gada 1.janvārim ir notikušas 2 komitejas sēdes - 2006.gada
7.jūnijā un 13.decembrī.
Līdzīgi sociālas atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvošās NVO tika
iesaistītas arī 2006.gadā 21.jūnijā izveidotajā darba grupā Nacionālā sociālās iekļaušanas
plāna 2006.-2008.gadam izstrādei.
2.1.6. 2006.gada augustā ir izveidota Sociālā darba speciālistu sadarbības padome.
Padomē ir pārstāvētas četras nevalstiskās organizācijas: Latvijas profesionālo sociālā
darba speciālistu asociācija (6 pārstāvji) un LPS (1 pārstāvis) un SUSTENTO (1
pārstāvis), LVSADA (1 pārstāvis). Papildus sk. informāciju pie punkta nr.1.
2.1.8. Sociālo pakalpojumu pārvalde, kas ir LM padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde
laika posmā no 2006.gada 1.jūnija līdz 2007.gada 1.janvārim ir noslēgusi līgumus ar 17
NVO sociālo pakalpojumu sniedzējiem par sociālo pakalpojumu sniegšanu vai
organizācijas darbības finansiālu atbalstu:
1. Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis”- Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu institūcijā pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem.
2. “Aicinājums Tev” S/O - projekta "Dienas aprūpes centra "Saulespuķe" cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana" realizācija.
3. “Aizputes samarietis” Biedrība - projekta "Telpu remonts un inventāra iegāde"
realizācija.
4. “Otrās mājas” biedrība - projekta "Ēkas ūdensvada un kanalizācijas ievilkšana"
realizācija.

9

5. Bikstu pensionāru biedrība - projekta "Bikstu pensionāru biedrības darbības
nodrošināšana" realizācija.
6. Tukuma invalīdu sporta klubs - projekta "Priekštelpu un trepju remonts" realizācija.
7. Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija - projekta "Starptautiska sēdvolejbola
turnīra organizēšana".
8. “Rumbiņas”, Pensionāru apvienība - projekta "Biotronu aparāta iegāde" realizācija.
9. “Bauska” Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība - projekta "Biroja tehnikas
iegāde" realizācija.
10. Preiļu invalīdu biedrība - projekta "Preiļu novada invalīdu biedrības materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana" realizācija.
11. Latvijas Pensionāru federācija - Projekta "Latvijas Pensionāru federācijas darbības
nodrošināšana" realizācija.
12. Liepājas Pensionāru biedrība - projekta "Sadziedāšanas svētku organizēšana"
realizācija.
13. Latvijas Invalīdu integrācijas veicināšanas asociācija- projekta "Latvijas sieviešu
sēdvolejbola izlases komandas mācību - treniņnometnes rīkošana" realizācija.
14. Jēkabpils pensionāru apvienība - projekta "Krēslu iegāde Jēkabpils pilsētas
pensionāru apvienībai" realizācija.
15. Dagdas pensionāru biedrība - projekta "Mūzikas instrumentu iegāde Dagdas
pensionāru biedrībai" realizācija.
16. “Saulstariņi” Viļānu bērnu invalīdu biedrība - projekta "Remontdarbu un inventāra
iegāde" realizācija.
17. Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs - sniegt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus redzes invalīdiem.
Saistībā ar 2.1.12. LM nacionālās pozīcijas visbiežāk saskaņo ar sekojošām NVO: LDDK,
LBAS, LPS, RCS „Marta”, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Apdrošinātāju
asociāciju, SUSTENTO, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība, APEIRONS-u, Latvijas
Pensionāru federāciju.
SATIKSMES MINISTRIJA
Eiropas Savienības politikas projektu virzības gaitā notiek regulāras konsultācijas ar
biedrību Autopārvadātāju asociāciju „Latvijas Auto” un Latvijas pasažieru
autopārvadātāju asociāciju kopējas pozīcijas izstrādē.
TIESLIETU MINISTRIJA
2.1. atbilstoši valsts programmā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. gads”
(turpmāk – valsts programma) 2.1.2.punktā noteiktajam Tieslietu ministrijā ir noteikts
Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks, kurš ministrijā koordinē pilsoniskās sabiedrības
līdzdalības nodrošināšanu;
2.2. atbilstoši valsts programmas 2.1.12.punktam Tieslietu ministrija ir izstrādājusi
procedūras NVO kvalitatīvai līdzdalībai nacionālo pozīciju sagatavošanā, kas izriet no
Tieslietu ministrijas 2006.gada 11. jūlija iekšējā normatīvā akta „Latvijas nacionālo
pozīciju, instrukciju un citu dokumentu, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu Eiropas
Savienībā, koordinācijas kārtība Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs”;
2.3. atbilstoši valsts programmas 3.2.2.punktā noteiktajam Tieslietu ministrija atbalsta
NVO informatīvos pasākumus. Kā piemērus var minēt Vidzemes Augstskolas pētījumu
„Kad atveras cietuma vārti” par nodarbinātību cietumos, kura prezentācijā piedalījās
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tieslietu ministrs. 2006. gadā Naturalizācijas pārvalde piedalījās ziņojuma „Korupcijas
risku izvērtējums pilsonības ieguvē naturalizācijas procesā” izstrādē, kurš veikts
Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Lielbritānijas vēstniecības sadarbības
projekta „Izvērtējam. Pilnveidojam. Turpinām labāk.” ietvaros;
2.4. atbilstoši programmas 3.5.2.punktā noteiktajam, Uzņēmumu reģistrs 2006.gadā ir
apzinājies un izvērtējis situāciju par nepieciešamo grozījumu saturu un apjomu, lai
nodrošinātu NVO statistikas un klasifikācijas iespējas. Uzņēmumu reģistrs plāno šī gada
otrajā pusē sagatavot priekšlikumus grozījumiem „Biedrību un nodibinājumu likumā”, kā
arī izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr. 211
„Noteikumi par pieteikumiem ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā” un
2008.gadā uzsākt to ieviešanu.
VIDES MINISTRIJA
• VIDM pilsoniskās sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu koordinē Valsts sekretāra
padomnieks Ēriks Leitis.
• VIDM sadarbojas ar NVO nacionālo pozīciju sagatavošanā. regulāri darbojas
• 2007.gadā paredzēta nevalstisko organizāciju pārstāvju stažēšanās iespējas vienu
nedēļu VIDM un tai padotajās institūcijās.
VIDM atbalstījusi informatīvus pasākumus, kurā NVO, kas saņēmušas līdzekļus (dotācijas
un pilnvarojuma līgumus) informē sabiedrību un presi par to ieguldījumu politikas
ieviešanā, sniedzot savu palīdzību un atbalstu preses konferenču, NVO Foruma, tikšanos
valsts un starptautiskajā līmenī rīkošanā, finansiālu un intelektuālu atbalstu Vides NVO
plašsaziņas līdzekļiem – žurnālam “Vides Vēstis”, TV raidījumam “Vides Fakti”, radio
raidījumiem “Zaļais Vilnis”, “Noasa šķirsts.”
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
1. NVO tika iesaistītas „Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam” pasākumu
izstrādes darba grupās.
2. Sadarbībā NVO tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību”.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
Skat. Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009. gads” izpildes
ziņojumu, kas apstiprināts Ministru Kabinetā 02.01.2007. Šī dokumenta 5.nodaļā
„Problēmas un ieteikumi” aprakstītas esošās problēmas un nepieciešamās rīcības, kā arī
nepieciešamie papildinājumi Valsts programmā. Dokuments atrodams:
http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=1126&sadala=186

3. Kopīgi veiktie projekti, tai skaitā visaptveroša sabiedrības pilsoniskā
izglītošana jautājumos par valsts pārvaldi.
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
AM sadarbojas ar NVO, kuru darbības jomas ir sabiedrības informēšana un diskusijas
veicināšana par Latvijas drošības un aizsardzības politikas jautājumiem, Latvijas dalību
NATO, dažādiem starptautisko attiecību un starptautiskās drošības jautājumiem. NVO
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veic arī aizsardzības nozarei aktuālu jautājumu
pētniecību,
iedzīvotāju
informēšanu un izglītošanu par valsts militārās vēstures jautājumiem, kā arī NBS darbības
popularizēšanu. NVO sniedz atbalstu patriotiskās audzināšanas darbā, latviešu
kultūrvēsturisko tradīciju stiprināšanā, karavīru kapu un piemiņas vietu izveidošanā un
sakopšanā un karavīru godināšanas pasākumu organizēšanā.
AM atbalsta NVO projektus par grāmatu un dokumentālo filmu par valsts aizsardzības
sistēmu sagatavošanu, kā arī kritušo karavīru piemiņas vietu sakopšanu un pieminekļu
atjaunošanu.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) 2006. gada 11. septembrī sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā tika organizēta diskusija
par ES Ziemeļu dimensijas jautājumiem.
2) ĀM Pirmās politiskās direkcijas (ES jautājumi) amatpersonas vairākos jautājumos
informēja par aktuālajiem ES jautājumiem: 18.10.2006. dalība “Providus” organizētajā
starptautiskajā konferencē Turcijas dalība ES: ceļā vai strupceļā?; 08.11.2006. dalība
“ESIA” organizētajā diskusijā sabiedrības pārstāvjiem par Rumānijas un Bulgārijas
iestāšanos ES; 08.12.2006. lekcija Klubam “Māja” par ES aktualitātēm.
3) ĀM Pirmās politiskās direkcijas (ES jautājumi) amatpersonas dažādos formātos
informēja par sabiedrības iespējām iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesos:
16.06.2006. Baltijas jūras reģiona ES komunikatoru konference Par atklātību un NVO
iesaisti; 12.07.2006. Eiropas Komisijas pārstāvniecības konference ES pārredzamības
iniciatīva; 12.12.2006. diskusija par NVO iesaisti nacionālo pozīciju veidošanā (publicēta
portālā politika.lv http://www.politika.lv/index.php?id=12578).
4) 40 Rokasgrāmata praktiskam darbam ar ES jautājumiem eksemplāri nogādāti ES
informācijas aģentūrā tālākai izplatīšanai “ESIP” un “EDIP” informācijas punktos
(rokasgrāmatas
elektroniskā
versija
pieeja
ĀM
mājas
lapā
http://www.mfa.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php).
5) 2006. gadā Ārlietu ministrija attīstības sadarbības politikas ietvaros ir finansējusi 3
Latvijas biedrību projektus Moldovā un Gruzijā: (1) “Moldovas – Latvijas pilsoniskās
sabiedrības forums “Ceļā uz Eiropas Savienību””, projektu īstenoja biedrība LAPAS; (2)
"Muzejs atvērts sabiedrībai", projektu īstenoja biedrība Glen Latvija; (3) “Mērķgrupu
aktivizēšana administratīvo resursu ļaunprātīgas izmantošanas novērošanai priekšvēlēšanu
laikā Gruzijā”, projektu īstenoja Sabiedrība par atklātību Delna.
6) Lai veicinātu Latvijas sabiedrības informēšanu par attīstības sadarbības politiku, 2006.
gadā tika īstenoti 3 projekti. Divus no tiem īstenoja NVO sektora pārstāvji: LAPAS
īstenoja projektu “Tiecoties pēc sapņa”, Glen Latvija - “Un Ko Latvija?”. Šo projektu
ietvaros tika organizētas vairākas lekcijas Latvijas augstskolās par Latvijas attīstības
sadarbības politiku, ir notikušas izstādes, studentu debates par tematu, un organizēta
publiska diskusija.
7) 2006. gada 8. un 9. novembrī Kišiņevā, Moldovā, notika pirmais Moldovas - Latvijas
forums par pilsonisko līdzdalību, kurā Moldovas nevalstiskā, valsts un pašvaldību sektora
pārstāvji un Latvijas delegācija diskutēja par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības iespējām
publiskajā pārvaldē, NVO lomu reģionu un valsts attīstībā. Latvijas delegācijas sastāvā
bija iekļauti speciālisti no tādām nevalstiskajām organizācijām kā Providus, Latvijas
Cilvēktiesību centrs, Eiropas Kustība Latvijā, Delna, Pilsoniskā Alianse, resursu centrs
Marta. Forumu organizēja Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar
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Sorosa fondu – Latvija un partneriem Moldovā. Attīstības sadarbības politikas
ietvaros forumu atbalstīja Latvijas Ārlietu ministrija.
8) ĀM Āzijas un Okeānijas valstu nodaļas atbalsts Konfūciju centra un runu grāmatas
izdošanai.
9) Atbilstoši plānotajam aktivitāšu laika grafikam LATO sadarbībā ar Ārlietu ministriju
2006. gada laikā koordinēja Čehijas asociācijas “Jagello 2000” rīkoto starptautisko
konkursu vidusskolēniem “Aliante 2006”, rīkoja Starptautisko jauniešu vasaras semināru
“Latvian Atlantic Youth Seminar 2006”, kā arī organizēja vairāku NATO partnervalstu
masu mediju pārstāvju vizītes Latvijā, lai informētu viņus par Latviju kā NATO
dalībvalsti, par tās tiesībām, pienākumiem un darbības prioritātēm.
10) Ārlietu ministrija savas kompetences ietvaros sadarbojās ar LATO un nevalstisko
organizāciju “Latvijas dialogi” NATO samita ietvaros paredzēto projektu realizācijā.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Lai popularizētu bērnu tiesības un pienākumus, procesā iesaistot pašus bērnus un
jauniešus, ministrija sadarbojās ar organizāciju „Glābiet bērnus” un bērnu un jauniešu
biedrību „Jaunie Vanagi”.
Lai nodrošinātu valstisku palīdzību ģimenei ģimenisko tradīciju izkopšanai un lai sniegtu
atbalstu radošo aktivitāšu ģimenēm organizēšanu Ziemassvētku gaisotnē, ministrija
sadarbojās ar biedrību „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrību „Pagasta
attīstības grupa „Vīrieši””, nodibinājumu „Festivāla fonds”, nodibinājumu „Centrs
„Dardedze””, biedrību „Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta centrs „Nāc līdzi!””,
biedrību „Septiņpadsmit”, biedrību „Jauniešu biedrība „Kāpēc ne?””, biedrību „Gaismas
tilts”, biedrību „Zantes dāmu klubs”, biedrību „Valkas rajona jaunatnes veselības kustība”,
biedrība „Greblis”, biedrība „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa””.
Lai veicinātu bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju un iekļaušanos sabiedrībā,
nodrošinot bērniem ar īpašām vajadzībām līdzvērtīgas izpausmes iespējas kultūrā un
mākslā, sadarbībā ar biedrību „Latvijas baletu un deju ģilde” tika realizēts projekts „„Deja
Ikvienam”-mūsdienu deja nedzirdīgiem bērniem”.
Sadarbībā ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas „Papardes
zieds” tika realizēts projekts „Izproti dusmas – nepieļauj vardarbību”, kā arī sadarbībā ar
nodibinājumu „Centrs Dardedze” tika realizēts projekts „Informatīvi izglītojošais
apmācību cikls „Par drošu bērnību””.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Ekonomikas ministrija ar Latvijas Tirgotāju asociācijas starpniecību izplatījusi Eiropas
Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta sagatavotos bukletus
"Gatavs eiro ieviešanai" (Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem), kā arī citus
bukletus par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem.
Ekonomikas ministrija realizējusi šādus projektus:
Projekts: “Cenu monitorings”
Partneris: Latvijas Tirgotāju asociācija
Apraksts: Patēriņa preču apkopošana un analīze, publicēšana masu medijos;
Projekts: SOLVIT tīkla popularizēšanas kampaņa
Partneri: Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, Latgales reģiona arodbiedrības
Apraksts: Informācijas materiālu izplatīšana, piedalīšanās semināriem, NVO pārstāvju un
to biedru informēšana par SOLVIT tīkla darbību.
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Tūrisma jomā:
2007.gadā tiek uzsākts īstenot Interreg IIIB Kaimiņattiecību programmas 2000 – 2006
projekts „Agora – ilgtspējīga tūrisma attīstības tīkls Baltijas jūras reģionā”, kura mērķis ir,
apzinot un integrējot labākās zināšanas un praksi ilgtspējīgā tūrismā, padarīt to pieejamu
Baltijas jūras reģionā un visā Eiropā, kā arī veicināt privātā un publiskā sektora sadarbību.
No Latvijas projektā ir iesaistīti 6 partneri, 4 no tiem – no NVO sektora.
Valsts un privātās partnerības jomā:
Valsts un privātās partnerības konsultatīvajā padomē ir iekļauti Latvijas Pašvaldību
savienības, Latvijas Komercbanku asociācijas, Publiskās privātās partnerības asociācijas,
Būvniecības asociācijas, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Tautsaimniecības padomes,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas
pārstāvji.
Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomē ir iekļauti Latvijas Pašvaldību savienības,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Mazo un
vidējo uzņēmumu un amatniecības padomes pārstāvji.
Uzņēmējdarbības un rūpniecības jomā:
-30.06.2006. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA rīkoja konferenci „Iniciatīva
„Labāks regulējums”: uzņēmējdarbības vides konkurētspējas paaugstināšanai Latvijā un
Eiropā”, kuras laikā uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu
darbinieki (aptuveni 300 pārstāvji) diskutēja par nepieciešamajām reformām nolūkā
uzlabot regulējuma kvalitāti 4 paralēlās apaļā galda diskusijās.
-2006.gada 21.-22.septembrī Ekonomikas ministrija organizēja „Uzņēmēju zinību dienas
2006”, lai nodrošinātu uzņēmējus ar visaptverošu informāciju par cilvēkresursu
tālākizglītības un attīstības iespējām, biznesa procesu vadības inovācijām, to ieviešanas
risinājumiem un praksi.
Uzņēmēju zinību dienas divās dienās kopumā apmeklēja 640 apmeklētāju, kas novērtējuma
anketās pozitīvi ir novērtējuši forumā saņemto informāciju un izteikuši vēlēšanos arī turpmāk
apmeklēt šo pasākumu, norādot uz lielu tā lietderīgumu to ikdienas darbā.
-2006.gada 16.-17.novembrī tika organizēta 10.tā starptautiskā konference „No labām
iecerēm uz darbības izcilību”, kuras ietvaros tika pasniegta Latvijas Kvalitātes balva
labākajiem uzņēmumiem – publiskā sektora grupā – Latvijas Nacionālais akreditācijas
birojam; mazo uzņēmumu grupā – SIA „Vent Eko”.
Konferenci „No labām iecerēm uz darbības izcilību” kopumā apmeklēja 350 interesentu.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
1) EQUAL projekts „Atvērtu darba tirgu sievietēm”. (turpinās) Īsteno Iekšlietu ministrija,
sadarbības partneri: Resursu centrs sievietēm „Marta”, Starptautiskā migrācijas
organizācija, Lietišķo sieviešu apvienība, Tehnoloģiju attīstības forums, Sociālās
ekonomikas fonds, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Latvijas Lielo pilsētu asociācija).
Projekta mērķis – cilvēku tirdzniecības novēršana;
2) EQUAL projekts „Soli pa solim” (turpinās) Īsteno Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde, sadarbības partneri – Sarkanais Krusts, Caritas Latvija, Latvijas
Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, Starptautiskā migrācijas organizācija, mērķis –
patvēruma meklētāju situācijas uzlabošana.
3) Akcija „Trako ar prātu jeb Vasara bez asarām”. (2006.gada jūnijs) Īstenoja Iekšlietu
ministrija, sadarbības partneri: biedrība „Avantis”, Latvijas Profesionālo Autoskolu
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federācija,
motociklistu
klubs
„Jūrmala”, Cēsu pilsētas domes
Jauniešu daļa. Mērķis – Vecāko klašu jauniešu izglītošana par ceļu satiksmes drošības
jautājumiem.
4) Akcija „Mans bērns ir drošībā. Vai tavējais arī?”. (2006.gada aprīlis - septembris)
Īstenoja iekšlietu ministrija. Sadarbības partneri: fonds „Gaismaszīme”, biedrība
„Apeirons, sociālo iniciatīvu centrs „Enteos”. Mērķis – pirmsskolas vecuma bērnu
izglītošana par ceļu satiksmes drošību un apgādāšana ar atstarotājiem.
5) Akcija „Lašiem būt”. (2006.gads). Īstenoja Valsts policija. Sadarbības partneri –
Latvijas Makšķernieku asociācija. Mērķis – vides aizsardzība, nelikumīgas
zvejniecības novēršana.
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” ietvaros,
LPIA ir projekta īstenotāja un būtībā tas ir valsts pasūtījums izstrādāt Mūžizglītības
stratēģiju.
Ir notikušas konsultācijas par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā–ESF) esošo nacionālo
programmu rezultātiem un sadarbību nākamajā plānošanas periodā ar darba devēju
organizācijām, arodbiedrībām, Latvijas Pašvaldību savienību un citām organizācijām.
VJIC ir uzsācis Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītā pasākumu cikla
„Tu esi Latvija” īstenošanu, kurā Valsts jaunatnes iniciatīvu centra sadarbības partneri ir
bērnu un jauniešu nevalstiskās organizācijas: Latvijas mazpulki, Latvijas Skautu un Gaidu
centrālā organizācija, Latvijas jaunatnes progresa savienība, Latvijas Sarkanā Krusta
Jaunatnes nodaļa, Latvijas Jaunatnes padome, Bērnu vides skola u.c. Kopīgi tiek īstenoti
projekti kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē. VJIC sadarbībā ar Rīgas Brāļu
kapu fondu koordinē projekta „Vēlais viesis” norises.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Mūzikas nozare
- Biedrība „Brīvās Mūzikas aģentūra” un LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades
biedrība „Juventus” piedalījās KM organizētajā 28. novembra NATO valstu un valdību
vadītāju samita koncertprogrammā
- Saistībā ar Mūzikas padomes lēmumu 2006.gads tika izsludināts par komponistu
simtgadnieku gadu. Komponistu savienība organizēja starptautisku konferenci Rīgā, kas
bija veltīta komponista Jāņa Ivanova 100 gadu jubilejai.
Vizuālās mākslas nozare
- „Biennāle 2005” strādāja pie Jauno mākslinieku izstādes sagatavošanas Berlīnei un F5
mākslinieku grupas izstādes iekārtošanas Francijas laikmetīgās mākslas centrā;
- „Mākslas menedžmenta un informācijas centrs” piedalījās Tēlniecības kvadriennāles
sagatavošanā;
- „Laikmetīgās mākslas centrs” - Latvijas Laikmetīgās mākslas centra datu bāzes
pilnveidošana un uzturēšana; Hardija Lediņa arhīva apstrāde;
- „Kultūras un informācijas centrs K@2” – centra mediatēkas pieejamības nodrošināšana;
- „Noass” – pašapkalpošanās video mākslas galerijas pieejamības nodrošināšanai un
Latvijas videomākslas datu bāzes uzturēšanai.
2006. g. 25.maijā Latvijas Kara muzejā notika konference „Komunisma upuru piemiņas
vieta Rīgā”. Konferencē „Komunisma upuru piemiņas vieta Rīgā”, iesaistot dažādu nozaru
speciālistus (vēsturniekus, arhitektus, pilsētvides plānotājus, māksliniekus, politiski
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represēto organizāciju pārstāvjus, kas līdz šim ir bijuši aktīvākie piemiņas vietas
izveides iniciatori un virzītāji, kā arī citus interesentus), tika meklēts labākais risinājums,
kā nonākt pie kopīga viedokļa par piemiņas vietas idejiskā, pilsētvides un mākslinieciskā
uzstādījuma okupācijas upuru piemiņas vietas Rīgā ideju konkursam.
Rezultātā:
- Iezīmēts Kultūras ministrijas ekspertu darba grupas Okupācijas upuru piemiņas vietas
izveidei Rīgā tālākās darbības virziens,
- Rīgas dome piešķīrusi līdzekļus Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojuma izstrādei,
- Konference rosinājusi sabiedrībā diskusiju par to, kur, kam un kādu piemiņas vietu
veidot (Latvijas Radio 1 raidījumā „Krustpunkti” tika runāts par konferenci un atskaņots
ieraksts no tās, sižets ziņu raidījumā „Panorāma”, raksti laikrakstos „Diena”, „Latvijas
Avīze” un citos plašsaziņas līdzekļos).
Literatūras nozare
- NVO tika iesaistītas konferences par latviešu literatūras tulkošanu „Atrasts tulkošanai:
atklātais un atklājamais latviešu literatūrā” koncepcijas un norises izstrādē. Darba grupu
vadīja biedrības „Latvijas Literatūras centrs” direktore un tajā aktīvi iesaistījās arī Latvijas
Rakstnieku savienības pārstāvji.
Uz konferenci (2006. gada jūnijs) tika aicināti ar literatūras un tulkošanas nozari saistītā
nevalstiskā sektora pārstāvji.
- „Latvijas Literatūras centrs” kopā ar KM un Ventspils domi ir Rakstnieku mājas
Ventspilī dibinātājs.
Tautas māksla
- Latvijas kultūras darbinieku biedrības valde un Latvijas lauku sieviešu apvienība
iesaistās Kultūras un tautas namu attīstības koncepcijas izstrādē. Sadarbība notiek arī
projektā "Kultūras namu vadības ABC" (grāmatas izdošana).
- Ar Autentiskās mūzikas un mākslas centru kopīgi tiek īstenots projekts „Lielā folkloras
gada balva 2006”
- Latviešu tautas lietišķās un tēlotājas mākslas studiju savienība kopīgi ar Rīgas domes
Kultūras departamentu un TMC 2006.gada 1. un 2.decembrī Rīgā realizēja starptautisku
projektu: Baltijas valstu seminārs „Tautas mākslas saglabāšana un attīstība”.
- 2008. gadā LATAi jāorganizē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru asociāciju
alianses (NEATA) festivāls. TMC piedalīsies festivāla organizēšanā kā sadarbības
partneris. Ir izveidota darba grupa, izstrādāta festivāla koncepcija.
- Latvijas Pūtēju orķestru asociācija rīkoja asociācijas ikgadējo konferenci 2006.gada 14.
un 15.oktobrī Saldū.
- Tradicionālās kultūras centrs sagatavoja metodisko materiālu projektā „Tautas mūzikas
svētki Dzīvā mūzika” 2006.gada 11. un 12.novembrī, Rīgā, Rēzeknē, Madonā. Izmantojot
šo organizāciju vai atsevišķu to biedru iestrādes, informāciju un resursus, iespējams krietni
papildināt un dažādot instrumentālās tautas mūzikas nozarei būtisku pasākumu klāstu, kā
arī atvieglot to organizēšanu.
- Tautas muzikantu biedrība un Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība projektam Dzīvā
mūzika veica dalībnieku apzināšanu un materiālu atlasi sadzīves mūzikas nošu krājumam
un nodrošināja akustiskās mūzikas specifikai atbilstošu apskaņošanu.
- Sadarbojoties ar Latvijas Koklētāju biedrību ir organizēts Satrptautiskais kokļu mūzikas
festivāls un ikgadējās Kokļu dienas Jūrmalā.

