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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

 
Protokols Nr.4 

 
2011.gada 11.maijā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru prezidentu zālē 
 
Sēdi vada 
E.Dreimane – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 
padomes (turpmāk - Memoranda padomes) vadītāja, Valsts kancelejas direktore. 
Sēdē piedalās Padomes locekĜi un to pārstāvji: 
O.Karčevskis – Degvielas tirgotāju asociācija; 
I.Kola – Latvijas Personāla vadīšanas asociācija; 
M.Lasmanis – Latvijas Komponistu savienība; 
P.Lībietis – Finanšu ministrija; 
E.Overins – EUROLAT UNION; 
R.Pīpiėe – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā; 
A.Rostovceva – Kultūras ministrija; 
V.Smirnova – Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija (VARAM); 
I.Viša – Tieslietu ministrija; 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums; 
I.AkmentiĦa – Iekšlietu ministrija; 
A.Bočarovs – Eiropas Kustība Latvijā; 
R.Bremšmits - Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 
V.Egle – Latvijas Tehnoloăiju centru, parku un biznesa inkubatoru asociācija; 
L.EĦăele – Vides konsultatīvā padome; 
D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 
S.Gulbe – Valsts kanceleja; 
L.Jākobsone – Providus; 
G.Jansone – Zemkopības ministrija; 
J.Iljins – RTU Studentu parlaments; 
I.KalniĦa – Latvijas Privātskolu asociācija; 
A.Liede – Latvijas Amatniecības kamera; 
V.Nagobads – Latvijas Sarkanais Krusts; 
Z.Ozola – Valsts kanceleja; 
E.Rubesa-Vorovko – Ekonomikas ministrija; 
I.Šėestere – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi; 
B.SpalviĦa – Tieslietu ministrija; 
Protokolē:  
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G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 
 
Sēdes darba kārtība:  

1. Memoranda padomes 1.04.2011 sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes 11.05.2011 sēdes darba kārtības apstiprināšana.  
3. Par NAP izstrādes gaitu.  
4. Par līdzekĜu izlietojumu Valsts kancelejas administrētās SF programmās, ko neīsteno NVO 

un iespēju grozīt Ministru kabineta noteikumus, novirzot šo finansējumu NVO 
administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā.  

5. NVO pārstāvju deleăēšana darba grupai, kas Valsts kancelejā tiks veidota pastāvošā 
valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanai un jauna sadarbības modeĜa izstrādei 

6. Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Par NVO pārstāvju nominēšanu dalībai 
Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē. Par Memoranda padomes 
sastāva maiĦu. 

 
1. Memoranda padomes 1.04.2011 sēdes protokola apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 01.04.2011 sēdes protokolu. 
 
