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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.3 
2014.gada 4.jūnijā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Ministru kabineta Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada: 

I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
G.Jankovs – Delna; 

Z.Daukste - Dzīvības koks; 

I.Sniķe – Eiropas Kustība Latvijā; 

V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums; 

I.Siliņa – Kurzemes NVO atbalsta centrs; 

S.Mahņovs – Latvijas Juristu apvienība; 

R.Kronbergs – TM; 

R.Kols – KM; 

S.Ozola – FM; 

I.Jaunzeme – LM; 

A.Ozola – VARAM; 

M.Sīmane – Pārresoru koordinācijas centrs; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

 

Inese Dragūne Skola Visiem 

Biruta Ingiļāvičute  ZM 

Vineta Kleinberga  LPESPS 

Ēriks Ajausks KM 

Dace Akule  Providus 

Maija Bērziņa Butlere  Attīstības centrs ģimenei 

Maija Locāne  LPESPS 

Linda Mežviete  SIF 

Gundega Morgana FM 

Edgars Overins Eurolat Union 

Sandra Rieksta  SIF 

Ingus Rūtiņš  Auto asociācija 

Inga Skujiņa LPESPS 

Inga Šķestere  Kustība par neatkarīgu dzīvi 

Edgars Treibergs  LOSP 

Selīna Vancāne  Latvijas Zaļā kustība 
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Liene Voroņenko  Attīstīstības centrs ģimenei 

Mikus Zelmenis  Latvijas Auto Klubu apvienība 

Kristīne Zonberga eLPA 

 

Protokolē:  

G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

Sēdi sāk plkst.11.00  

Sēdes darba kārtība:  

Nr.p.

k. 

Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Apstiprināt 7.05.2014 sēdes protokolu I.Šimanska 

 

2.  Apstiprināt 4.06.2014 sēdes darba kārtību I.Šimanska 

 

3.  Finanšu ministrijas ziņojums par plānotiem 

pasākumiem administratīvo barjeru novēršanai ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda apgūšanā 

S.Ozola,  

Finanšu ministrija 

4.  Prezidentūras sekretariāta ziņojums par plānotiem 

pasākumiem, t.sk. – ministriju pasākumiem, kā arī par 

projektu konkursu prezidentūras aktivitāšu īstenošanai 

I.Skujiņa, 

V.Kleinberga, 

LPESPS; 

K.Zonberga,  

Latvijas Pilsoniskā 

alianse 

5.  Dažādi. Nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība.  I.Šimanska 

 

 

Memoranda padomes 07.05.2013. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 07.05.2013. sēdes protokolu. 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 04.06.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 04.06.2014. sēdes darba kārtību. 

 

3.jautājums  

Finanšu ministrijas ziņojums par plānotiem pasākumiem administratīvo barjeru 

novēršanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apgūšanā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo S.Ozola, Finanšu ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumiem izsakās: I.Šimanska, G.Jankovs, V.Kudiņš, I.Siliņa. 
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Atbildot uz jautājumiem, S.Ozola informēja, ka plānots ES fondu projekta iesnieguma 

vērtēšanas kritērijus apspriest ar nozares speciālistiem (publicējot atbildīgo iestāžu mājas 

lapā) pirms  tie tiks skatīti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā un apakškomitejās.. Lai veicinātu 

atklātību un caurspīdīgumu ES fondu ieviešanā informācijas apjoms, kas ir pieejams 

sabiedrībai, būs plašāks. Tādējādi turpmāk arī pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, 

atvasinātu publisku personu un citu valsts pārvaldes iestāžu projektu iesniegumu lietas būs 

vispārpieejamā informācija, izņemot projekta budžeta kopsavilkumu, tai skaitā indikatīvo 

projekta izmaksu plānu.  Minētā informācija būs pieejama Informācijas atklātības likumā un 

Regulas  Nr.1303/2013 115.panta 2.punktā un XII pielikumā noteiktajā apjomā un kārtībā 

pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma (izņemot vērtēšanas materiālus, kas būs 

pieejami pēc lēmuma spēkā stāšanās). Savukārt informācija par privātpersonu iesniegtajiem 

un apstiprinātajiem projektiem tādā pašā apjomā un kārtībā būs pieejama pēc lēmuma par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu, vai noraidīšanu spēkā stāšanās vai atzinuma par 

nosacījuma izpildi. Jaunajā plānošanas periodā tiks ieviesta e-kohēzijas sistēma, kas dos 

iespēju iesniegt projekta iesniegumu un citus dokumentus elektroniskā formātā, kā arī tiek 

paredzēta vienota prakse kontroļu veikšanā. Arī turpmāk pie publikācijām par projekta 

īstenošanu būs jāliek ES fondu apguves logo.  