16

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
NVA aktivitātes:
NVA sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju organizēja
bezdarbnieku e – apmācības projektu visā Latvijas teritorijā.
NVO „Tilžas oāze” sadarbībā ar NVA Balvu filiāles Tilžas sektoru izstrādāja projektu
„Dvēseles darbs cilvēku augšup ceļ” un piedalījās ar to Lauku sieviešu apvienības un
žurnāla „Ieva” izsludinātajā konkursā „Mosties labajām idejām”.
Ar NVA Dobeles filiāles atbalstu Dobeles invalīdu biedrībā 2006. gadā ir izveidota viena
darba vieta invalīdam, pasākuma „Invalīdu – bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība”
ietvaros.
NVA Jūrmalas filiāle piedalās nodibinājuma “Rīgas reģiona attīstības aģentūra”
mūžizglītības stratēģijas izstrādē Jūrmalas pilsētā.
NVA Kuldīgas filiāle sadarbojas ar NVO Kuldīgas rajonā, slēdzot līgumus bezdarbnieku
subsidēto darba vietu radīšanai un izpildei. Sadarbības partneri ir: invalīdu biedrība „TU
VARI”, Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība „Rumbiņa”, Kurzemes kultūras
mantojuma centrs „Kūrava”, Latvijas Sarkanais Krusts, Kuldīgas rajona komiteja.
NVO pārstāvis darbojas NVA Liepājas filiāles konsultatīvajā padomē – piedalījās
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu izstrādes procesos sadarbībā ar Liepājas un
rajona pašvaldībām. NVO pārstāvis piedalījās organizētajās apmācībās par organizācijas
tēlu un darba tiesisko attiecību dibināšanu un laušanu.
NVA Rēzeknes filiāle kopā ar APEIRON-u rīkoja 2 seminārus darba devējiem, kuros
informēja darba devējus un sabiedrību kopumā par invalīdu integrāciju darba tirgū. Filiāle
rīkoja tikšanos ar jauniešu organizāciju „Jacis”, kurā iepazīstināja jauniešus ar NVA
piedāvātajiem pasākumiem tiem, kuri izkrituši no mācību aprites un nav iesaistījušies
darba tirgū. Filiāle piedalījās sieviešu kluba „Sidrabrasa” konferencē, sniedzot ieskatu
NVA piedāvātajos pasākumos.
01.12.2006. NVA Rīgas reģionālās filiāles Latgales priekšpilsētas un centra rajona klientu
apkalpošanas centra nodarbinātības aģente piedalījās Vieglās valodas aģentūras realizētajā
projekta „Jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālās rehabilitācija,
nodrošinot viņiem pieejamu informāciju” noslēguma konferencē.
24.10.2006. NVA Rīgas reģionālās filiāles Latgales priekšpilsētas un centra rajona klientu
apkalpošanas centra vadītāja piedalījās Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Saule" organizācijas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, rīkotajā seminārā par
NVA pasākuma „Atbalstītais darbs” organizēšanas gaitu, Ventspils ielā 29, Rīgā. 5
bezdarbnieki ar intelektuālās attīstības traucējumiem piedalās pasākumā ,,Atbalstītais
darbs”.
26.09.2006. NVA Rīgas reģionālās filiāles Latgales priekšpilsētas un centra rajona klientu
apkalpošanas centra pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē „Atkarīgo pacientu
rehabilitācija un atgriešana darba tirgū”. Konferenci organizēja Rehabilitācijas centrs
„Dzīves enerģija” sadarbībā ar Vācu Ordeņa speciālistiem. Konferencē prezentāciju un
diskusiju veidā tika risināti jautājumi par cilvēku, kuri ir atkarīgi no psihotropām vielām.
2006. gada 2. pusgadā turpinājās NVA Rīgas reģionālās filiāles noslēgtie līgumi par
subsidētām darba vietām invalīdiem -bezdarbniekiem ar biedrību „Aicinājums Tev”, kas
atrodas Siguldā, par darba praksi jauniešiem invalīdiem datora operatora un sekretāra
lietveža profesijās, kā arī darba prasmju apguve darba vietā invalīdam sociālā aprūpētāja
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profesijā. Tāpat noslēgts līgums ar bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrību „Cerību
spārni” par invalīda ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslā) darba prasmju apguvi darba
vietā datora operatora profesijā. Tas palīdz integrēt sabiedrībā un darba tirgū invalīdus. Šīs
biedrības aktīvi sadarbojas un saņem atbalstu no Siguldas novada domes.
NVA Saldus filiāle sadarbībā ar „Dzīvnieku atbalsta un aizsardzības dresūras klubu
„Draugs”” organizē subsidēto darba vietu ilgstošajam bezdarbniekam.
Sarkanais Krusts Valkas nodaļa piedalās NVA Valkas rīkotajos pasākumos - „Subsidētās
darba vietas pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem”, nodarbinot vienu bezdarbnieku šajā
projektā.
NVA Ventspils filiāle sadarbībā ar NVO realizējusi projektu programmas „Pārrobežu
sadarbības programmas Baltijas jūras reģiona valstīm” ietvaros 2006.gadā.
VDI aktivitātes:
VDI pārstāvji piedalās un vada projekta Transition facility 2004LV/2004/SO/01 4.
komponentes “Uzlabot sociālo dialogu veselības un drošības jautājumos uzņēmuma
līmenī” darba grupu, kurā aktīvi darbojas LM, LBAS, LDDK un Darba vides un veselības
institūta pārstāvji. Notikušas 4 darba grupas sēdes, vairāki izbraukumi uz Latgales,
Kurzemes, Austrumvidzemes reģionu, apmeklējot vairākas saimniecības un uzņēmumus,
kur uz vietas iepazinās ar situāciju sociālā dialoga norisē.
Aktivitātes ietvaros notika mācību brauciens uz Vāciju, kurā piedalījās pārstāvji no LM,
LDDK, LBAS, Darba vides un veselības institūta, lai iepazītos ar sociālā dialoga praktisko
risināšanu uzņēmumos.
PKIVA aktivitātes:
2006.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Dobeles invalīdu biedrību par sadarbību ESF
Nacionālas programmas projekta „PKIVA profesionālas orientācijas sistēmas
pilnveidošana” īstenošanā, lai padarītu pieejamākas konsultācijas iespējas invalīdiem par
profesionālās karjeras izvēles iespējām.
2006.gada oktobrī noslēgts nodomu protokols par sadarbību profesionālās orientācijas un
nodarbinātības jautājumos Vidzemes reģionā, dalībnieki: PKIVA; NVA Valmieras filiāle;
Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta daļa; Valmieras pilsētas
pašvaldības Sociālās palīdzības nodaļa; Valmieras rajona pašvaldības sociālo un medicīnas
lietu daļa; Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra”; Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;
Valsts Probācijas dienesta pārvaldes Valmieras teritoriālā struktūrvienība; Psiholoģiskās
palīdzības un izglītības centra, skolu valdes psihologu metodiskā apvienība; laikraksts
„Liesma”; Vidzemes profesionālās izglītības centrs.
Pašlaik notiek sadarbības līguma projekta saskaņošana ar Biedrību „Lauku partnerība
Sēlija”, Skolas ielā 10a, Jēkabpils rajonā par sadarbību projekta “Motivācijas programma
sociālās atstumtības riska grupām Jēkabpils rajonā”, īstenošanā.
EQUAL projekta ”Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros PKIVA sadarbojas
ar organizācijām MASOC, LIKTA, LOPB, TAF, LETERA, Jelgavas un Valmieras
Pieaugušo izglītības centri.
SUSTENTO sadarbība EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 8.
aktivitātē, kurā tiek izstrādāta mācību metodika cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām.
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SATIKSMES MINISTRIJA
Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.310 „Kārtība, kādā
personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu”.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gadaa 9.novembra
noteikumos Nr.378 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajieme taksometriem””.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.septembra noteikumos Nr.716 „Autotransporta inspekcijas nolikums””.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija
noteikumos Nr.520 „Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas,
ievērošanas un uzskaites noteikumi””.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.septembra noteikumos Nr.715 „Autopārvadājumu kontroles kārtība””.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju,
apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem”.
Sadarbība pie priekšlikumu izstrādes grozījumiem „Autopārvadājumu likumā”.
Biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” un „Latvijas ceļinieku asociācija” piedalās nozares
speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādāšanā, un kopā ar
Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas valsts ceļi” speciālistiem piedalās būvdarbu
kvalitātes paaugstināšanas jautājumu apspriedē.
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” sadarbojas ar Latvijas Auto Moto biedrību jauno
satiksmes dalībnieku sacensību organizēšanā un vadīšanas eksāmena vērtēšanas komisijas
darbā, un kopā ar Latvijas invalīdu biedrību „Apeirons” organizē sociālo kampaņu
satiksmes drošības nodrošināšanai.
2006.gada 25.-26.oktobrī tika rīkots TAIEX seminārs Rīgā kopīgi ar Latvijas
dzelzceļnieku biedrību.
2006.gada 4.aprīlī sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
asociāciju notika seminārs konferencē „Baltic IT&T”.
VESELĪBAS MINISTRIJA
Uzsāktas sarunas ar Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvjiem par šīs organizācijas iespējamo
sadarbību ar Valsts asinsdonoru centru bezatlīdzības donoru kustības aktivizēšanā.
VIDES MINISTRIJA
2006.gadā no valsts budžeta programmas 21.00 „Vides aizsardzības fonds” piešķirts
finansējums 104 NVO īstenotajiem projektiem sekojošās projektu vadlīnijās:
• „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” 14 NVO piešķirts finansējums
252980 Ls apmērā 20 projektu īstenošanai
• „Multisektoriālie projekti” 5 NVO, 47 863 Ls, 5 projekti;
• „Atkritumu apsaimniekošana” 3 NVO, 27850 Ls, 3 projekti;
• „Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa” 1 NVO, 5000 Ls, 1 projekts;
• „Dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana” 3 NVO, 29391 Ls, 3 projekti
„Vides izglītība un audzināšana” 43 NVO, 289285 Ls, 72 projekti.
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
1. Zemkopības ministrija un „Latvijas lauku sieviešu apvienība” kā sadarbības partneri
īsteno projektu „Resursu centru izveidošana sievietēm Baltijas jūras reģionā” Baltijas jūras
reģiona INTEREG III B programmas ietvaros.
2. ANO FAO tehniskās palīdzības projekta ietvaros par akvakultūras attīstību sadarbībā ar
Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociāciju izstrādāta „Akvakultūras ilgtspējīgas attīstības
un vadības stratēģija Latvijā”.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
• 2006.gada decembrī Sekretariāts iniciēja aktualizētās informatīvās brošūras „Nāc un
piedalies!” par līdzdalības iespējām latviešu un krievu valodās iespiešanu.
• 2006.gada decembrī Sekretariāts pasūtīja informatīvas brošūras „Mazākumtautību
līdzdalība Latvijā” izveidošanu un drukāšanu latviešu un angļu valodās.
• Viens no Sekretariāta darbības virzieniem ir valsts atbalsta nodrošināšana
mazākumtautību NVO. 2006.gada 9.septembrī notika ikgadējais mazākumtautību
nevalstisko organizāciju darba seminārs „Valsts finansiālais atbalsts
mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām: iespējas un prasības”.
Sekretariāts semināru organizēja ar mērķi palielināt mazākumtautību nevalstisko
organizāciju kapacitāti un līdzdalības iespējas.
• 2006.gada 22. un 24.novembrī notika seminārs mazākumtautību nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem „Mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbības
aktuālie aspekti”. Seminārs tika rīkots ar mērķi palielināt mazākumtautību NVO
kapacitāti, līdzdalības iespējas, ka arī informēt tās par jaunumiem NVO jomā.
• 2006. gada oktobrī ir uzsākts sadarbības projekts starp septiņām nevalstiskajām
organizācijām un Sekretariātu „Latvija – vienlīdzība dažādībā – II”, kas atbilst
Nacionālās programmas iecietības veicināšanai mērķiem. Informācija par šī projekta
saturu: http://www.integracija.gov.lv/?id=1087&sadala=192&setl=1
• Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” ietvaros noslēgti un tiek
īstenoti septiņi līgumi starp Sekretariātu un pašvaldībām Talsu, Ventspils (Tārgale),
Rīgas (Krimulda, Sigulda) un Limbažu (Staicele) rajonā par informācijas apmaiņu,
sadarbību un atbalstu NVO projektu un pasākumu īstenošanā.
• Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” ietvaros īstenoti kopīgi
projekti (koordinācija, daļējs finansējums, informatīvais atbalsts) ar Dundagas pagasta
padomi, Kolkas pašvaldību, Talsu muzeju, Limbažu rajona Staiceles pagasta padomi
NVO atbalstam.
12.decembrī notika starptautiskā konference „Vispārējās konvencijas par nacionālo
minoritāšu aizsardzību monitorings: Eiropas valstis dialogā ar Eiropas Padomi”.
Konference tiek rīkota ar mērķi iepazīstināt mazākumtautību kopienu un nevalstisko
organizāciju pārstāvjus, valsts pārvaldes institūciju darbiniekus un sabiedrību ar Eiropas
Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā
monitoringa principiem, kā arī citu valstu pieredzi darbā ar Konvenciju.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
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No 2006. gada 1. septembra, sadarbībā ar LIA, tiek
programmas „Safer Internet plus” projekts Net-Safe.

