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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 
 

Protokols Nr.7 
2010.gada 28.jūlijā 

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: 
H.Abu Meri – Arābu kultūras centrs 
Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums 
Ē. Ajausks – Tieslietu ministrija 
L.Bojārs – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija 
I.Ielīte – Memoranda padomes vadītāja vietniece, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība 
K. Garkalne – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
G.Kauliņš – Finanšu ministrija 
U.Prauliņš – Latvijas Komponistu savienība 
I. Rasa – Latvijas Diabēta asociācija 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
L. Eņģele – Vides Konsultatīvā padome, Latvijas Botāniķu biedrība 
K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā 
A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā 
D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome 
L.Jākobsone – Providus  
M.Heislere - Celma – Latvijas Pilsoniskā alianse 
D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā 
D.Ratniece – Izglītības un zinātnes ministrija 
V. Umanovs – Finanšu ministrija 
I.Vorkale – BSAVF 
I.Volkova – Latvijas Diabēta federācija 
H.Danusēvičs – Latvijas Tirgotāju asociācija 
V.Stūris – Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments 
V.Eize – žurnāliste (žurnāls „Saskarsme”) 
Protokolē:  
M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vecākā referente  
 
Sēdes darba kārtība:  
1. Memoranda padomes 30.06.2010. sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes 28.07.2010. sēdes darba kārtības apstiprināšana.  



3. NVO un „Iespēju karte”. 
4. Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 
5. Par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas grupas darbu. 
6. Dažādi (nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 
 

1.punkts 
Memoranda padomes 30.06.2010. sēdes protokola apstiprināšana 

___________________________________________________________ 
Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
G.Veismane, I.Rasa, A.Gobiņš  
 

Memoranda padome nolemj: 
Apstiprināt 2010.gada 30.jūnija sēdes protokolu. 
Memoranda padomes 2010.gada 30.jūnija sēdes protokols Nr.6 pievienots protokolam. 
 

2.punkts 
Memoranda padomes 30.06.2010. sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
___________________________________________________________ 
Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
G.Veismane, I.Ielīte  
 

I.Ielīte lūdz mainīt sēdes darba kartības secību. 
Memoranda padome nolemj: 
Apstiprināt Memoranda padomes 28.07.2010. sēdes darba kārtību, ņemot vērā I.Ielītes lūgumu. 
 
 

3.punkts. 
NVO un „Iespēju karte”. 

Ziņo: I.Ielīte, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība 
_____________________________________________________________ 

Prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: G.Veismane, I.Ielīte, V.Nagobads  
 
I.Ielīte informē: Iespēju karte ir vieta, kur satiekas grūtībās nonākušo iedzīvotāju vajadzības pēc pirmās 
nepieciešamības lietām, emocionāla atbalsta un saskarsmes ar iespējām, ko piedāvā valsts un pašvaldību 
institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai paši iedzīvotāji. Iespēju karte (palīdzības resursu karte) ir uz 
iedzīvotāju orientēta datu bāze, kurā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts institūcijās un 
nevalstiskajās organizācijās (NVO) pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī 
vienreizējiem pasākumiem.  
Iespēju karte ir viens no lielākajiem ieguvumiem iedzīvotājiem šī Eiropas gada ietvaros, jo tā nodrošina 
iedzīvotājus ar informāciju par tuvāko un pieejamāko sociālo palīdzību nepieciešamības gadījumā. 
Izmantojot publisko interneta piekļuvi, Iespēju kartē var iegūt ziņas par vistuvāk pieejamajām pirmās 
nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku, apģērbu), par pabalstiem un veselības aprūpi, par sociālo 
aprūpi un rehabilitāciju, par emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā un par izglītošanās 
un apmācības iespējām. 
Iespēju kartes projektu īsteno Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar 
Labklājības ministriju un pašvaldībām. Iespēju kartes izstrādi finansē Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā. 
I.Ielīte uzteic Latvijas Sarkanā Krusta darbību minētajā jautājumā.   
Tāpat ziņotāja aicina aktīvāk šajā darbā iesaistīt arī brīvprātīgos. 
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I.Ielīte aicina visas NVO piedalīties minētajā projektā, ievietojot informāciju par piedāvājamiem 
pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem pasākumiem. 

Diskusijas:  

G.Veismane: izsaka pateicību par uzsākto izcilo darbu un iesaka aktīvāk sadarboties ar Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vienas pieturas aģentūru, lai 
varētu nepārtraukti aktualizēt minēto datu bāzi, kā arī organizēt iedzīvotāju informēšanas kampaņas visā 
Latvijā par pieejamo sociālo palīdzību. 
V.Nagobads: pauž viedokli, ka nākotnē informācijai jāpārklāj visa Latvijas karte, lai sociālie darbinieki 
un sociālā riska situācijā nonākušie valsts iedzīvotāji varētu to plaši izmantot.  
I.Ielīte: informē, ka oktobra mēnesī Ārlietu un Labklājības ministrija plāno organizēt plašu informācijas 
kampaņu minētajā jautājumā. 
I.Ielīte atgādina, ka 2010.gads ir pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību; I.Ielīte ierosina Labklājības ministrijai nākamajā Memoranda sēdē iepazīstināt tās 
dalībniekus ar Eiropas gada (2010) notikumiem. 
 
