
 

223 – 2/5 
 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

 
Protokols Nr.5 

 
2010.gada 26.maijā 

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; 
I.Ielīte – Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība; 
G.Kauliņš – Finanšu ministrija; 
A.Krauze – LOSP; 
U.Prauliņš – Latvijas Komponistu savienība; 
I.Rasa – Latvijas Diabēta asociācija; 
V.Smirnova – RAPLM; 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
E.Birzniece – Pro Futuro; 
Dz.Busenberga – ĀBVS; 
L.Bužinska – Ideju māja; 
I.Eižvertiņa – Profesionāļu solidaritātes biedrība; 
I.Fišere – Pro Futuro; 
K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā; 
A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 
M.Grigulis – Latvijas Sociālo reformu biedrība; 
M.Heislere-Celma – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
L.Ikale – Latvijas Bērnu forums; 
D.Jaunbērziņa – Pro Futuro; 
I.Juhņēviča – IZM; 
I.Jurševska – Labklājības ministrija; 
K.Kalnciems – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 
S.Kārkliņa – Valodu skolu asociācija; 
G.Kaufmane – Valsts izglītības satura centrs; 
I.Paparde – Neatkarīgā Rīta Avīze; 
L.Piešiņa – Kultūras ministrija; 
R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
M.Reigase – Valsts izglītības satura centrs; 
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Ņ.Rakstiņa – Zemkopības ministrija; 
S.Rieksta – SIF; 
V.Roga – Sociālo darbinieku biedrība; 
E.Sovers –  
I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
A.Tetere – RCS Marta; 
Ģ.Verners – Latvijas Tranzītbiznesa asociācija; 
I.Vorkale – Būvuzņēmumu sociālo atbildību veicināšanas fonds; 
P.Wedrent – Eiropas Kustība Latvijā; 
T.Zīriņa – RPIVA; 
Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 
 
Sēdes darba kārt ība:  
1. Memoranda padomes 30.04.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes sēdes 26.05.2010. darba kārtības apstiprināšana.  
3. Par Memoranda padomes vadītājas vietnieka vēlēšanām 
4. Par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē un par eksāmenu norises kārtību. 
5. Par Memoranda padomes pārstāvja deleģēšanu NVO sektora pārstāvēšanai valsts pārvaldes 

funkciju izvērtēšanas grupā. 
6. Par jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa ieviešanas plānu un Memoranda teksta grozījumu 

izstrādi. 
7. Dažādi (Nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 
 
1. Memoranda padomes 30.04.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 30.04.2010 sēdes protokolu 
 
2. Memoranda padomes 26.05.2010 sēdes darba kārt ības apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 26.05.2010 sēdes darba kārtību. 
 
3.Par Memoranda padomes vadītājas vietnieka vēlēšanām. 
I.Ielīte pauž viedokli, ka, izvēloties vadītājas vietnieku, jānodrošina pārmantojamības principa 
ievērošana. Izvirza H.Abu Meri kandidatūru vadītājas vietnieka amatam. 
H.Abu Meri atsauc savu kandidatūru. 
A.Krauze izvirza priekšlikumu saglabāt uzticēt vietnieka ievēlēšanu jaunajam Memoranda padomes 
sastāvam, kas uzsāks darbu septembrī. 
R.Pīpiķe norāda, ka precīzāk jāseko tam, kad jāpārvēl vadītāja vietnieks. 
A.Krauze izvirza I.Rasas kandidatūru vadītājas vietnieka amatam. 
Nolemts: 
1. Ievēlēt I.Rasu par vadītājas vietnieku. 
2. Nākamās vadītāja vietnieka vēlēšanas rīkot 2010.gada septembrī. 
 