realizēts

Eiropas

Kopienas

4. Uzlabojumi Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu
izmantošanas mehānismu izstrādē un ieviešanā, tai skaitā caurskatāmības
un pieejamības sekmēšana
- Sekretariāts līdzdarbojas Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” darba grupā
projekta „E-vide: vienlīdzībai, iespējām, darbam” ietvaros;
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
2006.gada 8.novembrī stājās spēkā v/a “Tēvijas sargs” noteikumi “Nolikums par projektu
iesniegšanas, izskatīšanas, vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību”, kurā ir definēti
projektu finansēšanas mērķi un uzdevumi atbilstoši AM prioritātēm.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Šāda veida sadarbība netika veikta.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
ES fondu ieviešanas jomā:
Ņemti vērā NVO priekšlikumi un iebildumi par Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem
tiesību aktu projektiem.
Tūrisma jomā:
Veicot 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējuma apguves dokumentu izstrādi,
NVO tika regulāri informēti par to sagatavošanas gaitu. Informācija tika sniegta Latvijas
Tūrisma konsultatīvās padomes sēdēs, Tūrisma nozares ekspertu padomes sanāksmēs,
NVO un reģionālajās tūrisma nozares sanāksmēs. Tika saņemti un izvērtēti NVO
priekšlikumi par izstrādāto dokumentu projektiem. Atbildes tika sniegtas dokumentu
saskaņošanas procedūras ietvaros.
Ārējo ekonomisko attiecību jomā:
Regulāri ir notikušas konsultācijas ar nozaru asociācijām, izstrādājot atbalsta sniegšanas
noteikumus 2007.-2013. gada struktūrfondu apguves operacionālam plānam
„Uzņēmējdarbība un inovācija” sadaļā „Ārējo tirgu apgūšana”.
FINANŠU MINISTRIJA
Izstrādājot ES fondu plānošanas dokumentus 2007-2013. gadam, par vienu no
būtiskākajiem atzīsts partnerības princips. Tādējādi minēto dokumentu izstrādē jau no paša
sākuma tikuši iesaistīti nevalstiskie, sociālie un reģionālie partneri. Sākot ar 2005.gada
novembri, dokumentu projekti ievietoti ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv, kur tie
pieejami ikvienam interesentam. Katram ES fondu plānošanas dokumentam tikusi
organizēta sabiedriskā apspriešana, kas izklāstīta zemāk. Saņemtie komentāri,
priekšlikumi, iebildumi diskutēti saskaņošanas sanāksmēs Finanšu ministrijā, saskaņotie
priekšlikumi iestrādāti plānošanas dokumentos, par nesaskaņotajiem iebildumiem
informēts Ministru kabinets, iesniedzot minēto dokumentu projektus apstiprināšanai
Ministru kabinetā.
1. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta (VSID) sabiedriskā apspriešana
VSID sabiedriskā apspriede tika uzsākta 16.11.2005., kuras ietvaros tika saņemti 358
komentāri no vairāk nekā 20 valsts pārvaldi nepārstāvošām institūcijām, kuru starpā bija
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arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. 10.01.2006. Finanšu ministrijā notika
saņemto komentāru saskaņošanas sanāksme, kuras rezultātā tika ņemti vērā 114 jeb 44.4%
no visiem VSID sabiedriskajā apspriedē saņemtajiem komentāriem. Šajā sanāksmē
piedalījās, piemēram, sabiedriskās politikas centrs “Providus”, resursu centrs sievietēm
„Marta”, Eiropas Kustība Latvijā, Pasaules Dabas fonds, Tehnoloģiju Attīstības forums,
Latvijas Zaļā kustība, Vides aizsardzības klubs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome, Eiropas Reģionālās attīstības biedrība, piecu plānošanas reģionu attīstības
aģentūru pārstāvji. Pateicoties aktīvam vides NVO (Pasaules Dabas fonds, Latvijas Zaļā
kustība) darbam, ietvardokumentā lielāka uzmanība tika vērsta uz dabas aizsardzības
jautājumu atbalstu, bet lielāku uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumu izcelšanā
stratēģijas projektā panāca resursu centrs sievietēm „Marta”. Savukārt aktīvākie
līdzsvarotas reģionālās attīstības veicināšanā bija Kurzemes un Latgales plānošanas
reģionu attīstības aģentūru pārstāvji. Nozīmīgākie NVO, sociālo un reģionālo partneru
izteiktie ierosinājumi bija atbalsta dažādošana izglītībai un zinātnei, reģionu līdzsvarotas
attīstības veicināšana, vides aizsardzības un dzimumu līdztiesības nodrošināšana fondu
apguvē.
Papildus 25.01.2006. Finanšu ministrija organizēja apaļā galda diskusiju ar aktīvākajām
NVO, lai apspriestu VSID Nacionālajam attīstības plānam pielāgoto versiju, kā arī NVO
ierosinātos priekšlikumus dokumenta papildināšanai. Šajā apaļā galda diskusijā piedalījās
K. Janova un L.Čigāne no sabiedriskās politikas centra Providus, A.Gobiņš no Eiropas
Kustības Latvijā, I.Mikiško no Latvijas pieaugušo izglītības apvienības un A.OzolaMatule no Latvijas Zaļās kustības. Diskusija skāra galvenokārt Eiropas Sociālā fonda
jautājumus. NVO piedāvāja VSID papildināt, atbalstu paredzot arī nodarbināto izglītībai
un tālākizglītībai, jauniešu neformālajai izglītībai, gaisa kvalitātes aizsardzības
jautājumiem, lielākas lomas piešķiršanai pašvaldībām ar izglītību saistītu projektu
īstenošanā. Sabiedriskās diskusijas rezultātā uzsvars VSID tika pārlikts no infrastruktūras
uz izglītību un zinātni un cilvēkresursiem.
2. Darbības programmu (DP) sabiedriskā apspriešana
Trīs darbības programmu – „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” - sabiedriskā apspriešana tika uzsākta
16.05.2006. Tās laikā tika saņemti 453 komentāri, un 240 jeb 53% no tiem tika iestrādāti
darbības programmās.
Lai izzinātu pašvaldību, pašvaldību uzņēmumu pārstāvju, reģionālo NVO, asociāciju,
uzņēmēju un ikviena interesenta viedokli par 2007. – 2013.gada ES fondu darbības
programmām, ar piecu reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru atbalstu
26.05.2006.-20.06.2006.sabiedriskās apspriedes par darbības programmām tika noturētas
visos piecos Latvijas plānošanas reģionos. Pie tam līdzīgi kā VSID sabiedriskajā
apspriešanā, arī par DP saņemtajiem komentāriem 29.06.2006. (3.DP) 7.07.2006. (2.DP)
un 21.07.2006. (1.DP) Finanšu ministrijā noritēja saskaņošanas sanāksmes ar sociālajiem,
NVO un reģionālajiem partneriem. Dinamika attiecībā uz katru DP ir šāda: - 177
komentāri par 1. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (89 jeb 50.3% no tiem iestrādāti
DP), 102 komentāri par 2.DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (46 jeb 45.1% no tiem
iestrādāti DP) un 174 komentāri par 3. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” (105 jeb 60.3%
no tiem iestrādāti DP).
Papildus 26.06.2006. tika organizēta finanšu ministra apaļā galda diskusija ar nozaru
ekspertiem Raitu Karnīti, Mārtiņu Kazāku, Robertu Ķīli, Ivaru Knētu, Jāni Vaivadu, Ingu
Vilku un Tatjanu Volkovu. Diskusija aptvēra sešus jaunajā septiņgadē valsts attīstībai
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nozīmīgus investīciju virzienus: atbalstu cilvēkresursu
attīstībai,
ieguldījumus
zinātnes, pētniecības un inovāciju sektoros, atbalstu uzņēmējdarbībai, ES fondu investīciju
ietekmi uz valsts makroekonomiskajiem rādītājiem, investīcijas infrastruktūras un
publisko pakalpojumu attīstībā un līdzsvarotas reģionālās attīstības veicināšanu. Diskusiju
atspoguļoja portāls www.politika.lv . Eksperti atzina, ka kopumā ES fondu 2007. –
2013.gada darbības programmu projekti ir sagatavoti labi, atsevišķās nozarēs – izglītības
attīstībā un reģionu līdzsvarotā attīstībā - iztrūkst noteikta valsts nozares attīstības
redzējuma un precīzi definētu sasniedzamo mērķu nākamajiem 7 gadiem, līdz ar ko arī
darbības programmu projektos šīm sfērām paredzētais atbalsts nav definēts pietiekoši
mērķtiecīgi. Eksperti arīdzan norādīja, ka ES fondu līdzekļi nav izmantojami visu valsts
problēmu atrisināšanai. To izmantošana paralēli valsts budžeta izlietojumam jāplāno
attīstībai, līdzekļus novirzot tajās valsts izaugsmei nozīmīgās nozarēs, kur budžeta
finansējums nav pietiekošs.
Lai nodrošinātu partnerības principu arī ES fondu darbības programmu apspriešanā ar
Eiropas Komisiju, ar Ministru Kabineta 03.11.2006. rīkojumu līdzās valsts pārvaldes
iestāžu pārstāvjiem ir apstiprināti arī nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru pārstāvji –
Pasaules dabas fonda pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis,
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
pārstāvis, visu plānošanas reģionu pārstāvji. Sarunas ar Eiropas Komisiju notiks 2007.gada
februārī-martā, savukārt gatavošanās tām uzsākta jau 2006.gada novembrī.
3. Darbības programmu papildinājumu (DPP) sabiedriskā apspriešana
26.10.2006. Finanšu ministrija aicināja nozaru ministrijas uzsākt ministriju izstrādāto DPP
sabiedrisko apspriedi. Ministriju sagatavotie priekšlikumi DPP pasākumu aprakstiem tika
publicēti ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv. Publiskā apspriede noslēdzās 2006.gada
1.decembrī, pēc kā atbildīgās nozaru ministrijas tika aicinātas apkopot saņemtos
priekšlikumus, sagatavot par tiem viedokli un aicināt priekšlikumu autorus klātienē
pārrunāt saņemtos komentārus, organizējot to saskaņošanas sanāksmes.
2007. gadā turpināsies NVO līdzdalība, apspriežot nozaru ministriju izstrādātos ES fondu
aktivitāšu īstenošanas nosacījumus, jo īpaši projektu vērtēšanas kritērijus pirms to
virzīšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā.
4. NVO līdzdalība ES fondu vadībā 2004.-2006.gada plānošanas periodā
ES struktūrfondu uzraudzības komitejā darbojas virkne nevalstisko organizāciju - Latvijas
tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas pieaugušo izglītības apvienība, Sorosa
fonda– Latvija, Pasaules dabas fonds, Latvijas Zivsaimnieku asociācija, Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome, Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju
asociācija un sabiedrība par atklātību „Delna”. 2006.gadā to pārstāvji turpinājuši
piedalīties ES struktūrfondu uzraudzības komitejas darbā sanāksmēs 01. 06.2006. un
09.11.2006. Piemēram, 01.06.2006. sanāksmē tika izskatīta struktūrfondu finanšu pārdale
par vairāk nekā 10 miljonu latu no tiem struktūrfondu pasākumiem, kuru īstenošana
nesekmējas, uz pasākumiem, kuros pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms ievērojami
pārsniedz pieejamo. Jānorāda, ka sabiedrības par atklātību „Delna” pārstāvji nav
piedalījušies nevienā no abām minētajām sanāksmēm.
5. NVO līdzdalība ES fondu vadībā 2007.-20013.gada plānošanas periodā
2005.gada 1.decembrī ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināta ES fondu darbības
programmu pagaidu uzraudzības komiteja, kurā iekļauti pārstāvji arī no Pasaules dabas
fonda, sabiedriskās politikas centra „Providus”, kā arī sociālie partneri no Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un pārstāvji no plānošanas
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reģioniem. ES fondu darbības programmu pagaidu uzraudzības komiteja sanāksmes ir
notikušas 2005.gada 2. decembrī un 2006.gada 2. jūnijā un 10. novembrī.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Izveidota pārskatāma un caurspīdīga Šengenas finanšu programmas apguves un kontroles
sistēma. Lielākais finansējuma saņēmējs – Valsts robežsardze, kā arī citi finansējuma
saņēmēji regulāri informē sabiedrību par līdzekļu apguves gaitu – noslēgtajiem iepirkuma
līgumiem, īstenotajiem projektiem u.c. aktualitātēm.
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Sadarbība IZM Izglītības politikas plānošanā sekmējusi nevalstisko organizāciju
informētību un iespējas ietekmēt procesu.
IZM vispārējās izglītības jomā konsultējusies ar reģionālajām attīstības aģentūrām,
rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, lai vienotos par kritērijiem un procedūru
skolu atlasei Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā –ERAF) finansējuma
piešķiršanai.
Lai uzlabotu Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu
izmantošanas caurskatāmības un pieejamības sekmēšanā sniegta informācija Sabiedriskās
politikas centra "Providus" pētījuma "Administratīvā procesa piemērošanu projektu
konkursu gadījumā" vajadzībām. NVO pārstāvji piedalījās semināros un diskusijās par
struktūrfondu atbalstu izglītības sektoram 2007.–2013.gadu plānošanas periodā, t.sk.,
Darbības programmu sabiedriskās apspriešanas ietvaros 2006.gada jūnijā Daugavpilī,
Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra
organizētajā seminārā un Darbības programmu papildinājumu sabiedriskās apspriešanas
ietvaros 2006.gada decembrī Jēkabpilī, Zemgales attīstības aģentūras rīkotajā seminārā.
Nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” NVO
iesaistītas gan darba grupās, gan programmas uzraudzības padomē.
Profesionālās izglītības un tālākizglītības jomā IZM Nacionālās programmas un tās
īstenošanas projekta “Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” norisē iesaistīti Latvijas
Darba devēju konfederācijas deleģēti nozaru pārstāvji, lai izstrādātu mehānismu sociālo
partneru iesaistei profesionālās izglītības jautājumos. Šī projekta vērtēšanā iesaistīti
Latvijas Brīvo arodbiedrību un Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēti pārstāvji,
kuri vērtēja: 1) izstrādāto metodiku projektus–nozares izpētei, profesiju standartu izstrādei,
profesionālās izglītības programmas izveidei, kvalifikācijas eksāmena satura izstrādei,
profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanai un novērtēšanai un neformālās
izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanai; 2) izglītības programmu un metodiskos
materiālus, kuri paredzēti sociālo partneru izglītošanai.
Uzsākta sadarbība ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, lai rastu vienotu rīcību,
izstrādājot neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas metodiku.
KULTŪRAS MINISTRIJA
ES struktūrfondi:
- Regulāri apkopota un atjaunota informācija attiecībā uz ES struktūrfondu vadību un
ieviešanu, ievietošanai KM mājas lapā;
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- Sniegtas ap 20 individuālo konsultācijas par ES struktūrfondu ieviešanas un
īstenošanas mehānismiem, kā arī iespējām piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus kultūras
nozares projektiem;
- Nodrošināta NVO dalība divās ES struktūrfondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda
Darbības programmu papildinājumu sabiedriskajās apspriedēs, sniedzot informāciju par
Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4. prioritātes „Kvalitatīvas vides
dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 4.3. pasākumu „Kultūrvides
sociālekonomiskā ietekme”;
- Nodrošināta NVO dalība divos informatīvajos semināros par ES struktūrfondu 2007. –
2013. gada plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 4.
prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 4.3.
pasākumu „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme”.
Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu ieviešanas caurskatāmības un pieejamības
sekmēšana NVO sektoram:
1) Novadīti semināri par Norvēģijas/EEZ finanšu instrumentu ieviešanu Rīgas, Vidzemes,
Zemgales un Kurzemes reģionos, kur daļa semināru dalībnieku bija nevalstiskā sektora
pārstāvji (kopā 4 semināri – Rīgā, Staļģenē, Liepājā, Aizkrauklē, kur vidējais dalībnieku
skaits katrā seminārā 30 cilvēki);
2) Novadīti atsevišķi semināri par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu
prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” NVO sektora pārstāvjiem un
pašvaldību darbiniekiem kultūras jomā (kopā 4 semināri – Rīgā, Alūksnē, Talsos, kur
vidējais dalībnieku skaits katrā seminārā – 40 cilvēki);
3) Notikušas individuālas konsultācijas par Norvēģijas/EEZ finanšu instrumentu ieviešanu
prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” (kopā aptuveni 10 konsultācijas);
4) Kultūras ministrijas mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa Norvēģijas/EEZ finanšu
instrumentu projektu potenciālajiem pieteicējiem, kur tiek ievietota aktuālā informācija,
Kultūras ministrijas tiesību akti un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par finanšu
instrumentu ieviešanu;
5) Par plānotajiem semināriem EEZ un Norvēģijas finanšu ieviešanā regulāri tiek
informēta Finanšu ministrija, kas šo informāciju ievieto oficiālajā EEZ un Norvēģijas
finanšu instrumentu Latvijas interneta mājas lapā.
ES kultūras kontakpunkts:
- LR Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts regulāri sniedzis konsultācijas NVO
pārstāvjiem par iespējām iesniegt projektus Eiropas Kopienas Kultūras programmas un
Eiropas Kultūras fonda programmu ietvaros, informējot par pieteikuma veidlapas
aizpildīšanu un projektu izvērtēšanas procedūru.
- LR Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts koordinējis Kultūras ministrijas 2006.
gada valsts budžeta programmas 23.00.00 „Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu
palīdzība” apakšprogrammas 23.03.00 "Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un
ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana" konkursa īstenošanu, kura rezultātā
valsts līdzfinansējumu (kopsummā LVL 58 956) ES līmeņa projektiem ieguva šādas
nevalstiskās organizācijas: biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”, biedrība „Jauno mediju
kultūras centrs RIXC”, nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds” un biedrība „Latvijas Jaunā
teātra institūts”.
- LR Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta darbinieces vadījušas 4 informatīvus
seminārus valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem (Rīgā, Alūksnē,
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Talsos) par Eiropas Kopienas Kultūras programmu, Starpkultūru dialoga gadu un
Eiropas Kultūras fondu.
- LR Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta darbinieces sagatavojušas un
elektroniski izsūtījušas 7 ziņu lapas par iespējām gūt ES līmeņa finansiālu atbalstu
projektiem, piedalīties citu valstu projektos, apmeklēt dažādas konferences un seminārus.
Ziņu lapas saņēmuši apmēram 600 kultūras darbinieki visā Latvijā, tai skaitā aptuveni 250
NVO pārstāvji.
- ES Kultūras kontaktpunkts organizējis raidījuma „100 grami kultūras” norisi un
piedalījies raidījuma tiešraidē, sniedzot interviju par NVO iespējām saņemt ES finansu
atbalstu Eiropas Kopienas programmas „Kultūra 2000” ietvaros.
2005. gada 2. septembrī parakstīts līdzdarbības līgums starp Kultūras ministriju, aģentūru
„Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību par atklātību „Delna” par labas pārvaldības principu
ievērošanu, realizējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas, nacionālas nozīmes Akustiskās
koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja ēkas būvniecību.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
a)

Iespēja apmeklēt mājas lapu
www.lm.gov.lv/sf

•Mājas lapas ietvaros iespējams iegūt
informāciju par projektu iesniegumu
konkursiem, projektu iesniegumu
vērtēšanas gaitu, rezultātiem;
•Mājas lapā iespējams iepazīties ar
īstenoto projektu datu bāzi, kur
projektu īstenotāji var ievietot
informāciju par
savu projektu
aktualitātēm
un
sasniegtajiem
rezultātiem;
•Mājas lapā pieejams arī forums, kurā
interesenti
var
diskutēt
par
struktūrfondu pilnveides iespējām,
problēmām un aktualitātēm;
•Mājas lapā iespējams sekot līdzi
visām
struktūrfondu
atbalsta
aktualitātēm un līdzekļu izlietojuma
progresam labklājības nozarē;
•Mājas lapu iespējams izmantot arī
sabiedriskās
apspriešanas
laikā,
diskutējot par plānošanas dokumentu
projektiem;
•Mājas lapu iespējams izmantot arī
interesējošo
jautājumu
par
struktūrfondu atbalstu uzdošanai un
atbilžu saņemšanai.

Kopš 2006.g. aprīļa
līdz 2007.g. janvārim
mājas lapa apmeklēta
16007 reizes

b)

Iespēja attīstīt un pilnveidot
pakalpojumus ar Eiropas Sociālā
fonda finansiālu atbalstu

•
•
•

•

•
•

•
•
•
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2006.g.
39
nevalstiskās
organizācijas uzsākušas projektus ar
ESF finansiālu atbalstu. No tām:
nodrošina sociālā darba speciālistu
apmācību;
nodrošina sociālās rehabilitācijas
programmu izstrādi un ieviešanu
sociālās
atstumtības
riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem;
nodrošina motivācijas programmu
izstrādi un ieviešanu sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem;
veic pētījumus par sociāli atstumto
grupu stāvokli darba tirgū;
nodrošina uzņēmējdarbības un
pašnodarbinātības
attīstību,
iekļaujot
informācijas
un
komunikācijas tehnoloģiju atbalstu
invalīdiem;
nodrošina darba prakšu vietas
jauniešiem bezdarbniekiem;
veic pētījumus par darba tirgu.
2006.g.
41
nevalstiskās
organizācijas
turpina
ieviest
projektus, kas uzsākti 2005.g. ar
ESF līdzfinansējumu. No tām:
• nodrošina
sociālās
rehabilitācijas
programmu
izstrādi un ieviešanu sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem;
• nodrošina
motivācijas
programmu
izstrādi
un
ieviešanu sociālās atstumtības
riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem;
• veic pētījumus par sociāli
atstumto grupu stāvokli darba
tirgū;
• nodrošina uzņēmējdarbības un
pašnodarbinātības
attīstību,
iekļaujot
informācijas
un
komunikācijas
tehnoloģiju
atbalstu invalīdiem;
• veic pētījumus par darba tirgu;
• projekti paredz LBAS, LDDK
un LPS kapacitātes stiprināšanu.

Kopējais NVO
īstenoto projektu
finansējuma apjoms:
1 854 529 Ls.

Kopējais NVO
īstenoto projektu
finansējuma apjoms:
3 046 755 Ls.
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c)

Iespēja pilnveidot un attīstīt
pakalpojumus Eiropas Kopienas
Iniciatīvas EQUAL (turpmākEQUAL) ietvaros ar ES finansiālu
atbalstu

•

•

d)

Iespēja piedalīties EQUAL
programmas ieviešanas
uzraudzības procesā

•

e)

Iespēja piedalīties EQUAL
tematiskajā grupā

•

• 2006.g.
1
nevalstiskā
organizācija
turpina
ieviest
projektu, kas uzsākts 2005.g. ar
ERAF
līdzfinansējumu
par
alternatīvo sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstību nedzirdīgajām personām.
2006.
gadā
4
nevalstiskās
organizācijas
turpina
ieviest
projektu ieviešanu, kā rezultātā tiek
nodrošināta bezdarbnieku apmācība
datorlietošanā, nedzirdīgo personu
iesaistīšana darba tirgū, psihiska,
garīga un medicīniska atbalsta
sniegšana neārstējami slimiem
bērniem un viņu ģimenēm un
veicināta dzimumu segregācijas
mazināšana darba tirgū.
EQUAL
projektu
īstenošanā
iesaistītas
24
nevalstiskās
organizācijas.
13 nevalstiskās organizācijas ir
pārstāvētas EQUAL uzraudzības
komitejā un piedalās lēmumu
pieņemšanā par projektu finansiālā
atbalsta nosacījumiem, par projektu
vērtēšanu,
progresu
u.c.
jautājumiem.
EQUAL tematiskās grupas
„Vienādas iespējas darba tirgū”
sastāvā ir 8 NVO pārstāvji.
Tematiskā grupa veicina projektu
un politikas veidotāju informācijas
apmaiņu un projektu rezultātu un
pieredzes izplatīšanu un
izmantošanu.

Kopējais NVO
īstenotā projekta
finansējuma apjoms:
105 499 Ls.

Kopējais NVO
īstenoto projektu
finansējuma apjoms:
2 364 914 Ls.

2006.gada otrajā
pusgadā notika viena
EQUAL uzraudzības
komitejas sēde, kurā
piedalījās astoņu
NVO pārstāvji.
2006.gada 2.pusgadā
notikušas 2 tematiskās
grupas sēdes, kurās
piedalījās sešu NVO
pārstāvji.

