
 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības  

memoranda īstenošana 2013.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 

Anete Gnēze, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās 

informācijas nodaļas vecākā referente, tālr. 67335093, e-pasts: anete.gneze@mod.gov.lv 

Ārlietu ministrija 

Kristīne Iosava, Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vecākā referente, tālrunis 67015984, e-pasts kristine.iosava@mfa.gov.lv 

Ekonomikas ministrija 

Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr.67013193, e-

pasts: 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 

Finanšu ministrijā konkrētas personas nav. 

VAS „Latvijas Loto”: Katrīna Tene, mārketinga projektu vadītāja, 67228871, katrina.tene@latloto.lv ; 

Iepirkumu uzraudzības birojs: Agnese Irmeja, Metodoloģijas departamenta direktore, 67326701, 

Agnese.Irmeja@iub.gov.lv; 

Iepirkumu uzraudzības birojs: Liene Eglāja, Metodoloģijas nodaļas vecākā referente, 67326698, 

liene.eglaja@iub.gov.lv ; 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija: 67504955,  pasts@iaui.gov.lv   

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 

Ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Edīte Olupe, tālr. 

67047834, e-pasta adrese: edite.olupe@izm.gov.lv 

Jaunatnes jomā: ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente 

Evija Čudare, tālr. 67047981, e-pasta adrese: evija.cudare@izm.gov.lv, ministrijas Politikas iniciatīvu 

un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente Līva Krieva, tālr. 67047952, e-pasta adrese: 

liva.krieva@izm.gov.lv. 

Kultūras ministrija 

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi : Ēriks Ajausks, Kultūras 

ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents 

Tel.: 67330311, Eriks.Ajausks@km.gov.lv 
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Kultūrpolitikas jautājumi: 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 darba inspekcijā (VDI) - Linda Matisāne – VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, 

67021721, linda.matisane@vdi.gov.lv 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību 

aizsardzības departamenta direktore, 67359133, inga.millere@bti.gov.lv 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) - Ieva Meļko SIVA sabiedrisko attiecību speciāliste, 

67769890, ieva.melko@siva.gov.lv  

Satiksmes ministrija 

Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, tālr.:67028344; e-

pasts: inta.rozensteine@sam.gov.lv 

Tieslietu ministrija 

Eva Kričalo - Stratēģijas departamenta vecākā referente, tālr. 67036772, e-pasts: 

Eva.Kricalo@tm.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 – direktors, tālr. 67099100, e-pasts: 

Ervins.Abele@mna.gov.lv; 

Tiesu administrācijā: Dace Ezeriete - Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta 

koordinatore, 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.  

2009.gada 27.jūlijā noslēgtajā līdzdarbības līgumā ar nodibinājumu „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” 

par kontaktpersonu noteikta Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta 

Personālvadības nodaļas vadītāja Inese Sila (tālrunis 67063854, e-pasts inese.sila@ta.gov.lv). 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā: Margita Gaile - Administratīvās nodaļas vadītāja, tālr. 

67830633, e-pasts: Margita.Gaile@ugf.gov.lv; 

Valsts tiesu ekspertīžu birojā: Maira Čentoricka – vadītāja, tālr. 67517730, e-pasts: 

maira.centoricka@vteb.gov.lv; 

Valsts probācijas dienestā: Irina Pūrīte - Izvērtēšanas ziņojumu, izlīguma, piespiedu un sabiedriskā 

darba departamenta vadītāja – dienesta vadītāja vietniece, tālr. 67021145, e-pasts: 

Irina.Purite@vpd.gov.lv; 

Patentu valdē: Agnese Buholte – „Patentu tehniskā bibliotēka” direktore, tālr. 67220019, e-pasts: 

Agnese.Buholte@lrpv.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, Dabas aizsardzības departamenta  Aizsargājamo terotiriju nodaļas vecākā eksperte, 

67026588, 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 2013.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO? 

Ekonomikas ministrija 

2013.gada 9.septembrī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs noslēdzis līgumu ar Patērētāju interešu 

aizstāvības asociāciju - LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 

patērētāju tiesību aizsardzības jomā Nr.27 

Finanšu ministrija 

VAS „Latvijas Loto”: 

 Parakstīts pieteikums un apliecinājums dalībai „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta 

biedrība” rīkotās „Ilgtspējas indeksa” noteikšanā; 

 Biedrs „Latvijas Kvalitātes biedrībā”; 

 Biedrs starptautiskā asociācijā „Eiropas Loterijas” (European Lotteries); 

 Biedrs starptautiskā „Pasaules loteriju asociācijā” (World Lotteries Association” 

VID: 

 2013. gada 26. novembrī VID un biedrība „Drošības Nozares Kompāniju Asociācija” 

noslēgušas vienošanos par sadarbību 

VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” 

 Sadarbība ar biedrību „Līdere”, nodrošinot mentoringu konkursa „Lec Biznesā” laureātiem. 

Iekšlietu ministrija 

1. Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība ” Eiropas Atgriešanās fonda 

ietvaros 2013.gada 7.maijā noslēgts granta līgums ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas 

biroju par projekta “Brīvprātīgās atgriešanās programmu un reintegrācijas palīdzības sniegšana 

Latvijā, 2013- 2014.gads ” īstenošanu. 

2. Eiropas Bēgļu fonda ietvaros: 1) 2013.gada 18.februārī noslēgts granta līgums ar biedrību 

“Patvērums “Drošās mājas ” ” par projekta “Mājoklis ” īstenošanu; 2) 2013.gada 17.maijā noslēgts 

granta līgums ar biedrību “Patvērums “Drošās mājas”” par projekta “Profesionālo iemaņu 

paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar 

alternatīvo statusu” īstenošanu; 3) 2013.gada 21 jūnijā noslēgts granta līgums ar Latvijas Cilvēktiesību 

centru par projekta “Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-

2015.gadā” īstenošanu; 4) 2013.gada 17.decembrī noslēgts granta līgums ar biedrību “Patvērums 

“Drošās mājas”” par projekta “Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo 

statusu un patvēruma meklētājiem ” īstenošanu. 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Latviešu valodas aģentūra ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība”.  

Lai gan ministrija sporta nozarē nav noslēgusi līdzdarbības līgumus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

49. un 50.panta izpratnē, ministrija ar NVO ir noslēgusi lielu skaitu sadarbības līgumu par valsts 

budžeta līdzekļu piešķiršanu. Informācija par ministrijas noslēgtajiem sadarbības līgumiem sporta 

nozarē ir sniegta iepriekšējos pārskatos. 

Kultūras ministrija 

Vizuālā māksla. Laikmetīgās Mākslas centrs, kim? Laikmetīgās Mākslas centrs, Jauno mediju 

kultūras centrs RIX-C, Kultūras un Mākslas projekts Noass)  

Literatūra. Latvijas literatūras centrs  

Teātra māksla. Latvijas Jaunā teātra institūts  

Mūzika. Latvijas Mūzikas informācijas centrs. 

Labklājības ministrija 

1. Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība 

2. Biedrība "Brūču un izgulējumu asociācija" 

3. Nodibinājums „Centrs Dardedze” 

4. Biedrība „Rīgas aktīvo senioru alianse” 

5. Biedrība „Alisbetas sirds” 

6. Biedrība resursu centrs sievietēm „Marta” 

7. Biedrība "Vecāki par izglītību" 

8. Jelgavas Pensionāru biedrība 

9. Latvijas Autisma apvienība 

10. Latvijas Republikas Cirka mākslinieku arodbiedrība 
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11. Patvērums „Drošā māja” 

12. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija 

13. Latvijas Paralimpiskā komiteja 

14. Skrundas bērnu invalīdu vecāku biedrība "Lejaskurzeme" 

Valsts darba inspekcija 

1. Sadarbības līgums ar biedrību “Drošības Nozares Kompāniju asociācija” 

2. Koplīgums ar Neatkarīgo policistu arodbiedrību 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

1. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 

2. Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” 

Nodarbinātības valsts aģentūra 

1. Latvijas Nedzirdīgo savienība 

2. Rīgas Latviešu biedrība  

3. Rīgas aktīvo senioru alianse  

4. Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība Bumms  

5. Pasaules dabas fonds NOD 

6. Latvijas Tirgotāju kamera  

7. Atbalsta centrs Sapnis  

8. Latvijas Sarkanais Krusts  

9. Ata Kronvalda fonds NOD 

10. Latvijas Mazpulki  

11. 4p.lv  

12. Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs NOD 

13. Sociāli nozīmīgu projektu centrs Varonis  

14. Nodibinājums eksakto pētījumu un tehnoloģiju attīstībai NOD 

15. Connect Latvija  

16. Deju Stunda  

17. Mūzikas un mākslas atbalsta fonds NOD 

18. Kraukļa fonds NOD 

19. Latvijas mazturīgo atbalsta biedrība Dace  

20. Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem  

21. Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds NOD 

22. Valmieras Amatnieku parka fonds NOD 

23. AG sporta klubs  

24. Fonds Cerība NOD 

25. Aktīvai Ķekavai  

26. Vides izglītības fonds NOD 

27. Valguma 17. Nams  

28. Baltijas-Vācijas augstskolu birojs  

29. Attīstības aģentūra Pieci  

30. Eco partners NOD 

31. Solis tuvāk  

32. Latvijas Audžuģimeņu biedrība  

33. Lietišķo sieviešu apvienība  

34. Tehnoloģiju attīstības forums  

35. Latgolys Studentu centrs  

36. Socintegra  

37. Patvērums Drošā māja  

38. Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments  

39. Rīga 2014 NOD 

40. Rīgas ebreju kopiena 

41. Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris  

42. Ascendum  

43. Izaugsmes forums  
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44. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 

45. Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”  

46. Sporta biedrība “Dinamo”  

47. Nodibinājums “Zantes ģimenes krīzes centrs”; 

48. “7 balles”; 

49. “Abavas ielejas attīstības centrs”; 

50. Radošo personību klubs “Ligzda”; 

51. Kandavas novada amatnieku biedrība; 

52. “Just To”; 

53. STB “Tumes mežroze”; 

54. “Mēs dejai”; 

55. “Irlavas interešu klubiņš”; 

56. “Latvijas sarkanais krusts” Tukuma komiteja; 

57. “Tukuma invalīdu biedrība”; 

58. “Tukuma reģionālā diabēta biedrība”; 

59. Tukuma NVOA; 

60. Jaunpils reģionālās attīstības centrs “RATS”; 

61. “Dzīpars”; 

62. “Tukuma motoklubs”; 

63. “TuTV”; 

64. “Artūra Rancāna fonds”; 

65. “Tukuma DOMU BIEDRI”; 

66. “Tukuma literātu apvienība”; 

67. LTS MC “Zinātne”; 

68. Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība; 

69. “Stūrītis” 

70. Gulbenes novada invalīdu biedrība,  

71. Latvijas Sarkana krusta Gulbenes komiteja,  

72. Stāķu ilgtspējas attīstības biedrība 

73. Erfolg 

74. Saules stariņi 

75. Latgales Media Centrs 

76. Mākslu pedagogu apvienība 

77. Vecāku pieredzes apmaiņas klubs “Laimīgi bērni un vecāki” 

78. Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs 

79. Z Life Energy 

80. Latgolys Studentu centrs 

81. Baltic raku 

82. Čareer and hobby education 

83. Varavīksnes centrs 

84. Latgales Dizaina Biedrība 

85. Daugavpils lauksaimnieku apvienība 

86. Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība 

87. Briģenes ezers 

88. Labie darbi savam novadam 

89. Psiholoģisko konsultāciju centrs “Intence” 

90. Fresh juice 

91. Asociācija “ Izglītība ilgspējīgai attīstībai” 

92. Cerība u.c. 

Veselības ministrija 

1. Veselības ministrijas līgums ar Latvijas Pensionāru federāciju (pagarināts iepriekšējā līguma 

termiņš). 