4.Par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē un par eksāmenu norises kārt ību. 
E.Birznieces ziņojums pievienots protokolam (pielikums Nr.1). 
Atbalsta pasākumiem būtu jābūt pieejamiem visiem skolēniem, ne tikai speciālajās skolās. Latvijā 
slikti identificē speciālās un īpašās vajadzības. Citās valstīs šādu bērnu ir ap 10%, Latvijā – 4,3%. 
Skolēnu skaits speciālās izglītības skolās palielinās – tas nav ceļš uz integrāciju, bet segregāciju. 
Būtu jāīsteno atbalsta (korekcijas) pasākumi parastās skolās, nevis visi bērni, kam šādi pasākumi 
nepieciešami, jāpārceļ uz speciālām skolām. IZM apgalvo, ka finansējums piemaksām par atbalsta 
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(korekcijas) pasākumiem ir saņemts, bet skolās šādas programmas/pasākumi netiek veikti. 7,6 mlj 
Ls paredzēti atbalsta pasākumu sniegšanai 10 000 jauniešiem. Tas nodrošina iespēju saņemt 
palīdzību 1428 jauniešiem katrā klašu grupā. Reāli 5 jaunieši pieteikušies atbalsta pasākumu 
saņemšanai. Būtu jābūt izmērāmam rezultātam skolēna līmenī, jo skolēnu vecākiem šāds 
pakalpojums netiek piedāvāts. 
2009./2010. mācību gadā uz otro gadu atstāti 7010 skolnieki. Tas nozīmē, ka 28-32 skolas strādā 
tikai bērnu atkārtotai apmācībai. Tas ir dārgi gan valstij, gan vecākiem. Šiem bērniem nesniedz 
atbalstu attīstībai, bet vienkārši tura otro, trešo, pat ceturto gadu vienā klasē.  
I.Juhņēvičas ziņojums pievienots protokolam (pielikums Nr.2). 
1999.-2003.gadā skolniekus neatstāja uz otru gadu, bet tas noveda pie tā, ka skolēni nespēja apgūt 
mācību vielu vidusskolā. Tikai 3 valstīs skolēnus neatstāj uz otru gadu – Islandē, Lielbritānijā un 
Norvēģijā.  
Jaunais finansējuma modelis paredz finansējumu par skolēnu ar īpašām vajadzībām ar koeficientu 
1,47. 
G.Veismane jautā, kāpēc skolēnus ar īpašām vajadzībām nevar plašāk integrēt parastajās skolās? 
I.Juhņēviča iesaka licencēt nepieciešamās programmas, lai varētu šos skolēnus mācīt parastajās 
skolās. 
M.Reigase skaidro, ka vecāki bieži paši izvēlas sūtīt bērnu speciālā skolā, kaut arī bērns varētu 
mācīties parastajā skolā.  
E.Birzniece pauž viedokli, ka 10% nozares finansējuma neseko skolniekam. Lai licencētu 
programmu, skolā jābūt 8 bērniem ar līdzīgu veselības problēmu.  
V.Smirnova pauž viedokli, ka ar bērniem individuāli nestrādā tika daudz, cik būtu nepieciešams. 
Iniciatīvai būtu jānāk no mācību iestāžu puses.  
H.Abu Meri pauž viedokli, ka jānosaka akadēmiskās prioritātes. 
S.Kārkliņa pauž viedokli, ka bērns neapgūs neko vairāk, ja vienkārši sēdēs vairākus gadus vienā 
klasē. Jāatrod katram bērnam individuāla pieeja.  
V.Roga pauž viedokli, ka sabiedrībai nav informācijas par to, kādus atbalsta pasākumus skolnieks 
varētu saņemt. Jāvērtē otrgadniecības cēloņi, jo arī ģimenei ir deprivācija, ja skolnieks tiek atstāts 
uz otru gadu. 
I.Juhņēviča skaidro, ka individuālais darbs paredz individuāla mācību plāna izstrādi. Skolnieks 
apgūst mācību vielu viņam piemērotā ātrumā ar piemērotām metodēm. Par otrgadniecības cēloņiem 
2007.gadā tika veikts Providus pētījums, kur secināja, ka nevar unificēt cēloņus, jo tādu ir daudz.  
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka izglītības nozare saņem ES SF finansējumu, bet galaprodukta nav. Jautā, 
ko ministrija plāno darīt, lai novērstu trūkumus? 
M.Reigase (saistībā ar to, ka ministrija no NVO saņēmusi vēstules saistībā ar atbalsta pasākumiem 
konkrētiem skolēniem) pauž viedokli, ka ministrija nevarēs NVO sniegt atbildes par to, kas tiek 
darīts konkrēta bērna individuālam atbalstam, jo šādu informāciju nevar sniegt NVO, tikai bērna 
likumīgajiem pārstāvjiem.  
G.Veismane pauž viedokli, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav pietiekoši uzklausījusi NVO 
viedokli. Ministrijai jāidentificē problēmas kopīgi ar vecākiem un NVO un, sadarbojoties ar NVO,  
jāizstrādā plāns trūkumu novēršanai, problēmas jārisina sistēmas līmenī, meklējot un atrodot 
kompromisu. Rezultātu varētu apspriest septembrī, Memoranda padomes sēdē. 
V.Roga pauž viedokli, ka sabiedrībai būtu jāzina, kādus atbalsta pasākumus skolai vajadzētu 
nodrošināt.  
Nolemts: 
1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju organizēt diskusiju ar NVO, lai identificētu problēmas un 

