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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošana 2014.gadā: Ministriju sniegtā informācija
1. Ministrijas darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO.
Aizsardzības ministrija
Inga Dambe, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās
informācijas nodaļas vecākā referente, tālr. 67335273, e-pasts: inga.dambe@mod.gov.lv
Ārlietu ministrija
Elīna Ērgle, Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā
referente, 67015984, elina.ergle@mfa.gov.lv
Ekonomikas ministrija
Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr.67013193, epasts: evita.urpena@em.gov.lv
TAVA: Inese Šīrava, vecākā eksperte
KP: Inita Kabanova, priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos
PTAC: Sanita Gertmane, Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
CSP: Nav konkrēta atbildīgā darbinieka, kompetences ietvaros sadarbojas atbilstīgās statistikas jomas
departamenti un patstāvīgās daļas
LIAA: Anete Valtere, POLARIS projekta vadītāja
Finanšu ministrija
Ministrijā sadarbību ar NVO nekoordinē viens darbinieks, sadarbība tiek nodrošināta atbilstoši
funkcijām konkrēta uzdevuma ietvaros.
Iekšlietu ministrija
Ginta Prūse, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas
nodaļas vecākā referente, tālr.: 67219380, ginta.pruse@iem.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija
Sanda Brūna, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora
vietniece jaunatnes jomā, 67047906, sanda.bruna@izm.gov.lv, Marita Kroiča, Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras Komunikāciju daļas vadītāja, 67356257, marita.kroica@jaunatne.gov.lv, Agra
Bērziņa, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece – Interešu izglītības un tālākizglītības
departamenta direktore, 67228987, agra.berzina@visc.gov.lv., Jana Veinberga, Izglītības kvalitātes
valsts dienesta vecākā eksperte, 67508077, jana.veinberga@ikvd.gov.lv
Kultūras ministrija
Zane Beinare, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente
Tel.: 67330261, Zane.Beinare@km.gov.lv
Labklājības ministrija
Labklājības ministrijā - Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581,
marika.kupce@lm.gov.lv
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību
aizsardzības departamenta direktore, 67359133, inga.millere@bti.gov.lv
Valsts darba inspekcijā (VDI) - Linda Matisāne, VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja,
67021721, linda.matisane@vdi.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Špengelis, tālrunis
67769890, e-pasts: edgars.spengelis@siva.gov.lv
Satiksmes ministrija
Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, tālr.:67028344; epasts: inta.rozensteine@sam.gov.lv
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrijā:
Eva Mustermane – Stratēģijas departamenta vecākā referente, tālr.67036772, e-pasts:
Eva.Mustermane@tm.gov.lv
Dace Puriņa – Projektu departamenta direktore, tālr. 67036818, e-pasts: Dace.Purina@tm.gov.lv
(projektu ietvaros).
Padotības iestādēs:
Datu valsts inspekcijā:
Sabīne Niedola – Otrās uzraudzības daļas vecākā speciāliste, tālr. 67223131, info@dvi.gov.lv.
Ieslodzījuma vietu pārvaldē:
Ainis Zālītis – Sociālās rehabilitācijas daļas vecākais inspektors, tālr. 67290247, e-pasts:
ainis.zalitis@ievp.gov.lv.
Maksātnespējas administrācijā:
Ervīns Ābele – Maksātnespējas administrācijas direktors, tālr. 67099100, e-pasts:
Ervins.Abele@mna.gov.lv.
Patentu valdē:
Agnese Buholte – departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” direktore, tālr. 67220019, e-pasts:
Agnese.Buholte@lrpv.gov.lv.
Tiesu administrācijā:
Dace Ezeriete - Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja, tālr.
67063808, e-pasts: dace.ezeriete@ta.gov.lv;
Ja sadarbība tiek īstenota plānotā vai noslēgtā līguma ietvaros, par Tiesu administrācijas sadarbību ar
NVO atbild līgumā noteiktā kontaktpersona vai kompetentās struktūrvienības darbinieks. 2014. gada
15. septembrī noslēgtajā līdzdarbības līgumā ar nodibinājumu „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” par
kontaktpersonu noteikta Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta
Personālvadības nodaļas vadītāja Inese Sila, tālr. 67063854, e-pasts: inese.sila@ta.gov.lv.
Valsts probācijas dienestā:
Irina Pūrīte - Izvērtēšanas ziņojumu, izlīguma, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta vadītāja –
dienesta vadītāja vietniece, tālr. 67021142, e-pasts: irina.purite@vpd.gov.lv.
Valsts tiesu ekspertīžu birojā:
Raimonds Apinis - vadītāja vietnieks stratēģijas, plānošanas un projektu vadības jautājumos,
tālr.67517758, e-pasts: raimonds.apinis@vteb.gov.lv.
Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā:
Margita Gaile – Administratīvās nodaļas vadītāja, tālr. 67830633, e-pasts: Margita.Gaile@ugf.gov.lv.
Veselības ministrija
Veselības ministrijā nav noteikts konkrēts darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO. Veselības
ministrijas kompetencē ir dažādas jomas, ko pārstāv dažādas NVO – gan pacientu organizācijas, gan
ārstu profesionālās asociācijas, gan pārtikas ražotāju un komersantu biedrības utt. Veselības ministrijas
atbildīgās jomas speciālisti sadarbojas ar attiecīgās jomas NVO pārstāvjiem.
Par starpnozaru sadarbības jautājumiem ir atbildīga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības
departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļa (nodaļas vadītāja Inga Birzniece, tālr.67876161,
Inga.Birzniece@vm.gov.lv).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ilze Trušinska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Koordinācijas
departamenta, Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte, tālr.66016592,
ilze.trusinska@varam.gov.lv
Zemkopības ministrija
Biruta Ingiļāvičute, Lauku attīstības atbalsta departamenta, Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja
vietniece, 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv
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2. Vai ministrija 2014.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO?
Ekonomikas ministrija
LIAA noslēgti 8 Sadarbības līgumi ar šādām NVO: Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju,
Autopārvadātāju asociāciju “Latvijas auto”, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas veļas
ražotāju asociāciju, Latvijas Loģistikas asociāciju un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociāciju.
Finanšu ministrija
Nē
Iekšlietu ministrija
Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas ietvaros 2014.gada 4.jūlijā tika noslēgts granta
līgums ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) pārstāvniecību Latvijas Republikā par
projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2014.-2015.gads”
īstenošanu.
Izglītības un zinātnes ministrija
Lai gan IZM sporta nozarē nav noslēgusi līdzdarbības līgumus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. un
50.panta izpratnē, IZM ar NVO ir noslēgusi lielu skaitu sadarbības līgumu par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu. Informācija par IZM noslēgtajiem sadarbības līgumiem sporta nozarē ir sniegta
iepriekšējos pārskatos.

Nr.
p.k.

Nevalstiskā organizācija (dotācijas mērķis), finansējuma avots

Piešķirtā
finansējuma
apjoms
(EUR)

Budžeta apakšprogramma 09.04.00 „Sporta būves”
1.
Biedrībai „BMX Sporta klubs „Tālava”” (nacionālās sporta bāzes 4 269
uzturēšanai)
2.
Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija” (nacionālās sporta bāzes 10 000
uzturēšanai)
Budžeta apakšprogramma 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
3.
Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” (sporta speciālistu darba 1 799 238
samaksai, sadalei Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītajām sporta
federācijām saskaņā ar kritērijiem, kā arī starptautisko sporta pasākumu
Latvijā organizēšanai)
4.
Biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja” (paralimpiskā sporta 214 162
programmu īstenošanai)
5.
Biedrībai „Latvijas Olimpiešu klubs” 2014.gada Eiropas Fair Play 20 000
kustības kongresa organizēšanai Rīgā
Budžeta apakšprogramma 09.16.00 „Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta
pasākumu organizēšanai Latvijā”
6.
Dotācija biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” 2014.gada Eiropas 57 143
čempionāta basketbolā U16 kadetiem organizēšanai Rīgā, Ventspilī un
Daugavpilī no 18. – 31.augustam.
7.
Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība”
14 000
2014.gada pasaules kausa hokejā veterāniem organizēšanai Latvijā
8.
Dotācija biedrībai „Latvijas Motosporta federācija” (pārskaitīšanai SIA 550 000
„Baltijas Kausa Fonds”) 2014.gada Nāciju Motokrosa organizēšanas
licences maksājuma trešajai daļai
9.
Dotācija biedrībai „Latvijas Automobiļu federācija” (pārskaitīšanai 298 803
biedrībai „RA Motosport”) 2014.gada Starptautiskās Automobiļu
federācijas Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences
maksājumam
10.
Dotācija biedrībai “Latvijas Basketbola savienība” saistībā ar 2015.gada 1 350 000
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Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra organizēšanu Latvijā (t.sk.,
1`200 000 euro licences maksājuma segšanai un 150`000 euro drošības
depozīta maksājumam)
Budžeta apakšprogramma 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports”
11.
Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (programmu īstenošanai, t.sk. 1 377 436
sadalei Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām olimpisko sporta veidu
sporta federācijām)
12.
Biedrībai „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” (darbības nodrošināšanai) 1 652 650
13.
Biedrībai „Latvijas Olimpiešu klubs” (darbības nodrošināšanai)
9 960
14.
Biedrībai „Latvijas Olimpiskā akadēmija” (darbības nodrošināšanai)
16 363
15.
Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” (t.sk. izdevumi, kas saistīti 56 914
ar papildus dopinga kontroļu veikšanai)
16.
Biedrībai „Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība” svarcelšanas sporta 21 245
programmu īstenošanai
Budžeta apakšprogramma 09.17.00 „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai”
17.
Biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” (valsts izlašu darbības 229 753
nodrošināšanai)
18.
Biedrībai „Latvijas Volejbola federācija” (valsts izlašu darbības 96 835
nodrošināšanai)
19.
Biedrībai „Latvijas Futbola federācija” (valsts izlašu darbības 120 635
nodrošināšanai)
20.
Biedrībai „” Latvijas Regbija federācija” (valsts izlašu darbības 107 684
nodrošināšanai)
21.
Biedrībai „Latvijas Handbols federācija” (valsts izlašu darbības 88 289
nodrošināšanai)
22.
Biedrībai „Latvijas Kērlinga asociācija” (valsts izlašu darbības 125 343
nodrošināšanai)
23.
Biedrībai „Latvijas Hokeja federācija” (valsts izlašu darbības 294 060
nodrošināšanai)
24.
Biedrībai „Latvijas Frisbija federācija” (valsts izlašu darbības 11 480
nodrošināšanai)
25.
Biedrībai
„Latvijas Florbola savienība” (valsts izlašu darbības 76 890
nodrošināšanai)
26.
Biedrībai „Latvijas Lakrosa federācija” (valsts izlašu darbības 10 957
nodrošināšanai)
27.
Biedrībai „Latvijas In-line hokeja federācija” (valsts izlašu darbības 11 946
nodrošināšanai)
28.
Biedrībai „Latvijas Beisbola federācija” (valsts izlašu darbības 6 794
nodrošināšanai)
Budžeta programma 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas
Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”
29.
Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (valsts galvoto aizdevumu 10 197 746
atmaksai)
Budžeta programma „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”1
30.
Dotācija biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja”, lai segtu izdevumus, 9 900
kas saistīti ar Latvijas paralimpiskās izlases sportistu dalību Eiropas
čempionātā vieglatlētikā no 2014.gada 16. – 24.augustam Svonsī
(Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste)
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (sporta veidu attīstības veicināšanai)
31.
Latvijas Hokeja federācijai par izlases dalību pasaules čempionāta
74 701
finālturnīrā
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32.
33.
34.

35.
36.

Latvijas Biatlona federācijai par Andreja Rastorgujeva izcīnīto pirmo un
trešo vietu Eiropas čempionātā
Latvijas Cīņas federācijai par Anastasijas Grigorjevas un Lauras Skujiņas
pasaules čempionātā izcīnītajām trešajām vietām brīvajā cīņā
Latvijas Volejbola federācijai par Jāņa Šmēdiņa un Aleksandra
Samoilova Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu
kopvērtējumā
Latvijas Riteņbraukšanas federācijai par Māra Štromberga Eiropas
čempionātā BMX izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Paralimpiskajai komitejai par sportistu startu Eiropas čempionātā

Latvijas In-Line hokeja federācijai par vīriešu izlases komandas dalību
pasaules čempionātā
38.
Latvijas Basketbola savienībai par U20 sieviešu izlases dalību Eiropas
čempionātā
39.
Latvijas Basketbola savienībai par U-20 vīriešu izlases dalību Eiropas
čempionātā
40.
Latvijas Basketbola savienībai par U-18 vīriešu izlases dalību Eiropas
čempionātā
41.
Latvijas Basketbola savienībai par U-16 vīriešu izlases dalību Eiropas
čempionātā
42.
Latvijas Basketbola savienībai par U-16 sieviešu izlases dalību Eiropas
čempionātā
43.
Latvijas Florbola savienībai par sieviešu izlases dalību 9.pasaules
čempionātā florbolā sievietēm
44.
Latvijas Kērlinga asociācijai par sieviešu kērlinga izlases dalību
2014.gada Pasaules čempionāta finālturnīrā
45.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par sportistu sasniegumiem
XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs. Mērķis - skeletona attīstībai
46.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par sportistu sasniegumiem
XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs. Mērķis - bobsleja attīstībai
47.
Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par sportistu sasniegumiem XXII
Ziemas olimpiskajās spēlēs. Mērķis -kamaniņu sporta attīstībai.
48.
Latvijas Hokeja federācijai par nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām
startēt XXII Ziemas Olimpisko spēļu finālturnīrā hokejā. Mērķis - sporta
veida attīstībai.
Pavisam KOPĀ:
37.

