Ministriju sniegtā informācija par Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda izpildi1
laika posmā no 2007.gada janvāra līdz 2007.gada jūnijam
1. Paveiktais efektīgu NVO un ministrijas sadarbības mehānismu izveidē, to pilnveidošanā
ĀRLIETU MINISTRIJA
Sadarbībai ar NVO tiek izmantota e-VAS sistēma (Vecāko amatpersonu sanāksmē izskatītie jautājumi
par ES. Paredzēts eVAS izvietot interneta vidē, nodrošinot NVO un sociālajiem partneriem ērtu un
operatīvu pieeju dokumentiem. Pārstāvji no ĀM pēc uzaicinājuma piedalās organizācijas LAPAS
padomes sēdē, notiek divpusējas tikšanās starp ĀM Attīstības sadarbības departamenta un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem. ĀM sniedz informāciju NVO par attīstības sadarbības valstu amatpersonu
vizītēm Latvijā.
ĀM sagatavo un izsūta NVO informatīvo biļetenu par aktualitātēm attīstības sadarbības politikas
īstenošanas procesā.
2007. gada 19. martā Ārlietu ministrs Artis Pabriks parakstīja Ārlietu ministrijas sadarbības protokolu
ar NVO (“Eiropas Kustība Latvijā”, “Latvijas Pilsoniskā Alianse”, Klubs “Māja”, Sabiedriskās politikas
centrs “PROVIDUS”), kas paredz:
a) tiešas informācijas apmaiņas par Ārlietu ministrijas kompetencē esošajiem ES jautājumiem
sekmēšanu;
b) koordinētu rīcību sabiedrības izglītošanā par iespējām iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā;
c) kopīgi īstenotus projektus sabiedrības informēšanai pār Ārlietu ministrijas kompetencē esošiem ES
jautājumiem.
2007. gada 29. martā Ārlietu ministrijas un NVO Sadarbības protokola ietvaros notika diskusija ar
NVO par Latvijas nostāju Līguma par Konstitūciju Eiropai jautājumā.
2007. gada pirmā pusgada laikā Ārlietu ministrija ir uzsākusi procedūras Līdzdarbības līguma
noslēgšanai ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem šī gada jūlijā. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
49. panta nosacījumiem, Ārlietu ministrija ir paredzējusi noslēgt līdzdarbības līgumu “Par interešu
pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā”, kura mērķis ir veicināt un sekmēt Latvijas darbību
Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO) un Latvijas sabiedrības atbalstu interešu
pārstāvībai NATO, vairot informācijas pieejamību Latvijas sabiedrībai par NATO, tās mērķiem un
darbību. Šī līguma uzdevums ir pilnvarot nevalstiskā sektora pārstāvi/pārstāvjus sekmēt Latvijas darbību
NATO un Latvijas sabiedrības atbalstu interešu pārstāvībai NATO, kā arī vairot informācijas pieejamību
Latvijas sabiedrībai par NATO, tās mērķiem un darbību.
Ir uzsākts darbs pie pētījuma pasūtījuma sagatavošanas par NVO un sociālo partneru iespējām
iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā (pētījumu paredzēts pabeigt līdz 2007. gada beigām).
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Skatīt pārējās sadaļās minētos pasākumus.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Ministrijas informācija dod iespēju secināt, ka efektīva ministrijas un NVO sadarbība notiek,
izmantojot konsultatīvās institūcijas. Pie Ekonomikas ministrijas darbojas vairākas konsultatīvas
institūcijas – Tautsaimniecības padome (TSP), Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības
padome (MVUAP), Valsts un privātās partnerības konsultatīvā padome (VPP konsultatīvā padome),
Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome, Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (LTKP), Latvijas
Būvniecības padome (LBP), kā arī Eksporta veicināšanas padome (EVP).
______
Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes
ministrijas, Tieslietu ministrijas, Zemkopības ministrijas sniegtā informācija bija pēc struktūras atšķirīga, tāpēc Valsts
kancelejā to strukturēja atbilstoši atskaites sadaļām. Ja Jūs interesē augstāk minēto ministriju sniegtā informācija pilnībā,
lūdzam to pieprasīt Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vecākajai referentei Guntai Freimanei (tālr. 7082929; epasts: gunta.freimane@mk.gov.lv).
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IEKŠLIETU MINISTRIJA
Valsts policijas Galvenajā administratīvajā pārvaldē tika sagatavoti priekšlikumi Koplīguma ar
Latvijas Neatkarīgo policistu arodbiedrību grozījumiem. Minētie priekšlikumi ir nosūtīti. Arodbiedrībai.
Vienlaicīgi pie Valsts policijas priekšnieka notikušas pārrunas ar Latvijas Neatkarīgo policistu
arodbiedrības pārstāvi par turpmāko sadarbību
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
Kultūras ministrijā efektīvai sadarbībai ar kultūras NVO:
1) ieviestas konkursu procedūras NVO finansēšanai par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
mākslas jomā;
2) ar konkursa uzvarētājiem tiek slēgti līgumi par valsts finansējumu izlietošanu.
2007. gada I pusē KM ir noslēgusi 18 līgumus ar kultūras NVO par valsts finansējumu izlietošanu.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Organizācijām izsūta informāciju par LM aktualitātēm.
Organizācijas konsultē ministrijas pakļautības iestāžu darbiniekus.
Organizācijas sniedz konsultācijas valsts iepirkumu jomā.
LM slēdz sadarbības līgumus ar organizācijām.
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.
VIDES MINISTRIJA
2007.gada 27.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes
nolikums” un saskaņā ar tajos noteikto kārtību tika ievēlēta Vides konsultatīvā padome (VKP). 2007.gada
26.aprīlī ar vides ministra rīkojumu tika apstiprināts rīkojums Nr.277 „Par vides konsultatīvās padomes
personālsastāvu”. VKP ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt
sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. VKP sastāvā ir 20 biedrības un
nodibinājumi, kuru mērķis ir vides aizsardzība.
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
profesionālo, nozaru un interešu biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji. 2007.gada 17.aprīlī vides
ministra rīkojumu Nr.245 tika apstiprināts „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes
nolikums”.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Zemkopības ministrijai jau vairākus gadus ir sekmīga sadarbība ar LPS. Ik gadu abas institūcijas
vienojas par sadarbības virzieniem un prioritātēm, parakstot nodomu protokolu, kas paredz savstarpēju
sadarbību informācijas apmaiņā par lauksaimniecības un lauku attīstības aktualitātēm. Dokumentā ir
noteikta mērķtiecīga un konkrēta turpmākā ZM un LPS sadarbība, lai nodrošinātu lauku iedzīvotājus ar
informāciju par valsts subsīdijām, veterinārajām prasībām, aktualitātēm, mežu politikā, zivsaimniecībā,
ūdeņu apsaimniekošanā, kā arī par lauksaimniecības speciālistu darbu pagastos.
Pamatojoties uz „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 12.panta pirmo daļu, Zemkopības
ministrija (ZM) katru gadu slēdz sadarbības līgumu ar LOSP (sadarbības līgums tika noslēgts 2007.gada
14.martā saskaņā ar ZM un LOSP noslēgto sadarbības līgumu, ministrija iesniedz LOSP izskatīšanai
aktuālus un stratēģiskus jautājumus (t.sk. ministrijas izstrādātos normatīvo aktu projektus), kas saistīti ar
lauksaimniecību un lauku attīstību, un LOSP sniedz atzinumu par šiem jautājumiem.
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Ministrija 2006.gada 27.janvārī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LPUF, kas paredz apvienot
spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai, kas ir vērsta uz pārtikas aprites politikas iztrādāšanu
un normatīvo aktu projektu iztrādi.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
KONSULTATĪVĀS PADOMES:
- Pilsoniskās sabiedrības padomes sanāksme 7.jūnijā, izskatot jautājumus par valsts programmas
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads” īstenotajiem pasākumiem 2006.gada augusts –
2007.gada maijs, plānotie pasākumi 2007.gadā, izmaiņas padomes Nolikumā, padomes sastāva maiņa,
nākamo sanāksmi plānojot 2007.gada augustā-septembrī.
- Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju Līdzdalības padomes 3.sanāksme notika 21.22.04.2007 Liepājā (izbraukuma sesija). Izbraukuma sesijas mērķis bija iepazīstināt NVO Līdzdalības
padomes locekļus ar mazākumtautību kopienu un biedrību situāciju, vajadzībām un iespējām Kurzemes
reģionā, apspriest ar reģiona nevalstiskajām organizācijām Latvijas Republikas Sākotnējo ziņojumu par
Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību Latvijā.
- Izveidota un regulāri darbojas sabiedriska konsultatīva institūcija Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas
„Lībieši Latvijā” Vadības padome.
Sadarbības mehānismi:
- Tiek īstenoti noslēgtie sadarbības līgumi starp sekretariātu un pašvaldībām Talsu, Ventspils (Tārgale),
Rīgas (Krimulda, Sigulda) un Limbažu (Staicele) rajonā par informācijas apmaiņu, sadarbību un
atbalstu Lībiešu (līvu) NVO projektu un pasākumu īstenošanā (kopā iepriekšējā periodā noslēgti 8
sadarbības līgumi) un sagatavošanā ir sadarbības līgums starp NVO, sekretariātu un Rīgas domi.
- Pasākumu īstenošana / sadarbības attīstība Sadarbības līguma ar Pasaules Brīvo Latviešu apvienību
(2006.gada 27.septembrī/ Nr.03-19/1) ietvaros par Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu atbalstu.
- Pasākumu īstenošana / sadarbības attīstība Sadarbības līgumu ar Reģionālajiem NVO resursu centriem
(noslēgti 2005.gada 18.decembrī) ietvaros par pastāvīgu atbalstu reģionālajām NVO.
NVO pārstāvju iesaiste valsts budžeta dotāciju piešķiršanas komisijās, piemēram, interešu
aizstāvības NVO, lauku NVO.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS
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 (turpmākLTA) , Latvijas Atvērtā Koda asociācijas (turpmāk- LAKA) un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācijas (turpmāk- LETERA). Tiek turpināta sadarbību arī ar pašvaldības pārstāvošām
biedrībām - Latvijas Pašvaldību savienību (turpmāk - LPS) un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (turpmāk LLPA).
2. Valsts programmā “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads” paredzēto pasākumu
izpilde, vērtējums un nepieciešamie papildinājumi
ĀRLIETU MINISTRIJA
Saskaņā ar Valsts programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009. gads” 1.2.
rīcības virzienu sadarbības veicināšanai (Veicināt labdarību, tai skaitā, brīvprātīgo darbu, indivīdu
ziedošanu, uzņēmumu filantropiju un nodibinājumu veidošanos), Ārlietu ministrija ir noslēgusi līgumu ar
biedrību “Attīstības izglītības biedrība “GLEN Latvija”” par projekta “Atbalsts darbam ar bērniem
Gruzijā” finansēšanu. Šajā projektā piedalās viena brīvprātīgā persona no Latvijas, kuras dalību projektā
finansē Ārlietu ministrija.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Skatīt pārējās sadaļās minētos pasākumus.
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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 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.
VESELĪBAS MINISTRIJA
Aktivitātes pašreiz nenotiek.
VIDES MINISTRIJA
Vides ministrijā pilsoniskās sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu koordinē Stratēģijas un
koordinācijas departaments un Valsts sekretāra padomnieks Ēriks Leitis.
Vides ministrijā NVO kvalitatīvu līdzdalību nacionālo pozīciju sagatavošanā regulāri darbojas
vairāk nekā 100 vides NVO pārstāvēta demokrātiskā procedūrā ievēlēta Vides konsultatīvā padome.
Vides ministrija 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, konferenču, 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”, Vides NVO realizētām programmām Zilie karogi, Ekoskolu programma, Jaunie Vides reportieri,
kuru izvērtēšanas darbā pēc NVO uzaicinājuma piedalījās arī VIDM pārstāvji.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
26.04.2007. tika noslēgts uzņēmuma līgums Nr.03-10/16 ar politikas pētnieci Z.Miezaini par
valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads” starpposma novērtējuma
veikšanu. Rezultāti sekretariātam tiks iesniegti līdz š.g. 1.septembrim, kas būs par pamatu valsts
programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads” aktualizētā projekta sagatavošanai.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS
Nav attiecināms.
3. Kopīgi veiktie projekti, tai skaitā visaptveroša sabiedrības pilsoniskā izglītošana jautājumos par
valsts pārvaldi.
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
Nevalstiskās organizācijas veic aizsardzības nozarei aktuālu jautājumu pētniecību.
Pārskata periodā AM ir sadarbojusies ar 19 NVO. Sadarbības ietvaros uzsākti un realizēti šādi
projekti:
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- Latvijas
Transatlantiskā
organizācija
- organizācijas biroja darbības un starptautiskās
sadarbības nodrošināšana;
- Latvijas Transatlantiskais jauniešu klubs - starptautiskais jauniešu - vidusskolēnu konkurss «Aliante
2007»;
- Latviešu strēlnieku apvienība – piešķirts finansējums starptautiskās darbības nodrošināšanai Eiropas
valstu karavīru organizāciju apvienībā;
- nodibinājums "Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds" – pulkveža Oskara Kaplaka piemiņas
pasākumi;
- Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds - uzvedumu cikls "Vēlais viesis" un
ekskursija pa Rīgas Brāļu kapu ansambli;
- Lauku bibliotēku atbalsta biedrība - erudīcijas konkurss skolēniem "Gods kalpot Latvijai";
- Latvijas Spēka atlētu federācija - "Karavīru dienas: Armijas dižvīrs 2007";
- J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs – informatīvi izglītojošs pasākums jauniešiem
“Kurzemes mežu mantinieki”;
- biedrība "Eiropas latvietis" - TV raidījumu cikls "Reālā Eiropa" LTV I programmā;
- Latvijas Okupācijas muzeja biedrība – grāmatas „PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945)” 2. daļas
izdošana;
- biedrība "Liepājas politiski represēto klubs" – atbalstīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākumu organizēšana Liepājā;
- Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts - grāmatas ar CD "Latviešu kara
dziesmas" izdošana;
- biedrība "Sporta attīstības centrs" - Latvijas skolu čempionāts ielu basketbolā un „Kalniešu spēles
(Siguldā)”;
- biedrība „Vilki” - grāmata–fotoalbums „Pulcējaties zem latviešu karogiem”;
- Vides filmu studija – filma „Kapelānu dienests”.
