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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.3 
2012.gada 28.martā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada: 

E.Dreimane – Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece  

M.Klismets – VARAM  

I.Lukšo – FM  

Ē.Ajausks – KM 

J.Gerbaševskis – Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija; 

E.Treibergs – LOSP; 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums  

G.Robežniece – KM. 

A.Kalniņš – Latvijas Tirgotāju asociācija; 

B.Spalviņa - TM 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena; 

D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā; 

L.Jākobsone – PROVIDUS; 

B.Spalviņa  - TM; 

I.Akmentiņa – IeM;  

I.Kulinskis – LMAF; 

L.Piešiņa – KM; 

I.Rozenšteine – SAM; 

B.Ingiļāvičiete – ZM; 

A.Jarockis – FM; 

J.Kapustins – Integrācija sabiedrībai; 

D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 

L.Eņģele – Latvijas Vides konsultatīvā padome. 

A.Mazapša – RC Zelda; 

I.Valdmeijere – RC Zelda; 

M.Lāce – Valsts kanceleja; 

M.Kupče – LM; 

M.Užāns – Saules bērni;  

Ā.Baltiņa – Latvijas profesionālā sociālo darbinieku un sociālās aprūpes asociācija;  
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T.Vahļina – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi;  

J.Kovals – VARAM; 

E.Rubesa-Vorovko – EM; 

 

Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

 

Sēdi sāk plkst.11.00  

 

Sēdes darba kārtība:  

1.  Apstiprināt 29.02.2011. sēdes protokolu. E.Dreimane 

2.  Apstiprināt 28.03.2012. sēdes darba kārtību. E.Dreimane 

3.  Par situāciju sociālās aprūpes iestādēs, veiktās pārbaudes 

rezultātiem, Labklājības ministrijas plānotajiem 

pasākumiem un NVO priekšlikumiem situācijas 

uzlabošanai. 

A.Dūdiņš,  

Ā.Baltiņa, 

I.Šķestere 

4.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

līdzdalības prakses izvērtēšana. 

M.Klismets 

5.  Par nepieciešamību sagatavot atzinumu par „Nacionālās 

identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības 

padomes nolikumu”  

E.Dreimane 

6.  Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanas. E.Dreimane 

7.  Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).  E.Dreimane 

 

 

 

1.jautājums 

29.februāra sēdes protokola apstiprināšana 

______________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 2012.gada 29.februāra sēdes protokolu. 

 

 

2.jautājums 

28.marta sēdes darba kārtības apstiprināšana 

______________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 2012.gada 28.marta sēdes darba kārtību. 

 

 

3.jautājums 

Par situāciju sociālās aprūpes iestādēs, veiktās pārbaudes rezultātiem, Labklājības 

ministrijas plānotajiem pasākumiem un NVO priekšlikumiem situācijas uzlabošanai 

______________________________________________________________ 
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Ziņo Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

departamenta direktora vietnieks; 

Inga Šķestere, biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētāja 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Šķestere, A.Dūdiņš, E.Dreimane, J.Gerbaševskis, L.Bojārs. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Lūgt labklājības ministri izvērtēt I.Šķesteres prezentācijas materiālā minētos faktus un 

steidzamības kārtībā izveidot neatkarīgu kontroles vienību, kuras sastāvā vienādā skaitā 

būtu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji ar uzdevumu būtu regulāri un 

padziļināti pārbaudīt sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

2. Lūgt Labklājības ministriju piešķirt papildu finansējumu neatkarīgas kontroles vienības 

izveidei un darbībai, kā arī valsts sociālās aprūpes centru darbības un sniegto pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai.    

3. Lūgt Labklājības ministriju steidzamības kārtā veikt pasākumus, lai novērstu cilvēktiesību 

pārkāpumus sociālās aprūpes centros, pirms tam minētajos centros veicot kvalitātes 

pārbaudes. 

4. Jautājumu par sociālās aprūpes centriem atkārtoti iekļaut Memoranda padomes sēdes darba 

kārtībā 2012.gada septembrī, uzaicinot sēdē piedalīties NVO un Labklājības ministrijas 

pārstāvjus.  

5. Lūgt Labklājības ministriju tuvākajā laikā informēt Memoranda padomi par veiktajiem 

pasākumiem klientu aprūpes trūkumu novēršanai.  

 

 

4.jautājums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana 

______________________________________________________________ 

Ziņo M.Klismets 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, L.Bojārs, L.Eņģele, D.Grīnvalds. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumu. 

2. Lūgt Latvijas institūtam izvērtēt iespējas popularizēt Latviju kā otro zaļāko valsti pasaulē, 

tā sekmējot tūristu piesaisti. 

 

 

5.jautājums 

Par nepieciešamību sagatavot atzinumu par „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības 

un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu” 

______________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, D.Grīnvalds, L.Jākobsone. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai, ka Memoranda īstenošanas padomes sekretariāts neiebilst pret Ministru 

kabineta noteikumu projekta „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” tālāku 

virzību. 
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2. Aicināt Memorandu parakstījušās organizācijas nosūtīt uz Valsts kanceleju savus 

iebildumus un priekšlikumus, kas iekļaujami atzinumā par minēto Ministru kabineta 

noteikumu projektu. 

 

 

6.jautājums 

Memoranda padomes vadītāja vietnieka vēlēšanas 

______________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, Ā.Ādlers, L.Jākobsone, L.Bojārs, 

J.Gerbaševskis, G.Freimane. 

Memoranda padomes vadītājas vietneka amatam nominēti 3 NVO pārstāvji – Ā.Ādlers, R.Bunka, 

J.Gerbaševskis. 

Memoranda padome balso par diviem klāt esošajiem Memoranda padomes vadītājas vietneka 

kandidātiem. „par” Āri Ādleru 1 balss, „par” J.Gerbaševski – 5 balsis.  

Memoranda padome nolemj: 

Par Memoranda padomes vadītājas vietnieku ievēlēt J.Gerbaševski. 

 

 

7.jautājums 

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība) 

______________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, L.Bojārs, J.Gerbaševskis, G.Freimane. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Nākamo Memoranda padomes sēdi rīkot 25.aprīlī plkst.11.00. 

2. Darba kārtībā iekļaut ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšanu, kā arī (pēc L.Bojāra 

ierosinājuma) jautājumus par nepieciešamību skaidrot zemes kadastrālās vērtības un 

nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanas pamatojumu/metodiku un par parādu atgūšanas 

likumprojekta virzību. 

 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 

 