SATIKSMES MINISTRIJA
„Latvijas ceļinieku asociācija” piedalījās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē
par 2007.gada valsts budžeta veidošanu.
Izstrādājot Vienotā programmdokumenta 1.3.3.aktivitātes Nacionālo programmu un tās
projektu tika ņemti vērā Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas,
Latvijas telekomunikāciju asociācijas un Latvijas interneta asociācijas viedokļi.
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas telekomunikāciju
asociācijas un Latvijas interneta asociācijas pārstāvji piedalījās minētās Nacionālās
programmas projekta īstenošanā – kā eksperti piedalījās atklātā konkursa nolikuma
izstrādē un pieteikumu izvērtēšanā
TIESLIETU MINISTRIJA
Tieslietu ministrijas mājas lapā ir izveidota sadaļa, kur ir pieejama informācija par Eiropas
ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo
(Norvēģijas) finanšu instrumentu, kā arī ir notikuši trīs informatīvie semināri:
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informatīvais
seminārs
par
• Kurzemes reģiona attīstības aģentūras rīkotais
Norvēģijas valdības finanšu instrumentu (Liepājā, 2006.gada 13.oktobrī);
• Zemgales reģiona ES struktūrfondu informācijas centra organizētais informatīvais
seminārs par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu
instrumentu (Staļģenē, 2006.g. 14.novembrī);
• Zemgales attīstības aģentūras un Zemgales reģiona ES struktūrfondu informācijas
centra organizētais seminārs "Par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības
divpusējo finanšu instrumentu” (Aizkrauklē, 2006.gada 15.decembrī).
VESELĪBAS MINISTRIJA
Veikti pasākumi, kas vērsti uz Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu
izmantošanas mehānismu izstrādes un ieviešanas uzlabošanu, caurskatāmības un
pieejamības sekmēšanu, tai skaitā nodrošināta nevalstisko organizāciju iesaistīšana ES
struktūrfondu stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē.
Veikti uzlabojumi valsts budžeta finansēto projektu pieteikumu veidlapās un atskaites
formās. Informācija par iespējām saņemt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem
publicēta Veselības ministrijas (VM) mājas lapā.
Informācijas dienas un publiskā semināra ietvaros nevalstiskās organizācijas tika
informētas par šādām Eiropas Savienības finansējuma un citu finansējuma avotu
izmantošanas iespējām:
▪
Par iespēju pieteikties 2006.gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Kopienas
programmas „Eiropas Kopienas iniciatīvas sabiedrības veselības jomā 2003.2008.gadam (Public Health programma) ietvaros;
▪
Par iespēju pieteikties 2006.gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu ieviešanu
Latvijā prioritātes „Veselība” ietvaros.
VIDES MINISTRIJA
Lai uzlabotu ES finansējuma izmantošanas mehānismu caurskatāmību VIDM 2006.gadā
izveidoja 9 darba grupas nacionālo programmu izstrādei ES fondu apguvei. Darba grupu
sastāvā tika iekļauti VIDM, citu iesaistīto ministriju, VKP, LPS u.c. institūciju pārstāvji.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
„Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam” pasākumu un Ministru kabineta
noteikumu projekta „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā
piešķiršanas kārtību” atbalsta pasākumu izstrādes procesā tika organizētas darba grupu
sanāksmes.
Lauksaimniecībā un lauku attīstībā iesaistīto NVO priekšlikumu izskatīšana un
apspriešana.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
Struktūrfondu periodā plānošanas dokumentu izstrādes procesā tika organizētas tikšanās ar
iesaistītajām institūcijām un NVO pārstāvjiem. Sagatavotie plānošanas dokumentu
projekti tika nodoti publiskai apspriešanai, kurā piedalījās un savu viedokli sniedza arī
NVO pārstāvji. Tika organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes par iepriekš
sniegtajiem komentāriem.
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5. Paveiktais NVO sniegto atzinumu atspoguļošanā jautājumu saskaņošanas
protokolos.
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
Pārskata periodā AM nav bijusi nepieciešamība pieprasīt un NVO nav sniegušas
atzinumus par AM kompetencē esošajiem jautājumiem, šāds atspoguļojums saskaņošanas
protokolos nav iekļauts.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) Biedrība LAPAS var sniegt atzinumus par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem
normatīvo aktu un politikas dokumentu projektiem. Atbilstoši Ministru kabineta kārtības
rullī noteiktajai kārtībai, LAPAS iebildumi tiek izvērtēti un atspoguļoti izziņās par
izteiktajiem iebildumiem, kā arī starpministriju sanāksmju protokolos.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2006.gada sarunu protokols, kurā tika
apskatīti tādi jautājumi kā skolēnu nodarbinātība skolas vasaras brīvlaikā, programmas
izstrāde darbam ar ielas bērniem, pašvaldību funkcijas un pienākumi bērnu ārpusģimenes
aprūpē, kā arī par bāriņtiesas darba kapacitātes aktivizēšana.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Iekšējā tirgus jomā NVO iesaistītas saskaņošanas protokolos par sekojošiem normatīvo
aktu projektiem:
“Grozījumi Konkurences likumā”,
“Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 19.oktobra noteikumos Nr. 862 „Kārtība, kādā
nosakāms naudas soda par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā
minētajiem pārkāpumiem”,
Ministru kabineta noteikumu projekts “Par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos
atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās
aizlieguma”.
“Tirdzniecības organizēšanas likums”.
„Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem
neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (01.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.631).
Saskaņošanas protokolos atspoguļoti šādu NVO viedokļi:
Latvijas Tirgotāju asociācija,
Latvijas Darba devēju konfederācija,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija,
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija,
u.c. NVO.
Visās Ekonomikas ministrijas kompetences jomās starpinstitūciju sanāksmju protokolos
tiek atspoguļoti iesaistīto NVO sniegtie iebildumi, komentāri un/vai papildinājumi,
saistībā ar sanāksmēs izskatītajiem jautājumiem.
FINANŠU MINISTRIJA
1. Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācija (LADRIA)
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LADRIA sniedza viedokli par Somijas prezidentūras priekšlikumu paaugstināt
minimālo akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem un lūdza Finanšu ministriju
neatbalstīti šādu priekšlikumu, lai neveicinātu nelegālā alkohola tirgus tālāku attīstību un
alkohola pārrobežu pirkumus.
Finanšu ministrija, izstrādājot nacionālo pozīciju „Par Padomes direktīvas ar ko groza
Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju
saskaņošanu projektu”, ņēma vērā LADRIA viedokli.
2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Tranzīta biznesa
asociācija (LTBA)
Izstrādājot nacionālās pozīcijas „Par Padomes direktīvas par atbrīvojumu no pievienotās
vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām
valstīm, projektu” projektu, gan sagatavotais pozīcijas projekts, gan direktīvas projekts
tika nosūtīts saskaņošanai un viedokļa sniegšanai LTRK un LTBA.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
NVO sniegtie atzinumi tiek atspoguļoti jautājumu saskaņošanas protokolos.
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Saskaņojot Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam projektu, tika
ņemti vērā iebildumi no nevalstiskajām organizācijām, veikti nepieciešamie papildinājumi
dokumenta projektā un savstarpējās sarunās panākta vienošanās par jautājumiem, kurus
nebija iespējams viennozīmīgi ņemt vērā.
Latvijas studentu apvienības un Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta
asociācijas atzinumos sniegtie iebildumi IZM pakļautības iestādei Izglītības satura un
eksaminācijas centrs (turpmāk tekstā ISEC) atspoguļoti Starpministriju (starpinstitūciju)
sanāksmes par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”
protokolā Nr.1 2006.gada 14.augustā.
NVO sniegtie atzinumi augstākās izglītības jomā ir atspoguļoti IZM izstrādāto
normatīvo aktu projektu saskaņošanas protokolos. Augstākās izglītības jomā IZM
sadarbojas ar Rektoru padomi, Latvijas Koledžu asociāciju, Latvijas Studentu apvienību,
Nacionālā trīspusējās sadarbības padomi, Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomi, Darba devēju konfederācija un Latvijas Pašvaldību
savienība.
NVO priekšlikumi tiek iestrādāti un ņemti vērā gan likumprojektos, gan konsultatīvo
padomju lēmumos.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Bibliotēku nozare
Nevalstiskā sektora pārstāvji – attiecīgu bibliotēku biedrību deleģēti speciālisti piedalās
Bibliotēku likumā paredzētās bibliotēku akreditācijas komisiju darbā:
Normatīvo aktu izstrāde
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija sadarbībā ar KM Bibliotēku nodaļu piedalījās
priekšlikumu izstrādē Augstākās izglītība likuma projektam.
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Latvijas Bibliotēku padome, kurā ietilpst nevalstiskā sektora pārstāvji, sniedza
atzinumu par Ministru kabineta noteikumiem „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Labklājības ministrijai ir izveidojusies cieša sadarbība ar LDDK un LBAS, kuras tiek
aktīvi iesaistītas darba tiesību jautājumu risināšanā. Ar LBAS un LDDK notiek regulāras
konsultācijas par jautājumiem, kas skar nodarbinātību, darba tiesiskās attiecības un darba
aizsardzību.
Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība un sociālie partneri darbojas Ministru Kabineta
- Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likuma projekta izstrādes procesā pārstāvji no
Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Preses izdevēju asociācijas aktīvi
līdzdarbojās likumprojekta tapšanā, kā arī sniedza atzinumus par likumprojektu;
konsultatīvajā Dzimumu līdztiesības padomē. Padomes galvenais mērķis ir veicināt
vienotas dzimumu līdztiesības politikas attīstību un īstenošanu valstī.
SATIKSMES MINISTRIJA
Autotransporta direkcija sadarbojas ar Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociāciju
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nozari reglamentējošo tiesību aktu un
politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošanā (izstrādāšana, saskaņošana), kā arī
ar Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociāciju un biedrību "Autopārvadātāju asociācija
"Latvijas Auto"" autotransporta nozari reglamentējošo tiesību aktu sagatavošanā.
Pozīciju saskaņošana Eiropas Savienības dokumentu projektiem, saskaņošanas protokolos
vienmēr tiek atspoguļoti NVO sniegtie atzinumi, ja tādi tikuši iesniegti.
VIDES MINISTRIJA
NVO paustais viedoklis atbilstoši tiek atspoguļots tiesību aktu projektu anotācijās,
paskaidrojuma rakstos, nacionālajās pozīcijās, sanāksmju protokolos u.tml.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Ja no kādas NVO par normatīvo aktu projektu, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē,
tiek saņemts atzinums, tās viedokli atspoguļo starpinstitūciju sanāksmes protokolā un
izziņā par normatīvā akta projektu.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
Atbilstoši valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. saturam un
izstrādes principiem programmas tekstu izstrādāja darba grupa, kuras sastāvā līdzdarbojās
vairākas romu NVO cilvēktiesību NVO. 2006. gada novembrī sagatavoti un iesniegti
grozījumi Programmas saturā un rīcības plānā. Programmas tekstu skat.
http://www.integracija.gov.lv/?id=1072&sadala=201&setl=1
Ar Tautību un sabiedrības integrācijas konsultatīvo padomi un Latvijas Pilsonisko aliansi
saskaņots Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
stratēģijas projekts (izsludināts VSS 28.09.2006.).
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS

32

attīstības programmā 2005. -2009.
• Par grozījumiem Elektroniskās pārvaldes
gadam LPS sniedza atzinumu un piedalījās saskaņošanas sanāksmē;
• Izglītības sistēmas informatizācijas programma „Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas izglītības kvalitātei” 2007. – 2013. gadam tika saskaņota ar LPS.

