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Memoranda Padomes 2012.gada darba plāns
PROJEKTS

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes
2012.gada darba plāns

Nr.
Veicamie pasākumi
Izpildes termiņš, laika periods
Atbildīgā organizācija, atbildīgā persona (s)
Pasākuma normatīvais pamatojums (likums, noteikums, rīkojums, reglaments, protokols,  amatpersonas rīkojums u.t.t.)

Izskatīšana Memoranda padomes sēdē
Sagaidāmais rezultāts
1. Nodrošināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju saikni ar Ministru prezidentu un Ministru kabinetu
1.1.
Tikšanās ar Ministru prezidentu reizi pusgadā un jauno dalībnieku pievienošanās Memorandam
24.05.2012.
    .11.2012
Memoranda padomes sekretariāts
Memorands
Maija sēde
Novembra sēde
Noteiktas pusgada sadarbības prioritātes.
Izvērtēta Memoranda īstenošana.
Īstenota NVO pievienošanās Memorandam.

1.2.
Memoranda padomes līdzdalība pastāvošā valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanā un jauna sadarbības modeļa izstrādē 
31.12.2012
Memoranda padome/pilnvarotiepārstāvji
Memorands
Regulāra informācija sēdēs
Memoranda padome un memorandu parakstījušās NVO iesaistītas pastāvošā valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanā un jauna sadarbības modeļa izstrādē 
1.3.
NVO iesniegto problēmjautājumu izskatīšana, risināšana
31.12.2012
Memoranda padome
Memorands
Pēc nepieciešamības, pamatojoties uz NVO iesniegumiem
Nodrošināts dialogs starp NVO un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī risinājums steidzamiem jautājumiem
2. Aktivitātes Memorandā noteikto darbības virzienu realizēšanai
2.1.
FM un SIF ziņojumi par NVO pieejamiem finansējuma avotiem (t.sk. – ES SF projektu konkursiem, EEZ Norvēģijas finanšu instrumentu). 
31.12.2012
Memoranda padome/pilnvarotieparstāvji/NVO
Memorands 
Memorands 4.d punkts
Pēc nepieciešamības
Memoranda padomei iesniegti ziņojumi par NVO pieejamo EEZ Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu. 
Aktuālā informācija par pieejamo ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu sniegta ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejās, kurās piedalās arī NVO pārstāvji.
Izstrādāti priekšlikumi Ministru prezidentam par iespējām rast papildus iespējas NVO finansiālam atbalstam.

2.2.
FM ziņojumi par NVO iesaisti ES struktūrfondu projektu konkursu nākamā plānošanas perioda dokumentācijas izstrādē

2 reizes gadā; 1.ziņojums-līdz 30.06.2012

Memoranda padome
Memorands
2 reizes gadā
NVO iesaistīti ES struktūrfondu projektu konkursu nākamā plānošanas perioda dokumentācijas izstrādē, rezultātā panākot NVO plašākas iespējas iesniegt projektus SF projektu konkursos.
2.3.
Nacionālā Attīstības plāna vadības grupas informācija 
Pēc nepieciešamības
Memoranda padomes deleģētie pārstāvji
Memorands
Pēc nepieciešamības
Memoranda padome informēta par NAP izstrādi, apspriests NVO viedoklis
2.4.
Ministriju ziņojumi par Valdības rīcības plāna Sabiedrības līdzdalības sadaļā iekļauto pasākumu  īstenošanu (?)
Noteikt atbilstoši VRP atskaišu iesniegšanas termiņam
Ministrijas, kas īsteno rīcības plānā iekļautos pasākumus
Memorands
Noteikt atbilstoši VRP atskaišu iesniegšanas termiņam
Memoranda padome informēta par Valdības rīcības plāna sabiedrības līdzdalības sadaļā iekļauto pasākumu īstenošanu
2.5.
Memoranda padomes līdzdalība Valsts kancelejas izglītojošo semināru NVO par līdzdalību valsts pārvaldē tēmu un mērķauditoriju noteikšanā. Memoranda padomes locekļu iesaistīšanās semināru organizācijā un norisē.
2 reizes gadā
VK, Memoranda padome
Memorands
Aprīlī
Oktobrī
Memoranda padome sniedz priekšlikumus Valsts kancelejai par izglītojošo semināru tēmām, mērķauditoriju.
Memoranda padomes locekļi iesaistās izglītojošo semināru organizācijā un norisē.
2.6.
Memoranda padomes līdzdalība NVO finansējuma no valsts budžeta mehānisma pilnveidošanā/tiesiskā regulējuma izstrādē
31.12.2012
Memoranda padome
Memorands
Pēc nepieciešamības
Memoranda padome apspriedusi un līdzdarbojusies NVO finansējuma no valsts budžeta tiesiskā regulējuma izstrādē
3. Memoranda pilnvaroto pārstāvju dalība darba grupās un Memoranda padomes informēšana par to darbu
3.1.
Dalība darba ES struktūrfondu uzraudzības komitejā
31.12.2012.
M.Dzērvīte, V.Roga, 
I.Ošenieks,
G.Anča
MP protokols Nr 6 (25.06.2008)

