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Latvijas nevalstiskās organizācijas gan nacionālā līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī iesaistās 

un seko līdzi procesiem, kas notiek, plānojot Latvijā visnozīmīgākās finanšu investīcijas 

tuvākajiem gadiem - Eiropas Savienības struktūrfondus. Diemžēl organizācijas secina, ka 

sabiedrība netiek savlaicīgi iesaistīta šo fondu plānošanas procesos. 

Pilnvērtīgai sabiedrības iesaistei nepieciešams nodrošināt atsevišķus būtiskus elementus fondu 

plānošanas procesā, kā arī, lai ievērotu Eiropas Komisijas noteiktos partnerības principus fondu 

apgūšanā, organizācijas vērš Premjera uzmanību uz zemāk norādītajiem aspektiem, kā arī 

uzskata, ka premjeram ir jāaicina atbilstošās iestādes turpmākai aktīvai rīcībai.  

1. Iesaistoša un caurskatāma komunikācija par līdzdalības iespējām ES fondu 

programmēšanā un reāla procesa organizēšana, kas nodrošina viedokļu 

uzklausīšanu un priekšlikumu izskatīšanu struktūrfondu izmantošanas plānošanas 

procesos. 

Nozaru ministrijām nepieciešams izmantot pieejamos informācijas kanālus un NVO 

koordinējošās organizācijas un institūcijas (piemēram, NVO un Ministru Kabineta sadarbības 

memoranda uzraudzības īstenošanas padome, Vides konsultatīvā padome u.c. sadarbības 

padomes), lai informētu organizācijas par iespējām sniegt komentārus un paust viedokli, un 

apkopotu priekšlikumus par ES plānošanas dokumentiem. Saziņā ar Finanšu ministriju šobrīd ir 

iespējams iegūt tikai apstiprinošu atbildi, ka sabiedrības pārstāvju iesaisti nodrošina nozaru 

ministrijas. Tomēr varam droši apgalvot, ka vairākās nozaru ministrijās nevalstiskās organizācijas 

NETIEK iesaistītas vai arī tiek iesaistītas tikai atsevišķas NVO, piemēram, Izglītības un zinātnes 

ministrijā, Labklājības ministrijā. Tajā pašā laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija demonstrē to, ka regulārs NVO iesaistes process ir iespējams.  

Vēlamies uzsvērt, ka nozaru ministrijas, piemēram, izglītības un veselības jomās iesaista sociālos 

partnerus, bet nenodrošina šo ministriju klientu pārstāvēto organizāciju pārstāvju iesaisti, 

atbilstoši – izglītības jomā- vecāku, bērnu un jauniešu organizācijas, veselības jomā – pacientu, 
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noteiktu slimību pārstāvēto grupu pārstāvjus un pacientu tiesību organizācijas. Līdzīga situācija 

izveidojusies kultūras jomā. Kultūras ministrijai veidojas dialogs ar kultūras nozari pārstāvošām 

organizācijām, taču KM kompetencē ir arī citas nozaru politikas, piemēram, pilsoniskās 

sabiedrības attīstība un sabiedrības integrācijas jautājumi. Šajās jomās saturiskas konsultācijas 

pēc būtības notikušas tikai gatavojot Nacionālo attīstības plānu, taču struktūrfondu plānošanas 

procesā tādas nav notikušas. Kultūras ministrija īstenojusi vienu saturisku sanāksmi, kuras laikā 

nozaru ministriju pārstāvjus aicināja iesaistīt organizācijas struktūrfondu plānošanas procesos, 

tomēr būtiskas izmaiņas nav notikušas.  Šī gada 25. martā eLPA tikās četrpadsmit organizāciju 

pārstāvji  no dažādām nozarēm un dalījās ar informāciju par to, ka oficiāli iesaistes procesi notiek 

tikai atsevišķās ministrijās un nav vispārpieņemta prakse, ņemot vērā arī organizāciju spējas 

kvalitatīvi līdzdarboties – veidojot konsultāciju procesu gan saturiski kvalitatīvi, gan ievērojot to, 

ka konsultācijām nepieciešams adekvāts laiks. 

Uzsveram, ka Eiropas Komisija savos dokumentos un komunikācijā skaidri norādījusi 

nepieciešamību iesaistīt pilsonisko sabiedrību fondu apguvē ne tikai plānojot, bet arī īstenojot 

programmas, tāpēc uzskatām, ka nepieciešams nodrošināt virsuzraudzību par sabiedrības iesaistes 

procesiem un sekot, lai tie tiek īstenoti. Kā viens no instrumentiem var tikt izmantota Finanšu 

ministrijas izveidotā Pagaidu uzraudzības komiteja. Tomēr tai nepieciešams noteikt, ka 

organizāciju sniegtie komentāri, attiecībā uz sabiedrības iesaistes uzlabošanu, ņemami vērā 

un nepieciešams nodrošināt to izpildes pārbaudi. Ministrijas, tajā skaitā Finanšu ministrija, 

nereti aizbildinās ar procesa straujo norisi. Tomēr organizācijas uzskata, ka tieši sabiedrības 

iesaistes process struktūrfondu plānošanas procesos nodrošinās, ka struktūrfondu investīcijas 

tiek ieguldītas tur, kur sabiedrība tam redz augstāko pievienoto vērtību. 

