
 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības  

memoranda īstenošana 2012.gadā
1
: 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 

Finanšu ministrija 

Finanšu ministrijā konkrētas personas nav. 

VAS „Latvijas Loto”: Katrīna Tene, mārketinga menedžera asistente, 67228871, 

katrina.tene@latloto.lv ; 

VID: Ināra Pētersone, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore, 

67028840, Inara.Petersone@vid.gov.lv ; 

IUB: Liene Eglāja, Metodoloģijas nodaļas vecākā referente, 67326698, liene.eglaja@iub.gov.lv 

Iekšlietu ministrija 

Ginta Prūse, IeM Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente, t. 

67219380, ginta.pruse@iem.gov.lv 

Izglītības un zinātnes ministrija 

1. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Sporta un jaunatnes departamenta 

direktore Ulrika Auniņa-Naumova,  

tālr.: 67047769, Ulrika.Aunina@izm.gov.lv; 

2.  Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes 

jomā D.Sīmansone,  

tālr.: 67047953, Diana.Simansone@izm.gov.lv; 

3. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības 

jomā I.Vārna, tālr.: 67047714, Ina.Varna@izm.gov.lv; 

4. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente O.Arkle, tālr.: 67047944, 

Olita.Arkle@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 

Kultūrpolitikas jautājumi  
Zane Beinare, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente  

Tel.: 67330261, Zane.Beinare@km.gov.lv  
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Labklājības ministrija 

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv 

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības 

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

Valsts darba inspekcijā - Linda Matisāne, VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, 67021721, 

linda.matisane@vdi.gov.lv 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā - Ilze Erdmane, SIVA direktores vietniece, tālr.67811765, 

ilze.erdmane@siva.gov.lv 

Satiksmes ministrija 

Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, 67028344, 

inta.rozensteine@sam.gov.lv  

Tieslietu ministrija 

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

eva.kricalo@tm.gov.lv;  

Uzņēmumu reģistrā: Galvenais valsts notārs Ringolds Balodis, tālr. 67031706, 

Ringolds.Balodis@ur.gov.lv  

Patentu valdē: Direktora vietniece Patentu tehniskās bibliotēkas jautājumos, departamenta „Patentu 

tehniskā bibliotēka” direktore Agnese Buholte, 67220019, Agnese.Buholte@patbib.gov.lv  

Ieslodzījuma vietu pārvaldē: Resocializācijas dienesta Izglītības un nodarbinātības daļas vecākā 

inspektore Inga Adamoviča, tālr. 67290245, e-pasts: inga.adamovica@ievp.gov.lv. 

Tiesu administrācijā: Kancelejas vēcākā referente Līva Rancāne, tālr. 67063808, 

Liva.Rancane@ta.gov.lv; 

Valsts zemes dienestā:  

Īpašuma vērtēšanas jautājumos - Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš, 

tālr. 67038650, gatis.kalnins@vzd.gov.lv;  

Mērniecības jautājumos - Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis, tālr. 

67038676, aldis.rausis@vzd.gov.lv;  

Kadastra informācijas jautājumos – Kadastra un reģistru departamenta direktore Signe Rudzīte, tālr. 

67038842, signe.rudzite@vzd.gov.lv;   

Vispārējos jautājumos - komunikācijas projektu vadītājs Andris Sproģis, tālr. 67038606, 

andris.sprogis@vzd.gov.lv;  

Veselības ministrija 

Veselības ministrijā nav noteikts konkrēts darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO. Veselības 

ministrijas kompetencē ir dažādas jomas, ko pārstāv dažādas NVO – gan pacientu organizācijas, gan 

ārstu profesionālās asociācijas, gan pārtikas ražotāju un komersantu biedrības utt. Veselības ministrijas 

atbildīgās jomas speciālisti sadarbojas ar attiecīgās jomas NVO pārstāvjiem. 

Par starpnozaru sadarbības jautājumiem ir atbildīga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības 

departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļa (nodaļas vadītāja Inga Birzniece, tālr.67876161, 

Inga.Birzniece@vm.gov.lv). 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Ilze Trušinska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projektu koordinators, 

Ilze.trusinska@varam.gov.lv,tālr.67026588;   

Zemkopības ministrija 

Biruta Ingiļāvičute, Lauku attīstības atbalsta  departamenta, Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece, 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv_____________ 

 

2. Vai ministrija 2012.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO? 

Finanšu ministrija 

1. Biedrība „Līdere” (sadarbība mentoru pakalpojumu sniegšanā biznesa uzsācējiem) 

2. Nodibinājums „RTU attīstības fonds” (sadarbība par studentu prakses iespējām 

inovatīvos/tehnoloģiskos uzņēmumos) 

3. Nodibinājums „LLU attīstības fonds” (sadarbība par studentu prakses iespējām 

inovatīvos/tehnoloģiskos uzņēmumos) 

4. Nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (informācijas pakalpojumi) 
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5. Biedrība Biznesa inkubators Cēsis (informācijas pakalpojumi) 

6. Biedrība Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs (informācijas pakalpojumi) 

7. 09.10.2012. noslēgta vienošanās par sadarbību starp Valsts ieņēmumu dienestu un biedrību 

„Datorprogrammu autortiesību apvienība (DAA)”. 

8. Iekšlietu ministrija ir noslēgusi sekojošus granta līgumus ar šādām NVO: 

9. AK/IOM/EAF/2011/1 (Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā) 

ar Straptautiskās Migrācijas organizāciju; 

10. AK/PDM/EBF/2011/1 (Latvija - manas mājas) ar biedrību „Patvērums „Drošā māja””; 

11. AK/PDM/EBF/2011/2 (Valoda - ceļš uz integrāciju II) ar biedrību „Patvērums „Drošā māja””; 

12. AK/LCC/EBF/2011/3 (Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā) ar 

Latvijas Cilvēktiesību centru; 

13. AK/DZC/EBF/2011/4 (Latviešu valodas apmācības patvēruma meklētājiem) ar AS 

“Datorzinību centrs”. 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Ar 11 NVO. 2012.gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir noslēgusi sadarbības 

līgumus ar Eiropas informācijas tīkla Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem - biedrībām (biedrība 

„Klubs „Māja”  - Jaunatne vienotai Eiropai” , biedrība „RED – Radošu Efektu Darbnīca”, biedrība 

„Saldus jauniešu dome „Es un mēs””, biedrība „Radi Vidi Pats”, biedrība „Post Scriptum”, biedrība 

„Mēs – nākotnei”, biedrība „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”, biedrība „Zemgales nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” un vienu līgumu ar nodibinājumu „Pievienotā vērtība”. Sadarbības 

ietvaros reģionālais koordinators nodrošina reģionālā koordinatora pakalpojumus, kuros ietilpst 

aģentūras administrētās ES programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas informācijas tīkla Eurodesk un 

Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta 

nodrošināšana. 

Savukārt Latvijas un Šveices sadarbības programmas apmācību (jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem) organizēšanas ietvaros 2012.gadā JSPA slēgusi sadarbības līgumus par apmācību 

organizēšanu ar apmācību reģionālajiem sadarbības partneriem (trim biedrībām un vienu 

nodibinājumu): biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, 

biedrību „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”” un nodibinājumu „Baltijas reģionālais 

Fonds”. 

Kultūras ministrija 

Biedrība "kim?" (27.04.2012), Biedrība "Kultūras un mākslas projekts NOASS" (25.04.2012), 

Biedrība ''Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs'' (25.04.2012), Biedrība Jauno mēdiju kultūras centrs 

RIXC (20.04.2012), Latvijas Literatūras centrs (01.03.2012.) Latvijas Mūzikas informācijas centrs 

(17.01.2012). 

06.07.2012. Nr.6-7-20 Kultūras ministrija, fonds „Mūsdienu mūzikas centrs” un FESTIVĀLA RĪGAS 

RITMI SHOWCASE parakstīja Nodomu vēstuli par sadarbību neakadēmiskās mūzikas attīstībā. 