2. Memoranda padomes 11.05.2011 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 11.05.2011 sēdes darba kārtību. 
 
1. Par Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādes gaitu.  
ZiĦo R.Bremšmits, VARAM. (ZiĦojuma prezentācija pievienota protokolam.) Valsts kanceleja 
veica NAP 2007.-2013.gadam izvērtēšanu (auditu) un šobrīd gatavo jautājuma virzību uz Ministru 
kabinetu. Ir izveidota darba grupa NAP izstrādei, kuras viedoklis ir – jāizstrādā NAP 7 gadu 
termiĦam un Stratēăiskais attīstības plāns uz 3 gadiem. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieĦemšanas 
par NAP izstrādi tiks izveidota ekspertu darba grupa. Sākumā īstenos izpēti – vajadzību apzināšanu 
un debates mērėa grupās, notiks regulāras diskusijas Nacionālajā attīstības padomē, reăionālās 
diskusijas, diskusijas elektroniskos medijos.  
E.Dreimane informē, ka jautājumu par NAP izskatīs Ministru kabinetā, aicina NVO sniegt savus 
priekšlikumus, tai skaitā arī par sabiedrības līdzdalību NAP izstrādē. 
M.Lasmanis pauž viedokli, ka NVO jādod iespēja iesaistīties NAP izstrādē vēl pirms darba grupas 
izveides. 
R.Bremšmits skaidro, ka NVO varēs iesaistīties izpētes posmā. 
R.Pīpiėe jautā par galvenajiem NAP izvērtēšanā gūtiem secinājumiem; kas vadīs NAP procesu; kas 
būs eksperti? 
Z.Ozola informē, ka Valsts kancelejā tika veikts pētījums, kura ietvaros izvērtēja NAP 2007.-
2013.gadam izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Izvērtēšanā konstatētas gan stiprās, 
gan vājās puses. Stiprās puses - sabiedrības (plašākā izpratnē) iesaiste – NAP izstrādē; “Cilvēks 
pirmajā vietā” izstrāde; ārpakalpojumu radītās iespējas; NAP ekspertu foruma izveide un tā 
paveiktais. Vājās puses vairāk bija īstenošanā - garš izstrādes sākuma posms; nepietiekami 
reglamentēts priekšizpētes process – pārāk daudz diskusiju par esošo; nespēja vienoties par 
starpnozaru prioritātēm; vidēja termiĦa budžeta plānošanas kavēšanās; izstrādes laikā netika 
pietiekami domāts par rezultātiem; politiskās gribas trūkums. Piedāvājums jaunajam posmam – 
plānam būtu jāaptver visas tautsaimniecības nozares, politikas jomas, kā arī teritoriālo aspektu; 
jānorāda konkrētākas prioritātes, rezultāti; plāna ieviešanai jābūt saistītai ar SF pasākumu līmeni. 
NAP izstrādā 7 gadiem, ietverot LIAS 2030, ES 2020 un NRP noteikto, veicot spēkā esošo politikas 
plānošanas dokumentu revīziju, kā arī paredzot sasaisti ar valdības deklarāciju; NAP saturā ietver 
vismaz divu līmeĦu mērėus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus ar konkrētām skaitliskām vērtībām, 
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visu publiskās politikas jomu (nozaru) pamatprincipus, valsts prioritātes (stratēăiskos vektorus 
konkurētspējai), teritoriju un reăionu dimensiju (integrētās prioritātes), kā arī definē sabiedrisko 
labumu; pasākumu līmenim izstrādā NAP rīcības plānu; NAP sagatavošana (līdz 
autorizācijai)notiek līdz 2012.gada vasarai (2011.gada maijs – 2012.gada jūnijs - 14 mēneši). 
NAP izstrādās VARAM, apstiprinās Saeima , Ministru prezidents iesaistīsies uzraudzībā. 
R.Pīpiėe jautā vai ES finansējums būs tikai daĜai no nozarēm? 
Z.Ozola skaidro, ka līdzekĜi tiks koncentrēti prioritāšu īstenošanai. 
R.Bremšmits pauž viedokli, ka kopumā eksperti un valsts pārvalde gan Latvijā, gan citur pasaulē 
neprognozēja notikušo ekonomisko krīzi. Tiks iesaistīti citi eksperti – atbilstoši NAP saturam. 
E.Dreimane jautā, vai plānots iepirkums ekspertiem? 
R.Bremšmits atbild, ka tam nav finansējuma. 
M.Grīnvalds pauž savu atbalstu tam, ka Ministru prezidents veiktu NAP ieviešanas uzraudzību. 
Pauž viedokli, ka nedrīkst pieĜaut, ka no NAP ieviešanas laikā tiek izĦemtas ārā veselas sadaĜas, kā 
tas bijis ar Kultūras stratēăiju. 
L.Jākobsone jautā, kā ar saistīts NAP un nākamais ES fondu plānošanas periods. 
R.Bremšmits informē, ka līdz nākamā gada vidum Eiropas Komisija noteiks prioritātes ES fondu 
apguvei. 2013.gadā sākumā pieĦems ES plānošanas dokumentus. 
L.Jākobsone jautā, cik lielā mērā VARAM sadarbosies ar Ārlietu ministriju.  
R.Bermšmits atbild, ka sadarbība notiek jau tagad, termiĦi tiek saskaĦoti.  
Nolemts: 
PieĦemt zināšanai VARAM sniegto informāciju par NAP izstrādes gaitu. 
 
2. Par līdzekĜu izlietojumu Valsts kancelejas administrētās SF programmās, ko neīsteno NVO 

un iespēju grozīt Ministru kabineta noteikumus, novirzot šo finansējumu NVO 
administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā.  