  

2. NVO (biedrības un nodibinājumi)  ir leģitīms potenciālais finansējuma saņēmējs. 

Esošajā struktūrfondu periodā (no 2007.gada līdz 2013.gadam) organizācijas ne vienmēr bija 

definēti kā iespējamie finansējuma saņēmēji. Tas nozīmē, ka organizācijas netiek saskatītas kā 

potenciāls labākā risinājuma piedāvātājs kādā noteiktā jomā. Atsevišķi labi piemēri saskatāmi 

labklājības jomā, kur organizācijas ir pakalpojumu sniedzēji sociāli maz aizsargātajām grupām, 

tomēr tas nenotiek citās jomās. Rezultātā - vairāku aktivitāšu īstenošanā netika iesaistītas NVO, 

lai gan to kompetence daudzās jomās ļautu to veikt. 

 

3. Atvieglot administratīvās prasības un mazināt birokrātiskos šķēršļus projektiem līdz 

25 000 LVL. 

Veidojot struktūrfondu administrēšanas modeli, nepieciešams izvērtēt noteikto grupu spējas 

administratīvi pielāgoties striktajām un nereti finansiāli daudz dārgākām administratīvajam 

prasībām, kuras uzstādītas nevis no Eiropas Komisijas puses, bet gan sakņojas Latvijas 

normatīvajā regulējumā, kas ir pārāk birokrātisks. Organizācijas iestājas par samērīgumu šajās 

prasībās un orientēšanos uz rezultātu. Eiropas Komisija norāda, ka struktūrfondu administrēšana 

būtu atvieglojama, tāpēc uzskatām, ka Latvijā, plānojot šī perioda struktūrfondu prasības 

nepieciešams nevis sekot iepriekšējo periodu administratīvo prasību pielāgošanai šim 
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periodam, bet būtiski paātrināt „naudas aprites ātrumu”, kas prasa samazinātu 

birokrātisko procedūru skaitu.  

4. Nozaru ministrijām ir jāinformē, kāda veida projektus plānots īstenoti un kuros no 

tiem pilsoniskās sabiedrības grupas var piedāvāt savu kompetenci. 

Nozaru ministrijas un to pakļautībā esošās institūcijas īsteno projektus, kuros organizācijas var 

piedalīties kā partneri vai piedāvāt savu kompetenci kā pakalpojumu sniedzēji. Šāda pieeja atbilst 

Eiropas Komisijas noteiktajam partnerības principam un ļauj izmantot organizāciju ekspertīzi, 

kas ir pieejama, vienlaikus stiprinot NVO kapacitāti. Informācija par aktuālajiem plāniem un 

projektiem izplatāma ar noteiktu regularitāti, veidā, kas nodrošina noteikto grupu informācijas 

saņemšanu un iespēju reaģēt uz to.  Šāda pieeja ļaus īstenot  sadarbību starp dažādiem sektoriem 

un nozarēm, kad idejas tiek sasaistītas ar pieejamo finansējumu, nevis finansējums tiek 

programmēts šauru sektoru ietvaros atbilstoši juridiskajam statusam vai pēc institucionālās 

piederības.  

5. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības darbības programmu un interešu aizstāvības 

procesiem. 

Jāparedz atsevišķas programmas pilsoniskās sabiedrības darbības programmu atbalstam un 

interešu aizstāvības procesiem. Nepieciešams nodalīt trīs līmeņus, kuros iespējams organizāciju 

pienesums struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesos: 

1) organizācijas un to darbība darbojoties kā partnerim struktūrfondu plānošanas 

dokumentācijas izstrādē, kas prasa pieredzi normatīvā regulējuma izstrādē un resursus 

iesaistes nodrošināšanai; 

2) organizācijas kā pakalpojumu sniedzējs noteiktās Latvijas izvēlētās struktūrfondu 

prioritātēs;  

3) organizācijas, kā interešu aizstāvji un līdzdalības procesu nodrošinātāji politikas 

plānošanas procesos, darbojoties kā aģenti dažādu sabiedrības grupu iesaistē, viedokļu 

apkopošanā un prezentēšanā lēmumu pieņēmējiem nacionālā līmenī, neatkarīgi no tā vai 

šos procesus finansē izmantojot struktūrfondu līdzekļus, citu valstu palīdzību vai valsts 

budžetu. 

