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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

 
Protokols Nr.9 

 
2010.gada 29.septembrī 

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: 
E.Ajausks – Tieslietu ministrija; 
I.Grieze – Latvijas Personāla vadīšanas asociācija; 
A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 
O.Karčevskis – Degvielas tirgotāju asociācija; 
P.Lībietis – Finanšu ministrija; 
E.Overins – EUROLAT UNION; 
R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
V.Smirnova – RAPLM; 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
A.Ādlers – Latvijas Lauku forums; 
K.Antonova – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 
A.Babiča – Izglītības un zinātnes ministrija; 
L.Balga – Sieviešu tiesību institūts; 
A.Bērziņš – Latvijas Samariešu apvienība; 
L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju konfederācija; 
Dz.Busenberga – ĀBVS; 
L.Eņģele – Latvijas Botāniķu biedrība; 
A.Ērglis – Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija; 
K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā; 
K.Garkalne – LOSP; 
M.Grigulis – Latvijas Ģertrūdes biedrība; 
I.Grīntāle – Rīgas Dome; 
D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 
L.Jākobsone – PROVIDUS; 
V.Nagobads – Latvijas Sarkanais Krusts; 
S.Putniņa – Zemkopības ministrija; 
Ē.Rozencveigs – LMVUK; 
I.Rozenšteine – Satiksmes ministrija; 
I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
I.Stalidzāne – Rīgas Dome; 



V.Stefanovičs – Latvijas Ukraiņu biedrība; 
I.Trušinska – Vides ministrija; 
Ģ.Verners – Latvijas Tranzīta biznesa asociācija; 
I.Vorkale – BSAVF; 
Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 
 
Sēdes darba kārtība:  
1. Memoranda padomes 26.08.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes 29.09.2010 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
3. Par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas rezultātiem un turpmāko procesu. 
4. Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 
5. Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanas. 
6. Dažādi (nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 
 
G.Veismane informē, ka Memoranda padomē uzsāk darbu Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskā 
alianse, Ojārs Karčevskis, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Andris Gobiņš, Eiropas Kustība 
Latvijā, Inga Grieze (līdz oktobrim), Inga Kola (no novembra), Zofija Zujeva – Latgales Reģionālā 
pensionāru apvienība, Edgars Overins, EUROLAT UNION.  
 
1. Memoranda padomes 26.08.2010 sēdes protokola apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 26.08.2010 sēdes protokolu. 
 
2. Memoranda padomes 29.09.2010 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 29.09.2010 sēdes darba kārtību. 
 
3. Par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas rezultātiem un turpmāko procesu. 
Ar darba grupas dokumentiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā 
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/funkciju-izvertesana/  
Darba grupa atrada iespējas samazināt izdevumus par 78 mlj. Vēl būtu iespējams atrast iespējas 
samazināt tēriņus par 7-8 mlj. Darba grupa iesniegusi ziņojumu Finanšu ministrijā. To skatīs 
Saeimā, kopā ar budžeta likumprojektu. 
I.Vorkale jautā, vai funkcijas tika vērtētas kopā vai atsevišķi. 
V.Stūris skaidro, ka katra funkcija tika vērtēta atsevišķi. Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta 
ietvaros veiks revīziju par to, vai samazinājums noteikts adekvāti. 
I.Vorkale pauž viedokli, ka konsultatīvām, uzraugošām un kontrolējošām funkcijām jābūt 
nodalītām. 
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka NVO sniegtos ieteikumus nepieciešams fiksēt, lai pēc tam tos izvērtētu. 
Iespējams, jāveic strukturālas reformas. 
G.Veismane informē, ka Funkciju audita komisija vērtē funkciju pildīšanu pēc būtības un to 
dublēšanos.  
L.Eņģele jautā, vai darba grupa sniegs arī ziņojumu par nepieciešamo ministriju skaitu. 
V.Stūris atbild, ka darba grupas ziņojumu izmantos, lai sagatavotu ziņojumu par nepieciešamo 
ministriju skaitu. 
A.Gobiņš jautā, vai darba grupa sniegs savu viedokli par to, kas no samazinātā būtu atkal jāatjauno 
2012.-2013.gadā? 
G.Veismane pauž viedokli, ka ieteikumus par šo jautājumu būtu jāsniedz NVO. 
I.Šimanska informē par NVO pārstāvja līdzdalību valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas procesā. 
Procesā piedalījās 29 NVO.  
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R.Pīpiķe aicina NVO iepazīties ar ministriju funkcijām un sniegt savus ieteikumus Saeimas Budžeta 
komisijai, sekot līdzi procesam attiecībā uz savu interešu sfēru. 
G.Veismane izsaka pateicību NVO par līdzdalību funkciju vērtēšanā un aicina iesaistīties arī tad, 
kad tiks lemts par 2011.gada budžetu. 
Nolemts: 
Pieņemt zināšanai valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas darba grupas ziņojumu. 
 

4. Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 
A.Gobiņš informē, ka par iepriekš izstrādāto projektu saņemti 10 NVO priekšlikumi. Uzdevums 
modeļa izstrādātājiem bijis – piesaistīt partnerus. Pašlaik tomēr nav izdevies izstrādāt tādu 
dokumentu, ko visi būtu ar mieru parakstīt. Risināmie jautājumi – kā padarīt memorandu juridiski 
saistošu, kādi pasākumi veicami turpmāk un kādam jābūt turpmāko pasākumu laika grafikam?  
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka jāsāk diskusija ar sociālajiem partneriem. Jāturpina darbs. Jāņem vērā, ka 
process būs sarežģīts, ilgstošs. Anglijā sabiedrības līdzdalība modeli izstrādāja 10 gadus, un tas 
prasa visu līdzdalības modeļa īstenotāju iesaistīšanos. 
G.Veismane izvirza priekšlikumu censties panākt, lai Memoranda padome būtu 4.partneris 
līdzšinējā trīspusējā sadarbībā. Jārunā ar visiem partneriem par to, lai viņi piekristu iekļauties darba 
grupā jauna līdzdalība modeļa izstrādei. 
L.Jākobsone pauž viedokli, ka tas ir liels sasniegums, ka 10 NVO 2 dienās komentēja 27 lpp. garu 
dokumentu. 
M.Grigulis pauž viedokli, ka apspriešanas termiņš bija par īsu. Nepieciešams jaunā modeļa 
apspriešanā aktīvāk iesaistīt Memorandu parakstījušās NVO.  
Nolemts: 

1. Turpināt darbu pie jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādes. 
2. Turpināt sarunas ar LBAS, LDDK, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru prezidenta 

pārstāvjiem, aicinot viņus iesaistīties darba grupā jaunā sabiedrības līdzdalība modeļa 
izstrādei. 

3. Apspriest ar partneriem iespējas NVO iesaistīties nacionālajā trīspusējā sadarbībā kā 
ceturtajam partnerim. 

4. Jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādes procesā ciešāk sadarboties ar Memorandu 
parakstījušām NVO, izsūtīt darba grupas izstrādātos dokumentus Memorandu parakstījušām 
NVO. 

 
5. Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanas. 
G.Veismane informē, ka pēc izsūtīšanas Memorandu parakstījušām organizācijām, Memoranda 
padomes vadītājas vietnieka amatam nominēti šādi NVO pārstāvji (padomes locekļi): Rasma Pīpiķe 
(6 balsis), Andris Gobiņš (2 balsis), Hosams Abu Meri (2 balsis) – atsaucis savu kandidatūru, Zofija 
Zujeva (1 balss), Inga Kola (1 balss). 
A.Gobiņš atsauc savu kandidatūru. 
L.Balga, Sieviešu tiesību institūts balso par R.Pīpiķi. 
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka, esot Memoranda padomes vadītāja vietnieces amatā par prioritātēm 
uzskata a) sekmēt to, ka Memorands nezaudē savu aktualitāti nākamajai valdībai; b) sekmēt to, ka 
pēc Valsts kancelejas direktora maiņas nenoplok Memoranda īstenošana; c) veikt darbu, lai 
iesaistītu Memorandu parakstījušās organizācijas Memoranda padomes darbā un d) panākt 
dinamisku padomes locekļu iesaistīšanos padomes darbā.  
Nolemts: 
Ievēlēt par Memoranda padomes vadītājas vietnieci R.Pīpiķi. 
 
6.Dažādi (par Memoranda padomes locekļu rotāciju; nākošās Memoranda padomes sēdes 
datums, laiks un darba kārtība). 
Nolemts: 
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1. Nākamo Memoranda padomes sēdi rīkot 27.oktobrī plkst.11.00.  
2. Nākamās Memoranda padomes sēdes vadību deleģēt R.Pīpiķei. 

 
 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     

G.Veismane 
 
 
 
Protokolē         G.Freimane 

 4


	Sēdi vada

