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 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
(vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts)
2.
Vai ministrija laikā no 2012.gada jūnija līdz decembrim ir noslēgusi līdzdarbības
līgumus ar NVO?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir ,jā", lūdzu, norādiet NVO, ar kurām noslēgti līdzdarbības līgumi!
09.10.2012. noslēgta vienošanās par sadarbību starp Valsts ieņēmumu dienestu un biedrību
„Datorprogrammu autortiesību apvienība (DAA)”.
3.
Vai 2012.gadā no jūnija līdz decembrim 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” ir parakstīta vienošanās par sadarbību sociālās atbildības jomā ar
„Anonīmo spēlmaņu biedrību”.
4.
Vai ministrija laikā no 2012.gada jūnija līdz decembrim 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 laikā no 2012.gada jūnija līdz decembrim 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: 28
NVO dalībnieku skaits: ~260
5.2. Vai ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
□
Jā
□
Nē
Ja atbilde ir „jā", lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits: 33
6. Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgas konsultatīvas institūcijas ministrijā
darbojās laikā no 2012.gada jūnija līdz decembrim!
Konsultatīvas
NVO skaits padomes Sasaukšanas biežums Pēdējas sēdes datums
padomes nosaukums
sastāvā
IUB
–
nozaru 35
ekspertu konsultatīvā
padome

Padomes sēde notiek
divas reizes gadā un,
ja
nepieciešams,
biežāk. Darba grupas
pēc nepieciešamības.
VID – Muitas un 3
(Latvijas Ne retāk kā divas
uzņēmēju
Nacionālās kravas un reizes gadā
konsultatīvā padome ekspeditoru
un
loģistikas asociācija,
Latvijas
Tranzīta
biznesa
asociācija,
autopārvadātāju
asociācija „Latvijas
Auto”)
FM – Valsts atbalsta 5
Ne retāk kā reizi
programmu
divos mēnešos
koordinācijas
un
pilnveidošanas

21.06.2012.
(Padomes sēde)
18.10.2012. (Darba
grupas sēde)
29.11.2012.

03.12.2012.

konsultatīvā padome
(Atbilstoši Ministru
kabineta 2011.gada
1.novembra
sēdes
protokola Nr.62 64.§
16.)
Eiropas Savienības
struktūrfondu
un
Kohēzijas
fonda
(turpmāk – ES fondi)
uzraudzības
komitejas
sastāvā
tiek iekļauti NVO
pārstāvji,
tādējādi
tiek
nodrošināta
NVO līdzdalība ar
ES fondu īstenošanu
saistīto
lēmumu
pieņemšanā.
Konsultatīvā padome
valsts
atbalsta
programmu
koordinācijai
un
pilnveidošanai.

15

Laika periodā no 14.09.2012.
2012.gada
1.jūnija
līdz 31.decembrim
notika 1 uzraudzības
komitejas sēde, kā arī
4
rakstiskās
procedūras.

4 (Latvijas darba
devēju konfederācija,
Latvijas
Komercbanku
asociācija, Latvijas
Riska
kapitāla
asociācija, Latvijas
Tirdzniecības
un
rūpniecības kamera)
2 (1 pārstāvis no
biedrības „Latvijas
Lielo
pilsētu
asociācija” un 1
pārstāvis no Latvijas
Pašvaldību
savienības)

Padomes
sēdes 03.12.2012.
notiek pēc Padomes
priekšsēdētāja
uzaicinājuma, bet ne
retāk kā reizi divos
mēnešos

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
EEZ/Norvēģijas
1
finanšu instrumentu
2009.-2014.gadam

Laika periodā no Plānota
2013.gada
2012.gada jūnija līdz 9.janvārī.
decembrim
netika
sasaukta
neviena
darba grupas sēde.
Pirmā darba grupas
sēde
plānota
2013.gada 9.janvārī.

1 reizi 1-2 gados

21.03.2012.

uzraudzības
komitejas rakstiskā
procedūra
Latvijas un Šveices
sadarbības
programmas vadības
komitejas rakstiskā
procedūra
Darba grupa – Ēnu
ekonomikas
apkarošanai
un
godīgas konkurences
nodrošināšanai
Padziļinātas
sadarbības
programmas komisija
Grāmatvedības
padome
Revīzijas
konsultatīvā padome
Sabiedriskā labuma
komisija

1

1 reizi 1-2 gados

28.10.2011.

3

1 (06.12.-12.2012.)

08.11.2012.

5

Reizi divos mēnešos

06.12.2012.

3

nav 08.09.2010.

3

2012.
gadā
notikušas sēdes
1

03.08.2012.

6

2 reizes mēnesī

13.12.2012.

7. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē laikā no 2012.gada
jūnija līdz decembrim!
7.1. Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
51*
skaits (kopā)
7.2. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
1
kur darba grupās bija iekļauts NVO pārstāvis
7.3. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
12
kuru izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus
7.4. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par
26
kuriem saņemti NVO atzinumi
7.5. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits,
2
kas apspriesti konsultatīvajās padomēs
* tai skaitā 12 tiesību aktu projekti, kuriem saskaņošanu ar NVO veica FKTK sākotnējās
izstrādes procesā.
8. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas ministrija
rīkoja laikā no 2012.gada jūnija līdz decembrim!
Sabiedriskās apspriedes ____5_____(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!
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.