Dotācijas piešķirtas:
- Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai – sabiedrības informētības un ieinteresētības veicināšanai par
NBS, drošības un aizsardzības jautājumiem;
- Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai - sabiedrības informētības un ieinteresētības veicināšanai par
NBS, drošības un aizsardzības jautājumiem;
- biedrībai "LVAF LĀČPLĒSIS" – statūtos paredzēto funkciju nodrošināšanai;
- Latviešu virsnieku apvienībai – sabiedrības informētības un ieinteresētības veicināšanai par NBS,
drošības un aizsardzības jautājumiem;
- Latvijas Rezerves virsnieku asociācijai – CIOR – CIOMR – NRFC 60. gadskārtējā kongresa
organizēšanai Latvijā.
ĀRLIETU MINISTRIJA
2007. gada 30. maijā Ārlietu ministrijas un NVO Sadarbības protokola ietvaros notika diskusija ar
NVO par Latvijas nostāju ES tālākas paplašināšanās jautājumā.
2007. gada 6. jūnijā Ārlietu ministrija izsludināja granta projektu konkursu “Komunikācijas
aktivitātes Latvijas sabiedrības izglītošanai par attīstības sadarbību un attīstības izglītība”, kura mērķis ir
atlasīt labākos projektus un tos finansēt, lai veicinātu Latvijas sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības
sadarbības politikai. Ņemot vērā 2006. gada konkursa rezultātus, paredzams, ka projektu īstenotāji būs
Latvijas nevalstiskās organizācijas, ar kurām Ārlietu ministrija slēgs granta līgumus, lai nodrošinātu šī
valsts pārvaldes uzdevuma izpildi. Konkursa rezultāti tiks noteikti augusta mēnesī.
Ārlietu ministrija ir noslēgusi līgumu ar biedrību “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
(LAPAS)” (LAPAS apvieno 23 dalīborganizācijas un pārstāv to intereses sadarbības procesā). Saskaņā ar
noslēgto līgumu Ārlietu ministrija apmaksā LAPAS administratīvos izdevumus, bet LAPAS sniedz
atskaiti par 2007. gadā paveikto attīstības sadarbības īstenošanas jomā. Lai stiprinātu LAPAS kapacitāti
un veicinātu tās darbību starptautiskā mērogā, Ārlietu ministrija apmaksāja LAPAS dalības maksu
starptautiskajā attīstības organizāciju savienībā "CONCORD".
Saskaņā ar 2007. gadā īstenotā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem
Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” rezultātiem Ārlietu ministrija 2007. gadā (jūnija mēnesī)
slēgs granta līgumus ar vairākām biedrībām un finansēs to izstrādāto attīstības sadarbības projektu
īstenošanu:
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1) biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme””, projekts –
“Ezeru zeme 2012”, saņēmējvalsts –
Baltkrievijas Republika;
2) biedrība “Latvijas Konservatīvā jaunatnes apvienība”, projekts – “NVO nozīme demokrātiskas valsts
pārvaldes principu īstenošanā reģionālajā un ES dimensijā”, saņēmējvalsts – Ukraina;
3) biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)”, projekts – “Moldovas pilsoniskās
sabiedrības institūciju (NVO) darbības attīstība”, saņēmējvalsts – Moldovas Republika;
4) biedrība “Sabiedrība par atklātību Delna”, projekts – “Pilsoniskā līdzdalība labākai pārvaldei”,
saņēmējvalsts – Gruzija;
5) biedrība “Attīstības izglītības biedrība “GLEN Latvija””, projekts – “Ilgtspējīgas attīstības dimensijas
Kazbegi un Boržomi reģionos”, saņēmējvalsts – Gruzija.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Lai sniegtu atbalstu biedrību vai nodibinājumu attīstības veicināšanai, kā arī partnerībai ar citām
nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, ministrija Jaunatnes politikas valsts
programmas 2007.gadam 2.1.sadaļas „Atbalsts jaunatnes organizācijām darbības attīstības veicināšanai”
ietvaros sadarbojās ar biedrību „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrību „Latvijas
mazpulki”, biedrību ”Latvijas Jaunatnes padome”, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”
biedrību, „Latvijas Sarkanais Krusts”, organizāciju „AIESEC Latvija” un biedrību „Zemgales nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”.
Lai nodrošinātu visos Latvijas reģionos diskusijas, kā arī priekšlikumu izstrādi un to apspriedi
Valsts jaunatnes politikas pamatnostādņu 10 gadiem projektam, ministrija Jaunatnes politikas valsts
programmas 2007.gadam 1.1.sadaļas „Valsts jaunatnes politikas pamatnostādņu izstrāde” ietvaros
sadarbojās ar biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”.
Programmas „Jaunatne darbībā” popularizēšana, tai uzsākot darbību. Projektā piedalījās šādas
nevalstiskās organizācijas: biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība
„Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība „Jacis”
Latvijas Jaunatnes forums pirms Romas Jauniešu samita par godu Romas līgumu 50.gadadienai –
sadarbībā ar biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”
Eiropas nedēļa – informatīvi pasākumi Latvijas reģionu pilsētās: Jelgavā – biedrība „Zemgales
nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, Daugavpilī – biedrība „Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs”, Gulbenē – biedrība „Dēms”.
Eiropas Jaunatnes nedēļa – nedēļa, kas veltīta jauniešu iesaistīšanai sabiedrībā un programmā
„Jaunatne darbībā”, labāko jauniešu projektu apbalvošanai. Sadarbības partneri: Jelgavā – biedrība
„Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, Daugavpilī – biedrība „Dienvidlatgales nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”, Gulbenē – biedrība „Dēms”.
Nevalstiskās organizācijas ir iesaistītas arī sabiedrības izglītošanā par programmu „Jaunatne
darbībā” un tās noteikumiem. Tās ir: biedrība „Latvijas Pieredzes izglītības centrs”, „Cēsu pieaugušo
izglītības centrs”, biedrība „Jasma”, biedrība „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons””, biedrība
„Nova Porta”, biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija”, biedrība „ExBB”.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Tiek īstenoti kopīgi projekti nozaru ietvaros.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Veicot Eiropas bēgļu fonda pārvaldību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk –
Pārvalde) ir izveidota Vadības komiteja, kuras ietvaros Pārvalde sadarbojas ar nevalstiskajām
organizācijām, kas ir pārstāvētas komitejā - biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” un nodibinājumu
„Caritas Latvija”. Eiropas bēgļu fonda Vadības komiteja veic iesniegto projektu izvērtēšanu, atlasi un
projektu īstenošanas uzraudzību.
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 2006.gadā īstenoja projektu „Humānā palīdzības centra
izveide patvēruma meklētājiem”, kura mērķis bija izveidot atbilstošu infrastruktūru patvēruma meklētāju,
bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošināšanai ar bezmaksas humāno palīdzību.
Viens no veicamajiem projekta pasākumiem bija pilotprojekta īstenošana (humānās palīdzības apstrāde
un piegāde patvēruma meklētājiem patvēruma meklētāju izmitināšanās centrā „Mucenieki”).
Turpinot īstenot Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu „Soli pa solim” (projekta
īstenošana tika uzsākta 2005. gada februārī un noslēgums paredzēts 2007. gada decembrī), kura
vispārīgais mērķis ir izveidot efektīvu sistēmu patvēruma meklētāju sociālai un profesionālai integrācijai,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbojas ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, kas projekta
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ietvaros pilda Konsultatīvās padomes patvēruma jautājumos sekretariāta funkcijas, nodibinājumu
„Caritas Latvija”, kura līdzdalība EQUAL projekta „Soli pa solim” ieviešanas gaitā ir izstrādāt patvēruma
meklētāju intervēšanas metodi, adaptējot Latvijas situācijai Prasmju auditu (skills audit), ko izmanto citās
Eiropas Savienības valstīs un Latvijas Cilvēktiesību centru, kas ir pārstāvis projekta ietvaros izveidotajā
Konsultatīvajā padomē patvēruma jautājumos.
Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde ar nevalstiskajām organizācijām aktīvi
sadarbojas jau kopš 2000.gada. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām norisinās, piedaloties dažādu
nevalstisko organizāciju - Krīzes centru “Skalbes”, “Dardedze”, Biedrību „ Integrācija Sabiedrībai”
„Cietušo atbalsta centru „, IOM ”Starptautisko Migrācijas organizāciju”, Resursu centru sievietēm
„Marta”, Medicīnas centru „Genders „ u.c. rīkotajās apmācībās, semināros, konferencēs, kā arī
organizējot GKrPP, Rīgas pilsētas GPP, tuvāko reģionu darbiniekiem izglītojošus un informatīvus
seminārus, apmācības par cilvēku reakcijām krīzes situācijās, par vardarbības problēmu valstī, par
vardarbību ģimenē, stresa menedžmentu ar Krīzes centra “Skalbes”, Medicīnas centra “Genders”,
Sabiedriskās politikas centra “Providus”, Cietušo atbalsta centra u.c. piedalīšanos.
Krīzes centrā “Skalbes” Rīgas pilsētas un rajona, Jūrmalas un Valmieras policistes, piedalījās
Krīzes centra “Skalbes” projektā “Palīdzības sniegšana sievietēm” – seksuālās vardarbības upuriem” , kur
tika apmācītas, lai sniegtu palīdzību seksuālās vardarbības upuriem. Šīs policistes ir saņēmušas
sertifikātus un sekmīgi pielieto iegūtās zināšanas praksē.
Organizēti mācību semināri “Seksuālā vardarbība” , “Vardarbība ģimenē, „Attiesme pret
cietušajiem”, kuros bez GKrPP darbiniekiem piedalījās arī Rīgas pilsētas GPP KP, Rīgas rajona PP,
Jūrmalas PP, Ogres RPP, Jelgavas PRPP, Ģenerālprokuratūras darbinieki. Seminārus vadīja Krīzes centra
“Skalbes”, „Genders” centra darbinieki. Tika demonstrētas arī video filmas, kur parādīta policistu pareizā
un nepareizā rīcība attieksmē pret cietušajiem, kā arī izsniegti katram semināra dalībniekam metodiskie
materiāli.
Organizēti mācību semināri kopā ar IOM Starptautisko Migrācijas organizāciju „Cilvēku
tirdzniecības gadījumu izmeklēšana”, kurā kā lektori uzstājās „Cietušo atbalsta centra”, Resursu centra
sievietēm „Marta „darbinieki. Katram mācību dalībniekiem tika izsniegti metodiskie materiāli un
videofilma.
Visaktīvāk notiek sadarbība ar Cietušo atbalsta centru. Cietušo atbalsta centrs līdz šim laikam
sniedz psiholoģisko palīdzību Rīgas pilsētas GPP un GKrPP darbiniekiem pie nepilngadīgo cietušo,
liecinieku, aizdomās turēto nopratināšanas, kā arī izglīto Valsts policijas darbiniekus, organizējot
informatīvus seminārus par atjaunojošās tiesvedības ieviešanu (3 semināri Rīgas pils. GPP darbiniekiem),
2006. gada augustā organizēja diskusiju ar VP darbinieku piedalīšanos „Būt vai nebūt atjaunojošai
tiesvedībai Latvijā?”. Centra darbinieki kopā ar VP pārstāvjiem piedalījās Eiropas Savienības projekta
„Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība” ietvaros organizētajā 12 dienu mediācijas
apmācību seminārā laika periodā no 2006. gada decembra līdz 2007. gada aprīlim, kā arī projekta
noslēguma starptautiskajā konferencē 2007. gada 24. un 25. maijā. Mediatori ir īpaši apmācītas personas
izlīguma procesa veikšanai gan kriminālprocesa paredzētajos gadījumos, gan civilprocesā, gan
administratīvajā procesā. Izlīguma procesa pielietošana mazinātu atkārtotu likumpārkāpumu iespējas, kā
arī ievērojami atslogotu tiesībsargājošo iestāžu darbu. „Cietušo atbalsta centrs” veic izlīguma procesus un
jau ir uzsācis sadarbību šajā jomā ar Valsts policijas darbiniekiem, kā arī sniedz psiholoģisko un juridisko
atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajām personām.
Cilvēktirdzniecības jomā Valsts policija izvērsusi sadarbību ar:
Starptautisko Migrācijas organizāciju, kura organizē policijas darbinieku apmācības un informatīvās
kampaņas sabiedrībā pret cilvēku tirdzniecību, sniedz dažāda veida palīdzību cilvēku tirdzniecības
upuriem viņu atgriešanās dzimtenē nodrošināšanā, kā arī finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas,
kuras nodarbojas ar cilvēku tirdzniecībā cietušo atbalstu un rehabilitāciju;
Sadarbība ar sabiedriskās politikas centru Providus rīkots projekts „Uz sabiedrību orientētas policijas
darba metožu ieviešana pašvaldības policijas darbā”. Sākotnēji aktīvi piedalījāmies, bet vēlāk turpinājām
projektu informatīvi atbalstīt.
Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra rīkotie semināri.
Sadarbība ar Centru „Dardedze” – projekts „Par drošu bērnību” , kā arī dalība viņu organizētajos
semināros
Jau aptuveni trīs gadus cieši sadarbojamies ar biedrību „Vecāki Rīgai”. Šogad sadarbība īpaši aktīva,
ir pastāvīgi reidi un sadarbība ar vecākiem.
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Ekonomikas policijas pārvaldes darbinieki sadarbojas ar šādām Latvijas nevalstiskajām
organizācijām intelektuālā īpašuma tiesību jomā.
Biedrībām - „BSA Latvijas komiteja”; AKKA/LAA; LaMPA; „Atbalss”; Latvijas grāmatizdevēju
asociācija”; Latvijas Nacionālo kinematogrāfijas centrs”; SNB REACT; informācijas tehnoloģijas
uzņēmumiem – „ProLine”; Karšu izdevniecība „Jāņa Sēta”. Sadarbība notiek risinot dažādus jautājumus
saistībā ar dienesta nepieciešamību, kā arī reizi nedēļā sadarbībā ar „BSA Latvijas komiteja” un SNB
REACT tiek veiktas resoriskās pārbaudes intelektuālā īpašuma tiesību jomā.
Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību birojs regulāri sadarbojas ar nevalstiskajām
organizācijām Valsts policijas mājas lapas darbības nodrošināšanā, kā arī Valsts policijas mājas lapas
skolēniem „Sargi sevi” izveidē. No resursu centra „Martas centrs” regulāri saņemta informācija „Sargi
sevi” izveidei, kā arī VP mājas lapā nodrošināts baneris Iekšlietu ministrijas un „Martas centra” interneta
resursam par cilvēku tirdzniecību. Lielu atbalstu topošās Valsts policijas mājas lapas skolēniem ”Sargi
sevi” izveidei un pilnveidošanai sniedz arī Krīzes centrs „Dardedze”, kas projektu atbalsta informatīvi un
apsver arī iespēju veidot kopēju interneta projektu ar valsts policiju. Informatīvā sadarbība izvērsta arī ar
krīzes centru „Skalbes” un Rīgas Narkomānijas profilakses centru. Valsts policijas Preses un sabiedrisko
attiecību birojs sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja
1.nodaļu sadarbojas ar sabiedriski politiskā centra „Providus” ekspertiem un turpina izstrādāt
pilotprojektu „Policija sabiedrībai” realizēšanai atsevišķajās teritoriālajās Valsts policijas
struktūrvienībās.