Labklājības ministrija 

1. Nodibinājums „Palīdzēsim. LV” 

2. Latvijas Juristu apvienība 

3. Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 

4. Biedrība „Ventas krasti” 

5. Nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds” 

6. Biedrība „Apvienība HIV.LV” 

7. Psiholoģiskās kapacitātes biedrība 

8. Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste” 

9. Biedrība „AGIHAS” 

10. Biedrība „Salvatore” 

11. Biedrība „Saules stariņi” 

12. Zemgales NVO centrs 

VDI noslēgtie sadarbības līgumi: 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija 

Zemnieku saeima 
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Biedrība „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” 

Biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” 

Veselības ministrija 

Sporta medicīnas valsts aģentūras līdzdarbības līgums ar Latvijas Sporta U-šu federāciju Nr.1-25/2 

(noslēgts 2012.gada 8.maijā). 

Valsts sporta medicīnas centra līdzdarbības līgums ar Latvijas UŠU asociāciju (noslēgts 2012.gada 

11.jūnijā) un Latvijas Amatieru K-1 federāciju (noslēgts 2012.gada 6.septembrī). 

Slimību profilakses un kontroles centrs ir atjaunojis divus līdzdarbības līgumus (noslēgts 2012.gada 

jūnijā) ar NVO: „Latvijas Sarkanais Krusts” un biedrība “DIA+LOGS” . 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

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

“Latvijas Mazpulki”.  

Zemkopības ministrija 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome. 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija. 

 

7 ministrijas noslēgušas 54 līdzdarbības līgumus 

 

3. Vai 2012.gadā ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai citu līdzīgu 

dokumentu? 

Jā  Nē  

1. Ārlietu ministrija  

2. Izglītības un zinātnes ministrija 

3. Kultūras ministrija  

4. Finanšu ministrija 

5. Satiksmes ministrija 

6. Veselības ministrija 

7. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija  

8. Tieslietu ministrija 

9. Zemkopības ministrija 

1. Aizsardzības ministrija 

2. Iekšlietu ministrija 

3. Labklājības ministrija 

4. Ekonomikas ministrija 

 

 

Ārlietu ministrija 

Sadarbībā ar LDDK un LBAS izstrādātas vadlīnijas “Par sociālo partneru  organizāciju līdzdalību 

nacionālo pozīciju izstrādē.” 

Parakstīts Memorands par Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) principiem. KAS memoranda 

partneri ir LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, “Delna”, LTRK u.c. institūcijas. 

“Latvijas ārlietu dienesta darbinieku ģimeņu asociācijas sadarbības memorands ar Ārlietu ministriju” , 

parakstīts 30.07.2012.  

Finanšu ministrija 

VAS „Latvijas Loto” ir parakstīta vienošanās par sadarbību sociālās atbildības jomā ar „Anonīmo 

spēlmaņu biedrību”. 

Iekšlietu ministrija 

1.2007.gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam 

2012.gada 20.decembrī pievienojās sekojošas NVO: 

Biedrība "Prison Fellowship Latvia"; 

Latvijas Mednieku savienība; 

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība; 

Latvijas Pašvaldību darbinieku Rīgas pašvaldības policijas arodbiedrība. 

2. 2012.gada 28.decembrī Valsts robežsardze un biedrība „Patvērums „Drošā māja”” noslēdza 

vienošanos par atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecībā cietušām personām. 

Izglītības un zinātnes ministrija 

1. 2012.gada 4. jūlijā starp Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrību (LIZDA), kā arī Latvijas izglītības vadītāju asociāciju (LIVA) 
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parakstīts sadarbības memorands par jaunas pedagogu motivācijas, atalgojuma un 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas programmas saskaņošanu un ieviešanu.  

2. 2012.gada 11.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija un vecāku nevalstiskās organizācijas 

parakstīja sadarbības hartu, kas pirmo reizi nodrošinās nevis atsevišķu biedrību, bet apvienotu 

vecāku nevalstisko organizāciju līdzdalību ar izglītības sistēmu saistīto lēmumu pieņemšanas 

procesos. 

3. 2012.gada 9.novembrī izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis un Latvijas Darba devēju 

konfederācijas prezidents V.Gavrilovs parakstīja sadarbības memorandu par efektīvu un atklātu 

sadarbību augstākās izglītības un zinātnes reformu plānošanas un īstenošanas procesā. 

Memorands paredz, ka valsts finansējums prioritāri tiks virzīts darba devēju pieprasītākajām un 

konkurētspējīgākajām studiju programmām. 

Kultūras ministrija 

21.05.2012 Kultūras Alianse, Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!-Tēvzemei un 

brīvībai/LNNK" frakcija - Kultūras ministrijas, Kultūras alianses un Nacionālās apvienības 

"Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" sadarbības memorands”. 

Kultūras Alianse, Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK" 

frakcija - Vienošanās pie 21.05.2012. Kultūras ministrijas, Kultūras alianses un Nacionālās 

apvienības "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" sadarbības memoranda. 

Kultūras alianse apvieno trīs organizācijas – Latvijas Radošo savienību padome, Laikmetīgās 

kultūras nevalstisko organizāciju asociācija, biedrība „Laiks kultūrai”. 

Satiksmes ministrija 

IKT nozares prioritāšu harta, parakstīta 2012. gada 6. septembrī ar Latvijas Internet un komunikācijas 

tehnoloģiju asociāciju 

Tieslietu ministrija 

2012. gada 9.novembrī Tieslietu ministrija un biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” 

parakstīja vienošanos par sadarbību jomās, kas skar uzņēmējdarbības vidi.  

Veselības ministrija 

Sadarbības memorands starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un biedrību “Rīgas aktīvo 

senioru alianse” (noslēgts 2012.gada 11.aprīlī). 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

2012.gada 22.februārī parakstīts Sadarbības memorands ar Latvijas informācijas un komunikācijas 

asociāciju (turpmāk – LIKTA) un Latvijas atvērto kodu asociāciju, kas paredz vienošanos par 

kopīgiem mērķiem un sadarbību valsts un pašvaldību e-pārvaldes un informācijas sabiedrības 

attīstībai, efektīvi izmantojot IKT . Memoranda mērķis ir tādas valsts ilgtspējīgas sociāli ekonomiskās 

politikas īstenošana, kur IKT un atvērtajām tehnoloģijām ir būtiska loma efektīvas publiskās pārvaldes 

veidošanā, reģionālajā attīstībā un valsts iedzīvotāju labklājības celšanā.  

Zemkopības ministrija 

Latvijas Pašvaldības savienības un Zemkopības ministrijas sarunu protokols  

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

ministrija nodomu protokols  

 

4.Vai ministrija 2012.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas par līdzdalības iespējām 

valsts pārvaldē, citiem līdzdalības aspektiem?  

4.1. NVO pārstāvjiem 

Jā Nē 

Ārlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 11 

NVO dalībnieku skaits: 220 

Izglītības un zinātnes ministrija Kultūras 

ministrija 

Pasākumu skaits: 2 

NVO dalībnieku skaits: 300 

Kultūras ministrija 

Pasākumu skaits: 28 

Aizsardzības ministrija 

Ekonomikas ministrija 

Finanšu ministrija 

Iekšlietu ministrija 

Satiksmes ministrija 

Zemkopības ministrija 
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NVO dalībnieku skaits: 96 

Labklājības ministrija 

Pasākumu skaits: 10 

NVO dalībnieku skaits: 71 

Tieslietu ministrija 

Pasākumu skaits: 17 

Veselības ministrija 

Pasākumu skaits: 1 

NVO dalībnieku skaits: 2 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

Pasākumu skaits: 15 

NVO dalībnieku skaits: 149 

 

7 ministrijas rīkojušas 84 izglītojošus 

pasākumus NVO par līdzdalības iespējām 

valsts pārvaldē, kur kopā piedalījušies 838 

NVO pārstāvji 

 

4.2. Valsts pārvaldē strādājošajiem 

Jā Nē 

Ārlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 7 

Pasākumu dalībnieku skaits: 450  

Kultūras ministrija 

Pasākumu skaits: 37  

Tieslietu ministrija 

Pasākumu skaits: 8 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

Pasākumu skaits: 19 

Pasākumu dalībnieku skaits: 610 

Labklājības ministrija 

Pasākumu skaits 13 

Pasākumu dalībnieku skaits 489 

Zemkopības ministrija 

Pasākumu skaits___2____ 

Pasākumu dalībnieku skaits__30____ 

 

 

6 ministrijas rīkojušas 86 pasākumus valsts 

pārvaldē strādājošajiem par dažādiem 

līdzdalības aspektiem, kur piedalījušies vairāk 

nekā 1579 cilvēki. 