2. Veselības ministrijas partnerības līgums ar biedrību “Baltijas HIV asociācija” (02.12.2013.). 
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3. Slimību profilakses un kontroles centra sadarbības līgums ar Diabēta biedrības avīzi “Saule” par 

regulāru tematisku ar veselības veicināšanu saistītu rakstu publicēšanu izdevumā. 

4. Slimību profilakses un kontroles centra līgums ar biedrību “Papardes zieds” par: 

o izglītojošu pasākumu izveidi  un realizāciju par seksuālās un reproduktīvās veselības 

jautājumiem profesionālo izglītības iestāžu 1.-2. kursu audzēkņiem; 

o izglītojošu pasākumu izveidi  pusaudžiem par veselīga uztura pamatprincipiem un enerģijas 

dzērienu lietošanas kaitīgo ietekmi. 

5. Slimību profilakses un kontroles centra līgums ar SIA “DCH studija” par izglītojošu pasākumu 

izveidi un realizāciju darbspējīgā vecuma iedzīvotāju motivēšanai fizisko aktivitāšu līmeņa 

paaugstināšanai. 

6. Slimību profilakses un kontroles centra līgums ar portalu www.mammamuntetiem.lv par izglītojošu  

pasākumu izveidi un realizāciju topošajiem vecākiem un jaunajiem vecākiem par bērnu vecumā līdz 2 

gadiem būtiskākajiem veselības aspektiem. 

7. Slimību profilakses un kontroles centra pakalpojumu līgums ar Skrundas biedrību ”Lejaskurzeme” 

par veselības dienu organizēšanu Skrundā. 

8. Slimību profilakses un kontroles centra līgums ar RSU Absolventu asociāciju par sadarbību Sirds un 

asinsvadu riska faktoru skrīninga pilotprojekta organizēšanā Liepājā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VA “Nacionālais botāniskais dārzs” 2012. gada 3. aprīlī noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību 

“Latvijas Mazpulki”.  

Zemkopības ministrija 

1) 2013.gada 4.februāri parakstīja Nodomu protokolu Nr.1/2013 ar Latvijas Zinātņu akadēmiju; 

2) 2013.gada 6.martā noslēdza Sadarbības līgumu lauksiamniecības un lauku attīstības politikā ar 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi uz nenoteiktu laiku; 

3) 2013.gada 4.aprīlī parakstīja sarunu protokolu 2013.gadam ar Latvijas Pašvaldību savienību; 

4) 2013.gada 6.decembrī Zemkopības ministrija parakstīja sadarbības līgumu ar biedrību “Latvija 

Kokrūpniecības federācija” un biedrību “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”; 

5) ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju Licences līgums “Par preču zīmi “Kvalitatīvs produkts” 

un līgums “Par domēna vārdu “karotite.lv””. 

 

7 ministrijas noslēgušas 54 līdzdarbības līgumus 

 

3. Vai 2013.gadā ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai citu līdzīgu 

dokumentu? 

Jā  Nē  

Ārlietu ministrija 

Ekonomikas ministrija 

Kultūras ministrija  

Veselības ministrija 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija  

Tieslietu ministrija 

 

Aizsardzības ministrija 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Iekšlietu ministrija 

Labklājības ministrija 

Satiksmes ministrija 

Zemkopības ministrija  

Finanšu ministrija 

 

 

Ārlietu ministrija 

Sadarbības protokols Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta un nevalstisko 

organizāciju vienošanās par sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē jautājumos 

ar 69 NVO. 

Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija 

Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” 

Zemes draugi 

Biedrība ,,Skola visiem” 

Latvijas Samariešu apvienība 

Eiropas Kustības Latvijā 
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LIKTA 

Latvijas Pilsoniskā alianse 

Latvijas Neredzīgo biedrība 

Biedrība „Latvijas Lauku forums” 

Sieviešu tiesību institūts 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 

Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija 

Latvijas Kvalitātes biedrība 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 

Biedrība „Klubs „Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” 

Biedrība „Ceturtā Atmoda” 

Latvijas Poļu biedrība Polonez 

Vides aizsardzības klubs (VAK) 

Biedrība „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” 

Biedrība „homo ecos:” 

Onkoloģisko pacientu  atbalsta biedrība „Dzīvības koks” 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO 

Biedrība „Kustība demokrātiskai domai” 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 

Latvijas Tirgotāju asociācija 

Biedrība „Demokrātiskie patrioti” 

Latvijas krievu kopiena 

Biedrība Rīgas Foto mēnesis 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 

LDDK 

Biedrība LAPAS - Latvijas Platforma Attīstības sadarbībai 

Latvijas Bērnu forums 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” 

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 

Apeirons 

Biedrība „ Mēs varam” 

Pasaules Dabas Fonds 

Latvijas Zemes Draugi 

Latvijas Juristu apvienība 

LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA 

Latvijas Ārpolitikas institūts 

Sabiedrība par atklātību Delna 

Sieviešu tiesību institūts 

Rīgas Latviešu biedrība 

Nodibinājums „Centrs Dardedze” 

Latvijas Dabas fonds 

Latvijas Okupācijas muzejs 

Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds” 

Alūksnes Novada biedrība „Gaismas Stars” 

Biedrība „Baltijas krasti” 

Rīgas Latviešu biedrība 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) 
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Latvijas Ārstu biedrība 

Biedrība "Saules bērni" 

Latvijas Lauku sieviešu apvienība 

ELPA 

Latvijas Transatlantiskā Organizācija(LATO) 

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 

Fonds „Nāc līdzās!” 

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) 

Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” 

Rīgas aktīvo senioru alianse RASA 

Zemgales NVO Centrs 

Latvijas Lauku forums 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

Latvijas Ukraiņu savienība 

Biedrība „Pilsoņu un nepilsoņu savienība” 

Latvijas Jaunā teātra institūts 

2013. gadā noslēgts sadarbības līgums ar “Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS)”, ar 

kopēju nolūku īstenot mērķtiecīgu un proaktīvu attīstības sadarbības politiku, kā arī stiprināt kapacitāti 

un nodrošinātu atbalstu Latvijas vadošajai attīstības sadarbības nevalstisko organizāciju platformai. 

Sadarbības līgums paredzēja arī finansējumu „LAPAS” darbībai 2013. gadā.   

Ekonomikas ministrija 

Memorandu „Godīgs Euro ieviesējs” parakstījušas: Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pārtikas Tirgotāju Asociācija, Latvijas Līzinga Devēju 

Asociācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, 

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Komercbanku asociācija. 

Iekšlietu ministrija 

1. 2013.gada l.janvārī parakstīta valsts robežsardzes un biedrības “Patvērums “Droša māja”” 

vienošanās par atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecībā cietušām personām; 

2. 2013.gada 28.jūnijā parakstīta Valsts robežsardzes un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 

vienošanās par sadarbību; 

3. 2013.gada 25.septembrī biedrība „1 Policijas bataljons” un Drošības nozares kompāniju 

asociācija pievienojās 2007.gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un Nevalstisko organizāciju 

sadarbības memorandam. 

Kultūras ministrija 

Nodibinājums ‘‘Ineses Galantes fonds” - Vienošanās protokols par klasiskās mūzikas un operas 

žanra saglabāšanu un nostiprināšanu 

Tieslietu ministrija 

Patentu valde 2013. gada 27. martā noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Dizaineru 

savienība”. 

Veselības ministrija 

Veselības ministrijas sadarbības memorands ar Latvijas Medicīnas Eksporta asociāciju Latvijas 

medicīnas eksportspējīgo nozaru attīstībai (09.01.2013.) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides konsultatīvās padomes 

sadarbības memorands, kas tika parakstīts 2013. gada 28.novembrī; 

 Sadarbības memorands “ Par sadarbību kustības “ Brīvs no ĢMO” īstenošanā starp Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un biedrību “ Zemes draugi”. 

Zemkopības ministrija 

Latvijas Pašvaldības savienības un Zemkopības ministrijas sarunu protokols  

Latvijas Zinātņu akadēmija/Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmija un Zemkopības 

ministrija nodomu protokols  
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4.Vai ministrija 2013.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas par līdzdalības iespējām 

valsts pārvaldē, citiem līdzdalības aspektiem?  

4.1. NVO pārstāvjiem 

Jā Nē 

Ārlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 4 

NVO dalībnieku skaits: 120 

Ekonomikas ministrija 

Pasākumu skaits: 3 

NVO dalībnieku skaits: 6 

Iekšlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 2 

NVO dalībnieku skaits: 4 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Pasākumu skaits: 7 

NVO dalībnieku skaits: 153 

Kultūras ministrija 

Pasākumu skaits: 6 

NVO dalībnieku skaits: 297 

Labklājības ministrija 

Pasākumu skaits: 10 

NVO dalībnieku skaits: 17 

Tieslietu ministrija 

Pasākumu skaits: 24 

NVO dalībnieku skaits: 65 

Veselības ministrija 

Pasākumu skaits: 1 

NVO dalībnieku skaits: 2 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

Pasākumu skaits: 5 

NVO dalībnieku skaits: 60 

 

6 ministrijas rīkojušas 82 izglītojošus 

pasākumus NVO par līdzdalības iespējām 

valsts pārvaldē, kur kopā piedalījušies 538 

NVO pārstāvji 

Aizsardzības ministrija 

Finanšu ministrija 

Satiksmes ministrija 

Tieslietu ministrija 

Zemkopības ministrija 

 

 

 

4.2. Valsts pārvaldē strādājošajiem 

Jā Nē 

Ārlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 9 

Pasākumu dalībnieku skaits: 127  

Ekonomikas ministrija 

Pasākumu skaits: 2 

Pasākumu dalībnieku skaits: 300  

Iekšlietu ministrija 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Pasākumu skaits: 4 

Pasākumu dalībnieku skaits: 152  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

Pasākumu skaits: 1 

Pasākumu dalībnieku skaits: 6 

Aizsardzības ministrija 

Finanšu ministrija 

Satiksmes ministrija 

Veselības ministrija 

Kultūras ministrija 

Tieslietu ministrija 

Zemkopības ministrija 
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Labklājības ministrija 

Pasākumu skaits 6 

Pasākumu dalībnieku skaits 58 

 

 

6 ministrijas rīkojušas 86 pasākumus valsts 

pārvaldē strādājošajiem par dažādiem 

līdzdalības aspektiem, kur piedalījušies vairāk 

nekā 1579 cilvēki. 

 

5. Vai ministrija 2013.gadā izmantojusi zemāk uzskaitītās sadarbības formas ar NVO: 

5.1. Vai NVO tika aicinātas uz ministrijas rīkotiem pasākumiem (konferencēm, informatīviem 

semināriem)? 