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
Bibliotēku nozare
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības darbs pie “Izglītības iestādes reglamenta parauga izstrādāšanas”.
Turpinās skolu bibliotēku akreditācijas kārtības izstrādes.
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 šā gada februārī kopīgi tika īstenots projekts „Lielā folkloras
gada balva 2006”
- 2008. gadā Latvijas amatirteātru asociācijai (LATA) jāorganizē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
amatierteātru asociāciju alianses (NEATA) festivāls. TMC piedalīsies festivāla organizēšanā kā
sadarbības partneris. Ir izveidota darba grupa, izstrādāta festivāla koncepcija un sagatavots projekts
VKKF.
- Sadarbojoties ar Latvijas Koklētāju biedrību ir organizētas ikgadējās Kokļu dienas Jūrmalā (2007. gada
17. – 22. jūnijs).
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Organizācijas kopā ar LM īsteno un uzrauga Eiropas Kopienas EQUAL projektus, Eiropas Sociālā fonda
programmas.
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. Rīgas Stradiņa Universitāte piedalās Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas vasaras skolas
„Informācijpratības veicināšana mūsdienu sabiedrībā” organizēšanā.
2. Rīgas Stradiņa Universitāte pārstāvji kopīgi ar Latvijas Diabēta asociāciju ir izstrādājuši vadlīnijas 2.
tipa cukurdiabēta ārstēšanai.
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3. Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvji piedalās Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas
fakultātes Logopēdijas akadēmiskās skolas studējošo apmācībā, vadot praktiskās nodarbības studiju
priekšmetā „Zīmju valoda”.
VIDES MINISTRIJA
2007.gada I pusgadā no valsts budžeta programmas 21.00 „Vides aizsardzības fonds” piešķirts
finansējums 90 NVO īstenotajiem projektiem sekojošās projektu vadlīnijās:
- „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” piešķirts finansējums 163996 Ls apmērā 13 projektu
īstenošanai
- „Multisektoriālie projekti” 189 426 Ls, 10 projekti;
- „Atkritumu apsaimniekošana” 42929 Ls, 4 projekti;
- „Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa” 5862 Ls, 1 projekts;
- „Dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana” 34156 Ls, 3 projekti
- „Vides izglītība un audzināšana” 364542 Ls, 56 projekti.
- „Ūdeņu aizsardzība” 11675 Ls, 3 projekti
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
- Tiek attīstīta sadarbība starp sekretariātu un TV3 par labo piemēru pilsoniskās sabiedrības attīstības
sekmēšanā popularizēšanā.
- Kopīgi projekti ar lībiešu NVO (koordinācija, daļējs finansējums, informatīvais un tehniskais atbalsts;
- PHARE projekts Līvod Rānda (Dundagas pag. un Kurzemes reģ. Tūrisma informācijas centrs);
- Sadarbībā ar lībiešu NVO – apspriežot vadības padomē iesniegtos projektus - valsts dotējusi vairākus
pasākumus, t.sk lībiešu valodas un kultūras portāla izveidi www.livones.lv; sadarbībā ar Talsu novada
muzeju veikta lībiešu kolekcijas sakārtošana Mazirbes specializētajā internātpamatskolā „Rāndali”,
jaunu tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde lībiešu amatieru kolektīviem, Līvu savienības Kolkas
grupas lībiešu centra Kuolka aktivitātes, sadarbībā ar Staiceles pašvaldību tiek īstenoti pasākumi
Vidzemes lībiešu muzejā Pīvālind, pasākumi Pāles pašvaldības muzejā (muzeja renovācijas projekta
atbalsts); Z.Sīles grāmata, lībiešu valodas mācību materiāls „Vārdi un raksti”, Lībiešu valodas dienas
pasākumi 24.maijā: P.Damberga albūma „Lībiešu dzīve” prezentācija (atbalstīta sagatavošana
izdošanai), portāla www.livones.lv veidošana, manuskripta Lībiešu gadagrāmata 2007. sagatavošana
publicēšanai.
- Regulāri tiek atbalstītas Līvu savienības ierindas biedru pilsoniskās un sabiedriskās aktivitātes Lībiešu
Tautas namā Mazirbē, t.sk. projekti, kas veicina tautas nama izveidi par lībiešu kultūras, informācijas
un sociālo centru (aušanas amata saglabāšana, tikšanās ar Pašvaldību savienības pārstāvjiem,
konferences, izstādes, koncerti).
- Ar valsts atbalstu tiek īstenota vairāku izdevumu sagatavošana izdošanai - lībiešu valodas saglabāšanai.
- Nacionālās Programmas Iecietības Veicināšanai (turpmāk – NPIV) ietvaros laika posmā no 2007.gada
februāri līdz 2007.gada jūnijam tika atbalstīti 6 NVO uz kopējo summu 6667,00 LVL.
- NPIV ietvaros laika posmā no 2007.gada februāri līdz 2007.gada jūnijam tika īstenoti 6 NVO pasākumi,
kuriem dotācijas bija piešķirtas 2006.gada budžetu grozījumu ietvaros.
- 20.martā ir noslēgti 14 valsts budžeta dotāciju līgumi par Atbalstu sociālās integrācijas NVO un
uzdevumu deleģēšanu NVO par kopējo summu 26000,00 LVL.
- Valsts programmas „Latviešu diasporas atbalsta programma 2004.-2009.gadam” ietvaros valsts budžeta
dotācijas piešķirtas 33 pasākumu īstenošanai. Kopējā piešķirtā summa 70 157, 27 LVL.
- Valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā" 2007.-2009.gadam īstenošanas ietvaros (atbilstoši
programmas 4.punkta 6.apakšpunktam, kas nosāka „sekmēt Latvijas čigānu (romu) kopienas kultūras
attīstību un etniskās identitātes saglabāšanu, kā arī aktivitātes Latvijas čigānu (romu) NVO līdzdalībai
pilsoniskajā sabiedrībā”) tika nodrošināts finansiālais atbalsts no valsts budžeta (dotācijas) čigānu
(romu) un starpetnisko NVO projektu īstenošanai, kuras mērķi sasaucas ar programmu, piešķirot
atbalstu 8 NVO 15 projektiem par kopējo summu 8438.61 LVL.
- Valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā" 2007.-2009.gadam:
- Programmas ietvaros tiek rīkoti semināri un sniegtas konsultācijas Latvijas čigānu (romu) un
starpetniskajām nevalstiskajām organizācijām, par iespējam un kārtību, kāda var pieteikties dotāciju
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saņemšanai no valsts budžeta aktivitātēm valsts
(seminārs romu un starpetnisko NVO, kas
darbojas romu integrācijas jomā 05.02.2007. Rīgā, 26.04.2007. Talsos, 25.05.2007. Jelgavā),
- Programmas ietvaros noslēgts līgums ar NVO „Izglītība iniciatīvas centrs” pasākumu veikšanai valsts
programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007.-2009.gadam ietvaros izglītības jomā 2007.gadam (kopējais
pasākumu skaits ir 6 projekti, kas atbilst Programmas uzdevumiem uz kopēju summu 25125,00 LVL),
- Programmas ietvaros laika posmā no 2007.gada februāri līdz 2007.gada jūnijam tika īstenoti 5 NVO
pasākumi, kuriem dotācijas bija piešķirtas 2006.gada budžetu grozījumu ietvaros.
- Sekretariāts līdzdarbojas Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” darba grupā projekta
„E-vide: vienlīdzībai, iespējām, darbam” ietvaros;
- Š.g. 21.martā ar sekretariātu atbalstu ir atklāts portāls www.romi.lv .
- ES finansējuma apgūšana un starptautisko projektu īstenošana:
- Īstenojot A.Kalvīša valdības rīcības plāna 12.8.5. punktu, 2006.gada jūnijā ĪUMSILS jau otro reizi
Eiropas Komisijai iesniedza projektu LED II (Latvia equal in diversity II) jeb “Latvija – vienlīdzība
dažādībā”. LED II ir otrais Latvijā izveidotais projekts, kas paredz piesaistīt Eiropas Komisijas
līdzekļus valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju partnertīklu aktivitātēm diskriminācijas
mazināšanai, iecietības veicināšanai un sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības
pretdiskriminācijas politikas prioritātēm. Projekta kopējā summa ir 110 838, 64 EUR, no kuras 80% ir
Eiropas Komisijas finansējums (88,670 EUR) un 20% Latvijas budžeta līdzfinansējums (22168,64
EUR), t.sk. LED II projekta ietvaros laika posmā no 2007.gada februāri līdz 2007.gada jūnijam
īstenošanās procesa atrodas 7 NVO projekti.
Eiropas Komisijas projekta „Vienādu iespēju gads (2007) – ceļā uz taisnīgu sabiedrību” īstenošana, kuras
ietvaros:
- tika izstrādāta komunikāciju stratēģija un uzsākta tā ieviešana
- tika izsludināts projektu konkurss NVO un 2007.gada 15.maijā noslēgti finansēšanas līgumi par 11
NVO projektu īstenošanu par summu 75563,29 EUR.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS
No 2006. gada 1. septembra, sadarbībā ar LIA, tiek realizēts Eiropas Kopienas programmas „Safer
Internet plus” projekts Net-Safe. Projekta ietvaros tiek organizēta informatīva sociālā kampaņa, kuras
laikā caur dažādiem medijiem sabiedrība tiek informēta par iespējamiem riskiem internetā, kā arī
iepazīstināta ar projekta mājaslapu www.drossinternets.lv (arī www.netsafe.lv) un ar iespēju ziņot par
nelegāla un kaitīga satura informāciju, kas atrasta internetā. Notiek arī radošo darbu konkurss, kur
skolēni tiek aicināti piedalīties konkursā, izstrādāt radošos darbus par interneta drošību.
4. Uzlabojumi Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu izmantošanas mehānismu
izstrādē un ieviešanā, tai skaitā caurskatāmības un pieejamības sekmēšana
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Programmai „Jaunatne darbībā” iesniegto projektu izvērtēšanas komisijā bez valsts institūciju
deleģētiem pārstāvjiem ir nevalstisko organizāciju pārstāvji. Komisijā ir šādas organizācijas: biedrība
„Latvijas Pieredzes izglītības centrs”, „Cēsu pieaugušo izglītības centrs”, biedrība „ExBB”, Attīstības
izglītības biedrība „GLEN Latvija”.
Labākas pieejamības sekmēšanai, informējot potenciālos programmas dalībniekus par iespējām, ir
izveidots reģionālo koordinatoru – sadarbības partneru tīkls. Tā sastāvā ietilpst šādas nevalstiskās
organizācijas: biedrība „Jaunatne smaidam” (Bauska), biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”,
biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība „Jauniešu klubs „Par&Pret””,
biedrība „Klubs „Māja” – jaunatnei vienotai Eiropai”, biedrība „IMKA Salgale”, biedrība „Eiropas
minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle”.
2007.gada 9.maijā notika ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas, šajā protokolā tika
atainoti jautājumi par iespējamo sadarbību pašvaldību jaunatnes politikas stratēģiju izstrādē, atbalstu
pašvaldību īstenotājiem projektiem programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, Valsts programmas bērna
un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam projektiem un ierosinājumu nepieciešamiem pasākumiem
Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2008.gadam, pašvaldību funkcijām un
pienākumiem bērnu ārpusģimenes aprūpē un bāriņtiesu un sociālo dienestu sadarbības jautājumu
aktualizēšanu.

11
Tika izstrādātas 6 nacionālās pozīcijas par
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē
esošajiem jautājumiem, kas tika saskaņotas ar biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”.
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 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.Ozola-Matule 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 nozīmīgus investīciju virzienus: atbalstu
cilvēkresursu attīstībai, ieguldījumus zinātnes, pētniecības un inovāciju sektoros, atbalstu
uzņēmējdarbībai, ES fondu investīciju ietekmi uz valsts makroekonomiskajiem rādītājiem, investīcijas
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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 reģioniem. ES fondu darbības programmu pagaidu uzraudzības
komiteja sanāksmes ir notikušas 2005.gada 2. decembrī un 2006.gada 2. jūnijā un 10. novembrī.
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.
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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
Līdzdarbības līgums sabiedrību par atklātību „Delna”
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
Organizācijas kopā ar LM īsteno un uzrauga Eiropas Kopienas EQUAL projektus, Eiropas Sociālā fonda
programmas.
TIESLIETU MINISTRIJA
Informācija par ārvalstu finanšu palīdzību un izsludinātajiem projektu konkursiem pieejama Tieslietu
ministrijas mājas lapā īpaši izveidotajā sadaļā “Ārvalstu finanšu palīdzība”, kuru regulāri atjauno
Tieslietu ministrijas Projektu departaments.
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. 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.
2. Veikti uzlabojumi valsts budžeta finansēto projektu pieteikumu veidlapās un atskaites formās.
Informācija par iespējām saņemt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem publicēta Veselības
ministrijas mājas lapā.
3. Informācijas dienas un publiskā semināra ietvaros nevalstiskās organizācijas tika informētas par iespēju
pieteikties 2006.gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas
iniciatīvas sabiedrības veselības jomā 2003.-2008.gadam (Public Health programma) ietvaros.
VIDES MINISTRIJA
2007.gada pirmajā pusgadā turpinājās darbs VIDM izveidotajās darba grupās nacionālo programmu
izstrādei ES fondu apguvei, kurās iesaistīti NVO pārstāvji. Izstrādātās nacionālās programmas ir
apspriestas VIDM organizētajos semināros, kuros piedalīties aicinātas bijušas arī NVO.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansējuma avotu izmantošanas mehānismu izstrādē un
ieviešanā tiek nodrošināta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) līdzdalība saskaņošanas sēdēs,
starpinstitūciju sēdēs, konsultatīvajās padomēs, kā arī uzraudzības grupās.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
- 2007.gada 1.pusgadā Sekretariāts līdzdarbojās Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu
apguves lietās iniciētajā priekšlikumu izstrādē par jaunā 2007.-2013.gada struktūrfondu perioda
procedūru pilnveidošanu.
