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Par priekšlikumiem Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem 

 

Valsts kanceleja, pamatojoties uz 2016. gada 30. marta Ministru kabineta 

un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

(turpmāk – NVO memoranda padome) sēdē lemto, virza darbības programmā 

“Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) grozījumus un papildinājumus 

turpmākai saskaņošanai Ministru kabinetā un apstiprināšanai Eiropas Komisijā.  

Lai nostiprinātu biedrību un nodibinājumu partnerību Eiropas Savienības fondu 

plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, kā arī iespējami pilnveidotu sākotnējā partnerības 

principa nepietiekamo īstenošanu turpmākajā ES fondu vadībā, lūdzam DP sadaļas 

7.2. “Darbības programmas sagatavošana un partneru iesaiste” apakšsadaļā “Sociālo 

partneru, biedrību un nodibinājumu iesaiste DP īstenošanā” ietvert papildinājumus 

sekojošā redakcijā: 

• (11461) Katra SAM ietvaros tiks vērtēts, cik būtiska ir biedrību un 

nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam1, iesaiste SAM īstenošanā 

                                                           
1 svarīgi nodalīt biedrības un nodibinājumus sabiedriskajam labumam, kas dibinātas, lai pārstāvētu noteiktas 

idejas un vērtības vai sabiedrības grupas (kā, piemēram, vides organizācijas, pilsoniskās sabiedrības 

stiprināšanas organizācijas, dzimumu līdztiesības organizācijas, pretkorupcijas organizācijas, cilvēku ar īpašām 

vajadzībām organizācijas utt.) un organizācijas, kas ir veidotas, lai pārstāvētu noteiktu grupu ekonomiskās 

intereses ar mērķi veicināt peļņas gūšanas iespējas (nozaru asociācijas, profesionālās asociācijas, jaunas 

biedrības un nodibinājumi, kas izveidotas ar mērķi lobēt kādas grupas ekonomiskās intereses vai izmantot ES 

Fondus kā peļņas avotu) un sociālos partnerus – LDDK, LTRK, LBAS, u.c. 
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un, izstrādājot projekta vērtēšanas kritērijus, metodiku un MK noteikumus, tiks 

iedzīvināti principi, kas nodrošina biedrību un nodibinājumu sabiedriskajam 

labumam iesaisti. 

• (11462) Ikvienā SAM, kur ir nozīmīga biedrību un nodibinājumu līdzdalība tiks 

izvēlēts tāds finansējuma administrēšanas mehānisms, kas nerada nesamērīgu 

administratīvo slogu un naudas plūsmas problēmas projekta ieviesējam. 

• (11463) Lai nodrošinātu, ka partnerība tiek īstenota profesionāli, organizāciju 

sabiedriskajam labumam līdzdalība Struktūrfondu UK un AK tiek nodrošināta 

no Tehniskās palīdzības, vismaz daļēji sedzot līdzdalības administratīvās 

izmaksas. Par līdzdalības modeļa risinājumiem vienojas Finanšu ministrija, 

sadarbībā ar Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanas 

padomi. 

• (11464) Sabiedrības līdzdalības efektivitāte Struktūrfondu ieviešanā tiek 

izvērtēta reizi gadā Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes sēdē, kur vērtējumu par sadarbības efektivitāti sniedz gan 

nozaru ministrijas, gan NVO. 

Otrs NVO memoranda padomes priekšlikumu virziens ir saistīts ar 

nepieciešamību DP noteikt atsevišķu specifisko atbalsta mērķi nolūkā stiprināt 

pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un iesaisti rīcībpolitikas plānošanā un realizēšanā un 

nodrošināt konsultāciju kvalitātes pilnveidi izpildvarai un likumdevējam, paredzot 

biedrību un nodibinājumu līdzdalības iespējas politikas plānošanas procesos un it īpaši 

Eiropas Savienības fondu plānošanā un uzraudzībā visās nozarēs – veselībā, izglītībā, 

vides saglabāšanā, tiesības, labklājībā, kultūrā u.c. jomās. Paredzamais specifiskā 

atbalsta mērķa finansējuma apjoms būtu pielīdzināms nozaru sociālā dialoga 

stiprināšanas pasākuma finansējuma apjomam, t.i. 1,5 milj. Eur apmērā, par atbildīgo 

iestādi nosakot Valsts kanceleju.  

