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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

 
Protokols Nr.8 

 
2010.gada 26.augustā 

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: 
I.Džonsone – Ulubele; 
K.Garkalne – LOSP; 
R.Klimkāne – Tieslietu ministrija; 
I.Leja – Latvijas Lauku forums; 
P.Lībietis – Finanšu ministrija; 
H.Matulis – Latvijas Komponistu savienība; 
H.Abu Meri – Arābu kultūras centrs; 
I.Rasa – Latvijas Diabēta asociācija; 
P.Vilks – RAPLM; 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
D.Bērziņa – Integrācija sabiedrībai; 
E.Birzniece – Pro Futuro; 
L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju konfederācija; 
Dz.Busenberga – ĀBVS; 
G.Caune - Aizsardzības ministrija;  
E.Čudare – IZM; 
J.Danoss – Rīgas Vācbaltu apvienība; 
K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā; 
A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 
A.Grafs – IZM; 
D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 
L.Jākobsone – Providus;  
A.Kleinberga – TM; 
G.Masaļska – Latvijas tautskola; 
A.Millere – Sieviešu tiesību institūts; 
A.Molokovskis – HIV.LV 
V.Nagobads – Latvijas Sarkanais Krusts; 
E.Overins – EUROLAT UNION; 
G.Polis – Publiskās un privātās partnerības asociācija; 
D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā; 



I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
O.Veselova – Latvijas Mikrouzņēmumu asociācija; 
I.Vorkale – BSAVF; 
S.Zalcmane – Patvērums „Drošā māja” 
Z.Zujeva – Latgales Reģionālā pensionāru apvienība; 
Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 
 
Sēdes darba kārtība:  
1. Memoranda padomes 28.07.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes 26.08.2010 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
3. Par 2011.gada kā Eiropas brīvprātīgā darba gada programmu. 
4. Par NAP izstrādi. 
5. Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 
6. Dažādi (par Memoranda padomes locekļu rotāciju; nākošās Memoranda padomes sēdes datums, 

laiks un darba kārtība). 
 
1. Memoranda padomes 28.07.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 28.07.2010 sēdes protokolu. 
 
2. Memoranda padomes 26.08.2010 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 26.08.2010 sēdes darba kārtību. 
 
3. Par 2011.gada kā Eiropas brīvprātīgā darba gada programmu. 
Ziņo A.Grafs, IZM. Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam.  
I.Rasa jautā, vai brīvprātīgā darba juridiskais regulējums Eiropas Savienības valstīs ir vienāds. 
A.Grafs sniedz atbildi, ka atšķirības ir atbalsta instrumentos. Vācijā, piemēram, vairāk ir izplatīts 
brīvprātīgais darbs, ko veic karadienestā. 
A.Gobiņš jautā, kāpēc programmā tik maz pasākumu piedāvā pieaugušajiem iedzīvotājiem, t.sk. – 
pensionāriem? Norāda, ka lielāks akcents būtu jāliek jauno tehnoloģiju, sociālo mediju 
izmantošanu. Programmā paredzētiem pasākumiem būtu jābūt ar lielāku pievienoto vērtību. 
Jautājums arī – kas būs programmas ieviesējs. Šajā ziņā negatīva pieredze ir Nabadzības gada 
ietvaros plānoto pasākumu īstenošanā. 
A.Grafs informē, ka tiks izveidota vadības komiteja, kas saskaņos jautājumus, kas saistīti ar 
programmas praktisko īstenošanu. Projekta īstenošanu veiks sabiedrisko attiecību aģentūra. 
Publiskais iepirkuma konkurss ir noslēdzies, jāplāno saturiski tālākais darbs. Attiecībā uz 
pasākumiem, kas tiek piedāvāti pieaugušajiem – programma tādus paredz. Jauniešiem paredzēti 
vairāk pasākumu tāpēc, ka līdzekļus Eiropas Komisija piešķīrusi no Jaunatnes programmas. 
Attiecībā uz pasākumiem, kas vērsti uz sociālajiem mēdijiem – programmas izstrādātāji gatavi 
iekļaut papildus pasākumus. 
A.Gobiņš pauž bažas par to, ka sabiedrisko attiecību aģentūras, īstenojot programmas, izmanto 
NVO resursus, ekspertīzi, bet par to nemaksā. 
G.Veismane sniedz ieteikumu NVO – piedāvāt sabiedrisko attiecību aģentūrai savus pakalpojumus, 
informāciju, tomēr prasīt par to arī samaksu. Jautājums – vai NVO Eiropas līmenī var uz 
vienlīdzīgiem principiem pretendēt uz programmas īstenošanu? 
A.Grafs informē, ka ES iepirkumu konkursos var piedalīties tie pakalpojumu sniedzēji, kas 
reģistrējušies vienotā reģistrā, t.sk. – arī NVO. 
J.Danoss pauž viedokli, ka nepieciešams apzināt brīvprātīgo darbu kā sociālekonomisku realitāti. 
Mērķis – brīvprātīgo darbs sociālā spiediena mazināšanai. Bet tas nav IZM kompetencē. 
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I.Šimanska pauž gandarījumu, ka programmā iekļauts pētījums. 5-7% no tautsaimniecībā saražotā ir 
brīvprātīgā darba rezultāts. Jautā, kas administrēs programmas īstenošanu. 
A.Grafs informē, ka atbildīgā iestāde būs IZM. 
E.Birzniece jautā, cik cilvēku būs iesaistīti programmas īstenošanā un kāds ir sagaidāmais rezultāts. 
A.Grafs informē, ka 2000.g. brīvprātīgajā darbā bija iesaistīti 34% iedzīvotāju. Paredzēts, ka uz pusi 
palielināsies to iedzīvotāju skaits, kuri gatavi arī turpmāk veikt brīvprātīgo darbu, kā arī par 10% 
palielināsies iedzīvotāju līdzdalība NVO. 
L.Jākobsone izvirza priekšlikumu pētījumu uzsākt ātrāk, lai programmas īstenošanas laikā jau 
varētu izmantot pētījuma rezultātus. Pauž viedokli, ka jāsekmē senioru brīvprātīgais darbs. Iesaka 
neveidot atsevišķas mājaslapas, jo tas nav efektīvs pasākums, neveidot 3 datubāzes. Attiecībā uz 
sabiedrisko attiecību pasākumiem paredzēts veidot 3 apaļos galdus par 5000,00 Ls, bet jaunieši tos 
neapmeklēs. Arī krūzītes kā programmas reklāmas materiāls ir neefektīvs. 
Nolemts: 
Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par Eiropas brīvprātīgā 
darba gada programmu. 
Aicināt NVO līdz 31.08.2010 sniegt priekšlikumus par minēto programmu un sūtīt tos uz Izglītības 
un zinātnes ministriju Evijai Čudarei (e-pasts evija.cudare@izm.gov.lv ) 
 