24 900
24 900
24 900
24 900
24 900
29 881

74 704

29 881
37 351
35 572
35 571
71 144
142 288
19 496 088

Kultūras ministrija
Biedrība "NĒVO DROM D", Romu kultūras centrs, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Biedrība
"Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports", Biedrība "Ascendum", Biedrība
"Latvijas Mūzikas informācijas centrs", Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas okupācijas
muzeja biedrība, biedrība "Latvijas Rakstnieku savienība", Fonds "Mūsdienu mūzikas centrs",
Nodibinājums „Valmieras novada fonds”, Biedrība "Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome",
Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs”, Biedrība ''Latvijas Pilsoniskā alianse'', Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība,
Biedrība Trīs Reiz Trīs, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība , Latvijas okupācijas muzeja
biedrība, Biedrība "Forum of Latvian Design", Nodibinājums "Latvijas Jauno uzņēmēju centrs "Jobs
& Society"", Latvijas Arhitektu savienība, Nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni", Latvijas Jaunā teātra
institūts, I.Kozakēvičas Nacionālo kultūras biedrību asociācija. (25)
Labklājības ministrija
1.Biedrība „Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts””
2.Nodibinājums „Samariešu fonds”
3.Biedrība „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju direktoru asociācija”

4.Biedrība „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs
ORANŽAIS STARS”
5.Nodibinājums Latgales skolu atbalsta fonds
„Veronika”
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6.Biedrība EAPN-Latvia
7.Biedrība „Tautas kustība No sirds Latvijai”
8.Biedrība „Resocializācijas un Integrācijas Asociācija”
9.Latvijas Sociālo pedagogu federācija

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
ESF “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumi:
Atbalsta pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros:
1.Nodibinājums Liepājas Universitātes Zinātnes un
inovāciju parks
2.Biedrība ERFOLG
3.Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments
4.Biedrība Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs
5.Nodibinājums Kraukļa Fonds
6.Biedrība Integrum Plus
7.TALSU NOVADA FONDS
8.Biedrība DITAS BALČUS TEĀTRIS-DIVAS ACIS
9.Biedrība Iepazīsim sevi
10.Rīgas Ebreju kopiena
11.Biedrība Kūzuls
12.Biedrība Attīstības aģentūra Pieci
13.Latgales Universitātes atbalsta fonds Nodibinājums
14.Nodibinājums FONDS CERĪBA
15.Biedrība KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS
BDR
16.Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs
17.Biedrība Mēs plus
18.Biedrība Rīgas aktīvo senioru alianse
19.Biedrība Latgolys Studentu centrs
20.Biedrība "Sukrums"
21."Zariņš & Lejnieks"
22.Biedrība Ūdenszīmes
23.Liepājas Neredzīgo biedrība
24.Dagne jauniešu biedrība
25.Latvijas Neredzīgo biedrība
26.KULDĪGAS SVĒTĀS ANNAS BAZNĪCAS
ATBALSTA BIEDRĪBA
27.Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs
28.Biedrība Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs
29.Biedrība SAVA KABATA
30.Biedrība Jaunatne par
31.Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds
32.SAULES STARS AV biedrība
33.DINAMIKA PLUS biedrība
34.Biedrība LIONS CLUB JURMALA
35.Rēzeknes Augstkolas absolventu asociācija biedrība
36.Biedrība Latvijas Mazpulki
37.Limbažu Filcs, biedrība
38.Biedrība CHEESE
39.Biedrība Mēs saviem bērniem
40.Biedrība Jaunatne smaidam
41.Biedrība Sante
42.Biedrība Radošā grupa "Lugaži"
43.Biedrība Fresh juice
44.Spārni Ventspils novada sieviešu biedrība
45.Biedrība Radošo personību klubs LIGZDA
46.Biedrība PUĶU SĒTA 2010
47.Nodibinājums DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS
ĢIMENEI, JAUNATNEI, SABIEDRĪBAI
"SPĒKUGUNS"
48.Valmieras Amatnieku parka fonds
49.Nodibinājums Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar
īpašām vajadzībām "Cimdiņš"

50.Biedrība SĒLIJA
51.Biedrība Dobeles Jauniešu dome
52.Biedrība Strauts
53.SABILES APRŪPES BIEDRĪBA KALME
54.Biedrība Tērvetnieki
55.Biedrība ZIRNIEKI
56.Nītaures jauniešu nevalstiskā organizācija "Nītaureņi"
57.Mans patvērums biedrība
58.Biedrība ATBALSTS VALKAS ĢIMENĒM
59.Biedrība SUSTENTO
60.Biedrība Atvērtās durvis
61.Biedrība Ritentiņš
62.Biedrība Sporta klubs Dinamo Latvija
63.Biedrība Kodols
64.Biedrība Dzīves skola
65.Biedrība Skaistas atbalsta centrs
66.Ko sēsi to pļausi, biedrība
67.Biedrība Radošā skoliņa
68.Nodibinājums Talantu kalve
69.Dari Vari Biedrība bērnu un jauniešu centrs
70.Biedrība FB Gulbene 2005
71.AIESEC Latvija
72.Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība Felida
73.Abavas Ielejas Attīstības Centrs BDR
74.Biedrība Tava Mītava
75.NODIBINĀJUMS "ECO PARTNERS"
76.Valmieras novada fonds
77.Rīts BDR
78.Biedrība LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS
VIENĪBA
79.Nodibinājums Dzīvības Maize
80.Pasaules dabas fonds
81.Biedrība OK Arona
82.Biedrība Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs
83.Biedrība Apvienība JUMS
84.Biedrība Cerību logi
85.Biedrība CERĪBU SPĀRNI
86.Nodibinājums Mūzikas un mākslas atbalsta fonds
87.Nodibinājums Vides izglītības fonds
88.Biedrība "Aicinājums tev"
89.Rēzeknes invalīdu biedrība
90.SAVĒJIE BDR
91.Ogresgalieši, Ogresgala pagasta biedrība
92.Rēzeknes rajona kopienu partnerība biedrība
93.Nodibinājums Rīga 2014
94.Biedrība Nīkrācnieki
95.Biedrība Retro moto klubs "RŪSA VĒJĀ"
96.Nodibinājums Artūra Rancāna fonds
97.Biedrība Gauja
98.Biedrība Karosta Kids
99.Biedrība RAVELS
100.Sēļu pūrs Biedrība
101.Biedrība Mammas bērniem
102.Rāznas nacionālā parka biedrība
103.Veclaicenes Avotiņš biedrība
104.Biedrība Nabīte
105.Mājupceļš Ilzeskalna lauku sieviešu biedrība
106.BIEDRĪBA BALTĀ MĀJA
107.Biedrība Interešu centrs Izaugsme
108.IMKA LĪVĀNI biedrība jauniešu organizācija
109.Biedrība Sporta klubs RAIMAKS
110.Pīlādzis BDR
111.Biedrība "Gorki"
112.Biedrība Mēs dejai
113.Biedrība JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS
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114.Biedrība Saulains rīts
115.Biedrība Oāze
116.Biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa"
117.NODIBINĀJUMS ALŪKSNES UN APES
NOVADA FONDS
118.Biedrība DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA
119.Jaunatnes Čemodāns biedrība
120.Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
121.Biedrība SKOPTR
122.Preiļu nevalstisko organizāciju centrs
123.Līvānu Mākslinieku Biedrība
124.Biedrība Kultūras un mākslas projekts NOASS
125.Biedrība Optimists-R
126.ASTES un ŪSAS BIEDRĪBA
127.Biedrība Visdari
128.Biedrība GULCES GĒNS
129.Biedrība Pāvulēni
130.Kalnaziedu godi
131.Biedrība Dejotāju saime
132.Radošo domu un darbu centrs Svētelis
133.Alūksnes Invalīdu biedrība
134.Pērļupe, Sieviešu klubs
135.Biedrība Valguma 17. nams
136.Biedrība KULDĪGAS MANTOJUMS
137.Biedrība VIDZEMES SPORTA ATBALSTA
CENTRS
138.Vecāki Aizkrauklei Biedrība
139.Biedrība Jauniešu biedrība CENTRS
140.Biedrība Ilizanna
141.Biedrība Kruoslovys amatnīku broliste
142.Biedrība Sabiedriskais centrs "Līči"
143.Biedrība Padure
144.Biedrība ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI
145.Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev!"
146.Biedrība "Alksniena"
147.Biedrība "Ģimenes palīdzības centrs-Ligzda"
148.Biedrība Istok
149.Biedrība Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs
150.Biedrība Apmācību projekti
151.Cesvaines mākslinieku biedrība
152.Mēs Grāveriem BDR
153."Pūces māja" Vecāku biedrība
154.Biedrība M-ART
155.Talsu pensionāru biedrība
156.Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs
biedrība
157.Irlavas interešu klubiņš BDR
158.KAPO BDR
159.Biedrība Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
160.Biedrība "Latgales tematiskie ciemi"
161.Biedrība Latgales rikšotājs
162.Biedrība Smaidas
163.Biedrība STARI MOTOCENTRS
164.Šķēdes 1 DzĪB
165.Biedrība Drošā māja
166.Biedrība Valkas novada apvienība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām "Kastanis"
167.Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
168.Biedrība Dzīvais tilts
169.Biedrība Smaids
170.Biedrība Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs
BDR
171.Biedrība "Dorbs i zineiba"
172.Biedrība JAVIR

173.Gulbenes novada invalīdu biedrība
174.Biedrība Iecavas hokeja klubs
175.Laimīgi bērni un vecāki Vecāku pieredzes apmaiņas
klubs
176.Biedrība Ļanok
177."Ilzenes attīstībai" biedrība
178.Biedrība Latgales Dizaina Biedrība
179.Pededzes Nākotne
180.Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds
181.Nodibinājums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
zīmola fonds
182.Biedrība Mūsu ligzda
183.Biedrība Pagasta attīstības grupa Vireši
184.Biedrība ''Bērnu un jauniešu mūzikas klubs''
185.Biedrība "Esi vasals"
186.Biedrība Aizkraukles reģionālā Tautskola
187.Nodibinājums Mamma mammai fonds
188.Biedrība SAULES SALA
189.Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs "Pīlādzīts"
190.Biedrība"' Mūsmājas"
191.Biedrība Noskaņa
192.Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""
193.Biedrība ARONAS PĪLĀDZIS
194.Biedrība Rūjienas senioru māja
195.Biedrība Mums pieder pasaule
196.Biedrība Speciālo palīglīdzekļu parks
197.Biedrība Pērļu pasaule
198.Latvijas Studentu apvienība
199.Latvijas Autisma apvienība
200.Biedrība Glābiet bērnus
201.Biedrība Vīgrieze
202.Biedrība CERĪBAS PAKĀPIENS
203.Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs
204.Biedrība Atspulgs 5
205.Biedrība Pie Kraujas
206.Biedrība Latvijas Veselības un Sporta Asociācija
207.Biedrība JURA STAĻĻI
208.Biedrība Grumata
209.Biedrība, Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija
210.Biedrība LJ Klubs
211.Biedrība ACS
212.Biedrība Dižavots
213.Biedrība Kultūras Krātuve
214.Biedrība BMX SPORTA KLUBS "TĀLAVA"
215.Biedrība Aparēni
216.Biedrība Robežnieku kodols, jauniešu klubs
217.Biedrība Liepas
218.Biedrība SAULĪTE
219.Biedrība Ģimenes spēks
220.Biedrība Lietišķo sieviešu apvienība
221.Kurzemes kultūras mantojuma centrs KŪRAVA
Biedrība
222.SMAIDAS Sieviešu klubiņš
223.Biedrība Kāla Ezera padome
224.Biedrība "Atklāsme"
225.Limbažu fonds nodibinājums
226.Biedrība Meirānieši
227.Jaunatnes atturības federācija
228.Birzgales Attīstības Centrs
229.Biedrība "Savai zemei"
230.Biedrība Integrācijas inkubators
231.Biedrība SOLIS TUVĀK
232.Biedrība ROB-LANKA
233.Biedrība Sociālo liftu palaišanas centrs
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234.KBI, biedrība
235.Biedrība Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju
interešu aizstāvības biedrība
236.Biedrība Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris
237.Biedrība Kodols
238.ZVAIGZNE JELGAVAS SIEVIEŠU INVALĪDU
ORGANIZĀCIJA
239.Biedrība Sporta klubs BLĀZMA
240.Biedrība Radošais psiholoģijas centrs ģimenei
241.Biedrība SATEKA
242.Biedrība Upmales mantinieki
243.Biedrība Skaties tālāk
244.Kulturvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība
245.Rekreācijas biedrība REBO
246.Biedrība BALLBORDERBASKET
247.SAULSTARIŅI biedrība
248.Biedrība Invalīdu un viņu draugu apvienība
"IMPULSS"
249.Biedrība FRIENDSTIME
250.Sabiedriskais centrs Aizkalne, Biedrība
251.Biedrība Vaiņodes novada iniciatīvas grupa
252.Biedrība CONNECT Latvija
253.Audriņu kultūras nama jauniešu klubs MAK
biedrība
254.Biedrība Talantu pilsēta
255.Biedrība "Dzintars 2007"
256."Dzīsna" biedrība
257.Biedrība Dzirkstelītes
258.Biedrība Pūznis
259."Alūksnes novada izglītības attīstības centrs"
biedrība
260.Biedrība Stāvu augstāk
261.Biedrība ESI AR MUMS
262.Liepājas Diakonijas centrs
263.No kabatas kabatā
264.AUSMA invalīdu biedrība
265.Nodibinājums Latvijas Evaņģēliski luteriskās
Baznīcas Diakonijas centrs
266.Biedrība JUST TO
267.Biedrība Atbalsts Valkai
268.Biedrība Aborieši
269.Biedrība Latvijas poļu savienība Jelgavas nodaļa
270.Biedrība “Sporta klubs VIREŠI”
271.Biedrība Aizkraukles rajona partnerība
272.Biedrība Otrā māja dzīvniekiem
273.Latvijas Sarkanais Krusts
Atbalsta pasākuma “Subsidētā darba vieta jaunietim
bezdarbniekam” ietvaros
274.Latvijas Sarkanais Krusts
275.Biedrība ERFOLG
276.Nodibinājums “Centrs Valdardze”
Atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze
jaunietim” ietvaros
277.Invalīdu dienas centrs Saulesstars BDR
278.Ko sēsi to pļausi, biedrība
279.ILGAS INVALĪDU AR KUSTĪBAS
TRAUCĒJUMIEM BIEDRIBA
280.Biedrība ŠĪLO
281.Latvijas Sarkanais Krusts
282.Biedrība Dagne jauniešu biedrība
283.Biedrība Fresh juice
284.Biedrība Latvijas Neredzīgo biedrība
285.Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev!"
286.Biedrība "Inčukalna Invalīdu Biedrība"
287.Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs

