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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 
 

Protokols Nr.2 
 

2011.gada 24.februārī 
Rīgā, Brīvības ielā 36, ZaĜajā 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: 
D.Bogomols – Finanšu ministrija; 
D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā; 
O.Karčevskis – Degvielas tirgotāju asociācija; 
E.Overins – EUROLAT UNION; 
I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
M.Klismets – VARAM; 
A.KlotiĦš – Latvijas Komponistu savienība; 
R.Klimkāne - Kultūras ministrija; 
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
Ē.Ajausks – KM; 
I.AkmentiĦa – IeM; 
M.AldiĦa – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Haritas; 
A.BērziĦš – Latvijas samariešu biedrība; 
A.Bočarovs – Eiropas Kustība Latvijā;  
S.Boicova – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Haritas; 
Dz.Busenberga – ĀBVS; 
J.Danoss – Rīgas Vācbaltu apvienība;  
S.Ēlerte – Kultūras ministre; 
K.Garkalne – LOSP; 
D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 
M.Heislere-Celma – Rīgas BrāĜu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds; 
I.Ielīte – Latvijas Bērnu forums; Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība;  
L.Jākobsone – PROVIDUS; 
G.Jansone – ZM; 
E.KalniĦa – Vides konsultatīvā padome; 
V.Kazāks – Latvijas Amatniecības kamera; 
D.Kretalovs – KM; 
I.Liepa – FM; 
K.Maulics – Vides attīstības biedrība; 
V.Nagobads – Latvijas Sarkanais Krusts; 
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A.Ozola – Latvijas ZaĜā kustība; 
K.Pakšāne – Latvijas Universitāte; 
R.Pazedere – Latvijas Okupācijas biedrība; 
L.PiešiĦa – KM; 
M.Poča – Latvijas Sieviešu institūts; 
ĥ.RakstiĦa – ZM; 
S.Rieksta – SIF; 
A.Rika – Viens otram; 
E.Rubesa-Voravko – EM; 
B.SiliĦa – Latvijas Starptautiskais Teātra institūts; 
I.Smilga – Latvijas Pilsoniskā alianse; 
A.Šulcs – Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija; 
I.Trušinska – VARAM; 
I.Vilnīte – IZM VISC; 
S.Zalcmane – Drošā māja. 
Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante. 
 

Sēdes darba kārtība:  
1. Memoranda padomes 21.01.2011 sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Memoranda padomes 24.02.2011 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 
3. Kultūras ministres informācija par prioritātēm un darbībām 2011.gadā pilsoniskās sabiedrības 

stiprināšanas un sabiedrības integrācijas jomā. 
4. Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana Eiropas Sociālā fonda projektiem  
5. Par kritērijiem/indikatoriem sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanai ministrijās. 
6. Par Saeimas NVO forumu. 
7. Dažādi. 
 
1. Memoranda padomes 21.01.2011 sēdes protokola apstiprināšana. 

Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 21.01.2011 sēdes protokolu. 
 
.2. Memoranda padomes 24.02.2011 sēdes darba kārtības apstiprināšana. 

Nolemts: 
Apstiprināt Memoranda padomes 24.02.2011 sēdes darba kārtību. 
 