Aizsardzības ministrija 

Visi ar nozari saistītie publiskie pasākumi 

Ārlietu ministrija  

Pasākumu skaits: 48 

NVO dalībnieku skaits: 182 

Ekonomikas ministrija 

Pasākumu skaits: 125 

NVO dalībnieku skaits: 668 

Finanšu ministrija 

Pasākumu skaits: 267 

NVO dalībnieku skaits: 156 

Iekšlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 11 

NVO dalībnieku skaits: 38 

Kultūras ministrija 

Pasākumu skaits:  

NVO dalībnieku skaits:  275 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Pasākumu skaits: 47 

NVO dalībnieku skaits: 536 

Labklājības ministrija 

Pasākumu skaits: 83 

NVO dalībnieku skaits: 386 

Satiksmes ministrija 

Pasākumu skaits: 7 

NVO dalībnieku skaits: 81 

Tieslietu ministrija 

Pasākumu skaits: 23 

NVO dalībnieku skaits: 584 

Veselības ministrija 

Pasākumu skaits: 40 

NVO dalībnieku skaits: 357 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Pasākumu skaits: 45 

NVO dalībnieku skaits: 241 

Zemkopības ministrija 

Pasākumu skaits: 48 

NVO dalībnieku skaits: 1875 

 

12 ministrijas aicinājušas NVO uz 781 savu pasākumu, kopā iesaistot 4695 NVO pārstāvjus 
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5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos? 

Aizsardzības ministrija  

Ārlietu ministrija (92)  

Ekonomikas ministrija (140) 

Finanšu ministrija (72)  

Iekšlietu ministrija (27)  

Izglītības un zinātnes ministrija (106) 

Labklājības ministrija (61) 

Labklājības ministrija (94) 

Satiksmes ministrija (11)  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija () 

Kultūras ministrija (40) 

Tieslietu ministrija – (95)  

VARAM (50) 

Veselības ministrija (118) 

Zemkopības ministrija (100)  

 

Ministriju pārstāvji piedalījušas 9910 NVO pasākumā. 

 

7. Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgās konsultatīvās padomes/darba grupas 

ministrijā darbojās 2013.gadā! 

Ministrija Konsultatīvo padomju skaits NVO skaits padomes sastāvā 

Aizsardzības ministrija 8 - 

Ārlietu ministrija 5 41 

Ekonomikas ministrija 20 126 

Finanšu ministrija 11 70 

Iekšlietu ministrija 11 13 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

10 39 

Kultūras ministrija 13 72 

Labklājības ministrija 12 49 

Satiksmes ministrija 5 18 

Tieslietu ministrija 14 59 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

12 110 

Veselības ministrija 16 118 

Zemkopības ministrija 22 132 

Kopā 135 750 

 

8. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2013.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 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 99 18 

Zemkopības ministrija 235 223 

     Kopā: 1125 

 

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur darba grupās bija iekļauts  

NVO pārstāvis  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ārlietu ministrija 2 1 0 5 1 

Aizsardzības ministrija 1 0 0 1 0 

Ekonomikas ministrija 14 23 21 10 5 

Finanšu ministrija 7 13 15 6 9 

Iekšlietu ministrija 1 1 0 0 2 

Izglītības un zinātnes ministrija 16 10 9 6 12 

Kultūras ministrija  3 7 6 3 

Labklājības ministrija 11 15 5 5 1 

Satiksmes ministrija 5 9 11 16 1 

Tieslietu ministrija 14 13 26 36 15 

Veselības ministrija 6 19 9 13 13 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 25  28 32 8 

Zemkopības ministrija > 10 132 45 115 100 

 Kopā:      125                  239         251 

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kas apspriesti konsultatīvajās 

padomēs  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ārlietu ministrija  2 2 0 4 1 

Aizsardzības ministrija  0 0 1 0 0 

Ekonomikas ministrija 26 81 22 13 9 13 

Finanšu ministrija  2 2 7 2 7 

Iekšlietu ministrija 3 2 2 2 0 3 

Izglītības un zinātnes ministrija  16 7 7 5 10 

Kultūras ministrija  1 4 7 9  

Labklājības ministrija 16 7 15 9 3  9 

Satiksmes ministrija 1 11 2 5 8 0 

Tieslietu ministrija 9 4 4 6 1 5 

Veselības ministrija 16 7 16 13 22 26 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

15 15 7 16 30 12 

Zemkopības ministrija  > 15 79 9 41 17 

Kopā:  172    159          92    132 

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kuru izstrādē NVO piesaistīja 

kā ekspertus   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ārlietu ministrija  5 1 0 3 1 

Aizsardzības ministrija  3 0 0 1 0 

Ekonomikas ministrija 76 68 42 45 19 9 

Finanšu ministrija 1 6 7 14 0 18 

Iekšlietu ministrija 1 9 5 4 3 6 

Izglītības un zinātnes ministrija  15 20 15 5 5 

Kultūras ministrija  4 7 8 3  

Labklājības ministrija 8 15 44  10 5 12 

Satiksmes ministrija 0 11  59 24 23 

Tieslietu ministrija 11 27 1 28 28 26 

Veselības ministrija 13 7 0 36 65 89 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 0 10  27 101 4 

Zemkopības ministrija 46 > 50 99 45 84 48 

Kopā:      245     267          290     346 

 

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par kuriem saņemti NVO 

atzinumi  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ārlietu ministrija  1 3 2 9 1 

Aizsardzības ministrija 3 3 0 1 0 0 

Ekonomikas ministrija 95 92 70 63 95 139 

Finanšu ministrija  17 39 65 26 53 

Iekšlietu ministrija 1 3 4 0 1 10 

Izglītības un zinātnes ministrija  29 10 25 8 57 

Kultūras ministrija  10 10 3 3  

Labklājības ministrija 40 42 23 40 28 28 

Satiksmes ministrija 35 61 97 87 82 121 

Tieslietu ministrija 31 28 5 21 26 58 

Veselības ministrija 29 15 17;  

15; 

48 

49 84 95 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstībasministrija 

19 26  86 93 19 

Zemkopības ministrija 142 > 

100 

211 108 180 125 

Kopā: 429 470 552 557 635  

 

VARAM. Informācijas apkopšanā tika ņemta vērā NVO līdzdalība Vides politikas pamatnostādņu 

2014.-2020.g., Aizsargjoslu likuma, IVN likuma, radiācijas drošības normatīvo aktu, būvniecības 

atkritumu, depozīta (grozījumi DRN likumā un Iepakojuma likumā), tiesību aktu ūdens aizsardzības 

jomā izstrādes procesā.  

Vides pārraudzības valsts birojs ir iekļāvis NVO (Vides konsultatīvo padomi) obligāto adresātu 

sarakstā, kam nosūtāmi plānošanas dokumentu vides pārskati komentāru sniegšanai (attiecas uz lielu 

daļu nozaru ministriju un lielo pilsētu plānošanas dokumentiem). Vides konsultatīvajai padomei tika 

nosūtīta informācija arī par sabiedrisko apspriešanu un sanāksmi saistībā ar Lietuvas jūras telpisko 

plānojumu un Rail Baltic posmam Kauņa - Lietuvas – Latvijas robeža.   

 

9. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas ministrija rīkoja 

2013.gadā! 

Ministrija Sabiedriskās 

apspriedes 

2011 

Publiskās 

apspriešanas 

2011 

Sabiedriskās 

apspriedes 

2012 

Publiskās 

apspriešanas 

2012 

Sabiedriskās 

apspriedes 

2013 

Publiskās 

apspriešanas 

2013 

Aizsardzības 

ministrija 

0 0 0 0 0 0 

Ārlietu 

ministrija 

2 0 2 0 6 2 

Ekonomikas 

ministrija 

2 35 7 4 1 4 

Finanšu 

ministrija 

10 5 0 0 3 0 

Iekšlietu 

ministrija 

1 0 1 0 34 3 

Izglītības un 

zinātnes 

2 5 4 0 32 24 
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ministrija 

Kultūras 

ministrija 

5 1 1 3   

Labklājības 

ministrija 

1 0 1 1 15 0 

Satiksmes 

ministrija 

2 2 0 1 2 1 

Tieslietu 

ministrija 

0 0 0 0 0 1 

Vides 

aizsardzības 

un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

37 3 123 3 123 7 

Veselības 

ministrija 

1 1 0 14 0 12 

Zemkopības 

ministrija 

25 100 83 65 188 120 

Kopā 88 152 222 89   

VARAM 

To skaitā: 

 46 ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes;  

 24 ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes;  

 28 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par plānošanas dokumentu stratēģisko ietekmes uz 

vidi novērtējumu  

 

1. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu 

izpildi NVO? 

Ārlietu ministrija 

ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam horizontālās darbības Daudzveidīga pārvaldība, tostarp 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšana koordinācija nacionālā līmenī.  

Ekonomikas ministrija 

Patērētāju individuālo strīdu izskatīšanu un izšķiršanu 

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 

1. Latvijas literatūras popularizēšanas ārvalstis, deleģēta biedrībai centrs” 

2. Literāro meistardarbnīcu, semināru programmas nodrošināšana literārās radošās jaunrades 

pilveidošanai 

3.  Kultūras ministrija slēdz līdzdarbības līgumus Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanu teātra jomā. 

4. Kultūras ministrija slēdz līgumu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video 
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mākslas jomā 

5. Kultūras ministrija slēdz līgumu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 

elektroniskās mākslas jomā 

6. Kultūras ministrija slēdz līgumu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 

laikmetīgās mākslas pieejamības nodrošināšanā 

7. Kultūras ministrija slēdz līgumu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās 

mākslas jomā 

8.  Kultūras ministrija ir paredzējusi slēgt līgumu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga veicināšanas jomā. 

Tieslietu ministrija 

Tiesu administrācija ar 2009. gada 27. jūlijā starp Tiesu administrāciju un nodibinājumu “Latvijas 

Tiesnešu mācību centrs” noslēgto līdzdarbības līgumu ir pilnvarojusi nodibinājumu “Latvijas Tiesnešu 

mācību centrs” veikt Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumu Nr. 720 “Tiesu 

administrācijas nolikums” 3.4.punktā noteikto uzdevumu izpildi attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu, 

tiesnešu, apgabaltiesu tiesnešu, administratīvo tiesu tiesnešu, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu, tiesnešu 

amata kandidātu un tiesu darbinieku apmācību līdz 2014. gada 31. decembrim. 

Attiecībā uz notiesāto resocializācijas īstenošanu -  Ministru kabineta 2013. gada 9. aprīļa noteikumu 

Nr. 191 „Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība” 5. punkts nosaka, ka notiesātā resocializācijā 

var iesaistīt arī citu valsts vai pašvaldību institūciju vai nevalstisko organizāciju pārstāvjus, tādējādi 

paredzot NVO iesaistīšanu notiesāto resocializācijas īstenošanā. 

Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija 

1. Vides izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai veicināšanas uzdevumu izpildes 

nodrošināšana; 

2. VARAM ir ilgadīga pieredze sadarbībai ar nodibinājumu “ Vides izglītības fonds” vides 

izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai programme “ Ekoskolas”, “ Zilie karogi” un “ 

Jaunie vides reportieri” realizēšanā. 

Dabas aizsardzības pārvaldes: 

1. Līdzdalība sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos, tajā skaitā dabas izglītības 

centru darbības nodrošināšana; 

2. Dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās; 

3. Dabas aizsardzības plānu ieviešanas veicināšana, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošana; 

Zemkopības ministrija 

Ministru kabineta 2013.gada 29.janvārī noteikumos Nr.73 "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". 