Pārstāvētas NVO intereses, nodrošinātas līdzvērtīgas iespējas NVO
3.2.
Dalība programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” uzraudzības komitejā
31.12.2012.
L.Balga, I.Šimanska
MP protokols Nr.9 (16.09.2009.)
Informācija sēdē – pēc nepieciešamības
Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm
3.3.
Dalība Funkciju audita komisijā
31.12.2012
P.Salkazanovs


Pārstāvētas NVO intereses
3.4.
Dalība Nacionālā Attīstības plāna izstrādes vadības grupā
31.12.2012
A.Gobiņš,
V.Kudiņš,
V.Tērauda


Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm
3.5
Dalība valsts sekretāru sanāksmē
Informācija sēdē – reizi gadā
Latvijas Pilsoniskā alianse
Memorands, MK Kārtības rullis
Informācija sēdē – reizi gadā
Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm
3.6.
Dalība Ministru kabineta komitejas sēdēs
Informācija sēdē – reizi gadā
Latvijas Lauku forums
Memorands, MK Kārtības rullis
Informācija sēdē - reizi gadā
Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm
3.7.
Latvijas pārstāvju Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu padomē informatīvs  ziņojums par līdzdalību komisijas darbā
1 reizi gadā
Latvijas pārstāvji padomē
Memorands
Aprīļa sēde
Memoranda padome informēta par EESK pārstāvju darba aktualitātēm
3.8.
Dalība Finanšu ministrijas darba grupā normatīvo aktu projektu izstrādei, lai precizētu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas, līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un kapitālsabiedrībām

Pēc nepieciešamības
A.Bērziņš I.Cimermane,
R.Pīpiķe,





4. Pilnveidot mehānismus nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes institūciju sadarbībai
4.1.
KM ziņojums par Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas pēc darbības jomas izveides gaitu, minētās klasifikācijas apspriešana 
Noteiks atsevišķi
KM
MKK 2010.01.18. (prot. Nr.3 1.§)
Noteiks atsevišķi
Memoranda padome iesaistīta un sniegusi priekšlikumus biedrību un nodibinājumu klasifikācijas izveidē
4.2.
Ministrijās īstenotās sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana pēc noteiktiem kritērijiem/indikatoriem (par ko vienojušās ministrijas un NVO).
Gaidām NVO ieteikumus, kā šo apspriešanu padarīt efektīvāku!
4-6 reizes gadā.
Viena ministrija vienā sēdē.
VK
Memorands
4-6 reizes gadā.
Viena ministrija vienā sēdē.- 
Nodrošināts nozaru NVO un attiecīgo ministriju dialogs problēmjautājumu noteikšanai un to risināšanai
4.3.
Diskusija par NVO pārstāvju iekļaušanas/atlases mehānismiem un kritērijiem ministriju veidotajās konsultatīvajās padomēs un iespējamo Memoranda padomes lomu šajā procesā
Noteiks atsevišķi
KM, VK
Memorands
Noteiks atsevišķi
Izstrādāti priekšlikumi un apspriesti Memoranda padomē
4.4.
Izstrādāt priekšlikumus tiesiskajam regulējumam, lai rosinātu nozaru ministrijas aktīvāk konsultēties ar NVO vēl pirms konkrēta likumprojekta vai politikas plānošanas dokumenta izstrādes (piemēram, ieviešot diskusiju dokumentus "green papers", sabiedriskās uzklausīšanas u.tml.)  
Noteiks atsevišķi
VK
Memorands
Noteiks atsevišķi
Izstrādāti priekšlikumi, apspriesti Memoranda padomē un nosūtīti Ministru prezidentam