4. Par NAP izstrādi. 
Ziņo P.Vilks, RAPLM. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas ziņojuma prezentācija 
pievienota protokolam. 
Izstrādājot NAP paredzēts sabiedrības līdzdalību nodrošināt, izmantojot pieredzi, kāda bija, 
izstrādājot Latvija 2030 stratēģiju. 2010. gada septembrī plānota informatīvā ziņojuma “Par NAP 
2014-2020 izstrādi” izskatīšana Nacionālajā attīstības padomē un Ministru kabinetā, 
, NAP 2014-2020 gala redakcijas  apstiprināšana plānota 2013.gada pirmajā pusē. 
G.Veismane pauž gandarījumu, ka darbs uzsākts savlaicīgi. 
P.Vilks informē, ka pašlaik tiek apzināti katra Latvijas reģiona resursi. 
G.Polis pauž viedokli, ka plānā aktīvi jāizmanto publiskās un privātās partnerības princips. Valsts 
līmenī nepieciešams noteikt prioritātes. 
P.Vilks informē, ka tiks veikta izmaksu/ieguvumu analīze. 
Nolemts: 
Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ziņojumu par NAP izstrādi.  
 

5. Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 
A.Gobiņš informē, ka LDDK un LBAS piekrituši izskatīt un sniegt komentārus par dokumenta 
tekstu, notikušas pārrunas arī ar Valsts prezidenta pārstāvi. A.Gobiņš pauž viedokli, ka aktuāla ir 
diskusija par līdzdalības modeļa īstenošanu reģionālā un ES līmenī. 
I.Leja informē, ka Latvijas Lauku forums priekšlikumus līdzdalības modelim sniegs nedēļas laikā, 
jo pašlaik notiek diskusijas ar Latvijas Pašvaldību savienību. Pauž viedokli, ka nepieciešama 
diskusija par Prezidenta lomu modelī. Jautājums arī par to, kas būs parakstītāji un kad dokuments 
tiks publiskots. 
G.Veismane ierosina nenodalīt Saeimu, Prezidentu. Modelī būtu jābūt iekļautiem visiem. Svarīga – 
Saeimas līdzdalība. Pēc tam, kad NVO būs pabeiguši diskusiju, dokuments jānodod juristiem. Pēc 
tam varēs piedāvāt diskusiju Valsts sekretāriem. Ierosina līdzdalības modeļa ietvaros izveidojamo 
Padomi veidot kā Prezidentam pakļautu institūciju. Šis jautājums saistīts arī ar to, ka Padomei būs 
nepieciešami budžeta līdzekļi.  
A.Gobiņš pauž viedokli, ka līdzdalības modeli būtu nepieciešams pārrunāt ar R.Ķīli. 
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Nolemts: 
1. Jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādātājiem precizēt dokumentu un iesūtīt 

Memoranda padomes sekretariātam. 
2. Sekretariātam pēc dokumenta saņemšanas izsūtīt to Memorandu parakstījušām NVO 

viedokļa paušanai un komentēšanai, paredzot tam laiku līdz 31.augustam. 
3. Pēc NVO komentāru un viedokļu iestrādāšanas dokumentā, dokumenta pilnveidošanā 

iesaistīt Valsts kancelejas juristu. 
 
4. Dažādi (par Memoranda padomes locekļu rotāciju; nākošās Memoranda padomes 

sēdes datums, laiks un darba kārtība). 
S.Zalcmane informē par ES struktūrfondu projektu konkursu, kur NVO kā projektu iesniedzējiem 
dots īss laiks projekta sagatavošanai.  
G.Veismane informē, ka jautājumu pārrunājusi ar projektu konkursa izslidinātājiem – 
Nodarbinātības Valsts aģentūras vadītāju un uzskata, ka NVO dotais laiks bijis pietiekams projektu 
sagatavošanai. 
 
Nolemts: 

1. Nākamo Memoranda padomes sēdi rīkot 6.septembrī plkst.15.00. Darba kārtībā iekļaut 
jautājumu par jauno sabiedriskās līdzdalības modeli. 

2. Plānot Memoranda padomes sēdi 29.septembrī plkst.11.00. Darba kārtībā iekļaut jautājumus 
par Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanām, Valsts pārvaldes funkciju vērtēšanas 
grupas ziņojumu, jauno sabiedrības līdzdalības modeli 

3. Izsūtīt Memorandu parakstījušām NVO aicinājumu līdz 12.septembrim nominēt kandidātus 
Memoranda padomes vadītāja vietnieka amatam. 

 
 
 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     

G.Veismane 
 
 
 
 
Protokolē         G.Freimane 
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	Sēdi vada

