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, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO!
Kaspars Raubiškis, Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma
departamenta Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts, tel.: 67083881, e-pasts:
kaspars.raubiskis@fm.gov.lv
2. Vai ministrija 2010.gadā ir noslēgusi sadarbības līgumus ar NVO?
 Jā
 Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet NVO, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi!
3. Vai 2010.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 2010.gada pirmajā pusē 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______
5. Vai ministrija 2010.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________
NVO dalībnieku skaits______
5.2. Vai Ministrijas darbinieki piedalījušies NVO rīkotos pasākumos?
 Jā
 Nē
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Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet pasākumu skaitu!
Pasākumu skaits: 5
6. Vai ministrija 2010.gada pirmajā pusē rīkojusi izglītojošus pasākumus/lekcijas
valsts pārvaldē strādājošajiem par NVO iesaisti, dažādiem līdzdalības aspektiem?
 Jā
 Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet skaitu!
Pasākumu skaits_______
Pasākumu dalībnieku skaits_______
7. Lūdzu, sniedziet ziņas par to, kādas pastāvīgās konsultatīvās padomes/darba
grupas ministrijā darbojās 2010.gadā!
NVO skaits
Konsultatīvās padomes
Sasaukšanas
Pēdējās sēdes
padomes
nosaukums
biežums
datums
sastāvā
Revīzijas konsultatīvā
Vidēji 1-2
6
01.10.2010.
padome
reizes gadā
Vidēji reizi
Sabiedrības informēšanas
gadā
un komunikācijas vienotās
1
26.11.2010.
Eiropas valūtas ieviešanai
(2010.g.
Latvijā darba grupas
rīkota 1
sanāksme)
Eiropas
Savienības
Vidēji 2
struktūrfondu un Kohēzijas
reizes gadā
fonda (turpmāk – ES fondi)
Vismaz 12
uzraudzības
komitejas
(t.sk.
(2010.g.
sastāvā
iekļauti
NVO
24.11.2010.
sociālie
rīkotas 2
pārstāvji, tādējādi tiek
partneri)
sēdes un 12
nodrošināta NVO līdzdalība
rakstiskās
ar ES fondu īstenošanu
procedūras)
saistīto lēmumu pieņemšanā
EEZ/Norvēģijas
finanšu
Vidēji reizi
instrumentu uzraudzības un
gadā
vadības komiteja.
n/a
2010. gadā notika viena
1
(2010.g.
(skat. informāciju
(01.10.2010.)
vadības
rīkota 1
1.kolonnā)
komitejas
rakstiskā
rakstiskā
procedūra
procedūra)
Šveices
sadarbības
Vidēji 4
programmas
vadības
reizes gadā
n/a
komiteja.
1
(skat. informāciju
2010. gadā notika četras
(2010.g.
1.kolonnā)
(19.03.2010., 15.07.2010.,
rīkotas 4
20.09.2010., 03.12.2010.)
rakstiskās
2

vadības
komitejas
rakstiskās procedūras.

procedūras)

8. Lūdzu, sniedziet ziņas par NVO līdzdalību tiesību aktu izstrādē 2010.gadā!
4.1. Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas
97
dokumentu skaits (kopā)
4.2. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
13
skaits, kur darba grupās iekļauts NVO pārstāvis
4.3. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
7
skaits, kuru izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus
4.4. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
39
skaits, par kuriem saņemti NVO atzinumi
4.5. Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu
2
skaits, kuri apspriesti konsultatīvajās padomēs
9. Lūdzu, norādiet, cik sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas
ministrija rīkoja 2010.gadā!
Sabiedriskās apspriedes: 10
Publiskās apspriešanas: 2
10. Lūdzu, sniedziet informāciju par 2010.gadā NVO sniegto finansiālo atbalstu
(nesaistītu ar ES struktūrfondu projektu finansējumu) un finansējumu NVO, kas
noteikts normatīvajos dokumentos!
Pamatojums un atbalsta saņēmējs NVO
Summa
11. Vai ministrija uzskata par iespējamu nodot konkrētu valsts pārvaldes
funkciju/uzdevumu izpildi NVO?
 Jā
 Nē
Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet konkrētas funkcijas/uzdevumus!
Iekšējo auditoru sertifikācija
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