G.Jankovs un I.Šimanska jautā, 1) vai varētu atteikties no līgumu slēgšanas, ja pietiek ar 

iestādes lēmumu; 2) vai aktivitātes varēs mainīt projekta gaitā; 3) vai katram projektam arī 

turpmāk būs jāatver atsevišķs konts. 

S.Ozola informē, ka 1) šis jautājums tika izvērtēts un secināts, ka esošā plānošanas perioda 

pieredze civiltiesisku līgumu vai vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu slēgšanā ir 

pozitīva un arī jaunajā plānošanas periodā ar finansējuma saņēmējiem  atkarībā no juridiskā 

statusa tiks slēgti civiltiesiski līgumi (ar privātpersonām) vai vienošanās (ar publiskām 

personām).; 2) iespēja mainīt aktivitātes projekta ietvaros saglabāsies tāpat kā līdz šim, ja būs 

pamatota argumentācija, bet jāņem vērā, kā primārais ir projekta mērķa sasniegšana un katrs 

gadījums tiks izvērtēts individuāli 3) atsevišķa konta nodrošināšana nav obligāta prasība, jo 

galvenais, lai tiktu nodrošināta atsevišķa  grāmatvedības uzskaite katra projekta izdevumiem 

vai nodrošināta atbilstoša uzskaites kodu sistēma attiecībā uz visiem ar projekta saistītajiem 

darījumiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka atsevišķs konts  būtu ērtāks iestādēm no 

administrēšanas viedokļa, jo ērtāk izsekot un nodalīt naudas plūsmas, piemēram, ja ir liels 

pamatdarbības operāciju skaits.  

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju. 

2. Kādā no turpmākajām Memoranda padomēm darba kārtībā iekļaut Finanšu ministrijas 

ziņojumu par normatīvajos dokumentos paredzētajām prasībām NVO, īstenojot ES 

fondu projektus. 

 

 

4.jautājums 

Prezidentūras sekretariāta ziņojums par plānotiem pasākumiem, t.sk. – ministriju 

pasākumiem, kā arī par projektu konkursu prezidentūras aktivitāšu īstenošanai  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo V.Kleinberga, LPESPS 

K.Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 
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Par apspriežamo jautājumiem izsakās: I.Skujiņa, V.Kleinberga, V.Kudiņš, L.Kučinska. 

 

V.Kleinberga informē, ka tiks rīkots projektu konkurss, kura kopējā summa būs 200 000 

EUR. To plānots pieņemt nākamajā Ministru kabineta sēdē. Būs vēl nepieciešams izstrādāt 

prezidentūras prioritātes. Projektiem būs jābūt ar Eiropas Savienības līmeņa nozīmi. Projekta 

iesniedzēja līdzfinansējums būs 5%. Konkursu vēlas izsludināt vēl vasarā. NVO līdzdalība 

šajā procesā notiks ar ministriju starpniecību, kur ir īpaši prezidentūras organizācijas 

koordinatori. 

V.Kudiņš jautā, vai projektu pieteikumu dokumentācijas izstrādē var iesaistīt NVO. 

V.Kleinberga atbild, ka pārrunās šo jautājumu ar SIF.  

L.Kučinska pauž viedokli, ka ministrijām un NVO jāsadarbojas grantu konkursa 

dokumentācijas izstrādē. 

K.Zonberga pauž viedokli par to, ka Latvijas prezidentūras aktivitātes jāplāno arī reģionos, 

jāapmāca NVO, kā īstenot prezidentūras aktivitātes, aktivitātes jāplāno savlaicīgi, pie 

informācijas par aktivitātēm jānorāda kontaktpersonas. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai LPESPS ziņojumu. 

2. Aicināt ministrijas un NVO sadarboties minētā projektu konkursa dokumentācijas 

izstrādē, šim mērķim rīkojot tikšanās un diskusijas. 

3. Uzaicināt ministrijas iesaistīt NVO Latvijas prezidentūras aktivitātēs. 

 

5.jautājums 

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska 

 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: I.Šimanska, L.Kučinska.R.Kols, S.Ozola.  

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 30.jūlijā plkst. 11.00.  

2. Darba kārtībā iekļaut Finanšu ministrijas ziņojumu par normatīvajos dokumentos 

paredzētajām prasībām NVO, īstenojot ES fondu projektus; Finanšu ministrijas 

ziņojumu par tiesību aktu izstrādes procesa audita rezultātiem; par sabiedriskā 

labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un nepieciešamību to pilnveidot. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja        I.Šimanska 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 