S.Gulbe informē, ka, atbilstoši Ministru prezidenta 29.aprīĜa rezolūcijai, ES fondu vadībā iesaistītās 
ministrijas un Valsts kanceleja pārvērtē to atbildībā esošās aktivitātes atbilstoši Finanšu ministrijas 
noteiktiem kritērijiem (stratēăiskais kritērijs, pieprasījuma kritērijs un apguves kritērijs). 
Pārvērtēšanas mērėis- rast papildus finansējumu tām aktivitātēm, kuras valdības un koalīcijas darba 
grupa par ES fondiem noteiks par prioritārām un kuras tiek īstenotas, lai izpildītu starptautisko 
aizdevēju nosacījumus. Visu aktivitāšu pārvērtēšana plānota ministrijās un Valsts kancelejā  līdz 
25.maijam. Un rezultāti šai pārvērtēšanai būs tikai jūnijā, kad Valdības un koalīcijas darba grupa 
lems, kur papildus investēt līdzekĜus, ar indikācijām, ka prioritāri tiks investēts labklājības sektorā, 
ja arī visu ministriju aktivitātēs tiks rasts ES fondu finansējums, attiecībā uz kuru pārkārtojumi 
varētu tikt veikti. 
E.Dreimane ierosina sniegt informāciju par šo jautājumu nākamajā Memoranda padomes sēdē. 
S.Gulbe informē par Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda rīkotu informatīvu 
semināru par Eiropas Sociālās fonda atbalstu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 
stiprināšanai. Seminārs notiks piektdien, 27.maijā, plkst.11.00 viesnīcas „Maritim Park Hotel Riga” 
telpās (Rīga, Slokas iela 1) no plkst. 11.00 – 15.00. Dienas kārtībā plānots stāstīt par nevalstiskajām 
organizācijām sniegtā atbalsta mērėi un sagaidāmajiem rezultātiem, pirmās atklātās projektu 
iesniegumu atlases laikā gūto pieredzi un to, kā izvairīties no kĜūdām. Seminārā aicināti piedalīties 
arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas jau īsteno projektus, lai tie dalītos savā pieredzē par 
projektu izstrādi, iesniegšanu un īstenošanu. Savukārt semināra otrā daĜa tiks veltīta informācijai par 
jauno atklāto projekta iesnieguma atlasi. Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji skaidros 
finansēšanas nosacījumus, kā arī lietas par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un 
vērtēšanu. Plašāka informācija par atlasi būs pieejama pēc tās izsludināšanas Sabiedrības 
integrācijas fonda mājas lapā www.lsif.lv, tāpat plānots organizēt arī reăionālos informatīvos 
seminārus. 
Nolemts: 

1. PieĦemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāvja sniegto informāciju. 
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2. Nākamās memoranda padomes sēdes darba kārtībā iekĜaut jautājumu par ministriju un 
Valsts kancelejas veikto to atbildībā esošo ES fondu aktivitāšu pārvērtēšanas rezultātiem, 
kas tiek veikta ar mērėi noteikt ES fondu apguves prioritātes.  

 
3. NVO pārstāvju deleăēšana darba grupai, kas Valsts kancelejā tiks veidota pastāvošā 

valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanai un jauna sadarbības modeĜa 
izstrādei. 

E.Dreimane informē, ka darba grupai, kas Valsts kancelejā tiks veidota pastāvošā valdības un NVO 
konsultāciju mehānisma izvērtēšanai un jauna sadarbības modeĜa izstrādei, nominēti 5 NVO 
pārstāvji: 

1. Rasma Pīpiėe, Latvijas Pilsoniskā alianse; 
2. Andris GobiĦš, Eiropas Kustība Latvijā; 
3. Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Latvijas Dzimumu 

līdztiesības apvienība; 
4.  Iveta Kažoka, PROVIDUS; 
5. Haralds Matulis, Latvijas Radošo savienību padome. 

Darba grupā tiks uzaicināti arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Pašvaldību savienības 
pārstāvji. Izvirza priekšlikumu iekĜaut darba grupā visus nominētos pārstāvjus. 
R.Pīpiėe aicina NVO pārstāvjus būt konstruktīviem un gataviem reāli strādāt. Jāapzinās, ka sociālos 
partnerus apmierina esošā situācija. NVO jāvienojas par pienākumu un atbildības sadalījumu.  
E.Dreimane uzaicina visas NVO aktīvi iesaistīties darba grupas darbā. 
R.Pīpiėe jautā par iespējamo termiĦu līdzdalības modeĜa izstrādei. 
E.Dreimane informē, ka par to runās darba grupas pirmajā sēdē. 
D.Potjomkina jautā, vai darba grupas sēdēs būs atklātas? 
E.Dreimane sniedz atbildi, ka sēdes būs atklātas, tomēr jāĦem vērā, ka liels skaits dalībnieku var 
apgrūtināt rezultātu sasniegšanu. 
A.Grīnvalds ierosina tomēr uzklausīt nominēto NVO pārstāvju motivāciju. 
H.Matulis pauž viedokli, ka mērėis būtu izstrādāt nevis ideālo līdzdalības modeli, bet labāko 
ieviešanai.  
R.Pīpiėe pauž viedokli, ka jūt atbildību par modeli, kas tiek izstrādāts jau gadu. Modeli jāveido, 
skatoties uz NAP un vērtējot, kur nepieciešama NVO līdzdalība. Jāveido tādu, lai varētu ieviest. 
Jāpaplašina trīs pušu sadarbības robežas, lai šajā formātā būtu klāt arī cilvēki, uz kuriem pieĦemtie 
lēmumi attiecas.  
A.GobiĦš pauž viedokli (izmantojot Skype), ka pašam NVO sektoram jāsaprot, kādam šim modelim 
jābūt. Modelī ir 3 līmeĦi – reăionālais, nacionālais un ES līmenis. 
I.Kažoka pauž viedokli (izmantojot iepriekš ierakstītu video), ka sabiedrības līdzdalībai traucē 
lēmumu pieĦemšana steidzamības kārtā, kā arī uzsver, ka viedokĜu daudzveidība ir NVO spēks 
nevis vājums. 
R.Pīpiėe pauž viedokli, ka informāciju par darba grupas sēdēm regulāri jāsniedz Memoranda 
padomei. Latvijas Pilsoniskā alianse katru darba grupas sēdi atspoguĜos ziĦās. 
L.EĦăele uzsver, ka vēlas maksimāli daudz informācijas saĦemt par darba grupas sēdēm. 
Nolemts: 
Darba grupai, kas Valsts kancelejā tiks veidota pastāvošā valdības un NVO konsultāciju mehānisma 
izvērtēšanai un jauna sadarbības modeĜa izstrādei, nominēt NVO pārstāvjus: 

