Informatīvais ziņojums par Attīstības sadarbības politikas plāna 2012. gadam
īstenošanu
Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2012. gada 18. aprīļa rīkojumu Nr. 182 Ārlietu
ministrija ir sagatavojusi iesniegšanai MK informatīvo ziņojumu par Attīstības sadarbības
politikas plāna 2012. gadam īstenošanu.
2012. gadā Ārlietu ministrijas budžetā divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai tika
piešķirti 50 269 LVL, ļaujot atsākt plānotas divpusējās attīstības sadarbības īstenošanu
Latvijas prioritārajās palīdzības saņēmējvalstīs.
Saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2011. – 2015. gadam plānā tika
izvirzīti sekojoši mērķi:
I Atsākt aktīvu Latvijas divpusējās attīstības sadarbības politikas īstenošanu.
Mērķu sasniegšanai tika īstenoti sekojoši pasākumi:
1.1. Latvija ar līdzfinansējumu un ekspertīzi iesaistījās ASV starptautiskās attīstības
aģentūras USAID īstenotā četru gadu projektā Moldovā tieslietu jomā (projektam
piešķirtais finansējums 27 000 LVL).
Projekts tika īstenots, balstoties uz 2012. gada jūnijā noslēgto Latvijas un ASV saprašanās
memorandu, kura mērķis ir sekmēt abu pušu sadarbību Moldovā, sniedzot atbalstu
Moldovas tieslietu jomas reformām. Projekta īstenotājs no Latvijas puses ir Tieslietu
ministrija (TM). 2012. gadā projekta aktivitātes tiks īstenotas laika posmā no septembra
līdz decembrim.
Projekta mērķis: Moldovas tiesu sistēmas efektivitātes, caurspīdīguma un atbildības
uzlabošana.
Projekta aktivitātes:
 noorganizētas četras apmaiņas vizītes, lai identificētu potenciālās jomas, kurās
Moldova būtu ieinteresēta sadarboties un kas uzlabotu Moldovas tiesu sistēmas
efektivitāti;

vizīšu laikā tika identificētas sadarbības jomas, kurās Latvijas un Moldovas TM
plāno turpināt darbu – IT tehnoloģiju izmantošana tiesvedības procesā, tiesu
administrēšana, probācija, brīvās juridiskās profesijas, it īpaši tiesu izpildītāji, kā arī
juridiskā palīdzība;
 Moldovas puses pārstāvji vizīšu laikā saņēma detalizētu informāciju, izdales
materiālus un nodibināja kontaktus, lai sazinātos ar speciālistiem dažādos
problēmjautājumos un veicinātu turpmāko ekspertu savstarpējo sadarbību.
Rezultāti:
 Moldovas puse ir ieguvusi nepieciešamo informāciju savas tiesu sistēmas
uzlabošanai un pilnveidošanai;
 iegūts detalizēts ieskats jomās, kas saistīts ar IT tehnoloģiju izmantošanu
tiesvedības procesa organizēšanā un nodrošināšanā, tiesu administrēšanu un tās
budžeta veidošanu, probācijas jautājumiem;
 tika uzsākts Latvijas un Moldovas Tieslietu ministriju sadarbības memoranda
saskaņošanas process par atbalstu tiesu sistēmas kapacitātes stiprināšanai.
1.2. Latvija iesaistījās Eiropas Komisijas iniciētā jauno Eiropas Savienības (ES)
donorvalstu kopējās programmēšanas projektā reģionālās attīstības jomā
(projektam piešķirtais Ārlietu ministrijas finansējums 3000 LVL).
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Projekts tika īstenots Eiropas Komisijas kapacitātes celšanas pilotprojekta jaunajām
dalībvalstīm kopējā ES programmēšanā Moldovā ietvaros. Projektu īstenoja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).
Projekta mērķis: paaugstināt Moldovas Ziemeļu Reģionālās Attīstības Aģentūras (RAA)
darbinieku un Reģionālās attīstības padomes locekļu kapacitāti Reģionālās attīstības
stratēģijas 2010.-2016.gadam kvalitatīvai izstrādei, ieviešanai, uzraudzībai un novērtēšanai.