3. Kultūras ministres informācija par prioritātēm un darbībām 2011.gadā pilsoniskās 

sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas jomā. 
S.Ēlertes un R.Klimkānes sniegtās informācijas prezentācija pievienota protokolam. 
S.Ēlerte informē par to, ka tiek izstrādātas Nacionālās identitātes un integrācijas vadlīnijas, ko plāno 
apstiprināt Ministru kabinetā š.g. oktobra beigās. Kultūras ministrija plāno minētās vadlīnijas 
apspriest ar sabiedrību un NVO. Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar sabiedrības integrāciju, 
vispirms tās atklāti jādefinē, piemēram, mediju telpas sašėeltība (25% no tās aizĦem mediji, 
Krievijas mediji), latviešu valoda kā minoritātes valoda, atšėirīga vēstures interpretācija.. 
Sabiedrības integrācijas problēmjautājumi nav tikai Kultūras ministrijas kompetencē, bet tie ir 
horizontāla rakstura jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams iesaistīt citu nozaru ministrijas. 
R.Klimkāne informē par Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas 2008. -2012. gadam 
darbības virzieniem, kas tiks īstenoti 2011.gadā. Norāda, ka tiek īstenotas konsultācijas, apmācība, 
semināri NVO (piemēram, par gada pārskatu iesniegšanu, par reăistrēšanos sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reăistrā, par noteiktu struktūrfondu programmu īstenošanu); tiek izstrādāta biedrību un 
nodibinājumu klasifikācijas sistēma; Sabiedrības integrācijas fonds plāno  pētījumu par NVO (ar 
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Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta finansējumu); Saeimā drīzumā 2.lasījumā izskatīs Tieslietu ministrijas sagatavotos 
grozījumus Civillikumā, kas attiecas uz brīvprātīgo darbu; šogad plānots organizēt 2 Pilsoniskās 
sabiedrības padomes sēdes un veikt grozījumus Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas 
2008. - 2012. gadam rīcības plānā 
I.Ielīte pauž viedokli, ka Nacionālās identitātes un integrācijas vadlīniju iestrādes, projektu 
nepieciešams drīzāk publiskot, lai varētu uzsākt tā apspriešanu. Norāda, ka nozīmīga mērėa grupa ir 
3.valstu valstspiederīgie. Attiecībā uz šo mērėa grupu, liela nozīme ir sociālai integrācijai. Nav 
iespējams īstenot sabiedrības integrāciju bez sociālās integrācijas. Ierosina Kultūras ministrijai, 
izstrādājot NVO klasifikācijas sistēmu, sadarboties ar NVO un Ħemt vērā NVO ierosmes jaunā 
līdzdalības modeĜa izstrādē. 
R.Klimkāne apstiprina, ka NVO tiks iesaistīti klasifikācijas sistēmas izstrādē.  
S.Ēlerte norāda, ka sociālā integrācija tieši ir Labklājības ministrijas atbildība. 
D.Ratniece informē, ka pašlaik notiek darbs pie tiesiskā regulējuma sakārtošanas attiecībā uz 
brīvprātīgo darbu. 
D.Potjomkina jautā, vai Kultūras ministrija ir iepazīstināta ar līdzšinējo darbu pie jaunā sabiedrības 
līdzdalības modeĜa un kādi ir tās uzskati par pašu modeli un tā turpmāko virzību, kā arī, kad var 
notikt kultūras ministres tikšanās ar modeĜa izstrādes iniciatīvas grupu un ar plašākām NVO 
aprindām.  
R.Klimkāne pauž viedokli, ka Kultūras ministrija principā atbalsta jaunā sabiedrības līdzdalības 
modeĜa pamatideju, tomēr norāda, ka pašu NVO viedoklis par šo modeli ir atšėirīgs. 
V.Kazāks pauž viedokli, ka Latvijā nepieciešams amatnieku reăistrs un sertifikācija – tam ir 
nozīmīga loma arī sabiedrības integrācijas procesā.  . 
V.Nagobads pauž viedokli, ka imigrantiem nerodas pārliecība, ka viĦi Latvijā tiek gaidīti, valda 
rezervēta attieksme.  
S.Zalcmane pauž viedokli, ka pārtikas piegāde imigrantiem ir valsts funkcija. Pašlaik NVO to bieži 
veic ES projektu ietvaros. Tas rada pārtraukumus piegādēs un nepareizi arī tas, ka NVO par šīs 
valsts funkcijas īstenošanu ir jāmaksā 10% līdzfinansējums. 
J.Danoss pauž viedokli par to, ka termins „minoritāte” ir neprecīzs,  tā lietojums saziĦā neatspoguĜo 
tā patieso būtību un ir jādomā par tā labošanas iespējām Latvijas Republikas Satversmē. 
Nolemts: 
1. PieĦemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju. 
2. Jautājumu par amatnieka reăistru un sertifikāciju izskatīt kādā no tuvākajām Memoranda 
padomes sēdēm. Izglītības un zinātnes ministrijai kopā ar Valsts kanceleju, pieaicinot Latvijas 
Amatniecības kameru sagatavot un iesniegt jautājumu izskatīšanai Memoranda padomē.  
 
4. Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana Eiropas Sociālā fonda projektiem  
Finanšu ministrijas prezentācija pievienota protokolam. 
I.Liepa informē par jaunu Finanšu ministrijas grāmatu, kas veltīta Latvijā īstenotiem ES 
struktūrfondu projektiem un uzdāvina 30 eks. Memoranda padomei. 
Saistībā ar NVO jautājumiem par iespējām NVO saĦemt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu ES 
struktūrfondu īstenošanai no valsts budžeta, informē, ka pašlaik valsts budžetā nav līdzekĜu papildu 
līdzfinansējumam NVO projektiem.  
I.Ielīte pauž viedokli, ka projektu īstenošanā iekĜauto NVO speciālistu atalgojums ir 
nekonkurētspējīgs/zems.  
E.Dreimane pauž viedokli, ka, izstrādājot nākamā perioda dokumentāciju, jāĦem vērā, ka projektu 
īstenošanā iekĜautiem NVO ir tiesības saĦemt atbilstošu atalgojumu un izsaka priekšlikumu par to 
domāt nākamā finansēšanas perioda dokumentācijas sagatavošanas gaitā. 
S.VasiĜjeva informē, ka nemainīgo likmi varētu nepiemērot ārpakalpojumiem.  
I.Šimanska jautā par Norvēăijas finanšu instrumenta finansētu projektu konkursa izsludināšanas 
termiĦu. 
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I.Liepa skaidro, ka 2.februārī Oslo vienojās par projektu konkursa prioritātēm un saturu. Saprašanās 
memorandu plānots parakstīt 24.aprīlī, pēc tam izstrādās programmas, tad – apstiprinās Ministru 
kabineta noteikumus un izsludinās konkursu. Konkursu varētu izsludināt gada beigās.  
S.Zalcmane jautā, vai nebūtu iespējams diferencēt projektus attiecībā uz NVO līdzfinansējumu, 
piemēram, ja projekta ietvaros NVO īsteno valsts funkcijas, tad nepieprasīt līdzfinansējumu vai to 
samazināt? 
I.Liepa skaidro, ka šādiem mērėiem valstij nav pietiekami budžeta līdzekĜu. 
J.Danoss piedāvā jautājumu par ES fondu administrēšanas procedūrām globāli – pārskatot iesaistīto 
institūciju kompetenci, ar mērėi vienkāršot un padarīt procedūras efektīvākas. 
E.Dreimane piekrīt J.Danosa priekšlikumam un aicina Finanšu ministriju savās turpmākajās 
prezentācijās Memoranda padomei apskatīt arī šo aspektu un piedāvāt konkrētus priekšlikumus 
procedūru vienkāršošanai.    
Nolemts: 
1. PieĦemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju. 
2. Turpmāk Memoranda padomes sēžu darba kārtībā regulāri iekĜaut Finanšu ministrijas 
informāciju par izmaiĦām un jaunumiem ES struktūrfondu un Norvēăijas finanšu instrumenta 
apguvē. 
3. Kādā no tuvākām Memoranda padomes sēdēm darba kārtībā iekĜaut informāciju par Valsts 
kancelejas administrētajām NVO īstenotajām ES struktūrfondu aktivitātēm, kā arī lūgt Finanšu 
ministriju sniegt informāciju par NVO iespējām iesaistīties ES struktūrfondu apguves nākamā 
perioda dokumentācijas izstrādē un par iespējām nepiemērot prasību par obligāto līdzfinansējumu 
vismaz noteiktas kategorijas projektiem, kurus īsteno NVO. 
 
5. Par kritērijiem/indikatoriem sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanai ministrijās. 
Dokuments pievienots protokolam. 
G.Freimane informē par to, ka pēc Valsts kancelejas sagatavotā priekšlikuma par kritērijiem 
sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanai izsūtīšanas saĦemtas vēstules no Latvijas Pilsoniskās 
alianses, Vides konsultatīvās padomes, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, 
PROVIDUS, Latvijas Komponistu savienības, biedrības Passive House Latvija, kā arī no Kultūras 
ministrijas un Tieslietu ministrijas. Balstoties uz šiem un jau iepriekš sniegtajiem priekšlikumiem, 
pilnveidots Valsts kancelejas projekts, kas tiek piedāvāts apspriešanai. 
Nolemts: 
1.Izmantot dokumentu „Par kritērijiem/indikatoriem sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanai 

ministrijās” līdzdalības prakses izvērtēšanai, ko veikt Memoranda padomes sēdēs, īstenojot to kā 
dialogu starp ministrijas pārstāvjiem un attiecīgās nozares NVO. 

2. Gadījumā, ja NVO vai valsts pārvaldes iestādes sniegtu papildu priekšlikumus par minētā 
dokumenta saturu, lemt par grozījumu veikšanu minētajā dokumentā. 

 
6. Par Saeimas NVO forumu. 
I.Šimanska informē par Saeimas NVO forumu, kas plānots 16.maijā. Diskusijas plānotas par 
tēmām: 1. Nacionālās attīstības plānošana; 2. Sociālās drošības sistēma; 3. Izglītība, zinātne un 
kultūra. 
I.Ielīte pauž viedokli, ka svarīgi aktualizēt kontaktus un sadarbību ar Saeimas komisijām. 
R.Klimkāne jautā, vai ministrijas tiks aicinātas piedalīties Saeimas NVO forumā. 
I.Šimanska informē, ka ministrijas pārstāvēs parlamentārie sekretāri. 
I.Ielīte informē, ka 3.jūnijā tiks īstenots projekts „Latvijas Bērnu parlaments”, kas top Latvijas 
Bērnu forumam, sadarbojoties ar Saeimu un Delnu. 
Nolemts: 
PieĦemt zināšanai sniegto informāciju par Saeimas NVO forumu. 
 
7. Dažādi. 
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Nolemts: 
1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 30.martā plkst.11.00.  
2. PieĦemt zināšanai, ka sakarā ar iepriekš neplānotiem starptautiskiem pasākumiem tikšanās ar 

Ministru prezidentu un jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam tiek pārcelta uz 7.aprīli 
plkst.11.00. Memoranda padomē ietilpstošajām nevalstiskajām organizācijām iesniegt savus 
priekšlikumus par dienaskārtību R.Pīpiėei (Latvijas Pilsoniskā alianse). 

 
 
 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     

E.Dreimane 
 
 
 
Protokolē         G.Freimane 