6. Paveiktais NVO līdzdalībā saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās
padomēs, atsevišķu projektu izstrādei izveidotās darba grupās.
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
Pārskata periodā NVO nav līdzdarbojušās saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās
padomēs, atsevišķu tiesību aktu projektu izstrādei izveidotajās darba grupās.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) NVO ir nodrošināta iespēja ar ĀM mājas lapas starpniecību sekot līdzi Vecāko
amatpersonu sanāksmē ES jautājumos izskatāmajiem jautājumiem.
2) ĀM mājas lapā NVO ir nodrošinātas iespējas sekot līdzi jaunākajiem ES likumdošanas
priekšlikumiem.
3) Ir uzsākts darbs pie eVAS sistēmas plānošanas Vecāko amatpersonu sanāksmes ES
jautājumos informācijas aprites optimizēšanai. eVAS paredzēts izvietot Internet vidē,
nodrošinot arī NVO un sociālajiem partneriem ērtu un operatīvu pieeju dokumentiem.
4) Jūnijā un oktobrī LBAS un LDDK informācijai un komentāriem nosūtīti OECD
Investīciju komitejas ietvaros gatavotie dokumenti: Investīciju politikas ietvars (Policy
Framework for Investment), OECD pārskats par investīciju politiku Krievijā.
5) Jūlijā, balstoties uz OECD KP pārstāvju sniegto informāciju, atjaunots Rīcības plāns
Latvijas sadarbībai ar OECD.
6) 23. oktobrī iesniegta Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta pieprasītā
informācija par Latvijas kandidatūru OECD; dokuments sagatavots, balstoties uz OECD
KP pārstāvju sniegtajām ziņām.
7) 10. novembrī OECD KP pārstāvjiem izplatīta aktuālā informācija par iespējamo dalību
Latvijai prioritārajās OECD komitejās un darba grupās.
8) 18. decembrī OECD KP pārstāvjiem izplatīta informācija par 2007. gadā plānoto OECD
globālo forumu.
9) 9. novembrī notika Konsultatīvās padomes sēde attīstības sadarbības jautājumos, kur
NVO sektoru pārstāvēja biedrība LAPAS. Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības
jautājumos laikā biedrībai ir iespējas iesaistīties politikas plānošanas procesā un izteikt
savus ieteikumus vai iebildumus.
10) Ministrijas pārstāvji pēc uzaicinājuma piedalās biedrības LAPAS padomes sēdēs, lai
pārrunātu aktuālākos sadarbības jautājumus.
11) Nepieciešamības gadījumā notiek divpusējas tikšanās starp Ārlietu ministrijas
Attīstības sadarbības politikas departamenta un nevalstiskā sektora pārstāvjiem.
12) 2006. gada 22. septembrī Ārlietu ministrijā tika organizēta ar Ministru prezidenta
2006. gada 23. februāra rīkojumu Nr.78 izveidotās darba grupas Nacionālā ziņojuma par
Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā ekspertu
sanāksme, kuras laikā notika konsultācijas ar pieaicinātiem ekspertiem no nevalstiskajām
organizācijām un akadēmiskajām aprindām par nacionālā ziņojuma projektu. Bez darba
grupas locekļiem sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Ukraiņu biedrības, LU Sociālo
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un politisko pētījumu institūta, LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Latvijas
Cilvēktiesību un etnisko studiju centra un Sabiedriskās politikas centra Providus.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
2006.gada 3.oktobrī noorganizēta Nacionālās jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde
par projektu „Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par kopīgiem mērķiem jauniešu
brīvprātīgajam darbam”.
Sadarbībā ar Jaunatnes lietu padomi 2006.gada 2.decembrī noorganizēts Latvijas jaunatnes
5. kongress „Laužot stereotipus”.
Sadarbībā ar organizāciju „Latvijas Pieredzes izglītības centrs” noorganizēti semināri
pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoriem (2006.gada 4.oktobrī) un Jaunatnes iniciatīvu
centru vadītājiem (2006.gada 8.septembrī).
Sadarbībā ar Resursu centru sievietēm „Marta” 2006.gada 26.oktobrī noorganizēts
seminārs par krīzes un atbalsta centru sniegto palīdzību sievietēm, kas cietušas no
vardarbības un 2006.gada 16.novembrī noorganizēts seminārs par bāriņtiesas kompetenci
darbā ar ģimenēm, kurās konstatēta vardarbība.
2006.gada 15.jūnijā noorganizēts seminārs - diskusija par ANO rekomendācijām Latvijai
saistībā ar bērnu tiesību konvencijas izpildi, kurā tika aicinātas tādas organizācijas kā
Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija, Latvijas Bāriņtiesu un
pagasttiesu darbinieku asociācija, Latvijas Audžuģimeņu biedrība, Latvijas Daudzbērnu
ģimeņu biedrību apvienība, Apvienība bērnu, jauniešu un ģimenes tiesību aizsardzībai,
ANO Bērnu fonds UNICEF, Velku fonds, organizācija „Glābiet bērnus”, Latvijas Vecāku
apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, biedrība „Māmiņu ātrās reaģēšanas
vienība”, Latvijas Cilvēktiesību centrs, Bērnu un ģimenes atbalsta biedrība „Bakners”,
Latvijas Pediatru asociācija, biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns", sabiedriskā
organizācija Dia+Logs.
Ministrija sadarbojas ar biedrību "Glābiet bērnus" Eiropas Kopienas Rīcības programmas
cīņai ar sociālo atstumtību Otrās pārejas perioda apmaiņas programmas projektā „Sociālā
iekļaušana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un valsts aprūpē esošiem jauniešiem”,
nodrošinot informatīvu atbalstu pētījuma veikšanai par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu
stāvokli Latvijā.
Bērnu traumatisma jautājuma risināšanas darba grupas darbā piedalījās vecāku apvienība
„Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, UNICEF Latvijas Republikas Nacionālās
Komitejas, organizācijas „Glābiet bērnus” pārstāvji.
Bērnu drošības jautājumu risināšanai internetā notika sadarbība ar Latvijas Interneta
asociāciju, nodibinājumu „Centrs „Dardedze””.
Rīkota diskusija ar Rīgas Skolēnu domi par iespējām samazināt skolas somu svaru.
Sadarbība darba grupā ar Latvijas Skolu psihologu asociāciju, Latvijas Klīnisko psihologu
asociāciju, Latvijas Psihologu apvienību, Baltijas Praktisko psihologu asociāciju, Latvijas
Organizāciju psihologu biedrību par normatīvā akta izstrādi psihologu profesionālās
darbības regulēšanai.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Tūrisma jomā NVO ir iesaistījušās normatīvo aktu projektu izstrādes darba grupās:
- Ministru kabineta 23.12.2006. noteikumi Nr.1017 "Noteikumi par tūrisma pakalpojumu
sniedzēju datu bāzi";
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- Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi
par
kompleksa
tūrisma
pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un
kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem";
- Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas
aizpildīšanas, uzglabāšanas un nodošanas kārtību;
- Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā";
- Ministru kabineta noteikumu projekts par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas kārtību.
Publiskās un privātās partnerības jomā:
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Komercbanku asociācija un Publiskās privātās
partnerības asociācija aktīvi iesaistījās Koncesiju likumprojekta izstrādē.
Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomē iekļautās NVO aktīvi iesaistītas Latvijas
nacionālas Lisabonas programmas izpildes procesā.
Iekšējā tirgus jomā notikusi saskaņošana ar NVO par sekojošiem normatīvo aktu
projektiem:
“Grozījumi Konkurences likumā”,
“Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 19.oktobra noteikumos Nr. 862 „Kārtība, kādā
nosakāms naudas soda par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā
minētajiem pārkāpumiem”,
Ministru kabineta noteikumu projekts “Par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos
atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās
aizlieguma”.
Notikusi saskaņošana ar šādām NVO:
Latvijas Tirgotāju asociācija,
Latvijas Darba devēju konfederācija,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija,
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija,
u.c. NVO.
Tāpat arī notikusi likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” saskaņošana ar šādām
konsultatīvajām padomēm:
Tautsaimniecības sadarbības padome,
Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome,
Nacionālā trīspusējās sadarbības padome.
Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvis ir iekļauts un līdzdarbojas Ekonomikas ministrijas
izveidotajā darba grupā, kuras uzdevums ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada
11.maija Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīva) pārņemšana
nacionālajos tiesību aktos. Darba grupa izstrādā normatīvo aktu projektus un grozījumus
esošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu minētās direktīvas pārņemšanu.
Darba grupas pārstāvji, tai skaitā arī NVO (Latvijas zvērinātu notāru padome), tika
iesaistīti instrukcijas par pakalpojumu direktīvas projektu izstrādāšanas procesā
(saskaņošana);
Enerģētikas jomā:
Ekonomikas ministrija, izstrādājot Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.2016.gadam, vadības grupā bija iekļāvusi pārstāvjus no Latvijas Siltumuzņēmumu
asociācijas (LSUA), Latvijas biomasas asociācijas un Latvijas Hidrogēna asociācijas.
Būvniecības jomā:
Latvijas Būvniecības padomes sastāvā ir iekļauti pārstāvji no13 NVO:
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Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas
Būvnieku asociācijas, Latvijas
Būvinženieru savienības, Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas, Latvijas
Būvmateriālu tirgotāju asociācijas, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas,
Latvijas Celtnieku arodbiedrības, Latvijas Ceļinieku asociācijas valdes, Latvijas siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas,
Tehnisko ekspertu asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu
komitejas.
Atkarībā no normatīvā akta reglamentācijas jomas, tā izstrādē un saskaņošanā piedalās arī
konkrētas NVO pārstāvis. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis piedalās visās
normatīvo aktu projektu saskaņošanas starpministriju/starpinstitūciju sanāksmēs.
Darba grupā būvpraksi un arhitekta praksi regulējošu normatīvo aktu pilnveidošanai aktīvi
piedalījās Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas, Latvijas Būvnieku
asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Latvijas Energobūvniecības
asociācija.
Ārējo ekonomisko attiecību jomā:
Eksporta veicināšanas padomes ietvaros notikušas pastāvīgas konsultācijas un viedokļu
apmaiņa ar nozaru asociācijām par Eksporta veicināšanas programmas Rīcības plāniem un
citiem eksporta veicināšanas jautājumiem.
Regulāri ir notikušās konsultācijas ar nozaru asociācijām, gatavojot Ekonomikas
ministrijas vadības ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju uzņemšanu ministrijā, kā arī
sastādot ārvalstu vizīšu plānus nākamiem gadiem, vizīšu darba kārtību un vērtējot
prioritātes par ministrijas vadības ārvalstu vizīšu lietderību.
Ir notikusi sarakste ar Latvijas Baltkrievu uzņēmēju asociācijas „Baltkrievijas ceļš”,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru, Latvijas Darba devēju Konfederāciju.
Ekonomikas ministrija organizē iknedēļas Eiropas Savienības Padomes 133. panta
komitejas darba grupas sēdes, kuru ietvaros tiek apspriesti Latvijai aktuāli Eiropas
Kopienas ārējās tirdzniecības politikas jautājumi un tiek saskaņota Latvijas nostāja par
tiem. Šajās sēdēs piedalās valsts institūciju, kā arī tiek aicināti nevalstisko organizāciju
pārstāvji.
Tāpat pēc nepieciešamības nozaru jautājumos notiek konsultācijas ar dažādām
asociācijām, tai skaitā Latvijas Kokrūpniecības federāciju, Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju asociāciju u.c., kā arī tiek sniegta informācija par semināriem
ārējās tirdzniecības jautājumos, tiek organizēti informatīvi semināri par aktuāliem ES
likumdošanas izmaiņām, kas regulē tirdzniecības nosacījumus u.tml.
FINANŠU MINISTRIJA
Atsevišķu projektu izstrādei izveidotās darba grupās, norādām, ka saistībā ar šā pasākuma
īstenošanu ar Ministru prezidenta 2006.gada 17.maija rezolūciju Nr.111-1/92, saskaņā ar
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes 2006.gada 26.aprīļa sēdē (protokols Nr.2) nolemto tika dots uzdevums izveidot
darba grupu, lai izpētītu jautājumu par 1% iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu
sabiedriskā labuma organizācijām un nodokļa atvieglojuma mehānisma sakārtošanu
ziedojumiem nevalstiskajām organizācijām. Ar finanšu ministra 2006.gada 1.jūnija
rīkojumu Nr.575 tika izveidota darba grupa, lai izpētītu Latvijas situāciju un citu valstu
pieredzi nodokļu atvieglojumu piešķiršanai ziedotājiem – fiziskām personām, un
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nepieciešamību 1% iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu sabiedriskā labuma
organizācijām, kā arī izvērtēt nodokļa atvieglojuma mehānisma sakārtošanu ziedojumiem
nevalstiskajām organizācijām.
Darba grupā tika iekļauti pārstāvji no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta,
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, kā arī vairākām
biedrībām un nodibinājumiem.
Saskaņā ar doto uzdevumu Finanšu ministrija ir izstrādājusi un 2006.gada 4.oktobrī
iesniegusi izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda uzraudzības padomes sēdē informatīvo ziņojumu “Darba grupas, kas
izveidota, lai izpētītu jautājumu par 1% iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu
sabiedriskā labuma organizācijām un nodokļa atvieglojuma mehānisma sakārtošanu
ziedojumiem nevalstiskajām organizācijām, ziņojums”.
Līdz ar minētā ziņojuma iesniegšanu iepriekš izveidotā darba grupa Ministru prezidenta
uzdoto uzdevumu ir izpildījusi.
2. Lai izstrādātu priekšlikumus Sabiedriskā labuma organizāciju likuma un citu normatīvo
aktu grozījumiem, radot normatīvo bāzi ziedojumu, kuriem ir piemēroti nodokļu
atvieglojumi, izlietojuma kontroles pilnveidošanai un sabiedriskā labuma organizāciju
darbības kontroles uzlabošanai, Finanšu ministrijā ir izveidota “Sabiedriskā labuma
organizāciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanas darba grupa”. Sabiedriskā
labuma organizāciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanas darba grupas
sastāvā ir dažādu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
3. Sadarbībā ar Latvijas Lombardu asociāciju izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts un
Ministru kabineta protokollēmuma projekts “Par lombardu darbības tiesiskā regulējuma
izstrādi”.
4. Sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju izstrādāts Ministru kabineta noteikumu
projekts “Kārtība, kādā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar
kokmateriāliem”.
5. Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas (LSA).
Pirms likumprojekta „Elektroenerģijas nodokļa likums” izstrādes, Finanšu ministrija rīkoja
darba grupu, kurā tika iekļauti pārstāvji no LPS un LSA. Iepriekš minēto organizāciju
pārstāvji piedalījās vairākās darba grupas sanāksmēs un izteica viedokli par iespējām ar
nodokli aplikt elektroenerģiju, akmeņogles, koksu un lignītu, piemērot iespējamos nodokļa
atvieglojumus, kā arī sniedza pieejamo informāciju par energoresursu patēriņa struktūru.
6. ES un starptautisko lietu departaments ir apkopojis informāciju par tām NVO, ar kurām
tiek saskaņotas Latvijas nacionālās pozīcijas uz ES Ekonomisko un finanšu jautājumu
ministru padomi (ECOFIN).
Nacionālo pozīciju gatavošanas un saskaņošanas procesā arvien aktīvāk tiek iesaistītas
NVO.
Valsts administrācijas darba grupas (VADG) ES vienotās valūtas ieviešanai sastāvā ir
iekļauts Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvis, kurš piedalās arī VADG sanāksmēs. Visi
darba grupas kompetencē izstrādātie dokumenti tiek saskaņoti ar LPS. Īpaši uzsverama ir
sadarbība ar LPS „Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu
Latvijā” sagatavošanas un saskaņošanas procesā.
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7. Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments kopš 2005. gada 19. jūlija
veic sekretariāta funkcijas sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupā Eiropas
Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā. Tajā darbojas Finanšu ministrijas, Latvijas
Bankas un citi valsts pārvaldes pārstāvji. Tāpat darba grupā ir nevalstisko organizāciju
pārstāvji. Darba grupas uzdevums ir izveidot informatīvu mājas lapu internetā, kā arī Eiro
informācijas punktu, kur gan uzņēmēji, gan privātpersonas varētu vērsties ar jautājumiem
par eiro. Darba grupas pārziņā ir arī drukāto materiālu sagatavošana un izplatīšana.
8. Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Valsts
sektora darba samaksas polititkas nodaļas vadītāja I.Ošiņa ir piedalījusies Darba lietu
trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
1) Nevalstiskās un starptautiskās organizācijas (Resursu Centrs sievietēm „Marta”,
Starptautiskā migrācijas organizācija, krīžu centrs „Dardedze” u.c. ir iesaistītas Valsts
programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-2008 īstenošanā;
2) IeM Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome izvērtē
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā izstrādātos normatīvos aktus un
priekšlikumus un sniedz atzinumu par tiem.
3) Notiek regulāras konsultācijas ar kompetentajām sabiedriskajām organizācijām un
ekspertiem par aktuāliem iekšlietu jomas jautājumiem (piemēram, Latvijas Apdrošinātāju
asociācija, Latvijas Cilvēktiesību centrs u.c.).
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
IZM kompetencē esošie politikas plānošanas dokumenti tiek izstrādāti sadarbībā ar
NVO. Tā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.septembrī apstiprināto rīkojumu Nr.742
apstiprinātās „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam” tika izstrādātas
sadarbībā ar pārstāvjiem no Pieaugušo un profesionālās izglītības asociāciju (turpmāk
tekstā – PPIA), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (turpmāk tekstā –
LIZDA), Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrību (turpmāk tekstā – LIVA), Latvijas darba
devēju konfederāciju (turpmāk tekstā – DDK), Latvijas Pašvaldību savienību (turpmāk
tekstā – LPS), Latvijas Rektoru padomi (turpmāk tekstā – RP), augstākās izglītības
padomi, Latvijas Pedagogu domi, Latvijas vecāku apvienību „VISI”, konsultatīvo padomi
„Izglītības visiem” un Latvijas Tradicionālās kultūras asociāciju.
Vispārējās izglītības jomā Politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
vienmēr tiek saskaņoti ar LIVA, LIZDA, LPS, VISI un rajonu un republikas pilsētu
izglītības pārvaldēm (turpmāk tekstā–IP). Piemēram, LPS pārstāvis iesaistījās darba grupā
Speciālās izglītības centra izveidei, IP pārstāvji iesaistījās darba grupā grozījumu izstrādei
MK noteikumos par minimālo un maksimālo skolēnu skaitu noteikšanu klasēs. Tāpat
NVO pārstāvji ir Mazākumtautību konsultatīvajā padomē u.c.
Latvijas Brīvo arodbiedrību un Latvijas Darba Devēju konfederācijas deleģēti pārstāvji
piedalās Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
darbā, apspriežot un pilnveidojot IZM izstrādāto Eiropas Sociālā fonda un Eiropas
Reģionālā Attīstības fonda operacionālo programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un
„Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumus profesionālās izglītības jomā.
IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības jomā sadarbībā ar NVO un
profesionālajām asociācijām izveidotas darba grupas profesionālās izglītības valsts
politikas dokumentu projektus izstrādei (Eiropas Komisijas izstrādāto pamatnostādņu
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kredītpunktu sistēmas ieviešanai
profesionālajā izglītībā izvērtēšana;
grozījumu Izglītības likumā apspriešana par izglītības programmu licencēšanas pilnveidi;
grozījumu Darba likumā par mācību atvaļinājumu apmaksu apspriešana; Profesionālās
izglītības likumprojekta izstrāde), kā arī saskaņojot profesionālās izglītības saturu,
kvalifikācijas eksāmenu komisiju sastāvu, profesionālās izglītības iestāžu iesaisti ESF
apguvē;
NVO tiek iesaistītas Dienvidlatgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rēzeknes
Reģionālo profesionālās izglītības un nodarbinātības padomju darbā, risinot ar
profesionālās izglītību saistītus jautājumus: profesionālās izglītības audzēkņu uzņemšana
atbilstoši reģiona pieprasījumam, kvalifikācijas prakšu nodrošinājums, akreditācijas
procedūras ekspertu un kvalifikācijas eksāmenu komisiju locekļu apzināšana un
saskaņošana, absolventu nodarbinātība un profesionālās izglītības iestāžu iesaistīšana ESF
līdzekļu apguvē.
Tiek īstenoti sadarbības līgumi ar profesionālajām asociācijām: Vieglās rūpniecības
uzņēmumu asociāciju, Latvijas Tūrisma aģentu asociāciju, Latvijas viesnīcu un restorānu
asociāciju, Latvijas Energobūvniecības asociāciju, Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un
eksportētāju asociāciju, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociāciju,
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, Latvijas vides pārvaldības
asociāciju, Latvijas Pavāru un konditoru apvienību, Latvijas Celtnieku arodbiedrību
profesionālās izglītības satura izstrādē, profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītībā,
ekspertu iesaistē profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanā profesionālās izglītības
kvalitātes vērtēšanā akreditācijas procedūrā.
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei IZM izveidojusi Pedagogu izglītības
un
profesionālās
meistarības
pilnveides
konsultatīvo
padomi, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji no Latvijas Pedagogu domes,
LIZDA un Skolu psihologu asociācijas.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēti pārstāvji piedalās
profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanā profesionālās izglītības iestāžu un programmu
akreditācijas procedūrās.
Sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, tiek īstenoti
Izglītības un zinātnes ministrijas un Zemkopības ministrijas savstarpējās sadarbības
līgumā noteiktie pasākumi, izstrādāts ar lauksaimniecisko izglītību saistītu profesionālās
izglītības programmu (Lauku īpašuma apsaimniekotājs, Lauksaimniecības tehnikas
mehāniķis) saturs.
IZM pakļautības iestāde VJIC veikusi sekojošus pasākumus:
- sadarbībā ar VISI sagatavota konference „Skolas un ģimenes sadarbība vērtībizglītībā”;
- izstrādāta Audzināšanas darba programma 2007.-2011.gadam sadarbībā ar Latvijas
izglītības vadītāju asociāciju un VISI starpinstitūciju darba grupās;
- sadarbībā ar Latvijas Skautu un Gaidu centrālo organizāciju un Latvijas nometņu
asociāciju starpinstitūciju darba grupā izstrādāts MK noteikumu projekts „Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība”;
- sadarbojoties ar Bērnu vides skolu, sagatavota konference „Esi vērīgs” un projekts
„Vides izziņas spēles internetā”.
Ekspertu padomēs, konsultatīvajās padomēs un darba grupās VJIC darbojas profesionālo
asociāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji.
Sporta pārvaldē (IZM pakļautības iestāde, turpmāk tekstā–SP), īstenojot valsts
politiku sporta jomā, atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību
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institūcijām un NVO (t.sk. sporta veidu
federācijām un sporta klubiem), veidojot
kopīgas darba grupas un komisijas. No 2006. gada jūnija līdz 2007. gada janvārim SP
darbojās 8 komisijās un darba grupās: „Sporta federāciju komisijā, kas veic sporta
federāciju atzīšanu un izskata strīda jautājumus”, „Šaušanas instruktoru sertifikācijas
komisijā”, „Latvijas Nacionālajā sporta padomē”, kas piedalās valsts sporta politikas
izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar
sportu saistītajos jautājumos.
Minētās komisijas pulcējas vidēji 1 (vienu) reizi mēnesī. Šobrīd darbu turpina darba
grupa likumprojekta izstrādei par sporta bāzu statusu un darbību. Notikušas konsultācijas
ar NVO (Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta federāciju padomi) IZM
izveidotās darba grupas par likumprojekta izveidi sastāvā. Sadarbība ir sistemātiska–darba
grupa sanāk 1(vienu) reizi mēnesī un darbs noris veiksmīgi un konstruktīvi. Darba grupas
mērķis ir izstrādāt likumprojektu.
Darbojās SP komisijas priekšlikumu izstrādāšanai finanšu līdzekļu (dotācijas)
sadalījumam ikgadējā Valsts budžeta likumā paredzētās programmas „Sports”
apakšprogrammām: 0921 „Augstas klases sasniegumu sports”, 0904 „Sporta būves” un
0907 „Sporta pasākumi”. Visu komisiju sastāvā ir NVO pārstāvji. Komisijas darbojas
pastāvīgi.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Starpnozare
Starpministriju un NVO pārstāvju darba grupa ir izstrādājusi KM projektu – Rīcības plāns
„Pilsoniskās līdzdalības veicināšana kultūras procesos 2007.-2009. gadam” (Rīcības
plāns), kas izstrādāts saskaņā ar KM darbības stratēģijas 2007.-2009. gadam programmu
„Kultūrpārvaldība”.
Mūzikas nozare
Latvijas Komponistu savienības priekšsēdētājs Uģis Prauliņš piedalās KM izveidotajā
Latvijas Mūzikas padomē lemj nozīmīgus un valstiski svarīgus jautājumus, kas saistīti ar
mūzikas nozares attīstību.
Bibliotēku nozare
- Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas deleģētie
pārstāvji darbojas Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskajā komitejā
(MABSTK). MABSTK ir valsts standartizācijas sistēmas daļa un ir atbildīga par
standartizāciju muzeju, arhīvu un bibliotēku darbības jomā un šajā sfērā sadarbojas ar
citām standartizācijas tehniskajām komitejām Latvijā un ievēro Eiropas un starptautisko
standartizācijas organizāciju (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU) pamatnostādnes.
Dibināta 2002.gada 2. decembrī. 2006.gada otrajā pusē notika 2 sēdes.
- Nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalās bibliotēku politikas izstrādē un īstenošanā:
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība tika pārstāvēta:
- Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras (VIKNVA) Konsultatīvajā
padomē;
Kopā ar VIKNVA un LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu darba grupā izstrādāja
"Izglītības iestādes bibliotēkas darba kvalitātes novērtēšanas indikatorus".
- Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība pārstāvēta Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) darba grupā par tālākizglītības
programmu kvalitātes izvērtēšanas indikatoru izstrādi saistībā ar valsts iepirkumu.
Muzeju nozare
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Latvijas Muzeju padome kā sabiedriska konsultatīva institūcija tika iesaistīta: MK
noteikumu projekta „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” izstrādāšanā, muzeju
sākotnējā un atkārtotajā akreditācijā un lēmumu pieņemšanā par darbībām ar Nacionālo
muzeju krājumu.
Par pieņemtajiem lēmumiem informācija tika publiskota Latvijas Muzeju biedrības
periodiskajā izdevumā „Muzeju Vēstnesis”.
Autortiesības un blakustiesības
Turpināja darbu darba grupa, kas izveidota ar KM 2005.gada 22.septembra rīkojumu
Nr.172. „Par Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par
tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās
iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” 3.un 4.punkta izvērtēšanas darba
grupas izveidi”. 2006.gada 20.decembrī notika kārtējā darba grupas sanāksme, lai
apspriestu iepriekšējā laika posmā paveikto/nepaveikto un vienotos par turpmāko rīcību.
Darba grupa konstatēja, ka nav izpildīts 2006.gada 9.janvāra līgums starp Importētājiem
un Tiesību īpašniekiem bija paredzēts, ka tiks veikts pētījums, kura mērķis būs apzināt
reproducēšanai pakļauto autortiesību un blakustiesību objektu veidu, skaitu un kopēšanas
biežumu un kas noteica, ka pētījums jāpabeidz līdz 2006.gada 1.martam.
Importētāju pārstāvji informēja, ka ir veikuši patstāvīgu izpēti un drīzumā iesniegs savus
priekšlikumus KM. Autortiesību un blakustiesību subjekti pauda apņemšanos līdz
2007.gada 1.martam veikt savu pētījumu un informēt KM.
ES politika
2006. gada 21. februārī, 2. maijā un 9. oktobrī notika Kultūras ministrijas darba grupas
Latvijas nostājas gatavošanai attiecībā uz priekšlikumu audiovizuālo mediju pakalpojumu
direktīvai sanāksmes. Darba grupa ir izveidota ar kultūras ministres 2006. gada 27.
februāra rīkojumu Nr. 35. Darba grupā ir iekļauti Nacionālās radio un televīzijas padomes,
Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Elektronisko
komunikāciju asociācijas, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas, Latvijas Interneta
asociācijas un Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas pārstāvji.
Darba grupas ietvaros gan citas tajā iekļautās institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas
regulāri elektroniskā veidā tiek informētas par notiekošajām aktivitātēm saistībā ar
priekšlikumu direktīvai. Tāpat elektroniski tiek saņemta to ierosinājumi un komentāri, kas
tiek ņemti vērā. Izņēmums ir 2006. gada 6. novembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā
pozīcija Nr. 2 „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza
Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un
apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un
administratīvajos aktos („Televīzija bez robežām”)”, kurā ir norādīts atšķirīgais Latvijas
Raidorganizāciju asociācijas viedoklis.
Tautas māksla
- Dagdas folkloras centra, Līvānu novada folkloras atbalsta centra, Suitu etniskās kultūras
centra, Autentiskās mūzikas un mākslas centra, Liepājas folkloras centra „Namīns”,
Tautas muzikantu biedrības pārstāvji darbojas Folkloras padomē. Regulāri notiek
konsultācijas ar folkloras centriem par dažādiem jautājumiem, tai skaitā izglītības
pasākumiem un svētkiem, festivāliem u.c. sarīkojumiem. To priekšlikumi tiek ņemti vērā
izstrādājot TMC darba plānu. Tiek strādāts pie priekšlikumu izveides, piemēram, kopu
tarificēšana, u.tml.
Tautas lietišķās un tēlotājas mākslas savienība piedalās Tautas lietišķās mākslas nozares
padomes darbā.
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- Latvijas Amatierteātru asociācijas (LATA) valde darbojas kā amatierteātru nozares
padome un padomdevēja institūcija, kopīgi tiek izstrādāti nozares dokumenti (nolikumi,
koncepcijas), notiek regulāra informācijas apmaiņa.
LATAs valdes sanāksmēs vienmēr piedalās aģentūras nozares speciālists.
Nemateriālais kultūras mantojums
- Latvijai kā UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma (NKM)
saglabāšanu dalībvalstij, īstenojot konvencijā dalībvalstīm noteiktos uzdevumus, NVO
(Piemēram, Kultūras mantojuma centrs „Kūrava”, Etniskais centrs „Pulkā eimu, pulkā
teku”, lietuviešu kultūras biedrība „Ramune”, nodibinājums „Māras loks”, Latgales
mākslas un amatniecības centrs, Krāslavas poļu kultūras biedrība „Promeņ” u.c.) un
sabiedrība (NKM prasmju nesēji un praktizētāji) iesaistīti darbā fokusa grupās un
intervijās visā Latvijā, t.sk. arī minoritāšu kultūru pārstāvjiem (laikā no 2006.gada
septembra līdz novembrim) KM, v/aTMC, UNESCO LNK, Latvijas Kultūras akadēmijas
organizētajā un veiktajā pētījumā, kura mērķis ir sagatavot rekomendācijas NKM
saglabāšanas ilgtermiņa politikas izveidei Latvijā, kas tiktu balstītas uz NKM prasmju
nesēju, praktizētāju, kultūras administratoru, tradicionālās kultūras un tieslietu ekspertu
viedokli.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
2006.gadā LM uzsākts darbs pie Invalīdu sociālās aizsardzības likuma projekta izstrādes.
2006.gada 5.sepatmbrī ar LM rīkojumu Nr.135 izveidota darba grupa minētā
likumprojekta sagatavošanai, kuras darbā piedalās divas nevalstiskās organizācijas:
SUSTENTO un "Gaismas stars".
NVA aktivitātes:
NVA Balvu filiāle sadarbojas ar Balvu rajona invalīdu biedrību un Balvu rajona sieviešu
biedrību „Rudzupuķe”, Tilžas pagasta sieviešu NVO „Tilžas oāze”, kas tiek iesaistīti NVA
Balvu filiāles konsultatīvajā padomē un pasākumu realizētāju izvēles komisijas sastāvā.
NVA Dobeles filiāles konsultatīvās padomes sēdēs piedalījušās Dobeles invalīdu biedrība,
Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komitejas pārstāvji, Latvijas pašvaldību, uzņēmumu,
finanšu darbinieku arodbiedrības Dobeles rajona komitejas pārstāvis.
NVA Jēkabpils filiāles konsultatīvās padomes darbā piedalās Invalīdu biedrības pārstāvis
un Amatniecības kameras pārstāvis.
NVA Jelgavas filiāles konsultatīvajā padomē darbojas pārstāvis no Jelgavas invalīdu
biedrības. Filiāles Algoto pagaidu darbu realizētāju izvēles komisijā piedalās pārstāvis no
Nacionālās kultūras biedrības asociācijas. Mērķgrupu bezdarbnieku subsidētās
nodarbinātības realizētāju izvēles komisijā iekļauts pārstāvis no Latvijas Invalīdu biedrības
Jelgavas invalīdu valdes.
NVA Jūrmalas filiāles konsultatīvajā padomē regulāri piedalās NVO pārstāvji.
NVA Kuldīgas filiāle sadarbojas ar Kuldīgas rajona NVO, iekļaujot šādus NVO pārstāvjus
filiāles konsultatīvās padomes komisijas darbā: Kuldīgas invalīdu biedrības priekšsēdētāju
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Kuldīgas arodcentra vadītāju. Filiāles aktīvo
nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles komisijas darbā iekļauts invalīdu biedrības
„TU VARI” valdes loceklis.
NVA Liepājas filiāles iesaistīja NVO pārstāvi kārtības izskatīšanā par pusaudžu
nodarbinātību vasarā 2007.gadam.
Ludzas rajona invalīdu biedrības priekšsēdētājs aktīvi līdzdarbojas NVA Ludzas filiāles
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konsultatīvās padomes darbā.
NVO un Invalīdu atbalsta centra vadītāja ir NVA Madonas filiāles konsultatīvās padomes
nodarbinātības veicināšanai locekle. Viņa ir:
- piedalījusies konsultatīvās padomes sanāksmēs, kurās apspriests Nacionālais attīstības
plāns, NVA piedāvājumi darba devējiem un bezdarbniekiem;
- iepazinusies ar 2006.gada pētījuma rezultātiem par to, kā klienti vērtē NVA
pakalpojumus, ar pētījumu, kurā raksturots bezdarbnieka sociāli psiholoģiskais portrets;
- izvērtējusi nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 2007.gadam;
- sniegusi atzinumus par filiāles sadarbību ar darba devējiem;
-piedalījusies semināros: Pakalpojumu darba devējiem un nodarbinātības veicināšana,
Sociālo partneru vispārējo prasmju stiprināšana.
NVA Rēzeknes filiāles pārstāvji regulāri tiekas ar pilsētas un rajona skolēnu
pašpārvaldēm, kur sniedz informāciju par skolēnu vasaras nodarbinātību, kā arī informē
par pilsētā un rajonā perspektīvākajām profesijām, tādējādi sekmējot nākotnes profesijas
izvēli. Filiāle līdzdarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, iekļaujot viņu pārstāvjus kā
Konsultatīvajā padomē, tā arī mērķgrupu un skolēnu nodarbinātības izvērtēšanas
komisijās.
Regulāra sadarbība NVA Rīgas reģionālajai filiālei ir ar APEIRONU, organizāciju „Zilais
krusts”, kas palīdz bijušajiem ieslodzītajiem integrēties sabiedrībā un darba tirgū, kā arī ar
Rīgas pilsētas organizāciju „Rūpju bērns” (organizācija personām ar intelektuālās
attīstības traucējumiem), SUSTENTO; Latvijas Invalīdu biedrību; Latvijas Sieviešu
invalīdu asociāciju „Aspazija”; Latvijas Nedzirdīgo sporta federāciju; Nedzirdīgo sporta
federāciju; Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizāciju „Efraims”.
NVA Saldus filiāles konsultatīvajā padomē darbojas aktīvo pasākumu realizācijas
komisijas sastāvā iekļautā Saldus Invalīdu iniciatīvas centra vadītāja. Filiāles vadītāja ir
Saldus pilsētas domes komisijas „Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām” locekle.
Invalīdu biedrības Valkas rajona nodaļas vadītāja ir NVA Valkas filiāles konsultatīvās
padomes locekle, kas piedalās sēdēs (2006.gada otrajā pusgadā notikušas 4 sēdes), kurās
tika izskatīti jautājumi par NVA dažādiem pētījumiem, NVA Valkas filiāles darba
rezultātu izvērtēšana, rezultatīvo rādītāju analīze, pašvaldību nodarbinātības veicināšanas
plānu veidlapu izstrāde un to sastādīšanas procesa novērtēšana. Konsultatīvās padomes
sastāvā ir arī NVO „EMMAUS Smiltene”.
NVA Ventspils filiāles konsultatīvās padomes sastāvā ir iekļauti NVO pārstāvji.
VDI aktivitātes:
VDI izveidojusi Informācijas padomi, kurā ietilpst darba drošības un nodarbināto
veselības aizsardzībā kompetenti speciālisti no LDDK, LBAS, Darba vides un veselības
institūta un LM. Katru mēnesi notiek Informācijas padomes locekļu tikšanās, kurās tiek
lemti jautājumi par sabiedrības informēšanu darba aizsardzības jautājumos, kampaņas
“Eiropas nedēļa drošībai un veselībai darbā” norisi, kā arī VSAA nelaimes gadījumu darbā
un arodslimību preventīvo pasākumu plānu.
VDI ir “Vienošanās par sadarbību” ar LDDK, kuras ietvaros puses informējušas par “labās
prakses” uzņēmumiem darba aizsardzībā, notikusi informācijas apmaiņa par darba devēju
aptaujas rezultātiem, sakarā ar darba vides uzlabošanas pasākumiem.
VDI amatpersonas piedalījās LPS sanāksmē un sniedza informāciju par pusaudžu darba
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drošības problēmām un traumatismu vasaras periodā, par aktualitātēm darba
attiecību un darba aizsardzības jomās, darba tiesisko attiecību kvalitātes analīzi
pašvaldībās, par nelegālās nodarbinātības samazināšanu LPS biedru apkalpojamās
teritorijās.
VDI reģionālās inspekcijas regulāri piedalās LBAS un atsevišķu nozaru (medicīnas,
izglītības) arodbiedrību rajonu pārstāvju rīkotajos semināros, kur tiek izskatīti jautājumi
par darba tiesībām, darba tirgus, nelegālās nodarbinātības, darba aizsardzības, dzimumu
līdztiesības un sociālā dialoga risināšanas jautājumiem.
Dažos rajonos notikusi sadarbība ar rajona Invalīdu biedrības pārstāvjiem, lai veiksmīgāk
risinātu invalīdu nodarbināšanas problēmas un Jēkabpils rajonā ar Poļu biedrības
pārstāvjiem par darba tiesības jautājumiem.
Par nodarbinātības problēmām Liepājā, izmantojot tramvaju, uz kura bija LBAS reklāma
ar aicinājumu strādājošos aizstāvēt savas tiesības, diskusijā piedalījās reģionālās
inspekcijas vadītājs, NVA, LBAS, Liepājas pašvaldības pārstāvji. Jēkabpilī organizētajā
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārā “Sociālā dialoga stiprināšana,
ievērojot dzimumu līdztiesības principus un diskriminācijas novēršanu darba tirgū”, aktīvu
dalību ņēma reģionālās inspekcijas pārstāvji.
SATIKSMES MINISTRIJA
Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs, konferencēs, semināros un citos
pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu risinājumu.
Katru trešdienu notiek Autotransporta direkcijas komercpārvadājumu licencēšanas
konsultatīvā komisija, kurā piedalās pa vienam pārstāvim no biedrības "Autopārvadātāju
asociācija "Latvijas Auto"" un Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācijas.
Autotransporta direkcijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un biedrību "Autopārvadātāju
asociācija "Latvijas auto" ir notikušas divas Starptautisko autopārvadājumu konsultatīvās
padomes sēdes - 2006.gada 2.decembrī un 2006.gada 20.decembrī. Sēdēs skatīti jautājumi
par Eiropas Transporta ministru konferences atļauju sadali 2007.gadam, kā arī Krievijas
2T un 2T3 atļauju sadales principiem 2007.gadā.
Autotransporta direkcija organizē Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācijas
pārstāvjiem sanāksmes un seminārus, lai diskutētu par jautājumiem, kas saistīti sabiedriskā
transporta pakalpojumu nozares reformu un pašreiz spēkā esošo sabiedriskā transporta
pakalpojumu nozari reglamentējošo normu piemērošanu.
2006.gada 13.jūlijā un 8.decembrī ir notikušas pasažieru starptautisko pārvadājumu
konsultatīvās padomes, kurās piedalījās pārstāvji no Latvijas Pasažieru autopārvadātāju
asociācijas un Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas Auto”.
Strādā darba grupa par dzelzceļa infrastruktūras finansējuma modeļa izstrādi – Latvijas
Tranzīta biznesa asociāciju. Dzelzceļa darbinieku izdienas pensiju jautājumu risināšana
notiek sadarbībā ar Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes darbinieku arodbiedrību.
NVO pastāvīgi tiek aktīvi iesaistītas Satiksmes ministrijas atsevišķu projektu izstrādē, to
saskaņošanā.
TIESLIETU MINISTRIJA
6.1. Sadarbība ar Sabiedriskās politikas centru „Providus” kriminālsodu politikas izstrādē
– politikas plānošanas dokumentu izstrādē, piemēram, Kriminālsodu izpildes politikas
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pamatnostādņu projekts, Nepilngadīgo apcietinājumu un brīvības atņemšanas soda
izpildes politikas pamatnostādnes 2006. –2010.gadam un citi;
6.2. Sadarbība ar Latvijas Cilvēktiesību centru kriminālsodu politikas izstrādē – politikas
plānošanas dokumentu izstrādē – piemēram, Kriminālsodu izpildes politikas
pamatnostādņu projekts;
6.3. Latvijas Komercbanku asociācija (LKA):
1) ir piedalījusies starpinstitūciju darba grupās likumprojekta „Maksātnespējas likums”
izstrādes gaitā;
2) Tieslietu ministrija kopīgi ar LKA asociāciju līdz 2007.gada 31.decembrim veiks
papildu izpētes darbu saistībā ar likumprojektā „Maksātnespējas likums” noteiktā
parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa
īstenošanas priekšnosacījumiem (01.08.2006. MK prot.Nr.40 4.§.3.). Izpildes
nodrošināšanai asociācija ar pētījuma veikšanu saistītajā darba grupā tiks pieaicināta kā
eksperts;
6.4. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija:
6.4.1. Likumprojekta „Maksātnespējas likums” izstrādes gaitā ir piedalījusies
starpinstitūciju darba grupās, tai skaitā viedokļu, priekšlikumu un atzinumu sniegšanā par
likumprojektu;
6.4.2. Ministru kabineta noteikumu „Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un
administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs” izstrādes, kā arī to grozījumu
izstrādes gaitā sniedza konsultācijas, kā arī piedalījās starpinstitūciju darba grupās;
6.5. Nacionālās Trīspusējās sadarbības padome:
6.5.1. likumprojekta „Maksātnespējas likums” izstrādes gaitā ir piedalījusies
starpinstitūciju darba grupās, tai skaitā viedokļu, priekšlikumu un atzinumu sniegšana par
likumprojektu;
6.5.2. Ministru kabineta noteikumu „Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un
administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs” izstrādes, kā arī to grozījumu
izstrādes gaitā sniedza konsultācijas, kā arī piedalījās starpinstitūciju darba grupās.
Ņemot vērā asociācijas lūgumu Tieslietu ministrijai rast iespēju palielināt maksātnespējas
procesa administratoru atlīdzību līdz 1200 latiem un maksātnespējas procesa
administrācijas izmaksas līdz 300 latiem, Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra sēdē
tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
14.marta noteikumos Nr.201 "Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un
administrācijas izmaksu segšanas kārtība"" (prot. Nr. 56 68.§), kas nosaka
maksātnespējas procesa administratora atlīdzību 600 latu apmērā un maksātnespējas
procesa administrācijas izmaksas 250 latu apmērā viena maksātnespējas procesa ietvaros;
6.6. Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija izteikusi priekšlikumus šādu Ministru kabineta
noteikumu projektu izstrādes gaitā:
6.6.1. „Sertificēšanas kārtība nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai”;
6.6.2. „Kārtība, kādā izsniedz licenci nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai”;
6.7. Latvijas mērnieku biedrība izteikusi priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu
projekta „Licencēšanas kārtība zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēziskajiem
un kartogrāfiskajiem darbiem”” izstrādes gaitā;
6.8. Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija Izteikusi priekšlikumus Ministru kabineta
noteikumu projekta „Licencēšanas kārtība zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas,
ģeodēziskajiem un kartogrāfiskajiem darbiem”” izstrādes gaitā;
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6.9. Latvijas tirgotāju asociācija sniedza viedokli par grozījumiem Ministru kabineta
2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.562 „Noteikumi par uzņēmējdarbības
reģistrēšanas, ierakstu izdarīšanas komercreģistrā un dibināšanas dokumentu grozījumu
reģistrēšanas valsts nodeva”;
6.10. Latvijas Tehniskās inventarizācijas speciālistu asociācija vairākkārtēji vērsusies
Tieslietu ministrijā, kritizējot Valsts zemes dienesta vadības un Valsts zemes dienesta
Lielrīgas reģionālās nodaļas vadības sociālo politiku (atalgojums, kompensācijas par
personīgā autotransporta līdzekļu izmatošanu u.tml.) un izteikusi priekšlikumus
grozījumiem normatīvajos aktos par būvju tehniskā inventarizācijas speciālistu statusa
maiņu (atdošanu privātajam sektoram);
6.11. Latvijas Darba devēju konfederācija:
6.11.1. likumprojekta „Maksātnespējas likums” izstrādes gaitā ir piedalījusies
starpinstitūciju darba grupās, tai skaitā viedokļu, priekšlikumu un atzinumu sniegšana par
likumprojektu;
6.11.2. Ministru kabineta noteikumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un
darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2005., 2006. un 2007.gadā
izstrādes gaitā sniedza atzinumus un piedalījās starpinstitūciju sanāksmēs
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. Tiek nodrošināta sadarbība ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru Latvijas
Republikas pozīciju saskaņošanā jautājumos, kas saistīti ar dažādu preču kvalitātes
prasību noteikšanu Eiropas Savienības valstīs.
2. Norisinājusies viedokļu apmaiņa ar Latvijas Transatlantisko organizāciju par
iespējamo Ministru kabineta (MK) noteikumu izstrādes nepieciešamības pamatojumu,
kas regulētu nejonizējošā starojuma ietekmi uz cilvēkiem.
3. Ar Veselības ministrijas 2006.gada 15.februāra rīkojumu Nr.34 „Par darba grupas
izveidi” tika izveidota darba grupa, kuras mērķis bija izstrādāt koncepcijas projekta
„Jauniešiem draudzīgi veselības aprūpes pakalpojumi” jaunu risinājuma variantu,
paredzot tajā starpinstitucionālu sadarbību jauniešiem draudzīgas veselības aprūpes
nodrošināšanā.
Darba grupā kopā ar valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjiem piedalījās arī
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas
Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas „Papardes zieds”, Latvijas
Jaunatnes padomes pārstāvji. Darba grupai notika četras sanāksmes un tika sagatavots
ziņojuma projekts veselības ministram.
4. Darba grupā MK noteikumu projekta „Kontaktpersonu primārās medicīniskās
pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība”
sagatavošanai tika pieaicināta atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem
(AGIHAS).
5. Grozījumu Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas
prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
izglītības iestādēm” un Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr.596
„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
izstrādāšanas un saskaņošanas laikā notikušas vairākas tikšanās ar Latvijas Tirgotāju
asociāciju, kas informēta par noteikumu būtību.
Latvijas Pensionāru federācija un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības
organizācija „Sustento” darbojas Pacientu konsultatīvajā padomē. Sabiedriskās
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organizācijas
iesaistījušās
lēmumu pieņemšanas procesā pacientu tiesību jomā,
atbalstot Pacientu tiesību likumprojekta virzību Saeimā.
VIDES MINISTRIJA
Laika posmā 2006.gada jūnijs – 2007.gada janvāris
• Notikušas 7 LVAF Konsultatīvās padomes sēdes.
• Vidēji katrā sēdē piedalījušies 16 NVO pārstāvji (kopumā uz 2007.gada janvāri LVAF
Konsultatīvajā padomē darbojas 29 NVO pārstāvji).
• Konsultatīvās padomes pārstāvji veikuši par 12 projektu īstenošanas gaitas apsekošanu
• Konsultatīvā padome sniegusi vērtējumu un rekomendāciju par 237 projektiem
• Darbību Konsultatīvajā padomē uzsākušas 4 NVO
• Vides ministrs piedalījies 1 Konsultatīvās padomes sēdē, kurā tika sniegts novērtējums
par līdzšinējo Konsultatīvās padomes darbību, kā arī pārrunāta Konsultatīvās padomes
darbība, kas saistīta ar plānotajām izmaiņām Konsultatīvās padomes darbības
organizācijā
• Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas vadība piedalījusies 1 Konsultatīvās
padomes sēdē, kurā tika apspriesti Konsultatīvās padomes priekšlikumi par
nepieciešamajām izmaiņās projektu konkursa nolikumos, kā arī prioritāri atbalstāmie
projekti 2007.gadā.
• Vides ministrijā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu
sagatavošanā līdzdarbība tiek nodrošināta ar sekojošām konsultatīvajām padomēm Nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošanas padomi, Radiācijas drošības padomi,
Īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijas padomi, Gaisa
kvalitātes, klimatu pārmaiņu un tehnoloģiju padomi, Gaujas Nacionālā parka
konsultatīvā padomi, Slīteres Nacionālā parka konsultatīvā padomi, Ķemeru Nacionālā
parka konsultatīvā padomi, Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padomi, Lubānas
mitrāju kompleksa konsultatīvā padomi, Engures ezera dabas parka konsultatīvās
padomi, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvā padomi,
kā arī atsevišķām vides aizsardzībā iesaistītajām profesionālajām NVO - “Latvijas
atkritumu saimniecības asociācija” (LASA), “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu
asociāciju” (LASUA), “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju”
(LEtERA), “Latvijas Lietotu automobiļu tirgotāju asociāciju”, "Latvijas Datortehnoloģiju
asociāciju" (LDTA), "Latvijas iepakojuma asociāciju.”
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Lai sekmētu efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību,
nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, NVO ir
iesaistītas Latvijas nacionālās pozīcijas, instrukcijas ES jautājumos un normatīvo aktu
projektu izstrādes darba grupās un konsultatīvajās padomēs, to izteiktie priekšlikumi un
ierosinājumi tiek analizēti un izvērtēti.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
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Līdz ar valsts programmas „Čigāni
(romi) Latvijā” 2007. – 2009.
pieņemšanu tika izveidota programmas uzraudzības Padome, kuras sastāvā ir plaši
pārstāvētas romu un citu grupu un profilu NVO.

ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
- Informācijas sabiedrības nacionālās padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents
(turpmāk - nacionālā padome). Nacionālās padomes sastāvā ir pārstāvji no LPS, Latvijas
mazo un vidējo uzņēmumu konfederācijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
kameras. Nacionālās padomes mērķis ir sekmēt informācijas sabiedrības attīstību Latvijā
un koordinēt valsts iekļaušanos globālajā un Eiropas attīstības procesā, veicinot valsts
ilgtspējīgu un noturīgu attīstību, nacionālā kopprodukta pieaugumu un visas sabiedrības
dzīves līmeņa celšanos;
- Latvijas Elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes priekšsēdētāja ir īpašu
uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās (turpmāk- koordinācijas padome).
Koordinācijas padomē darbojas LPS pārstāvji un tās mērķis ir veicināt elektroniskās
pārvaldes stratēģisko vadlīniju aktualizēšanu un e-pārvaldes projektu īstenošanu;
- Pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Preses izdevēju asociācijas
piedalījās saskaņošanas sanāksmēs par likumprojektu „Erotikas un pornogrāfijas
ierobežošanas likums”;
 Izstrādājot informatīvo ziņojumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu mājsaimniecībām datortehnikas, programmatūras un interneta pieslēguma
iegādei” darba grupā piedalījās pārstāvji no LIKTA, LIAA un Latvijas datortehnoloģiju
asociācijas;
Pārstāvji no LIA, Biznesa attīstības asociācijas, LAKA, LTA, LIKTA, LETERA, LIAA
tika aicināti piedalīties darba grupā, kas izstrādā vadlīnijas valsts un privātās partnerības
īstenošanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju realizēšanai Latvijā.

7. Paveiktais nevalstisko organizāciju informēšanā par lēmumiem, kas
pieņemti saistībā ar to iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot pieņemto
lēmumu pamatojumu.
AIZSARADZĪBAS MINISTRIJA
NVO iesniegtie priekšlikumi tiek izvērtēti AM, pieprasot atzinumus no aizsardzības
sistēmas speciālistiem atbilstoši kompetencei. Kad ir apkopoti visi viedokļi, tiek gatavots
ziņojums un jautājums par NVO priekšlikumu atbalstīšanu tiek virzīts izskatīšanai dažādu
AM darbības jomu padomēs.
Pēc lēmuma pieņemšanas NVO tiek informētas par lēmumiem, kas pieņemti par to
iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot arī pieņemto lēmumu pamatojumu.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) Ārlietu ministrija sagatavo preses relīzes par VSS, MKK, MK izskatītajiem
jautājumiem, kuras tiek publicētas ministrijas mājas lapā un ir pieejamas visiem
interesentiem.
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2) Ja pieņemtie lēmumi ir saistoši nevalstiskajam sektoram, tad biedrība
LAPAS tiek informēta par lēmumu atsevišķi. Biedrība tālāk izplata saņemto informāciju
savām dalīborganizācijām.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Izstrādājot Bāriņtiesas darbības noteikumus, kas Ministru kabinetā pieņemti 2006.gada
19.decembrī, saskaņošanas procesā tika ņemti vērā Latvijas Pašvaldību savienības
iebildumi un priekšlikumi.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
NVO iesniegtie priekšlikumi tiek izvērtēti un par lēmuma pieņemšanu tiek sniegta
informācijas atbildes vēstulēs vai arī tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
Tikuši ņemti vērā NVO iebildumi/priekšlikumi un informēti attiecīgi NVO par sekojošiem
normatīvo aktu projektiem:
“Grozījumi Konkurences likumā”,
“Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 19.oktobra noteikumos Nr. 862 „Kārtība, kādā
nosakāms naudas soda par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā
minētajiem pārkāpumiem”,
Ministru kabineta noteikumu projekts “Par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos
atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās
aizlieguma”
“Tirdzniecības organizēšanas likums”.
Tikuši ņemti vērā šādu NVO iebildumi/priekšlikumi (vienlaikus informējot attiecīgās
NVO par pieņemtajiem lēmumiem):
Latvijas Tirgotāju asociācija,
Latvijas Darba devēju konfederācija,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija,
u.c. NVO
Latvijas Tirgotāju asociācijai tika sniegts skaidrojums par alkoholisko dzērienu nominālā
tilpuma standartvērtībām
Enerģētikas jomā:
Sniegtas argumentētas atbildes virknei NVO par Enerģētikas nozares politikas plānošanas
dokumentu, kā arī, komentējot jauno normatīvo aktu sagatavošanas nepieciešamību.
Uzņēmējdarbības un rūpniecības jomā:
Kopš 1999.gada tiek izstrādāts ikgadējais Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu
plāns, kas ietver rīcības virzienus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, identificē konkrētas
problēmas un definē konkrētus veicamos pasākumus problēmu novēršanai. Lielākā daļa
Pasākumu plānā iekļauto problēmu ir apzinātas, Pasākumu plāna izstrādē cieši iesaistot
Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Tautsaimniecības padomi, Latvijas Mazo un vidējo
uzņēmēju un amatniecības padomi, kā arī citu komersantu organizāciju pārstāvjus.
Būvniecības jomā:
Par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar NVO iesniegtajiem priekšlikumiem, tās tiek
informētas rakstiski. Ekonomikas ministrija sniedz informāciju, piedaloties NVO valdes
sēdēs ( piemēram, 14.12.2006. Celtnieku arodbiedrībā – par darba samaksu un sociālā
dialoga attīstīšanu,
19.12.2006. LBS valdes sēdē – par 2006.gada rezultātiem un plāniem 2007.gadam
19.12.2006. LBA valdes sēdē - par 2006.gada rezultātiem un plāniem 2007.gadam).
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FINANŠU MINISTRIJA
Finanšu ministrijas Sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošo normatīvo aktu
pilnveidošanas darba grupa saņem no nevalstiskajām organizācijām dažādus
priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, kuri attiecas uz sabiedriskā labuma
organizāciju darbības kontroles uzlabošanu. Minētie priekšlikumi darba grupā tiek izskatīti
un izvirzīti kā darba grupas priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem.
2. Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija (LDTA):
2.1. norādīja Finanšu ministrijai, ka ir nepieciešams samazināt finansiālo slogu, kas rodas
komersantiem, ja komersanti uzglabā valsts noteiktās degvielas rezerves un par degvielas
rezervju apjomu iesniedz nodrošinājumu pilnā apmērā;
2.2. ierosināja paplašināt Valsts ieņēmumu dienesta tiesības piemērot samazinātu
nodrošinājuma apjomu, ņemot vērā nodrošinājuma iesniedzēja komercdarbību. LDTA
vērsa uzmanību, ka nedrīkst veidot vairāku pakāpju sankciju sistēma par vienu un to pašu
pārkāpumu gadījumos, ja par pārkāpumu komersants jau ir bijis sodīts.
Ņemot vērā arī LTDA priekšlikumus, tika sagatavots Ministru kabineta noteikumu
projekts „Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638
„Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas
izstrādājumiem un naftas produktiem”, kas 2006.gada beigās iesniegts Valsts kancelejā.
3. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) lūdza Finanšu ministriju veikt
grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.247 „Kārtība, kādā
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu
(gāzeļļu)”, lai samazinātu birokrātiskos šķēršļus akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtībā, kā
arī skaidrāk tiktu atrunāta akcīzes nodokļa atmaksas saņemšana atšķirīgos gadījumos.
Finanšu ministrija sagatavoja un Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta 2006.gada
12.decembra noteikumus Nr.1005 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa
noteikumos Nr.247 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams
akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)”, kuros ir iekļauti arī LOSP priekšlikumi.
4. Latvijas Augļkopju asociācija (LAA)
LAA sniedza priekšlikumus grozījumiem likumdošanā attiecībā uz alkoholisko dzērienu
ražošanu privātajās saimniecībās un mājas apstākļos, vēloties noteikt atvieglojumus
licenču alkoholisko dzērienu ražošanai saņemšanai, alkoholisko dzērienu aprites kontroles
nosacījumiem. Finanšu ministrija ir izvērtējusi sniegtos priekšlikumus un sniegusi atbildi
LAA. Līdz atbilstošu normas izstrādei un pieņemšanai vēl ir nepieciešams jautājumu par
atvieglojumu piemērošanu alkoholisko dzērienu ražošanai privātajās saimniecībās un
mājas apstākļos papildus izvērtēt gan no lietderības, gan no likumdošanas aspekta,
piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Nevalstiskās organizācijas, kas iesniegušas priekšlikumus, tiek informētas par
pieņemtajiem lēmumiem atbilstoši likumam „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu
izskatīšanas
kartība
valsts un pašvaldību institūcijās”.
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IZGLĪTĪBAS
UN
ZINĀTNES MINISTRIJA
IZM vispārējās izglītības jomā regulāri informē NVO par pieņemtajiem lēmumiem
un aktualitātēm vispārējās izglītības jomā: LIZDA pārstāvis piedalās IZM Vadības
apspriedēs, IZM vispārējās izglītības speciālisti gan pēc uzaicinājuma, gan pēc savas
iniciatīvas piedalās NVO organizētajās sanāksmēs.
IZM pakļautības iestāde Studiju fonds (turpmāk tekstā–SF), ņemot vērā Latvijas
Pilsoniskās Alianses (turpmāk tekstā–LPA) ierosinājumus, izstrādāja Ministru kabineta
noteikumu grozījumu projektu. 31.10.2006. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumos
Nr.888 „Grozījumi Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek
piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes
līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, ar kuriem radās iespēja pretendēt uz studiju
kredīta dzēšanu speciālistiem, kuri strādā nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts
vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Noteikumu Nr.220
57.punkts spēkā esošajā redakcijā paredz šādu iespēju.
ISEC mācību priekšmetu konsultatīvajās padomēs iekļauti mācību priekšmetu
skolotāju asociāciju pārstāvji. Plānotās izmaiņas vispārējās vidējās izglītības saturā tiek
apspriestas ar Latvijas studentu apvienību, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrību, Vecāku apvienību ”VISI”.
IZM Eiropas lietu departamenta kompetences ietvaros nevalstiskās organizācijas
tiek informētas par jaunu tiesību aktu izstrādi, tostarp, informācija par jaunajiem Eiropas
Savienības politikas dokumentiem un tiesību aktu projektiem tiek ievietota arī Izglītības
un zinātnes ministrijas mājas lapā.
SP galvenā sadarbība šobrīd ir ar organizācijām–Latvijas darba devēju
konfederāciju, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jaunatnes padomi
un Augstākās izglītības padomi.
NVO cieši sadarbojas ar valsts institūcijām un pašas līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas
procesos.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Kultūras ministres runa „Latvijas radošās savienības - Latvijas nākotnei” Latvijas rodošo
savienību plēnumā (23.09.2006.) un atskaite par paveikto memoranda „Kultūra 2010”
izpildē.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2006.gada 5.decembra komisijas sēdē
izskatīja likumprojektu "Profesionālo radošo organizāciju likums" (8.Saeimas
likumprojekta reģ.nr.958) un pieņēma lēmumu nevirzīt to tālākai izskatīšanai 2.lasījumā,
uzskatot atsevišķa likuma pieņemšanu par nelietderīgu, un nolēma izskatīt iespēju
atsevišķas šī likumprojekta normas iekļaut "Biedrību un nodibinājumu likumā".
Autortiesības un blakustiesības Latvijas Profesionālo Aktieru Asociācija 2006.gada
6.novembrī vērsās KM ar lūgumu izsniegt atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo
pārvaldījumu attiecībā uz fonogrammās un audiovizuālajos darbos fiksēto izpildījumu
attiecībā uz reproducēšanu un tiesībām padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā
veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā. 2006.gada
11.decembrī atbilstoši Autortiesību likuma 67.pantam un Administratīvā procesa likumam
izsniedza atļauju. Informācija par izsniegto atļauju publicēta laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” Nr. 205 (3573) 2006.gada 27.decembrī.
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LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
2006.gada 19.jūlijā ar MK rīkojumu nr. 541 tika apstiprināts „Rīcības plāns invaliditātes
un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. –
2015.gadam”. Pēc minētā politikas dokumenta pieņemšanas notikuši semināri ar
ieinteresētajām NVO jeb NVO, kuru darbības virziens ir vērts uz invalīdu situācijas
uzlabošanu.
2006.gada 26.oktobrī LM tikās ar LPS, lai pārrunātu Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā paredzēto garantēto minimālo ienākumu līmeni. Pamatojoties uz sarunu
rezultātiem 2007.gadā garantētais minimālais ienākumu līmenis ir Ls 27 (salīdzinājumā ar
2006.gadu Ls 24).
LM pārraudzībā esošajā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā no 2004.gada ir izveidota
Konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir iekļauts arī nevalstiskās organizācijas, t.i., Latvijas
Pensionāru federācijas pārstāvis. Konsultatīvā padome ir izveidota ar mērķi veicināt
valsts politikas īstenošanu, analizēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus sociālās
apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu sniegšanas jautājumos.
SATIKSMES MINISTRIJA
Tiek nodrošināta atgriezeniskā saite - par visiem priekšlikumiem, kas iesniegti tiek sniegta
pamatota atbilde par turpmāko rīcību.
Ja ir saņemti priekšlikumi, sanāksmēs, darba grupās u.tml. jautājums tiek izskatīts un
atkarībā no pieņemtā lēmuma tiek pie tā strādāts. Par pieņemtajiem lēmumiem NVO tiek
informētas.
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. Sagatavoti un koordinēti trīspusējie sadarbības līgumi starp Latvijas Pensionāru
federāciju (LPF), Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru un Veselības
ministriju. Tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa un aktuālas informācijas
ievietošana LPF avīzē „Latvijas pensionārs”, kā arī dalība informatīvajās sanāksmēs.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības organizācija „Sustento” no Veselības
ministrijas saņem aktuālāko informāciju un konkrētas atbildes uz interesējošiem
jautājumiem pacientu tiesību jomā, tādējādi tiek veicināta organizāciju informētība par
pacientu tiesībām veselības aprūpē.
VIDES MINISTRIJA
VIDM atbilstoši likumā Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts
un pašvaldību institūcijās noteiktajos termiņos sniedz atbildes uz saņemtajiem VKP
priekšlikumiem.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
NVO tiek informētas, izsūtot sagatavotos projektus, kuros iestrādāti izteiktie priekšlikumi,
komentāri un rekomendācijas.
Starpministriju sanāksmju un darba grupu sanāksmju protokolus saskaņo ar tām
nevalstiskajām organizācijām, kuras piedalās sanāksmēs.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
o
Darbība notiek ar esošo konsultatīvo padomju starpniecību (skat. 1.punktu).
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Valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. izstrādes laikā notika 6
konsultācijas ar romu NVO Latvijas reģionos.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
NVO iesniegtie priekšlikumi, precizējumi un iebildumi tiek izvērtēti un attiecīgi tiek
precizēti gan tiesību aktu projekti un ziņojumu, gan arī citi politikas plānošanas
dokumenti. NVO tiek iepazīstināti ar precizētajiem projektiem.

