Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda izpildi
2009.gada 1.pusē: Ministriju sniegtā informācija
1. Par sadarbību ar NVO atbildīgais ministrijas darbinieks
Aizsardzības ministrija
Gundega Caune, AM Sabiedrisko attiecību departamenta Publiskās diplomātijas nodaļas vecākā
referente, tālr.: 67335093, e-pasts: gundega.caune@mod.gov.lv
Ārlietu ministrija
Elīna Krēsliņa, Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas
3.sekretāre, tālrunis 67015984, e-pasts elina.kreslina@mfa.gov.lv
Ekonomikas ministrija
Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, 67013193,
Evita.Urpena@em.gov.lv
Finanšu ministrija
Kaspars Raubiškis, Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta Komunikāciju projektu nodaļas
pārvaldes vecākais eksperts, tel.: 67083881, e-pasts: kaspars.raubiskis@fm.gov.lv
Iekšlietu ministrija:
Mareks Matisons Iekšlietu ministrijas (IeM) Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un
organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents, tel.67219213, 28698184, e-pasts:
mareks.matisons@iem.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija
Dace Ratniece, Politikas koordinācijas departamenta direktore, tālr.67047994,
dace.ratniece@izm.gov.lv .
Atbildīgie ministrijas darbinieki attiecīgajā jomā:
1. Sporta jomā: Ilze Pauliņa, Sporta departamenta Sporta politikas nodaļas vecākā referente, tālr.:
67047932, ilze.paulina@izm.gov.lv ;
2 Izglītības kvalitātes jomā: Ina Romāne, Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā
referente, tālr.67358079, ina.romane@ikvd.gov.lv ;
3. Valodas politikas jomā: Zaiga Sneibe, Valsts valodas politikas nodaļas vadītāja, tālr. 67047907,
zaiga.sneibe@izm.gov.lv .
4. Jaunatnes politikas jomā:Andris Grafs, Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas
nodaļas vadītājs, tālr. 67047953; andris.grafs@izm.gov.lv
Kultūras ministrija
Dagmāra Prīberga, KM Kultūrpolitikas Starpnozaru nodaļas vecākā referente sabiedrības līdzdalības
jautājumos, tālr. 67078147, Dagmara.Priberga@km.gov.lv
Labklājības ministrija
Labklājības ministrijā – Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67021665,
ilona.jursevska@lm.gov.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūrā - Ilze Erdmane, direktores vietniece, tālr.67811765,
ilze.erdmane@siva.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūrā - Jeļena Šaitere, KPD Karjeras informācijas nodaļas speciāliste, t.
67021784, Jelena.Saitere@nva.gov.lv
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
1) Valda Smirnova - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Finanšu departamenta
direktores vietniece Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, tālr.67770407, e-pasts:
valda.smirnova@raplm.gov.lv
2) Līga Baltiņa - Valsts reģionālās attīstības aģentūras Starptautisko projektu un komunikācijas
nodaļas vadītāja, tālr.:67079030, e-pasts: liga.baltina@vraa.gov.lv
Satiksmes ministrija
_kontaktpersona ir Inta Rozenšteine, Nozaru koordinācijas un plānošanas nodaļas vadītāja, 67028344,
inta.rozensteine@sam.gov.lv
Tieslietu ministrija
Ruta Klimkāne, Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore, tel. 67036819,
e-pasts: ruta.klimkane@tm.gov.lv

Valsts kanceleja
Gunta Freimane, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante, tālr. 67082929; e-pasts:
gunta.freimane@mk.gov.lv
Veselības ministrija
Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas
vadītāja Ilze Straume, Tālr.: 67876076, Ilze.Straume@vm.gov.lv.
Vides ministrija
Vides ministrija:
Ēriks Leitis, Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais
konsultants, tālr. 67026422; e-pasts: eriks.leitis@vidm.gov.lv;
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA):
Jānis Rudzītis, direktora vietnieks – projektu daļas vadītājs, 67503307; Janis.rudzitis@lvafa.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvalde
Meldra Langenfelde, Vides saziņas un kontroles nodaļas vecākā speciāliste, 67509768,
meldra.langenfelde@gnp.gov.lv
Nacionālais botāniskais dārzs:
Andrejs Svilāns - direktors, 67945460, andrejs.svilans@nbd.gov.lv (Latvijas Dendrologu biedrība;
„Stādu audzētāju biedrība”)
Aina Zobova - speciāliste, 67945460, nbd@nbd.gov.lv (Lilium Balticum)
Daina Roze - pētniece, 67945446, daina.roze@nbd.gov.lv (folkloras kustība ‘Pulkā eimu, pulkā teku’)
Zemkopības ministrija
Ņina Rakstiņa, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta
plānošanas nodaļas vecākā referente, 67027393, Nina.Rakstina@zm.gov.lv
2. 2009.gadā noslēgti sadarbības līgumi ar NVO
Aizsardzības ministrija
Biedrība Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), biedrība "Latvijas Nacionālo partizānu
apvienība", biedrība "Latvijas Nacionālo karavīru biedrība", biedrība "Latviešu virsnieku apvienība",
biedrība "Latvijas Rezerves virsnieku asociācija", biedrība "Latviešu strēlnieku apvienība".