nepieciešamos risinājumus sistēmas līmenī saistībā ar atkārtotu mācību gadu un individuālo 
atbalsta pasākumu nodrošināšanu skolniekiem. 

2. Iekļaut jautājumu par diskusijā identificētajām problēmām un plānotajiem risinājumiem augusta 
vai septembra Memoranda padomes darba kārtībā. 
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5. Par Memoranda padomes pārstāvja deleģēšanu NVO sektora pārstāvēšanai valsts 
pārvaldes funkciju izvērt ēšanas grupā. 

G.Veismane informē, ka no 1.jūnija sākas valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanas pirmais 
posms, kurā tiks uzklausīta ministriju un centrālās pārvaldes iestāžu sniegtā informācija par to 
īstenotajām funkcijām un finansējuma samazinājuma iespējām. Pēc informācijas apkopošanas līdz 
jūlija vidum tiks sagatavots sākotnējais ziņojums, lai uzsāktu otro posmu – detalizētu funkciju 
revīziju un optimizācijas priekšlikumu sagatavošanu lēmumu pieņēmējiem. Valsts funkciju 
pārskatīšana būs pamats 2011.gada valsts budžeta projekta izstrādei. Memoranda padomei jādeleģē 
pārstāvis NVO koordinēšanai, lai NVO kā ekspertus konkrētā nozarē iesaistītu izvērtēšanā.  
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir gatava uzņemties NVO koordinēšanu un 
iesaistīšanu funkciju vērtēšanā. 
V.Smirnova pauž viedokli, ka nevalstiskajām organizācijām pirms vērtēšanas rūpīgi jāiepazīstas ar 
ministriju funkcijām. 
Nolemts: 
Deleģēt R. kā Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvi Funkciju izvērtēšanas vadības grupā, uzdodot 
veikt NVO koordinēšanu un NVO pārstāvju kā ekspertu piesaisti valsts funkciju izvērtēšanas 
procesa laikā. 
 
6. Par jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa ieviešanas plānu un Memoranda teksta 

grozījumu izstrādi. 
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka, saistībā ar jaunā modeļa izstrādi būtu nepieciešams izvērtēt tās darba 
grupas, kas ministrijās izveidotas ar NVO līdzdalību, lai saprastu to mērķus. Sabiedrībai jāskaidro 
jaunā modeļa izveides nepieciešamība, mērķi, vērtības. 4.jūnijā notiks simpozijs par šo modeli.  
G.Veismane pauž viedokli, ka NVO jāsagatavo savs viedoklis par to, kāds šis modelis būs, lai to 
varētu apspriest, kā to lēma tikšanās laikā ar Ministru prezidentu 13.05.2010. 
Nolemts: 
1. Deleģēt A.Gobiņam, I.Ielītei, R.Pīpiķei un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai virzīt 

procesu saistībā ar jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādi.  
2. Apspriest minētā procesa gaitu un rezultātus Memoranda padomes 30.jūnija sēdē.  
 
7. Dažādi (Nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārt ība). 
Nolemts: 
Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 30.jūnijā plkst.11.00. 
 
 
 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     

G.Veismane 
 
 
 
 
Protokolē         G.Freimane 