8. Paveiktais, lai nodrošinātu NVO iespēju sekot līdzi tiesību aktu projektu
izstrādei un sniegt par tiem atzinumus, uzlabojot NVO informētību par
dokumentu virzību ministrijās.
AIZSARADZĪBAS MINISTRIJA
AM Preses nodaļa izplata informatīvos paziņojumus par izstrādātajiem tiesību aktu
projektiem, tādā veidā sabiedrība, t.dk. NVO, tiek informēta par AM dokumentu virzību.
Izvērtējot MK 2006.gada 17.janvāra instrukciju Nr.2 “Kārtība, kādā ministrija sagatavo,
noformē un izplata informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā
un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem”
prasības, AM regulāri informē par tiesību aktu projektu un politikas plānošanas
dokumentu virzību apstiprināšanai MK, publicē šo un citu aktuālo informāciju par
notikumiem aizsardzības nozarē ministrijas mājas lapā www.mod.gov.lv
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) Izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē izstrādātos normatīvos aktus un politikas
plānošanas dokumentus, atzinumu sniedzēju sarakstā tiek iekļauta arī biedrība LAPAS.
Tādā veidā LAPAS var sniegt atzinumus par izsludinātajiem normatīvajiem aktiem un
piedalīties starpministriju sanāksmēs, kurās tiek izskatīti ministriju un arī LAPAS
iebildumi.
2) Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības jautājumos laikā ministrija informē visus
dalībniekus par aktualitātēm attīstības sadarbības politikas īstenošanā, kā arī aicina
dalībniekus izteikt ierosinājumus politikas plānošanas procesā. Konsultatīvajā padomē
NVO sektoru pārstāv biedrība LAPAS.
3) Ārlietu ministrija izsūta informatīvo biļetenu par aktualitātēm attīstības sadarbības
politikas īstenošanas procesā biedrībai LAPAS, kas nodrošina informācijas apmaiņu ar
visām tās dalīborganizācijām.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Ministrijas izstrādāto normatīvo aktu un politikas dokumentu saskaņošanas procesā
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienība, Nacionālās trīspusējās sadarbības padome,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Jaunatnes lietu padome, Latvijas Studentu
apvienība, Bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku asociācija, Latvijas Audžuģimeņu
biedrība.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Tautsaimniecības padomes pārstāvis ir tiesīgs piedalīties Valsts sekretāru sanāksmēs
(VSS) ar padomdevēja tiesībām. Tāpat, saskaņā ar Ministru kabineta Kārtības rulli,
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Tautsaimniecības padome ir tiesīga sniegt atzinumus
par VSS
izsludinātajiem
normatīvo aktu projektiem. Vienlaicīgi Tautsaimniecības padome sadarbojas ar Saeimu,
ministrijām un citām valsts institūcijām, lai panāktu Tautsaimniecības padomes izvirzīto
priekšlikumu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai iekļaušanu normatīvajos aktos.
ES fondu ieviešanas jomā:
Sadarbība ar Tautsaimniecības padomi un Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības
padomi, izstrādājot tiesību aktus.
ES sadarbības koordinācijas jomā:
1) Pastāvīgi tiek nodrošināta Ekonomikas ministrijas sadarbības partneru informēšana par
nacionālo pozīciju un instrukciju sagatavošanu;
2) 2006.gadā Ekonomikas ministrijas mājas lapā, sadaļā Eiropas Savienība/Sadarbība ar
sociālajiem partneriem regulāri tiek uzturētas divas jaunas sadaļas:
- Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvas – nodrošina elektronisko saiti uz Eiropas
Komisijas Starpinstitucionālo lēmumu pieņemšanas procedūru pārraudzības datu bāzi
PreLex, kurā iespējams iepazīties ar Eiropas Komisijas likumdošanas iniciatīvām un
tiesību aktu projektiem latviešu valodā, kā arī sekot līdi to virzībai Eiropas Savienības
institūcijās;
- Eiropas Komisijas konsultācijas ar nevalstisko sektoru – nodrošina elektronisko saiti uz
Eiropas Komisijas mājas lapu, kurā atrodas tiesību aktu projektu vai iniciatīvu politikas
dokumenti, par kuriem noris sabiedriskā apspriešana, kā rezultātā uzņēmējiem, to
apvienībām un sabiedrībai visās ES dalībvalstīs ir iespējams gan izteikt savu viedokli
atvērto konsultāciju procesā, gan iepazīties ar jau slēgto konsultāciju rezultātiem.
Tūrisma jomā:
NVO pārstāvji tiek iesaistīti tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
Par tiesību aktu projektu sagatavošanu, virzības gaitu, kā arī risināmajiem jautājumiem
NVO dalībnieki tiek informēti Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēdēs, Tūrisma
nozares ekspertu padomes sanāksmēs, ikmēneša tūrisma informācijas dienās un NVO
sanāksmēs (piemēram, Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas sanāksmē 13.07.2006. un
12.12.2006.).
Valsts un privātās partnerības jomā:
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Komercbanku asociācija un Publiskās privātās
partnerības asociācija aktīvi iesaistījās Koncesiju likumprojekta izstrādē.
Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomē iekļautās NVO aktīvi iesaistītas Latvijas
nacionālas Lisabonas programmas izpildes procesā.
Iekšējā tirgus jomā:
Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvis iekļauts Ekonomikas ministrijas izveidotajā darba
grupā, kuras uzdevums ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 11.maija Direktīvas
2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīva) pārņemšana nacionālajos tiesību aktos,
un kurā darbojas arī citu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba
grupas dalībniekiem darba gaitā tiek lūgti priekšlikumi, atzinumi par izstrādātajiem
normatīvo aktu projektiem, kā arī notiek diskusijas par normatīvo aktu iespējamām
piemērošanas problēmām. Tādējādi notiek aktīva NVO pārstāvju iesaistīšanās normatīvo
aktu projektu izstrādē un tiek nodrošināta NVO viedokļa uzklausīšana un atspoguļošana
tiesību aktos. NVO, kas izteikušas priekšlikumus/iebildumus par likumprojektu, kā arī tās
NVO, kas bijušas tieši saistītas ar likumprojektu – aicinātas piedalīties saskaņošanas
sanāksmēs. Par EM pieņemto lēmumu NVO tikušas informētas arī rakstiski.
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NVO (Tautsaimniecības padome, Latvijas darba
devēju
asociācija,
Latvijas
investīcijas un attīstības aģentūra) ir tikušas iesaistītas Latvijas nacionālo pozīciju un
instrukciju izstrādē par pakalpojumu direktīvas projektu, par ES iekšējā tirgus politikas
izstrādi, par divpusēju līgumu sniegšanu starp Eiropas Kopienu un Bulgārijas Republiku,
Eiropas Kopienu un Rumāniju, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko
noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā;
Enerģētikas jomā:
Ekonomikas ministrija, sadarbojoties ar Latvijas Siltumuzņēmumu asociāciju (LSUA) un
nozares komersantiem izstrādāja MK noteikumus „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas
noteikumi”. LSUA tika informēta par visām tiesību akta projekta virzīšanas stadijām.
Sadarbība notiek arī ar gāzes un elektroenerģijas nozares komersantiem viņu darbības
jautājumos.
Būvniecības jomā:
Ekonomikas ministrija visus sagatavotos normatīvo aktu projektus nosūta Latvijas
Būvniecības padomes locekļiem, kuru skaitā ir arī NVO pārstāvji, kā arī informē par
projektu tālāko virzību. Normatīvo aktu projekti ir pieejami arī Ekonomikas ministrijas
mājas lapā sadaļā Būvniecība.
Ārējo ekonomisko attiecību jomā:
2006.gadā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības Uzņēmēju asociāciju tika
saskaņotas 8 sākotnējās pozīcijas, ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju - 7
pozīcijas par attiecīgo nozaru svarīgiem jautājumiem.
Ekonomikas ministrija regulāri saskaņo pozīcijas ar Tautsaimniecības padomi, Latvijas
Darba devēju konfederāciju, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomi,
Tirdzniecības un rūpniecības kameru u.c.
FINANŠU MINISTRIJA
. Finanšu ministrijas mājas lapā pirms katras ECOFIN sanāksmes tiek ievietota
informācija par Latvijas nacionālajām pozīcijām, līdz ar to dodot iespēju nevalstiskajām
organizācijām par tām sniegt savus komentārus.
2. Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments ir izstrādājis nevalstisko organizāciju
informēšanas modeli par Eiropas Savienības politikas dokumentiem. Lai atvieglotu
nevalstiskā sektora darbu, Finanšu ministrijas mājas lapā tiek ievietoti Eiropas Savienības
politikas dokumenti ar iespēju nevalstiskajām organizācijām par tiem sniegt savus
komentārus. Tāpat Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments elektroniski informē
nevalstiskās organizācijas par jaunajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
Šobrīd notiek darbs pie nevalstisko organizāciju informēšanas modeļa par Finanšu
ministrijas sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem ieviešanas.
3. Ir notikušas sekojošas konsultācijas par normatīvo aktu projektiem:
•

likums ″Par iedzīvotāju ienākuma nodokli″,

•

likums ″Par uzņēmumu ienākuma nodokli″,

•

likums ″Par nekustamā īpašuma nodokli″;

•

likums ″Par pievienotās vērtības nodokli″;

•

un tiem pakārtotie normatīvie akti, informatīvajos ziņojumos ietvertiem risinājumiem.

•

Sadarbība notikusi ar šādām nevalstiskām organizācijām:
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•

Latvijas

•

Latvijas Apdrošinātāju asociācija;

•

Latvijas Pašvaldību savienība;

•

Latvijas Lombardu asociācija;

•

Latvijas Kokrūpniecības federācija;

•

ar speciālistiem finanšu nozarē;

Nodokļu

konsultantu

asociācija;

4. Latvijas Alus darītāju savienība (LADS) un Latvijas Alus darītāju asociācija (LADA)
LADS un LADA tika piesaistīti nacionālās pozīcijas „Par Padomes direktīvas ar ko groza
Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju
saskaņošanu projektu” izstrādei. Izstrādātais nacionālās pozīcijas projekts, kā arī
direktīvas, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes
nodokļa likmju saskaņošanu, projekts tika nosūtīts LADS un LADA atzinuma sniegšanai.
LADS un LADA pārstāvji tika arī uzaicināti uz Ministru kabineta sēdi, kurā izskatīja
nacionālās pozīcijas projektu.
5. Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija (TIRNA)
TIRNA nosūtīja Finanšu ministrijai savu viedokli par Veselības ministrijas izteikto
priekšlikumu paaugstināt akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, sniedzot informāciju par
iespējamām problēmām, kas rastos strauji paaugstinot akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, kā
arī komentārus par sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””
attiecībā uz iespējamiem nodokļa atmaksas nosacījumiem. Precizējot likumprojektu,
iespēju robežās tika ņemti vērā izteiktie iebildumi un priekšlikumi.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Latvijas policistu biedrība un policistu arodbiedrības saņem regulāru informāciju ar
aktuālajiem tiesību aktiem, kas skar jautājumus par policistu dienesta gaitu, darba
samaksu, sociālajām garantijām un izglītību.
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
2006.gada 8.maijā tika izdota valsts sekretāra p.i. L.Mankova rezolūcija Nr.1–
20p/5833, kurā ir uzdots visiem IZM patstāvīgo struktūrvienību vadītājiem nodrošināt
atbilstošu institūciju viedokļa saņemšanu un izvērtēšanu pirms attiecīga dokumenta tālākas
virzīšanas Ministru kabineta komisijās, Ministru kabinetā un Valsts sekretāru sanāksmē.
Atbilstoši rezolūcijai IZM struktūrvienības sadarbojas ar NVO, piemēram, vispārējās
izglītības jomā cieša sadarbība ir ar LIVA, LIZDA, LPS, VISI un rajonu un republikas
pilsētu izglītības pārvaldēm.
Studiju fonds 2006.gadā sadarbojās ar Latvijas Studentu apvienību (turpmāk - LSA),
izstrādājot grozījumus studiju un studējošo kreditēšanas noteikumos (Ministru kabineta
29.05.2001. noteikumi Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju
kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu
galvojumu” (turpmāk – noteikumi Nr.220). Par Ministru kabineta 24.01.2006.
noteikumiem Nr.78 „Grozījumi Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumos Nr.220
„Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no
kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” atzinumus sniedza gan LSA,
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gan arī LPA. LSA pārstāvji piedalījās
starpministriju saskaņošanas sanāksmē, kā
arī Ministru kabineta sēdē. Noteikumos Nr.220 tika noteikts (19.punkts), ka studējošā
kredīta apmērs vienam studējošajam ir līdz 120 latiem mēnesī. Pirms grozījumiem: līdz 60
latiem mēnesī 1. – 3.kursa studentiem, līdz 80 latiem mēnesī, sākot ar 4.studiju gadu, līdz
100 latiem mēnesī – doktorantiem.
NVO deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja piedalīties arī nacionālo tiesību aktu
projektu izstrādē, kā arī sniegt atzinumus par noteiktu tiesību aktu, kas saistīti ar
reglamentēto profesiju jomu, vai plānošanas dokumentu projektiem. Tiesību aktu projektu
izstrādē iesaistītās nevalstiskās organizācijas tiek informētas arī par attiecīgā tiesību akta
projekta turpmāko virzību. Tāpat NVO tiek iesaistītas normatīvo aktu izstrādes darba
grupās, kā arī viņas piedalās normatīvo aktu saskaņošanas sanāksmēs visdažādākajās IZM
kompetences jomās.
Profesionālās asociācijas un biedrības, ja normatīvā akta projekts satur attiecīgās
profesionālās jomas izglītības regulējumu, tiek iesaistītas normatīvā akta projekta izveidē.
Arī IZM pakļautības iestādēs jebkurā konsultatīvajā padomē vai darba grupā kopīgi strādā,
gan valstisko, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un lēmumi tiek pieņemti kopīgi.
Zināmā tiesību akta sagatavošanas stadijā tiek lūgti iesaistīto valsts institūciju un NVO
atzinumi.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Bibliotēku nozare
Notikušas 5 Latvijas Bibliotēku padomes sēdes, kurās kopīgi izskatīti bibliotēku nozares
aktuālie jautājumi.
Nemateriālais kultūras mantojums
- darbs ir procesā un pēc pētījuma rezultātu apkopošanas (līdz 2007.gada martam) tiks
informētas par NKM (prasmju nesēji, praktizētāji) arī NVO un sabiedrība.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Jautājumos, kas skar dzimumu līdztiesību Labklājības ministrija piekopj praksi, kad pirms
tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu iesniegšanas valdībā tos prezentē
sabiedriskajām organizācijām.
Papildus sk. 1.punktā ietverto informāciju un 6.punkta pirmo rindkopu.
SATIKSMES MINISTRIJA
Saņemti priekšlikumi no Latvijas interneta asociācijas, Latvijas informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas,
Latvijas telekomunikāciju asociācijas par likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru
likumā” iesniegšanai Saeimā. Priekšlikumi, komentāri un iebildumi ir saņemti arī par
citiem normatīvajiem aktiem.
NVO regulāri tiek informētas par sanāksmēm, darba grupām, kurās ir iespējams arī
piedalīties, tāpat arī par konkrētas NVO saistošajiem normatīvo aktu projektiem un to
tālāku virzību.
TIESLIETU MINISTRIJA
NVO šī informācija ir pieejama Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 243 „Tieslietu
ministrijas nolikums” 5.2.1.2. apakšpunktu Tieslietu ministrija tiesu sistēmas jomā
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nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.
Savukārt Tiesu administrācija kā tieslietu ministra padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes
iestāde atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 107. 1 panta otrās daļas 9. punktam plāno un
nodrošina tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku un tiesu piesēdētāju
apmācību.
Uzdevuma ietvaros turpināta Tiesu administrācijas un nodibinājuma „Latvijas
Tiesnešu mācību centrs” 2005. gada 8. februārī noslēgtā līdzdarbības līguma realizācija
par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, administratīvo tiesu tiesnešu, izmeklēšanas
tiesnešu, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu, tiesnešu amata kandidātu un tiesas darbinieku
apmācību. Lai efektivizētu minētā uzdevuma izpildi, tai skaitā veicinātu Tieslietu
ministrijas un nodibinājuma „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” sadarbību jautājumos, kas
skar Latvijas pārstāvību Eiropas tiesnešu tālākizglītības tīklā (European Judicial Training
Network), notikušas vairākas nodibinājuma „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” un Tieslietu
ministrijas pārstāvju tikšanās.
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. Veselības ministrijas mājas lapas www.vm.gov.lv sadaļā „Tiesību aktu projekti” tiek
ievietoti VM izstrādātie un Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie tiesību aktu
projekti.
Saistībā ar ES struktūrfondu jautājumiem Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu
ministriju nepārtraukti nodrošina informācijas pieejamību par tiesību aktu projektu un
plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī publicē informāciju mājas lapās www.esfondi.lv un
www.vm.gov.lv.
VIDES MINISTRIJA
Vides ministrija savā interneta mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par tiesību aktu
projektu virzību.
Vides sabiedrisko organizāciju un profesionālo asociāciju pārstāvji ir iesaistīti VIDM
darba grupās, kas strādā gan pie normatīvo aktu projektu sagatavošanas, gan dažādu
projektu izvērtēšanas, t.sk. projektu, kas saistīti ar ES finansējuma izmantošanu.
Nevalstisko organizāciju un profesionālo asociāciju pārstāvji sniedz komentārus nacionālo
pozīciju izstrādes gaitā par ES tiesību aktu projektiem.
VKP sanāksmēs pēc padomes uzaicinājuma piedalās VIDM pārstāvji, informējot par
aktualitātēm konkrētos vides jautājumos.
Laika posmā 2006.gada jūnijs – 2007.gada janvāris:
✓ LVAF Konsultatīvās padomes pārstāvji piedalījušies 10 Fonda padomes sēdēs
Vides konsultatīvās padomes pārstāve Fonda padomē K.Veidemane piedalījusies 5 Fonda
padomes sēdēs.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Izstrādājot normatīvo aktu projektus tiek organizētas darba grupas, kurās piedalīties tiek
aicinātas ar nozari saistītās NVO. Regulāri konsultatīvo padomju locekļi un NVO tiek
informēti par izstrādājamiem tiesību aktiem un Eiropas Savienības aktualitātēm
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.
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Par normatīvo aktu izstrādes gaitu normatīvo aktu izstrādē iesaistītās NVO tiek
informētas ar vēstuļu, tai skaitā elektronisko vēstuļu palīdzību, kā arī ikmēneša
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes organizētajās sanāksmēs.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
Laika posmā no 2006.gada jūnija līdz 2007.gada janvārim Sekretariāts organizēja 4
sabiedriskās apspriešanas lībiešu NVO grupās par Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas
„Lībieši Latvijā” aktualizēšanu. Nodrošinātas regulāras sanāksmes, arī attiecīgu
priekšlikumu un atzinumu sniegšana internetā.
o
2006.gada budžeta grozījumu ietvaros tika atbalstīts apjomīgs mazākumtautību
nevalstiskās organizācijas – biedrības „Mazākumtautību programma „Zelta kamoliņš”
projekts „Dialogs par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību”, kas paredz, tai skaitā, valsts ziņojuma tulkošanu krievu valodā,
seminārus ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, kā arī izbraukumu semināru Liepājā ar
Mazākumtautību NVO līdzdalības padomes piedalīšanos.
Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” prioritāšu īstenošanā
Sekretariāts nevalstiskajām organizācijām deleģē šādus uzdevumus: lībiešu valodas kursu
organizēšana; valodas mācību grāmatu izdošana; bērnu un jauniešu vasaras radošo
nometņu organizēšana; lībiešu valodas saglabāšana, kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju
saglabāšana, seno amatu prasmju u.c. nemateriālā mantojuma saglabāšana.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
- Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta interneta mājas lapā
ir pieejama informācija par iknedēļas darba grupu sanāksmēm un tajās izskatāmajiem
jautājumiem;
- Izstrādājot politikas plānošanas dokumentus, Sekretariāts sadarbojas ar
NVO, nosūtot tām izvērtēšanai politikas plānošanas dokumentu projektus.
10. Paveiktais valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas biedrībām, nodibinājumiem un
citām pilsoniskās sabiedrības institūcijām sekmēšanai.
AIZSARADZĪBAS MINISTRIJA
Kā dotācijas 2006.gadā Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darbības nodrošināšanai
tiek piešķirti 12 400 LVL, savukārt Latvijas Nacionālo karavīru biedrības nodrošināšanai –
14 900 LVL.
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) Lai veicinātu Latvijas sabiedrības informēšanu par attīstības sadarbības politiku, 2006.
gadā tika īstenoti 3 projekti. Divus no tiem īstenoja Latvijas nevalstiskās organizācijas:
LAPAS īstenoja projektu “Tiecoties pēc sapņa”, Glen Latvija - “Un Ko Latvija?”. Ārlietu
ministrija daļēji vai pilnībā finansēja šo projektu īstenošanu, kā arī iesaistījās projektu
īstenošanas procesā.
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IZGLĪTĪBAS
UN
ZINĀTNES MINISTRIJA
NVO deleģētie pārstāvji ir iesaistīti arī starpinstitūciju darba grupā, kas izveidota nolūkā
savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības
Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras Ministru Padomē ietvertajiem jautājumiem.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Teātru nozare
Valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas līgums ar Latvijas Jaunā teātra institūtu – biedrību.
Mūzikas nozare
- Ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs” 2005. gada 21.aprīlī noslēgts
līdzdarbības līgums nr. 2.4.4-22/3 Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
mūzikas jomā . Līguma darbības termiņš – 2007. gada 30. decembris.
- 2006. gada 3. martā noslēgts līgums ar biedrību Latvijas Mūzikas informācijas centrs par
finansējuma izlietošanu valsts deleģēto kultūras funkciju veikšanai un informācijas
pieejamības nodrošināšanai.
2006. gada 10. novembrī noslēgta vienošanās par papildu finansējumu 2006. gadā valsts
deleģēto kultūras funkciju veikšanai un informācijas pieejamības nodrošināšanai.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Skatīt informāciju pie 2 punkta apakšpunktā 2.1.8.
SATIKSMES MINISTRIJA
Fizisko personu sertifikācija elektronisko sakaru jomā deleģēta Latvijas Dzelzceļnieku
biedrībai sadarbībā ar Latvijas Telekomunikāciju asociāciju.
TIESLIETU MINISTRIJA
10.1. Tieslietu ministrija ir apzinājusi NVO kontaktpersonas un nodrošinājusi ministrijas
un iestāžu darbinieku informēšanu par tām NVO, ar kurām notikusi sadarbība;
10.2. Eiropas Savienības jautājumu koordinēšanā Tieslietu ministrija ir sadarbojusies ar
šādām NVO:
SO “Latvijas Auto Rezerves Daļu Importētāju Asociācija”, Latvijas Patentu pilnvaroto
asociācija, Starptautiskās Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības asociācijas (AIPPI) Latvijas
nacionālā grupa, Tautsaimniecības padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera,
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Darba
devēju konfederācija, Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Latvijas Patērētāju interešu
aizstāvības asociācijas, Latvijas Tiesnešu biedrība, Latvijas Informāciju tehnoloģiju
telekomunikāciju asociācija, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Telia Latvija”,
Latvijas Interneta Asociācija, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija, Latvijas
Telekomunikāciju asociācija, SIA „Lattelekom”;
10.3. Tieslietu ministrija sniegusi iespēju NVO piedalīties normatīvo aktu un politikas
plānošanas dokumentu izstrādes procesā:
10.3.1. Šķīrējtiesu likumprojekts (Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Juristu
biedrība);
10.3.2. priekšlikumi Administratīvā procesa likuma grozījumiem administratīvā procesa
uzlabošanai (Latvijas Tiesnešu biedrība).
VIDES MINISTRIJA
Laika posmā 2006.gada jūnijs – 2007.gada janvāris:
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✓ LVAF Konsultatīvās padomes pārstāvji
izvērtēšanu to īstenošanas vietās.