288.Biedrība Drostalas
289.Biedrība Kūzuls
290.Biedrība Oāze
291.Biedrība Smaids
292.Biedrība Virāža-Z
293.Tukuma reģionālā diabēta biedrība
294.Biedrība Montessori māja
295.Biedrība ERFOLG
296.Diabētu biedrība Kuldīga
297.Biedrība Rats Jaunpils reģionālās attīstības centrs
298.Biedrība "Aicinājums tev"
299.Biedrība Latvijas Veselības un Sporta Asociācija
300.Biedrība CERĪBU SPĀRNI
301.Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība
302.Liepājas Neredzīgo biedrība
ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu
grupām" ietvaros tika noslēgti 7 līgumi par
nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku iesaistīšanu
aktīvajā nodarbinātības pasākumā. 2014. gadā tika
noslēgti līgumi ar šādām NVO – darba devējiem:
303.Billīšu draugu biedrība;
304.Daudzbērnu ģimeņu apvienība „Dzīpariņš”;
305.Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas
centrs NOD;
306.Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja;
307.Liepājas Optimistu pulks BDR;
308.NODIBINĀJUMS "ECO PARTNERS" NOD;
309.Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs.
„Pasākumi noteiktām personu grupām” speciālā
budžeta ietvaros tika noslēgti 76 līgumi par
nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku un
bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā
nodarbinātības pasākumā. 2014. gadā tika noslēgti
līgumi ar šādām NVO – darba devējiem:
310.AIZPUTES SAMARIETIS Biedrība;
311.Latvijas Nedzirdīgo Savienība;
312.Latvijas Sarkanais krusts;
313.LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS Kurzemes
komiteja;
314.Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komiteja biedrība;
315.Latvijas Neredzīgo biedrība BDR;
316.Biedrība Tūristu klubs "Dinamo";
317.AUSMA invalīdu biedrība;
318.INVALĪDU UN VIŅU DRAUGU APVIENĪBA
APEIRONS;
319.Latvijas Motosporta Federācija;
320.LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA
FEDERĀCIJA;
321.Biedrība Latvijas Paralimpiskā komiteja;
322.SABILES APRŪPES BIEDRĪBA KALME;
323.Gaismas stars BDR;
324.Klusums;
325.ŽĒLSIRDĪBAS MĀJA NODIBINĀJUMS
ALTERNATĪVAIS APRŪPES CENTRS;
326.ZVAIGZNE JELGAVAS SIEVIEŠU INVALĪDU
ORGANIZĀCIJA;
327.ILGAS INVALĪDU AR KUSTĪBAS
TRAUCĒJUMIEM BIEDRIBA;
328.TU VARI BDR;
329.Biedrība VENTAS KRASTI;
330.Dagne jauniešu biedrība BDR;
331.Iepazīsim sevi BDR;
332.TUKUMA INVALĪDU BIEDRĪBA;
333.IMKA LĪVĀNI biedrība jauniešu organizācija;
334.Biedrība "Aicinājums tev";
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335.CERĪBU SPĀRNI BDR;
336.Radošo domu un darbu centrs Svētelis;
337.Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība;
338.Palīdzības centrs "SPĒKAVOTS";
339.Gulbenes novada invalīdu biedrība;
340.Alūksnes Invalīdu biedrība;
341.Daiļslidošanas klubs Baltia BDR;
342.Liepājas Neredzīgo biedrība;
343.Centrs Valdardze NOD;
344.MX 4 Dobele BDR;
345.BDR "Inčukalna Invalīdu Biedrība";
346.Kūzuls BDR;
347.Ludzas Invalīdu biedrība BDR;
348.Liepājas Diakonijas centrs;
349.Apmācību projekti BDR;
350.Biedrība Tautas izglītības un attīstības centrs Agape;
351.Smaids BDR;
352.REMBO BDR;
353.Jaunatne par iesaistīšanos biedrība;
354.Mērsraga invalīdu atbalsta centrs;
355.Sieviešu tiesību biedrība "Tumes mežroze" BDR;
356.EX CHILL BASSE BDR;
357.Biedrība "Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs";
358.Biedrība "Flora un Fauna";
359.Tukuma DOMU BIEDRI BDR;
360.ERNSTA GLIKA MANTOJUMA BIEDRĪBA
BDR;
361.Rīgas aktīvo senioru alianse BDR;
362.Dievmātes Bērnu Biedrība;
363.Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība BDR;
364.Bišu strops BDR;
365.Latvijas Multiplās sklerozes asociācija;
366.MADONAS INVALĪDU ATBALSTA CENTRS;
367.Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība;
368.Mans patvērums biedrība;
369.Pīlādzis BDR;
370.Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev!";
371.ROTANSS BDR;
372.Sociālās aprūpes biedrība "SAULLĒKTS";
373.Latgales dārzu biedrība "Mežlilijas";
374.Ugāles attīstība BDR;
375.Latvijas Veselības un Sporta Asociācija BDR;
376.Es redzu;
377.Mariāņu palīgu apvienība BDR;
378.Ko sēsi to pļausi, biedrība;
379.Montessori māja BDR;
380.Invalīdu dienas centrs Saulesstars BDR;
381.LUX VIRIDIA biedrība;
382.Mini SD BDR;
383.IWO-International Women's Organisation BDR;
384.Viduslatgales pārnovadu fonds NOD;
385.Latvijas operetes fonds NOD.
Vēl NVA filiālēm noslēgti līgumi:

386.Biedrība „Jauniešu konsultācijas”
387.Nodibinājums “Zantes ģimenes krīzes centrs”;
388.BDR “7 balles”;
389.BDR “Abavas ielejas attīstības centrs”;
390.BDR Radošo personību klubs “Ligzda”;
391.Kandavas novada amatnieku biedrība;
392.BDR “Just To”;
393.STB “Tumes mežroze”;
394.BDR “Mēs dejai”;
395.BDR “Irlavas interešu klubiņš”;
396.BDR “Latvijas sarkanais krusts” Tukuma komiteja;
397.“Tukuma invalīdu biedrība”;
398.“Tukuma reģionālā diabēta biedrība”;
399.Tukuma NVOA;
400.Jaunpils reģionālās attīstības centrs “RATS”;
401.BDR “Dzīpars”;
402.BDR “Tukuma motoklubs”;
403.BDR “TuTV”;
404.BDR “Artūra Rancāna fonds”;
405.BDR “Tukuma DOMU BIEDRI”;
406.BDR “Tukuma literātu apvienība”;
407.BDR LTS MC “Zinātne”;
408.Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība;
409.BDR “Stūrītis”
410.Biedrība "Dzīves skola";
411.Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši";
412.Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”;
413.Biedrība „Modus Vivendi A”
414.Biedrība „LUX VIRIDIA”
415.Nodibinājums „Lūkas fonds”
416.Biedrība „Otrās mājas”
417.Dzīvokļu īpašnieku biedrība „A1 Nams”
418.Biedrība „Lauku atbalsta un izglītības centrs”
419.Biedrība „Smaidas”
420.Biedrība „Savējie”
421.Biedrība „Strauts”
422.Biedrība „Kūzuls”
423.Biedrība „Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komiteja”
424.Biedrība „Sapratne”
425.Biedrība „KIRA”
426.Ludzas Invalīdu biedrība.
427.Billīšu draugu biedrība;
428.Daudzbērnu ģimeņu apvienība „Dzīpariņš”;
429.Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas
centrs NOD;
430.Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja;
431.Liepājas Optimistu pulks BDR;
432.NODIBINĀJUMS "ECO PARTNERS" NOD;
433.Nodibinājums Zantes ģimenes krīzes centrs u.c.
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
444.Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība
„Apeirons”

Veselības ministrija
1)Valsts sporta medicīnas centrs ir noslēdzis līgumus ar:
1.Latvijas Amerikāņu futbola federāciju (14.02.2014),
2.Latvijas Sporta U-šu federāciju (02.04.2014),
3.Latvijas Skrituļslidošanas federāciju (28.04.2014),
4.Latvijas Taekvon-do federāciju (30.06.2014),
5.Biedrību Latvijas MMA Asociācija (30.06.2014).
2)Veselības ministrija ir noslēgusi partnerības līgumu (24.10.2014.) ar
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1.biedrību "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju "Papardes zieds" par
sadarbību Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta projektu pieteikumu programmas
JUST/2014/JDRU/AG/DRUG projektā "WEDworks II: Dzimum vajadzībām piemērota pieeja
narkotiku pieprasījuma mazināšanai, rehabilitācijai un pakalpojumu harmonizēšanai mazaizsargātiem
narkotiku lietotājiem centrālajā un austrumu Eiropā: kā to padarīt efektīvāku?".
3)Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noslēgtie pakalpojuma līgumi:
1.pakalpojuma līgums ar biedrību „Latvijas Sabiedrības veselības asociācija” par divu dienu semināra
organizēšanu no š.g. 2.oktobra līdz 3.oktobrim (kurā tikās Starptautiskā skolēnu veselību ietekmējošo
paradumu pētījuma Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Austrumu zonas dalībvalstu
pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Moldovas Armēnijas un Kazahstānas,
kopumā 50 dalībnieki);
2.pakalpojuma līgums ar biedrību “Dia +Logs” par problemātisko narkotiku lietotāju kohortas
pētījuma veikšanu;
3.pakalpojuma līgums ar nodibinājumu “Baltic Institute of Social Science” par pētījuma veikšanu par
narkotiku lietošanas izplatību ieslodzīto vidū;
4.pakalpojuma līgums ar nodibinājumu “Baltic Institute of Social Science” par iedzīvotāju garīgās
veselības monitoringa anketas jautājumu bloku pilotēšanu;
5.pakalpojuma līgums ar biedrību „Latvijas Sarkanais krusts” par izglītojošu pasākumu izveidi un
realizāciju par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem;
6.pakalpojuma līgums ar nodibinājumu „Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds” par semināra
organizēšanu pašvaldību pārstāvjiem par veselības veicināšanas jautājumiem;
7.pakalpojuma līgums ar biedrību „Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija” par
izglītojošu pasākumu izveidi un realizāciju topošajiem un jaunajiem vecākiem;
8.pakalpojuma līgums ar nodibinājumu „Latvijas intelektualās attīstības fonds” par interaktīvu
izglītojošu pasākumu kopuma izveidi un realizāciju vispārējās vidējās izglītības iestādēs par fizisko
aktivitāšu un domāšanas ietekmi uz izglītojamo veselību un pašsajūtu spējām;
9.pakalpojuma līgums ar piegādātāju apvienību, kurā ietilpst biedrība „Streetbasket”, biedrība
„Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība”, biedrība „Latvijas Skauta un gaidu centrālā organizācija”,
biedrība „Latvijas Mazpulki”, biedrība „Latvijas Pauerliftinga federācija” un biedrība „Latvijas Tautas
Sporta asociācija par fizisko aktivitāšu, sporta un izglītojošo pasākumu īstenošanu jauniešiem ar mērķi
vairot lietderīgu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras periodā, vienlaikus mazinot atkarību
izraisošo vielu lietošanas risku, kā arī publicitātes un sabiedrības informēšanas aktivitāšu īstenošanu
par pasākumu norisi un veselīgu dzīvesveidu;
10.pakalpojuma līgums ar biedrību „Latvijas Atkarības Psihologu Apvienība” par izglītojošu
pasākumu izveidi un realizāciju ar mērķi veidot izpratni par jaunajam psihoaktīvajam vielām un
attieksmi pret šo vielu lietošanu;
11.pakalpojuma līgums ar biedrību „ParSirdi.lv” par informatīvās kampaņas par sirds un asinsvadu
slimību simptomu atpazīšanu izstrādi un īstenošanu;
12.pakalpojuma līgums ar Latvijas Pensionāru federāciju par Pasūtītāja sagatavoto informatīvo
materiālu publicēšanu Latvijas Pensionāru federācijas laikrakstā „Latvijas pensionārs”;
13.pakalpojuma līgums ar biedrību „Latvijas Diabēta federācija” par diabēta pacientu informēšanu par
veselīgu dzīvesveidu;
14.Pakalpojuma līgums ar nodibinājumu „Mutes Veselības fonds” par mutes veselības veicināšanas un
zobārstnieciskās aprūpes organizatoriski metodisko pasākumu izvērtēšanas un plānošanas darbu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VARAM padotībā esošā iestāde Latvijas Dabas muzejs noslēgti līgumi par sadarbību izstāžu
organizēšanā :
1.Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu biedrība,
2.Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrība,
3.Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība,
4.Liliju audzētāju biedrība "Lilium Balticum",
5.Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība "Trusis un citi",
6.Dārzkopības entuziastu klubs "Tomāts",
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7.Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība,
8.Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrība
Tieslietu ministrija
2014. gada 15. septembrī Tiesu administrācija un nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību centrs”
noslēdza līdzdarbības līgumu par rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu tiesnešu, tiesneša amata
kandidātu un tiesu darbinieku apmācību.
Zemkopības ministrija
Nē
Ārlietu ministrija
Nē
7 ministrijas noslēgušas 54 līdzdarbības līgumus 63+48=111 (Bez Labklājības ministrijas datiem)
3. Vai 2014.gadā ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai citu līdzīgu
dokumentu?
Jā
Nē
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija
Labklājības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
Satiksmes ministrija
ministrija
Zemkopības ministrija
Iekšlietu ministrija
Veselības ministrija
Tieslietu ministrija
Kultūras ministrija
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija

