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Sadarbības līgums
uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai

Rīgā

Ministrijas Lietvedības reģistrācijas

LTRK Lietvedības reģistrācijas

Nr. __________________

Nr. __________________

2009.gada 22.maijs

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumiem Nr.239 „Finanšu ministrijas nolikums” rīkojas ministrs Einārs Repše, turpmāk
tekstā "Ministrija", no vienas puses, un
Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, kas darbojas uz statūtu pamata, tās
valdes priekšsēdētājas Ţanetas Jaunzemes - Grendes personā, turpmāk tekstā "LTRK", no otras puses,
Ministrija un LTRK kopā turpmāk tekstā – "Puses" vai atsevišķi – „Puse”,
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestajā un septītajā daļā ietvertos valsts pārvaldes
principus,
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo, ceturto un piekto daļu,
ievērojot LTRK statūtos noteiktos mērķus veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijas Republikā
un līdzdarboties valsts ekonomiskās politikas izstrādē,
Puses noslēdz šādu Sadarbības līgumu uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai (turpmāk –
Līgums):
I. Līguma priekšmets
1.1. Nolūkā veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā, veidot valsts politiku saskaņā ar
uzņēmēju interesēm, identificēt uzņēmējdarbību kavējošos apstākļus un veikt visas nepieciešamās
darbības to novēršanai, Ministrija un LTRK ar šī Līguma parakstīšanu vienojas par galvenajiem
sadarbības virzieniem un nosacījumiem augstāk minēto mērķu sasniegšanai.
1.2. Kā prioritārās sadarbības jomas Puses atzīst nodokļu politiku, ES fondu līdzekļu koordināciju un
izlietošanu, valsts budţeta un komercdarbības atbalsta jautājumus.
II. Sadarbības formas
2.1. Atklātība finanšu politikas veidošanā un informācijas par Ministrijas darbību sniegšana LTRK
2.1.1. Pēc vienas Puses lūguma, parasti reizi ceturksnī, notiek LTRK un Ministrijas koordinatoru
tikšanās. Tikšanās laikā Puses pārrunā sadarbības gaitu, aktuālos jautājumos un Ministrijas iekšējo
gada darba plānā ietvertos pasākumus / to ieviešanas termiņus.
2.1.2. Lai nodrošinātu operatīvu LTRK informēšanu par likumdošanas iniciatīvām jau pirms
normatīvo dokumentu izstrādes darba uzsākšanas, Ministrija divu darba dienu laikā pēc pēdējās
Finanšu ministrijas Vadības komitejas sēdes (parasti notiek vienu reizi nedēļā, pirmdienās) apņemas
LTRK nosūtīt sēdes apstiprinātās darba kārtības kopiju, iepriekšējās sēdes protokola kopiju un sēdē
izskatīto uzziņu (īss kopsavilkums par plānoto projekta saturu, izstrādes nepieciešamību, termiņiem,
atbildīgo amatpersonu utt.) kopijas. Materiālus Ministrija nosūta uz LTRK koordinatora e-pasta adresi
vai piešķir LTRK pieeju Vadības komitejas mājaslapai ministrijas iekšējā tīklā, informējot par to
LTRK koordinatoru.
2.1.3. Ministrija pēc iespējas laicīgāk informē LTRK par citiem, parasti steidzamā kārtībā virzītiem
jautājumiem (politikas plānošanas vai likumdošanas iniciatīvām), kas izņēmuma apstākļu dēļ nav
iekļauti izskatīšanai Vadības komitejas sēdē, var radīt ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi vai izriet no
citiem LTRK biedrus interesējošiem jautājumiem.
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2.1.4. LTRK biedru būtiskākās intereses ir apkopotas Komercdarbības politikas pamatnostādnēs, kas
tiek pievienotas Līgumam kā Pielikums Nr. 1.
2.2. LTRK līdzdalība finanšu politikas izstrādē
2.2.1. Ja LTRK identificē interesējošus jautājumus Ministrijas gada darba plānā, Vadības komitejas
apstiprinātajās likumdošanas / politikas plānošanas iniciatīvās vai Ministrijas citādi sniegtajā
informācijā, LTRK sazinās ar Ministrijas kontaktpersonu un vienojas par kārtību, kādā LTRK piedalās
attiecīgā jautājuma risināšanā. LTRK līdzdalība var tikt īstenota piedaloties attiecīgās darba grupās vai
sanāksmēs, sniedzot atzinumu par izstrādāto tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu projektu,
un citā veidā pauţot viedokli par uzņēmējdarbības jautājumiem.
2.2.2. Pēc LTRK pieprasījuma, Ministrijas koordinators sniedz papildu informāciju par plānotās
likumdošanas vai politikas dokumenta iniciatīvas būtību, plānoto virzības gaitu un termiņiem.
2.2.3. Lai nodrošinātu ērtu un ātru komunikāciju ar Ministriju, šajā līgumā norādītais Ministrijas
koordinators pārstāv Ministriju visos LTRK interesējošos sadarbības jautājumos.
2.3. Uzņēmējdarbības jomas pārstāvju–ekspertu atbalsts Ministrijai politikas izstrādē
