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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

 
Protokols Nr.4 

 
2010.gada 30.aprīlī 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Zaļajā zālē 
 
Sēdi vada 
G.Veismane – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 
padomes (turpmāk - Memoranda padomes) vadītāja, Valsts kancelejas direktore. 
Sēdē piedalās Padomes locekļi un to pārstāvji: 
Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums; 
I.Ielīte – Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība; 
R.Klimkāne – Tieslietu ministrija; 
A.Krauze – LOSP; 
J.Pareiko – Latvijas Lombardu asociācija;  
U.Prauliņš – Latvijas Komponistu savienība; 
I.Rasa – Latvijas Diabēta asociācija; 
V.Smirnova – RAPLM; 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
I.Baltais – MMVM; 
A.Bērziņš – Latvijas Samariešu biedrība; 
L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena; 
K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā; 
A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 
D.Grīnvalds - Latvijas Dramaturgu ģilde; 
E.Ikauniece – Latvijas Sarkanais Krusts; 
Ž.Jaunzeme-Grende – LTRK; 
E.Overins – Eurolat Union; 
L.Piešiņa – Kultūras ministrija; 
R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
M. Poča – Latvijas Sieviešu institūts; 
Ņ.Rakstiņa – Zemkopības ministrija; 
A.Roģis – Latvijas Pensionāru federācija; 
Ē.Rozencveigs – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju konfederācija; 
B.Siliņa – SPS Latvijas centrs; 
V.Stefanovičs – Latvijas Ukraiņu biedrība; 
I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
A.Tetere – RCS Marta; 
A.Veselova – Sieviešu tiesību institūts; 
I.Vorkale – Būvuzņēmumu sociālo atbildību veicināšanas fonds; 
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Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 
 
Sēdes darba kārt ība:  
1. Memoranda padomes 31.03.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes sēdes 30.04.2010. darba kārtības apstiprināšana.  
3. Par NVO plašākas līdzdalības iespējām, darbojoties kopā ar sociālajiem partneriem (mērķis, 

argumenti, sasniedzamie rezultāti). 
4. Par Memoranda padomes vadītājas vietnieku un nominētiem kandidātiem.  
5. Par saņemtajiem nominēto kandidātu vērtējumiem Memoranda padomes deleģēta pārstāvja 

amatam MKK sēdē. 
6. Dažādi (Nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 
 
1. Memoranda padomes 31.03.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 31.03.2010 sēdes protokolu ar Tieslietu ministrijas iesniegtajiem 
precizējumiem. 
 
2. Memoranda padomes 30.04.2010 sēdes darba kārt ības apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 30.04.2010 sēdes darba kārtību. 
 
