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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.9 

 

2011.gada 10.novembrī 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada 

E.Upīte – Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja 

 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji: 

O.Karčevskis – Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija; 

A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 

R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse; 

P.Lībietis – Finanšu ministrija; 

M.Klismets – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; 

R.Bunka – Latvijas Juristu apvienība; 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums; 

D.Zaķe – Izglītības iniciatīvu centrs; 

T.Makovos-Akuļecka – Kultūras ministrija; 

E.Overins – Nodibinājums Eurolat Union; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās:  
A.Kalniņš – Latvijas Diabēta federācija; 

A.Austers – Eiropas Latviešu apvienība; 

H.Matulis – Latvijas Radošo savienību padome; 

S.Poče – Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts”; 

D.Grīnvalds – Latvijas Dramaturgu ģilde; 

J.Matisāns - Latvijas Juristu apvienība; 

J.Danoss – Rīgas Baltvācu apvienība; 

I.Klniņa – Latvijas Privātskolu asociācija 

A.Rika – organizācija „Viens otram”; 

L.Balga – Sieviešu tiesību institūts; 

A.Tetere – Resursu centrs sievietēm „Marta”; 

A.Šulcs – Tradicionālās kultūras asociācija; 

S.Kārkliņa – Valodu skolu asociācija; 

J.Teivāns – Daugavpils Universitātes jauno zinātnieku asociācija; 

V.Nagobads – Latvijas Sarkanais Krusts; 

G.Kristaps – Publiskās un privātās partnerības asociācija; 

D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā; 

K.Gailīte - Eiropas Kustība Latvijā; 
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L.A.Āboltiņa – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”; 

G.Polis – Publiskās un privātās partnerības asociācija; 

Ģ.Blumers  – Valsts kanceleja; 

H.Danusēvičs – Latvijas Tirgotāju asociācija; 

V.Tērauda – Sabiedriskās politikas centrs „Providus”; 

A.Vilks – Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

 

Protokolē:  

M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vecākā referente  

Sēdi sāk plkst.11.00 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Memoranda padomes 2011.gada 10.novembra sēdes darba kārtības apstiprināšana.  

2. Par Memoranda padomes deleģēto pārstāvju darbības organizēšanu Nacionālā attīstības 

plāna (turpmāk - NAP) izstrādes vadības grupā. 

3. Par NAP iespējamām prioritātēm (diskusija). 

4. Memoranda padomes pārstāvju deleģēšana NAP izstrādes vadības grupā. 

5. Dažādi (nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 

 

Sēdes ievaddaļā sēdes vadītāja E.Upīte klātesošos informē par to, ka Memoranda padomē 

darbu uzsāk Latvijas Juristu apvienības pārstāvis, valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka. 

 

 

1.punkts 

Memoranda padomes 10.11.2011. sēdes darba kārtības apstiprināšana 
___________________________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Upīte.  

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 10.11.2011. sēdes darba kārtību. 

 

 

2.punkts 

Par Memoranda padomes deleģēto pārstāvju darbības organizēšanu Nacionālā 

attīstības plāna (NAP) izstrādes vadības grupā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: Valsts kancelejas Juridiskā departmenta juriskonsults Ģ.Blumers par 

Grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.22 „Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

nolikums”. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Upīte, H.Matulis, M.Klismets, R.Pīpiķe, 

P.Lībietis, S.Kārkliņa, A.Gobiņš, V.Tērauda, H.Danusēvičs.   

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Atbalstīt Valsts kancelejas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.22 „Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums””, 

precizējot principus attiecībā uz padomes  un tajā pārstāvēto nevalstisko organizāciju 

informēšanas kartību, gadījumos, kad deleģētā pārstāvja pārstāvētās organizācijas viedoklis 
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nesaskan ar padomes sniegto nostāju noteiktā jautājumā, nav iespējams veikt iepriekšēju 

konsultēšanos ar padomē pārstāvētajām organizācijām, kā arī precizējot 6.punkta redakciju 

attiecībā uz pilnvarotu pārstāvju dalību padomē un no noteikumu projekta izslēdzot normas, 

kas paredz, ka padomes vadītājs ir Pārresoru koordinācijas centra vadītājs. 

2. Memoranda padomes deleģētiem pārstāvjiem NAP izstrādes vadības grupā paust 

viedokli, ka vienai no NAP prioritātēm jābūt sabiedrības līdzdalībai un NAP izstrādes 

procesam jābūt maksimāli caurspīdīgam. 

 

 

Protokolam pievienots NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

protokollēmums (.doc) un “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos 

Nr.22 „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes nolikums” (.doc) 

 

 

3.punkts. 

Par NAP iespējamām prioritātēm (diskusija). 

_____________________________________________________________ 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: M.Klismets, E.Upīte, R.Pīpiķe, A.Gobiņš, 

 

Memoranda padome nolemj: 

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju. 

 

 

4.punkts. 

Memoranda padomes pārstāvju deleģēšana NAP izstrādes vadības grupā 

 

Ziņo: E.Upīte. 

_____________________________________________________________ 

Materiāli par NAP izstrādes vadības grupai deleģētajiem pārstāvjiem pievienoti protokolam. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Upīte, V.Tērauda 

 

Memoranda padome nolemj: 

1.Deleģēt darbam Nacionālā attīstības plāna izstrādes vadības grupā: Valdi Kudiņu 

(Latvijas lauku forums) ar 21 balsi un Vitu Tēraudu (sabiedriskās politikas centrs Providus) ar 

20 balsīm.  

2.Ņemot vērā, ka nākamajiem 2 nominētajiem pārstāvjiem: Andrim Gobiņam (Eiropas 

Kustība Latvijā) un Gatim Kristapam (Publiskās un privātās partnerības asociācija) ir vienāds 

balsu skaits (13), par šiem kandidātiem elektroniskā formātā balsot atkārtoti, nosūtot 

informāciju padomes sekretariātam uz e-pastu maija.lace@mk.gov.lv līdz š.g.11.novembra 

plkst.16.00 . 

 

 

5.punkts. 

Dažādi (Nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība). 

_____________________________________________________________ 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Upīte. 

http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2011/nevalstisko%20organizaciju%20un%20ministru%20kabineta%20padomes%20protokollemums.doc
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2011/nevalstisko%20organizaciju%20un%20ministru%20kabineta%20padomes%20protokollemums.doc
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2011/nap_nominetie_nvo.pdf
invalid-url://
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Memoranda padome nolemj: 

 

Nākamās sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus: Veselības ministrijas līdzdalības prakses 

izvērtēšana; Par stāvokli sociālās aprūpes centros/iestādēs un iespējām to uzlabot; Labklājības 

ministrijas informācija par aktīvās novecošanas gada organizēšanu un sadarbību ar NVO;  Par 

Brīvprātīgā darba gada norisi. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

 

 

Sēdes vadītāja         E.Upīte 

 

Protokolē         M.Lāce 

 