Abi iepriekšminētie priekšlikumi ir pamatojami ar virkni Eiropas Savienības un 

nacionālā līmeņa normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem. Eiropas 

Komisijas deleģētās 2014.gada 7.janvāra Regulas Nr. 240/2014 par Eiropas rīcības 

kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem preambulas 2.punktā norādīts, ka: “Partnerība nozīmē ciešu sadarbību starp 

publiskām iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem, kā arī struktūrām, kas 

pārstāv pilsonisko sabiedrību, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī visā programmas 

ciklā, kurā ietilpst sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas posmi.” 

Minētās regulas preambulas 8.punktā ir uzsvērta partneru loma uzraudzības komitejās, 

nosakot, ka: “Partneriem, aktīvi piedaloties uzraudzības komitejās, būtu jāiesaistās  

darbības novērtēšanā attiecībā uz dažādām prioritātēm, jāvērtē attiecīgie ziņojumi par 

programmām un – vajadzības gadījumā – uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus.” 

Atzīstot partneru dažādību pieredzes un kapacitātes ziņā, ir uzsvērta arī  

nepieciešamība stiprināt attiecīgo partneru institucionālās spējas programmu 

sagatavošanā un īstenošanā, lai būtu iespējama efektīva partnerība. Regulas 17.panta 

1.daļa norāda uz vadošās iestādes pienākumu izvērtēt nepieciešamību izmantot 

tehnisko palīdzību, lai nostiprinātu partneru institucionālās spējas, jo īpaši attiecībā uz 

mazajām vietējās varas iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem un 

nevalstiskajām organizācijām lai palīdzētu tiem efektīvi piedalīties programmu 

sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā un šī paša panta 4.daļā ir 

noteikts, ka ESF programmām vadošās iestādes mazāk attīstītos vai pārejas reģionos 



3 
 

vai dalībvalstīs, kas ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda atbalstu (tātad arī Latvijā), 

nodrošina, ka atkarībā no vajadzības atbilstoši ESF līdzekļi tiek piešķirti programmās 

iesaistīto sociālo partneru un nevalstisko organizāciju spēju palielināšanas 

pasākumiem. Tāpat arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra 

regulas (ES) Nr. 1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības 

fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 

fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 

1083/2006 5.pants uzliek pienākumu dalībvalstīm nodrošināt daudzlīmeņu pārvaldības 

pieeju visā programmu sagatavošanas un īstenošanas laikā, iesaistot ekonomiskos un 

sociālos partnerus, attiecīgās struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību un 

nevalstiskās organizācijas. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam kā vienu no 

prioritātēm izvirza inovatīvu pārvaldību un sabiedrības līdzdalību, nosakot mērķi 

izveidot publisko pārvaldību, kas ir efektīva, spēj ne tikai ātri reaģēt uz pārmaiņām, bet 

arī paredzēt un virzīt tās, radot sabiedrībai nozīmīgus un nākotnē nepieciešamus 

pakalpojumus, un kurā aktīvi līdzdarbojas lielākā daļa Latvijas sabiedrības. Šīs 

prioritātes ietvaros stratēģijā tiek noteikti sekojoši prioritārie ilgtermiņa rīcības 

virzieni: 

Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā 

(430) Lai maksimāli izmantotu Latvijas cilvēkkapitālu, pieņemtu kvalitatīvākus 

lēmumus un atvieglotu to ieviešanu, politikas veidošanā maksimāli jāiesaista 

sabiedrība. Lai to izdarītu, jārada reālas līdzdalības iespējas, kā arī jāparedz 

motivācijas mehānismi, kas mudinātu šīs iespējas izmantot, piemēram, sociālās 

atzinības sistēmas, administratīvi atvieglojumi vai gluži vienkārši uzskatāmi 

pierādījumi, ka līdzdalības rezultāti tiek reāli ieviesti. 