2.3.1. LTRK pēc pieprasījuma nodrošina Ministriju ar uzņēmējdarbības praktiķu viedokli, izmantojot
atbilstoši LTRK statūtiem izveidoto nozaru un interešu Kompetenču padomju tīklu.
2.3.2. LTRK informē Ministriju par tās darbības stratēģiju, nozīmīgākajām biedru interesēm un LTRK
izstrādātajām Komercdarbības politikas pamatnostādnēm, kā arī būtiskiem pieņemtajiem lēmumiem
par nozares politikas iniciatīvām sadarbības ietvaros.
III. Pušu vadības tikšanās
3.1. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā, tiek rīkota Pušu vadības tikšanās, kurā
Ministriju pārstāvēs finanšu ministrs un LTRK pārstāvēs padomes locekļi, lai apspriestu būtiskākos
sadarbības un nozares politikas jautājumus.
3.2. Pēc LTRK lūguma, LTRK padomes sēdēs pēc iespējas piedalīsies finanšu ministrs vai citas
augstākās Ministrijas amatpersonas, sniedzot informāciju par nozares politikas aktualitātēm un atbildot
uz LTRK jautājumiem.
3.3. Minētās tikšanās organizē un tajās izskatāmos jautājumus sagatavo Ministrijas un LTRK
koordinatori pēc vienas puses pieprasījuma.
IV. Publiskā komunikācija un rīcība ar līguma ietvaros saņemto informāciju.
4.1. Šis līgums ir publisks un Puses to līdz ar citu informāciju par sadarbību izvieto Interneta mājas
lapās (www.fm.gov.lv, www.chamber.lv).
4.2. Ministrija ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un pēc
pieprasījuma ir tiesīga slēgt līdzīga satura līgumus ar citām nevalstiskām organizācijām.
4.3. Puses ņem vērā, ka informācija, kuru Ministrija šī līguma ietvaros izpauţ vai nodod LTRK
saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. un 6.pantu ir ierobeţotas pieejamības informācija. Šī
informācija ir dokumentu darba variants un sagatavota Ministrijas funkciju veikšanai, un tā var
neietvert nepieciešamos analīzes datus un kompetento amatpersonu apstiprinājumu noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā minēto, LTRK apņemas neizpaust publiski (tajā skaitā masu medijos) šajā punktā minēto
informāciju trešajām personām, pirms Ministrija to nav darījusi publiski pieejamu. LTRK var nodot
informāciju saviem darbiniekiem vai biedriem, vienlaicīgi nodrošinot minētā noteikuma ievērošanu no
attiecīgo personu puses.
.
V. Līguma spēkā esamība
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
5.2. Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, trīs mēnešus iepriekš nosūtot otrai Pusei rakstveida
paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
5.3. Ja netiek pildītas Līgumā noteiktās saistības, Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 30
(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš nosūtot otrai Pusei rakstveida paziņojumu par Līguma
izbeigšanu.
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5.4. Puses, rakstveidā vienojoties, var izbeigt Līgumu jebkurā laikā.
VI. Pušu koordinatori
6.1. Puses Līguma izpildes jautājumos sazināsies caur norādītajām kontaktpersonām.
6.2. Ministrijas kontaktpersona un kontaktinformācija:
vārds un uzvārds: Gundars Kauliņš
tālrunis: 67095401
mobilais tālrunis: 29171636
elektroniskais pasts: Gundars.Kaulins@fm.gov.lv
6.3. LTRK kontaktpersona un kontaktinformācija:
vārds un uzvārds: Daniels Pavļuts
tālrunis: 67830814
mobilais tālrunis: 29338008
elektroniskais pasts: daniels.pavluts@chamber.lv
6.4. Puse rakstveidā informēs otru Pusi, ja mainīsies kontaktpersona vai to kontaktinformācija.
VII. Konfidencialitāte
7.1. Puses neizpaudīs otras Puses konfidenciālo vai ierobeţotas pieejamības informāciju, kas uzzināta
sadarbības laikā.
7.2. Puse informēs otru Pusi par to, kura informācija ir konfidenciāla vai ierobeţotas pieejamības
informācija.
VIII. Līguma forma
8.1. Līgums sastādīts un apsprieţams atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem.
8.2. Visas Līguma izmaiņas ir spēkā, ja tās ir sastādītas rakstveidā un Pušu parakstītas.
8.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapaspusēm 2(divos) eksemplāros pa vienam eksemplāram
katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
IX. Pušu rekvizīti un paraksti

Ministrija:
LR Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Reģ.Nr. 90000014724
Banka: Valsts kase TRELLV22
Konts: LV77TREL2130010300000

Ministrs
Einārs Repše

LTRK:
Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera”
Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010
Reģ.Nr. 40003081501
Banka: AS „Hansabanka”
Kods: HABALV22
Konts: LV08HABA0551000780141

Valdes priekšsēdētāja
Ţaneta Jaunzeme - Grende