Aizsardzības ministrija 

Ekonomikas ministrija 

Finanšu ministrija 

Iekšlietu ministrija 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Satiksmes ministrija 

Veselības ministrija 

 

 

5. Vai ministrija 2012.gadā izmantojusi zemāk uzskaitītās sadarbības formas ar NVO: 

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

semināriem)? 

Ārlietu ministrija  

Pasākumu skaits: 55 

NVO dalībnieku skaits: 320 

Ekonomikas ministrija 

Pasākumu skaits: 191 

NVO dalībnieku skaits: 2657 
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Finanšu ministrija 

Pasākumu skaits: 37 

NVO dalībnieku skaits: 435 

Iekšlietu ministrija 

Pasākumu skaits: 5 

NVO dalībnieku skaits: 27 

Kultūras ministrija 

Pasākumu skaits: 3 

NVO dalībnieku skaits:  >100 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Pasākumu skaits: 17 

NVO dalībnieku skaits: 385 

Labklājības ministrija 

Pasākumu skaits: 85 

NVO dalībnieku skaits: 517 

Satiksmes ministrija 

Pasākumu skaits: 1 

NVO dalībnieku skaits: 5 

Tieslietu ministrija 

Pasākumu skaits: 319 

Veselības ministrija 

Pasākumu skaits: 40 

NVO dalībnieku skaits: 357 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Pasākumu skaits: 60 

NVO dalībnieku skaits: 508 

Zemkopības ministrija 

Pasākumu skaits: 80 

NVO dalībnieku skaits: 1636 

 

13 ministrijas aicinājušas NVO uz 933 savu pasākumu, kopā iesaistot 9547 NVO pārstāvjus 

 

5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos? 

Aizsardzības ministrija (49)  

Ārlietu ministrija (60)  

Ekonomikas ministrija (214) 

Finanšu ministrija (52)  

Iekšlietu ministrija (9)  

Izglītības un zinātnes ministrija (48) 

Labklājības ministrija (61) 

Labklājības ministrija (76) 

Satiksmes ministrija (18)  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija () 

Kultūras ministrija (100) 

Tieslietu ministrija – (87)  

VARAM (91) 

Veselības ministrija (118) 

Zemkopības ministrija (123)  

Ministriju pārstāvji piedalījušas 10 025 NVO pasākumos. 

 

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

ministrijā darbojās 2012.gadā! 

Ministrija Konsultatīvo padomju skaits NVO skaits padomes sastāvā 

Aizsardzības ministrija 9 - 



 8 

Ārlietu ministrija 6 43 

Ekonomikas ministrija 18 157 

Finanšu ministrija 7 26 

Iekšlietu ministrija 5 75 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

7 34 

Kultūras ministrija 9 74 

Labklājības ministrija 11 45 

Satiksmes ministrija 13 34 

Tieslietu ministrija 10 25 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

19 109 

Veselības ministrija 9 89 

Zemkopības ministrija 17 110 

Kopā 140 851 

 

8. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2012.gadā! 

Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits (kopā) 

 2012 

Ārlietu ministrija 9 

Aizsardzības ministrija 83 

Ekonomikas ministrija 301 

Finanšu ministrija 33 

Iekšlietu ministrija 112 

Izglītības un zinātnes ministrija 20 

Kultūras ministrija 9 

Labklājības ministrija 52 

Satiksmes ministrija 81 

Tieslietu ministrija 70 

Veselības ministrija 116 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 99 

Zemkopības ministrija 235 

     Kopā: 1220 

 

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

NVO pārstāvis  

 2009 2010 2011 2012 

Ārlietu ministrija 2 1 0 5 

Aizsardzības ministrija 1 0 0 1 

Ekonomikas ministrija 14 23 21 22 

Finanšu ministrija 7 13 15 6 

Iekšlietu ministrija 1 1 0 0 

Izglītības un zinātnes ministrija 16 10 9 7 

Kultūras ministrija  3 7 6 

Labklājības ministrija 11 15 5 5 

Satiksmes ministrija 5 9 11 16 

Tieslietu ministrija 14 13 26 36 

Veselības ministrija 6 19 9 13 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 25  28 32 

Zemkopības ministrija > 10 132 45 115 

 Kopā:      125                  239         264 

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

padomēs  
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Ārlietu ministrija  2 2 0 4 

Aizsardzības ministrija  0 0 1 0 

Ekonomikas ministrija 26 81 22 13 13 

Finanšu ministrija  2 2 7 2 

Iekšlietu ministrija 3 2 2 2 0 

Izglītības un zinātnes ministrija  16 7 7 11 

Kultūras ministrija  1 4 7  

Labklājības ministrija 16 7 15 9 3  

Satiksmes ministrija 1 11 2 5 8 

Tieslietu ministrija 9 4 4 6 1 

Veselības ministrija 16 7 16 13 22 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 15 15 7 16 30 

Zemkopības ministrija  > 15 79 9 41 

Kopā:  172    159          92    142 

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

kā ekspertus   

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ārlietu ministrija  5 1 0 3 

Aizsardzības ministrija  3 0 0 1 

Ekonomikas ministrija 76 68 42 45 44 

Finanšu ministrija 1 6 7 14 0 

Iekšlietu ministrija 1 9 5 4 3 

Izglītības un zinātnes ministrija  15 20 15 14 

Kultūras ministrija  4 7 8  

Labklājības ministrija 8 15 44  10 5 

Satiksmes ministrija 0 11  59 24 

Tieslietu ministrija 11 27 1 28 28 

Veselības ministrija 13 7 0 36 65 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 0 10  27 101 

Zemkopības ministrija 46 > 50 99 45 84 

Kopā:      245     267          290     380 

 

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

atzinumi  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ārlietu ministrija  1 3 2 9 

Aizsardzības ministrija 3 3 0 1 0 

Ekonomikas ministrija 95 92 70 63 157 

Finanšu ministrija  17 39 65 26 

Iekšlietu ministrija 1 3 4 0 1 

Izglītības un zinātnes ministrija  29 10 25 15 

Kultūras ministrija  10 10 3  

Labklājības ministrija 40 42 23 40 28 

Satiksmes ministrija 35 61 97 87 82 

Tieslietu ministrija 31 28 5 21 26 

Veselības ministrija 29 15 17;  

15; 

48 

49 84 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrija 19 26  86 93 

Zemkopības ministrija 142 > 

100 

211 108 180 

Kopā: 429 470 552 557 704 
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9. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas ministrija rīkoja 

2012.gadā! 

Ministrija Sabiedriskās 

apspriedes 

2011 

Publiskās 

apspriešanas 

2011 

Sabiedriskās 

apspriedes 

2012 

Publiskās 

apspriešanas 

2012 

Aizsardzības ministrija 0 0 0 0 

Ārlietu ministrija 2 0 2 0 

Ekonomikas ministrija 2 35 14 5 

Finanšu ministrija 10 5 0 0 

Iekšlietu ministrija 1 0 1 0 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

2 5 5 2 

Kultūras ministrija 5 1 1 3 

Labklājības ministrija 1 0 1 1 

Satiksmes ministrija 2 2 0 1 

Tieslietu ministrija 0 0 0 0 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija 

37 3 123 3 

Veselības ministrija 1 1 0 14 

Zemkopības ministrija 25 100 83 65 

Kopā 88 152 230 92 

 

11. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi 

NVO? 

