
PROJEKTS 

223 – 2/8 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.8 
2012.gada 29.augustā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada: 

E.Dreimane – Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja. 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
J.Gerbaševskis – Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija, Memoranda padomes vad.vietn. 

S.Ēlerte – Ministru prezidenta birojs; 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums;  

D.Gulbe – Finanšu ministrija; 

A.Rācene-Krūmiņa – Tieslietu ministrija;  

J.Teivāns-Treinovskis – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku apvienība; 

K.Kidals – Latvijas Juristu apvienība; 

E.Treibergs – LOSP; 

V.Smirnova – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

U.Lielpēters – Kultūras ministrija; 

L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena; 

A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 

V.Āķis- Santa Media; 

A.Austers – Eiropas Latviešu apvienība; 

V.Štamers – Sociāli ekonomiskās attīstības biedrība; 

A.Avotiņš – Sociāli ekonomiskās attīstības biedrība; 

V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums; 

R.Klimkāne – Kultūras ministrija; 

S.Ķirse – Delna; 

A.Ozola – Latvijas Zaļā kustība; 

E.Alksne – Rīgas uzņēmēju biedrība; 

I.Šķestere – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi; 

T.Vahļina – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi; 

M.Dzenītis – Jūrmalas Uzņēmēju biedrība;  

V.Ābols – SIFFA; 

E.Overins – Eurolat Union; 

R.Pīpiķe – eLPA; 

J.Felsbergs – Jelgavas Pensionāru biedrība; 

E.Cilinskis – VARAM parlamentārais sekretārs; 

E.Fogelis – LOK; 
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E.Selga – Latvijas Personāla vadīšanas asociācija; 

E.Kričalo – TM; 

Dz.Busenberga – ĀBVS; 

I.galandere-Zīle – Latvijas Kvalitātes biedrība; 

L.Eņģele – Vides konsultatīvā padome; 

V.Tērauda – PROVIDUS; 

A.Rika – Viens otram; 

E.Kramiņš – Latvijas Nacionālā skolotāju savienība; 

D.Kazāka – Saeimas deputāte; 

M.Užāns – Saules bērni; 

R. Laķis – Saules bērni; 

Z.Sneibe – IZM; 

V.Mihailovs – Biznesa attīstības fonds; 

Ē.Rozencveigs – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija; 

M.Zelmenis – Latvijas Autoklubu apvienība; 

J.Danoss – Rīgas Vācbaltu apvienība; 

I.Siliņa – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs; 

I.Riekstiņa – Strops 39; 

B.Ingiļāvičute - Zemkopības ministrija; 

D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 

Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante.  

Sēdi sāk plkst.11.00  

 

1.jautājums 

Memoranda padomes 25.07.2012. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 25.07.2012. sēdes protokolu. 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 29.08.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, R.Pīpiķe. 

R.Pīpiķe rosina iekļaut darba kārtībā jautājumu par aktuālo situāciju valsts budžeta izstrādē. 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 29.08.2012. sēdes darba kārtību. 

 

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Apstiprināt 25.07.2012 sēdes protokolu E.Dreimane 

 

2.  Apstiprināt 29.08.2012 sēdes darba kārtību E.Dreimane 

 

3.  Diskusija par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. 

sākotnējo redakciju 

M.Sīmane,  

Pārresoru koordinācijas 

centrs 

4.  Par aktuālo situāciju valsts budžeta izstrādē. R.Pīpiķe 
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3.jautājums 

Diskusija par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. sākotnējo redakciju 
___________________________________________________________________ 

Ziņo M.Sīmane, Pārresoru koordinācijas centrs 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Rozencveigs, A.Gobiņš, V.Kudiņš, K.Kidals, 

E.Dreimane, J.Teivāns-Treinovskis, E.Kramiņš, R.Pīpiķe, E.Cilinskis, A.Austers, 

S.ĒlerteV.Tērauda, U.Lielpēters, A.Gobiņš, A.Avotiņš, E.Fogelis. 

