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!
Laura Upīte, vecākā eksperte, 67083881, laura.upite@fm.gov.lv
________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts)
2.
Vai ministrija 2012.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO?
□
Jā (VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes banka”)
□
Nē
Ja atbilde ir „jā", lūdzu, norādiet NVO, ar kurām noslēgti līdzdarbības līgumi!
 Biedrība „Līdere” (sadarbība mentoru pakalpojumu sniegšanā biznesa
uzsācējiem)
 Nodibinājums „RTU attīstības fonds” (sadarbība par studentu prakses
iespējām inovatīvos/tehnoloģiskos uzņēmumos)
 Nodibinājums „LLU attīstības fonds” (sadarbība par studentu prakses
iespējām inovatīvos/tehnoloģiskos uzņēmumos)
 Nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (informācijas
pakalpojumi)
 Biedrība Biznesa inkubators Cēsis (informācijas pakalpojumi)
 Biedrība Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs (informācijas
pakalpojumi)
3.
Vai 2012.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!
4.
Vai ministrija 2012.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas
NVO par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē?
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 2012.gadā izmantojusi zemāk uzskaitītās sadarbības
formas ar NVO:
5.1. Vai NVO tika aicinātas uz ministrijas rīkotiem pasākumiem
(konferencēm, informatīviem semināriem)?
□
Jā (Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, VID)
□
Nē
Ja atbilde ir „jā", lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits___9____
NVO dalībnieku skaits___175____
5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā", lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits____19_____
6. Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgas konsultatīvas institūcijas
ministrijā darbojas 2012.gadā!
Konsultatīvas
NVO skaits
Sasaukšanas
Pēdējas sēdes
padomes
padomes sastāvā
biežums
datums
nosaukums
Muitas un uzņēmēju 3 (Latvijas Nacionālās
konsultatīvā padome
kravas ekspeditoru un
loģistikas
asociācija,
Latvijas
Tranzīta
biznesa
asociācija,
autopārvadātāju
asociācija
"Latvijas
Auto")
Finanšu
sektora 8
attīstības
stratēģijas
darba grupa
Konsultatīvā
valsts
programmu

padome 4
atbalsta

ne retāk kā divas reizes 23.02.2012.
gadā

Darba grupas sēdes 10.05.2012.
notiek
pēc
priekšsēdētāja
uzaicinājuma; 3 reizes
kopš gada sākuma
Padomes sēdes notiek 13.04.2012.
pēc
Padomes
priekšsēdētāja

koordinācijai
pilnveidošanai

un

Publiskās un privātās
partnerības
konsultatīvās padome
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda
(turpmāk – ES fondi)
uzraudzības komitejas
sastāvā iekļauti NVO
pārstāvji, tādējādi tiek
nodrošināta
NVO
līdzdalība ar ES fondu
īstenošanu
saistīto
lēmumu pieņemšanā
NVO
sektoru
ar
padomdevēja tiesībām
EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu
2004.2009.gadam
uzraudzības un vadības
komitejā,
EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu
2009.2014.gadam
uzraudzības komitejā un
Latvijas un Šveices
sadarbības programmas
vadības
komitejā
pārstāv
biedrība
„Latvijas
Pilsoniskā
alianse”.
2012.gadā
notika
viena
(12.03.2012.)
EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu
2009.2014.gadam
uzraudzības komitejas
rakstiskā procedūra un
viena
(21.03.2012.)
EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu
2004.2009.gadam
uzraudzības un vadības
komitejas
rakstiskā
procedūra.
Konsultatīvā
padome
valsts
atbalsta
programmu
koordinācijai
un
pilnveidošanai

6

uzaicinājuma, bet ne
retāk kā reizi divos
mēnešos.
2 reizes gadā
2012.gadā
notikusi

nav

vismaz 12, tai skaitā
sociālie
partneri
(saskaņā ar Ministru
kabineta
2010.gada
23.novembra
noteikumiem Nr.1072
„Uzraudzības komitejas
nolikums”

Laika
periodā
no 31.05.2012.
2012.gada
1.janvāra
līdz 31.maijam notika 1
uzraudzības komitejas
sēde, kā arī 2 rakstiskās
procedūras

Katrā komitejā 1

Laika
periodā
no n/a (skat. informāciju
2012.gada
1.janvāra 1.kolonnā)
līdz 31.maijam notika
2 rakstiskās procedūras
(skat.
informāciju
1.kolonnā)

4
(Latvijas
darba
devēju konfederācija,
Latvijas Komercbanku
asociācija,
Latvijas
Riska
kapitāla
asociācija,
Latvijas
Tirdzniecības
un
rūpniecības kamera)

Padomes sēdes notiek 13.04.2012.
pēc
Padomes
priekšsēdētāja
uzaicinājuma, bet ne
retāk kā reizi divos
mēnešos.

7. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē
2012.gada!
4.1. Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas
dokumentu skaits (kopā)
4.2. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
skaits, kur darba grupās bija iekļauts NVO pārstāvis
4.3. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
skaits, kuru izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus
4.4. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
skaits, par kuriem saņemti NVO atzinumi
4.5. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
skaits, kas apspriesti konsultatīvajās padomēs
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8. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas
ministrija rīkoja 2012.gadā!
Sabiedriskās apspriedes ____0____(skaits)
Publiskās apspriešanas _____0____(skaits)
9. Lūdzu, sniedziet informāciju par 2012.gadā NVO sniegto finansiālo
atbalstu (nesaistītu ar ES struktūrfondu projektu finansējumu) un
finansējumu NVO, kas noteikts normatīvajos dokumentos!
Pamatojums un atbalsta saņēmējs NVO
Summa
10. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes
uzdevumu izpildi NVO?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā", lūdzu, norādiet konkrētus uzdevumus!
11.Ja vēlaties, lūdzu, sniedziet citu informāciju, kas saistīta ar pilsoniskās
sabiedrības līdzdalību ministrijas darbā!
Finanšu ministrijā, atbilstoši Ministru prezidenta 2011.gada 19.jūlija rezolūcijai
Nr.87/201 1–JUR-80, ir izveidota darba grupa, kas izstrādās normatīvo aktu
projektus, lai precizētu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas, līdzekļu izlietojuma,
uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību nevalstiskajām
organizācijām. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padome ir izvirzījusi dalībai šajā darba grupā
nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Līdz 2012.gada maijam ir jau notikušas trīs
darba grupas sanāksmes.

