Anketa Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda izpildes
izvērtēšanai
Lūdzam Jūs sniegt informāciju par būtiskiem aspektiem sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām, kas nepieciešama Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas izvērtēšanai. Anketa izstrādāta, ņemot vērā NVO pārstāvju iesniegtos,
NVO īpaši interesējošos jautājumus.
1. Lūdzu, norādiet ministrijas darbinieku/darbiniekus, kurš atbildīgs par sadarbību ar
NVO!
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
(vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts)
2.
Vai ministrija 2013.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet NVO, ar kurām noslēgti līdzdarbības līgumi!
3.
Vai 2013.gadā ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai
citu līdzīgu dokumentu?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet dokumenta nosaukumu un to parakstījušās NVO!
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.
4.
Vai ministrija 2013.gadā ir rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas par
līdzdalības iespējām valsts pārvaldē, citiem līdzdalības aspektiem?
4.1. NVO pārstāvjiem
□
Jā

□
Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits_________
NVO dalībnieku skaits________
4.2. Valsts pārvaldē strādājošajiem
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits_________
Pasākumu dalībnieku skaits________
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)?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits___267____
NVO dalībnieku skaits___156___ (Eiro semināru 245 pasākumos dalībnieku skaits netika
fiksēts)
5.2. Vai ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits ___72___
6. Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgas konsultatīvas institūcijas ministrijā
darbojās 2013.gadā!
Konsultatīvas
NVO skaits
Sasaukšanas biežums
Pēdējas sēdes
padomes nosaukums
padomes sastāvā
datums
Nozaru
ekspertu 32
konsultatīvā padome

Pēc nepieciešamības

Regulāras tikšanās
nodokļu
administrēšanas
jautājumos
Muitas un uzņēmēju
konsultatīvā padome
Konsultatīvā padome
nodokļu jomā
Darba
grupa
likumprojekta

2

Reizi mēnesī

4

Ne retāk kā divas 19.12.2013.
reizes gadā
Ne retāk kā četras 24.10.2013.
reizes gadā
09.01.2014.
Vienu reizi divos 25.11.2013.
mēnešos

3
5

Padomes sēde
20.06.2012.
Darba grupas sēde
17.04.2013.
05.12.2013.

„Muitas
likums”
jaunā
redakcijā
izstrādei
Konsultatīvā padome
nodokļu jomā
Revīzijas
konsultatīvā padome
Padziļinātās
sadarbības
programmas komisija
Sabiedriskā labuma
komisija
Latvijas – Krievijas
Robežšķērsošanas
vietu darba grupa
Latvijas
–
Baltkrievijas
Robežšķersošanas
vietu darbības un
saskaņotās attīstības
jautājumos
darba
grupa

3
3

Ne retāk kā četras 09.01.2014.
reizes gadā
Vienu reizi gadā
27.03.2013.

5

Vienu reizi
mēnešos

divos 10.12.2013.

6

Divas reizes mēnesī

19.12.2013.

4

Trīs reizes gadā

12.-13.11.2013.

3

Trīs reizes gadā

Nav notikusi.
Darba grupa
izveidota 2013. gada
decembrī.

7. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2013.gadā!
7.1. Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
87
skaits (kopā)
7.2. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
9
kur darba grupās bija iekļauts NVO pārstāvis
7.3. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
18
kuru izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus
7.4. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
53
par kuriem saņemti NVO atzinumi
7.5. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
7
kas apspriesti konsultatīvajās padomēs
8. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas ministrija
rīkoja 2013.gadā!
Sabiedriskās apspriedes ____3_____(skaits)
Publiskās apspriešanas _____0_____(skaits)
9. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu
izpildi NVO?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā", lūdzu, norādiet konkrētus uzdevumus!
10.Ja vēlaties, lūdzu, sniedziet citu informāciju, kas saistīta ar pilsoniskās sabiedrības

līdzdalību ministrijas darbā!
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.