veikuši 12 projektu īstenošanas gaitas

LVAF Konsultatīvā padome sniegusi vērtējumu un rekomendāciju par 237 projektiem
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS
SEKRETARIĀTS
• Sekretariāta dalība Eiropas Komisijas programmā trūcīgajām personām.
Sekretariāts ir sabiedrības integrācijas nozares vadošā valsts pārvaldes iestāde
pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai. Starpinstitūciju sadarbības kontekstā,
Sekretariāts, sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Finanšu ministriju, organizēja konkursu
nevalstiskajām organizācijām par pārtikas izdali trūcīgajām personām „Eiropas
Komisijas programmas trūcīgajām personām ietvaros”. Šī konkursa ietvaros konkursa
kārtībā izraudzītās nevalstiskās organizācijas nodarbosies ar Eiropas Komisijas
programmas ieviešanu Latvijā.
• 2006. gada budžeta grozījumu ietvaros NVO sektoram bija iespējams pieteikties un
saņemt dotācijas NVO kapacitātes stiprināšanai Nacionālās programmas iecietības
veicināšanai un Valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. mērķu
un prioritāšu ietvaros.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
- LIA, LPS, LIKTA, LLPA un Latvijas Pilsoniskā alianse tika informēti un aicināti
piedalīties projektu izstrādē un izveidotajās darba grupās par Eiropas Komisijas iniciatīvu
„E-līdzdalība”;
- Par Eiropas Komisijas iniciatīvu „E-iekļaušana”, lai izstrādātu un īstenotu e-iekļaušanas
politiku, kas tiek īstenota saskaņā ar ES iniciatīvu „i2010- Eiropas informācijas sabiedrība
izaugsmei un nodarbinātībai”, notiek sadarbība informācijas apmaiņai ar LIA, Latvijas
Pilsonisko aliansi, LPS, LLPA un LIKTA;
Gatavojoties Transporta, sakaru un enerģētikas ES ministru padomes sanāksmei
Luksemburgā, kas notika 2006. gada 8., 9. jūnijā, Sekretariāts un Satiksmes ministrija
rīkoja starpinstitūciju sanāksmi, kur tika apspriesti Latvijas nacionālo pozīciju projekti.
Sekretariāts ar prezentāciju starpniecību informēja sanāksmes dalībniekus par ES jauno
politisko attīstības virzienu dokumentiem un to lomu ES i2010 politikas veidošanas
procesā. Sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no LIKTA un LTA.

11. Cita Memoranda mērķiem atbilstoša sadarbība
ĀRLIETU MINISTRIJA
1) ĀM Preses centrs organizē NVO dalību ĀM Valsts sekretāra rīkotajās informatīvajās
sanāksmēs par Latvijas ārpolitiku (līdz šim tajās piedalījies sabiedriskās politikas centrs
Providus).
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2) Informācijas nodaļa izmanto NVO sniegto informāciju, ja tā saturiski ir
izmantojama informatīvo biļetenu veidošanā, kā arī izplata NVO informāciju ĀM un
diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību tīklā.
3) Saskaņā ar MK 2003. gada 11. jūnija Rīkojumu Nr.385 Par ministriju un citu valsts
iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos ĀM veic koordinējošas institūcijas
funkcijas, lai nodrošinātu Latvijas kandidātu nominēšanu pārstāvībai Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejā (EESLK). Lai nodrošinātu līdzsvarotu Latvijas pārstāvību
EESLK darba devēju, darba ņēmēju un dažādu interešu pārstāvības grupās, konsultāciju
procesā ir iesaistītas gan valsts pārvaldes, gan nevalstiskās organizācijas. 2006. gada
decembrī tika uzsākta jauna pretendenta atlases procedūra kandidāta nominēšanai darba
devēju grupā.
4) ĀM mājas lapā tiek regulāri ievietota aktuāla informācija par starptautisku organizāciju
rīkotām konferencēm, semināriem un sanāksmēm, kurās ieteicama NVO dalība.
5) ĀM Konsulārais departaments ir sadarbojies ar Resursu centru sievietēm “Marta” un
Starptautisko migrācijas organizāciju, sniedzot palīdzību cilvēku tirdzniecības upuru
rehabilitācijā atsevišķos gadījumos.
6) ĀM Amerikas un Karību valstu nodaļas ietvaros notiek gatavošanās Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības kameras paredzētajai tirgus misijai uz Peru 2007. gadā.
7) 2006. gada 4.-5. oktobrī Kijevā, Ukrainā norisinājās Latvijas Ārpolitikas institūta
pētnieku dalība ASV iniciatīvas E-Pine ietvaros notiekošajā ASV, Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu think-tank sanāksmē.
8) 2006. gada 19.-21. oktobrī ASV Valsts departamenta palīdzības Eiropai un Eirāzijai
koordinatora Toma Adamsa vizītē Rīgā piedalījās arī LATO pārstāvji.
Informācijai:
2006.gada septembrī sadarbībā ar Kanādas - Latvijas Biznesa Asociāciju tika organizēta
Latvijas uzņēmēju delegācijas programma Kanādā Latvijas Prezidentes valsts vizītes laikā.
Organizācija aktīvi darbojas, lai veicinātu Kanādas biznesa aprindu interesi par Latviju.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Iekšējā tirgus jomā:
Uzklausīti Latvijas Iepakojumu asociācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas un Mazo un
vidējo uzņēmumu amatniecības padomes viedokļi.
Veiktas konsultācijas ar NVO un iegūta informācija ziņojuma sagatavošanai Eiropas
Komisijai par pāreju uz vasaras laiku.
Ekonomikas ministrijas mājas lapas sadaļā par Eiropas Savienību ir iekļauta un tika
pastāvīgi aktualizēta informācija par tehnisko noteikumu projektu saskaņošanu ar Eiropas
Komisiju, informācijas apmaiņas procedūru par valsts pasākumiem, atkāpjoties no brīvas
preču aprites principa Eiropas Savienībā, informācija par Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas projektu par pakalpojumiem iekšējā tirgū.
FINANŠU MINISTRIJA
Nevalstisko organizāciju pārstāvji līdzdarbojas:
• Sabiedriskā labuma komisijā uz kuru atzinumiem pamatojoties, Finanšu ministrija
pieņem lēmumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu;
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grupa, kuras uzdevums ir izstrādāt
• Finanšu ministrijā ir izveidota darba
atbilstošos grozījumus likumam “Par pievienotās vērtības nodokli”, lai tajā iekļautu
Padomes 1977.gada 17.maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK minētās izvēles normas.
• Notiek sadarbība PVN pašu resursa pārskata sastādīšanā, kur atsevišķas NVO Finanšu
ministrijai sniedz viņu rīcībā esošo nepieciešamo informāciju.
2. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome rīkoja sanāksmi par alkohola
ražošanu privātajās saimniecībās un mājas apstākļos, kurā tika pārrunāti jautājumi, kas
saistīti ar augļkopības produkcijas ražotāju iespējām ražot augļu-ogu vīnu, ievērojot jau
pašlaik spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī par iespējamiem atvieglojumiem. Īpaša
uzmanība tika pievērsta iespējai alkoholiskos dzērienus ražot privātajās mājsaimniecībās,
kas nodarbojas ar lauku tūrismu. Sanāksmē piedalījās Finanšu ministrijas pārstāvis.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Valsts policija sadarbībā ar Resursu centru sievietēm „Marta” un krīžu centru „Dardedze”
veido mājas lapu bērniem un jauniešiem par drošību, cilvēku tirdzniecību un vardarbību.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Reģionālā kultūrpolitika
2006. gada septembrī Kultūras ministrijā tika nodota Valsts programmas „Reģionālā
kultūrkartēšana un kultūras procesu pētniecība” pirmā kārta, kuras ietvaros ir apkopota
pamatinformācija par kultūras 250 NVO darbību valstī.
Bibliotēku nozare
Valsts nodrošina bibliotēku nozares nevalstisko organizāciju līdzdalību un pārstāvību
starptautiskajās bibliotēku nevalstiskajās organizācijās. 2006.gadā Kultūras ministrija
nodrošināja gada biedra maksas samaksu Latvijas Bibliotekāru biedrības darbībai
Starptautiskajā bibliotēku institūciju un asociāciju federācijā IFLA un Eiropas bibliotēku
nevalstiskajā organizācija EBLIDA.
Autortiesības un blakustiesības 2006.gada 7.novembrī Nacionālās Bibliotēkas telpās
notika sanāksme, kurā tika pārrunāti jautājumi par AKKA/LAA sadarbību Latvijas
bibliotēkām. Šo sanāksmi organizēja NB sadarbībā ar KM Autortiesību un blakustiesību
nodaļu un Bibliotēku nodaļu. Tika apspriesti jautājumi par publiskā patapinājuma
administrēšanai pieejamiem datiem bibliotēku informāciju sistēmās un statistikas
veidlapās. Tāpat tika apspriestas sadarbības iespējas 2006.gada pētījumam.
Tautas māksla
V/a „Tautas mākslas centrs” (TMC) sadarbojas ar Latvijas Vīru koru biedrību un Latvijas
koru asociāciju ( TMC palīdz izplatīt informāciju par šo organizāciju rīkotajiem
pasākumiem).
KM pārstāvniecība citu valsts institūciju darba grupās:
ĪUMSILS:
- No 03.11.2004. gada MK rīkojuma projekta „Par Latviešu diasporas atbalsta programma
2004.-2009. gadam” konsultatīvajā padomē.
- No 02.02.2006. gada ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” vadības padomē.
- No 28.09.2006. gada Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” darba grupā.
ĀM un ĪUMSILS:
- No 11.01.2006. nacionālā ziņojuma par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par
nacionālo minoritāšu aizsardzību” izstrādes grupā.
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ĀM:
- No 18.10.2006. nacionālā ziņojuma par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par
jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu darba grupā.
FM:
- Ar MK 09.02.2005. rīkojumu Sabiedriskā labuma komisijā.
- Ar 23.10.2006. starpministriju darba grupā kritēriju noteikšanai NVO valsts finansējuma
saņemšanai.
LNKBA:
- KM pārstāvniecība svarīgākajos Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
organizētajos pasākumos un vadības sanāksmēs.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Informācija par PKIVA sadarbību ar citām NVO:
14.07.2006. PKIVA Rīgas kabineta pārstāvji piedalījās Latvijas Neredzīgo biedrības
organizētajā konferencē par redzes invalīdu integrēšanu izglītības sistēmā, darba tirgū un
sabiedrībā, kur iepazīstināja konferences dalībniekus ar PKIVA piedāvātajiem
pakalpojumiem un palīdzības iespējām profesijas izvēlē un darba meklēšanā cilvēkiem ar
redzes traucējumiem
Vairākkārtīgas tikšanās ar Tukuma NVO apvienības, Saldus rajona NVO apvienības,
Talsu rajona NVO apvienības darbiniekiem, kurās pārrunātas sadarbības iespējas
05.10.2006. PKIVA Ogres kabineta darbiniecēm bijusi tikšanās ar NVO „Jauno
māmiņu klubs” Ogrē darbiniekiem un dalībniekiem, kā rezultātā tika noorganizētas
nodarbības jaunajām māmiņām ar PKIVA speciālistiem (sevis izpēte + informēšana par
izglītības un darba iespējām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā laikā)
09.10.2006. PKIVA pārstāvju tikšanās ar RCS „Marta” darbiniecēm un pārrunas par
iespējamo sadarbību. Tikšanās rezultātā, RCS „Marta” sociālā darbiniece piedalījās
PKIVA Rīgas reģiona darbinieku sapulcē un iepazīstināja Rīgas, Ogres un Tukuma
konsultantus ar RCS „Marta” darbību un pakalpojumu klāstu, kā arī – plānoto PKIVA un
RCS „Marta” sadarbību. Plānots, ka PKIVA darbinieki pēc RCS „Marta” darbinieku
pieprasījuma sniegs konsultācijas profesijas izvēlē un darba meklēšanā cilvēku
tirdzniecībā cietušajiem, kuri iziet rehabilitāciju RCS „Marta”.
27.10.2006. tikšanās ar nestrādājošām sievietēm Lauku sieviešu atbalsta centrā (sevis
izpēte + informēšana par darba tirgu, izglītības iespējām).
01.12.2006. Vieglās valodas aģentūras projekta „Jauniešu ar intelektuālās attīstības
traucējumiem sociālā rehabilitācija, nodrošinot viņiem pieejamu informāciju. Materiāli par
projektu un grāmatas „Kā atrast darbu”, „Cilvēks, kas strādā”, „Banka”, vieglajā valodā
tiks nodoti arī Rīgas informācijas kabinetam un Vidzemes reģionālajam centram.
Cēsu rajona Invalīdu biedrība – par PKIVA pakalpojumu pieejamību
Jēkabpils Pensionāru apvienība „Sasaiste”- diskusijas par PKIVA sniegtajiem
pakalpojumiem.
Biedrība „Baltā māja” - diskusijas par PKIVA sniegtajiem pakalpojumiem.
Bauskas Sarkanais Krusts – tikšanās sadarbības veidošanai un diskusijas par PKIVA
sniegtajiem pakalpojumiem.
Ventspils NVO „Spārni” - tikšanās sadarbības veidošanai un diskusijas par PKIVA
sniegtajiem pakalpojumiem.
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NVO „Eglesija” - tikšanās sadarbības
veidošanai un diskusijas par PKIVA
sniegtajiem pakalpojumiem.
SIC sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, īpaši SUSTENTO, Latvijas Neredzīgo
biedrību un Latvijas Nedzirdīgo savienību. Iesaistot NVO kā partnerus projektos (t.sk.
starptautiskos), kopīgi tiek veikti pētījumi par invalīdu nodarbinātības jautājumiem,
izstrādātas jaunas profesionālās izglītības programmas, jaunas izglītības metodes. Veikts
pētījums par invalīdiem darba tirgū – viņu interesēm un reālo nodarbinātību. Lai uzlabotu
nedzirdīgo cilvēku integrāciju sabiedrībā, uzsākta surdotulku apmācība Koledžā RRC. Ar
NVO ekspertu atbalstu tiek izstrādātas apmācības metodes cilvēkiem ar psihiskām
saslimšanām. SIC un Latvijas Neredzīgo biedrības sadarbības rezultātā izstrādāta runas
sintēzes programmatūra, kas ļaus neredzīgajiem cilvēkiem komunicēt internetā un
apmainīties ar elektroniskā pasta vēstulēm, tādējādi sekmējot viņu iekļaušanos pilsoniskā
sabiedrībā. Informācija par SIC profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
pieejama invalīdu NVO mājas lapās internetā, kā arī nevalstisko organizāciju izdotajos
preses izdevumos. NVO tiek iesaistītas tiešā dialogā par invalīdu izglītības un darba
iespējām reģionos (notikusi apaļā galda diskusija Valmierā un tuvākajā laikā tiek plānoti
līdzīgi pasākumi citos reģionos), uzaicinot pilnīgi visu vietējo invalīdu NVO pārstāvjus.
Ar NVO palīdzību mērķa grupai tiek izplatīti iespiestie materiāli par profesionālās un
sociālās rehabilitācijas iespējām.
TPC savā darbībā pastāvīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kuru
mērķauditorijai aktuāls ir tehnisko palīglīdzekļu jautājums – APEIRONS, SUSTENTO,
Latvijas Neredzīgo savienība, Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Protezēšanas, ortozēšanas un
tehniskās ortopēdijas asociāciju, Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju
apvienība u.c. NVO tiek iesaistītas normatīvo aktu izstrādē, kā arī TPC veic konsultatīvo
darbu valsts iepirkumu jomā. Tāpat tiek pieaicināti eksperti no NVO, izstrādājot tehniskās
specifikācijas dažādiem tehnisko palīglīdzekļu veidiem.
2006. gada otrajā pusgadā TPC sadarbībā ar NVO tika uzsākts darbs pie MK noteikumu
nr.175 „No valsts budžeta līdzekļiem finansējamie tehniskie palīglīdzekļi” grozījumiem.
Grozījumi paredz papildināt noteikumus ar jauniem palīglīdzekļu veidiem, kas tiks
finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.
SATIKSMES MINISTRIJA
Ekspertu grupas tikšanās uz Latvijas – Krievijas robežas risinot jautājumu par robežas
šķērsošanu kravu pārvadātājiem, kurā piedalījās Satiksmes ministrijas, Autopārvadātāju
asociācijas „Latvijas Auto” un Krievijas eksperti.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS
SEKRETARIĀTS
- LIA atbalstīja 2006.gada 4. oktobrī Rīgā notikušo starptautisko semināru „Internets un
vide pēc Pasaules informācijas sabiedrības samita: veicināsim dialogu starp dalībniekiem”,
ko rīkoja Sekretariāts sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu Piešķiramo interneta vārdu
un numuru korporāciju (ICANN);
- 2006.gada 6.jūlijā Rīgā notika Sekretariāta sadarbībā ar Eiropas Komisijas Informācijas
sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta Administratīvo vienību „eContent
un drošāks internets” rīkotā eContentplus programmas informācijas diena, kurā piedalījās
valsts institūciju, pašvaldību, privāto uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kas
tika iepazīstināti ar programmas saturu un projektu sagatavošanas principiem.