 

Diskusijas: 

A.Gobiņš pauž viedokli, ka NAP izstrādes vadības grupas viedoklis netiek ņemts vērā. Vadības 

grupa apstiprina dokumentus vienā redakcijā, bet pēc tam dokumenti tiek publiskoti citā 

redakcijā. Sabiedrības līdzdalība neparādās NAP struktūrā mērķa sasniegšanas rādījums, kaut 

gan šāds lēmums tika pieņemts vadības grupā. 

M.Sīmane pauž viedokli, ka sabiedrības līdzdalību būtu jāatjauno mērķa sasniegšanas 

rādījumos. 

V.Kudiņš pauž viedokli, ka ministrijas neiesaista NVO priekšlikumu izstrādē NAP. 

M.Sīmane aicina NVO pašām uzrunāt ministrijas, sūtīt savus priekšlikumus NAP. 

J.Teivāns-Treinovskis aktualizē jautājumu par to, ka uzņēmēji var nefinansēt pētniecību 

paredzētajā apjomā (50%). 

A.Austers aicina lielāku vērību pievērst emigrācijai kā Latvijas attīstības resursam. 

S.Ēlerte pauž viedokli, ka nav izstrādāta ilglaicīga politika par diasporu. Latviešiem ārzemēs ir 

jābūt daļai no jebkuras politikas. Aicina NVO būt proaktīviem, sadarbojoties ar ministrijām 

priekšlikumu izstrādē NAP.  

V.Tērauda aicina publiskot ministriju sniegtos priekšlikumus NAP. 

E.Dreimane pauž atzinību par V.Kudiņa sniegto ekspertīzi par NAP. Aicina NVO sūtīt 

priekšlikumus par NAP gan PKC, gan Valsts kancelejai. 

A.Gobiņš aicina ministrijas rīkot sanāksmes ar NVO un apspriest priekšlikumus NAP. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 

2014.-2020. sākotnējo redakciju. 

2. Aicināt nevalstiskās organizācijas sniegt ministrijām un Pārresoru koordinācijas centram 

priekšlikumus Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. pilnveidošanai, paralēli nosūtot šos 

priekšlikumus Valsts kancelejai. 

3. Lūgt ministrijām nodrošināt nevalstisko organizāciju aktīvu un pilnvērtīgu iesaisti ministriju 

priekšlikumu izstrādē Nacionālajam attīstības plānam, kā arī sabiedriskajā apspriešanā.  

4. Lūgt Pārresoru koordinācijas centram iekļaut Nacionālā attīstības plāna struktūrā mērķa 

sasniegšanas rādījumu par pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. 

5. Lūgt Pārresoru koordinācijas centram publiskot informāciju par NAP gala ziņojuma 

projektā ietvertajiem uzdevumiem, uzdevumu rezultātu rādītājiem un indikatīvām 

aktivitātēm pirms NAP vadības grupas sanāksmes un NAP gala versijas iesniegšanu 

Ministru kabinetā.  

 

4.jautājums 

Par aktuālo situāciju valsts budžeta izstrādē  

 _____________________________________________________________________ 

Ziņo R.Pīpiķe 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, E.Dreimane, E.Rozencveigs. 
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R.Pīpiķe aktualizē jautājumu, ka nākamais gads Eiropas Savienībā būs veltīts pilsoniskās 

sabiedrības jautājumiem. Valsts budžeta projektā pašlaik nav iekļauta pilsoniskās līdzdalības 

programma, līdzfinansējuma programma pilsoniskās līdzdalības projektiem 10% apmērā, kas 

palīdzēja apgūt projektus.  

E.Dreimane pauž viedokli, ka pievērsīs uzmanību R.Pīpiķes aktualizētajam jautājumam un 

informēs par to nākamajā Memoranda padomes sēdē. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai R.Pīpiķes sniegto informāciju. 

2. Nākamo Memoranda padomes sēdi rīkot 2012.gada 12.septembrī plkst.11.00. 

 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

Protokolē         G.Freimane 