 

Informācija par ministriju konsultatīvajām padomēm 

Aizsardzības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

 

Sasaukšanas biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Audita padome 
 

0 

Pēc nepieciešamības 

2013.g. 2 reizes 
2013.g. 4.septembrī 

Aizsardzības politikas 

plānošanas padome 

 

0 

Pēc nepieciešamības 

 
- 

Infrastruktūras padome  Pēc nepieciešamības 2013.g. 16.decembrī 
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0 2013.g. 8 reizes 

Militāri tehniskās attīstības 

padome 

 

0 

Pēc nepieciešamības 

2013.g. 5 reizes 
2013.g. 6.decembrī 

Sabiedrisko attiecību padome 
 

0 

Pēc nepieciešamības 

2013.g. 8 reizes 
2013.g. 21.novembrī 

Grāmatvedības padome 
 

0 

Pēc nepieciešamības 

2013.g. 2 reizes 
2013.g. 2.oktobrī 

Personāla izaugsmes un 

izglītības padome 

 

0 

Pēc nepieciešamības 

 
- 

Ētikas padome 0 Pēc nepieciešamības - 

Jaunsardzes padome 
0 Pēc nepieciešamības 

2013.g. 1 reize 
2013.g.25.aprīlī 

Ārlietu ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas biežums 

Pēdējās sēdes datums 

 

Konsultatīvā padome attīstības 

sadarbības jautājumos 

 

“LAPAS” 

NVO 

platforma, 

kurā 

ietilpst 32 

biedrorgan

izācijas + 

LPS 

1 

18.12.2013 

Latvijas institūta konsultatīvā 

padome 

2 pēc nepieciešamības 
12.04.2013. 

2013.gada rudenī izveidota 

darba grupa diasporas politikas 

jautājumos 

2 1x mēnesī 

28.01.2014. 

Ārējās ekonomiskās politikas 

koordinācijas padome 

2 5 reizes gadā 
18.12.2013. 

Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas (OECD) 

konsultatīvā padome 

2 Pēc nepieciešamības 

5.07.2013. 

Ekonomikas ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas biežums 

Pēdējās sēdes datums 

Tautsaimniecības padomes 

Enerģētikas komiteja 

8 Pēc nepieciešamības 
11.11.2013. 

Tautsaimniecības padomes 

Mikro un mazu uzņēmēju 

komiteja 

10 1 x mēnesī 

06.12.2013. 

Tautsaimniecības padomes 

Tūrisma komiteja 

13 1x ceturksnī 
23.09.2013. 

Tautsaimniecības padomes 

Konkurētspējas komiteja 

7 1 x mēnesī 
29.11.2013. 

Tautsaimniecības padomes 

Būvniecības un mājokļu 

politikas komiteja 

6 Pēc nepieciešamības 

19.09.2013 

Tautsaimniecības padomes 

Iekšējā tirgus komiteja 

5 Komitejas sēdes tiek 

sasauktas pēc Komitejas 
20.06.2013. 
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priekšsēdētāja vai 1/3 

Komitejas locekļu 

pieprasījuma. 2013.gadā 

ir notikušas 4 sēdes.  

Elektroenerģijas tirgus 

konsultatīvā padome 

18 Pēc nepieciešamības 
06.11.2013. 

Biodegvielas attīstības 

konsultatīvā padome 

5 Pēc nepieciešamības 2013.gadā nav sasaukta. 

 

Latvijas nacionālās reformu 

programmas izstrādes darba 

grupa  

 

4 4 x gadā 

19.04.2013. 

Latvijas Nacionālās akreditācijas 

padome 

 

7 2 x gadā 

20.12.2013. 

Nacionālās metroloģijas padome 

 

2 1 x gadā 
21.05.2013. 

Nacionālās standartizācijas 

padome 

 

10 1 x gadā 

15.08.2013. 

Latvijas Būvniecības padome 

 

8 Pēc nepieciešamības 2013.gadā nav sasaukta. 

 

Mājokļu attīstības konsultatīvā 

padome 

10 Tiek sasaukta pēc EM 

ierosinājuma 

2013.gadā nav sasaukta. 

 

Tūrisma attīstības valsts 

aģentūras Konsultatīvā padome 

5 Vidēji 1 x mēnesī 
27.11.2013. 

CSP Darba grupa nākamās 

tautas skaitīšanas organizēšanas 

pilnveidošanai 

 

3 Saskaņā ar detalizētu 

darba plānu 
18.12.2013 

LIAA Ārējās ekonomiskās 

politikas koordinācijas padome 

 

2 pēc nepieciešamības, bet 

ne retāk kā reizi sešos 

mēnešos 

18.12.2013 

 

LIAA Dizaina konsultatīvā 

padome 

8 pēc nepieciešamības 
18.10.2013. 

LIAA Latvijas ārējo ekonomisko 

pārstāvniecību koordinācijas 

padome 

2 pēc nepieciešamības 
Norādītājā periodā nav 

notikušas 

LIAA Latvijas Ārējo 

ekonomisko pārstāvniecību 

vadītāju un to vietnieku 

iecelšanas un darbības rezultātu 

novērtēšanas komisija 

2 pēc nepieciešamības 

20.12.2013. 

Finanšu ministrija 

Konsultatīvas padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas biežums Pēdējas sēdes datums 

Nozaru ekspertu konsultatīvā 

padome 

32 Pēc nepieciešamības Padomes sēde 

20.06.2012. 

Darba grupas sēde 

17.04.2013. 

Regulāras tikšanās nodokļu 

administrēšanas jautājumos 

2  Reizi mēnesī 05.12.2013. 
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Muitas un uzņēmēju konsultatīvā 

padome 

4 Ne retāk kā divas reizes 

gadā 

19.12.2013. 

Konsultatīvā padome nodokļu 

jomā 

3  Ne retāk kā četras 

reizes gadā 

24.10.2013. 

09.01.2014. 

Darba grupa likumprojekta 

„Muitas likums” jaunā redakcijā 

izstrādei 

5  Vienu reizi divos 

mēnešos 

25.11.2013. 

Konsultatīvā padome nodokļu 

jomā 

3 Ne retāk kā četras 

reizes gadā 

09.01.2014. 

Revīzijas konsultatīvā padome 3 Vienu reizi gadā 27.03.2013. 

Padziļinātās sadarbības 

programmas komisija 

5 Vienu reizi divos 

mēnešos 

10.12.2013. 

Sabiedriskā labuma komisija 6 Divas reizes mēnesī 19.12.2013. 

Latvijas – Krievijas 

Robežšķērsošanas vietu darba 

grupa 

4 Trīs reizes gadā 12.-13.11.2013. 

Latvijas – Baltkrievijas 

Robežšķersošanas vietu darbības 

un saskaņotās attīstības 

jautājumos darba grupa 

3 Trīs reizes gadā Nav notikusi. 

Darba grupa izveidota 

2013. gada decembrī. 

Iekšlietu ministrija 

Iekšlietu ministrijā darbojošās konsultatīvās padomes: 

________________________________________  _____________  _____________________  

Konsultatīvas padomes nosaukums NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 

Pēdējas sedes datums 

IeM Sabiedriskās drošības 

konsultatīvā padome 

31 4 25.09.2013. 

Sabiedriskās drošības trīspusējās 

sadarbības apakšpadome 

8 4 1.10.2013. 

Darba grupa ,JProgrammas 

cilvēku tirdzniecības novēršanai 

2009.- 2013.gadam ” īstenošanas 

koordinēšanai (izveidota ar MP 

2013.gada 8.marta rīkojumu 

Nr.85) 

2 3 17.12.2013. 

Apvienotā konsultatīvā komiteja 

(izveidota pamatojoties uz Valsts 

robežsardzes un Starptautiskās 

Migrācijas organizācijas 

Vienošanās līguma par sadarbību 

ārzemnieku brīvprātīgās 

atgriezšanās jomā) 

2 2 04.04.2013. 
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- Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padome, IeM Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju padome, IeM Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju resursu drošības pārvaldības padome, Konsultatīvā iepirkumu padome, Latvijas 

civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās civilajās misijās konsultatīvā 

padome, Sengenas uzraudzības padome, IeM Grāmatvedības padome 

Kultūras ministrija 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Konsultatīvās padomes nosaukums 

NVO skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums Pēdējās sēdes datums 

Latvijas Nacionālā sporta padome 9 6 

 

2013.gada 27.decembris 

Finanšu piešķiršanas sportam komisija 3 2 2013.gada 17.decembris 

Sporta spēļu federāciju iesniegumu par 

valsts finansējuma saņemšanu 

vērtēšanas komisija 

3 1 2013.gada 14.janvāris 

Ministrijas komisija, lai   nodrošinātu 

Ministru kabineta 2003.gada 11.marta 

noteikumu Nr.112 „Kārtība, kādā 

izglītojamie atbrīvojami no 

noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 

1.¹2. un 1.¹3. apakšpunkta izpildi. 

1 2 2013.gada 9.maijs 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Konsultatīvā padome trešo valstu 

pilsoņu integrācijai 

5 Ne mazāk kā 3 

reizes gadā 

08.10.2014 

Romu integrācijas politikas 

īstenošanas konsultatīvā padome 

10 2 reizes gadā 21.11.2013. 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās 

sabiedrības un integrācijas 

politikas pamatnostādņu 

īstenošanas uzraudzības padome 

3 reizi 2-3 mēnešos 22.11.2013 

Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas 

pamatnostādņu īstenošanas 

uzraudzības padomes Diasporas 

darba grupa 

2 1 reiz 2 mēnešos 28,01.2014. 

Latvijas vizuālās mākslas padome 4 3 reizes gadā 19.03.2013 

Literatūras un grāmatniecības 

padome 

7 2 jūnijs 

Latvij as teātra padome 6 2 reizes gadā 07.03.2013. 

Latvija Mūzikas padome 2 lx mēnesī 18,06.2013 

Darba grupa Autortiesību likuma 

izvērtēšanai un nepieciešamo 

grozījumu izstrādei 

18 4 reizes gadā 2013.gada 

3.septembris 

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 2 reizes gadā 2013. gada 

17,decembris 

Arhīvu padome 2 2 -3 reizes gadā 17.12.2013. 

Latvijas Bibliotēku padome 4 Reizi mēnesī 11.12.2013 

Latvijas Muzeju padome 1 6 reizes gadā 2013. gada 

4.decembris 
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Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 

Sadarbības padome 

5 3 2013.gada 1.novembris 

Jaunatnes konsultatīvā padome (JKP 

pieņēma lēmumu par 2 darba grupu 

izveidi: 

a) Jaunatnes darbinieka profesijas 

standarta izstrādes darba grupa 

un 

b) Jaunatnes organizāciju 

attīstības un kapacitātes 

stiprināšanas darba grupa) 

8  

 

 

a) 3 

 

 

b) 2 

 

 

 

a) 2013.gada 3.aprīlis 

 

 

b) 2013.gada 28.novembris 

Starptautiskās jauniešu 

pašaudzināšanas programmas Award 

konsultatīvā padome 

 

1 1 2013.gada janvāris 

Bērnu nometņu darbības pilnveides 

ekspertu komisija 

3 2 2013.gada septembris 

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru 

un izglītības programmu akreditācijas 

komisija 

6 12 2013.gada 18.decembris 

Konsultatīvā padome mazākumtautību 

izglītības jautājumos 

3 4 2013.gada 27.jūnijā 

Vecāku forums sadarbībā ar ministriju 

tika organizēts  par inovatīviem 

risinājumiem izglītībā, vecāku lomu 

un līdzdalības iespējām izglītībā 

1 1 2013.gada 12.oktobrī 

Labklājības ministrija 

Konsultatīvās padomes nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Darba lietu trīspusējās sadarbības 

apakšpadome 

 

2 4 reizes gadā  

22.10.2013. 