(431) Iesaistot sabiedrību likumu un lēmumu projektu izstrādē un izvērtēšanā, 

jāņem vērā sabiedrības dažādība un sociālā daudzveidība. Jātiecas, lai diskusijā tiktu 

ņemti vērā visu ieinteresēto sabiedrības grupu viedokļi. Politikas un sabiedrisko 

pakalpojumu projektu veidotājiem ir savlaicīgi jāidentificē sabiedrības grupas, uz 

kurām attiecīgais projekts attiecas, tās jāuzrunā un jāiesaista diskusijā. Katrai 

mērķauditorijai jāizmanto piemērotākie līdzekļi un jānodrošina atgriezeniskā saite, 

informējot sabiedrību par to, kas ticis ņemts vērā un kas ne. Trīspusējā sociālā dialoga 

mehānisms ietver darba devēju un darbinieku organizāciju sadarbību ar valsts un 

pašvaldību iestādēm, savukārt divpusējais sociālais dialogs – darba devēju un darba 

ņēmēju viedokļu un interešu saskaņošanu. 

(432) 2009.gada 1.oktobrī Eiropas Padomes dalībvalstu ministri apstiprināja 

dokumentu „Labās prakses kodekss pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai lēmumu 

pieņemšanas procesā. (Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision 

Making Process). Kodeksā atspoguļotas pilsoniskās sabiedrības līdzdalības vērtības, 

vadlīnijas, mehānismi un pušu atbildība aktīvai iedzīvotāju un organizētās pilsoniskās 

sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā. 

Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija 

(433) Lai padarītu sabiedriskās līdzdalības procesu pēc iespējas konstruktīvāku 

un efektīvāku, jāstiprina Latvijas iedzīvotāju spējas un prasmes līdzdarboties 

sabiedriskajos procesos, īstenojot pilsoniskās izglītības programmas gan vispārējās 
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izglītības ietvaros, gan ārpus tās – semināru, lekciju un kursu formā. Tādā veidā 

pilsoniskā izglītība ne tikai attīstītu sabiedrības spējas līdzdarboties, bet arī veicinātu 

sabiedrības sociālo integrāciju. 

 

Kā vienu no iespējamajiem risinājumiem sabiedrības līdzdalības politikas 

veidošanā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam paredz: 

(439) Organizētās pilsoniskās sabiedrības līdzdalības nodrošināšana. 

Organizētās pilsoniskās sabiedrības grupām piemīt zināšanas un iemaņas, kā iesaistīt 

iedzīvotājus sabiedriskajos procesos. Organizācijas nodrošina atbalstu iedzīvotājiem 

tajos brīžos, kad ne valsts, ne pašvaldība to nespēj, tāpēc organizāciju darbs ir augstu 

vērtējams un veicināms. Pilsoniskās sabiedrības organizētās grupas ir tilts starp 

iedzīvotājiem un valsts pārvaldi, tās sniedz kompetentu un uz sabiedrības vajadzībām 

balstītu viedokli, iesaistās rīcības politikas izstrādē, ieviešanā un izvērtēšanā. 

 Valsts kancelejas virzītie DP grozījumu priekšlikumi pilnībā atbilst Latvijas 

Nacionālā attīstības plāna 2014-2020.gadam (turpmāk – NAP) prioritātes "Cilvēka 

drošumspēja" rīcības virziena "Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā 

piederības Latvijai pamats" īstenošanas uzstādījumiem, kura ietvaros tiek noteikti divi 

mērķi – “[320] Veicināt iedzīvotāju piederību, pilsonisko apziņu un lepnumu par savu 

valsti un tautu” un “[325] Palielināt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos”. 