Ārlietu ministrija
1)Sadarbības līgums ar biedrību „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai’’ (LAPAS) Nr.
ĀM/2014/3 par pasākumiem, gatavojoties Latvijas prezidentūrai.
2)Sadarbības līgums ar LAPAS (Nr.15; 2014. gada 25. augustā), uz kura pamata LAPAS tika
deleģēta kā Eiropas gada attīstībai nacionālās darba programmas galvenā aktivitāšu īstenotāja
un granta saņēmēja.
3)Parakstīts Partnerības apliecinājums Latvijas Pilsoniskās alianses pieteikumam Sabiedrības
integrācijas fonda finansējuma saņemšanai. Finansējumu organizācija ir ieguvusi un Ārlietu
ministrija turpinās sadarbību ar LPA, sniedzot tai informāciju un aicinot nevalstisko
organizāciju pārstāvjus uz ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam 6. ikgadējo forumu (15.16.06.2015. Jūrmalā). Ārlietu ministrija nav uzņēmusies nekādas finansiālas saistības šīs
sadarbības ietvaros.
4)Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts noslēdzis sadarbības protokolu kopumā ar 93
nevalstiskajām organizācijām, no kurām ar 24 organizācijām protokolu noslēdza 2014.gadā. Ar
sadarbības protokolu un to parakstījušo organizāciju sarakstu var iepazīties sekretariāta mājas
lapā: https://es2015.lv/lv/iesaisties/nevalstiskas-organizacijas.
Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas un Latvijas Komercbanku asociācijas sadarbības memorands
Tieslietu ministrija
2014. gada 29. oktobrī Tieslietu ministrija ir noslēgusi vienošanos ar biedrību „Tiesību zinātņu
pētniecības institūts” par sadarbību sabiedrības tiesiskās domas un apziņas attīstības veicināšanas
jomā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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1)VARAM padotībā esošā iestāde - Latvijas Hidroekoloģijas institūts noslēdzis līgumu ar biedrību
„Baltijas Vides forums” par:
pasākuma vadīšanu (BEF- izpildītājs);
par Jūras telpisko plānojumu (LHEI – izpildītājs);
2)VARAM padotībā esošā iestāde - Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi līgumu ar biedrību
„Zaļā doma” par Slīteres bākas apsaimniekošanu;
3)VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un SIA „Lattelecom” 2014.gada 9.aprīlī parakstīja
Sadarbības memorandu par ” Latvijas e-indeksa” izveidi un realizāciju. 2014.gada 27.maijā
noslēgta Vienošanās Nr.1 pie Sadarbības memoranda, kurā vienojas, ka Memorandam
pievienojas arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
4)VARAM padotībā esošā iestāde – Latvijas Dabas muzejs noslēdzis līgumu ar Dabas muzeja
atbalsta biedrību par sadarbību dzimšanas dienu pasākumu, jeb bērnu ballīšu organizēšanā
muzejā sestdienās un svētdienās. Šī pakalpojuma sniegšanā biedrība piesaista studentus.
Iekšlietu ministrija
1) 2014.gada 28.novembrī Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Aizsardzības
ministrija un Iekšlietu ministrija parakstīja Sadarbības memorandu par ''Varoņu programmas''
īstenošanu.
2) 2014.gada 1.decembrī biedrība „Apsardzes darbinieku biedrība” pievienojās 2007.gada
8.novembra Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.
Zemkopības ministrija
Nē
Izglītības un zinātnes ministrija
2014.gada 8.augustā parakstīts IZM un Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) sadarbības
memorands, kura mērķis ir pilnveidot IZM sadarbību ar diasporu, stiprinot iepriekšējo gadu laikā
izveidojušos sadarbības modeli.
Finanšu ministrija
1)2014.gada 7.maijā parakstīta Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) un biedrības
„Zemnieku saeima” vienošanās par sadarbību cīņā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un
godīgas konkurences veicināšanu lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarē.
2)2014.gada 7.jūlijā parakstīta VID sadarbības vienošanās ar biedrību „Latvijas kases aparātu un
sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācija (LKASA)”, lai sniegtu
savstarpējas profesionālās konsultācijas un mazinātu kases aparātu un sistēmu apkalpošanas,
tirdzniecības un ražošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā
arī sadarbotos priekšlikumu sagatavošanā grozījumiem normatīvajos aktos.
3)2014.gada 3.oktobrī parakstīta VID, biedrības „Datorprogrammu autortiesību apvienība (DAA)”
un Business Software Alliance (BSA) Nodomu protokols ar mērķi sadarboties intelektuālā
īpašuma aizsardzības jautājumos, t.sk. sekmēt datorprogrammu legālu izmantošanu
uzņēmējdarbībā.
4)2014.gada 3.oktobrī parakstīta VID un pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk – RSEZ) vienošanās par sadarbību, lai kopīgi veicinātu
RSEZ komercsabiedrību izpratnes paaugstināšanu par godīgu uzņēmējdarbību un nodokļu
nomaksu, kā arī informācijas apmaiņu.
5)Finanšu ministrijā 2014.gadā ir notikušas ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību par
pašvaldībām aktuāliem jautājumiem (2014.gada augusts), kā arī ikgadējās sarunas (2014.gada
novembris), kuru laikā tiek gatavots Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
vienošanās un domstarpību protokola projekts.
4.Vai ministrija 2014.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas par līdzdalības iespējām
valsts pārvaldē, citiem līdzdalības aspektiem?
4.1. NVO pārstāvjiem
Jā
Nē
Ārlietu ministrija
Aizsardzības ministrija
Pasākumu skaits: 5
Satiksmes ministrija
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NVO dalībnieku skaits: 49
Izglītības un zinātnes ministrija
Pasākumu skaits: 12
NVO dalībnieku skaits: 224
Kultūras ministrija
Pasākumu skaits: 53
NVO dalībnieku skaits: nav norādīts
Labklājības ministrija
Pasākumu skaits: 9
NVO dalībnieku skaits: 38
Tieslietu ministrija
Pasākumu skaits: 39
NVO dalībnieku skaits: 69
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Pasākumu skaits: 23
NVO dalībnieku skaits: 559
Finanšu ministrija
Pasākumu skaits: 2
NVO dalībnieku skaits: 20

Zemkopības ministrija
Veselības ministrija
Iekšlietu ministrija
Ekonomikas ministrija

7 ministrijas rīkojušas 143 izglītojošus
pasākumus NVO par līdzdalības iespējām
valsts pārvaldē, kur kopā piedalījušies 959
NVO pārstāvji
4.2. Valsts pārvaldē strādājošajiem
Jā
Ārlietu ministrija
Pasākumu skaits: 11
Pasākumu dalībnieku skaits: 304
Izglītības un zinātnes ministrija
Pasākumu skaits: 14
Pasākumu dalībnieku skaits: 81
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Pasākumu skaits: 2
Pasākumu dalībnieku skaits: 41
Labklājības ministrija
Pasākumu skaits 2
Pasākumu dalībnieku skaits 36
Tieslietu ministrija
Pasākumu skaits 39
Pasākumu dalībnieku skaits 24
Finanšu ministrija
Pasākumu skaits 2
Pasākumu dalībnieku skaits 150

Nē
Aizsardzības ministrija
Satiksmes ministrija
Veselības ministrija
Kultūras ministrija
Zemkopības ministrija
Iekšlietu ministrija
Ekonomikas ministrija

6 ministrijas rīkojušas 70 pasākumus valsts
pārvaldē
strādājošajiem
par
dažādiem
līdzdalības aspektiem, kur piedalījušies ap 636
cilvēkiem.

13

5. Vai ministrija 2014.gadā izmantojusi zemāk uzskaitītās sadarbības formas ar NVO:
5.1. Vai NVO tika aicinātas uz ministrijas rīkotiem pasākumiem (konferencēm, informatīviem
semināriem)?
Aizsardzības ministrija
Pasākumu skaits: visi nozares publiskie pasākumi
NVO dalībnieku skaits: netiek uzskaitīti
Ārlietu ministrija
Pasākumu skaits: 42
NVO dalībnieku skaits: 602
Ekonomikas ministrija
Pasākumu skaits: 142
NVO dalībnieku skaits: 565
Finanšu ministrija
Pasākumu skaits: 41
NVO dalībnieku skaits: 476
Iekšlietu ministrija
Pasākumu skaits: 8
NVO dalībnieku skaits: 26
Kultūras ministrija
Pasākumu skaits: 8
NVO dalībnieku skaits: 104
Izglītības un zinātnes ministrija
Pasākumu skaits: 74
NVO dalībnieku skaits: 483
Labklājības ministrija
Pasākumu skaits: 45
NVO dalībnieku skaits: 180
Satiksmes ministrija
Pasākumu skaits: 11
NVO dalībnieku skaits: 20
Tieslietu ministrija
Pasākumu skaits: 21
NVO dalībnieku skaits: 61
Veselības ministrija
Pasākumu skaits: 79
NVO dalībnieku skaits: 571
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Pasākumu skaits: 107
NVO dalībnieku skaits: 384
Zemkopības ministrija
Pasākumu skaits: 27
NVO dalībnieku skaits: 1201
13 ministrijas aicinājušas NVO uz 605 saviem pasākumiem, kopā iesaistot 4673 NVO pārstāvjus
5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
Aizsardzības ministrija (Ministrija piedalījusies pasākumos, bet nav norādīts pasākumu skaits)
Ārlietu ministrija (84)
Ekonomikas ministrija (154)
Finanšu ministrija (56)
Iekšlietu ministrija (10)
Izglītības un zinātnes ministrija (105)
Labklājības ministrija (79)
Satiksmes ministrija (12)
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (112)
Kultūras ministrija (83)
Tieslietu ministrija (69)
Veselības ministrija (153)
Zemkopības ministrija (153)
Ministriju pārstāvji piedalījušas 1070 NVO pasākumā.
6. Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgās konsultatīvās padomes/darba grupas
ministrijā darbojās 2014.gadā!
Ministrija
Konsultatīvo padomju skaits NVO skaits padomes sastāvā
Aizsardzības ministrija
9
0
Ārlietu ministrija
6
18
Ekonomikas ministrija
19
137
Finanšu ministrija
15
244
Iekšlietu ministrija
4
49
Izglītības un zinātnes
16
70
ministrija
Kultūras ministrija
17
124
Labklājības ministrija
13
68
Satiksmes ministrija
8
34
Tieslietu ministrija
14
62
Vides aizsardzības un
14
75
reģionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
17
150
Zemkopības ministrija
13
97
Kopā
165
1128
7. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2014.gadā!
Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits (kopā)
2012
2013
Ārlietu ministrija
9
2
Aizsardzības ministrija
83
96
Ekonomikas ministrija
215
237
Finanšu ministrija
33
87
Iekšlietu ministrija
112
26
Izglītības un zinātnes ministrija
11
207
Kultūras ministrija
9
9
Labklājības ministrija
52
26
Satiksmes ministrija
81
134
Tieslietu ministrija
70
268
Veselības ministrija
116
126
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
99
18
Zemkopības ministrija
235
223
Kopā
1125
1459

2014
3
123
108
145
142
44
66
32
42
141
63
82
202
1193

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur darba grupās bija iekļauts
NVO pārstāvis
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ārlietu ministrija
2
1
0
5
1
2
Aizsardzības ministrija
1
0
0
1
0
0
Ekonomikas ministrija
14
23
21
10
5
27
15

Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

7
1
16
11
5
14
6
25
10
112

13
1
10
3
15
9
13
19
132
239

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kas
padomēs
2008 2009 2010 2011
Ārlietu ministrija
0
2
2
0
Aizsardzības ministrija
0
0
0
1
Ekonomikas ministrija
26
81
22
13
Finanšu ministrija
0
2
2
7
Iekšlietu ministrija
3
2
2
2
Izglītības un zinātnes ministrija
0
16
7
7
Kultūras ministrija
0
0
1
4
Labklājības ministrija
16
7
15
9
Satiksmes ministrija
1
11
2
5
Tieslietu ministrija
9
4
4
6
Veselības ministrija
16
7
16
13
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 15
15
7
16
ministrija
Zemkopības ministrija
0
15
79
9
Kopā
86
162 159 92

15
0
9
7
5
11
26
9
28
45
176

6
0
6
6
5
16
36
13
32
115
251

9
2
12
3
1
1
15
13
8
100
170

32
0
7
8
7
5
15
14
21
112
250

apspriesti konsultatīvajās

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kuru
kā ekspertus
2008 2009 2010
Ārlietu ministrija
5
1
Aizsardzības ministrija
3
0
Ekonomikas ministrija
76
68
42
Finanšu ministrija
1
6
7
Iekšlietu ministrija
1
9
5
Izglītības un zinātnes ministrija
15
20
Kultūras ministrija
4
Labklājības ministrija
8
15
44
Satiksmes ministrija
0
11
Tieslietu ministrija
11
27
1
Veselības ministrija
13
7
0
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 0
10
Zemkopības ministrija
46
50
99
Kopā
156
226
223

2012
4
0
9
2
0
5
7
3
8
1
22
30

2013
1
0
13
7
3
10
9
9
0
5
26
12

2014
3
0
28
19
2
10
5
21
12
35
16
8

41
132

17
112

29
188

izstrādē NVO piesaistīja
2011
0
0
45
14
4
15
7
10
59
28
36
27
45
290

2012
3
1
19
0
3
5
8
5
24
28
65
101
84
346

2013 2014
1
1
0
0
9
26
18
19
6
1
5
3
3
8
12
13
23
14
26
17
89
36
4
1
48
39
244
141

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par kuriem saņemti NVO
atzinumi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ārlietu ministrija
1
3
2
9
1
2
16

Aizsardzības ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides
aizsardzības
attīstībasministrija
Zemkopības ministrija
Kopā

un

3
95
1

3
92
17
3
29

40
35
31
29

42
61
28
15

reģionālās 19

26

142
395

100
417

0
70
39
4
10
10
23
97
5
17;
15;
48

211
552

1
63
65
0
25
10
40
87
21
49

0
95
26
1
8
3
28
82
26
84

0
139
53
10
57
3
28
121
58
95

0
77
100
10
29
8
25
32
29
51

86

93

19

75

108
557

180
635

125
709

111
512

8. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas ministrija rīkoja
2014.gadā!
Ministrija
SA
PA
SA
PA
SA
PA
Sabiedriskās
Publiskās
apspriedes
apspriešanas
2011 2011 2012 2012 2013
2013
2014
2014
Aizsardzības
0
0
0
0
0
0
0
0
ministrija
Ārlietu
2
0
2
0
6
2
6
2
ministrija
Ekonomikas
2
35
7
4
1
4
11
2
ministrija
Finanšu
10
5
0
0
3
0
10
0
ministrija
Iekšlietu
1
0
1
0
34
3
5
9
ministrija
Izglītības un
2
5
4
0
32
24
12
0
zinātnes
ministrija
Kultūras
5
1
1
3
1
1
ministrija
Labklājības
1
0
1
1
15
0
4
12
ministrija
Satiksmes
2
2
0
1
2
1
2
0
ministrija
Tieslietu
0
0
0
0
0
1
4
1
ministrija
Vides
37
3
123 3
123
7
1
13
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija
Veselības
1
1
0
14
0
12
8
29
ministrija
Zemkopības
25
100 83
65
188
120
106
29
ministrija
Kopā
88
152 222 91
404
174
170
98
17

9. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi
NVO?
Aizsardzības ministrija
Nē
Labklājības ministrija
Nē
Satiksmes ministrija
Nē
Iekšlietu ministrija
Nē
Finanšu ministrija
Nē
Ārlietu ministrija
Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts: sabiedrības informēšana, izmantojot NVO pieejamos
kanālus.
Ekonomikas ministrija
Nē
Izglītības un zinātnes ministrija
Veicot valsts sporta iestāžu reformu, vairāki valsts pārvaldes uzdevumi jau ir deleģēti NVO: sporta
federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju darbības sporta jomā kontroles funkcija – biedrībai
„Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP); sporta speciālistu un šaušanas sporta instruktoru
sertificēšanas funkcija – LSFP; pilnveidojot sportam piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu
administrēšanas procedūras, palielināta LSFP loma šo līdzekļu administrēšanā un samazināts
administratīvais slogs attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem (piemēram, lielākai daļai sporta
federāciju atskaites par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu jāiesniedz vienā vietā (LSFP). Saskaņā
ar Sporta likuma 10.panta ceturto daļu sporta federācijām, kuras atzītas Sporta likumā noteiktā kārtībā,
ir deleģētas (piešķirtas) tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā valstī, kā arī pārstāvēt
Latviju attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā. Sporta nozarei nozīmīgi uzdevumi deleģēti arī
biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja”.
Kultūras ministrija
Jā
KM 2014. gadā noslēgusi līdzdarbības līgumus „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu
Latvijas romu kopienas integrācijai un līdzdalības veicināšanai” ar 2 romu NVO, kā arī „Par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijai un līdzdalības jomā” ar piecām
reģionālajām NVO. 2015.gadā KM plāno īstenot
„NVO atbalsta programmu 2015”, ar kuras
starpniecību NVO deleģēt uzdevumus pilsoniskās līdzdalības un integrācijas jomā.
Tieslietu ministrija
Jā
Tiesu administrācija uzskata par iespējamu nodot NVO Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumu Nr.589 „Tiesu administrācijas nolikums” 4.4. apakšpunktā noteiktā Tiesu administrācijas
uzdevuma izpildi attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu (tajā skaitā arī tiesnešu
amata kandidātu) un tiesu darbinieku apmācību (skat. 2.jaut.)
Attiecībā uz atbalsta sniegšanu no vardarbības cietušajiem un šo noziedzīgo nodarījumu lieciniekiem,
tiek izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.869 „Juridiskās
palīdzības administrācijas nolikums”, paredzot papildināt Juridiskās palīdzības administrācijas
funkcijas ar funkciju - nodrošināt informatīvu atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Minētās
funkcijas izpildei ir paredzēts uzdevums nodrošināt tālruņa 116006 „Palīdzības dienests noziegumu
upuriem” darbību, slēdzot deleģēšanas līgumu.
Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija
1.sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos;
2.dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās;
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īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešanas veicināšana, īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju apsaimniekošana;
3.Ceļojošo izstāžu darbības nodrošināšana Latvijas Dabas muzejā;
4.Dzimšanas dienu pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā
Zemkopības ministrija
1. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembrī noteikumos Nr.593 " Noteikumi par lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
atbilstības izvērtēšanu" ir noteikts, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību
izvērtē biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija". Zemkopības ministrijas
sagatavotais normatīvā akta projekts par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu paredz, ka atbilstīgu
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību piena ražotāju organizāciju atzīšanas prasībām
daļēji izvērtēs biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija".
2. Veterinārārstu un farmaceitu sertifikācija deleģēta Latvijas Veterinārārstu biedrībai.