Finanšu ministrija
22.05.2009. noslēgts Finanšu ministrijas (FM) un biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera”.
Izglītības un zinātnes ministrija
Nr.
p. k. NVO, ar kurām ministrija noslēgusi sadarbības līgumus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Biedrība „Siera klubs”
Biedrība „BMX sporta klubs „Tālava”
Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”
Biedrība „Latvijas Futbola federācija”
Biedrība „Latvijas Handbola federācija”
Biedrība „Latvijas Hokeja federācija”
Biedrība „Latvijas Motosporta federācija”
Biedrība „Latvijas Olimpiešu klubs”
Biedrība „Latvijas Olimpiskā akadēmija”
Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja”
Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”
Biedrība „Latvijas Vieglatlētikas savienība”
Biedrība „Latvijas Volejbola federācija”
Frizieru un kosmetologu asociācija
Nodibinājums „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”
Nodibinājums „Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija”
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Kultūras ministrija
1. 2007.g. Līgums nr. 22.1.-22-2 ar biedrību "Kultūras un mākslas projekts NOASS” par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video mākslas jomā.
2. 2007.g. Līgums nr. 22.1.-22- 3 ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIXC” par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas jomā.
Labklājības ministrija
Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra „Ģimenes krīzes centrs”;
Biedrība „Aicinājums Tev”,
Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”,
Biedrība ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
Biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība”,
Biedrība „Dzintarkrasta serviss”,
Biedrība „Asociācija Ģimene”,
Iedzīvotāju nodarbinātības atbalsta un palīdzības fonds „INAPF”,
Biedrība „Latvijas Darba tiesību institūts”,
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”,
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”,
Biedrība „Sieviešu tiesību institūts”,
Biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”,
Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Latvijas Republikas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
Tieslietu ministrija
2009. gada 16. februārī trīspusēja vienošanās par sadarbību starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi, ANO
Narkotiku un noziedzības biroju un biedrību „Apvienību HIV.LV”.
Zemkopības ministrija
1. 2009.gadā noslēgts sadarbības līgums ar biedrību „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome”;
2. 2007.gadā noslēgts sadarbības līgums ar biedrību „Meža īpašnieku biedrība” (beztermiņa);
3. 2006.gadā noslēgts sadarbības līgums ar biedrību „Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija”
(beztermiņa);
4. 2004.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju (beztermiņa).
3. 2009.gadā ministrijas un NVO parakstītie memorandi par sadarbību vai citi līdzīgi dokumenti
Ekonomikas ministrija: 2009.gada 21.maijā parakstīts sadarbības memorands “Izaugsmei,
nodarbinātībai un konkurētspējai” starp Tautsaimniecības padomi, Ekonomikas ministriju un
Finanšu ministriju.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
1) 2009.gada 23.aprīlī parakstīts Sadarbības memorands starp RAPLM un Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.
2) 2009.gada 7.maijā parakstīts Sadarbības memorands starp RAPLM un Latvijas atvērto tehnoloģiju
asociāciju.
Zemkopības ministrija
2009.gada 4.februāra Nodomu protokols Nr.090209/C-14 starp Zemkopības ministriju, Latvijas
Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA).
4. 2009.gada pirmajā pusē rīkotie izglītojoši pasākumi/lekcijas NVO par līdzdalības iespējām
valsts pārvaldē
Ārlietu ministrija
Pasākumu skaits 6. NVO dalībnieku aptuvenais skaits 75.
Ekonomikas ministrija: Ekonomikas ministrija nav rīkojusi šādus pasākumus, bet to darījusi
Konkurences padome. Pasākumu skaits -5. NVO dalībnieku skaits – 20.
Labklājības ministrija: Pasākumu skaits 1.
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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Pasākumu skaits 2. NVO dalībnieku skaits 1
(pasākumos piedalījās viens un tas pats dalībnieks).