1. Rasmu Pīpiėi, Latvijas Pilsoniskā alianse. 
2. Andri GobiĦu, Eiropas Kustība Latvijā. 
3. Ineti Ielīti, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Latvijas Dzimumu 

līdztiesības apvienība. 
4.  Ivetu Kažoku, PROVIDUS. 
5. Haraldu Matuli, Latvijas Radošo savienību padome. 
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6. Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Par NVO pārstāvju nominēšanu 

dalībai Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē. Par Memoranda 
padomes sastāva maiĦu. 

E.Dreimane informē, ka ir saĦemts iesniegums no Memoranda padomes locekles Zofijas Zujevas 
(Latgales Reăionālā pensionāru apvienība) ar lūgumu atbrīvot no dalības Memoranda padomē. 
ViĦas vietā dalību Memoranda padomē uzsāks Māris BērziĦš, Latvijas Tirgotāju asociācija.  

Informē, ka pagājis gads, kopš Memoranda padomes deleăēti pārstāvji piedalās Valsts 
sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs. Atbilstoši pieĦemtajai kārtībai, šie 
pārstāvji tiek deleăēti uz gadu. Iespējams vai nu mainīt iepriekš apstiprināto kārtību un pagarināt 
darbības pilnvaras vai arī aicināt NVO nominēt pārstāvjus un nākošajā sēdē izvēlēties Memoranda 
padomes deleăētos pārstāvjus.  
R.Pīpiėe pauž viedokli, ka NVO būtu labāk, ja pārstāvja darbības termiĦš būtu 3 gadi, jo tad to 
varētu Ħemt vērā, plānojot organizācijas resursus. 
E.Dreimane rosina aicināt NVO nominēt pārstāvjus un nākamajā sēdē lemt par to, vai termiĦš būtu 
pagarināms. Ierosina nākamās sēdes darba kārtībā iekĜaut sabiedrības līdzdalības prakses 
izvērtējumu Zemkopības ministrijā.  
Nolemts: 
1. PieĦemt zināšanai, ka Memoranda padomē no 2011.gada 1.jūnija beidz darbu Zofija Zujeva 

(Latgales Reăionālā pensionāru apvienība) un uzsāk darbu Māris BērziĦš (Latvijas Tirgotāju 
asociācija). 

2. Aicināt Memorandu parakstījušās organizācijas nominēt pārstāvi dalībai Valsts sekretāru 
sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē ar padomdevēja tiesībām. 

3. Nākamās Memoranda padomes sēdes darba kārtībā iekĜaut jautājumu par Finanšu ministrijas 
priekšlikumiem par sadarbības modeli ar NVO nākamā plānošanas perioda dokumentācijas 
izstrādē; Memoranda padomes pārstāvju izvēlēšanu dalībai Valsts sekretāru sanāksmē un 
Ministru kabineta komitejas sēdē; lemt par nepieciešamību pagarināt termiĦu Memoranda 
padomes deleăētajiem pārstāvjiem Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas 
sēdē; veikt Zemkopības ministrijas sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanu, kā arī uzklausīt 
informāciju par ministriju un Valsts kancelejas veikto to atbildībā esošo aktivitāšu 
pārvērtēšanas rezultātiem, lai noteiktu ES fondu apguves prioritātes. 

 
 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     E.Dreimane 
 
 
 
Protokolē          G.Freimane 