Informācija par ministriju konsultatīvajām padomēm
Aizsardzības ministrija
NVO
skaits
Sasaukšanas
Konsultatīvās padomes nosaukums
padomes biežums
sastāvā
Pēc
Audita padome
0
nepieciešamības
2014.g. 1 reizi
Aizsardzības politikas plānošanas 0
Pēc
padome
nepieciešamības
Pēc
Infrastruktūras padome
0
nepieciešamības
2014.g. 2 reizes
Pēc
Militāri tehniskās attīstības padome 0
nepieciešamības
2014.g. 1 reizi
Pēc
Sabiedrisko attiecību padome
0
nepieciešamības
2014.g. 4 reizes
Pēc
Grāmatvedības padome
0
nepieciešamības
2014.g. 2 reizes
Personāla attīstības un izglītības 0
Pēc
padome
nepieciešamības
0
Pēc
Ētikas padome
nepieciešamības
0
Pēc
Jaunsardzes padome
nepieciešamības

Pēdējās sēdes datums

2014.g. 27.oktobrī
2014.g. 21.maijā
2014.g. 14.februārī
2014.g. 16.oktobrī

2014.g. 24.oktobrī
-

Ārlietu ministrija
Konsultatīvās
nosaukums

padomes

NVO
skaits
padomes

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums
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sastāvā
1
Latvijas
padome

institūta

konsultatīvā
politikas

4

Attīstības sadarbības konsultatīvā
padome

5

Ārējās ekonomiskās
koordinācijas padome

2

Latvijas ārējā tēla
koordinācijas padome

politikas

4

Ārpolitikas padome

Ekonomiskās sadarbības un 2
attīstības organizācijas (OECD)
konsultatīvā padome

Divas
gadā

reizes
12.04.2013.

Ne retāk kā
reizi
sešos
mēnešos
Ne retāk kā
divas
reizes
gadā
Ne retāk kā
reizi
sešos
mēnešos
Pēc
nepieciešamības
Ne retāk kā
reizi
trijos
mēnešos

Dibināta 19.08.2014.

08.12.2014.

03.07.2014.
12.02.2014.
27.02.2014.

Ekonomikas ministrija
Konsultatīvās
nosaukums

NVO
padomes skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

Latvijas Būvniecības padome

15

1 x mēnesī

Darba tirgus prognozēšanas
konsultatīvā padome
Tautsaimniecības
padomes
Konkurētspējas komiteja
Tautsaimniecības
padomes
Mikro un mazo uzņēmumu
komiteja
Tautsaimniecības
padomes
Tūrisma komiteja
Tautsaimniecības
padomes
Iekšējā tirgus komiteja

2

3 x gadā

8

Pēc
nepieciešamības

19.03.2014.

8

Pēc
nepieciešamības

27.07.2014.

8
9

Tautsaimniecības
padomes
9
Enerģētikas komiteja

15.12.2014.
22.05.2014

Pēc
28.07.2014.
nepieciešamības
Pēc
12.12.2014.
nepieciešamības
Vismaz 4 reizes
gadā
24.11.2014.
Vismaz
gadā

4

reizes

Inženierkomunikāciju turētāju
11
sadarbības padome

Vismaz
gadā

4

reizes

Latvijas
Nacionālā
akreditācijas padome
Nacionālā metroloģijas padome
Nacionālā
standartizācijas
padome
Latvijas nacionālās reformu
programmas izstrādes darba

7

2 reizes gadā

5
11

1 reizi gadā
1 reizi gadā

4

3-4 x gadā

Elektroenerģijas
konsultatīvā padome,

tirgus

2

27.10.2014.

27.10.2014.

10.12.2014.
23.09.2014.
11.04.2014
20

grupa
Augsta
līmeņa 3
starpinstitucionālā darba grupa
ES Vienotā tirgus jautājumos
Centrālā statistikas pārvelde: 3
Darba grupa nākamās tautas
skaitīšanas
organizēšanas
pilnveidošanai
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra: Ārējās ekonomiskās 2
politikas koordinācijas padome
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra: Dizaina konsultatīvā 4
padome
Latvijas Investīciju un attīstības 21
aģentūras Konsultatīvā darba
grupa
Tūrisma
attīstības
valsts 5
aģentūras konsultatīvā padome

Pēc
nepieciešamības
Saskaņā
detalizētu
plānu

ar
darba

09.09.2014.

20.03.2014

Pēc
nepieciešamības,
03.07.2014.
bet ne vēlāk kā reizi
sešos mēnešos
Pēc
nepieciešamības
02.09.2014.
6
12.11.2014
~1 x 2 mēnešos

17.12.2014

Finanšu ministrija
NVO skaits Sasaukšanas
padomes
biežums
sastāvā
Konsultatīvā padome nodokļu 3
3
sanāksmes
jomā
2014.gadā
Konsultatīvā padome muitas 7
10
sanāksmes
politikas jomā
2014.gadā
Sabiedriskā labuma komisija 6
24 sēdes 2014.gadā
(saskaņā ar Sabiedriskā labuma
organizāciju likuma 6.pantu –
konsultatīva
koleģiāla
institūcija)
ES fondu 2007.-2013.gada 22
1 reizi 2014.g
plānošanas
perioda
Uzraudzības komiteja
ES fondu 2014.-2020.gada 30
1 reizi 2014.g.
plānošanas
perioda
Uzraudzības komiteja
ES fondu 2014.-2020.gada 24
2 reizes 2014.g.
plānošanas perioda Pagaidu
uzraudzības komiteja
ES fondu 2014.-2020.gada Visās AK 6 reizes 2014.g.
plānošanas
perioda kopā ir 77
apakškomitejas (kopā 8)
NVO
(7-12 NVO
katrā AK)
EEZ/Norvēģijas
finanšu 4
1 reizi 2014.g.
instrumentu 2009.-2014.gadam
uzraudzības komiteja
Nozaru ekspertu konsultatīvā 37 nozaru Pēc
Konsultatīvās
nosaukums

padomes

Pēdējās sēdes datums
09.05.2014.
11.12.2014.
11.12.2014.

Sēde: 02.07.2014.
Rakstiskā procedūra:
23.10.2014.
Rakstiskā procedūra:
08.12.2014.
Sēde: 13.11.2014.
Rakstiskā procedūra:
16.10.2014.
Sēde: 28.11.2014.

Rakstiskā procedūra
18.03.2014.
13.02.2014.
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padome
asociācijas
Muitas
un
uzņēmēju 4
konsultatīvā padome
Konsultatīvā padome nodokļu 3
jomā
Valsts ieņēmumu dienesta 8
Akcīzes konsultatīvā padome
Regulāras tikšanās ar Latvijas 3
Darba devēju konfederāciju,
Latvijas
Tirdzniecības
un
rūpniecības kameru un Latvijas
Nodokļu konsultantu asociāciju
nodokļu
administrēšanas
jautājumos
5
Valsts atbalsta programmu
koordinācijas un pilnveidošanas
konsultatīvā padome (izveidota
saskaņā ar MK 2013.gada
28.maija
instrukciju
Nr.5
“Kārtība, kādā Valsts atbalsta
programmu koordinācijas un
pilnveidošanas konsultatīvajā
padomē piesaka un izvērtē
valsts atbalsta programmas,
kuras
īsteno
finanšu
instrumentu veidā”
Latvijas
Transportlīdzekļu 11
apdrošinātāju
biroja
konsultatīvā padome

nepieciešamības
Divas reizes gadā

10.07.2014.

Pēc
09.05.2014.
nepieciešamības,
ne retāk kā četras
reizes gadā
Vienu reizi gadā
20.02.2014.
Reizi mēnesī

Ne retāk kā
reizes gadā

1 reizi gadā

16.12.2014.

2 03.12.2014.

05.02.2014

Iekšlietu ministrija
Konsultatīvās
nosaukums

padomes

NVO skaits Sasaukšanas
padomes
biežums
sastāvā

IeM
Sabiedriskās
drošības 31
konsultatīvā padome
Sabiedriskās drošības trīspusējās
sadarbības apakšpadome
10
Darba grupa “Programmas cilvēku
tirdzniecības novēršanai 20089. –
2013.gadam”
īstenošanas
koordinēšanai
(izveidota
ar
Ministru prezidenta 2013.gada 3
8.marta rīkojumu Nr.85)
Darba
grupa
tirdzniecības
pamatnostādņu

“Cilvēku
novēršanas 5
2014.
–

4

4

Pēdējās sēdes datums

1.12.2014.
17.10.2014.

13.06.2014.
2

2

17.12.2014.
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2020.gadam”
īstenošanas
koordinēšanai
(izveidota
ar
Ministru prezidenta 2014.gada
25.augusta rīkojumu Nr.307)
Kultūras ministrija
Konsultatīvas padomes nosaukums

Kultūras alianses sadarbības padomes un KM tikšanās (Latvijas Radošo
savienību padome, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju
asociācija, biedrība „Laiks kultūrai”)

Pēdējas
NVO Sasaukšanas
sēdes
skaits biežums
datums
padomes
sastāvā
3
2014.gadā – 10 30.10.2014.
sanāksmes

Nacionālā kultūras padome.
Nacionālās kultūras padomes sastāvā iekļauti trīs sadarbības platformas
Kultūras alianse pārstāvji – pa vienam pārstāvim no biedrības „Laiks
kultūrai”, Latvijas Radošo savienību padomes un Laikmetīgās kultūras
nevalstisko organizāciju apvienības; kā arī Latvijas Pašvaldību savienības,
Dziesmu un deju svētku padomes, Latvijas Kultūras darbinieku savienības,
Latvijas Rektoru padomes pārstāvji; pieminekļu aizsardzības nozares
pārstāvis un 11 Kultūras ministrijas nozaru konsultatīvo padomju pārstāvji.
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
4
pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome

Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju
konsultatīvās komiteja
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5x gadā

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes Diasporas darba grupa
Latvijas vizuālās mākslas padome
Literatūras un grāmatniecības padome

01.12.2014.

22.10.2014.

2014.gadā – 9
2014.gada
sanāksmes (t.sk. 4 21.oktobris
tematiskās)
2 reizes gadā
20.11.2014.
(biežāk pēc
nepieciešamības)
3 reizes gadā 21.11.2014
(biežāk
pēc
nepieciešamības)

16

Kultūras ministrijas Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās 10
padome
Konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu integrācijai

2014.gadā – 6
sēdes

5

2

1 reiz 2 mēnešos

18.12.2014.

8
7
3

3 reizes gadā
2
2 reizes gadā

Latvija Mūzikas padome
Arhīvu padome

3
2

1x mēnesī
2 -3 reizes gadā

22.10.2014.
18.06.2014.
28.014.2014
.
10.12.2014.

Latvijas Bibliotēku padome
Latvijas Muzeju padome

4
2
10
18

Reizi mēnesī
6 reizes gadā
Ne retāk kā 2
reizes gadā
4 reizes gadā

8

2 reizes gadā

Latvijas teātra padome

Latvijas deju padome
Darba grupa Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu
izstrādei
Darba grupa Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321
„Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo
iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas
sadales un izmaksas kārtību” 3. un 4.punkta izvērtēšanai

8.10.2014.
16.12.2014.
17.12.2014.
27.10.2014.
20.10.2014.

17.06.2014.
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Izglītības un zinātnes ministrija
Konsultatīvās padomes nosaukums
Latvijas Nacionālā sporta padome

NVO skaits
padomes
sastāvā
9

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

5 reizes gadā

2014.gada 28.novembris

3
3

1 reize gadā

2015.gada 12.janvāris
2014.gada 9.janvāris

1

2 reizes gadā

2014.gada 11.marts

1

2 reizes gadā

2014.gada septembrī

2

2 reizes gadā

2014.gada maijā

1

Pēc nepieciešamības

2014.gada 29.maijā

15
3

2 reizes gadā
4 reizes gadā

2014.gada 14.augustā
2014.gada 22.septembrī

1

Pēc nepieciešamības

2014.gada 23.oktobrī

5

2 reizes gadā

2014.gada 19.decembrī

6
6

1 reizi mēnesī
1 reizi mēnesī

2014.gada 10.decembrī
2014.gada 10.decembrī

5
9

Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības

2014.gada 14.aprīlī
2014.gada 22.jūlijā

Finanšu piešķiršanas sportam komisija
Sporta spēļu federāciju iesniegumu par
valsts finansējuma saņemšanu
vērtēšanas komisija
IZM komisija, lai nodrošinātu MK
2003.gada 11.marta noteikumu Nr.112
„Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami
no noteiktajiem valsts
pārbaudījumiem” 1.¹2. un 1.¹3.
apakšpunkta izpildi.
Starptautiskās jauniešu
pašaudzināšanas programmas Award
konsultatīvā padome
Bērnu nometņu darbības pilnveides
ekspertu komisija
Mācību literatūras izdevēju
konsultatīvā padome
Jaunatnes konsultatīvā padome
IZM Konsultatīvā padome
mazākumtautību izglītības jautājumos
Erasmus+ decentralizēto aktivitāšu
Vērtēšanas komitejas ar NVO dalību
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas
Sadarbības padome
Studiju akreditācijas komisija
Studiju programmu licencēšanas
komisija
Boloņas procesa ieviešanas darba grupa
Darba grupa “Par augstākās izglītības
akreditācijas stratēģijas veidošanu”

Labklājības ministrija
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Darba lietu trīspusējās sadarbības
apakšpadome (DLTSA)

NVO skaits Sasaukšanas
padomes
biežums
sastāvā
2
4
reizes gadā

Pēdējās sēdes datums

19.06.2014.
18.12.2014. (NVA
Valmieras filiāles
konsultatīvās padomes
sēde)

28 NVA filiāļu konsultatīvās
padomes

1-5

Vismaz 1 x
gadā

NTSP Sociālās drošības
apakšpadome

1

reizi divos
mēnešos

22.10.2014.