Vides ministrija: Pasākumu skaits 1, (8)*. NVO dalībnieku skaits 14, (150)*.
Valsts vides dienests
ir rīkojis 1 apmācību semināru biedrībai „Vides aizsardzības klubs” par sabiedriskā vides inspektora
statusu, pienākumiem un tiesībām dabas aizsardzības normatīvo aktu kontrolē. Seminārā piedalījās 14
dalībnieki.
* Atsevišķu Vides ministrijas organizēto semināru ietvaros ir bijusi iekļauta tēma par sabiedrības
līdzdalības iespējām valsts pārvaldē
(semināru un pasākumu skaits – 8, aptuvenais dalībnieku skaits - 150).
5. Ministrijas un NVO sadarbības formas:
5.1. NVO dalība ministrijas rīkotos pasākumos (konferencēs, informatīvos semināros)
Aizsardzības ministrija: Pasākumu skaits 2. NVO dalībnieku skaits 25.
Ārlietu ministrija: Pasākumu skaits 10. NVO aptuvenais dalībnieku skaits 120.
Ekonomikas ministrija: Pasākumu skaits – 56. NVO dalībnieku skaits – 559.
Finanšu ministrija: Pasākumu skaits: 3. NVO dalībnieku skaits: 10.
Izglītības un zinātnes ministrija: Pasākumu skaits – 23. NVO dalībnieku skaits – 55.
Kultūras ministrija: Pasākumu skaits – 11. NVO dalībnieku skaits – 256.
Labklājības ministrija: Pasākumu skaits 26. NVO dalībnieku skaits 95.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Pasākumu skaits 14. NVO dalībnieku skaits
85.
Satiksmes ministrija: Ir notikušas darba sanāksmes par nozarei būtiskiem jautājumiem.
Tieslietu ministrija: Pasākumu skaits 5 semināri. NVO dalībnieku skaits: 15 NVO pārtstāvji.
Valsts kanceleja: Pasākumu skaits 2.
Veselības ministrija: Pasākumu skaits: 17. NVO dalībnieku skaits: 102.
Vides ministrija: Pasākumu skaits 6. NVO dalībnieku skaits apmēram 300.
Dabas aizsardzības pārvalde: Pasākumu skaits 7. NVO dalībnieku skaits ~100.
Zemkopības ministrija: Pasākumu skaits: 7. NVO dalībnieku skaits: 298.
5.2. Ministrijas darbinieku dalība NVO rīkotos pasākumos
Aizsardzības ministrija: Pasākumu skaits 4.
Ārlietu ministrija: Skaits 20.
Ekonomikas ministrija: Pasākumu skaits – 61.
Izglītības un zinātnes ministrija: Pasākumu skaits – 40.
Kultūras ministrija: Pasākumu skaits – 7.
Labklājības ministrija: Pasākumu skaits 51.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Pasākumu skaits 41.
Satiksmes ministrija: SM pārstāvji regulāri piedalās NVO rīkotajās sanāksmēs, apspriedēs un citos
pasākumos (netiek uzskaitīts).
Tieslietu ministrija: Pasākumu skaits: 16.
Valsts kanceleja: Pasākumu skaits – 1.
Veselības ministrija: Pasākumu skaits: vairāk par 57.
Vides ministrija: Pasākumu skaits: 63.
Zemkopības ministrija: Pasākumu skaits: 13.
5.3. NVO sagatavotās informācijas (piemēram, preses relīžu) publicēšana ministrijas mājas lapā
internetā
Aizsardzības ministrija: Skaits 5.
Ekonomikas ministrija: Skaits – 9.
Izglītības un zinātnes ministrija NVO sagatavotā informācija tika regulāri publicēta ministrijas
administrētajā portālā www.jaunatneslietas.lv. Skaits: vismaz 360.
Kultūras ministrija: Aptuvenais skaits 6.
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Labklājības ministrija: Publicētas atsauces uz LBAS un LDDK mājaslapu adresēm, kurās ir norādes
uz konkrētām publikācijām.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Skaits 16.
Satiksmes ministrija: NVO nav izteikušas šādu vēlmi.
Tieslietu ministrija: TM uzturētajā portālā tiesas.lv regulāri tiek publicēta nodibinājuma „Latvijas
Tiesnešu mācību centrs” informācija, kā arī šajā portālā izveidota īpaša sadaļa Latvijas Tiesnešu
biedrībai http://www.tiesas.lv/index.php?id=3253.
Veselības ministrija: Skaits- 1.
Vides ministrija: Skaits apmēram 165, t.sk.: Dabas aizsardzības pārvalde Skaits: 20.
Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija: Skaits: 3.
6. Ministrijas 2009.gada pirmajā pusē rīkotie izglītojošie pasākumi/lekcijas valsts pārvaldē
strādājošajiem par NVO iesaisti, dažādiem līdzdalības aspektiem
Ārlietu ministrija: Pasākumu skaits 20. Pasākumu dalībnieku aptuvenais skaits 300.
Valsts kanceleja: Pasākumu skaits- 2. Dalībnieku skaits – 30-40.
Vides ministrija: Pasākumu skaits: 1. Pasākumu dalībnieku skaits: 25.
Dabas aizsardzības pārvalde: Pasākumu skaits: 2. Pasākumu dalībnieku skaits: 20.
7. Pastāvīgās konsultatīvās padomes, darba grupas, kas ministrijā darbojas 2009.gadā
Ārlietu ministrija: 3 konsultatīvās padomes un darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 7.
Ekonomikas ministrija: 17 konsultatīvās padomes un darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 257.
Finanšu ministrija: 7 darba grupas un Sabiedriskā labuma komisija. Iesaistīto NVO skaits – 19.
Iekšlietu ministrija: 1 konsultatīvā padome. Iesaistīto NVO skaits – 17.
Izglītības un zinātnes ministrija: 47 konsultatīvās padomes; darba grupas; komisijas. Iesaistīto NVO
skaits – 114.
Kultūras ministrija: 10 konsultatīvās padomes. Iesaistīto NVO skaits – 30.
Labklājības ministrija: 13 konsultatīvās padomes, darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 70.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: 7 konsultatīvās padomes, koordinācijas grupas,
darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 27.
Satiksmes ministrija: 2 darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 3.
Tieslietu ministrija: 15 konsultatīvās padomes; darba grupas. Iesaistīto NVO pārstāvju skaits: 54.
Veselības ministrija: 12 konsultatīvās padomes, darba grupas. Iesaistīto NVO skaits – 83.
Vides ministrija: 19 konsultatīvās padomes. Iesaistīto NVO skaits – 92.
Zemkopības ministrija: 32 konsultatīvās padomes, darba grupas, komitejas. Iesaistīto NVO skaits –
188.
8. NVO līdzdalība tiesību aktu izstrādē 2009.gada pirmajā pusē (no janvāra līdz jūnijam)
4.1. Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
938
skaits (kopā)
4.2. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur
116
darba grupās iekļauts NVO pārstāvis
4.3. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
182
kuru izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus
4.4. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par
352
kuriem saņemti NVO atzinumi
4.5. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
153
kuri apspriesti konsultatīvajās padomēs
9. 2009.gada pirmajā pusē NVO sniegtais finansiālais atbalsts
Aizsardzības ministrija: 74 834 Ls.
Ārlietu ministrija: 140 Ls.
Ekonomikas ministrija: 16 023,41 Ls.
Izglītības un zinātnes ministrija: 3 761 716,77 Ls
Kultūras ministrija: 373 810 Ls.
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Labklājības ministrija: 538 442,62 Ls.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija:. 131 356 Ls.
Tieslietu ministrija: 16 173 Ls.
Vides ministrija:: 404 151 Ls.
Zemkopības ministrija: 22 829 474,17 Ls.
10. Vai ministrijas, kas administrē ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātes, redz
iespēju veikt izmaiņas finansējuma saņēmēju sarakstā, papildinot finansējuma saņēmēju loku ar
NVO?
Ministriju sniegtā informācija liecina, ka tās neredz iespēju veikt izmaiņas finansējuma saņēmēju
sarakstā, papildinot finansējuma saņēmēju loku ar NVO.
Kultūras ministrija
Kontaktpersona šī jautājuma apspriešanai: Sanita Rancāne
ES fondu departamenta direktora v.i. (t.67330235; E-pasts: Sanita.Rancane@km.gov.lv)
Tieslietu ministrija
Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece postpenitenciārās palīdzības sniegšanas jautājumos Irina
Pūrīte, telefons 67021142, fakss 67021139, e-pasts: Irina.Purite@vpd.gov.lv.
Komentārs:
NVO finansējumu aktivitāšu īstenošanai var saņemt arī no citām programmām:
• vispārīgā programma „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (Eiropas Bēgļu fonds,
Eiropas Trešo valstu valstpiederīgo fonds);
• Eiropas Komisijas programmas.