Aizsardzības ministrija 

Izstrādāts likumprojekts „Par kara upuru apbedījumiem”, lai nodrošinātu 2010.gada 16.aprīļa Ministra 

prezidenta rīkojuma Nr.158 „Par darba grupu likumprojekta par bruņoto konfliktu upuru apbedījumu 

vietām izstrādei” izpildi. Likumprojekts ir izstrādāts, lai noteiktu Latvijas Republikā atrodamo kara 

upuru apbedījumu juridisko aizsardzību, saglabāšanu un publisko pieejamību. Saskaņā ar tā 4.panta 

1.daļu “Kara upuru apbedījumu saglabāšanu organizē Aizsardzības ministrija, kura šo uzdevumu ar 

līgumu var deleģēt citai iestādei, biedrībai vai nodibinājumam”. 

Ekonomikas ministrija 

Ekonomikas ministrija uzskata, ka NVO ir deleģējama apmācību organizēšana dažādu nozaru 

komersantiem, tāpēc ES fondu atbalsta programmu, kas paredzētas nodarbināto apmācībām, 

īstenošanā iesaistītām NVO ir deleģējusi apmācību programmu organizēšanu.  

Situācijās, ja Eiropas Komisijas organizētājās sanāksmēs un konsultatīvajos forumos (norisinās 

Briselē) tiek plānots apspriest atsevišķu nozaru tehniskas dabas jautājumus (piemēram, piemērotākā 

energoefektivitātes indeksa noteikšanu monitoriem līdz 16.5 dm2 vai arī lokālo telpu sildītāju ar 

dūmgāzu novadīšanu izslēgšanas iespējām no regulu projektiem), dalībai tajās būtu lietderīgāk deleģēt 

nozaru ekspertus un nevalstisko organizāciju un attiecīgo ražotāju pārstāvjus.   

Kultūras ministrija 

1. 2012.gadā tika nodotas divas funkcijas – Latvijas literatūras popularizēšanas ārvalstīs un 

literāro meistardarbnīcu, konsultāciju programmas īstenošana literārā radošā potenciāla 

kāpināšanai. 

2. Arhitektūras nozares likumprojekta  izstrāde ( Latvijas Arhitektu savienībai) 

3. Biedrība “Latvijas Mūzikas informācijas centrs”līdzdarbības līgums Nr. 6-8-2 “Par atsevišķu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā”. 

4. Biedrība “Jaunā teātra institūts” līdzdarbības līgums Nr. 6-8-1 “Par atsevišķu valts pārvaldes  

uzdevumu veikšanu teātra jomā” 

5. biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs” 2012.gada 25.aprīlī noslēgts līdzdarbības līgums Nr.6-

8-3 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās mākslas jomā” 

6. biedrība „Kultūras un mākslas projekts NOASS” 2012.gada 25.aprīlī noslēgts līdzdarbības 

līgums Nr.6-8-4 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video mākslas jomā” 
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7. biedrība „KIM?” 2012.gada 27.aprīlī noslēgts līdzdarbības līgums Nr.6-8-5 „Par atsevišķu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu laikmetīgās mākslas pieejamības nodrošināšanai” 

8. biedrība „Jauno mediju kultūras centrs RIX-C” 2012.gada 20.aprīlī noslēgts līdzdarbības 

līgums Nr.6-8-2 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas 

jomā” 

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 padomei” (turpmāk – 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”. 

Tieslietu ministrija 

 Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 14.panta otro daļu biedrībai “Latvijas Sertificēto 

maksātnespējas procesa administratoru asociācija” deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi: 

1) administratoru pretendentu apmācība;  

2) administratoru sertificēšana;  

3) administratoru profesionālās kvalifikācijas pilnveides organizēšana;  

4) administratoru atkārtota sertifikācija;  

5) izsniegto, pagarināto, anulēto, izbeigto sertifikātu un sertifikātu dublikātu reģistru vešana;  

6) administratoru sertifikātu darbības izbeigšana un anulēšana. 

 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. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.764 "Noteikumi par 

sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes 

ierīcības darbu veicējam" Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs pilnvarots zemes 

kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā veikt šādas darbības, pieņemot ar tām saistītus 

lēmumus:  

1) izsniegt sertifikātu vai atteikt sertifikāta izsniegšanu;  

2) apturēt sertifikāta darbību vai atjaunot sertifikāta darbību;  

3) pagarināt sertifikāta darbības termiņu vai atteikt sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;  

4) anulēt sertifikātu. 

(Uzdevums sertificēt zemes kadastrālos uzmērītājus un zemes ierīcības darbu veicējus Latvijas 

Mērnieku biedrības Sertifikācijas centram deleģēts jau no 2008.gada).  

Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija 

- sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos, tai skaitā dabas izglītības centru 

piedāvājuma veidošana; 

- dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās. 

Zemkopības ministrija 

Medību saimniecības attīstības fonda administrēšana (pēc visu medniekus pārstāvošo 

organizāciju sadarbības padomes izveidošanas). 

Ministru kabineta 2012.gada 21.februārā noteikumos Nr.137 "Noteikumi par lauksaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības 

atbilstības izvērtēšanu" ir noteikts, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību 
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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". 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.137 „Kārtība, kādā administrē Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 

Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un 

zivsaimniecības attīstībai” ir noteikts, ka Regulas Nr. 1698/2005 36.pantā noteikto atbalsta maksājumu 

pamatojumam ornitofaunas bioloģiskās daudzveidības jomā nepieciešamos datus apkopo biedrība 

"Latvijas Ornitoloģijas biedrība", kas šo uzdevumu izpilda Zemkopības ministrijas padotībā.  

 

Informācija par ministriju konsultatīvajām padomēm 

 

Aizsardzības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

AM Audita padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 3 reizes 

2012.g. 21.novembrī 

AM Aizsardzības politikas 

plānošanas padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 4 reizes 

2012.g. 1.oktobrī 

AM Infrastruktūras padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 12 reizes 

2012.g. 6.novembrī 

AM Militāri tehniskās attīstības 

padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 7 reizes 

2012.g. 14.decembris 

AM Sabiedrisko attiecību 

padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 9 reizes 

2012.g. 5.novembris 

AM Grāmatvedības padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 3 reizes 

2012.g. 5.oktobris 

AM Personāla izaugsmes un 

izglītības padome 

 

0 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.g. 1 reize 

2012.g. 13.marts 

AM Ētikas padome 
0 Pēc 

nepieciešamības 
2012.g. - 

AM Jaunsardzes padome 
0 Pēc 

nepieciešamības 
2012.g. - 

 

Ārlietu ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

 

Ārējās ekonomiskās 

politikas koordinācijas 

padome 

2 reizi 2-3 

mēnešos  

(ekspertu līmenī 

un ministru 

līmenī) 

05.09.2012 

Konsultatīvā padome “LAPAS”platform, 1-2 reizes gadā/ 17.05.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1698:20100101:LV:HTML
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attīstības sadarbības 

politikas jautājumos 

 

kurā ietilpst 29 

biedrorganizācijas 

+ LPS 

pēc 

nepieciešamības 

Ārpolitikas padome 
3 Pēc 

nepieciešamības 
20.12.2012. 

Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas  

(OECD) konsultatīvā 

padome 

2 Pēc 

nepieciešamības 
09.11.2012. 

Latvijas institūta 

konsultatīvā padome 

2 2 reizes gadā 
02.08.2012. 

Darba grupa par Latvijas  

interesēm atbilstošu un 

saskaņotu valsts nostāju 

sarunās par ES daudzgadu 

finanšu ietvaru pēc 

2013.gada 

4 vienu reizi 

mēnesī 

02.11.2012. 

Ekonomikas ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes 

datums 

Tautsaimniecības padome 

(Ekonomikas ministrija) 
30 1x mēnesī 10.12.2012. 

Lielo un stratēģiski nozīmīgo 

investīciju projektu 

koordinācijas padome 

Tiek piesaistīti 

~20 

 

1x ceturksnī 

Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Latvijas Tūrisma 

konsultatīvā padome 

(Ekonomikas ministrija) 

19 1x ceturksnī 12.01.2012. 