Eiropas Darba drošības un veselības 

aizsardzības aģentūras nacionālā 

kontaktpunkta Informācijas padome 

(organizē informācijas apriti 

sabiedrībai par darba drošību un 

veselības aizsardzību) 

2 3-4 reizes gadā 

28.10.2013. 

 

Senioru lietu padome 
3 Vismaz 1 reizi 

ceturksnī 
18.12.2013. 

NTSP Sociālās drošības apakšpadome 
2 Vismaz 1 reizi 

ceturksnī 
11.12.2013. 

Darba grupa ar sociālās 

uzņēmējdarbības attīstību saistīto 

jautājumu risināšanu 

 

 

8 

 

4 reizes gadā 
04.11.2013. 

Invalīdu lietu nacionālā padome 8 reizi ceturksnī 18.12.2013. 

Sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komiteja 

8 reizi ceturksnī 
11.12.2013. 

Sociālā darba speciālistu sadarbības 

padome 

 

4 reizi ceturksnī 

         18.12.2013. 
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SIVA Koledžas padome 

 

1  1x  

2 mēnešos 

27.11.2013. 

 

ES Struktūrfondu projektu 

pārraudzības sanāksmes 

 

1 1 reizi 

ceturksnī 10.10.2013. 

28 NVA filiāļu konsultatīvās padomes 

 

1-3 Vismaz 1 x 

gadā 

18.12.2013. (NVA 

Valmieras filiāles 

konsultatīvās padomes sēde) 

Dzimumu līdztiesības komiteja 

 

7 Ne retāk kā 

reizi ceturksnī 
11.12.2013. 

Satiksmes ministrija 

Konsultatīvās padomes nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Bīstamo kravu aprites konsultatīvā 

padome 

3 2 – 3 reizes 

gadā 

18.12.2013.  

 

Elektronisko sakaru nozares padome / 

Elektronisko sakaru nozares padomes 

Ekspertu darba grupa 

9 / 5 Pēc 

nepieciešamība

s 

2013.gadā padome un darba 

grupa netika sasaukta 

 

Pasažieru starptautisko pārvadājumu 

konsultatīvā padome 

 

2 Pēc padomes 

priekšsēdētāja 

ierosinājuma  

(aptuveni reizi  

sešās nedēļās) 

19.12.2013. 

Autotransporta direkcijas 

autotransporta komercpārvadājumu 

licencēšanas konsultatīvā komisija 

2  Vienu reizi 

nedēļā 22.01.2014. 

Komisija par kompensācijas līdzekļu 

izmantošanas likumības, lietderības un 

pareizības kontroles nodrošināšanu  

2  Pēc 

nepieciešamība

s 

18.07.2013. 

Tieslietu ministrija 

Konsultatīvās padomes nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Kriminālsodu izpildes politikas 

pastāvīgā darba grupa 

3 

(nepiecieš

amības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

speciālisti 

un 

eksperti) 

4x gadā 20.11.2013.  

Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma 

tiesību jomā 
8 

pēc 

nepieciešamība

s 

2013. gadā sēdes nav 

notikušas 

Valsts probācijas dienesta 

Konsultatīvā padome 

1 

(nepiecieš

amības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

2x gadā 19.12.2013. 
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speciālisti 

un 

eksperti) 

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma 

grozījumu izstrādei 

5 

(nepiecieš

amības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

speciālisti 

un 

eksperti) 

pēc 

nepieciešamība

s 

27.11.2013. 

Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa 

grozījumu izstrādei 

2 

(nepiecieš

amības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

speciālisti 

un 

eksperti) 

1x divās 

nedēļās 
16.01.2014. 

Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa 

Eiropas Savienības  Tiesas jautājumos 

nepiecieša

mības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

speciālisti 

un eksperti 

1x gadā 17.12.2013. 

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa 

2 

(nepiecieš

amības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

speciālisti 

un 

eksperti) 

1x nedēļā 28.01.2014. 

Maksātnespējas jautājumu 

Konsultatīvā padome 
4 

1x ceturksnī, 

ja ir ierosināti 

jautājumi 

izskatīšanai 

19.04.2013. 

Pastāvīgā darba grupa 

Kriminālprocesa likuma grozījumu 

izstrādei 

2 

(nepiecieš

amības 

gadījumā 

tiek 

pieaicināti 

speciālisti 

un 

eksperti) 

1x nedēļā 23.01.2014. 

Pastāvīgā Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa darba grupa 
2 2x mēnesī 23.01.2014. 

Reliģijas lietu Konsultatīvā padome 13 
ne retāk kā 1x 

trijos mēnešos 

2013. gadā sēdes nav 

notikušas 
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Nekustamā īpašuma vērtēšanas 

Konsultatīvā padome 
3 

ne retāk kā 2x 

gadā 
13.12.2013. 

Mērniecības Konsultatīvā padome 2 
ne retāk kā 4x 

gadā 
27.11.2013. 

Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Konsultatīvā padome 
12 

pēc 

nepieciešamība

s 

04.12.2013. 

Veselības ministrija 

Konsultatīvās padomes nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Mātes un bērna veselības konsultatīvā 

padome 

 

17 1 reizi 

ceturksnī 27.11.2013. 

Latvijas Nacionālā veselīgo 

pašvaldību tīkla koordinācijas 

komisija 

3 2 reizes gadā 

11.10.2013. 

Uztura padome 8 1 reizi pusgadā 11.07.2013. 

Farmācijas  jomas konsultatīvā  

padome 

13 1 reizi 

ceturksnī 
12.11.2013. 

HIV infekcijas, tuberkulozes un 

seksuālās transmisijas infekciju 

izplatības ierobežošanas koordinācijas 

komisija 

10 1 reizi pusgadā  

11.12.2013 

Poliomielīta uzraudzības komisija 2 1 reizi gadā 19.11.2013 

Veselības nozares stratēģiskā padome 
22 1 reizi 

ceturksnī 
29.04.2013. 

Antibakteriālās rezistences 

ierobežošanas komisija 

5 1 reizi 

ceturksni 
25.09.2013. 

Imunizācijas valsts padome 3 2 reizes gadā 28.02.2013. 

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas 

padome 

4 2 reizes gadā 
28.09.2013.. 

Valsts Smēķēšanas ierobežošanas 

valsts komisija 

6 2 reizes gadā 
20.10.2011. 

Veselības aprūpes nozares 

apakšpadome 

5 1 reizi 

ceturksnī 
19.12.2013. 

VM Galveno speciālistu institūcija 

15 Pēc 

nepieciešamība

s 

29.08.2013. 

Sabiedrības veselības koordinācijas 

komisija 

12 1 reizi pusgadā 
16.10.2010. 

Starpnozaru gripas pandēmijas 

gatavības plānošanas komisija 

1 2 reizes gadā 
13.10.2013. 

Nacionālā masalu un masaliņu 

verifikācijas komisija 

2 1 reizi gadā 
12.03.2013. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 

Pēdējās sēdes 

datums 

 

Latvijas vides aizsardzības 

fonda Konsultatīva padome 

 

 

18 

 

1 reizi 2 mēnešos 
27.12.2013. 
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Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta konsultatīvā 

padome 

4 4 reizes gadā 

25.10.2013. 

Darba grupa saistībā ar 

piemērošanos (adaptāciju) 

klimata pārmaiņām 

6 pēc 

nepieciešamības 24.01.2013. 

 

Vides konsultatīvā padome 

20 reizi mēnesī 
27.01.2014. 

 

Klimata tehnoloģiju un 

sadarbības padome 

 

 

11 

pēc 

nepieciešamības 
17.01.2014. 

Ķemeru nacionālā parka 

konsultatīvā padome 

 

 

4 

 

2 reizes gadā 08.11.2013. 

Darbības programmas 

“Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.6.prioritātes 

“Policentriska attīstība” 

koordinācijas padome 

 

2 (LPS, LLPA) 

 

reizi ceturksnī 

04.12.2013. 

Daugavas, Gaujas, Lielupes 

un Ventas upju baseinu 

apgabalu konsultaīvās 

padomes 

 

Katrā padomē 10 

NVO 

2 reizes gadā 

12.12.2013. 

Jūras vides padome 5 2 reizes gadā 23.07.2013. 

Zemkopības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 

Pēdējās sēdes 

datums 

Lauksaimnieku nevalstisko 

organizāciju konsultatīvā 

padome 

11 Reizi mēnesī 27.11.2013. 

Bioloģiskās lauksaimniecības 

sēklkopības ekspertu darba 

grupa 

4 1 03.12.2013. 

Dzīvnieku aizsardzības ētikas 

padome 
7 

Ne retāk kā reizi 

ceturksnī 
20.02.2013. 

AMR darba grupa 8 
Pēc 

nepieciešamības 
30.10.2013. 

Starpinstitūciju darba grupa 

„Dzīvnieku blakusprodukti, 

kas nav paredzēti cilvēku 

patēriņam”  

3 
Elektroniska 

saskaņošana 
 

Ģenētisko resursu padome 

(lopkopība) 
3 

Pēc 

nepieciešamības 
10.04.2013. 

Starpinstitūciju darba grupa 

par sēklkopību 
4 3 (elektroniski) 12.06.2013. 

Lopkopības un ciltsdarba 

starpinstitūciju darba grupa 
9 

Pēc 

nepieciešamības 
27.06.2013. 

Ģenētisko resursu padome 

(augkopība) 

 

2 
Ne retāk kā 2 reizes 

gadā 
10.09.2013. 

Starpinstitūciju darba grupa 

par mēslošanas līdzekļiem 
2 3 28.11.2013. 
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Medību saimniecības 

attīstības fonda Konsultatīvā 

padome 

7 5x gadā 

27.11.2013. 

Meža attīstības fonda (MAF) 

konsultatīvā padome 

7 Pēc 

nepieciešamības 
12.12.2013. 

Meža konsultatīvā padome 

(MKP) 

12 Pēc 

nepieciešamības 
10.12.2012. 

Pārtikas nozares padome 

 
6 

Pēc 

nepieciešamības 
02.09.13. 

Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007. – 2013.gadam 

uzraudzības komiteja 

1 – ar 

padomdevēja 

tiesībām 

Ne retāk kā divas 

reizes gadā 

Lēmuma pieņemšana 

notikusi Uzraudzības 

komitejas rakstiskās 

procedūras veidā 

atbilstoši Uzraudzības 

komitejas nolikumam 

(25.06.2013.) 

Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.-

2013.gadam uzraudzības 

komitejas 

5 – ar 

balsstiesībām 

4 – ar 

padomdevēju 

tiesībām 

Ne retāk kā divas 

reizes gadā 

Lēmuma pieņemšana 

notikusi Uzraudzības 

komitejas rakstiskās 

procedūras veidā 

atbilstoši 

Uzraudzības 

komitejas 

nolikumam 

(27.09.2013.) 