Projekta ietvaros:
 VARAM eksperti sniedza metodisko atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona
attīstības programmas pilnveidošanai, sagatavojot atzinumu par programmas
nepieciešamajiem precizējumiem/ papildinājumiem, t.sk. energoefektivitātes,
uzraudzības un uzņēmējdarbības jautājumos;
 noorganizētas piecu dienu apmācības četriem Moldovas Celtniecības un
reģionālās attīstības ministrijas un Ziemeļu RAA darbiniekiem, daloties
pieredzē par nozaru politiku plānošanas jautājumiem nacionālajā un
reģionālajā līmenī, kā arī par reģionu un vietējo pašvaldību stratēģisko
plānošanu un projektu ieviešanu;
 organizēta Latvijas ekspertu vizīte, diskutējot par pilnveidoto Moldovas
Ziemeļu reģiona attīstības programmu un turpmākās sadarbības virzieniem;
 aktualizēta Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģija 2010.2016.gadam;
 sadarbojoties ar VARAM ekspertiem, t.sk. iepazīstoties ar Latvijas reģionu
un pašvaldību pieredzi un mācoties no VARAM ekspertiem, Moldovas
Ziemeļu RAA darbinieki ievērojami paplašināja savu attīstības plānošanas
kapacitāti.
Rezultāti:
 panākta vienošanās ar Moldovu par turpmāko sadarbību reģionālās attīstības
jomā, t.sk. sniedzot atbalstu Ziemeļu reģiona ekonomiskās specializācijas
definēšanai, starptautiska foruma organizēšanai, attīstības stratēģijas izstrādes
metodoloģijas sagatavošanai, attīstības stratēģijas izstrādei, kā arī uzraudzības
un novērtēšanas sistēmas izveidei;
 apstiprinātā aktualizētā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības stratēģija tika
atzīta par labās prakses piemēru (paraugu) citiem Moldovas reģioniem.
1.3. Piešķirts līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem
partneriem, kas ieguvuši finansējumu no Eiropas Komisijas un citiem
starptautiskajiem donoriem, attīstības sadarbības un attīstības izglītības
projektu īstenošanai (piešķirtais finansējums 15 269 LVL).
Uz līdzfinansējuma piešķiršanu pretendēja sešas nevalstiskās organizācijas. Projektu
izvērtēšana notika Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos
ietvaros. Daļēju līdzfinansējumu izdevās nodrošināt visiem iesniegtajiem projektiem:
1. Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācijas” projekts „Agrīnās korekcijas modeļa
ieviešana Kirgizstānā, apmācot speciālistus darbam ar bērniem ar īpašām
vajadzībām”- 4942 LVL;
2. Latvijas Pašvaldību savienības projekts „WTD Working Together for
Development: a New Challenge for Local Authorities Associations and Civil
Society Networks” - 1227,45 LVL;
3. Latvijas Pašvaldību savienības projekts „Platforma” - 1452,28 LVL;
4. Biedrības "GLEN Latvija” projekts ”Par taisnīgumu sabiedrībā: izglītības rosinātas
pārmaiņas” - 4384,05 LVL;
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5. Biedrības "Papardes zieds” projekts ”Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai!” - 1940,12 LVL;
6. Biedrības “Providus” projekts „Pašreizējā situācija starptautiskajos/ divpusējos
tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzības saņēmējvalstīm un pilsoniskās
sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs” 1323,10 LVL.
Ieguldot 15 000 LVL projektu līdzfinansēšanā, projektu īstenotājiem bija iespējams
piesaistīt finansējumu no starptautiskajiem donoriem ~ 136 000 LVL apmērā.
1.4. Atbalsts civilā projekta īstenošanai Afganistānā, vietā, kur atrodas Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku kontingents, Latvijas Valsts policijas vai Valsts
robežsardzes pārstāvji, piemēram, piedaloties ar līdzfinansējumu apjomīgākā
citu donoru īstenotā projektā (projektam piešķirtais finansējums 5 000 LVL).
Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, atsevišķs projekts netika īstenots. Finansējums tika
novirzīts kā līdzfinansējums Satiksmes ministrijas uzsāktiem Afganistānas civilās aviācijas
un dzelzceļa speciālistu apmācību projektiem. 2012. gada oktobrī un decembrī notika
Afganistānas aviācijas speciālistu un Kabulas Politehniskās universitātes pārstāvju vizītes
Latvijā. Sadarbības mērķis ir vienoties par sadarbības līgumiem starp Kabulas Politehnisko
universitāti un Latvijas transporta nozares mācību iestādēm.
II Sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības mērķiem un
politikai.
2.1. Aktīvs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO),
pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem
un prioritātēm.
2012. gadā Ārlietu ministrija uzturēja regulāru dialogu ar visām attīstības sadarbības
īstenošanā iesaistītajām pusēm, konsultējoties par prioritātēm sadarbības valstīs un
informējot par citu donoru finansējuma piesaistes iespējām. Tāpat arī Ārlietu ministrija
apkopo informāciju par valsts iestāžu īstenotajām aktivitātēm attīstības sadarbības jomā, lai
sagatavotu visaptverošu informāciju par Latvijas kopējo ieguldījumu attīstības sadarbībā.