Elektroenerģijas tirgus 

konsultatīvā padome 

(Ekonomikas ministrija) 

12 

Pēc 

nepieciešamības 
Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Biodegvielas attīstības 

konsultatīvā padome 

(Ekonomikas ministrija) 

5 

Reizi ceturksnī 
Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Latvijas Būvniecības padome 

(Ekonomikas ministrija) 

 

8 Pēc 

nepieciešamības 
Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Mājokļu attīstības 

konsultatīvā padome 

(Ekonomikas ministrija) 

 

10 pēc 

nepieciešamības Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Darba tirgus prognozēšanas 

konsultatīvā padome 

(Ekonomikas ministrija) 

 

1 Pēc 

nepieciešamības, 

bet ne retāk kā 3 

reizes gadā 

18.10.2012. 

Nefinanšu uzņēmumu un 

patērētāju darba grupa 

(Ekonomikas ministrija) 

8 3 

22.11.2012. 

Nacionālā standartizācijas 

padome (Ekonomikas 

ministrija) 

9 1 

30.11.2012. 

Nacionālā metroloģijas 2 1 30.11.2012. 
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padome (Ekonomikas 

ministrija) 

Latvijas Nacionālā 

akreditācijas padome 

(Ekonomikas ministrija) 

4 3 

12.12.2012. 

Ārējās ekonomiskās politikas 

koordinācijas padome 

(Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra) 

2 Pēc 

nepieciešamības, 

bet ne retāk kā 

reizi sešos 

mēnešos 

05.09.2012. 

 

Dizaina konsultatīvā padome 

(Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra) 

8 Pēc 

nepieciešamības 
Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Latvijas ārējo ekonomisko 

pārstāvniecību koordinācijas 

padome (Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūra) 

2 Pēc 

nepieciešamības Norādītājā periodā 

nav notikušas 

Latvijas Ārējo ekonomisko 

pārstāvniecību vadītāju un to 

vietnieku iecelšanas un 

darbības rezultātu 

novērtēšanas komisija 

(Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra) 

2 Pēc 

nepieciešamības 

24.09.2012. 

Tūrisma attīstības valsts 

aģentūras Konsultatīvā 

padome  

12 Vidēji 1 x 

mēnesī 

13.12.2013. 

Darba grupa nākamās tautas 

skaitīšanas organizēšanas 

pilnveidošanai (Centrālā 

statistikas pārvalde) 

3 
Vienu reizi 

divos mēnešos 
22.10.2012. 

Finanšu ministrija 

Konsultatīvas padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas biežums Pēdējas sēdes 

datums 

IUB – nozaru ekspertu 

konsultatīvā padome 

35 Padomes sēde notiek 

divas reizes gadā un, ja 

nepieciešams, biežāk. 

Darba grupas pēc 

nepieciešamības. 

21.06.2012. 

(Padomes sēde) 

18.10.2012. 

(Darba grupas 

sēde) 

VID– Muitas un uzņēmēju 

konsultatīvā padome 

3 (Latvijas 

Nacionālās 

kravas un 

ekspeditoru 

un loģistikas 

asociācija, 

Latvijas 

Tranzīta 

biznesa 

asociācija, 

autopārvadā

tāju 

asociācija 

Ne retāk kā divas reizes 

gadā 

29.11.2012. 
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„Latvijas 

Auto”) 

FM – Valsts atbalsta 

programmu koordinācijas un 

pilnveidošanas konsultatīvā 

padome 

(Atbilstoši Ministru kabineta 

2011.gada 1.novembra sēdes 

protokola Nr.62 64.§ 16.) 

5 Ne retāk kā reizi divos 

mēnešos 

03.12.2012. 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda (turpmāk – ES fondi) 

uzraudzības komitejas sastāvā 

tiek iekļauti NVO pārstāvji, 

tādējādi tiek nodrošinātaNVO 

līdzdalība ar ES fondu 

īstenošanu saistīto lēmumu 

pieņemšanā. 

15 Laika periodā no 

2012.gada 1.jūnija līdz 

31.decembrim notika 1 

uzraudzības komitejas 

sēde, kā arī 4 rakstiskās 

procedūras. 

14.09.2012. 

Konsultatīvā padome valsts 

atbalsta programmu 

koordinācijai un pilnveidošanai. 

4 (Latvijas 

darba devēju 

konfederācij

a, Latvijas 

Komercban

ku 

asociācija, 

Latvijas 

Riska 

kapitāla 

asociācija, 

Latvijas 

Tirdzniecība

s un 

rūpniecības 

kamera) 

Padomes sēdes notiek 

pēc Padomes 

priekšsēdētāja 

uzaicinājuma, bet ne 

retāk kā reizi divos 

mēnešos 

03.12.2012. 

Darba grupa par projektu 

savstarpēju koordināciju, lai 

izstrādātu priekšlikumus 

efektīvam pašvaldību teritoriju 

attīstības projektu koordinācijas 

mehānismam, kas novērstu 

publisko resursu nelietderīgu un 

nepamatotu izlietošanu, ko rada 

darbību pārklāšanās konkrētā 

teritorijā 

2 (1 

pārstāvis no 

biedrības 

„Latvijas 

Lielo pilsētu 

asociācija” 

un 1 

pārstāvis no 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienības) 

Laika periodā no 

2012.gada jūnija līdz 

decembrim netika 

sasaukta neviena darba 

grupas sēde. Pirmā darba 

grupas sēde plānota 

2013.gada 9.janvārī. 

Plānota 

2013.gada 

9.janvārī. 

EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu 2009.-2014.gadam 

uzraudzības komitejas rakstiskā 

procedūra 

1 1 reizi 1-2 gados 21.03.2012. 

Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas vadības komitejas 

rakstiskā procedūra 

1 1 reizi 1-2 gados 28.10.2011. 

Darba grupa – Ēnu ekonomikas 

apkarošanai un godīgas 

3 1 (06.12.-12.2012.) 08.11.2012. 
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konkurences nodrošināšanai 

Padziļinātas sadarbības 

programmas komisija 

5 Reizi divos mēnešos 06.12.2012. 

Grāmatvedības padome 3 2012. gadā nav notikušas 

sēdes 

08.09.2010. 

Revīzijas konsultatīvā padome 3 1 03.08.2012. 

Sabiedriskā labuma komisija 6 2 reizes mēnesī 13.12.2012. 

Iekšlietu ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

IeM Sabiedriskās drošības 

konsultatīvā padome 

 

31 Ne retāk kā 

reizi 3 mēnešos 2012.gada 20.decembrī 

NTSP Sabiedriskās drošības 

apakšpadome 

9 Ne retāk kā 

reizi 3 mēnešos 
2012.gada 19.decembrī 

Darba grupa ”Programmas 

cilvēku tirdzniecības novēršanai 

2009.-2013.gadam” īstenošanas 

koordinēšanai 

 

2 4 reizes gadā 

2012.gada 19.decembrī 

Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes Konsultatīvā padome 

1 Pēc 

nepieciešamības 
2013.gada 15.janvārī 

Valsts robežsardzes Apvienotā 

konsultatīvā komiteja 

2 Sanākmes 

sasauc pēc 

vajadzības, bet 

ne retāk, kā 

reizi sešos 

mēnešos 

Neviena sanāksme vēl 

nav notikusi 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Latvijas Nacionālā sporta 

padome 

2 Vismaz reizi 2 

mēnešos 
20.12.2012. 

Finanšu piešķiršanas sportam 

komisija 

6 3 reizes gadā 
18.12.2012. 

Sporta spēļu federāciju 

iesniegumu par valsts 

finansējuma saņemšanu 

vērtēšanas komisija 

3 2 reizes gadā 

- 

Jaunatnes organizāciju 

konsultatīvā komisija (uz JOKK 

bāzes izveidota Strukturētā 

dialoga nacionālā darba grupa) 

11 JOKK 4 reizes 

gadā 

Darba grupa pēc 

nepieciešamības 

 

26.09.2012. 