- Tiek attīstīta starpministriju sadarbība par Norvēģijas un Eiropas ekonomiskās Zonas finanšu
instrumenta ieviešanas mehānisma izveidi, normatīvu izstrādē, projektu konkursu organizēšanā un
rezultātu apstiprināšanā. Sekretariāta pārstāvis līdzdarbojas Norvēģijas un Eiropas ekonomiskās zonas
Vadības komitejas darbā.
- Sekretariāta pārstāvis līdzdarbojas starpministriju darba grupā par Šveices valdības finansējuma
piesaisti a) pašvaldību pilsoniskās izglītības projektam, b) NVO fondam, aizstāvot pilsoniskās
sabiedrības (t.sk. NVO) intereses.
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Sekretariāts līdzdarbojās ar 19.01.2007. Ministru prezidenta rīkojumu Nr.33 izveidotajā darba grupā,
lai izvērtētu kārtību, kādā piešķir valsts finansējumu NVO, un sagatavotu attiecīgus priekšlikumus par
kritērijiem, kas izvirzāmi NVO valsts finansējuma saņemšanai, kā arī par nepieciešamajiem grozījumiem
normatīvajos aktos. Darba grupas rezultāti Ministru prezidentam jāiesniedz līdz š.g. 15.jūlijam.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS
Struktūrfondu plānošanas periodā 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.
5. Paveiktais NVO sniegto atzinumu atspoguļošanā jautājumu saskaņošanas protokolos.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
2007.gada 9.maijā notika ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas, šajā protokolā tika
atainoti jautājumi par iespējamo sadarbību pašvaldību jaunatnes politikas stratēģiju izstrādē, atbalstu
pašvaldību īstenotājiem projektiem programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, Valsts programmas bērna
un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam projektiem un ierosinājumu nepieciešamiem pasākumiem
Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2008.gadam, pašvaldību funkcijām un
pienākumiem bērnu ārpusģimenes aprūpē un bāriņtiesu un sociālo dienestu sadarbības jautājumu
aktualizēšanu.
Tika izstrādātas 6 nacionālās pozīcijas par Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē
esošajiem jautājumiem, kas tika saskaņotas ar biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”.
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.
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
TIESLIETU MINISTRIJA
Likumprojekts “grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”saskaņots ar Nacionālās trīspusējās
sadarbības padomi un Latvijas Pilsonisko aliansi. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes atzinumā
izteiktais priekšlikums tika atbalstīts un iestrādāts likumprojektā.
VESELĪBAS MINISTRIJA
Aktivitātes pašreiz nenotiek.
VIDES MINISTRIJA
NVO paustais viedoklis atbilstoši tiek atspoguļots tiesību aktu projektu anotācijās, paskaidrojuma rakstos,
nacionālajās pozīcijās, sanāksmju protokolos u.tml.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
NVO paveiktais sniegto atzinumu atspoguļošanā jautājumu
saskaņošanas protokolos sagatavotās pozīcijas, instrukcijas:
Cukura nozare – sagatavota instrukcija uz Īpašo lauksaimniecības komiteju (ĪLK) par dalību
starptautiskajā cukura organizācijā
Graudu, kartupeļu nozare – sagatavotas instrukcija uz ĪLK un pozīcijas uz ES ministru padomi par
kartupeļu cieti (3) un labības Kopējā tirgus organizācija (KTO) (4)
Augļu, dārzeņu nozare – Sagatavotas instrukcijas (3) uz ĪLK un pozīcija par Augļu un dārzeņu
KTO reformu
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Piena nozare - instrukcija uz 2007.gada 26.februāra ĪLK sanāksmi par Priekšlikumu
Padomes regulai, ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo
pienu; instrukcija uz 2007.gada 26.februāra ĪLK sanāksmi par Komisijas ziņojumu Padomei, ar ko
novērtē progresu, par kuru Itālija paziņojusi Komisijai un Padomei attiecībā uz apmaksājamās papildus
nodevas atgūšanu no piena ražotājiem par laikposmiem no 1995./1996.gada līdz 2001./2002.gadam;
pozīcija Nr.1 par Komisijas ziņojumu Padomei, ar ko novērtē progresu, par kuru Itālija paziņojusi
Komisijai un Padomei attiecībā uz apmaksājamās papildus nodevas atgūšanu no piena ražotājiem par
laikposmiem no 1995./1996.gada līdz 2001./2002.gadam.
Gaļas nozare - Sagatavota sākotnējā pozīcija par priekšlikumu Padomes Regulai par dažu augstākā
labuma liellopa gaļas produktu importa kvotu definīciju grozījumiem;
Priekšlikumu Padomes Regulai par tādas gaļas laišanu tirdzniecībā, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums
nepārsniedz divpadsmit mēnešus; sagatavota instrukcija uz ĪLK darba grupu par priekšlikumu Padomes
regulai, ar ko atver tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu
piegādes rafinēšanas uzņēmumus 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā;
instrukcija - Priekšlikumi Padomes Regulai par tādas gaļas laišanu tirdzniecībā, kas iegūta no liellopiem,
kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus.
Ciltsdarbs: Pozīcija - Padomes direktīvas priekšlikumam COM/2006/749 Par liellopu sugu
tīršķirnes vaisliniekiem.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS
- Par grozījumiem Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā 2005. -2009. gadam LPS sniedza
atzinumu un piedalījās saskaņošanas sanāksmē;
- Par Izglītības sistēmas informatizācijas programmas „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
izglītības kvalitātei” īstenošanas rīcības plāna projektu 2007. – 2009. gadam NVO pārstāvjiem tika dota
iespēja sniegt komentārus.
6. Paveiktais NVO līdzdalībā saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās padomēs, atsevišķu projektu
izstrādei izveidotās darba grupās.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Lai veicinātu jauniešu līdzdalību, 2007.gada 28.februarī ar bērnu un ģimenes ministra rīkojumu
Nr.1-9.1/9 tika apstiprināts Jaunatnes organizāciju konsultatīvās komisijas nolikums un ar 2007.gada
22.marta ministrijas rīkojumu Nr.2-1.1/126 - minētās komisijas personālsastāvs. Galvenais Jaunatnes
organizāciju konsultatīvas komisijas uzdevums ir jaunatnes politikas analīze, problēmu identificēšana un
attīstības priekšlikumu izstrāde. Minēto komisiju veido pārstāvji no aktīvām dažādas jomas pārstāvošām
jauniešu organizācijām: Jaunatnes organizācija apvienību „IMKA Latvija”, biedrība „GLEN Latvija”,
biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība”, biedrība „Klubs “Māja””, LĢPSVA Papardes zieds Jauniešu
grupa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padome, biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”,
biedrību „Latvijas Mazpulki”, organizāciju „Latvijas Pieredzes izglītības centrs”, organizācija „Latvijas
Sarkanā Krusta Jaunatne”, biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, Latvijas Studentu
apvienība.
2007.gada 4. aprīlī notika Jaunatnes organizāciju konsultatīvas komisijas pirmā sēde, kurā tika
diskutēti jautājumi par Jaunatnes politikas valsts programmas izpildi 2006.gadā, Jaunatnes politikas valsts
programmas aktivitātēm un projektiem 2007.gadā, jaunatnes un jaunatnes organizāciju līdzdalības
mehānismu pilnveidošanu, kā arī Eiropas Padomes starptautiskās jaunatnes politikas izvērtēšanas
procesam 2007.gada laikā.
Kopā ar organizāciju „Darba devēju konfederācija”, biedrību „Latvijas Jaunatnes padome” un
organizāciju „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība” notika darbs darba grupā, informatīvās kampaņas
plānošanai saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 3.4.apakšsadaļu „Informatīva programma
jaunatnes neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un sociālās aktivitātes veicināšanai”.
Kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, biedrību „Kultūra. Iecietība. Draudzība”, Jaunatnes
organizācija apvienību „IMKA Latvija” un biedrību „Latvijas Jaunatnes padome” notika darbs darba
grupā jauniešu kultūras dienas plānošanai saskaņā ar jaunatnes politikas valsts programmas
2.3.apakšsadaļu „Jauniešu kultūras dienas organizēšana”.
Sadarbība ar vecāku biedrības „Pro Futuro” disleksijas atbalsta grupu, Bezvēsts pazudušo bērnu
meklēšanas biedrību un nodibinājumu „Centrs „Dardedze”.
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Sadarbībā ar vecāku biedrību „Pro Futuro” plānots izdot bukletu, kurā būtu skaidrots, kā
vecākiem, kuru bērniem konstatēta disleksija, rīkoties, lai viņu bērni saņemtu sev atbilstošu un pilnvērtīgu
izglītību. Par šādu bukleta izveidi vienošanās bija panākta 2007. gada 16. maijā, kad tikās Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija, biedrība „Pro Futuro” un vairāku valsts institūciju pārstāvji. „Pro Futuro”
pārstāve disleksijas atbalsta grupai piedalījās arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā
konferencē „Citāds bērns skolā”, kur viņa valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektorus un skolu
direktorus iepazīstināja ar mācīšanās īpatnībām, kas raksturīgas bērniem ar disleksiju.
Ar nevalstisko organizāciju „Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība” Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija 2007. gada 14. jūnijā noslēdza trīspusēju vienošanos par sadarbību bezvēsts
pazudušo bērnu meklēšanā. Šajā vienošanās minētās saistības paredz informācijas apmaiņu, kā arī
sabiedrības informēšanu par iespējām inspekcijā saņemt bezmaksas psiholoģisku palīdzību bezvēsts
pazudušo bērnu tuviniekiem, savukārt biedrībā – palīdzību bērna meklēšanā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kopā ar nodibinājumu „Centrs „Dardedze”” piedalījās
sanāksmēs, kurās pārrunāja iespējas Bērnu klīniskajā Universitātes slimnīcā ieviest īpašu dienestu jeb
speciālistu grupu, kuras uzdevums būtu pieskatīt bērnus, kuru vecāki tobrīd nevar atrasties klāt savām
atvasēm, vai arī bērnus, kurus vecāki atstājuši novārtā.
Konsultatīva sadarbība psihologu darbu reglamentējošu normatīvu aktu projektu izstrādē ar
Baltijas praktisko psihologu asociāciju, Latvijas Klīnisko psihologu asociāciju, Latvijas Profesionālo
psihologu asociāciju, Latvijas Organizāciju psihologu biedrību, Latvijas Skolu psihologu asociāciju,
Latvijas Transpersonālās psiholoģijas profesionālo asociāciju, Latvijas Profesionālo valeoloģijas un
ķermeņorientētā psihoterapijas biedrību.
Lai izstrādātu likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” par jautājumiem, kas
skar uzticības personas tiesisko regulējumu, ministrija izveidoja darba grupu, kurā bija pārstāvji no Valsts
bērnu tiesību aizsardzības centra, nodibinājuma „Centrs „Dardedze””, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas, kā arī Latvijas Bērnu namu vadītāju un darbinieku asociācijas.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Pie Ekonomikas ministrijas darbojas vairākas konsultatīvas institūcijas – Tautsaimniecības
padome (TSP), Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome (MVUAP), Valsts un
privātās partnerības konsultatīvā padome (VPP konsultatīvā padome), Biodegvielas attīstības konsultatīvā
padome, Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (LTKP), Latvijas Būvniecības padome (LBP), kā arī
Eksporta veicināšanas padome (EVP).
Tautsaimniecības padome ir uzņēmēju, valsts struktūru un nevalstisko organizāciju 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 Latvijas tautsaimniecības attīstībai; sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus
lēmumus par šiem jautājumiem; un realizēt dialogu starp uzņēmējiem un Ekonomikas ministriju,
Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomi, kā arī citām valsts institūcijām un
sabiedriskām organizācijām.
Lai profesionāli tiktu pārstāvētas dažādu tautsaimniecības nozaru intereses efektīvā Ekonomikas
ministrijas dialogā ar TSP un citām uzņēmējus pārstāvošām NVO, Ekonomikas ministrijā ir izveidots
sadarbības modelis – noslēgts Vienošanās protokols par sadarbību ar tām nozaru ekspertu padomēm un
asociācijām, kuras visvairāk atbilst Ekonomikas ministrijas funkcijām un sastāda būtiskāko daļu Latvijas
iekšzemes kopprodukta. Šādu protokolu Ekonomikas ministrija un TSP parakstīja ar mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības, ķīmiskās un farmaceitiskās rūpniecības, vieglās rūpniecības, būvmateriālu
ražotāju, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības, būvniecības, pasažieru pārvadātāju, biznesa izglītības un
vadības konsultantu, tūrisma un poligrāfijas nozaru ekspertu padomēm.
Vienlaicīgi uzsveram, ka TSP pārstāvis ir tiesīgs piedalīties Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS) ar
padomdevēja tiesībām. Tāpat, saskaņā ar MK Kārtības rulli, TSP sniedz atzinumus par VSS
izsludinātajiem normatīvo aktu projektiem. Vienlaicīgi TSP sadarbojas ar Saeimu, ministrijām un citām
valsts institūcijām, lai panāktu TSP izvirzīto priekšlikumu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai
iekļaušanu normatīvajos aktos.
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
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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;
un 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.
Lai arī MVUAP MK Kārtības rullī nav noteiktas tiesības kā atsevišķai institūcijai tieši sniegt
atzinumus par VSS izsludinātajiem tiesību aktu projektiem, uzņēmēji savus priekšlikumus sniedz Ekonomikas
ministrijai un tālāk tie tiek iekļauti EM sniegtajos atzinumos par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu
projektiem.
Valsts un privātās partnerības konsultatīvā padome (VPP konsultatīvā padome) ir konsultējoša un
koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir piedalīties ar valsts un privātās partnerības (VPP) politiku saistīto
jautājumu risināšanā un tādejādi sekmēt labvēlīgas vides izveidošanu VPP projektu īstenošanai un veicināt
VPP instrumenta izmantošanu, piesaistot privāto kapitālu publiskās infrastruktūras izbūvei un publiskajiem
pakalpojumiem. Tās lēmumi ir rekomendējoši valsts iestādēm un pašvaldībām.
VPP konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no Saeimas Tautsaimniecības komisijas, Ekonomikas
ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts kases Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas,
Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas; Tieslietu
ministrijas, Veselības ministrijas, Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas Domes, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas Komercbanku asociācijas,
Publiskās un privātās partnerības asociācijas, Būvnieku asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas,
Tautsaimniecības padomes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju
konfederācijas un to vada ekonomikas ministrs.
Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome ir Latvijas Republikas valsts struktūru, universitāšu un
nozares komersantus apvienojošu nevalstisko organizāciju pārstāvju veidota koordinējoša un konsultatīva
starpnozaru institūcija, kuras mērķis ir koordinēt Biodegvielas likuma īstenošanā iesaistīto institūciju darbu,
piedalīties vienotas nacionālās un Eiropas Savienības politikas veidošanā un īstenošanā biodegvielas jomā, kā
arī veicināt biodegvielas nozares attīstību un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
Regulāra sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām notiek arī tūrisma politikas veidošanā, kas
tiek realizēta Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes un Tūrisma Nozares ekspertu padomes ietvaros.
Sadarbība notiek ar tām organizācijām, kas ir iekļautas minēto padomju sastāvā, kā arī ar atsevišķām
nevalstiskajām organizācijām to profilam atbilstošo jautājumu risināšanā. NVO tiek iesaistītas aktuālu
tūrisma nozares attīstības jautājumu risināšanā, kā arī atsevišķās darba grupās, kas izstrādā tūrisma
politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus. Vienlaikus tūrisma nozares NVO aktīvi
iesaistās nozares pārstāvju informēšanā par aktivitātēm un pieņemtajiem lēmumiem Ekonomikas
ministrijā, Eiropas Savienības institūcijās un ANO Pasaules Tūrisma organizācijas ietvaros. Piemēram,
konsultācijas un uzņēmējiem notika, izstrādājot Latvijas Tūrisma attīstības programmas 2006. 2008.gadam projektu.
Arvien vairāk palielinās nevalstisko organizāciju loma būvniecības politikas pilnveidošanā un
normatīvo aktu izstrādē. Lai sekmētu valsts, pašvaldību un citu institūciju darbību arhitektūras,
būvniecības un būvizstrādājumu rūpniecības attīstībā atbilstīgi nacionālo programmu ekonomiskajai
politikai, ir izveidota konsultatīva padomdevēja institūcija - Latvijas Būvniecības padome, kuras sastāvā
ir iekļauti arī pārstāvji no dažādām nozares nevalstiskajām organizācijām. Visi izstrādāto normatīvo aktu
projekti pirms to pieteikšanas valsts sekretāru sanāksmē, tiek izsūtīti Latvijas Būvniecības padomei (t.i.
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem) priekšlikumu sniegšanai.
Vienlaikus ir cieša sadarbība ar visām būvniecības nozares profesionālajām nevalstiskajām
organizācijām, tādām kā Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas
Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija un citām.
Sadarbības partneri regulāri tiek informēti par aktualitātēm būvniecības jomā, pieaicināti darba grupās,
kuras izstrādā normatīvo aktu projektus, kā arī tiek iesaistīti starptautiskos sadarbības projektos. Tiek
rīkoti kopīgi semināri un konferences par būvniecības, arhitektūras, kvalitātes, darba drošības un vides
pieejamības jautājumiem, sagatavoti metodiskie materiāli, izdoti bukleti. Kopā ar NVO „Apeirons”
organizēta sabiedrisko vides pieejamības ekspertu apmācība un gada balvas „Zelta kruķis” piešķiršana par
humānāko ēku vairākās kategorijās.
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Ar Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un visām
vadošajām nozaru asociācijām ministrijai bijusi veiksmīga sadarbība valsts eksporta politikas veidošanā,
saskaņojot attiecīgos politikas plānošanas dokumentus. Regulārs dialogs notiek arī Eksporta veicināšanas
padomes ietvaros, kas ir koleģiāla, koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir
nodrošināt Eksporta veicināšanas programmas 2005.–2009.gadam izpildes uzraudzību.
Latvijas Darba dēvēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un citi sociālie
partneri tiek iesaistīti arī Latvijas nacionālo pozīciju un instrukciju sagatavošanā par ES Ministru Padomē
un ES darba grupās izskatāmajiem jautājumiem (t.sk. ES tiesību aktu projektiem). Latvijas Darba devēju
konfederācija un Latvijas Tranzītbiznesa asociācija regulāri tiek informētas par Ekonomikas ministrijas
organizēto starpinstitūciju 133. panta komitejas darba grupas sēžu dienas kārtībām un, ja tajās ir iekļauts
minēto nevalstisko organizāciju kompetencē esošs jautājums, tās tiek aicinātas piedalīties. Pēc
nepieciešamības, par darba grupas dienaskārtības jautājumiem un nolemto tiek informētas arī citas
nevalstiskās organizācijas.
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, plāna izstrādē cieši iesaistot Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Tautsaimniecības padomi,
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju un amatniecības padomi, kā arī citu komersantu organizāciju
pārstāvjus.
Nevalstiskās organizācijas tiek regulāri iesaistītas tiesību aktu projektu izstrādē, kā arī darbā ar
aktuālajiem jautājumiem patērētāju tiesību aizsardzības, tirgus uzraudzības, tirdzniecības, atbilstības
novērtēšanas koordinācijas un ES iekšējā tirgus koordinācijas jomā.
Viens no galvenajiem EM sadarbības partneriem šajā jomā ir Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.
NVO tiek regulāri aicinātas iesaistīties arī Latvijas nacionālās pozīcijas gatavošanā par aktuālajiem ES
institūciju darba kārtības jautājumiem tirgus uzraudzības un patērētāju tiesību aizsardzības jomās. NVO
iesaistīšana darbā pie patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības sfēras aktuālajiem jautājumiem
ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu efektīvu patērētāju aizsardzību un tirgus uzraudzību Latvijas tirgū, atbilstoši
ieviešot ES normas Latvijā.
Lai nodrošinātu NVO aktīvu līdzdalību tirdzniecības normatīvo aktu sakārtošanā, izstrādē un citu
tirdzniecības jautājumu risināšanā, kā arī sniegtu sekmīgus, ar SOLVIT lietām saistītu problēmu
risinājumus ministrijai notiek aktīva sadarbība ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Ražotāju un
tirgotāju kopienu, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju,
Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Loģistikas un muitas brokeru asociāciju, Latvijas
augļu un dārzeņu importētāju un vairumtirgotāju asociāciju, Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un
Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju.
Tāpat notiek aktīva sadarbība informācijas sabiedrības veicināšanā ar Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.
Sadarbība ar dažādām nevalstiskajām organizācijām notiek arī Ekonomikas ministrijas padotībā
esošajām institūcijām. Centrālai statistikas pārvaldei ir izveidojusies regulāra sadarbība ar biedrību
“Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA). Sadarbība ar LSA izpaužas kopīgu pasākumu organizēšanā.
Valsts energoinspekcijā tiek veikta sadarbība un viedokļu apmaiņa par aktuāliem jautājumiem ar Latvijas
Siltumenerģijas asociāciju, Sašķidrinātās naftas gāzes asociāciju, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienību, kā arī Tehnisko ekspertu asociāciju. Izstrādājot normatīvo aktu
projektus, tiek ņemti vērā sabiedrisko organizāciju priekšlikumi, piemēram, izstrādājot Valsts
energoinspekcijas stratēģijas projektu, notika konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Aktīvs dialogs ar NVO notiek arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kas sadarbojas ar
Mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju, Elektronikas un elektrotehnikas asociāciju, Pārtikas uzņēmumu
federāciju, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Kokrūpniecības federāciju, Telekomunikāciju
asociāciju, Latvijas Būvmateriālu asociāciju, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociāciju,
Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
Konkurences padomē sadarbība ar Latvijas komersantu profesionālajām organizācijām tiek veikta
ar mērķi veicināt tautsaimniecības nozaru konkurētspēju. Komersantu asociācijas un apvienības tiek
konsultētas par konkurences tiesību interpretācijas un praktiskās piemērošanas jautājumiem, kā arī par
atsevišķiem riskiem privāto uzņēmumu darbībā no godīgas un efektīvas konkurences un godīgas reklāmas

19
viedokļa. Konkurences padomes speciālistiem ir ļoti svarīga arī iespēja iegūt dažāda veida papildu
informāciju un viedokli no minēto asociāciju pārstāvjiem, analizējot konkrētos tirgus un izskatot
iespējamos Konkurences un Reklāmas likuma pārkāpumus atsevišķu uzņēmumu darbībās, kā arī
uzņēmumu apvienošanās lietās. Ir sagatavoti prezentāciju materiāli informatīvu semināru rīkošanai
nevalstiskajām organizācijām par konkurences tiesību piemērošanas jautājumiem.
Patērētāju aizsardzības politikas efektīvākai īstenošanai notiek aktīva sadarbība starp Patērētāju
tiesību aizsardzības centru (PTAC) un vairākām dažādas jomas un nozares pārstāvošām NVO, piemēram,
ar tādām patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām kā Patērētāju interešu aizsardzības asociāciju un
Patērētāju interešu aizstāvības klubu, kā arī ar vairākām tirdzniecības un rūpniecības nozares pārstāvošām
organizācijām - Latvijas Tirgotāju asociāciju un Degvielas Tirgotāju asociāciju. Kā pozitīvs piemērs
PTAC sadarbībā ar NVO ir uzskatāma ciešā līdzdarbošanās projekta “Patērētāju uzticības stiprināšana
plaša klāsta preču drošumam”, ko īstenoja Patērētāju interešu aizsardzības asociācija. Projekta realizācijas
laikā abu organizāciju pārstāvji kopīgi veica pārbaudes veikalos, lai konstatētu nedrošas preces un veiktu
procedūras, kas saistītas ar to drošuma testēšanu un izņemšanu no tirdzniecības.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Pirms likumprojekta „Grozījumi Robežsardzes likumā” (pieņemti Saeimā 3.lasījumā 2007.gada
7.jūnijā) iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, tas tika nosūtīts atzinuma sniegšanai Latvijas
Cilvēktiesību centram. Papildus Iekšlietu ministrija 2007.gada 4.janvārī rīkoja kopīgu saskaņošanas
sanāksmi ar Latvijas Cilvēktiesību centra juristi Ilviju Pūci.
Likumprojekta „Grozījumi Imigrācijas likumā” (pieņemts Saeimā 2.lasījumā 2007.gada 7.jūnijā)
saskaņošanas gaitā tika ņemts vērā Latvijas Republikas nevalstiskās organizācijas „Cilvēktiesību un
etnisko studiju centrs” (tagadējais nosaukums – „Latvijas Cilvēktiesību centrs”) pārstāvju viedoklis.
Konkrēta likumprojekta redakcija netika skaņota, nevalstiskā organizācija kopumā atbalsta aizturēto
ārzemnieku sadzīves apstākļu uzlabošanas nepieciešamību.
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļa sadarbībā ar
Čigānu (romu) kopienas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem piedalījās Valsts programmas „Čigāni
(romi) Latvijā” izstrādē.
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.
Augstākās izglītības jomā notiek konsultācijas ar Latvijas Studentu padomi, sadarbojoties dažādos
pasākumos augstākās izglītības jomā, kur tiek pārstāvētas studējošo intereses, kā arī iesaistot Studentu
padomes pilnvarotos pārstāvjus kā novērotājus studiju programmu licencēšanas un akreditācijas komisijās
un arī iesaistot Augstākās izglītības padomes darbībā, lai tiktu pārstāvētas studējošo intereses.
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 kredītpunktu sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā
izvērtēšana; grozījumu Izglītības likumā apspriešana par izglītības programmu licencēšanas pilnveidi;
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grozījumu Darba likumā par mācību atvaļinājumu apmaksu apspriešana; Profesionālās izglītības
likumprojekta izstrāde; Pieaugušo 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 konsultatīvopadomi, 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 Vecāku apvienību „VISI” sagatavota un noorganizēta konference „Skolas un ģimenes
sadarbība skolēnu vērtībizglītības īstenošanā”;
- starpinstitūciju darba grupā tiek izstrādāts Audzināšanas darbības programmas 2007.–2013.gadam
projekts sadarbībā ar Latvijas izglītības vadītāju asociāciju un Vecāku apvienībā „VISI”; projekts
prezentēts konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas paplašinātajā
valdē, Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas Bērnu, jaunatnes un ģimenes
jautājumu apakškomitejā;
- sadarbībā ar Latvijas Skautu un Gaidu centrālo organizāciju un Latvijas nometņu asociāciju
starpinstitūciju darba grupā tiek 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 politikas izstrādē aktīvi līdzdarbojas sabiedriskas konsultatīvas organizācijas, kuru sastāvā
ietilpst un efektīvi sadarbojas valsts un nevalstiskās organizācijas. Ar IZM 2005.gada 3.novembra
rīkojumu Nr.830 izveidotā sabiedriskā konsultatīvā organizācija – Jaunatnes sporta padome.
Jaunatnes sporta padomē ietilpst pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes
izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, Sporta pārvaldes,
Profesionālās izglītības iestāžu sporta kluba AMI, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas
Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Skolu sporta federācijas, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas
Paralimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Murjāņu Sporta ģimnāzijas, Latvijas
Augstskolu sporta savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padomes, LOK SIA „Sporta sacensību aģentūra”.
Tika panākti šādi darbības rezultāti:
- dalība Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.–2012.gadam sadaļas „Bērnu un jauniešu sports”
izstrādē un ieviešanas plāna veidošanā;
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sniegti priekšlikumi un ieteikumi Latvijas
Jaunatnes sporta centra reorganizācijai;
sniegti priekšlikumi 2007.gada valsts budžeta līdzekļu sadalījumam sporta nozarē;
veikta konkursa sporta skolu, klubu sporta programmu atbalstam organizēšanas koordinācija;
sniegti priekšlikumi sporta izglītības standarta projekta izstrādei;
dalība jaunatnes sporta sacensību sistēmas izveidē, sniegti priekšlikumi jaunatnes sporta sacensību
pēctecības nepieciešamībai;
- jaunatnes sporta aktualitāšu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos žurnālā „Sports” un „Sporta Avīzē”.
Ar IZM 2005.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.465 izveidotā Sporta koordinācijas padomes darba grupa. Darba
grupas sastāvā ietilpst IZM, Rīgas domes, SP, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas
Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta
federāciju padomes, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padomes.
Tika panākti šādi darbības rezultāti:
- sniegti priekšlikumi 2007.gada valsts budžeta līdzekļu sadalei sporta nozarē;
- sniegti priekšlikumi un ieteikumi valstisko sporta struktūru sakārtošanai atbilstoši Valsts pārvaldes
iekārtas likuma prasībām, veicot reorganizāciju vairākās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā
esošajās iestādēs, lai sakārtotu arī valstisko sporta struktūru attiecībā uz bērnu un jaunatnes sportu Latvijā,
lai izveidotu 3 jaunas valsts aģentūras – valsts aģentūru „Specializētā airēšanas sporta skola”, valsts
aģentūru „Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola” un valsts aģentūru „Jaunatnes basketbola
metodiskais centrs”;
- sniegti priekšlikumi un ieteikumi Sporta likuma grozījumu izstrādei;
- sniegti priekšlikumi un ieteikumi VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” turpmākās
attīstības koncepcijas izstrādei;
- sniegti priekšlikumi un ieteikumi vienota sporta informācijas tīkla izveidei.