Darba grupa ar sociālās

11

1

20.05.2014.
24

uzņēmējdarbības
attīstību saistīto jautājumu
risināšanu
Latvijas visaptverošas aktīvās
3
novecošanās stratēģijas izveide
iedzīvotāju darba mūža
pagarināšanai un uzlabošanai”
uzraudzības komiteja.
Komisija apmācības jomas,
9
izglītības programmas, profesiju,
sociālo un profesionālo
pamatprasmju, kurās nepieciešams
veikt apmācības, kā arī
konkurentspējas paaugstināšanas
pasākumu tematisko jomu
noteikšanai
7
Dzimumu līdztiesības komiteja
Eiropas Darba drošības un
veselības aizsardzības aģentūras
nacionālā kontaktpunkta
Informācijas padome (organizē
informācijas apriti sabiedrībai par
darba drošību un veselības
aizsardzību)
Invalīdu lietu nacionālā padome
Sociālās iekļaušanas politikas
koordinācijas komiteja
Sociālā darba speciālistu
sadarbības padome

2

4
31.10.2014.

2

20.11.2014.

Reizi
ceturksnī
3-4 reizes
gadā

12.12.2014.

30.09.2014.

8
8

reizi ceturksnī
reizi ceturksnī

4

reizi ceturksnī

16.12.2014.
18.12.2014.
17.12.2014.

Koledžas padome

1

Sociālo pakalpojumu attīstības
padome

7

1x divos
mēnešos
1xceturksnī

2014.decembris
20.10.14.

Satiksmes ministrija
NVO
skaits
padomes
sastāvā
2

Sasaukšanas
biežums
Pēc vajadzības

2014. gada marts

Komisija Par kompensācijas
līdzekļu izmantošanas
likumību, lietderību un
pareizības kontroles
nodrošināšanu

2

Pēc vajadzības

2014. gada janvāris

Autoceļu padome

8

Pēc vajadzības, bet 2014. gada novembris
ne retāk kā reizi
sešos mēnešos

Konsultatīvās padomes
nosaukums
Autoostu komisija

Pēdējās sēdes datums
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Ceļu satiksmes drošības
padome
Vēsturiskā mantojuma
dzelzceļa konsultatīvā padome

3

Pēc vajadzības

2014. gada augusts

3

Ne retāk kā divas
reizes gadā

2014. gada 9. oktobris

Satiksmes ministrijas
elektronisko sakaru padome

5

Pēc vajadzības

2014. gada 4. aprīlis

Satiksmes ministrijas
elektronisko sakaru nozares
padomes ekspertu darba grupa
Optiskā tīkla uzraudzības
komiteja

5

Ne retāk kā vienu
reizi ceturksnī vai
pēc vajadzības
Ne retāk kā divas
reizes gadā

2014.gadā nav notikusi

6

2014. gada 5.jūnijs

Tieslietu ministrija
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Ekspertu grupa intelektuālā
īpašuma tiesību jomā
Maksātnespējas jautājumu
konsultatīvā padome
Valsts probācijas dienesta
konsultatīvā padome
Mērniecības konsultatīvā
padome
Nekustamā īpašuma
vērtēšanas konsultatīvā
padome
Reliģijas lietu konsultatīvā
padome
Uzņēmumu reģistra
Konsultatīvā padome
Krimināllikuma pastāvīgā
darba grupa
Pastāvīgā darba grupa
Kriminālprocesa likuma
grozījumu izstrāde
Kriminālsodu izpildes
politikas pastāvīgā darba
grupa
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
pastāvīgā darba grupa
Administratīvā procesa
likuma darba grupa
Pastāvīgā darba grupa
Civilprocesa likuma
grozījumu izstrādei
Pastāvīgā darba grupa
Komerclikuma grozījumu
izstrādei

NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

8

pēc nepieciešamības

24.02.2014.

4

reizi ceturksnī

15.12.2014.

1

2x gadā

2014. gadā sēdes nav
notikušas

3

ne retāk kā 4x gadā

11.12.2014.

3

ne retāk kā 2x gadā

21.11.2014.

13

1x pusgadā

10.12.2014.

12

pēc nepieciešamības

11.12.2014.

1

2x mēnesī

12.12.2014.

2

1x nedēļā

27.11.2014.

3

4x gadā

22.10.2014.

3

2x mēnesī

11.12.2014.

2

2x mēnesī

04.12.2014.

2

1x divās nedēļās

27.11.2014.

5

pēc nepieciešamības

17.12.2014.
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Veselības ministrija
Konsultatīvās padomes
nosaukums

NVO skaits
padomes
sastāvā

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 3.1.5.pasākuma „Veselības
aprūpes infrastruktūra” un
Eiropas Sociālā fonda
1.3.2.pasākuma "Veselība darbā"
uzraudzības komisijas sanāksme

17

2 reizes

19.09.2014.

Mātes un bērna veselības
konsultatīvā padome

17

3 reizes

10.12.2014.

Uztura padome

8

1 reizi 2014.g.

12.02.2014

Farmācijas jomas konsultatīvā
padome
HIV infekcijas, tuberkulozes un
seksuālās transmisijas infekciju
izplatības ierobežošanas
koordinācijas komisija
Veselības nozares stratēģiskā
padome

15

10 reizes 2014.g.

10.12.2014.

10

4 reizes gadā

26.11.2014.

22

3 reizes

04.09.2014.

Antibakteriālās/ Antimikrobiālās
rezistences ierobežošanas
komisija

5

1 sēde un 4
sanāksmes 2014.g.

Komisijas sēde
01.07.2014.
Komisijas Darba grupu
sanāksmes 4, pēdējā :
06.11.2014.

Imunizācijas valsts padome

3

1 sēde

10.07.2014.

2

1 reizi 2014. gadā

07.04.2014.

6

1 reizi 2014. gadā

07.03.2014.

6

4

26.11.2014.

15

1 reizi

07.02.2014.

13

2 reizes 2014.g.

19.06.2014.

2

7 reizes gadā

23.10.2014.

4

6

24.11.2014

3

2 reizes

21.11.2014.

2

1 sanāksme

07.11.2014.

Nacionālā alkoholisma
ierobežošanas padome
Smēķēšanas ierobežošanas valsts
komisija
Veselības aprūpes nozares
apakšpadome
VM Galveno speciālistu
institūcija
Sabiedrības veselības
koordinācijas komisija
Antidopinga komiteja
Darba grupa Latvijas
prezidentūras ES Padomē
prioritāte veselīgs dzīvesveids un
uzturs
Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīkla Koordinācijas komisija
Nacionālā Veselību veicinošo
skolu tīkla padome
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Konsultatīvās padomes
nosaukums
Piekrastes sadarbības un
koordinācijas grupa

NVO
skaits
padomes
sastāvā
3

Sasaukšanas
biežums

Pēdējās sēdes datums

vismaz reizi gadā
21.11.2014.

Jūras plānojuma darba grupa
Ķemeru nacionālā parka
konsultatīvā padome

5
4

pēc nepieciešamības

09.05.2014.

2 reizes gadā

15.12.2014.

Latvijas vides aizsardzības
fonda konsultatīvā padome

18

04.12.2014.

20

Tiek sasaukta pēc
nepieciešamības,
2014.gadā – 14
sēdes
Reizi mēnesī

Vides konsultatīvā padome
Lielo investīcijas projektu
uzraudzības komiteja
Darbības programmas
“Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.6.prioritātes
“Policentriska attīstība”
koordinācijas padome

4

Pēc nepieciešamības

29.10.2014.

2

Reizi ceturksnī

Vides monitoringa padome

1

3

30.09.2014

Jūras vides padome
Upju baseinu apgabalu
(Ventas, Lielupes, Gaujas un
Daugavas) konsultatīvās
padomes
Numerācijas
resursu
izmantošanas
koordinācijas
darba grupa

3
6

1
2

21.11.2014
11.12.2014

2

Reizi pusgadā vai
pēc aktualitātes

Radiofrekvenču
spektra
resursu
izmantošanas
koordinācijas darba grupa
IKT vadītāju forums

3

1

3 reizes ceturksnī

Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta konsultatīvā
padome

3

4 reizes gadā

07.01.2015.

27.10.2014.

Reizi pusgadā vai
pēc aktualitātes

2014.gada 17.decembrī

2014.gada 21.oktobrī
2014.gada 17.decembrī

31.10.2014.

Zemkopības ministrija
Konsultatīvās padomes

NVO skaits

Sasaukšanas

Pēdējās sēdes datums
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nosaukums
Lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju konsultatīvā
padome
Nacionālā augu šķirņu padome
Augu veselības starpinstitūciju
darba grupa
Medību saimniecības attīstības
fonda Konsultatīvā padome
Meža attīstības fonda (MAF)
konsultatīvā padome
Meža konsultatīvā padome
(MKP)
Zivsaimniecības konsultatīvā
padome
Starpinstitūciju darba grupa
‘’Zivsaimniecība’’
Latvijas iekšējo un jūras
piekrastes ūdeņu resursu
ilgstpējīgas izmantošanas un
pārvaldības konsultatīvā
padome
Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības
komiteja
Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gadam pagaidu
uzraudzības komiteja
Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.2020.gadam pagaidu
uzraudzības komitejas
Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2014.2020.gadam pagaidu
uzraudzības komiteja

padomes
sastāvā
12

biežums
Reizi mēnesī

19.12.2014.

4

1 – 2 reizes gadā

14.02.2014

4

Pēc vajadzības

05.12.2014

4

3x gadā

05.11.2014.

7
12

Pēc
nepieciešamības
Pēc
nepieciešamības

15.12.2014.
05.12.2014.

10

1 x ceturksnī

17.12.2014.

8

Pēc
nepieciešamības

09.06.2014.

9

1 x ceturksnī

19.12.2014.

6

Ne retāk kā divas
reizes gadā.

01.07.2014.

6

Pēc
nepieciešamības

11.09.2014.

5 – ar
Ne retāk kā divas
balsstiesībām reizes gadā
4 – ar
padomdevēju
tiesībām
Ne retāk kā divas
reizes gadā.
6

21.08.2014

11.09.2014.