Jaunatnes konsultatīvā padome 

(JKP pieņēma lēmumu par 2 

darba grupu izveidi: 

Jaunatnes darbinieka profesijas 

8 2 reizes gadā 

 

Darba grupas pēc 

nepieciešamības 
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standarta izstrādes darba grupa 

un 

Jaunatnes organizāciju attīstības 

un kapacitātes stiprināšanas 

darba grupa) 

05.10.2012. 

 

 

01.11.2012. 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

konsultatīvā padome 

mazākumtautību jautājumos 

2 4 reizes gadā 

22.11.2012. 

Profesionālās izglītības un 

nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadome 

2 1 reizi mēnesī 

12.12.2012. 

Kultūras ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes 

datums 

Latvijas Mūzikas padome 
2 1 reizi mēnesī 2012. gada 

20.decembris 

Literatūras un grāmatniecības 

padome 

6 3 reizes gadā 2012.gada 

1.oktobris 

Vizuālās mākslas padome  
5 5 sēdes 2012.gadā 2012. gada 19. 

jūlijs 

Nacionālā Arhitektu padome  
1 2012.gadā – 3 sēdes.  2012.gada 

3.oktobris 

Darba grupa Autortiesību likuma 

izvērtēšanai un nepieciešamo 

grozījumu izstrādei 

18 Vidēji vienu reizi 

divos mēnešos 
2013.gada 

17.janvāris 

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 Vidēji vienu reizi trīs 

mēnešos 

2012.gada 

19.septembris 

Mazākumtautību nevalstisko 

organizāciju pārstāvju Eiropas 

Padomes Vispārējās konvencijas 

par nacionālo minoritāšu 

aizsardzību ieviešanas 

uzraudzības komiteja 

21 2 reizes gadā 

2012.gada 

30.novembris 

Romu integrācijas politikas 

īstenošanas konsultatīvās 

padome 

7 2 reizes gadā 
2012.gada 

19.decembris 

Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas 

pamatnostādņu īstenošanas 

uzraudzības padome 

6 Ne retāk kā trīs 

reizes gadā 

 

Labklājības ministrija 
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Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Darba lietu trīspusējās 

sadarbības apakšpadome 

 

2 4 reizes gadā, vai 

pēc 

nepieciešamības 

19.01.2012. 

Demogrāfisko lietu padome 

7 Reizi trijos 

mēnešos, plānots 

biežāk 

16.11.2012.  

Bērnu tiesību aizsardzības 

komisija 

3 Reizi pusgadā 11.07.2011. (plānotā 

sēde nenotika kvoruma 

trūkuma dēļ) 

Ekspertu komisija datorspēļu 

marķēšanas un klasifikācijas 

jautājumos 

2 Pēc 

nepieciešamības 13.06.2011.  

Ģimenei draudzīga komersanta 

vērtēšanas komisija 

4 Pēc 

nepieciešamības 
21.12.2012. 

LM apmācību komisija  

3 Ne retāk kā reizi 

gadā 

(vidēji 3-4x gadā) 

28.11.2012. 

 

NVA filiāļu Konsultatīvās 

padomes 

 

 

1-3  

Ne retāk kā reizi 

gadā 

 

 

 

 

 

10.07. – Gulbenē 

14.09. – Cēsīs 

18.12 – Krāslavā un 

Balvos 

21.12. – Ludzā 

Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības 

aģentūras nacionālā 

kontaktpunkta Informācijas 

padome  

2 4-5 reizes gadā 

19.12.2012. 

Invalīdu lietu nacionālā padome 8 reizi ceturksnī 10.12.2012. 

Sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komiteja 

8 reizi ceturksnī 
       28.11.2012. 

Sociālā darba speciālistu 

sadarbības padome 

 

3 reizi ceturksnī 

      19.06.2012. 

Satiksmes ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Autotransporta direkcijas 

Pasažieru starptautisko 

pārvadājumu konsultatīvā 

padome 

4 
Pēc 

nepieciešamības 

2012. gada 

8.novembris 

Satiksmes ministrijas 

Starptautisko autopārvadājumu 

konsultatīvā padome 

1 
Pēc 

nepieciešamības 

no 2012.gada jūnija 

līdz decembrim sēdes 

nav notikušas 

Autotransporta direkcijas 

autotransporta 
2 Katru nedēļu 2013. gada 16. janvāris 
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komercpārvadājumu 

licencēšanas konsultatīvā 

komisija 

Bīstamo kravu aprites 

konsultatīvā padome 
3 3-4  

2012. gada 

26.novembris 

Nacionālā informācijas 

tehnoloģiju drošības padome 
0 

Padomes 

priekšsēdētājs 

vismaz vienu 

sanāksmi gadā 

rīko sadarbības 

veicināšanai ar 

NVO 

organizācijām 

jautājumos par IT 

drošību. 

2012.gada 6.decembris 

Satiksmes ministrijas 

elektronisko sakaru nozares 

padomes ekspertu darba grupa 

 

5 

Ne retāk kā reizi 

ceturksnī vai pēc 

nepieciešamības 

2012. gada 15. 

oktobris 

Tieslietu ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 

Pēdējās 

sēdes datums 

Darba grupa Civilprocesa 

likuma grozījumu izstrādei 

2 

(nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti) 

1x divās nedēļās 06.12.2012. 

Konsultatīvā padome Tiesu 

iekārtas attīstības 

pamatnostādnēs minēto 

pasākumu ieviešanai 

nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti 

pēc 

nepieciešamības 
04.10.2012. 

Krimināllikuma pastāvīgā 

darba grupa 

2 

(nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti) 

1x nedēļā 13.12.2012. 

Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra 

Kosultatīvā padome 

8 

pēc 

nepieciešamības, 

bet ne retāk kā 

2x gadā 

14.11.2012. 

Nekustamā īpašumu 

vērtēšanas Konsultatīvā 

padome 

3  21.11.2012. 

Pastāvīgā darba grupa 

Komerclikuma grozījumu 

izstrādei 

5 

(nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti) 

1 vai 2x nedēļā 18.12.2012. 

Pastāvīgā darba grupa 

Kriminālprocesa likuma 

grozījumu izstrādei 

2 

(nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti) 

1x nedēļā 13.12.2012. 

Pastāvīgā darba grupa Latvijas 

Sodu izpildes kodeksa 

grozījumu izstrādei 

3 

(nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti) 

4x gadā 14.11.2012. 

Pastāvīgā Latvijas nepieciešamības pēc 20.12.2012. 
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Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa darba grupa 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti 

nepieciešamības, 

bet ne retāk kā 

1x divos 

mēnešos 

Pastāvīgā starpinstitūciju 

darba grupa Eiropas 

Savienības Tiesas jautājumos 

nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti 

speciālisti un eksperti 

2x gadā 18.12.2012. 

Veselības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Veselības nozares stratēģiskā 

padome 

22 Pēc 

nepieciešamības 
18.04.2012. 

Mātes un bērna veselības 

konsultatīvā padome 

16 

 

1 reizi ceturksnī 
14.11.2012. 

Farmācijas jomas konsultatīvā 

padome 

13 1 reizi ceturksnī 
28.06.2012. 

Uztura padome 4 2 reizes gadā 07.07.2011. 

Imunizācijas valsts padome 2 2 reizes gadā 28.05.2012. 

Nacionālā alkoholisma 

ierobežošanas padome 

4 2 reizes gadā 
28.09.2011. 

Veselības ministrijas Galveno 

speciālistu institūcija 

15 Pēc 

nepieciešamības 
20.09.2012. 

Veselības aprūpes nozares 

apakšpadome 

5 1 reizi ceturksnī 
20.12.2012. 

HIV infekcijas, tuberkulozes 

un seksuālās transmisijas 

infekciju izplatības 

ierobežošanas koordinācijas 

komisija 

 

8 

 

Pēc 

nepieciešamības 21.11.2012. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO 

skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Darbības programmas 

“Infrastruktūra un 

pakalpojumi” prioritātes 

“Policentriska attīstība” 

Koordinācijas padome; 

 

 

 

2 

 

 

Reizi ceturksnī 
24.10.2012. 