Par TM administrētajiem projektiem kontaktpersona- Projektu departamenta direktore Dace Freimane,
e-pasts: Dace.Freimane@tm.gov.lv
11. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes funkciju/uzdevumu
izpildi NVO?
Kopumā 7 ministrijas uzskata par iespējamu nodot valsts funkcijas/uzdevumu NVO un ir norādījušas
šādus uzdevumus savā atskaitē.
Ārlietu ministrija
ES koordinācijas departamentam ir laba sadarbība ar NVO sabiedrības informēšanā par ES
jautājumiem. Atsevišķu ar to saistītu uzdevumu izpildi nākotnē varētu uzdot NVO, piemēram, š.g.
10.jūlijā Latvijas un Eiropas Komisijas noslēgtā Vadības partnerības līguma ietvaros.
Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrija uzskata, ka deleģēt NVO iespējams sekojošas funkcijas / uzdevumus:
- Tūrisma operatoru un tūrisma aģentu datu bāzes uzturēšanu;
- Būvkomersantu reģistra un Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistra
uzturēšanu un pilnveidošanu;
- Būvmateriālu Eiropas Tehniskā apstiprinājuma izstrādi;
- Informatīvā un konsultatīvā rakstura funkciju EM darbības jomās (t.sk. semināru,
konferenču u.c. pasākumu organizēšana).
- Sadarbību ar NVO ekonomisko procesu, uzņēmējdarbības vides, nodarbinātības un
darba tirgus prognozēšanas jomā - nevalstiskajām organizācijām varētu deleģēt
pētījumu un analīzes veikšanu dažādu politikas dokumentu izstrādei.
Kultūras ministrija
1) ar Latvijas Literatūras centru par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu literatūras
jomā;
2) ar Latvijas Mūzikas informācijas centru par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu
mūzikas jomā;
3) ar Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju par muzeja krājuma pieejamības nodrošināšanu.
4) ar Latvijas Jaunā teātra institūtu par atsevišķu valsts uzdevumu veikšanu teātru jomā.
5) ar „Laikmetīgās mākslas centru” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās
mākslas jomā.
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6) ar biedrību "Kultūras un mākslas projekts NOASS” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu video mākslas jomā.
7) ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIXC” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu elektroniskās mākslas jomā.
(Skatīt 3. punktu).
Labklājības ministrija
Audžuģimeņu kustības attīstību (jaunu audžuģimeņu piesaiste, potenciālo audžuģimeņu apmācība), kā
arī atbalsta sniegšanu esošajām audžuģimenēm (atbalsta grupas, psihologu konsultācijas, audžuģimeņu
salidojuma organizēšana.
Pamatojoties uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ar 2010.gada
1.janvāri šādas NVO pārņems šādas valsts funkcijas:
1. Latvijas Bērnu fonds – sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem
bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām;
2. Latvijas Neredzīgo biedrība – nodrošina sociālo rehabilitāciju un tehniskos palīglīdzekļus redzes
invalīdiem
3. Latvijas Nedzirdīgo savienība – nodrošina sociālo rehabilitāciju un tehniskos palīglīdzekļus dzirdes
invalīdiem
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) ietvaros esošo funkciju izpildi iespējams nodot Latvijas
karjeras attīstības atbalsta asociācijai (LKAAA).
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ieviešanas monitorings.
Satiksmes ministrija
Tā kā vēl notiek valsts pārvaldes funkciju izvērtēšana, nevaram atbildēt.
Tieslietu ministrija
NVO var piedalīties notiesāto resocializācijas procesa īstenošanā, organizējot brīvā laika pavadīšanas
pasākumus vai izglītošanas pasākumus, kā arī īstenojot resocializācijas programmas, kā arī sadarboties
ar Valsts probācijas dienestu, tomēr funkcijas pilnīga nodošana nav pieļaujama.
Veselības ministrija
Starptautiskā Krūts piena aizstājēju aprites uzraudzības kodeksa monitoringa veikšana (Ministru
Kabineta 2008.gada 26.maija noteikumu Nr.370 „Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem
un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem” 37.punkts).
Vides ministrija
Vides izglītība, sabiedriskie vides inspektori, sabiedriskais vides monitorings.
Zemkopības ministrija
1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām tiks deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi ciltsdarba jomā
12. Ministriju norādītās NVO, ar kurām ministrija sadarbojusies 2009.gadā
Vidēji ministrijas norādījušas 60-70 sadarbības partnerus NVO. Īpaši liels norādīto sadarbības partneru
skaits ir Zemkopības, Ekonomikas, Vides, Labklājības ministrijām (tuvu vai pārsniedz 100 NVO).
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