Zivsaimniecības konsultatīvā 

padome 
11 Reizi ceturksnī 05.12.2013. 

Zivju fonda padome 5 Reizi ceturksnī 14.11.2013. 

Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007.-2013.gadam 

uzraudzības komiteja 

 

6 Ne retāk kā divas 

reizes gadā. 

29.05.2013. 

Darba grupa par akvakultūras 

ilgtspējīgas attīstības un 

vadības stratēģiju Latvijā  

5 
Pēc 

nepieciešamības 
25.06.2013. 

Starpinstitūciju darba grupa 

„Zivsaimniecība” 

8 

Darba grupā tiek 

saskaņotas ES darba 

grupām un Padomes 

sēdēm izstrādātās 

pozīcijas, līdz ar to 

visa informācijas 

aprite notiek 

elektroniski. 

Darba grupā tiek 

saskaņotas ES darba 

grupām un Padomes 

sēdēm izstrādātās 

pozīcijas, līdz ar to 

visa informācijas 

aprite notiek 

elektroniski (pēdējā 

saskaņotā pozīcija- 

26.11.2013.) 

Zvejniecības komercdarbības 

licencēšanas komisija 
4 

Pēc 

nepieciešamība, 

apmēram reizi 

mēnesī 

05.12.2013. 
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12. 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 (2013.gadā – 

astoto reizi) rīko augsta līmeņa drošības un ārpolitikas forumu “Rīgas konference”, kas pulcē augsta 

līmeņa pašmāju un ārvalstu ekspertus, politiķus, diplomātus, akadēmiķus, žurnālistus un uzņēmējus. 

Ārlietu ministrija 

Sekretariāts, sagatavojot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, turpināja aktīvi sadarboties 

ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem. Notikušas sarunas ar NVO par 

gaidāmajiem prezidentūras pasākumiem, prezidentūras darba programmu, iespējām līdzdarboties 

prezidentūras īstenošanā. 

Šobrīd vēl 6 NVO izrādījušas interesi noslēgt sadarbības protokolu tuvākajā laikā.  

Pilsonības likuma grozījumu (stājās spēkā 2013. gada 1. oktobrī) iespaidā paplašinās ĀM 

pārstāvniecību un ministrijas sadarbība ar diasporas organizācijām. 

2014. gadā ĀM diasporas jomā kopumā plāno vēl plašākas līdzdalību veicinošas aktivitātes un 

pasākumus gan atbalstot diasporas organizāciju iniciatīvas, gan sadarbojoties pasākumu organizēšanā. 

Ekonomikas ministrija 

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 

mājaslapā 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, izvērtējot pārkāpumu lietas, kā arī veicot tirgus 

uzraudzību, kuru ietvaros Konkurences padome iepazīstas ar situāciju tirgū un var konstatēt gan 

administratīvus, gan konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā radušos ierobežojumus brīvai 

konkurencei.  

Centrālā  statistikas pārvalde (CSP)  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 2013.gadā 

notikuši 4 kopīgi pasākumi. Veiksmīga sadarbība notiek arī Latvijas Pašvaldību savienību,  Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameru, 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. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Valsts ieņēmumu 

dienesta, Ekonomikas ministrijas un CSP pārstāvju darba grupa strādā pie uzņēmēju administratīvā 

sloga samazināšanas jautājuma, lai sagatavotu priekšlikumus 2015.gada pārskatiem. 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) norāda, ka ārvalstu investoru piesaistē nozīmīgi ir 

spēt nodrošināt veiksmīgu sadarbību ar vietējām nozaru uzņēmējdarbību pārstāvošām NVO. Līdz ar to 

LIAA uztur kontaktus ar NVO investīciju projektu ietvaros, piedāvājot vietējo nozaru pārstāvjiem 

iespēju nodibināt kontaktus ar ārvalstu investoriem. 

LIAA aktīvi sadarbojas ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā (FICIL). Sadarbības ietvaros kopīgi ik 

gadu 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. 

05.-06.09.2013. LIAA organizēja POLARIS forumu, kurā piedalījās POLARIS procesa dalībnieki – 

pašvaldības, uzņēmēji, augstskolu un zinātnisko institūtu, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 
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pārstāvji, kopumā 302 cilvēki, kā arī uzrunas sniedza Valsts Prezidents Andris Bērziņš un ekonomikas 

ministrs Daniels Pavļuts. Pasākumā tika apspriesta virkne investīciju piesaistes jautājumu, tai skaitā 

zīmolvedības nozīme gan nacionālā, gan pašvaldību un uzņēmumu līmenī, balstoties uz Latvijas un 

ārvalstu uzņēmumu un organizāciju veiksmīgiem piemēriem. Tika sniegtas ekspertu prezentācijas par 

tēmām „Patriotisma loma mārketingā”, „Valsts mārketinga nozīme” un „Zīmolvedība un investīciju 

piesaistes stratēģijas”.  Notika diskusijas par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas jautājumiem. 

2013.gada 30.oktobrī LIAA piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) tematiskajā 

valdes sēdē, kur kā pamattēma diskusijai tika apspriests sekojošs temats: Investīcijas Latvijā – jaunas 

darba vietas, konkurētspēja un inovācijas. LBAS valdi interesēja investīciju piesaiste Latvijai, kāda ir 

situācija, kādas ir problēmas, risinājumi. Diskusijā piedalīsies un uzņēmēju viedokli pārstāvēja 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). 

2013.gada 27.novembrī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar LIAA uzsāka diskusiju ciklu 

„Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistes veicināšanā”. Pirmā diskusija 

ciklā bija veltīta investīciju nozīmei reģionālās attīstības veicināšanā un pašvaldību lomai investīciju 

piesaistē. Diskusiju cikls turpināsies 2014.gadā. 

Finanšu ministrija 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija savā kompetences jomā sadarbojas ar Latvijas Spēļu 

biznesa asociāciju (LSBA). 

Eiro projektā sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām noritēja nozaru semināru formātā, divpusējo 

diskusiju un konsultāciju formātā, kā arī gatavojot kopīgas eiro praktiskās vadlīnijas pārejas periodam 

no latiem uz eiro. Praktiskās vadlīnijas aptvēra plašu spektru jautājumu – cenu atspoguļošanu, kases 

aparātus, nodokļus, grāmatvedības uzskaiti, skaidrās naudas priekšpiegādi u.c. Aktīvākā sadarbība tika 

īstenota ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, 

Latvijas ISO sertificēto grāmatvežu asociāciju, Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas Pārtikas 

tirgotāju asociāciju, Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pensionāru federāciju, Latvijas 

Neredzīgo biedrību, Lauku bibliotēku atbalsta fondu, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju, 

Latvijas Spēļu biznesa asociāciju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Tirgotāju 

asociāciju un Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju. 

Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju asociācija un Latvijas Profesionālās uzkopšanas un 

apsaimniekošanas asociācija 2013.gadā veica VID nodokļu kontrolē nodarbināto apmācību ar mērķi 

vērst uzmanību uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas šajās nozarēs. 

NVO aktīvi tiek iesaistīta Latvijas viedokļa (nostājas) sagatavošanā par ES jautājumiem revīzijas jomā 

(ES tiesību aktu projektu - šobrīd grozījumu Revīzijas direktīvā (Eiropas Parlamenta un  Padomes 

2006.gada 17.maija direktīva 2006/43/EK ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu 

obligātās revīzijas) un Revīzijas regulas projektu (priekšlikums Eiropas Parlamenta un  Padomes 

regulai par īpašām prasībām attiecībā uz obligāto revīziju sabiedriskās nozīmes struktūrās)). 

Pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma spēkā stāšanās, iekļaujot informāciju Finanšu ministrijas 

mājas lapā, tika rīkota sabiedriskā aptauja par šā likuma ieviešanas gaitu. 

Pārstāvji piedalījās Valsts kontroles seminārā par grozījumiem normatīvajos aktos 2013.gadā attiecībā 

uz regulējumu, kas skar valsts iestādes. 

Iekšlietu ministrija 

• Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” eksperti 2013.gadā snieguši informāciju Eiropas 

Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunktam, kas bija nepieciešama izpētes darba 

„Cilvēktirdzniecības upuru identificēšana Latvijā patvēruma procedūrā un piespiedu 

izraidīšanas gadījumā”, kā arī sniedzot informāciju atbilžu sagatavošanai uz 2 ad-hoc 

jautājumiem. 

• Saskaņā ar 2013 .gada 12.februārī noslēgto līgumu Nr. 19/2013 starp Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldi un nodibinājumu „Baltie Institute of Social Sciences” Pārvaldes īstenotā 

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 

2011 .gada programmas projekta Nr.IF/201 l/l.a./6 „Informatīva atbalsta nodrošināšana trešo 

valstu valstspiederīgajiem par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām” ietvaros nodibinājums 

„Baltie Institute of Social Sciences” veica pētījumu „Trešo valstu valstspiederīgo viedoklis 
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par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai kavē pilsonības iegūšanu”. Pētījums tika 

veikts laikā no 2013.gada 12.februāra līdz 2013.gada 28.martam. 

Sadarbība ar NVO Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām 

patvēruma jomā” ENARO ( European Network of Asylum Reception Organisations) stažēšanās 

programmas ietvaros: 

1) (10.-14.06.2013.) uzņemts stažieris no Ungārijās - stažēšanās programmā iekļauta tikšanās ar 

NVO „Patvērums „Drošā māja””, IOM (Starptautiskā Migrācijas organizācija) Rīgas birojs; 

2) 29/09/2013-03/10/2013 uzņemts stažieris no Itālijas - viesošanās „Datorzinību centrā”. 

• Eiropas Bēgļu fonda projekta „Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana 

patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki”” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai 

nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” 

ietvaros Pārvaldes darbinieki sadarbojas ar biedrību „Patvērums „Drošā māja””, lai izsniegtu 

pārtikas un higiēnas preces bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

• Ar 1991 .gada barikāžu dalībnieku biedrību organizēti 1991 .gada barikāžu piemiņas 

dienu pasākumi; 

• Sadarbība ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību, ziedojuma konta izveides koordinēšanā 

Zolitūdes traģēdijā bojā gājušo iekšlietu nozares darbinieku radinieku un iekšlietu nozares 

cietušo darbinieku atbalstam. 

Informācijas centra sadarbība ar 119 Latvijas pašvaldībām sadarbības līgumu ietvaros par valsts 

informācijas sistēmu izmantošanu. 

Iekšlietu ministrija ir nodrošinājusi partnerību un sadarbību biedrības „Resursu centrs sievietēm 

„Marta”” vadītajā projektā „Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai”. 

Projekta ietvaros 2013.gadā Iekšlietu ministrijas pārstāvis piedalījās seminārā par konsultēšanas 

mehānismu, sniedza atbalstu 7.Eiropas dienas pret cilvēku tirdzniecību informatīvās dienas 

„Prostitūcija = cilvēku tirdzniecība” organizēšanā un īstenošanā. 

