PIELIKUMS NR.4

Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri
(12.3.)
Publiskās pārvaldes institūcijas
- Finanšu ministrija;
- Zemkopības ministrija;
- Ekonomikas ministrija;
- Izglītības un zinātnes ministrija;
- Kultūras ministrija;
- Labklājības ministrija;
- Satiksmes ministrija;
- Veselības ministrija;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
- Tieslietu ministrija;
- Aizsardzības ministrija;
- Ārlietu ministrija;
- Valsts kanceleja;
- Pārresoru koordinācijas centrs;
- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
- Nodarbinātības valsts aģentūra;
- Valsts izglītības attīstības aģentūra;
- Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
- Sabiedrības integrācijas fonds;
- Rīgas plānošanas reģions;
- Kurzemes plānošanas reģions;
- Vidzemes plānošanas reģions;
- Zemgales plānošanas reģions;
- Latgales plānošanas reģions.
Sociālie partneri
- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;
- Latvijas Darba devēju konfederācija;
Pārējie iesaistītie sadarbības partneri
- Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija
SUSTENTO;
- Latvijas Pašvaldību savienība;
- Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padome;
- Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija;
- Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija;
- Biedrība “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija“;
- Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība;
- Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”;
- Biedrība “BIRTI”;
- Vides aizsardzības klubs;
- Augstākās izglītības padome;
- Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera;
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Valsts kase;
Saeimas Eiropas lietu komisija;
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
padome;
Vides konsultatīvā padome;
Latvijas Lielo pilsētu asociācija;
Biedrība “Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība”;
Latvijas Disleksijas biedrība;
Latvijas kūdras ražotāju asociācija;
Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs";
Latvijas Vecāku kustība;
Latvijas Lauku forums;
Biedrība “Latvijas Datortehnoloģijas asociācija”;
Latvijas Dabas fonds;
Jūrmalas pilsētas dome;
Liepājas pilsētas dome;
Alūksnes pilsētas dome;
Daugavpils pilētas dome;
Valmieras pilsētas dome;
Ventspils pilsētas dome;
Rīgas pilsētas dome;
Baldones novada dome;
Rīgas uzņēmēju biedrība;
Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome;
Latvijas Zinātnes padome;
Latvijas Komercbanku asociācija;
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība;
Sabiedriskās politikas centrs “Providus”;
Biedrība “Publiskās un privātās partnerības asociācija”;
Iepirkumu uzraudzības birojs;
Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs”;
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”;
Biedrība “Latvijas Lauku forums”;
Biedrība “Latvijas zaļā kustība”;
Latvijas Banka;
VAS “Valsts Nekustāmie īpašumi”;
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”;
A/S “Latvenergo”.

Finanšu ministrs
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I.Kudrjašova
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu
stratēģijas departamenta
Cilvēkresursu un publisko investīciju
plānošanas nodaļas referente
tālr.: 67083879
e-pasts: Ineta.Kudrjasova@fm.gov.lv
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