Daugavas upju baseinu apgabala 

konsultatīvā padome 

6 Vismaz 1 reizi 

pusgadā 

18.10.2012. 

Gaujas upju baseinu apgabala 

konsultatīvā padome 

6 Vismaz 1 reizi 

pusgadā 

11.10.2012. 

Lielupes upju baseinu apgabala 

konsultatīvā padome 

6 Vismaz 1 reizi 

pusgadā 

01.11. 2012. 

Ventas upju baseinu apgabala 

konsultatīvā padome 

5 Vismaz 1 reizi 

pusgadā 

25.10.2012. 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvā padome 

13 Pēc 

nepieciešamības; 

no 01.06.-

31.12.2012. 

27.11.2012 
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notikusi 1 sēde 

Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju ekspertu padome 

4 Pēc 

nepieciešamības, 

vidēji reizi 2 

mēnešos 

07.01.2013 

 

Vides konsultatīvā padome 

 

20 

 

Reizi mēnesī 

 

 

17.01.2013. 

Klimata tehnoloģiju sadarbības 

padome 

 

14 Vismaz reizi 

pusgadā 

18.12.2012. 

Rāznas nacionālā parka 

konsultatīvā padome 

1 1 reizi gadā 
08.05.2012. 

Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāta konsultatīvā padome 

3 2 reizes gadā 
10.01.2012. 

Slīteres nacionālā parka, 

Moricsalas un Grīņu dabas 

rezervātu konsultatīvā padome 

 

2 1 reizi gadā 

24.01.2012. 

Ķemeru nacionālā parka 

konsultatīvā padome 

4 2 reizes gadā 
21.09.2012. 

Teiču dabas rezervāta 

konsultatīvā padome 

1 - 
02.2010. 

Informācijas sabiedrības padome 

 

6 

Pēc pārstāvju 

iniciatīvas 

 

09.07.2012. 

 

Radiofrekvenču spektra resursu 

izmantošanas koordinācijas 

darba grupa 

 

4 

 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.gada 4.septembrī 

Numerācijas resursu 

izmantošanas koordinācijas 

darba grupa 

 

 

3 

 

Pēc 

nepieciešamības 

Elektroniski 

saskaņojumi 2012.gada 

decembris 

Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas nozares ekspertu 

padome 

 

 

4 

 

Pēc 

nepieciešamības 

2012.gada 5.novembris, 

saistībā ar Fizisko 

personu identifikācijas 

likumu 

Jūras Vides padome 

 

 

 

5 Ne retāk kā reizi 

pusgadā 
10.10.2012. 

Zemkopības ministrija 

Konsultatīvās padomes 

nosaukums 

NVO skaits 

padomes 

sastāvā 

Sasaukšanas 

biežums 
Pēdējās sēdes datums 

Lauksaimnieku nevalstisko 

organizāciju konsultatīvā 

padome 

7 Reizi mēnesī 05.12.2012. 

Medību saimniecības 

attīstības fonda Konsultatīvā 

padome 

8 3x gadā 20.11.2012. 

Meža attīstības fonda (MAF) 

konsultatīvā padome 
7 

Pēc 

nepieciešamības 
05.12.2012. 

Meža konsultatīvā padome 12 Ne retāk kā reizi 10.12.2012. 
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(MKP) ceturksnī 

Pārtikas nozares padome 
8 

Pēc 

nepieciešamības 
19.07.2012. 

Saimniecību uzskaites datu 

tīkla (SUDAT) konsultatīvā 

padome 

3  
Pēc 

nepieciešamības 
05.11.2012. 

Dzīvnieku aizsardzības 

ētikas padome 
7 

Ne retāk kā reizi 

ceturksnī 
24.10.2012. 

Ģenētisko resursu padome 
2 

Ne retāk kā 2 

reizes gadā 
29.11.2012. 

Zivsaimniecības konsultatīvā 

padome 
11 reizi ceturksnī 19.12.2012. 

Zivju fonda padome 

5 

pēc 

nepieciešamības, 

apmēram reizi 2 

mēnešos 

28.11.2012. 

Zvejniecības komercdarbības 

licencēšanas komisija 
5 

pēc 

nepieciešamības, 

apmēram reizi 

mēnesī 

06.12.2012. 

Starpinstitūciju darba grupa 

par sēklkopību 
3 1 21.08.2012 

Starpinstitūciju darba grupa 

par mēslošanas līdzekļiem 
2 4 21.09.2012 

Lopkopības un ciltsdarba 

starpinstitūciju darba grupa 
9 

Pēc 

nepieciešamības 
26.10.2012 

Darba grupa par 

akvakultūras ilgtspējīgas 

attīstības un vadības 

stratēģiju Latvijā  

5 
Pēc 

nepieciešamības 
Nav notikušas. 

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- 14.12.2012.) 

Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007. – 2013.gadam 

uzraudzības komiteja 

4 – ar balss 

tiesībām  

4 – ar 

padomdevēja 

tiesībām 

Ne retāk kā divas 

reizes gadā 

Lēmuma pieņemšana 

notikusi Uzraudzības 

komitejas rakstiskās 

procedūras veidā 

atbilstoši Uzraudzības 

komitejas nolikumam 

 

12. Ja vēlaties, lūdzu, sniedziet citu informāciju, kas saistīta ar pilsoniskās sabiedrības līdzdalību 

ministrijas darbā! 

Aizsardzības ministrija 

Aizsardzības ministrija ik gadu organizē ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanos. 

2013.gadā tādas tikšanās paredzēts rīkot divas reizes.  

2012.gada 29. jūnijā Aizsardzības ministrija Nacionālajā aizsardzības akadēmijā rīkoja NATO 

Militārās komitejas priekšsēdētāja Knuda Bartelsa publisko uzstāšanos. 7.novembrī Rīgas 

Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā Latvijas Nacionālās aizsardzības 
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akadēmijas Aizsardzības zinātnes centrs organizēja publisko diskusiju „Baltijas valstu informācijas 

telpas – kopīgais un atšķirīgais, izaicinājumi un iespējas”. Šajās pasākumos aktīvi piedalījās 

nevalstiskās organizācijas. 

Kopā ar biedrību "Latvijas Transatlantiskā organizācija" Aizsardzības ministrija ik gadu (2012.gadā – 

septīto 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 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts plāno aktīvi iesaistīt nevalstiskās 

organizācijas prezidentūras gatavošanā un īstenošanā. Apskatāmajā periodā notikušas sarunas par 

NVO par prezidentūras ilgtspējas attīstīšanu un zaļo biroju, Eiropas dziesmu dienām Briselē 

2015.gadā, kultūras programmas veidošanu, sadarbību IT jomā, kā arī citiem jautājumiem.  

Attiecībā uz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prezidentūras prioritātēm, pirmais 

posms Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāšu noskaidrošanā bija plašas, publiskas diskusijas 

2012.gada jūnijā, jūlijā un septembrī. Diskusijas rīkoja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts 

ciešā sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību, Valsts kanceleju, Ārlietu ministriju un Latvijas 

Universitāti. Diskusijas tika organizētas, izmantojot Valsts kancelejas administrētā ES Sociālā fonda 

projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002 „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts 

pārvaldē" aktivitātē 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei" pieejamo finansējumu. 

Kopā desmit tematiskajās un trīs pārskata diskusijās piedalījās ap 1200 cilvēku no valsts un 

nevalstiskā sektora, akadēmiskajām aprindām, kā arī uzņēmējdarbības un radošās inteliģences vidus. 

Ekspertu līmenī Konsulārais departaments sadarbojas ar LDDK un LTRK, notikušas divas sēdes 

20.06.2012. un 18.10.2012. Ekspertu sanāksmes laikā tika apspriesti Šengenas vīzu izsniegšanas 

jautājumi, iespējamie atvieglojumi, sadarbības uzlabošana ar Latvijas uzņēmējiem. Ekspertu 

sanāksmes notiek Konsulārajā departamentā. 

