Atzinums* Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības
mehānisma plāna 6.komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena
“Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju
izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā”
īstenošanas noteikumi”
13.07.2022.
* Atzinums iesniegts Tiesību akta portālā.
Atzinums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna
6.komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes
modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības
pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā” īstenošanas noteikumiem (tiesību
aktu lietas Nr. 22-TA-813)
Lai nodrošinātu harmonizāciju starp MK noteikumu redakciju un anotācijā iekļauto
skaidrojumu par izmaksu aprēķinu:
“1) Grantu programma ar mērķi nodrošināt nevalstisko organizāciju stiprināšanu, attīstību un
pieredzes pilnveidi sociālās drošības pārstāvniecības jomā, lai sekmētu sociāli mazāk aizsargāto
iedzīvotāju grupu interešu aizstāvību. Plānots atbalstīt 15 NVO, ieskaitot partnerus: 1 550 010
euro. Finansējums plānots atklāta konkursa veidā, novirzot to vidēji 5 projektiem, plānotā
projekta summa vidēji 310 002 euro.
2) Grantu programma ar mērķi nodrošināt nevalstisko organizāciju attīstību, kapacitātes
stiprināšanu un praktisko pieredzi veikt sabiedrisko monitoringu par publiskā finansējuma un
ārvalstu investīciju godprātīgu izmantošanu. Plānots atbalstīt 15 nevalstiskās organizācijas,
ieskaitot partnerus 726 960 euro. Finansējums plānots atklāta konkursa veidā, novirzot to vidēji
5 projektiem, plānotā projekta summa vidēji 145 392 euro.
3) Lai atspoguļotu programmu ietekmi uz izvirzītajiem investīcijas mērķiem, tiks veikts ex-post
izvērtējums grantu programmu ietvaros īstenoto projektu ieguldījumam mērķu sasniegšanā
(piemēram, tiks novērtēta izvirzīto mērķu sasniegšana - pieaugošs biedrību/nodibinājumu
sniegto atzinumu skaits sociālo grupu interešu aizstāvībai; NVO ekspertīze, atzinumi un
informācija mājaslapās/plašsaziņas līdzekļos par "sargsuņu" uzraugāmajiem projektiem un
sasniegtajiem rezultātiem, u.c.): ~1,81% no kopējām izmaksām, 41 990 euro.
Kopā 2 318 960 euro.”, aicinām veikt redakcionālus precizējumus MK noteikumu 9.punktā,
izsakot to šādā redakcijā:
9.1. mērķis “Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji”: līdz 2026.gada 31.augustam atbalstītas
30 NVO (tieši vai caur sadarbības līgumiem ar vadošo partneri – projektu īstenotāju), tai skaitā
vismaz 5 NVO īstenojušas projektus vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecībai
sociālās drošības jomā un vismaz 5 NVO īstenojušas projektus sabiedrības interešu uzraudzības
jomā par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu:
9.2. mērķa starpposma rādītājs: līdz 2024.gada 30.septembrim atbalstītas 10 NVO grantu
projektu veidā, ņemot vērā šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktos ietvertos
nosacījumus.
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Savukārt 18.punktu izteikt šādā redakcijā:
“18.1. 310 002 euro sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecības sociālās
drošības jomā, ievērojot 21.3.punkta nosacījumu;
18.2. 145 392 euro sabiedrības interešu uzraudzības par ārvalstu investīciju un valsts budžeta
finansējuma izlietojuma jomā, ievērojot 21.3.punkta nosacījumu.”
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