Šādas programmas organizācijām ļauj profesionāli un sistemātiski iesaistīties interešu aizstāvības 

aktivitātēs un vairot iedzīvotāju sociālo kapitālu, kā arī veicināt politikas kvalitātes pieaugumu.  

Organizācijas uzskata, ka nekritiska pieeja, izmantojot struktūrfondos pieejamos līdzekļus 

organizāciju spēju stiprināšanai (kapacitātes stiprināšanas programmas) iepriekšējā periodā nereti  

projekti skatīti nevis pēc būtības un potenciālā sabiedrības ieguvuma, bet mehāniski, tādejādi 

radot precedentus, kur labi cerēto atbalstu iegūst interešu grupas, kas darbojas šauru sabiedrības 

grupu interesēs.    

Priekšlikumi struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšanas procesu uzlabošanai: 

1. nepieciešams noteikt atbildīgo institūciju, kas seko un uzrauga šajā dokumentā minētos 

aspektus un norāda valsts institūcijām uz to ieviešanas nepieciešamību. Uzsveram, ka tā 

nevar būt Finanšu ministrija, jo tās darbības uzdevumos nav sabiedrības līdzdalības 
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procesu pārraudzība. Pārraudzību un koordinēšanu var uzticēt Valsts Kancelejai, kurai ir 

pieredze un kompetence sabiedrības līdzdalības procesu īstenošanā. 

2. premjeram nepieciešams noteikt kārtību, kādā organizācijas var saņemt atgriezenisko saiti 

par progresu konsultācijas procesu uzlabošanā un tādejādi arī satura kvalitātes pieaugumā, 

vadoties no labās prakses, izstrādājot Nacionālo attīstības plānu. 

 

Laba vēlējumiem, 

 

 

Rasma Pīpiķe 

Latvijas Pilsoniskā alianse 

 

Haralds Matulis 

Latvijas Radošo savienību padome 

 

Valdis Kudiņš 

Latvijas Lauku forums 

 

Eva Birzniece 

Pro Futuro 

 

Alda Ozola 

Latvijas Zaļā kustība 

 

Gunita Berķe 

Dzīvības koks 

Ilze Paleja 

SOS bērnu ciemati 

 

Daiga Behmane 

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija 

Jana Simanovska 

Vecāki par izglītību 

 

Inga Račinska 

Latvijas Dabas fonds 

 

Laila Baumane 

LNMM zīmola fonds

 

Inese Šubēvica 

Jaunatnes līderu koalīcija 

 

Ilze Tijone 

Bauskas Zonta klubs 

 

Inese Vaivare 

Latvijas Platforma attīstības sabiedrībai 

 

Inese Siliņa 

Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju 

atbalsta centrs 

 

Kristaps Petermanis 

Sabiedrība par atklātību – Delna 

Ilze Skuja 

Palīdzēsim.lv 

 

Sandra Zalcmane 

Patvērums „Drošā māja” 

 

Indrs Štelmane 

Latvijas Diabēta federācija 

 

Valentīna Volodjko 

Klubs „Sievietes par saskaņu” 

 

Marija Albinoviča 

Invest life 

 

Vita Anda Tērauda 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 

 

Ilona Šauša 

Baltic raku 
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Iluta Lāce 

Resursu centrs sievietēm „Marta” 

 

Andris Bērziņš  

Latvijas Samariešu apvienība 

 

Kārlis Dreimanis 

Evaņģēlisko Kristiešu draudze Zilais Krusts 

 

Indulis Balodis 

Cēsu invalīdu biedrība 

 

Solveiga Boicova 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība 

"Haritas" 

 

Ieva Bērziņa 

Latviešu identitātes atbalsta biedrība 

 

Uldis Dūmiņš 

Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta 

centrs 

 

Iveta Ķelle 

Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās 

veselības asociācija "Papardes zieds" 

 

 

 

Laura Karnīte 

Dzīvnieku SOS  

 

Solvita Vība 

Dzīvnieku drauga fonds valdes locekle 

 

Gunta Užane 

Bāreņu biedrība "Saules bērni" 

 

Māris Ceirulis 

Liepājas Neredzīgo biedrība 

 

Normunds Vagalis 

Attīstības centrs "Mucenieki" 

 

Vēstules izstrādi un sagatavošanu iniciējis Līdzdalības Konsorcijs, kuru veido organizācijas, kas darbojas 

un īsteno aktivitātes sabiedriskā labuma darbības jomās dažādās nozarēs un izvērš aktivitātes iedzīvotāju 

un organizāciju interešu aizstāvībā - veselības, vides, kultūras, izglītības, reģionu attīstības pilnveidē un 

pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Konsorcija dalības organizācijas: 

 biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse; 

 biedrība Latvijas Lauku forums; 

 biedrība Latvijas Radošo savienību padome; 

 onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”; 

 biedrība Pro Futuro; 

 biedrība Latvijas Zaļā kustība. 

 