2012. gadā notika viena Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos
sanāksme, kuras laikā padomes locekļi tikai aicināti izvērtēt NVO iesniegtos
līdzfinansējuma pieprasījumus, tādējādi nodrošinot atklātu pieteikumu izvērtēšanu un
finansējuma sadalījumu.
Tāpat arī Ārlietu ministrija 2012. gadā uzturēja regulāru dialogu ar Latvijas platformu
attīstības sadarbībai (LAPAS) un citām nevalstiskajām organizācijām par darbības
prioritātēm un sadarbības iespējām kopīgu aktivitāšu īstenošanai un sabiedrības izpratnes
veicināšanai par attīstības sadarbību.
Uzsākot darbu pie Attīstības sadarbības politikas plāna izstrādes, Ārlietu ministrija pirms
oficiālās saskaņošanas lūdza nevalstisko organizāciju un sociālo partneru viedokli. Sniegtie
priekšlikumi tika atbilstoši integrēti plāna projektā.
2.2. Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem
partneriem Latvijas pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības
politikas dienaskārtības jautājumiem.
Latvijas pozīciju formulēšanā par ES u.c. aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas
dienaskārtības jautājumiem atkarībā no jomas specifikas Ārlietu ministrija iesaistīja arī
atbildīgās nozaru ministrijas un NVO. Tāpat arī 2012. gada laikā tika lūgts nozaru
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ministriju un nevalstiskā sektora viedoklis, lai sagatavotu Latvijas viedokli par
sabiedriskajai apspriešanai izvirzītajiem Eiropas Komisijas jautājumiem (piemēram, par
pilsoniskās sabiedrības lomu attīstības politikā; par attīstības politikas ietvaru pēc 2015.
gada).
2.3. Informatīvs un loģistikas atbalsts NVO un sociālo partneru īstenotajām
aktivitātēm/pasākumiem attīstības sadarbības jomā.
Lai papildus ierobežotajam finansiālajām atbalstam nodrošinātu arī Ārlietu ministrijas
nemateriālo atbalstu NVO īstenotajām aktivitātēm, 2012. gadā tika nodrošinātas gan
Ārlietu ministrijas telpas, gan organizatorisks atbalsts NVO rīkotajiem pasākumiem
(piemēram, diskusijas par aktuālajiem attīstības politikas jautājumiem, seminārs par
Eiropas Komisijas finansējuma piesaisti attīstības izglītības projektu īstenošanai). Tāpat arī
Ārlietu ministrijas pārstāvji ir piedalījušies NVO rīkotajos pasākumos, sniedzot
prezentācijas par ĀM atbalsta iespējām NVO un pašvaldībām, kā arī Latvijas ieguldījumu
attīstības politikā starptautiskā mērogā.
Atbalstu projektu īstenotājiem partnervalstīs sniedza arī Latvijas vēstniecības.
2.4. Uzturēt aktīvu dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas
mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem.
2012. gada laikā notika aktīva Ārlietu ministrijas komunikācija ar atbildīgajām Saeimas
komisijām par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas jautājumiem, t.sk., par budžeta
palielināšanu. Kā Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos locekle
Saeimas Eiropas lietu komisija tika informēta par normatīvo aktu un plānošanas dokumentu
izstrādi.
2013. gadā plānotās aktivitātes
Lai nodrošinātu Latvijas sniegtās palīdzības ilgtspēju, piešķirtā finansējuma ietvaros tiks
turpināta 2012. gadā uzsākto projektu īstenošana Moldovā un Afganistānā. Turpinot 2012.
gadā uzsākto praksi, tiks nodrošināts līdzfinansējums NVO īstenotajiem attīstības
sadarbības un attīstības izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no Eiropas
Komisijas ārējām darbībām paredzētajiem finanšu instrumentiem un citiem
starptautiskajiem donoriem. Tāpat, atsaucoties uz LAPAS lūgumu, tiks piešķirts
finansējums LAPAS kapacitātes atbalstam un dalībai ES NVO platformā, tādējādi
paplašinot tās biedrorganizāciju darbības iespējas starptautiskā līmenī.
Tāpat arī 2013. gadā tiks turpināta sadarbība ar NVO, valsts institūcijām un Saeimu, lai
veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbības īstenošanai. Ciešāka
sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm tiks īstenota arī kontekstā ar gatavošanos Latvijas
prezidentūrai ES Padomē 2015. gadā.
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