Saistībā ar Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.– 2012.gadam apstiprināšanu un
nepieciešamību koordinēt tajā ietverto pasākumu īstenošanu 2007.gada 29.marta sanāksmē, kurā
piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās komitejas,
Latvijas Sporta federāciju padomes, Sporta pārvaldes, Latvijas Tautas sporta asociācijas un Latvijas
Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes pārstāvji, tika pieņemts lēmums pārveidot Sporta
koordinācijas padomes darba grupu par Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012.gadam
ieviešanas koordinācijas padomi (nepieciešams izstrādāt IZM rīkojumu un padomes nolikumu).
Sporta pārvalde (IZM padotības iestāde, turpmāk tekstā – SP), piedaloties vienotas valsts politikas
sporta jomā īstenošanā, atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību 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 sporta nozari pārstāvošās NVO līdzdarbojušās gan IZM, gan SP
izveidotajās komisijās un darba grupās, piemēram:
- Sporta federāciju komisijā, kas veic sporta federāciju atzīšanu un izskata strīda jautājumus,
- Šaušanas instruktoru sertifikācijas komisijā,
- komisijās, kuras izstrādā priekšlikumus valsts budžeta programmas „Sports” apakšprogrammu 0921
„Augstas klases sasniegumu sports”, 0904 „Sporta būves” un 0907 „Sporta pasākumi” sadalījumam,
- likumprojekta „Grozījumi Sporta likumā” izstrādes darba grupā;
- likumprojekta „Par nacionālās sporta bāzes statusu” izstrādes darba grupā (notikušas konsultācijas ar
NVO – biedrībām „Latvijas Olimpiskā komiteja” un „Latvijas Sporta federāciju padome”)– darba grupa
sanāk 1 (vienu) reizi mēnesī un darbs noris veiksmīgi un konstruktīvi. Darba grupas mērķis ir izstrādāt
likumprojektu.
Īpaši atzīmējama sporta nozari pārstāvošo NVO darbība Latvijas Nacionālajā sporta padomē, kura
piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu
pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos.
Kā nozīmīgākais darbs pārskata periodā atzīmējams ciešais valsts institūciju un sporta nozares NVO
sadarbība Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.–2012.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.838) izstrādes darba grupā.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Starpnozare
-
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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”.
Vizuālā māksla
- Turpina darbu 2006.gada 6.maijā Kultūras ministrijā ieveidotā darba grupa „Piemiņas vieta komunisma
upuriem”, piedaloties darba grupas locekļiem, tai skaitā arī Latvijas Politiski represēto apvienības un
Rīgas Politiski represēto biedrības pārstāvjiem tiek sagatavots un 14.jūnijā Kultūras ministrija izsludināja
metu (ideju) konkursu „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”.
- „Biennāle 2005” administrē metu (ideju) konkursu „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”.
Mūzikas nozare
Latvijas Mūzikas informācijas centrs atlasa un uzkrāj aktuālo informāciju un veicina informācijas apriti
mūzikas jomā,
sniedz informatīvo palīdzību mūzikas nozares institūcijām un speciālistiem, veido, koordinē un attīsta
starptautisko sadarbību mūzikas nozarē.
Latvijas Mūzikas informācijas centrs ir sadarbojies ar Latvijas Ārlietu ministriju, nododot LMIC
publicētos materiālus ĀM un Latvijas vēstniecību darbiniekiem, sniedzot informāciju par Latvijas
mūzikas dzīvi, piedaloties jauno kultūras atašeju informēšanā par sadarbības iespējām.
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.
- 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 analizēja "Izglītības iestādes
bibliotēkas darba kvalitātes novērtēšanas indikatorus.
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.
- 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.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Informācija liecina, ka LM sadarbības pratneri līdzdarbojas darba grupās, politikas dokumentu izstrādē,
normatīvo aktu izstrādē, pamatnostādņu projektu sagatavošanā. Līdzdalība tiek nodrošināta arī,
izmantojot Invalīdu lietu nacionālo padomi.
TIESLIETU MINISTRIJA
Darba grupā Administratīvo sodu likumprojekta izstrādei ir iekļauts A.Judins – Latvijas Policijas
akadēmijas Krimināltiesību katedras docents, kurš vienlaikus ir arī “Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS”pētnieks. Minētās personas pētījums “Pārskats par ārvalstu pieredzi administratīvās
atbildības regulējumā”tika izmantots Administratīvo sodu likumprojekta izstrādē.
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. Turpinās Latvijas Pensionāru federācijas un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības
organizācijas „Sustento” līdzdarbība Pacientu konsultatīvajā padomē. Nevalstiskās organizācijas
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iesaistījušās lēmumu pieņemšanas procesā pacientu tiesību
jomā,
atbalstot
Pacientu
tiesību
likumprojekta virzību Saeimā.
2. Veselības ministrijas padotībā esošo valsts aģentūru konsultatīvajās padomēs darbojas pārstāvji no
nevalstiskajām organizācijām, piemēram, valsts aģentūra „Latvijas Medicīnas bibliotēkas” konsultatīvajā
padomē ir pārstāvji no nevalstiskās organizācijas „Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija”
(LATABA).
VIDES MINISTRIJA
2007.gada I pusgadā
- Notikušas 10 LVAF Konsultatīvās padomes sēdes.
- Vidēji katrā sēdē piedalījušies 20 NVO pārstāvji (kopumā uz 2007.gada jūniju LVAF Konsultatīvajā
padomē darbojas 37 NVO pārstāvji).
- Konsultatīvā padome sniegusi vērtējumu un rekomendāciju par 308 projektiem
- Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas vadība piedalījusies 3 Konsultatīvās padomes sēdēs,
kurās tika apspriesti dažādi jautājumi, kas saistītti ar projektu konkursa nolikumiem, kā arī sadarbību
starp Konsultatīvo padomi un Fonda administrāciju..
- 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 un profesionālajām vides aizsardzībā iesaistītajām NVO:
- Latvijas atkritumu saimniecības asociāciju (LASA), Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu
asociāciju (LASUA), “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju” (LEtERA),
Latvijas Lietotu automobiļu tirgotāju asociāciju”, Latvijas Datortehnoloģiju asociācij" (LDTA),
Latvijas iepakojuma asociāciju.
- VKP darbības ietvaros atskaites periodā notikušas piecas sēdes ar vides NVO un Vides ministrijas un
citu ministriju pārstāvju piedalīšanos un diskutēti sekojošie jautājumi:
- Latvijas lauku attīstības programma 2007-2013.gadam, ZM;
- Zivsaimniecības nozares Nacionālais stratēģiskais plāns 2007-2013. g., ZM;
- Informācija par VIDM departamentu darba plāniem 2007.gadā;
- Vides ministrijas sagatavoto likumprojektu komentēšanas process, un sadarbība starp VIDM un VKP,
VIDM;
- ES komisijas vērtējums par IVN un SIVN direktīvu prasību ieviešanu, Vides pārraudzības valsts birojs;
- VKP iespējamā darbība Ventspilī avarējušā kuģa radītā piesārņojuma likvidēšanā, Vides NVO.
- VKP pārstāvja deleģēšanu Zivsaimniecības nozares Nacionālā stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam
Ūdens vides, faunas un floras aizsardzības un attīstības darba grupas sastāvam.
- Sadarbības iespējas ar LR Saeimas Agrārās Vides un reģionālās politikas komisiju ;Aizsargjoslu likumu
grozījumu virzība, Ingmārs Līdaka, LR Saeimas un agrārās vides un reģionālās politikas komisijas
pārstāvis;
Tūrisma attīstības plāni Natura 2000 teritorijām”, Latvijas dabas fonda padome;
VKP ikgadējā tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, VKP.
Informācija par grozījumiem Aizsargjoslu likumā, VIDM Vides aizsardzības departaments;
Aizsargjoslu likuma VKP darba grupas tikšanās rezultāti, biedrība Latvijas Ezeri;
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Satversmes tiesas procedūras Aizsargjoslu likuma,
”Sabiedrība par atklātību- Delna”;

Ķīšezera, un Garkalnes lietās, Kristaps Markovskis,

ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes process, Pasaules Dabas Fonds;
Sagatavots NVO ziņojums par ilgtspējīgu attīstību Latvijā;
VKP tikšanās 16.martā ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, VKP;
VKP pārstāvja deleģēšana darbam Aizsargjoslu likuma grozījumu sagatavošanas darba grupā.
VKP divu pārstāvju deleģēšana darbam Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.g.uzraudzības komitejā.
Noteikumu projekts „Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējuma apmēri, kas saistīti ar īpaši
izsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem”, VIDM
Dabas aizsardzības departaments;
Par Regulas priekšlikumu Vides Finanšu instrumentam LIFE+, VIDM Klimata un atjaunojamo
energoresursu departaments;
Tikšanās rezultāti ar ZM pārstāvjiem par Lauku attīstības programmas projektu 2007.-2013. gadam,
nodibinājums „ Latvijas Dabas fonds”;
NVO ziņojums par ilgtspējīgu attīstību Latvijā, biedrība „Zaļā Brīvība”;
Ziņojums par dalību Ekonomikas ministrijas darba grupā par elektroenerģijas bāzes jaudām, biedrība
„Zaļā brīvība”;
VKP darba grupu pārskata ziņojumi 2007. gadā
Aizsargjoslu likuma grozījumu virzība, biedrība „Latvijas ezeri”;
Apspriesti jautājumi starp VKP un VIDM par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un ilgtspējīga patēriņa
izglītību.
Sagatavotas VKP rekomendācijas LIAA pētījumam „Elektroenerģijas ražošanas jaunu Bāzes jaudu
ieviešanas varianti”;
Sagatavotas VKP rekomendācijas par Noteikumu projektu „Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi
zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītiem būtiskiem postījumiem”.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
LOSP un tās dalīborganizāciju pārstāvji piedalās ministrijas izveidotajā vadības grupā un darba
grupās Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam iztrādē.
LOSP organizēja Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda vienotā
programmdokumenta 4.1.pasākuma „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos” projekta izskatīšanas
darba grupu, kurā piedalījās arī ministrijas pārstāvji.
Ar LOSP tika saskaņoti Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību” grozījumi.
Saskaņā ar 2007.gada 23.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.78 „Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību” 4.pielikuma „Atbalsts izglītībai, zinātnei
un informācijas izplatīšanai” V. sadaļā „Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem”
noteikto kārtību, LOSP piedalījās subsīdiju pertendentu pieteikumu izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā.
LOSP piedalās darba grupā par lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru nodrošināšanu ar
kvalificētu darbaspēku, kas notiek sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Izglītības ministriju. LOSP
pārstāvji piedalās darba grupās, kurās izstrādā profesiju standartus un profesiju izglītības programmas, kā
arī risina praktiskās apmācības jautājumus lauksaimnieciskās izglītības un pārtikas ražotāju izglītības
programmās.
LOSP un tās dalīborganizāciju pārstāvji piedalījušies vairāk nekā 20 ministrijas rīkotajās darba grupās,
saskaņošanas sēdēs, konsultatīvajās padomēs, vadības grupās, uzraudzības grupās un iepirkuma komisijās
un aptuveni 30 starpinstitūciju darba grupu sanāksmēs citās ministrijās ar lauksaimniecību un lauku
attīstību saistītu jautājumu izskatīšanā.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta
noteikumiem
Nr.596
„Latvijas
Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādes, apstiprināšanas un pārstāvēšanas
kārtība” noteikto prasību izpildi, tiek rīkotas starpinstitūciju darba grupas. Latvijas nevalstisko
organizāciju pārstāvji darbojas dzīvnieku izcelsmes produktu; pārstrādāto augļu un dārzeņu; vīna, spirta
un alkoholisko dzērienu; pārtikas kodeksa; minerālūdens; diētiskās pārtikas; uztura bagātinātāju un citās
darba grupās.
NVO dalība sanāksmēs, darba grupās:
- starpinstitūciju darba grupa par cukura nozares restrukturizāciju
- enerģijas augu atzīšanas noteikumiem (21);
- Starpinstitūciju darba grupas „Sēklas un pavairošanas materiāli” sanāksme;
- Darba grupas sanāksme Ministru kabineta noteikumu projekta „Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla
atbilstības kritēriji un aprites kārtība” izstrādei;
- Darba grupas sanāksmes (2 sanāksmes) Ministru kabineta noteikumu projekta „Dārzeņu sēklaudzēšanas
un sēklu tirdzniecības noteikumi” un Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” izstrādei.;
- Darba grupas vadīšana MK noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta
noteikumos Nr.198 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””(2 sanāksmes);
- Darba grupas vadīšana likumprojekta “Par Lauksaimniecības ģenētisko resursu aizsardzību un
ilgtspējīgu izmantošanu” izstrādei (sanāksmes organizēšana un materiālu sagatavošana);
- Sanāksme (Ciltsdarba nodaļas speciālisti informē šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas par
jaunumiem subsīdiju nolikumā un ģenētisko resursu pieteikšanā);
sanāksmes ministrijām, PUF un LAD par Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām
realizāciju Latvijā (3)
- sanāksmes uzņēmējiem un savācējiem par atbalstu enerģijas augiem (3)
- sanāksmes audzētājiem un pārstrādātājiem par Augļu un dārzeņu reformu
- sanāksmes stādaudzētāju biedrību par nozares aktuālajiem jautājumiem
- sanāksmes ar LAD, audzētājiem par ražotāju organizāciju atzīšanas kārtību
- sanāksmes cietes rūpnīcas vadību un kartupeļu audzētājiem par iespējamajiem atbalstiem
- Organizēta sanāksme ar LAD, LPCS un ZM – priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr. 932
„Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei, kas
paredzēti izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”;
- Sanāksme ar LAD, LPCS par Latvijas nostājas formulēšanu dalībai EK Piena un piena produktu vadības
komitejās;
- Organizēta sanāksme ar LPCS, LAD, PVD, NDC par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.405 “Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un
uzraudzības kārtība”;
- Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības nozaru stratēģijas darba grupas.
Konsultējoties un sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, pārskata periodā ir izstrādāti un
iesniegti tālākai virzībai kopumā 47 normatīvie akti.
Izstrādājot Lauku attīstības programmu 2007.-2013.gadam, Zemkopības ministrija ir sadarbojusies
ar nevalstiskajām organizācijām, kas parakstījušas memorandu ar LOSP un Latvijas Kokrūpniecības
federāciju. Sadarbība izpaudusies kā savstarpējās konsultācijas, sadarbības partneru pieaicināšana
sanāksmēs un darba grupās, informēšana, ievietojot informāciju par pieņemtajiem lēmumiem ministrijas
mājas lapā un veicot saraksti.