Latvijas Studentu apvienības pārstāvji ir iekļauti Komisijas kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs 

sastāvā. 2013.gadā notika 9 minētās komisijas sēdes, kurās piedalījās Latvijas Studentu apvienības 

pārstāvis. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2013. gadā ir noslēgusi 5 sadarbības līgumus ar 

Eiropas informācijas tīkla Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem – biedrībām (biedrība "Mēs 

nākotnei", nodibinājums "Pievienotā vērtība", biedrība "Saldus jauniešu dome "Es un mēs"", biedrība 

"Attīstības centrs "Iepazīsim sevi"", biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai"). Sadarbības 

ietvaros reģionālais koordinators nodrošina reģionālā koordinatora pakalpojumus, kuros ietilpst 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne 

darbībā”, Eiropas informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, 

atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana reģionos. 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” ietvaros 2013. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra slēgusi 

sadarbības līgumus par reģionālās konferences un nacionālā foruma programmas nodrošināšanu ar 

biedrību „Development Bulb”. Šis līgums tika pārtraukts. Iepirkums tika sludināts vēlreiz, sadarbības 

līgums noslēgts ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija”. 

Kultūras ministrija 

Tika nodrošinātas konsultācijas, informatīvais un finansiālais atbalsts romu NVO (vismaz 5 NVO). 

Labklājības ministrija 

Labklājības ministrijā (LM) NVO piedalījās Dzimumu līdztiesības komitejas izveidotās darba grupas 

darbā, kas izstrādāja rekomendācijas sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanai un dzimumu līdztiesības 

aspektu integrēšanai Latvijas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības līmeņos, 

izglītības procesā un saturā līdz 2020.gadam. 
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LM 2012.-2013.gadā ir pilnvarojusi Biedrību „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” veikt pārbaudes 

par klientu dzīves kvalitāti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās . 2013. 

gadā ir bijušas 4 pārbaudes. 

SIVA uzsākta 2014.gada Koledžas zinātniski pētnieciskās konferences organizēšana, plānojot tajā 

NVO līdzdalību. Sociālās rehabilitācijas jomā notiek informācijas apmaiņa ar Latvijas savienības  

”Černobiļa” pārstāvjiem. Sadarbība ar ”Apeirons”, lai  klientu pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

saņemšanas un funkcionālo spēju uzlabošanas nosūtītu uz „Apeironu” integrēšanai darba tirgū. 

Jūrmalas profesionālā vidusskola pirms jaunas izglītības programmas izstrādes NVO veic šīs 

programmas nepieciešamības un atbilstības personām ar invaliditāti novērtējumu un sagatavo 

atzinumu (SUSTENTO). NVO (LNS, LNB) tiek iesaistītas arī programmu sagatavošanas licencēšanai 

(kritēriju izstrāde izglītojamo uzņemšanai, priekšlikumu sagatavošana praktiskajām nodarbībām,  

mācību priekšmetu programmu un mācību plānu novērtēšana). Koledža NVO iesaista studiju 

programmu izvērtēšanā akreditācijai. 

NVA sadarbība ar NVO notiek vairāku pasākumu ietvaros. Piemēram, 2013.gadā NVO aktīvo 

nodarbinātības pasākumu “Pasākumi noetiktām personu grupām” īstenošanā piedalījušās 60 NVO, 

savukārt pasākumā “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” - 245 biedrības/nodibinājumi. 

Satiksmes ministrija 

1. Notikusi aktīva sadarbība ar LTBA sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko 

izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu. 

2. Notikusi sadarbība ar Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju (LTBA) un Latvijas nacionālo kravas 

ekspeditoru un loģistikas asociāciju (LAFF) par jaunā Eiropas Savienības Muitas kodeksa (Union 

Customs Code), kā arī par Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 

Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām 

saskaņošanu un nacionālo interešu definēšanu. 

3. Ar elektronisko sakaru nozares asociācijām notika intensīva sadarbība nacionālās pozīcijas par 

vienoto elektronisko sakaru tirgu izstrādē. 

4. Attiecībā uz ES jautājumiem Satiksmes ministrijas mājas lapas sadaļā ES lietas ir pieejama 

informācija gan par jaunajiem ES tiesību aktiem, par kuriem ir uzsākta pozīciju izstrāde un 

sabiedrības iespējām sniegt viedokli par tiem. Tāpat šajā sadaļā tiek ievietota informācija par ES 

uzsāktajām publiskajām konsultācijām transporta un elektronisko sakaru jomā, kurās sabiedrība 

var tiešsaistē sniegt savu viedokli. 

Tieslietu ministrija 

Tieslietu ministrijā no 2011.gada jūnija tiek rīkotas regulāras tikšanās ar mērķi pilnveidot 

maksātnespējas procesa regulējumu, kurā piedalās arī 8 nevalstisko organizāciju pārstāvji.  

Veselības ministrija 

Veselības ministrija pastāvīgi sadarbojas ar nevalstisko sektoru gan politikas plānošanas dokumentu, 

tiesību aktu, informatīvo ziņojumu izstrādes procesā, gan saistībā ar citiem jautājumiem, kur ir 

nepieciešams profesionālais viedoklis, piemēram, izstrādājot Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas 

rīcības plānu 2013.-2015.gadam, izstrādājot grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, 

izstrādājot informatīvā ziņojuma „Par mācību priekšmeta „Veselības mācība” iekļaušanu vispārējās 

vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās” projektu, izstrādājot veselīga uztura 

ieteikumus grūtniecēm un veģetāriešiem, pilnveidojot mācību priekšmetu programmu paraugus 

vispārējā izglītībā, lai veicinātu veselības tēmu iekļaušanu mācību saturā u.c. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 Par darba grupu izveidi klimata un vides politikas prioritāro mērķu noteikšanai 2014-

2020.gada periodam.  Pagājušajā gad sasauktas kopā 7 sēdes.  

 18.12.2013. VARAM dalība Latvijas Zaļā kustības un biedrības Homo ecos rīkotajā diskusijā 

"Kam jāsamazina klimata pārmaiņas un kam par to jāmaksā?; 

 Publicēti 14 lēmumi VARAM mājas lapā par ES ETS – emisijas kvotu piešķiršanu;  

Normatīvie akti, kas regulē Vides pārraudzības valsts 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, 
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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. 2013.gadā  Birojā saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru saņemti 13 NVO 

iesniegumi/viedokļi/priekšlikumi par 13 projektiem (kopumā 21 vēstule) un sniegtas 

atbildes uz tiem. 

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. 2013.gadā Biroja mājaslapā ievietota arī 

informācija par sešiem projektiem pārrobežu ietekmes uz vidi kontekstā 

(http://www.vpvb.gov.lv/lv), apkopota un publicēta informācija arī par apstrīdētajiem 

administratīvajiem aktiem 2012.g. http://www.vpvb.gov.lv/lv/publikacijas. 

Papildus Birojs ir iekļāvis NVO (Vides konsultatīvā padome) obligāto adresātu sarakstā, kam 

nosūtāmi plānošanas dokumentu vides pārskati komentāru sniegšanai. 

Piezīmes: 

Veids, ka sadarbība ar NVO tiek mērīta ar “izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas 

dokumentu skaits (kopā)” vai ar citiem skaitiem, kas prasīti šīs anketas 8.punktā, neatspoguļo patieso 

darba ieguldījumu sadarbībā ar NVO. Vides aizsardzības jomā sabiedriskās organizācijas ir gana 

aktīvas. Ir atšķirība starp nelieliem MK noteikumu grozījumiem, par kuriem NVO sniedz atzinumu, 

vai Vides politikas pamatnostādnēm, kurās, ievērojot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru, tika rīkotas sabiedriskās apspriešanas (vairākas, pa tēmu blokiem), vismaz četras 

starpministriju sanāksmes, kur piedalījās NVO.  

Zemkopības ministrija 

* 5.1.apakšpunktā minēto pasākumu skaitā ir Zemkopības ministrijas rīkotās četras reģionālās 

lauksaimniecības konferences ar nosaukumu „Esi informēts un ražo laukos”. Konferences norises 

vietas: Kurzeme – Saldus 30.oktobrī, Zemgale – Jelgava 1.novembris, Vidzeme – Cēsis 8.novembrī, 

Latgale – Balvi 6.decembris. Kopsummā konferencēs piedalījās 1093 dalībnieki (NVO pārstāvji, 

zemnieki, pašvaldību pārstāvji, lauku iedzīvotāji). Konferenču norisi bija iespējams vērot tiešraidē 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra interneta vietnē www.llkc.lv.  

Zemkopības ministrija 2013.gada 29.decembrī rīkoja reģionālo konferenci zivsaimniecības 

jomā – „Zivsaimniecības nozares attīstība – iespējas un izaicinājumi”. Konference notika Rojā, un tajā 

piedalījās 120 dalībnieki gan NVO pārstāvji, gan nozarē strādājošie.  

 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/publikacijas
http://www.llkc.lv/
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Valsts budžeta finansējuma piešķiršanas gadījumi NVO 2013.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. 

 

Aizsardzības ministrija 
 

Finansējuma piešķiršanas mērķis / NVO nosaukums  

 

 

Summa (LVL) 

 

Ņemot vērā LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmumu atbalstīt 

priekšlikumus (Nr.52) likumprojekta “Par valsts budžetu 2013.gadam” (Nr.370) izskatīšanai 

2.lasījumā, kā arī LR Saeimas 2012.gada 15.novembra lēmumu atbalstīt priekšlikumu Nr.52 

likumprojektam “Par valsts budžetu 2013.gadam””(Nr.370) un tā pieņemšanu 2.lasījumā,  

pamatojoties uzlikuma “Par valsts budžetu 2013.gadam” 4.pielikuma valsts budžeta 

programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” apakšprogrammu “Subsīdijas un dotācijas” 

piešķirts finansējums biedrībai "Latvijas Nacionālo partizānu apvienība" 

10 000 

Ņemot vērā LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmumu atbalstīt 

priekšlikumus (Nr.52) likumprojekta “Par valsts budžetu 2013.gadam” (Nr.370) izskatīšanai 

2.lasījumā, kā arī LR Saeimas 2012.gada 15.novembra lēmumu atbalstīt priekšlikumu Nr.52 

likumprojektam “Par valsts budžetu 2013.gadam””(Nr.370) un tā pieņemšanu 2.lasījumā,  

pamatojoties uzlikuma “Par valsts budžetu 2013.gadam” 4.pielikuma valsts budžeta 

programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” apakšprogrammu “Subsīdijas un dotācijas” 

piešķirts finansējums biedrībai "Latvijas Nacionālo karavīru biedrība" 

5 000 

Ar MK 2013.gada 9.decembra rīkojumu Nr.605 “Par valsts budžeta programmas “Valsts 

aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu” piešķirti līdzekļi 

uzturēšanas izdevumu segšanai biedrībai "Latvijas Nacionālo partizānu apvienība" 

2 700  

Ar MK 2013.gada 9.decembra rīkojumu Nr.605 “Par valsts budžeta programmas “Valsts 

aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu” piešķirti līdzekļi 

uzturēšanas izdevumu segšanai biedrībai "Latvijas Nacionālo karavīru biedrība" 

2 700 

Ar MK 2013.gada 9.decembra rīkojumu Nr.605 “Par valsts budžeta programmas “Valsts 

aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu” piešķirti līdzekļi 

uzturēšanas izdevumu segšanai biedrībai "Latviešu virsnieku apvienība" 

2 200 

Ar MK 2013.gada 9.decembra rīkojumu Nr.605 “Par valsts budžeta programmas “Valsts 

aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu” piešķirti līdzekļi 

uzturēšanas izdevumu segšanai biedrībai "Latvijas Rezerves virsnieku asociācija" 

