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, Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte, 67083881, laura.upite@fm.gov.lv)
2. Vai ministrija 2011.gadā ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar NVO?
 Jā
Nē
Finanšu ministrija 24.11.2011. noslēgusi sadarbības līgumu uzņēmējdarbības vides un finanšu
sektora attīstības veicināšanai ar Latvijas Komercbanku asociāciju.
3. Vai 2011.gadā ministrija un NVO parakstījušas memorandu par sadarbību vai citu līdzīgu
dokumentu?
 Jā
Nē
Valsts ieņēmumu dienests 2011.gadā noslēdza vienošanās par sadarbību:
1) 07.01.2011. ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju;
2) 20.01.2011. ar biedrību "Latvijas Zivrūpnieku savienība";
3) 08.02.2011. ar Latvijas Pārtikas tirgotāju asociāciju;
4) 08.02.2011. ar Būvmateriālu ražotāju asociāciju;
5) 12.04.2011. ar Latvijas Tirgotāju asociāciju;
6) 21.04.2011. ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju;
7) 11.10.2011. ar Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienību.
Finanšu ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK), Zemnieku saeima un Latvijas Komercbanku asociācija (LKA)
07.09.2011. parakstīja kopīgi izstrādātu dokumentu „Nodokļu politikas stratēģija 2011.2014.gadam”.
4. Vai ministrija 2011.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas NVO par līdzdalības
iespējām valsts pārvaldē?
Jā
 Nē
Ja atbilde ir ,jā", lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits ________
NVO dalībnieku skaits ______
1

5. Vai ministrija 2011.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 26 (ieskaitot padotības institūciju pasākumus)
NVO dalībnieku skaits aptuveni 200
5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
 Jā
Nē
Ja atbilde ir ,ja", lūdzu, noradiet pasākumu skaitu! Pasākumu skaits
(ieskaitot padotības institūcijas)
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6. Vai ministrija 2011.gadā rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas valsts pārvaldē
strādājošajiem par NVO iesaisti, konsultācijām ar NVO, dažādiem līdzdalības aspektiem?
Jā
 Nē
Ja atbilde ir ,jā", lūdzu, norādiet skaitu!
Pasākumu skaits ________
Pasākumu dalībnieku skaits

2

7.Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgas konsultatīvas padomes/darba grupas
ministrijā darbojās 2011.gadā!
Pēdējas sēdes datums
Konsultatīvas padomes
NVO skaits Sasaukšanas
nosaukums
padomes biežums
sastāvā
Revīzijas konsultatīvā padome

4

Publiskās un privātās partnerības
konsultatīvā padome

6

Muitas un uzņēmēju konsultatīvā
padome

3

Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda (turpmāk – Vismaz 12
ES fondi) uzraudzības komitejas (t.sk. soc.
sastāvā iekļauti NVO pārstāvji,
partneri)
tādējādi tiek nodrošināta NVO
līdzdalība ar ES fondu īstenošanu
saistīto lēmumu pieņemšanā
EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu uzraudzības un
vadības komitejā un Latvijas un
Šveices sadarbības programmas
vadības komitejā pārstāv biedrība
„Latvijas Pilsoniskā alianse”.
2011.gadā notika trīs
(31.01.2011., 11.04.2011.,
21.10.2011.) Latvijas un Šveices
sadarbības programmas vadības
komitejas rakstiskās procedūras

3

1

Saskaņā
ar 23.11.2011.
padomes
nolikumu ne
retāk kā 2
reizes
gadā.
2011.gadā ir
notikušas
4
sēdes.
Saskaņā
ar 14.12.2011.
padomes
reglamentu –
vismaz
2x
gadā
Ne retāk kā 2 06.11.2011.
reizes gadā

2011.g. notika ES fondu uzraudzības
2 uzraudzības komitejas un
apakškomiteju sēdes
komitejas
sēdes un 4 2011.gada 14.apakškomiteju 15.septembrī, rakstiskā
procedūra 2011.gada
sēdes, kā arī 8
25.novembrī
rakstiskās
procedūras
2011.g. notika (skat. informāciju
3 rakstiskās 1.kolonnā)
procedūras
(skat.
informāciju
1.kolonnā)

8. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrāde 2011.gadā!
4.1. Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas
dokumentu skaits (kopā)

143, no tiem 93
nodokļu sektorā

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

15
14
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9. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas
ministrija rīkoja 2011.gadā!
Sabiedriskās apspriedes 10
Publiskās apspriešanas 5

10. Lūdzu, sniedziet informāciju par 2011.gadā NVO sniegto finansiālo atbalstu (nesaistītu
ar ES struktūrfondu projektu finansējumu) un finansējumu NVO, kas noteikts normatīvajos
dokumentos!
Pamatojums un atbalsta saņēmējs NVO

Summa

Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments informē, ka 2011.gadā turpinājās NVO
atbalsts šādu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas un Šveices sadarbības programmas
līdzfinansēto projektu un grantu shēmu ietvaros:

4

Ārvalstu
finanšu
palīdzības
sniedzējs

Aktivitātes nosaukums

Īstenotājs

Summa,
milj. LVL

Ieviešanas
periods

EEZ
un
Norvēģijas
finanšu
instrumenti

Individuālais projekts
„Ilgtspējīga
dabas
resursu izmantošana
un apsaimniekošana
NATURA
2000
teritorijas - populāros
un potenciālos tūrisma
galamērķos”

Latvijas
lauku
tūrisma
asociācija
„Lauku
ceļotājs”

0,33 milj.

2008.-2011.

EEZ
un
Norvēģijas
finanšu
instrumenti

Grantu shēma ”NVO
fonds”

Sabiedrības
integrācijas
fonds

3,8 milj.*

2007.-2011.

Šveices
programma

Grantu shēma ”NVO
fonds”

Sabiedrības
integrācijas
fonds

1,9 milj.*

2010.-2013.

*atklātos konkursos pieejamais finansējums NVO īstenotiem apakšprojektiem

11. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi
NVO?
 Jā
Nē
Ja atbilde ir ,jā", lūdzu, norādiet konkrētus uzdevumus!
Finanšu ministrija ar likumu „Par zvērinātiem revidentiem” jau ir deleģējusi
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai tādus valsts pārvaldes uzdevumus kā
zvērinātu revidentu sertifikācija (tajā skaitā arī sertifikāta darbības apturēšana un
anulēšana), zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšana (tajā skaitā arī
licences darbības apturēšana un anulēšana), zvērinātu revidentu un zvērinātu
revidentu komercsabiedrību profesionālās darbības kvalitātes kontroļu veikšana,
disciplinārlietu ierosināšana pret zvērinātu revidentu, to izskatīšana un sodu
piemērošana.

5