Rīcības virziena ietvaros ir noteikti veicamie uzdevumi, kas tieši attiecas uz pilsonisko 

līdzdalību un nevalstisko sektoru – “[338] Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana un publiskās pārvaldes komunikācija ar sabiedrību jautājumos, kas 

visvairāk skar cilvēkus” un “[339] Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, kas 

stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un 

interešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju 

iesaistīšana, talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalība 

politikas veidošanā”. Abu uzdevumu ieviešana paredzēta daļēji izmantojot arī 

Kohēzijas politikas fondu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu, tomēr 

praktiski nevienā no minētajiem uzdevumiem nav piešķirts Kohēzijas politikas fondu 

finansējums pilsoniskās līdzdalības veicināšanas un nevalstisko organizāciju 

atbalstam, kas rada risku nesasniegt NAP noteiktos rezultātus saistībā ar iedzīvotāju 

pilsoniskās līdzdalības un politiskās uzticēšanās indeksu pieaugumu, kā arī iedzīvotāju 

savstarpējās uzticības īpatsvara un iedzīvotāju īpatsvara, kas darbojas nevalstiskajās 

organizācijās palielināšanos vienlaikus mazinot sabiedrības neiecietību pret citu 

tautību pārstāvjiem. Šo rādītāju izpilde ir īpaši nozīmīga demokrātiskas un saliedētas 

sabiedrības un stabilas valsts attīstībai, jo īpaši pašreizējos apstākļos, kad Eiropas 

Savienību skārusi patvēruma meklētāju krīze un Latvijas valsts stabilitāti apdraud  

ģeopolitiskie riski no austrumu kaimiņvalsts puses. 

   Bez tam jāatzīmē, ka arī neatkarīgi eksperti no SIA “Safege Baltija”, veicot 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma ietvaros 

īstenoto pasākumu 1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšana” ieviešanas ietekmes izvērtējumu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā2, konstatēja, ka piešķirtajam finansējumam administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai ir tieša saistība ar NVO veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem 

rezultātiem un mazākas organizācijas, kurām nav pietiekošas administratīvās 

kapacitātes, ilgtspējīgus rezultātus uzrāda daudz retāk. Rezultātā Finanšu ministrijai 

                                                           
2 Secinājumu skatīt izvērtējuma 5.starpziņojuma 48.lpp. 

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/5_starpzinojums_0.pdf  

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/5_starpzinojums_0.pdf
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sadarbībā ar Kultūras ministriju un Valsts kanceleju tiek ieteikts rast iespēju ES fondu 

nākamajā plānošanas periodā finansēt NVO administratīvās kapacitātes celšanas 

projektus, jo pretējā gadījumā cilvēkresursu mainības dēļ, kas raksturīga 

nevalstiskajām organizācijām, nepiešķirot finansējumu administratīvās kapacitātes 

celšanai, tiek veicināts risks zaudēt NVO rīcībspējas efektivitāti. 

Papildus vēršam uzmanību, ka abas pārējās Baltijas valstis – Lietuva un 

Igaunija ir spējušas pamatot Eiropas Komisijai nepieciešamību investēt nevalstisko 

organizāciju profesionālajā izaugsmē un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības 

veicināšanā, attiecīgi savās ES fondu darbības programmās paredzot līdzekļus 

11.tematiskajā mērķī “Uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās 

spējas un valsts pārvaldes efektivitāti”. Savukārt, ja Latvija ilgstoši nespēs piesaistīt 

ES fondu finansējumu nevalstiskā sektora attīstībai tiks veicināta nevienmērīga 

pilsoniskās sabiedrības zināšanu pilnveide un līdzdalības procesu attīstība Baltijas 

valstu vidū, Latviju nostādot nelabvēlīgākā situācijā un tādējādi kopumā kavējot valsts 

konkurētspējas attīstību un izaugsmi salīdzinājumā ar reģiona kaimiņvalstīm. 

Aicinām Finanšu ministriju kā Eiropas Savienības fondu vadošo iestādi izvērtēt 

NVO memoranda padomes un Valsts kancelejas virzītos DP grozījumu priekšlikumus 

pirms to iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā un priekšlikumu noraidījuma 

gadījumā skaidrot kādā laika grafikā un kā praktiski tiks īstenots NVO memoranda 

padomes 2016.gada darba plānā Finanšu ministrijai dotais uzdevums veikt grozījumus 

darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, nosakot biedrības un 

nodibinājumus kā finansējuma saņēmējus, kur attiecināms.  

 

 

 

Cieņā 

 

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš 
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