3. Par NVO plašākas līdzdalības iespējām, darbojoties kopā ar sociālajiem partneriem 

(mērķis, argumenti, sasniedzamie rezultāti). 
Ziņo R.Pīpiķe. Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 
G.Veismane jautā par to, kāda ir memoranda padomes vieta jaunajā modelī. 
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka modelis jādiskutē ar NVO. Tam jākļūst leģitīmam, atzītam. 
E.Rozencveigs aktualizē jautājumu, ka katru nozari pārstāv daudzas NVO. 
R.Pīpiķe sniedz atbildi, ka NVO uzdevumiem un mērķiem jābūt subordinētiem. 
A.Krauze aktualizē jautājumu par iespējām sabiedrībai ietekmēt to, lai kāda NVO nesāktu īstenot 
šauras intereses. 
Ž.Jaunzeme-Grende pauž viedokli, ka sabiedrība veido biedrības. Modeļa ietvaros paredzētās 
(nozaru) darba grupas jāveido kopīgi visām biedrībām. Valsts pārvaldes puses uzdevums ir ņemt 
vērā sabiedrības viedokli, NVO puses uzdevums – sniegt savus viedokļus, ekspertīzi. 
Komunicēšanai jāparedz līdzekļi valsts budžetā. 
E.Birzniece pauž viedokli, ka NVO viedokļi var būt atšķirīgi, bet dažādi viedokļi jārespektē. 
Politikas rezultāts jāmēra saņēmēja (mērķa grupas) līmenī.  
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka jautā līdzdalības modeļa ieviešanas process ir jāvirza pašām 
organizācijām un tas ir ilgtermiņa process. 
A.Gobiņš pauž viedokli, ka līdzdalības modelis plaši jādiskutē ar organizācijām, ministrijām. 
Svarīgi to apspriest arī 13.maijā, tiekoties ar Ministru prezidentu. 
I.Ielīte norāda, ka sieviešu organizācijas jau gadu strādājušas pie jaunā līdzdalības modeļa. Centās 
iekļaut Reformu vadības grupas darba kārtībā, bet nesekmīgi. 
D.Grīnvalds pauž viedokli, ka īpaši svarīgi šo modeli ieviest nozaru attīstības konsultatīvo padomju 
līmenī. 
E.Rozencveigs pauž viedokli, ka neatbalsta jaunā modeļa ieviešanu. Kā galveno problēmu 
sociālekonomiskām problēmām norāda vadītāju atbildības trūkumu par pieņemto lēmumu izpildi. 
A.Bērziņš pauž atbalstu jaunā modeļa ieviešanai. Tomēr jautājums, vai NVO būs pietiekami resursu 
un – vai cilvēki būs pietiekami aktīvi, lai šo modeli īstenotu. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka 77% 
cilvēku gaida savu problēmu risinājumu no valsts. 
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E.Birzniece norāda, ka, piemēram, ir maz NVO, kas sniedz atzinumus par tiesību aktiem un 
līdzdarbojas visā procesā līdz pat tiesību akta pieņemšanai, kaut arī ir radītas visas iespējas 
iesaistīties. 
Ā.Ādlers aktualizē jautājumu par ministriju gatavību jaunajam modelim.  
Ņ.Rakstiņa aktualizē jautājumu par to, vai jaunais modelis nepalielinās birokrātisko procedīru 
apjomu un neprasīs papildu finansējumu, ko nevar nodrošināt šodienas apstākļos. 
A.Krauze pauž viedokli, ka nepieciešams izstrādāt visas procedūras, kas saistītas ar jauno modeli. 
Tā ieviešanai nepieciešama gan nauda, gan cilvēkresursi. 
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka jaunā modeļa uzdevums ir arī zināšanu, kapacitātes subordinēta 
koordinācija. Katra NVO sniegtu ekspertīzi savā vietā, necenšoties izdarīt visu. Latvijas Pilsoniskā 
alianse 4.jūnijā rīko simpoziju par šo jauno modeli. Lūdz atļauju prezentēt jauno modeli tikšanās 
laikā ar Ministru prezidentu 13.maijā. 
Nolemts: 
Deleģēt R.Pīpiķei (Latvijas Pilsoniskā alianse) uzdevumu sniegt ziņojumu par jauno pilsoniskās 
līdzdalības modeli Memorandu parakstījušo organizāciju tikšanās laikā ar Ministru prezidentu š.g. 
13.maijā. 
 
4. Par Memoranda padomes vadītājas vietnieku un nominētiem kandidātiem.  
G.Freimane informē par Memorandu parakstījušo organizāciju atbalstu vadītājas vietnieka 
kandidātiem. Par I.Ielīti saņemtas 6 balsis, par Ā.Ādleru – 3 balsis, par A.Krauzi – 3 balsis, par 
I.Rasu – 2 balsis, par I.Džonsoni – 1 balss.  
G.Veismane informē, ka I.Džonsone viņu pilnvarojusi atsaukt savu kandidatūru. 
I.Rasa, Ā.Ādlers atsauc savu kandidatūru. 
Nolemts: 
Atlikt Memoranda padomes vadītājas vietnieka vēlēšanas uz nākamo memoranda padomes sēdi 
26.maijā. 
 
5. Par saņemtajiem nominēto kandidātu vērt ējumiem Memoranda padomes deleģēta 

pārstāvja amatam MKK sēdē. 
Nolemts: 
Pamatojoties uz Memorandu parakstījušo organizāciju balsojumu, deleģēt Ā.Ādleru kā memoranda 
padomes pārstāvi Ministru kabineta komitejas sēdē. 
 
6. Dažādi (Nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārt ība). 
I.Šimanska informē, ka panākti atviegloti noteikumi pašvaldību telpu izīrēšanai NVO. 
Nolemts: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 26.maijā plkst.11.00. 
2. Nākošajā Memoranda padomes sēdē izskatīt biedrības Pro Futuro rosinātos jautājumus, kas 

saistīti ar problēmām izglītības sistēmā. 
 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     

G.Veismane 
 
 
Protokolē         G.Freimane 