Memoranda padome nolemj: 
1.Pieņemt zināšanai I.Ielītes sniegto ziņojumu par resursu kartē pieejamo informāciju. 
3.NVO sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām aktīvi piedalīties palīdzības resursu kartes datu 
bāzes papildināšanā par pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem 
pasākumiem grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem.  
2.Labklājības ministrijai nākamajā sēdē sniegt īsu pārskatu par Eiropas gada (2010) notikumiem. 

 
4.punkts. 

Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 
Ziņo: A.Gobiņš, K.Gailīte, Eiropas Kustība Latvijā 

_____________________________________________________________ 
Prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
G.Veismane, A.Gobiņš, K.Gailīte, I.Ielīte, Ā.Ādlers, M.Heislere - Celma, L.Bojārs, U.Prauliņš, I.Rasa  
 

K.Gailīte sniedz skaidrojumu par jauno pilsoniskās sabiedrības un valsts sadarbības modeli: 

A.Gobiņš aicina uzsākt diskusiju par  

1) sastāvu Stratēģiskajā sapulcē: 1.variants: Stratēģiskās sapulces „demokrātiskais variants”: sapulcē var 
piedalīties katrs interesents, strādājot ar jaunām līdzdalības metodēm (open space vai tml.), pasākuma 
beigās notiek prioritarizēšana un dalībnieki paši uzņemas līdzatbildību par ierosinātām prioritātēm, 
2.variants: „klasiskais variants”: stratēģisko funkciju pilda ne pārāk liela gudro cilvēku grupa) ir iecerēta 
kā līdzdalības platforma, kura ietvaros notiek vidējā termiņa nacionālās attīstības plānošana (alternatīva: 
„kā līdzdalības veids, kas nodrošina pārvaldes institūciju un sabiedrības līdzdarbību vidējā termiņa 
nacionālās attīstības plānošanā.”).  

2) par jautājumu: kā notiek Izpildorgāna un Sapulces dalībnieku atlase/izvirzīšana/pieteikšanās (ja tāda 
nepieciešama), kā vislabāk nodrošināt labāko ideju konkurenci, kā nodrošināt inovatīvu ideju un 
attīstības virzību un izvairīties no formāliem „ķeksīša pasākumiem”, kā garantēt informācijas un 
līdzdalības savlaicīgumu.   
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3) par jautājumu, vai un kā šajā modelī ietverto Izpildorgānu saistīt vai nesaistīt ar Nacionālo attīstības 
padomi, kāda tā paredzēta LIAS 2030. Iespējams, ka pašreiz ietvertais redzējums par padomes sastāvu 
un funkcijām jāpaplašina vai jāprecizē. „Nacionālo attīstības padomi vada Ministru prezidenta biedrs – 
par attīstības plānošanu atbildīgais ministrs. Padomes sastāvu veido Saeimas, Ministru kabineta, 
plānošanas reģionu, pašvaldību, Ilgtspējīgas attīstības institūta „Latvija2030” un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji.” Iecerēts, ka no nevalstiskā sektora puses Padomē darbosies gan sociālie partneri, 
gan pārējo NVO pārstāvji. (piebilde: to domājam mēs, par LIAS nav zināms)  

4) kā nākotnē veiksmīgi sasaistīt modeli ar esošiem konsultatīviem veidojumiem – piemēram, ministriju 
konsultatīvajām padomēm vai pašreizējo Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi. Tās turpmāk varētu 
darboties kā darba grupas, iespējams, saskaņā ar līdzšinējo nolikumu/nolikumiem (kurā tiks izdarīti 
tehniski grozījumi atbilstoši jaunajai konjunktūrai), vai tml.   

Memoranda padome nolemj: 
1.Pieņemt zināšanai K.Gailītes un A.Gobiņa sniegto skaidrojumu par jauno pilsoniskās sabiedrības un 
valsts sadarbības modeli. 

2.Darba grupai jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa turpmākai izstrādei rīkot sanāksmi š.g. 1.augustā no 
plkst. 14.30 līdz 15.30 Valsts kancelejā. 

3.Uzsākt sarunas ar Valsts prezidentu, Saeimas prezidiju, LDDK, LBAS, LPS pārstāvjiem par jauno 
pilsoniskās sabiedrības un valsts sadarbības modeli. 

 

5.punkts. 
Par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas grupas darbu. 

Ziņo: V.Stūris, Valsts kanceleja 
_____________________________________________________________ 

Plašāka informācija par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas grupas darbu: Ministru kabineta mājas 
lapā www.mk.gov.lv, izvēloties saiti  http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/funkciju-
izvertesana/ 
Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
G.Veismane, V.Stūris, H.Danusēvičs, D.Grīnvalds, L.Bojārs, L.Eņģele 

Memoranda padome nolemj: 
Pieņemt zināšanai V.Stūra sniegto ziņojumu par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas grupas darbu. 

6.punkts. 
Dažādi (nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 

 
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
G.Veismane, A.Gobiņš, I.Rasa 

Memoranda padome nolemj: 
1.Nākamo Memoranda padomes sēdi rīkot š.g.25.augustā plkst.11.00. 
2.Darba kārtībā iekļaut jautājumu par NAP (ziņo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija); 
turpināt diskusiju par jauno sabiedriskās līdzdalības modeli. 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja      G.Veismane 
 
 
Protokolē           M.Lāce 
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	Sēdi vada