10. Lūdzu, norādiet valsts budžeta finansējuma piešķiršanas gadījumus NVO 2014.gadā, kuri
nav raksturojami kā valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana, nav klasificējami kā iegādāto preču
vai pakalpojumu apmaksa un nav saistīti ar ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pakalpojumu īstenošanu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi līdzdarbības līgumu ar pašnodarbinātu personu apmeklētāju
pavadīšanai Teiču dabas rezervātā, iesaistot sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldes darbā, lai īstenotu
valsts pārvaldes uzdevumu – izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos.
2014.gadā piešķirts finansējums no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”
apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 158 NVO īstenotiem vides aizsardzības projektiem.
Kopējā piešķirtā - izlietotā valsts budžeta finansējuma summa - 1 571 716,91 EUR.
Latvijas Dabas muzejs īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu „Latvijas Dabas muzeja kā
nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana vides apziņas veicināšanai.
Aizsardzības ministrija
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 41.pantu no Aizsardzības ministrijai paredzētās
valsts budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” piešķirti līdzekļi
uzturēšanas izdevumu segšanai šādām biedrībām:
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai - 18 842 euro;
Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai - 18 842 euro;
Latviešu virsnieku apvienībai - 4 130 euro;
Latvijas Rezerves virsnieku asociācijai - 4 586 euro;
Latviešu strēlnieku apvienībai - 4 130 euro.
Pamatojoties uz deputātu priekšlikumu Nr.67 likumam „Par valsts budžetu 2014.gadam” uz otro
lasījumu, kas atbalstīts Latvijas Republikas Saeimas sēdē 2013.gada 7.novembrī, kritušo Latvijas
nacionālo partizānu piemiņas vietu izveidei un uzturēšanai piešķirti līdzekļi:
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai - 15 000 euro.
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 67.pantu no Aizsardzības ministrijai paredzētās
valsts budžeta programmas „Valsts aizsardzības politikas realizācija” piešķirts finansējums 70 000
euro apmērā Latvijas Transatlantiskai organizācijai (LATO) darbības uzturēšanai un “Rīgas
konferences 2014”organizēšanai.
Iekšlietu ministrija
Saskaņā ar 1999.gada 14.oktobra likumu „Par Starptautiskās Migrācijas organizācijas konstitūciju”,
ikgadēji no Iekšlietu ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem tiek veikta iemaksa Starptautiskās Migrācijas
organizācijā.
Ārlietu ministrija
Pamatojoties uz sadarbības līgumu: biedrībai „JAUNATNES KOMPETENCES CENTRS”, lai
organizētu Jaunatnes Forumu 2014 3.–4. jūlijā. Foruma mērķis - apvienot latviešu jauniešus gan
Latvijā, gan ārvalstīs, lai risinātu jauniešiem aktuālus problēmjautājumus.
Pamatojoties uz sadarbības līgumu: Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecībai Latvijā, lai
atbalstītu semināra „Diasporas bērnu izglītība tālmācībā – ārvalstu pieredze, Latvijas vīzija” norisi
(2014. gada 20. maijā).
Pamatojoties uz sadarbības līgumu: PBLA Kultūras fondam par konferences "Latvijas ārpus Latvijas.
Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte" referātu krājumu izdošanu.
Pamatojoties uz sadarbības līgumu: Materiāls un organizatorisks atbalsts bezpeļņas organizācijai
„Pasaules latviešu mākslas savienība” ar nolūku atbalstīt Pasaules Latviešu mākslas savienību un
Pasaules Latviešu mākslas centra izveidi un attīstību Cēsīs.
Pamatojoties uz vienošanos: dalības izmaksu segšanu biedrības "Eiropas Latviešu apvienība"
organizētajā Eiropas Vasaras Skolā 2014.
Sadarbības līgums ar LAPAS, kas tika noslēgts 2014. gada 25. augustā, paredz, ka Ārlietu ministrija
un LAPAS kopā izstrādā nacionālo darba programmu Eiropas gadam attīstībai. Pamatojoties uz šo
līgumu, LAPAS atzīta par nacionālā granta saņēmēju un programmas īstenotāju, kamēr ĀM – par
nacionālo koordinatoru.
Sadarbības līgums ar LAPAS Nr. ĀM/2014/3 par pasākumiem, gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES
Padomē. Līgums paredz informatīvas kampaņas, kapacitātes stiprināšanas pasākumus LAPAS
biedriem, pētījumu veikšanu un interešu aizstāvību starptautiskā līmenī, lai sagatavotos Latvijas
prezidentūrai un noteikto prioritāšu aizstāvībai un attīstībai.
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Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrija finansējusi Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas dalību Eiropas
patērētāju organizāciju apvienībā (BEUC); maksa par LPIAA dalību BEUC 2014. gadā sastādīja
945,00 EUR.
11. Ja vēlaties, lūdzu, sniedziet citu informāciju, kas saistīta ar pilsoniskās sabiedrības līdzdalību
ministrijas darbā!
Aizsardzības ministrija
Kopā ar biedrību "Latvijas Transatlantiskā organizācija" Aizsardzības ministrija ik gadu (2014.gadā –
devīto reizi) rīko augsta līmeņa drošības un ārpolitikas forumu “Rīgas konference”, kas pulcē augsta
līmeņa pašmāju un ārvalstu ekspertus, politiķus, diplomātus, akadēmiķus, žurnālistus un uzņēmējus.
"Latvijas Transatlantiskā organizācija" kopā ar Aizsardzības ministriju noorganizēja divas apjomīgas
atbalsta akcijas militārā konflikta rezultātā cietušo Ukrainas militārpersonu ģimenēm (akcija uzsākot
mācību gadu – 230 bērniem nokomplektētas skolas somas u.c.; Jaungada akcija – dāvanas 300
karavīru bērniem un humānā palīdzība no Krimas pārceltajām militārpersonu ģimenēm).
Ārlietu ministrija
ĀM Attīstības sadarbības politikas nodaļa vienmēr ir aktīvi sadarbojusies ar nevalstiskajām
organizācijām, t.sk., LAPAS, kas apvieno vairāk nekā 30 biedru organizācijas. Nākamā gada laikā, kas
ir ES tematiskais gads veltīts attīstības sadarbībai, šīs sadarbība tikai stiprināsies, ņemot vērā, ka
nacionālo darba programmu īstenos vairākas NVO.
Attīstības gada laikā notiks vairāki pasākumi, kuru plānošanā ir jau iesaistītas vairākas NVO.
Piemēram, 2. martā Rīgā notiks augsta līmeņa pasākums par sieviešu ekonomiskajām iespējām un
ilgtspējīgu attīstību, kura plānošanā ir iesaistītas organizācijas, kas strādā ar dzimumu līdztiesības
jautājumiem
Ekonomikas ministrija
Papildu augstāk minētajam Ekonomikas ministrija norāda, ka 2014. gadā īstenota sadarbība ar
nevalstiskajām organizācijām Valdības rīcības plānu sagatavošanas procesā.
2014. gada sākumā izstrādātā (saskaņā ar Ministru prezidentes 24.01.2014. rezolūciju Nr.111-1/11)
Valdības rīcības plānā paredzētie Ekonomikas ministrijas pasākumi tika sagatavoti sadarbojoties ar
nozaru nevalstiskajām organizācijām. Tika saņemti un izvērtēti priekšlikumi no LDDK, LTRK,
LABS, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Meža īpašnieku biedrības, Liepājas Neredzīgo biedrības,
biedrība „EAPN-Latvia”, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” un biedrības „Sabiedrība
par atklātību - Delna”.
Savukārt, 2014. gada nogalē izstrādājamā (saskaņā ar Ministru prezidentes 14.11.2014. rezolūciju
Nr.111-1/134) Valdības rīcības plāna projektā paredzētie Ekonomikas ministrijas pasākumi tika
sagatavoti ekspertu līmenī tieši sadarbojoties ar nozaru nevalstiskajām organizācijām (piemēram, ar
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, biedrību „Latvijas Būvnieku
asociācija”, biedrību “Latvijas būvinženieru savienība”, biedrību „Latvijas Enerģētiķu un
Energobūvnieku asociācija” u.c.). Valdības rīcības plāna projekta Ekonomikas ministrijas sadaļa tika
nosūtīta saskaņošanai LDDK un LTRK. Papildus tika saņemti un izvērtēti priekšlikumi no Latvijas
Pārtikas uzņēmumu federācijas, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” un biedrības
„Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uzsver, ka īpaši nozīmīgi ir nodrošināt veiksmīgu sadarbību
ar vietējām nozaru uzņēmējdarbību pārstāvošām NVO ārvalstu investoru piesaistē. Līdz ar to LIAA
uztur kontaktus ar NVO investīciju projektu ietvaros, piedāvājot vietējo nozaru pārstāvjiem iespēju
nodibināt kontaktus ar ārvalstu investoriem.
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LIAA aktīvi sadarbojas ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā (FICIL). Sadarbības ietvaros kopīgi ik
gadu (2014. gada 30. maijā) tiek organizēta FICIL padomes tikšanās, kuras ietvaros FICIL informē par
ārvalstu investoru skatījumu uz Latvijas investīciju vidi un sniedz piedāvājumus iespējamiem
uzlabojumiem uzņēmējdarbības un investīciju vidē.
LIAA veikto ekonomiskās analīzes pētījumu prioritārajās investīciju piesaistes nozarēs rezultātu
apspriešanai organizētas diskusijas, kurās aicināts piedalīties arī nevalstiskais sektors. Klātienē
notikušas 2 diskusijas – IT un globālo biznesa pakalpojumu jomā, kā arī transporta un loģistikas jomā.
Virtuālā formā gada noslēgumā plānotas 4 diskusijas – zaļo tehnoloģiju, dzīvības zinātņu, veselības
aprūpes un pārtikas rūpniecības nozarēs.
Centrālā statistikas pārvalde jau vairāku gadu garumā īsteno sadarbību ar Latvijas statistiķu asociāciju
(LSA). Biedrības LSA uzdevums ir veicināt statistikas zinātnes un izglītības attīstību un izplatību
Latvijā, sekmēt statistikas zinātnes atziņu īstenošanu statistikas praksē. CSP un LSA sadarbība vērsta
uz jaunu, zinātniski pamatotu statistikas metodoloģiju izstrādi un aprobāciju, augsti kvalificētu
speciālistu sagatavošanu, statistiskās informācijas pieejamības pilnveidošanu datu lietotājiem. Jāuzsver
tematisko lasījumu nozīme, kuros uzstājas CSP speciālisti. Pavisam 2014. gadā notikuši 4 kopīgi
pasākumi, piemēram, „Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes
novērtēšanā” (17.03.), „Veselīgā mūža ilgums -aprēķināšana, problēmas, izaicinājumi” (20.10.),
„Uzņēmumu konjunktūras apsekojumi – iegūtie rādītāji, to pielietojums” (15.12.) u.c.
Veiksmīga sadarbība notiek arī ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA), Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), kā arī ar atsevišķu nozaru profesionālajām
organizācijām, asociācijām – Augļkopju asociāciju, Viesnīcu asociāciju, Latvijas Piensaimnieku
centrālo savienību, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Būvinženieru asociāciju, Zemnieku Saeimu
jautājumos par statistikas apsekojumiem, datu izplatīšanu, respondenci un citiem statistikas
organizācijas un metodoloģijas jautājumiem.
Lai turpinātu jau iepriekšējos gados sāktos pasākumus respondentu sloga samazināšanā, Valsts
ieņēmumu dienesta (VID), LTRK un CSP kopējā darba grupā vērtēti un analizēti 2015. gadā
iesniedzamie pārskati un panākta vienošanās par pārskatu rādītāju skaita samazināšanu 2016. gadā, kā
arī pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Veiktas organizatoriskas izmaiņas īstermiņa uzskaitei
2015. gadam, tās tuvinātas jaunās ES pamatregulas, ar ko integrē ar uzņēmējdarbību saistīto statistiku
(FRIB), prasībām īstermiņa statistikā. Panākta vienošanās ar LTRK pārstāvjiem nolūkā atvieglot
mēneša pārskata iesniegšanu, ka, sākot ar 2015. gadu, ~ 1500 uzņēmumu tiks pagarināts pārskata
iesniegšanas termiņš - no 9.datuma uz 20.datumu.
Sadarbības veicināšanas un nozaru labākas pārzināšanas nolūkā rīkotas CSP rūpniecības statistikas
jomas speciālistu tikšanās ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvjiem, lai
kopīgi analizētu apstrādes rūpniecības nozaru attīstības nianses un apzinātu vajadzības un problēmas
turpmākai sadarbībai.
Atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam, CSP izstrādājusi pasākumu plānu nākamās tautas
skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai. Tas izskatīts Ekonomikas ministrijas izveidotās
starpministriju darba grupas 2021. gada tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai sēdē, un 2014.
gada 23. jūlijā plāna projekts kopā ar pārējo dokumentu paketi iesniegts Ekonomikas ministrijā tālākai
virzīšanai izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Darba samaksas statistikas jomā, kur informācija tiek iegūta no iestādēm un uzņēmumiem, CSP
eksperti kopā ar pārstāvjiem no LTRK, Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas, VID un Ekonomikas
ministrijas strādāja darba grupā, lai rastu jaunus risinājumus respondentu komersantu noslodzes
samazināšanai. Tika pieņemts lēmums par CSP iesniedzamo nodarbinātības rādītāju skaita
samazināšanu, no 2016. gada saīsinot ceturkšņa pārskatu un plašāk izmantojot VID administratīvos
datus.
2014. gadā CSP sadarbībā ar LTRK īstenoja Granta projektu „Eksperimentālais projekts Latvijā”.
Balstoties uz pilotprojektā iegūto informāciju, tika izstrādātas praktiskas rekomendācijas un
likumdošanas iniciatīvas politikas veidotājiem sociālo uzņēmumu atbalstam. Organizēta konference ar
mērķi iepazīstināt politikas veidotājus un citas ieinteresētās puses ar projekta rezultātiem un sociālo
uzņēmumu lomu nacionālajā ekonomikā.
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Savukārt, Konkurences padome norāda, ka pilsoniskā sabiedrība – nozaru un profesionālās asociācijas
– tiek aicinātas tieši iesaistīties konkurences politikas īstenošanas procesā, kā arī normatīvo aktu
projektu izstrādē.
Lai nozaru un profesionālajām asociācijām dotu iespēju izteikt pamatotu viedokli par apvienošanās
darījumiem vai uzņēmumu vienošanos, ko izvērtē Konkurences padome, iestādes mājas lapā tiek
publicēta informācija par saņemtajiem apvienošanās ziņojumiem un saņemtajiem ziņojumiem par
uzņēmumu vienošanos. Ja tas nepieciešams, Konkurences padome vēršas pie nozares pārstāvjiem ar
individuālu aicinājumu iesniegt viedokli. Tirgus dalībnieku sniegtā informācija par vērtējamā darījuma
ietekmi uz konkurenci palīdz Konkurences padomei pieņemt pamatotu lēmumu.
Nozaru NVO viedokļi nereti tiek uzklausīti, arī izvērtējot pārkāpumu lietas, kā arī veicot tirgus
uzraudzības, kuru ietvaros Konkurences padome iepazīstas ar situāciju tirgū un var konstatēt gan
administratīvus, gan konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā radušos ierobežojumus brīvai
konkurencei.
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija ikdienas pienākumu veikšanā cieši sadarbojas ar nevalstisko sektoru, lai
nodrošinātu, ka politikas iniciatīvas un normatīvo aktu projekti ir sagatavoti kvalitatīvi, izvērtējot visu
iesaistīto pušu viedokļus un jau agrā izstrādes stadijā meklējot kompromisus.
Kā īpaši veiksmīgs sadarbības piemērs 2014.gadā, jāmin darba grupa Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likuma un to pavadošās likumprojektu paketes, ar kuru Latvijā tiek pārņemtas jaunās
grāmatvedības direktīvas prasības un pilnveidots esošais regulējums, sagatavošanai (darba grupā
pārstāvētas 7 nevalstiskās organizācijas).
2014.gada beigās tika izveidota darba grupa Zvērinātu revidentu uzraudzības sistēmas pilnveidošanai,
kuras mērķis ir sagatavot normatīvā regulējuma projektu, lai pārņemtu jauno Eiropas Savienības
direktīvu par Zvērinātu revidentu uzraudzības prasībām un noteiktu regulas par Zvērinātu revidentu
uzraudzības prasībām piemērošanas kārtību (darba grupā pārstāvētas 3 nevalstiskās organizācijas).
2014.gadā notika sadarbība Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru (LTRK), lai sagatavotu parakstīšanai Nodokļu politikas stratēģiju 2015.–2017.
gadam, kurā iezīmēti galvenie uzdevumi nodokļu politikas stabilitātes un tautsaimniecības attīstības
veicināšanai. Minēto stratēģiju Finanšu ministrija kopā ar LDDK un LRTK parakstīja 2014.gada
1.oktobrī.
Aktīva sadarbība īstenota ar Latvijas Pašvaldību savienību, ikgadējās sarunās diskutējot par
pašvaldībām aktuāliem jautājumiem valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā.
Jāatzīmē Latvijas informācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) darbība, kas konstruktīvi iesaistījās un
sniedza konkrētus priekšlikumus Ministru kabineta noteikumos paredzēto tehnisko prasību
pilnveidošanā, lai samazinātu iespējas negodprātīgiem nodokļu maksātājiem nelikumīgi iejaukties
elektronisko kases aparātu un kases sistēmu programmatūrā.
Savukārt atsevišķos gadījumos konstatēts, ka jauno tehnisko prasību elektroniskajiem kases aparātiem
un sistēmām izstrādāšanas gaitā tirgotāju asociāciju darbība nav bijusi konstruktīva, nav sniegti
konkrēti priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu uzlabošanai. Papildus jānorāda Latvijas kases
aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācijas (LKASA) īpaši
nekonstruktīvā darbība, nesniedzot konkrētus priekšlikumus, kā uzlabot EKA drošību, bet patstāvīgi
rosinot tehniskās prasībās iestrādāt tādas normas, kas ļautu turpināt izmantot elektronisko kases
aparātu un sistēmu novecojušās tehniskās prasības un tādu tehnoloģiju, kas neatstāj nekādas „pēdas”
par nelikumīgu datu koriģēšanu, tādējādi VID apgrūtinot iespēju konstatēt iejaukšanos programmatūrā
vai atsevišķos gadījumos to vispār nebūtu iespējams izdarīt.
Labklājības ministrija
LM savus sākotnējos priekšlikumus L.Straujumas vadītās valdības, ko Saeima apstiprināja
22.01.2014., rīcības plānam nosūtīja komentēšanai 62 NVO, savukārt, L.Straujumas vadītās valdības,
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ko Saeima apstiprināja 05.11.2014., rīcības plānam – 89 NVO. Atgriezeniskā saite gan tika saņemta
minimāla: abās reizēs katrā no 4 organizācijām.
NVA sadarbība notikusi arī ar Latvijas Nedzirdīgo savienību – NVA Rīgas reģionālajā filiālē
apkalpoti klienti izmantojot video zvanu (surdotulka pakalpojums), lai konsultācijas laikā karjeras
konsultantam palīdzētu sazināties ar klientiem;
Prakse.lv – sagatavota virtuāla prakse profesijai Karjeras konsultants;
Karjeras konsultantu apmācībās uzaicināta Latvijas autisma apvienības pārstāve, lai iepazīstinātu
karjeras konsultantus ar autisma problēmu un palīdzētu to atpazīt darbā ar klientiem, kā arī sniegtu
praktiskus ieteikumus, kā cilvēkiem ar autismu palīdzēt integrēties darba tirgū.
VDI nav noslēgts sadarbības līgums, bet ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūtu. Sadarbības joma – informācijas izplatīšana par aktuāliem nozares jautājumiem,
kopīgu semināru organizēšana, it īpaši par labās prakses piemēriem uzņēmumos.
SIVA Koledžā 2014.gadā organizēta zinātniski pētnieciskā konference „Ekonomiskie un psiholoģiskie
aspekti cilvēku ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā”. Zinātniski pētnieciskā konference
norisinājās jau 7.reizi, kurā piedalījās Koledžas pasniedzēji un studenti, skolas skolotāji un NVO
(SUSTENTO) pārstāvji.
2015.gadā tiks organizēta 1.starptautiskā zinātniski praktiskā (8.zinātniski pētnieciskā) konference,
kurā tiks prezentēti Koledžas un sadarbības partneru pasniedzēju zinātniski pētnieciskie un metodiskie
darbi, kā arī labākie studentu pētnieciskie darbi.
Sociālās rehabilitācijas jomā notiek informācijas apmaiņa ar Latvijas Savienības ”Černobiļa”
pārstāvjiem.
Sadarbība ar Invalīdu un viņu draugu apvienību ”Apeirons”, lai veicinātu Aģentūras klientu
integrēšanu darba tirgū pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas un funkcionālo spēju
uzlabošanas.
Lai rastu vajadzīgos risinājumus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu efektivizācijai un gūtu citu
valstu pieredzi par profesionālās rehabilitācijas attīstības iespējām Eiropā, SIVA 2014.gada novembrī
tika organizēta starptautiska konference „Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti.
Stratēģiskais virziens”, kuras laikā notika diskusijas par profesionālās un sociālās rehabilitācijas
iespējām Eiropā. Konferencē uzstājās eksperti no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas un Latvijas,
iepazīstinot ar profesionālās un sociālās rehabilitācijas pārvaldību, tendencēm un attīstību, kā arī,
prezentējot praktiskus piemērus personu ar invaliditāti integrēšanās darba tirgū.
Satiksmes ministrija
Gaisa transporta jomā trīs normatīvie dokumenti tika saskaņoti ar Darba devēju konfederāciju, viens ar Brīvo arodbiedrību savienību, trīs - ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Ņemot vērā gaisa transporta darbības starptautisko raksturu, tāpat kā katru gadu, notika tikšanās ar
nevalstiskās Starptautiskās gaisa transporta asociācijas pārstāvjiem, lai saskaņotu gaisa satiksmes
vadības uzņēmuma maršrutā sniegto pakalpojumu maksas apmēru.
Veselības ministrija
Veselības ministrija un tās padotības iestādes regulāri sadarbojas ar nevalstisko sektoru gan politikas
plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu izstrādes procesā, gan saistībā ar citiem
jautājumiem, lai nodrošinātu profesionālo viedokli un sabiedrības iesaisti.
Veselības ministrija regulāri aicina NVO pārstāvjus piedalīties Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē pasākumu organizācijā.
Iekšlietu ministrija
•Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvji
piedalījās Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta izpētes darbu un politikas ziņojuma izstrādē;
•Apsardzes darbības likumprojekta izstrādes laikā notika sadarbība ar Latvijas Drošības biznesa
asociāciju un Drošības nozares kompāniju asociāciju, kā arī izstrādājot Ministru kabineta noteikumu
projektus:
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-„Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un
maksāšanas kārtība”;
-„Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi, prasības apsardzes vadības centram un speciālās atļaujas
(licences) darbības laikā pildāmās prasības”;
-„Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība”;
-„Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts
nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” (projekta izstrādes gaitā sadarbība notika arī ar Apsardzes
darbinieku biedrību);
•Sadarbība notika arī ar biedrību „Profesionālo Latvijas pirotehniķu un pirotehnikas tirgotāju
asociācija”, sagatavojot likumprojektu „Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā”;
•Iekšlietu ministrija sadarbojās ar Latvijas ieroču, munīcijas un pirotehnikas ražotāju un tirgotāju
asociāciju jautājumā par privātpersonas munīcijas iegādi;
•Sadarbība notika ar biedrību „Latvijas Mednieku asociācija” un "Latvijas Mednieku savienība"
saistībā ar jautājumu par šāviena trokšņa slāpētāju izmantošanu medībās;
•Notika vairākas darba sanāksmes ar biedrību „Patvērums „Drošā māja”” jautājumos par
konstatētajām jaunām cilvēktirdzniecības formām;
•Notiek sadarbība ar NVO starptautisko projektu izstrādēs (piemēram ar Krīžu un konsultāciju centru
„Skalbes”, Resursu centru sievietēm „Marta” u.c.). 2014.gadā Valsts policija izstrādāja divus projektus
ar Krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” pārstāvjiem, kuri projektā līdzdarbojās kā eksperti.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2014.gadā VARAM Telpiskās plānošanas departaments sadarbojās ar šādām NVO:
•Latvijas Pašvaldību savienība;
•Latvijas Lielo pilsētu asociācija;
•Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība;
•Vides konsultatīvā padome;
•biedrība „Zemnieku saeima” ;
•biedrība „Latvijas teritoriālplānotāju asociācija” ;
•Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome;
•Pasaules Dabas fonds;
•Latvijas Dabas fonds;
•Vides izglītības fonds.
***
2014.gadā rīkotas sanāksmes un tikšanās gan pēc ministrijas, gan NVO iniciatīvas, lai apspriestu
aktuālos vai konceptuālus jautājumus. Diskusiju rezultāti pēc ilgāka laika atspoguļojas izstrādātajā
politikā vai normatīvajos aktos.
VARAM Vides aizsardzības departaments aktīvi sadarbojas ar NVO. Anketā prasītais neatspoguļos
patieso situāciju sadarbībā. Piemēram, 2014.gadā ir saņemti NVO atzinumi par tiesību aktu un
politikas plānošanas dokumentu projektiem, bet ne visi projekti ir iesniegti MK vai pieņemti. Līdz ar
to 7.punkta 4.1.apakšpunktā prasītais dokumentu skaits attiecībā pret prasīto atzinumu skaitu (7.punkta
4.4.apakšpunkts) nevar ilustrēt sadarbības intensitāti un, jo mazāk, kvalitāti.
***
VARAM, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un UNESCO LNK sagatavojot ziņojumu
Latvijas ziņojumu par ANO Ekonomiskās komisijas Eiropai Stratēģijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
ieviešanu, ir konsultējusies ar vides izglītības NVO informācijas papildināšanai neformālās vides
izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā.
VARAM 2014.gadā sniegusi informatīvu un organizatorisku atbalstu NVO „Vides izglītības fonds”:
-98 izglītības iestādes ieguvušas starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot
savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Ekoskolu žūrijas apsekošana un
izvērtējums, apbalvošanas ceremonija ~ 1000 dalībnieku;
-15 peldvietas un jahtu ostas ieguvušas starptautiskā ekosertifikāta „Zilais Karogs” statusu ~ 300
dalībnieku;
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VARAM 2014.gadā sniegusi informatīvu un organizatorisku atbalstu Vides zinātnes un izglītības
padomes un biedrības „Latvijas vides zinātnes studentu apvienība” konferences „Vides zinātne un
izglītība Latvijā un Eiropā”, konkursa un ceremonijas „Vides zinātnes balva” organizēšanai ~ 350
dalībnieku.
***
Normatīvie akti, kas regulē VARAM padotībā esošā Vides pārraudzības valsts biroja( turpmāk biroja) darbu, paredz plaša spektra priekšnosacījumus sadarbībai ar NVO, tai pašā laikā šī sadarbība ir
galvenokārt iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā un neparedz finansiālā atbalsta sniegšanu vai
funkciju nodošanu. Aktīvākā Biroja un NVO sadarbības forma ir sabiedriskās apspriešanas kā
līdzdalības instruments, kas iestrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūrās:
1.Sabiedrības interešu grupu pārstāvji visā ietekmes uz vidi un stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procesā kā līdztiesīgs procesa dalībnieks iesaistītās priekšlikumu sagatavošanā un pauž
savu viedokli par konkrēto darbības realizācijas vietu vai plānošanas dokumentu, izmantoto
tehnoloģiju atbilstību un izvēlēto risinājumu pamatotību. NVO viedoklis tiek ņemts vērā, gatavojot
ietekmes uz vidi novērtējuma programmas, Biroja atzinumus ziņojumiem, atzinumus par vides
pārskatiem, kā arī ņemts vērā, izvirzot nosacījumus darbības veikšanai vai plānošanas dokumenta
īstenošanai.
2.Plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi pārskatu un paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējuma
sabiedriskās apspriešanas un to sanāksmju organizēšana ir izstrādātāja/ierosinātāja uzdevums, tai pat
laikā Biroja lēmums par attiecīgo procedūru piemērošanu un apspriešanu paredzēšanu ir
priekšnosacījums, lai šāda dialoga iespējas ar sabiedrību un NVO tiktu nodrošinātas.
3.Informāciju par Biroja galvenajām darbības jomām, t.sk. par visām sabiedriskajām apspriešanām,
priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņiem un apspriešanas sapulcēm Birojs publicē savā
mājaslapā.
4.Papildus Birojs ir iekļāvis NVO (Vides konsultatīvā padome) obligāto adresātu sarakstā, kam
nosūtāmi plānošanas dokumentu vides pārskati komentāru sniegšanai.
***
1.„Latvijas e-indeksa” pirmo rezultātu prezentācija plānota 2015.gada janvāra beigās.
2.Sadarbībā ar biedrību „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” 2014.gada septembrī tika rīkota
konference CONT_ACT RĪGA 2014: Informācijas sistēmu arhitektūra - publisko pakalpojumu
pilnveides priekšnosacījums, dalībnieku skaits 150 (NVO, privāto uzņēmumu un valsts pārvalde
pārstāvji).
Zemkopības ministrija
Zemkopības ministrijā ar 2014.gada 13.oktobra kārtību Nr.23 „Kārtība, kādā Zemkopības ministrijā un
tās padotības iestādēs notiek Eiropas Savienības jautājumu koordinācija, dokumentu aprite un ceļa,
viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu atmaksa, atbildīgajām amatpersonām dodoties uz ES Ministru
padomes vai tās darba grupas sanāksmi” ir izveidotas 35 starpinstitūciju darba grupas, kurās ir iekļauti
NVO pārstāvji. Starpinstitūciju darba grupās norisinās Latvijas nacionālo pozīciju saskaņošana par ES
tiesību aktiem un citiem jautājumiem.
ZM un padotības iestāžu starpinstitūciju darba grupu saraksts
Darba grupa
ES ārējā tirdzniecība