2 520 

Ar MK 2013.gada 9.decembra rīkojumu Nr.605 “Par valsts budžeta programmas “Valsts 

aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu” piešķirti līdzekļi 

uzturēšanas izdevumu segšanai biedrībai "Latviešu strēlnieku apvienība" 

2 200 

 

Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija 

Nav. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Nr. 

p.k. 
Nevalstiskā organizācija (dotācijas mērķis), finansējuma avots 

Piešķirtā 

finansējuma 

apjoms (LVL) 

Budžeta apakšprogramma „Sporta būves” 

1. Biedrībai „BMX Sporta klubs „Tālava”” (nacionālās sporta bāzes 

uzturēšanai) 

3 000 

2. Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija” (nacionālās sporta bāzes 

uzturēšanai) 

6 000 

Budžeta apakšprogramma „Sporta federācijas un sporta pasākumi” 

3. Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” (sporta speciālistu darba 

samaksai, sadalei atzītajām sporta federācijām saskaņā ar kritērijiem un 

sporta federācijām starptautisko sporta pasākumu Latvijā organizēšanai) 

970 507 

4. Biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja” (paralimpiskā sporta 60 000 
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programmu īstenošanai) 

5. Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” (ar MK rīkojuma piešķirto 

naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā izmaksai) 

2 000 

Budžeta apakšprogramma „Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu 

organizēšanai Latvijā” 

6. Biedrībai „Latvijas Basketbola federācija” (Eiropas čempionāta U18 

Latvijā organizēšanai)  

25 000 

7. Biedrībai „Latvijas Kamaniņu sporta federācija” (Eiropas čempionāta 

pieaugušajiem Latvijā organizēšanai)  

25 000 

Budžeta apakšprogramma „Augstas klases sasniegumu sports” 

8. Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (programmu īstenošanai) 900 000 

9. Biedrībai „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” (darbības nodrošināšanai) 981 720 

10. Biedrībai „Latvijas Olimpiešu klubs” (darbības nodrošināšanai) 7 000 

11. Biedrībai „Latvijas Olimpiskā akadēmija” (darbības nodrošināšanai) 11 500 

12. Biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja” (programmu īstenošanai) 20 000 

13 Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” (izdevumi, kas saistīti ar 

dalību pasaules Universiādēs, žurnāla „Sports” izdošanai un papildus 

dopinga kontroļu veikšanai)  

20 000 

Budžeta apakšprogramma „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai” 

14. Biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

131 878 

15. Biedrībai „Latvijas Volejbola federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

63 562 

16. Biedrībai „Latvijas Futbola federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

70 909 

17. Biedrībai „” Latvijas Regbija federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

46 528 

18. Biedrībai „Latvijas Handbols federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

46 065 

19. Biedrībai „Latvijas Kērlinga asociācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

63 125 

20. Biedrībai „Latvijas Hokeja federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

117 933 

21. Biedrībai „Latvijas Frisbija federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

8 274 

22. Biedrībai  „Latvijas Florbola savienība” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

37 799 

23. Biedrībai „Latvijas Lakrosa federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

4 721 

24. Biedrībai „Latvijas In-line hokeja federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

5 808 

25. Biedrībai „Latvijas Beisbola federācija” (valsts izlašu darbības 

nodrošināšanai) 

3 398 

Budžeta programma „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai 

komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” 

26. Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (valsts galvoto aizdevumu 

atmaksai) 

4 325 013 

Budžeta programma „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
1
 

27. Biedrībai „Latvijas Augstskolu sporta savienība” (izdevumi, kas saistīti ar 

dalību 2013.gada pasaules Universiādē Kazaņā) 

10 000 

28. Biedrībai „Latvijas Hokeja federācija” (gatavošanās 2014.gada Ziemas 119 160 

                                                 
1
 Programmu administrē Finanšu ministrija 
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Olimpiskajām spēlēm Sočos (Krievija)) 

29. Biedrībai „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” (Baltijas daudzdienu 

velobrauciena organizēšanai Latvijā) 

25 350 

30. Biedrībai „Latvijas Dambretes savienība” (pasaules čempionāta dambretē 

senioriem organizēšanai Latvijā) 

5 000 

31. Biedrībai „Latvijas Augstskolu sporta savienība” (izdevumi, kas saistīti ar 

dalību 2013.gada pasaules Universiādē Trentino) 

28 200 

32. Biedrībai „Latvijas Volejbola federācija” (dalībai pasaules čempionāta 

kvalifikācijas turnīrā sievietēm) 

8 340 

Pavisam KOPĀ: 8 152 790 

 

Pamatojums un atbalsta saņēmējs NVO Summa 

Biedrība „Latvijas mazpulki” 

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 

līdzdalības nodrošināšanai valsts un 

starptautiskajā jaunatnes politikā 

Finansējums: valsts budžeta programma 

06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts 

programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.1.apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes 

organizāciju darbībai un līdzdalības 

nodrošināšanai valsts starptautiskajā jaunatnes 

politikā” 

Finansējums: 10 000,00 Ls 

Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā 

organizācija” 

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 

līdzdalības nodrošināšanai valsts un 

starptautiskajā jaunatnes politikā 

Finansējums: valsts budžeta programma 

06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts 

programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.1.apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes 

organizāciju darbībai un līdzdalības 

nodrošināšanai valsts starptautiskajā jaunatnes 

politikā” 

Finansējums: 10 000,00 Ls 

Biedrība „Klubs „Māja” - jaunatne vienotai 

Eiropai” 

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 

līdzdalības nodrošināšanai valsts un 

starptautiskajā jaunatnes politikā 

 

Finansējums: valsts budžeta programma 

06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts 

programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.1.apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes 

organizāciju darbībai un līdzdalības 

nodrošināšanai valsts starptautiskajā jaunatnes 

politikā” 

Finansējums: 2 460,23 Ls 

Biedrība „Jaunatnes organizāciju apvienība 

„IMKA Latvija”” 

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 

līdzdalības nodrošināšanai valsts un 

starptautiskajā jaunatnes politikā 

Finansējums: valsts budžeta programma 

06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts 

programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.1.apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes 

organizāciju darbībai un līdzdalības 

nodrošināšanai valsts starptautiskajā jaunatnes 

politikā” 

Finansējums: 2 500,00 Ls 

Atbalsts mācību, darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem un jauniešiem 

Pamatojums un atbalsta saņēmējs NVO  Summa 

Biedrība "Latvijas Mazpulki" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 
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darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 500 Ls 

Nodibinājums daudzfunkcionālais centrs ģimenei, 

jaunatnei un sabiedrībai „Spēkuguns” 

Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 500 Ls 

Biedrība "Go Beyond" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 1 792,05 Ls 

Biedrība "Avantis" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 426 Ls 

Biedrība "Latgales jauniešu sadarbības tīkls" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 235,61 Ls 

"Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija 

(LSGCO)" 

Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 500 Ls 

Biedrība „Mēs-Staļģenes skolai” Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 141,30 Ls 

Biedrība "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 500 Ls 

Biedrība "KM Strautnieki" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 
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Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 111, 12 Ls 

Biedrība "Klubs māja" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 500 Ls 

Biedrība "Best-Riga (RTU)" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 2 989,82 Ls 

Biedrība "Liepājas Jaunie vanagi" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 500 Ls 

Biedrība "Fresh juice" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 330,16 Ls 

Nodibinājums "SVS atbalsta fonds" Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 2 556,31 Ls 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta 

centrs" 

Finansējums: valsts budžeta programma 06.05.00 

„Jaunatnes politikas valsts programma” 

Jaunatnes politikas valsts programmas 

2013.gadam 2.2.apakšsadaļa “Atbalsts mācību, 

darba un atpūtas nometnes organizēšanai bērniem 

un jauniešiem” 

Finansējums: 4 417,63 Ls 

 

Tieslietu ministrija 

 

Nr. 

p.k. 
NVO nosaukums Finansējuma piešķiršanas mērķis 

Summa 

(LVL) 

1. Latvijas Okupācijas izpētes 

biedrība 
PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma 

upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, 

10 000 
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informācijas par represijām un masveida 

deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un 

tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu 

aprēķināšana 

2. Latvijas Politiski represēto 

biedrība 

Latvijas Politiski represēto biedrības darbības 

nodrošināšana 

15 000 

3. Reliģiskā organizācija 

"Aglonas bazilikas draudze" 

Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšana 

starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 

2013.gadā 

33 089 

 

VARAM 

2013.gadā nevalstiskajām vides organizācijām ir kopumā piešķirti 231 615 LVL lielu finansējumu, 

kas ir apmēram 329 558,45 EUR. 

Piešķirtās dotācijas apakšprogrammā "Vides aizsardzības projekti" NVO projektiem šādās aktivitātēs: 

 Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā; 

 Vides izglītība un audzināšana; 

 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība; 

 Multisektoriālie projekti; 

 Vides monitorings; 

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem, piešķirto līdzfinansējumu NVO variet atrast Latvijas 

Vides aizsardzības fonda mājas lapā http://www.lvaf.gov.lv/ publicētajos ikgadējos gada pārskatos. 

Vienlaikus norādām, ka pēc nepieciešamības atvēlam ministrijas telpas NVO dažādu konferenču, 

semināru un pasākumu rīkošanā, kā arī iespēju robežās piedāvājam tehniskā aprīkojuma uzstādīšanu 

(datoru, projektoru, kopēšanas darbus utt.). 

 

Zemkopības ministrija 

Valsts atbalsts lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām 2013.gadā ir piešķir 

saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumu Nr.112 4.2.apakšnodaļu 

„Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības 

veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās”. 

Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus 

lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, 

Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem. 

Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja: 

1. Lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un 

nodibinājumu reģistrā; 

2. Lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv attiecīgās 

lauksaimniecības nozares jomu valsts mērogā; 

3. Lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie darba uzdevumi 

atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem: 

3.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības sniegtajām 

iespējām lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā; 

3.2. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai; 

3.3. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas 

veidošanā; 

3.4. sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību; 

4. Lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi ir ar Zemkopības 

ministrijas rīkojumu apstiprinātas lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās 

padomes dalīborganizācijas. 

 

http://www.lvaf.gov.lv/
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Valsts atbalsts paredzēts, lai stiprinātu lauksaimnieku nevalstisko organizāciju 

kapacitāti, tai skaitā dalības maksām starptautiskajās organizācijās un līdzekļi 

administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai. 

 

Atbalsts Lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām 2013.gadā, latos 

 

NVO nosaukums Atbalsta summa 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 164 580 
t.sk. dalības maksa COPA-COGECA 33 780 

atbalsts vertikālajām biedru organizācijām  57 500 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija 22 000 
t.sk. dalības maksa ES Piena asociācijā 10 000 

Biedrība „Zemnieku saeima” 9 888 
t.sk. dalības maksa starptautiskā organizācijā 507,40 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija 10 920 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 10 700 
t.sk. dalības maksa IFOAM EU (International Federation of 

Organic Agriculture Movements) un IFOAM EU group 

690  

Latvijas Jauno zemnieku klubs 7400 
t.sk. dalības maksa starptautiskajās organizācijās CEJA un 

RYE 

3200 

Kopā: 225 488 
 

Informāciju sagatavoja Gunta Freimane, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 

Tālr. 67082929, 28341699. E-pasts gunta.freimane@mk.gov.lv  

mailto:gunta.freimane@mk.gov.lv

