
PROJEKTS 

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memorands 

 

Apzinoties pilsoniskas sabiedrības nozīmi valsts un tautas 

ilgtspējīgā attīstībā, kā arī valsts un pilsoniskās sadarbības ietekmi uz 

pieņemto lēmumu kvalitāti, Latvijas Republikas Ministru kabinets 

(turpmāk – Ministru kabinets) Ministru prezidenta personā un 

nevalstiskās organizācijas, noslēdz šo sadarbības memorandu (turpmāk - 

memorands) par nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta (turpmāk - 

puses) savstarpējo sadarbību. 

 

I. Memoranda mērķis 

Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm 

atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības 

iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un posmos valsts 

pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatelementa – 

pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un attīstību. 

 

II. Pušu sadarbības principi 

Puses sadarbojas memoranda mērķa īstenošanai un pauž un aizstāv 

plašākas sabiedrības intereses, ievērojot interešu līdzsvaru, ideju 

ilgtspēju, efektivitāti, atklātību, tiesiskumu, toleranci un savstarpējo 

cieņu. Puses savā darbībā balstās uz to rīcībā esošiem resursiem un 

abpusēju iniciatīvu. 

 

III. Pušu pienākumi memoranda mērķa īstenošanai 

1. Memoranda mērķa sasniegšanai puses līdzdarbojas pilsoniskās 

sabiedrības stiprināšanā, normatīvo aktu, attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu izstrādē un īstenošanā. Lai 

sekmētu memorandā ietverto sadarbības principu īstenošanu un noteiktā 

mērķa sasniegšanu, Puses apņemas: 

a) nodrošināt efektīvu mehānismu memoranda īstenošanai un 

īstenošanas pārraudzībai; 

b) nodrošināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas dokumentu 

izstrādi un ieviešanu, nodrošinot mērķu īstenošanai nepieciešamo finanšu 

līdzekļu piesaisti, līdzekļu piesaistes mehānismu izstrādi un ieviešanu; 
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c) īstenot kopīgus projektus, veicot visaptverošu sabiedrības 

pilsonisko izglītošanu jautājumos, kas skar valsts pārvaldi, tajā skaitā 

pašvaldības, kā arī valsts pārvaldes darbinieku izglītošanu jautājumos, kas 

saistīti ar nevalstisko organizāciju darbību; 

d) sekmēt caurskatāmu un pieejamu Eiropas Savienības 

struktūrfondu un citu finansējuma avotu izmantošanas mehānismu 

izstrādi un ieviešanu; 

e) sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo finansējuma apjomu 

kopīgo mērķu sasniegšanai; 

f) sagatavot nepieciešamos priekšlikumus par grozījumiem 

normatīvajos aktos, lai nodrošinātu nevalstisko organizāciju finanšu 

sistēmas no valsts budžeta līdzekļiem sakārtošanu. 

2. Puses apņemas arī turpmāk sekmēt nepieciešamo mehānismu izstrādi, 

ieviešanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu nevalstisko organizāciju 

informētību un efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, 

nodrošinot: 

2.1. Ministru kabinets apņemas: 

b) turpināt pilnveidot atklāta un uz līdzdalību vērsta lēmumu 

pieņemšanas procesu nodrošināšanu ieinteresēto nevalstisko organizāciju 

pārstāvju līdzdalībai projektu saskaņošanā, konsultatīvajās padomēs, kā 

arī atsevišķu projektu izstrādei izveidotās darba grupās un citās 

sadarbības formās; 

 

 

e) regulāru informācijas sniegšanu par līdzdalības praksi un 

sadarbību ar nevalstisko organizāciju un priekšlikumu izstrādi 

uzlabojumu ieviešanai. 

g) sekmēt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, līdzdarbības 

līgumu slēgšanu un biedrībām, nodibinājumiem. 

2.2. NVO apņemas: 

a) sekmēt efektīvu un konstruktīvu savstarpējo viedokļu apmaiņu 

un veidot sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, sabiedrību un 

valsts pārvaldi. 

b) nevalstisko organizāciju atzinumu sagatavošanu normatīvo aktu 

projektiem un attīstības plānošanas dokumentiem atklātā un iesaistošā 

veidā pieejamo resursu ietvaros; 

b) ieinteresēto nevalstisko organizāciju pārstāvju līdzdalību 

saskaņošanas sēdēs, konsultatīvajās padomēs, kā arī atsevišķu projektu 

izstrādei izveidotās darba grupās; 
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c) regulāru informācijas sniegšanu par līdzdalības praksi un 

sadarbību ar ministrijām un priekšlikumu izstrādi uzlabojumu ieviešanai.  

 

IV. Memoranda īstenošanas uzraudzība 

 

1. Memoranda īstenošanas uzraudzību nodrošina memoranda padome 

(turpmāk – padome). 

+2. Padomes loma memoranda uzraudzībā......... 

+3. Principi, saskaņā ar kuriem Puses pārstāvētas padomē..... 

+4. Padome darbojas, ievērojot sabiedrības intereses un nodrošinot 

atklātību lēmumu pieņemšanā, kā arī ievērojot visu memoranda 

īstenošanā iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju līdzdalības un 

sadarbības principu. 

+5. Lai organizētu memoranda īstenošanas darbu Padome, iesaistot 

memoranda Puses, nodrošina šādu plānošanas un izpildes kontroles 

instrumentu izstrādi un apstiprināšanu: 

5.1. prioritātes, ko nosaka vidējam termiņam (trīs gadiem), 

paredzot, ja nepieciešams, izpildes termiņus un atbildīgās personas, 

institūcijas un/vai nevalstiskās organizācijas; 

5.2. darba plānu, ko apstiprina īstermiņam (vienam kalendāra 

gadam) un kurā ietverti uzdevumi prioritāšu īstenošanai, izpildes termiņi 

un par izpildi atbildīgās personas, institūcijas un/vai nevalstiskās 

organizācijas. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

8. Memorands stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

9. Memorands ir atvērts parakstīšanai tām organizācijām, kuras nav 

uzskaitītas šī memoranda parakstu sadaļā. 

10. Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā divas reizes gadā 

kopīgi izvērtē memoranda izpildes gaitu un izskata jautājumus, kas 

saistīti ar sadarbības turpmāku veicināšanu. 

11. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar šī 

memoranda izpildi, puses risina sarunu ceļā. 

12. Memoranda izpildi koordinē un tehniski nodrošina Valsts 

kanceleja. 

13. Memorands sastādīts divos eksemplāros, katrai no pusēm pa 

vienam eksemplāram. Nevalstiskās organizācijas informē Valsts 
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kanceleju par nevalstisko organizāciju memoranda eksemplāra turētāju. 

Ministru kabineta eksemplāra turētāja ir Valsts kanceleja. 

14. Citas nevalstiskās organizācijas var pievienoties memorandam 

ik pēc sešiem mēnešiem no memoranda spēkā stāšanās dienas. 

15. Pievienošanās tiek īstenota, pusēm parakstot   memorandu  

16. Nevalstiskās organizācijas darbību memorandā pārtrauc, ja tiek 

iesniegts rakstisks iesniegums Valsts kancelejā. 

17. Par memoranda teksta grozījumiem puses informē Valsts 

kanceleja. 

18. Memoranda teksta izmaiņas, kas skar memoranda būtību 

apstiprina Ministru kabinets  un memorandu parakstījušās organizācijas. 

 

Ministru prezidents 

Nevalstiskās organizācijas: 

 

 
 