Attīstības sadarbības politikas jomā notiek regulāras tikšanās un viedokļu apmaiņa ar NVO par jomas 

aktualitātēm un diskusijas par kopējām sadarbības aktivitātēm.  

 

Ekonomikas ministrija 

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās institūcijas ik dienu veic plašu un regulāru 

sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām – gan konsultatīvo padomju un darba grupu ietvaros, gan 

ikdienas mutvārdu un rakstveida saziņā. 

Nolūkā īstenot koordinētāku un efektīvāku komunikāciju ar NVO, Ekonomikas ministrija 

2012.gada nogalē izstrādāja jaunu sadarbības mehānismu, apvienojot daļu EM līdzšinējās 

konsultatīvās padomes Tautsaimniecības padomē un tās struktūrā izveidojot 6 nozaru komitejas.  

 

Finanšu ministrija 

FM - Saskaņā ar 2010.gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1072 „Uzraudzības 

komitejas nolikums” 16.punktu lēmumu var pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru. No 2012.gada 

jūnija līdz decembrim tika organizētas 4 rakstiskās procedūras, par kurām tika informēti arī 

uzraudzības komitejas sastāvā esošo NVO pārstāvji. Uzraudzības komitejas sastāvs ir noteikts 

iepriekšminēto MK noteikumu 6. un 7.punktā, tai skaitā norādītas NVO, kuru pārstāvji var piedalīties 

uzraudzības komitejas sēdē ar balsstiesībām, kā arī NVO, kuru pārstāvjiem ir padomdevēja tiesības. 

2012.gada 6.jūnijā Finanšu ministrija organizēja diskusija par pašvaldību lomu tās teritorijā esošo 

komersantu atbalstu, piešķirot dažādus atvieglojumus, bonusus, tajā piedaloties arī biedrības „Latvijas 

Pašvaldību savienība” pārstāvjiem. 

Informatīvā ziņojuma „Par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā 

labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu” izstrādes procesā  kā eksperti iesaistījās 6 NVO 

pārstāvji. 

Kultūras ministrija 

Lai nodrošinātu ciešāku sadarbību ar kultūras jomas speciālistiem, 2012.gada 21.maijā Kultūras 

ministrija, Kultūras alianse un Nacionālā apvienība noslēdza sadarbības memorandu. Kultūras alianse 

aktīvi līdzdarbojas kultūras politikas plānošanā un kultūras lobēšanā. 
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Satiksmes ministrija 

1. Notikusi aktīva sadarbība ar LTBA – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par TEN-T 

vadlīnijām kontekstā un saistībā ar EK priekšlikumu par Koncesiju Direktīvas projektu; 

2. Notikusi sadarbība ar LTBA un LOA sakarā EK plānoto priekšlikumu par Ostu politiku. 

3. 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 

1) Ar NVO pārstāvjiem tika saskaņoti nacionālo pozīciju projekti par Eiropas Savienības 

jautājumiem, piemēram, klīniskiem pētījumiem, medicīnas ierīcēm, tabaku un citiem 

jautājumiem. 

2) NVO pārstāvji piedalījās Veselības ministrijas organizētajos iepirkumu konkursos, iegūstot 

valsts finansējumu dažādu veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanai. 

3) Sadarbībā ar NVO tika organizētas un īstenotas apmācības pašvaldību darbiniekiem (veselības 

veicināšanas kontaktpersonām) par veselības veicināšanas jautājumiem, tai skaitā arī par NVO 

lomu un iesaisti dažādu veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšanā. 

4) Sadarbībā ar NVO tika organizēti semināri un lekcijas, kā arī sabiedrības informēšanas un 

kampaņas, piemēram, Psihiskās veselības nedēļa (2012.gada 8.-12.oktobris); “Esi aktīva 

Latvija” (2012.gada 6.oktobris) u.c. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

NVO pārstāvju dalība ES fondu vērtēšanas komisijās: 

Aktivitāte 

 

NVO skaits Organizācijas nosaukums 

3.4.1.1. aktivitātē “Ūdenssaimniecības 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” 

 

1  

 

 

1 

Lavijas Pašvaldību savienība 

 

 

nodibinājums “Latgales 

entuziasma un atbalsts fonds” 

3.4.1.4. aktivitātē “Vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācija” 

 

 

1 

Biedrība “ Latvijas Atkritumu 

saimiecības asociācija”( 

LASA) 

3.5.1.1.aktivitātē “Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar 

cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 

 

1  

 

 

1  

Lavijas Pašvaldību savienība 

 

biedrība“Latvijas Zaļā 

kustība” 

3.5.1.2.1. apakšaktivitātē “Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošo izgāztuvju 

rekultivācija” 

 

 

1 

 

Lavijas Pašvaldību savienība 

 

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte "Dalītās atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstība" 

 

1 

  

 

1  

Lavijas Pašvaldību savienība 

 

Biedrība “Latvijas Atkritumu 

saimiecības asociācija” 

3.4.1.5.1.apakšaktivitātē „Plūdu risku 

samazināšana grūti prognozējamu vižņu–

ledus parādību gadījumos” 

 

 

1  

 

Lavijas Pašvaldību savienība 

 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=9343
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=9343
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8595
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8595
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8595


 25 

3.4.1.5.2. aktivitātē “Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un 

samazināšanai” 2012.gada decembrī tika ielikts mājas lapā sludinājums ar aicinājumu pieteikties 

darbam projektu vērtēšanas komisijā, bet neviens NVO pārstāvis nepieteicās. 

 

Ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju tika skaņoti grozījumi projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijos 3.5.1.1.aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un 3.4.1.1.aktivitātē “Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība  apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.  

VARAM 2012.gada 10.decembrī sasauca sanāksmi par grozījumiem augstāk minēto aktivitāšu 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, kurā papildu jau nosauktajām piedalījās arī Latvijas 

Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informatīvā ziņojuma „Par finanšu pakalpojumu 

pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas izņemšanas iespējas”
1
 izstrādē iesaistīja sekojošas 

nevalstiskās organizācijas: biedrību „Latvijas Tirgotāju asociācija”, biedrību „Latvijas Tirdzniecības 

un rūpniecības kamera”, Latvijas Darba devēju konfederāciju un biedrību „Latvijas Komercbanku 

asociācija”, sniedzot informatīvā ziņojuma izstrādei nepieciešamo informāciju, piemēram, statistikas 

datus. 

 

Tā kā Nacionālā Botāniskā dārza zinātnieki paši tiek pieaicināti kā eksperti savās jomās, tad šīs 

iestādes specialisti ir biedri vai arī sistemātiski sadarbojas ar šādām NVO: 

 

 Latvijas Dendrologu biedrība 

 Latvijas Stādaudzētāju biedrība, 

 Lilium Balticum,  

 Latvijas Dabas fonds 

VARAM un nodbinājuma “Vides izglītības fonds” sadarbības rezultātā Ekoskolu programmas ietvaros 

2012.gadā tika piešķirts Zaļais karogs 75 Latvijas izglītības iestādēm. 

 

Latvijas Dabas muzejam notiek sadarbība ar dažādām dabaszinātņu biedrībām (mikologu, botāniķu 

u.c.) informatīvajā un zinātniskajā jomā kā arī sadarbība ar dārzkopju biedrībām izstāžu organizēšanas 

jomā. 

 

Katru gadu VARAM notiek sadarbība ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociāciju (LIKTA), organizējot informatīvo kampaņu  “E-prasmju nedēļa 2013” un ar to saistītajiem 

pasākumiem, kura ietver plašu sadarbību ar NVO. 

 

Zemkopības ministrija 

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

konferences ar nosaukumu „Esi informēts un ražo laukos”. Konferences norises vietas: Kurzeme – 

Kuldīga 26.oktobrī, Vidzeme – Madona 2.novembrī, Zemgale – Saulaine 9.novembris, Latgale – 

Krāslava 6.decembris. Kopsummā konferencēs piedalījās 754 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.      

Informāciju sagatavoja Gunta Freimane, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 

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

                                                 
 

http://www.llkc.lv/
mailto:gunta.freimane@mk.gov.lv