Atbildīgais departaments/ iestāde
Tirgus un tiešā atbalsta departaments
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Vienotās Tirgus kopējās organizācijas jautājumi:
a)laukaugi (labība, rīsi, cukurs, šķiedraugi
(t.sk. lini un kaņepes), sausā lopbarība,
sēklas u.c.;
b)dārzkopības produkti (augļi un dārzeņi,
pārstrādāti augļi un dārzeņi, dzīvie augi);
c)dzīvnieku produkti (piens un piena
produkti, liellopu un teļa gaļa, aitu un
kazu gaļa, cūkgaļa, mājputnu gaļa un
olas);
d)lauksaimniecības un pārtikas nozares
ekonomiskā informācija.

Tirgus un tiešā atbalsta departaments

Lopkopība un ciltsdarbs
Sēklkopība

Lauksaimniecības departaments
Lauksaimniecības departaments

Mēslošanas līdzekļi

Lauksaimniecības departaments

Tiešie maksājumi

Tirgus un tiešā atbalsta departaments

Diētiskā pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem
bērniem, uztura bagātinātāji, bagātināta pārtika

Veterinārais un pārtikas departaments

Dzeramais ūdens

Veterinārais un pārtikas departaments

Materiāli kontaktā ar pārtiku

Veterinārais un pārtikas departaments

Pārtikas piedevas, aromatizētāji un fermenti

Veterinārais un pārtikas departaments

Pārtikas piesārņojums un pesticīdu atliekas

Veterinārais un pārtikas departaments

Pārtikas marķēšana

Veterinārais un pārtikas departaments

Dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecība

Veterinārais un pārtikas departaments

Dzīvnieku tirdzniecība

Veterinārais un pārtikas departaments

Dzīvnieku veselība

Veterinārais un pārtikas departaments

Pārtikas produktu higiēna

Veterinārais un pārtikas departaments

Vispārējie pasākumi veterinārijā

Veterinārais un pārtikas departaments

Dzīvnieku barība

Veterinārais un pārtikas departaments

Veterinārās zāles

Veterinārais un pārtikas departaments

Dzīvnieku labturība

Veterinārais un pārtikas departaments

Augu veselība

Valsts augu aizsardzības dienests

Augu aizsardzības līdzekļi

Valsts augu aizsardzības dienests

Lauksaimniecības produktu veicināšana
Vīns, spirts un alkoholiskie dzērieni

Tirgus un tiešā atbalsta departaments
Veterinārais un pārtikas departaments

Kvalitātes politika
Lauku attīstība

Veterinārais un pārtikas departaments
Lauku attīstības atbalsta departaments

Bioloģiskā lauksaimniecība

Veterinārais un pārtikas departaments

Ģenētiski modificēti organismi,
modificēta pārtika un dzīvnieku barība
Jaunā pārtika
Eiropas Savienības fondi

ģenētiski

Veterinārais un pārtikas departaments
Veterinārais un pārtikas departaments
Budžeta un finanšu departaments
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Zivsaimniecība

Zivsaimniecības departaments

Mežsaimniecība

Meža departaments

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti

Veterinārais un pārtikas departaments

Pārtikas kodekss

Veterinārais un pārtikas departaments

Minerālūdens

Veterinārais un pārtikas departaments
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