Pamatojoties uz 2004. – 2006.gada plānošanas perioda struktūrfondu izlietojuma izvērtējumu un
LOSP sniegtajiem priekšlikumiem, Zemkopības ministrija, izstrādājot Lauku attīstības programmu 2007.2013.gadam, veic uzlabojumus finansējuma avotu izmantošanas mehānismu izstrādē. Caurskatāmība tiek
nodrošināta, pieaicinot LOSP un Latvijas Kokrūpniecības federāciju piedalīties sanāksmēs un darba
grupās, par pieņemtajiem lēmumiem ievietojot informāciju ministrijas mājas lapā, presē, kā arī veicot
saraksti ar LOSP un Latvijas kokrūpniecības federāciju.
LOSP un Latvijas Kokrūpniecības federācijai, ar kuru Zemkopības ministrijai ir izveidojusies
sadarbība, ir bijusi iespēja regulāri piedalīties saskaņošanas sanāksmēs, atsevišķu projektu izstrādei
izveidotās darba grupās. 2007.gada 26.martā LOSP un Latvijas Kokrūpniecības federācija piedalījās
Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam Ēnu uzraudzības komitejas sēdē.
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Zemkopības
ministrija
ir
regulāri informējusi LOSP un Latvijas kokrūpniecības
federāciju par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to iesniegtajiem priekšlikumiem par atbalsta pasākumu
izstrādi Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.
Zemkopības ministrija ir nodrošinājusi iespēju LOSP un Latvijas kokrūpniecības federācijai sekot līdzi
Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” un „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai” projektu izstrādei.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
- Darbība notiek ar esošo konsultatīvo padomju starpniecību (skat. 1.punktu).
- Š.g. 12.martā sekretariāta telpās Elizabetes ielā 20, Rīgā, no plkst.13.00-15.00 notika tikšanās ar
nevalstiskajām organizācijām, lai apspriestu 2007.gada sekretariāta darba plānā paredzētās valsts
budžeta dotāciju programmas interešu aizstāvības organizācijām nosacījumus, galvenos aspektus,
kritērijus un apkopotu nevalstisko organizāciju viedokli (piedalījās 15 NVO), nodrošinot piešķiramo
dotāciju kārtības saturisko kvalitāti. Valsts budžeta dotāciju konkurss tiks izsludināts š.g. jūnijā ar
iesniegšanas termiņu – š.g. 30.jūlijs.
- Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr.612 „Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums” 4.3. punktu tika iniciēta Nacionālās
programmas iecietības veicināšanai satura aktualizācija. Izveidota starpinstitūciju darba grupa
Nacionālās programmas iecietības veicināšanai satura aktualizācijai (pirmā sanāksmē notika
29.05.2007.) NPIV aktualizācijas procesu plānots pabeigt 2008. gadā.
- Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” Vadības padomē: lemj un izskata politikas
dokumentu projektus, sniedz par tiem atzinumus; Lībiešu NVO pārstāvji darbojas sekretariāta
izveidotajās darba grupās;
- Politikas dokumentu projekti tiek apspriesti lībiešu NVO darba grupās, notiek dokumentu sabiedriskā
apspriešana.
- Lībiešu NVO pārstāvji mērķprogrammas vadības padomē apsprieda un lēma par Valsts ilgtermiņa
mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” 2018-2014.gadam aktualizēto projektu un Rīcības plāna 2008.2010.gadam projektu – sniedza savus atzinumus.
Š.g. 20.aprīlī plkst.14:00 notika „Latviešu diasporas atbalsta programmas 2004. – 2009.gadam”
konsultatīvās padomes sanāksme. Sanāksmē tika apspriesta „Latviešu diasporas atbalsta programmas
2004. – 2009.gadam” īstenošanas gaita, kā arī konsultatīvā padome tika informēta par aktualitātēm
„Nodomu protokola par valsts un privātās partnerības modeļa izveidi, lai veicinātu darba meklējumos
izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā” īstenošanā un par Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
atbalsta nodaļas darba plānu 2007.gadam.
7. Paveiktais nevalstisko organizāciju informēšanā par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to
iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot pieņemto lēmumu pamatojumu.
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 Augstākās izglītības departaments savas kompetences ietvaros īsteno sadarbību ar LIZDA, divas
reizes gadā sniedzot ziņojumu par esošo situāciju augstākā izglītībā.
IZM pakļautības iestāde Studiju fonds (turpmāk tekstā – SF), ņemot vērā LIZDA priekšlikumus, kā
arī lielo pieteikumu skaitu uz studiju un studējošo kredītu dzēšanu, sagatavoja grozījumus Ministru
kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā Nr.681 „Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta
līdzekļiem” un 2006.gada 6.septembra rīkojumā Nr.682 „Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta
līdzekļiem”, paredzot kredītu dzēšanu vēl papildus 286 speciālistiem: skolotājiem, sociālajiem
darbiniekiem, kultūras darbiniekiem, ārstiem, medicīnas māsām un valsts pārvaldes speciālistiem.
ISEC mācību priekšmetu konsultatīvajās padomēs iekļauti mācību priekšmetu skolotāju asociāciju
pārstāvji. Plānotās izmaiņas vispārējās vidējās izglītības satura koncepcijas projektā tiek apspriestas ar
Latvijas studentu apvienību, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Vecāku apvienību
”VISI”, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Pedagogu domi, Rīgas skolēnu domi.

27
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
Teātra mākslas nozare
- Latvijas Dramaturgu ģilde, biedrība - Latviešu mūsdienu dramaturģijas festivāls SKATS 2007 (visu
gadu)
- Latvijas Jaunā teātra institūts, biedrība - Latvija 11.starptautiskajā Prāgas scenogrāfijas un teātra
arhitektūras kvadrinnālē (jūnijs)
Tradicionālās kultūras nozare
LU kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība "Juventus", biedrība - Starptautiskais bērnu un
jauniešu folkloras festivāls "Pulkā eimu, pulkā teku 2007"
Vizuālās mākslas nozare
-Mākslas menedžmenta un informācijas centrs, biedrība - Rīgas tēlniecības kvadriennāles 2008 "Diena
pēc rītdienas" sagatavošana (visu gadu)
-Jauno Mediju Kultūras Centrs "RIX-C", biedrība - IX Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls
MĀKSLA + KOMUNIKĀCIJAS 2007. TELPA UN UZTVERE (maijs - jūnijs)
Laikmetīgās mākslas centrs, biedrība - Latvijas mākslinieku dalība 4. Ars Baltica foto triennālē un tās
izstādes eksponēšana Rīgā
Literatūras nozare
Latvijas Literatūras centrs, biedrība - Latvijas literatūra starptautiskajos grāmatu gadatirgos (visu gadu)
Mūzikas un dejas nozare
-Litas Beires dejas mākslas fonds, sabiedriskais fonds - 12.Starptautiskais Baltijas baleta festivāls
-Latvijas Mūzikas informācijas centrs, biedrība - Latvijas mūzika pasaulē: piedalīšanās starptautiskajās
mūzikas industrijas izstādēs (visu gadu)
-Baha mūzikas fonds, biedrība - 7.starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls (janvāris)
VESELĪBAS MINISTRIJA
1. Turpinās sadarbība starp Latvijas Pensionāru federāciju, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts
aģentūru un Veselības ministriju. Tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa un aktuālas
informācijas ievietošana Latvijas Pensionāru federācijas avīzē „Latvijas Pensionārs”, kā arī dalība
informatīvajās sanāksmēs.
2. 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 priekšlikumiem.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
- Šis darbs regulāri notiek ar padomju (skat.1.punktu) starpniecību.
- Sekretariāta darbinieki regulāri piedalās (pēc uzaicinājuma) sabiedrisko organizāciju valžu, NVO
nodaļu un grupu sēdēs un konferencēs un informē par svarīgākajiem lēmumiem;
Sekretariāts regulāri sniedz informāciju aģentūrām BNS, LETA, sadarbojas ar TV, Radio raidījumu
„Izstaigāju līvu zemi”, atsevišķiem preses izdevumiem, portālu www.politika.lv
8. Paveiktais, lai nodrošinātu NVO iespēju sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei un sniegt par tiem
atzinumus, uzlabojot NVO informētību par dokumentu virzību ministrijās.
ĀRLIETU MINISTRIJA
Izsludinot Ārlietu ministrijas izstrādātos likumprojektus “Attīstības sadarbības likums” un
“Starptautiskās palīdzības likums” Valsts sekretāru sanāksmē, tika paredzēts, ka atzinumu par
likumprojektiem sniegs arī biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)” un biedrība
“Latvijas Pašvaldību savienība”. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli, nevalstiskās organizācijas,
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kas sniedz atzinumus par Ārlietu ministrijas izstrādātajiem un Valsts sekretāru sanāksmē
izsludinātajiem normatīvo aktu projektiem, tiek uzaicinātas uz starpministriju sanāksmēm, kurās tiek
izskatīti arī nevalstisko organizāciju izteiktie iebildumi par saskaņojamo projektu.
Regulāri tiek atjaunota informācija Ārlietu ministrijas interneta mājas lapā par NVO pieejamajiem
Vecāko amatpersonu sanāksmē ES jautājumos izskatāmajiem jautājumiem, kā arī par jaunākajiem ES
likumdošanas priekšlikumiem. Ir uzsākta eVAS sistēmas darba uzdevuma izstrāde Vecāko amatpersonu
sanāksmes ES jautājumos informācijas aprites optimizēšanai. eVAS paredzēts izvietot Internet vidē,
nodrošinot arī NVO un sociālajiem partneriem ērtu un operatīvu pieeju dokumentiem.
Pārstāvji no Ārlietu ministrijas pēc uzaicinājuma piedalās biedrības “Latvijas Platforma attīstības
sadarbībai (LAPAS)” padomes sēdēs, lai pārrunātu aktuālākos sadarbības jautājumus. Nepieciešamības
gadījumā notiek divpusējās tikšanās starp Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības departamenta un
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Ārlietu ministrija sagatavo preses relīzes par Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta sēdēs
un Attīstības sadarbības padomes sēdēs izskatītajiem jautājumiem, kuras tiek publicētas ministrijas
interneta mājas lapā un ir pieejamas visiem interesentiem. Ārlietu ministrija izsūta informatīvo biļetenu
par aktualitātēm attīstības sadarbības politikas īstenošanas procesā biedrībai LAPAS, tādējādi nodrošinot
informācijas apmaiņu starp visām LAPAS dalīborganizācijām.
2007. gada 19. martā Ārlietu ministrs Artis Pabriks parakstīja Ārlietu ministrijas sadarbības
protokolu ar NVO (“Eiropas Kustība Latvijā”, “Latvijas Pilsoniskā Alianse”, Klubs “Māja”, Sabiedriskās
politikas centrs “PROVIDUS”), kas paredz:
d) tiešas informācijas apmaiņas par Ārlietu ministrijas kompetencē esošajiem ES jautājumiem
sekmēšanu;
e) koordinētu rīcību sabiedrības izglītošanā par iespējām iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā;
f) kopīgi īstenotus projektus sabiedrības informēšanai pār Ārlietu ministrijas kompetencē esošiem ES
jautājumiem.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Notiek aktīva informācijas un viedokļu apmaiņa ar biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” Jaunatnes
likuma izstrādes un virzīšanas procesā. Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome” tiek aicināta sniegt
priekšlikumus par minēto likumprojektu, kā arī piedalās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, kā arī
Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas sēdēs, kurās likumprojekts tiek apskatīts.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Iepazīstoties ar ministrijas sniegto informāciju, var secināt, ka NVO informētības palielināšanai
mērķtiecīgi tiek izmantotas konsultatīvās institūcijas.
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, 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
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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.
Sporta politikas jomā IZM sadarbībā ar NVSO (nevalstiskās sporta organizācijas) ir izstrādājusi
Ministru kabineta noteikumu projektus:
- „Sporta federācijas atzīšanas kritēriji un kārtība”;
- „Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu
tiesības strādāt sporta jomā”.
Ir izveidotas starpinstitūciju darba grupas Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādei:
- „Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un
piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un Olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās”;
- „Kārtība, kādā norādāma informācija, ka pasākums tiek līdzfinansēts no valsts budžeta, kā arī
norādāmās informācijas saturs”.
Šobrīd sadarbībā ar NVSO (nevalstiskās sporta organizācijas) notiek minēto projektu izstrāde.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Bibliotēku nozare
Notikušas 5 Latvijas Bibliotēku padomes sēdes, kurās kopīgi izskatīti bibliotēku nozares aktuālie
jautājumi.
Nemateriālais kultūras mantojums
2006.gada septembris – 2007.gada maijs: sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, UNSESCO Latvijas
Nacionālo komisiju un v/a „Tautas mākslas centrs” (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un pašvaldību
finansiālu atbalstu) ir veikta aptauja „Nemateriālais kultūras mantojums, tā saglabāšanas problēmas un
iespējamie risinājumi” (Metodes: anketēšana, fokusa grupu intervijas, dziļās intervijas. Plānotais rezultāts
– apkopots sabiedrības viedoklis; sagatavotas rekomendācijas nemateriālā kultūras mantojuma politikas
plānošanai un īstenošanai”. Latvijas Kultūras akadēmijas studenti ir pabeiguši interviju atšifrēšanu un
pašreiz tiek apkopoti aptaujas dati. Fokusa grupās bija arī NVO pārstāvji.
Arī turpmāk, īstenojot projektus NKM jomā, ir plānots attīstīt sadarbību ar Latvijas augstskolām, tādējādi
sekmējot jauno speciālistu mērķtiecīgu piesaisti NKM apzināšanai, saglabāšanai un popularizēšanai. (ir
jau bijušas sarunas ar Rēzeknes augstskolu; ievadītas sarunas ar J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
interesi izrādījusi Latvijas Kultūras koledža).
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
LM izsūta organizācijām informāciju par ministrijas akualitātēm. Informētību var palielināt arī
organizāciju un ministrijas kopīgs darbs dažādu projektu īstenošanā un uzraudzībā.
TIESLIETU MINISTRIJA
Informācija par Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātajiem Tieslietu ministrijas virzītajiem normatīvo
aktu projektiem tiek ievietota Tieslietu ministrijas mājas lapā sadaļā “Tiesību akti”. Ikvienam
interesentam ir iespēja ar tiem iepazīties un sazināties ar atbildīgo personu par konkrētā projekta virzību,
lai izteiktu priekšlikumus vai iebildumus.
Kā arī informācija par Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātajiem projektiem ik nedēļu tiek sagatavota
preses relīžu veidā un nosūtīta visiem lielākajiem plašsaziņas līdzekļiem Latvijā.
VESELĪBAS MINISTRIJA
1.Veselības ministrijas mājas lapas www.vm.gov.lv sadaļā „Tiesību aktu projekti” tiek ievietoti
Veselības ministrijā izstrādātie un Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie tiesību aktu projekti.
2. 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.
3. MK noteikumu projekta „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības
sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu” izstrādes
gaitā regulāra informācijas un viedokļu apmaiņa starp Katastrofu medicīnas centru un nevalstiskajām
organizācijām.
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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 2007.gada janvāris – jūnijs:
LVAF Konsultatīvās padomes pārstāvji piedalījušies 10 Fonda padomes sēdēs
Vides konsultatīvās padomes pārstāve Fonda padomē K.Veidemane piedalījusies 7 Fonda padomes sēdēs.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
Tiek nodrošinātas sanāksmes un apspriešanas par attiecīgu priekšlikumu un atzinumu sniegšanu,
sadarbībā ar NVO.
10. Paveiktais valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas biedrībām, nodibinājumiem un citām pilsoniskās
sabiedrības institūcijām sekmēšanai.
AIZSARADZĪBAS MINISTRIJA
Nevalstiskās organizācijas veic aizsardzības nozarei aktuālu jautājumu pētniecību, iedzīvotāju
informēšanu un izglītošanu par valsts militārās vēstures jautājumiem, kā arī Nacionālo bruņoto spēku
darbības popularizēšanu. (Par kokrētām šādas darbības izpausmēm lasiet pie 3.punkta Kopīgi veiktie
projekti, tai skaitā visaptveroša sabiedrības pilsoniskā izglītošana jautājumos par valsts pārvaldi.
ĀRLIETU MINISTRIJA
Saskaņā ar 2007. gadā īstenotā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem
Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” rezultātiem Ārlietu ministrija 2007. gadā (jūnija mēnesī)
slēgs granta līgumus ar vairākām biedrībām un finansēs to izstrādāto attīstības sadarbības projektu
īstenošanu:
6) biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme””, projekts – “Ezeru zeme 2012”, saņēmējvalsts – Baltkrievijas
Republika;
7) biedrība “Latvijas Konservatīvā jaunatnes apvienība”, projekts – “NVO nozīme demokrātiskas valsts
pārvaldes principu īstenošanā reģionālajā un ES dimensijā”, saņēmējvalsts – Ukraina;
8) biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)”, projekts – “Moldovas pilsoniskās
sabiedrības institūciju (NVO) darbības attīstība”, saņēmējvalsts – Moldovas Republika;
9) biedrība “Sabiedrība par atklātību Delna”, projekts – “Pilsoniskā līdzdalība labākai pārvaldei”,
saņēmējvalsts – Gruzija;
10) biedrība “Attīstības izglītības biedrība “GLEN Latvija””, projekts – “Ilgtspējīgas attīstības dimensijas
Kazbegi un Boržomi reģionos”, saņēmējvalsts – Gruzija.
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2007.gadam 1.1.sadaļas „Valsts jaunatnes politikas
pamatnostādņu izstrāde” ietvaros sadarbojas ar biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”, kura izstrādā
priekšlikumus un veic reģionos diskusijas par jautājumiem, kas būtu ietverami šajā politikas plānošanas
dokumentā.
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Skat. informāciju pie 6.punkta.
IEKŠLIETU MINISTRIJA
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 2006.gadā īstenoja projektu „Humānā palīdzības centra
izveide patvēruma meklētājiem”, kura mērķis bija izveidot atbilstošu infrastruktūru patvēruma meklētāju,
bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošināšanai ar bezmaksas humāno palīdzību.
Viens no veicamajiem projekta pasākumiem bija pilotprojekta īstenošana (humānās palīdzības apstrāde
un piegāde patvēruma meklētājiem patvēruma meklētāju izmitināšanās centrā „Mucenieki”).
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Cilvēktirdzniecības jomā Valsts policija izvērsusi sadarbību ar:
- Starptautisko Migrācijas organizāciju, kura organizē policijas darbinieku apmācības un informatīvās
kampaņas sabiedrībā pret cilvēku tirdzniecību, sniedz dažāda veida palīdzību cilvēku tirdzniecības
upuriem viņu atgriešanās dzimtenē nodrošināšanā, kā arī finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas,
kuras nodarbojas ar cilvēku tirdzniecībā cietušo atbalstu un rehabilitāciju;
- Resursu centru sievietēm “Marta”, kurā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
noteiktajā cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitācijas kārtībā tiek sniegta psiholoģiskā, sociālā un
juridiskā palīdzība, cilvēku tirdzniecības upuriem(tajā skaitā arī bērniem) un ir specifiska pieredze ar šīs
kategorijas cietušajām personām;
- Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centru “Dardedze”, kur sniedz psiholoģisku, sociālu,
medicīnisku un juridisku palīdzību bērniem, kas cietuši no vardarbības un viņu ģimenēm;
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.
Sporta politikas jomā IZM īsteno sadarbību ar šādām NVSO (nevalstiskajām sporta
organizācijām) un šādu funkciju deleģējumu:
- Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) koordinē Latvijā atzīto sporta federāciju darbību Starptautiskās
olimpiskās komitejas apstiprinātajos olimpiskajos sporta veidos, pārstāv un īsteno to kopīgās intereses;
nodrošina Latvijas pārstāvniecību Starptautiskajā Olimpiskajā kustībā un Latvijas sportistu un komandu
piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, ievērojot Olimpiskās kustības principus, attīsta sportu un sporta
izglītību Latvijā; īsteno godīgas spēles (fair play) principu un sporta ētikas normu un antidopinga
politikas ievērošanu sportā Latvijā;
- Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) koordinē Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāv un
īsteno to kopīgās intereses, pārstāv Latviju Eiropas nevalstiskā sporta organizācijā – European NonGovernmental Sports Organisation (ENGSO);
- Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) koordinē Latvijā atzīto invalīdu sporta federāciju darbību
Starptautiskajā paralimpiskajā komitejā pārstāvētajos sporta veidos; pārstāv un īsteno invalīdu sporta
intereses;
- Latvijas Pašvaldību savienības Sporta apakškomiteja (LPS) koordinē Latvijas pašvaldību sadarbību
sporta jomā, pārstāv un īsteno to kopīgās intereses; izstrādā viedokli par tiesību aktu projektiem, kas skar
sporta politikas jautājumus pašvaldībās atbilstoši pašvaldību, to apvienību, savienību un asociāciju
priekšlikumiem; aizstāv pašvaldību tiesības sporta politikas jautājumos valsts varas un pārvaldes
institūcijās; nodrošina pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju; veicina sadarbību ar pašvaldībām un
to organizācijām ārzemēs;
- Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome risina jautājumus, kas saistīti ar Latvijas sporta skolu
un sporta klubu darbību, pārstāv to intereses valsts institūcijās un citās organizācijās; sekmē sporta veidu
attīstību Latvijā, sporta programmu realizēšanu, mācību procesa un metodiskā darba nepārtrauktību sporta
iestādēs; veicina jaunatnes sporta attīstību un pilnveido sporta sistēmu Latvijā; popularizē jaunatnes
sportu valstī;
- 88 Latvijā atzītās sporta federācijas vada un koordinē attiecīgo sporta veidu vai darbības jomu Latvijā.
KULTŪRAS MINISTRIJA
Teātra nozare
2007. gada 26. februārī noslēgta Vienošanās par finansējumu Latvijas jaunā teātra institūtam, kas
paredzēti 2005. gada 8. aprīļa līdzdarbības līguma Nr.2.4.4-22/2 izpildei un dalības maksai
starptautiskajās organizācijās 2007. gadā.
Mūzikas nozare
Noslēgts līgums 05.012007. nr. 2.1-15-41 ar „Latvijas mūzikas informācijas centru” par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās mākslas jomā.
Valsts un NVO sadarbība
Valsts budžeta līdzekļu (dotācijas) profesionālajām radošajām organizācijām starptautisko sakaru un
informatīvās apmaiņas veicināšanai, kā arī funkciju deleģēšanai (2007. gada 20.februāra rīkojums
Nr.2.1.-25-20):
Latvijas Rakstnieku savienībai
Latvijas Žurnālistu savienībai

32
Fotogrāfijas Mākslas savienība FIAP
Latvijas Teātra darbinieku savienībai
Latvijas Arhitektu savienībai
Radošo savienību padomei
Latvijas Kinematogrāfistu savienībai
Starptautiskais teātra institūta Latvijas centram
Latvijas Komponistu savienībai
Grafikas Kamerai
Latvijas Literatūras centram
Vizuālā māksla
- Noslēgts līgums ar „Laikmetīgās mākslas centru” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
vizuālās mākslas jomā.
- Noslēgts līgums ar biedrību "Kultūras un mākslas projekts NOASS” par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu video mākslas jomā.
- Noslēgts līgums ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIXC” par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas jomā.
Literatūras nozare
- Noslēgts līgums 31.01.2007. Nr.2.1-15-172 ar biedrību „Latvijas Literatūras centrs” par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas jomā.
I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedību asociācija
- Noslēgts līgums 31.01.2007. Nr.2.1.-15-173 par valsts finansējumu (dotācija) asociācijas darbības
nodrošināšanai un asociēto kultūras biedrību darbības koordinēšanai.
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Sadarbojoties ar ministriju, organizācijas sniedz sociālos pakalpojumus atbilstoši savai kompetencei.
VESELĪBAS MINISTRIJA
Aktivitātes pašreiz nenotiek.
VIDES MINISTRIJA
2007.gada I pusgadā LVAF Konsultatīvā padome sniegusi vērtējumu un rekomendācijas par 308
projektiem
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
Sekretariāts deleģē atsevišķus uzdevumus NVO, slēdzot pakalpojumu līgumus – labdarības un brīvprātīgā
darba tradīciju popularizēšana, NVO apmācības, semināri un konsultācijas, lībiešu valodas kursu
organizēšana, lībiešu valodas mācību materiālu, grāmatu, tradicionālās mūzikas un lībiešu valodas
ierakstu izdošana, bērnu un jauniešu vasaras radošo nometņu un lībiešu triju paaudžu organizēšana,
lībiešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, seno amatu prasmju u.c. nemateriālā mantojuma
saglabāšanā.
11. Cita Memoranda mērķiem atbilstoša sadarbība
BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA
Lai nodrošinātu Jaunatnes politikas valsts programmā noteikto un atbalstīt jaunatnes organizācijas
darbību, tika organizēti projektu konkursi par atbalstu neformālajai izglītībai, brīvprātīgajām darbam,
jaunatnei reģionos aktuālajām iniciatīvām, jaunatnes iniciatīvu centru veidošanu, ka arī vides pielāgošanu
sporta aktivitāšu nodrošināšanai jauniešiem par summu 212 000 LVL.
Lai īstenotu jauniešu brīvprātīgā darba projektus, nodrošinot projektu īstenošanā iesaistīto jauniešu
prasmju un iemaņu attīstīšanu, ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2007.gadam 2.4.sadaļas
„Atbalsts jaunatnes organizācijām darbības attīstības veicināšanai” ietvaros sadarbojas ar Jaunatnes
organizāciju apvienību „IMKA Latvija””, biedrībām „Latvijas Pilsoniskā alianse”, „Jauniešu klubs
„Pēda””, „Mantinieki”, „Latvijas Sarkanais Krusts „Rēzeknes komiteja””, „Sociālo brīvprātīgo
organizācija „ODIN/VITA””, „Greblis”, „Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta centrs „Nāc līdzi!”,
„Latvijas mazpulki” un „Vispasaules bērni”; „Lauku sieviešu klubs „Dore””.
Lai nodrošinātu aktuālas jauniešu (vai jaunatnes organizāciju) problēmas risināšanu reģionos,
ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2007.gadam 2.5.sadaļas „Atbalsts jaunatnei reģionos
aktuālajām iniciatīvām” ietvaros sadarbojas ar biedrībām „Kalsnavas jaunieši”, „Jaunpiebalgas atklātais
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sabiedriskais fonds „Vidusskola””, „Kauguru pagasta attīstības biedrība”, „Smiltenes jauniešu
dome”, „Mazsalacas attīstības projekti” (Vidzemes plānošanas reģionā), „Jaunatne smaidam”, „Jauniešu
izglītības un iniciatīvas centrs „Saspraude””, „Jauniešu neformālās izglītības un resursu centrs
„Audeamus”, „Tērvetes attīstības biedrība” (Zemgales plānošanas reģionā), „Sieviešu klubs „Pērļupe”
(Rīgas plānošanas reģionā), „Liepājas Jaunie vanagi”, „Dzīvotprieks”, „Brīvprātīgais.lv”, Bunkas
jauniešu klubiņš”, „Radi Vidi Pats” (Kurzemes plānošanas reģionā), „Jauniešu klubs „STILL”, „Jauniešu
organizācija „IMKA Līvāni”, „Jauniešu klubs „Krasts””, „Latgales airēšanas un tūrisma centrs”, „Sociālo
brīvprātīgo organizācija „ODIN/VITA”” (Latgales plānošanas reģionā).
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. Pašreiz notiek darbs pie otrās kārtas, kurā paredzēta papildus informācija par
kultūras NVO
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).
TIESLIETU MINISTRIJA
Pasākuma “Juristu dienas 2007”ietvaros ministrija organizēja prezentāciju un diskusiju “Likumdošanas
attīstība 21.gs”, kurā sabiedrība tika informēta par jaunākajām iecerēm likumdošanas procesa atklātības
uzlabošanā, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Pasākumā uzaicināja
piedalīties vairāk nekā 10 NVO.
Pasākuma “Eiropas dienas”ietvaros 2007.gada 9.maijā Tieslietu ministrija organizēja informatīvu
semināru, kurā sabiedrību informēja par ES tiesībām. Minētajā pasākumā uzaicināja piedalīties NVO.
VESELĪBAS MINISTRIJA
Valsts aģentūra „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” sniedza pieprasītās ziņas Latvijas
Sarkanajam Krustam un Latvijas muzeju asociācijai par muzeja darbību, kā arī nodrošinājis muzeja
krājuma materiālu un telpu izmantošanu.
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTS
Sekretariāts līdzdarbojas LR Finanšu ministrijas darba grupā par Šveices finansiālās palīdzības
organizēšanu, aizstāvot gan pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pasākumiem, gan NVO fondam
paredzēto finansējuma apjoma piešķiršanu.

