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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memorandu parakstījušo organizāciju un Ministru prezidenta tikšanās. 

Jaunu NVO pievienošanās memorandam 

 

Protokols Nr.1  

 

2012.gada 5.janvārī 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada: 

V.Dombrovskis – Ministru prezidents 

E.Dreimane – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes (turpmāk - Memoranda padomes) vadītāja, Valsts kancelejas direktore 

R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse, Memoranda padomes vadītājas vietniece 

Sēdē piedalās Memoranda īstenošanas padomes locekļi un to pārstāvji: 

S.Ēlerte – Ministru prezidenta padomniece 

P.Lībietis – Finanšu ministrija 

K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā 

O.Karčevskis – Degvielas tirgotāju asociācija 

Ā.Ādlers - Latvijas Lauku forums 

Ā.Klimkāne – Kultūras ministrija 

M.Lazdovskis – Tieslietu ministrija 

  

  

Sēdē piedalās:  

   

1.  R.Ābele Delna 

2.  A.Āboltiņa Lelde  Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" 

3.  Ē. Ajausks KM 

4.  D.Aleksandrova  Inovatīvās Izglītības fonds 

5.  V.Alksnītis    

6.  A.Austers  Eiropas Latviešu apvienība 

7.  J.Āzers  Latvijas Ražotāju un tirgotāju asociācija 

8.  I.Badūne  Baltā māja 

9.  L.Bojārs  Latvijas Ražotāju un tirgotāju asociācija 

10.  G.Briedis Astes un ūsas 

11.  Dz.Busenberga   Ādažu brīvā Valdorfskola 

12.  S.Cibulis   Balvu teritoriālā invalīdu biedrība 

13.  I.Dambe  Aizsardzības ministrija 
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14.  N.Demjanenko  Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 

15.  A.Dovguško  Futbola klubs RAF 

16.  L.Eņģele  Latvijas Dabas fonds 

17.  J.Felsbergs  Jelgavas Pensionāru biedrība 

18.  S.Feodorova  Jelgavas Invalīdu biedrība Ēdelveiss 

19.  J.Gerbaševskis  Latvijas Detektīvu drošības federācija 

20.  I.Gilova  Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

21.  I.Grīntāle Brīvprātīgais.lv 

22.  Ģ.Ģederts Latvijas Sauļošanās un solāriju biedrība 

23.  E.Ikauniece  Latvijas Sarkanais Krusts 

24.  K.Iosava  Ārlietu ministrija 

25.  G.Jansone  Zemkopības ministrija 

26.  G.Jermacāne  Alūksnes invalīdu biedrība 

27.  A.Kalniņš  Latvijas Tirgotāju asociācija 

28.  O.Karčevskis  Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija 

29.  M.Klismets VARAM 

30.  V.Klučniece   Latvijas Kinoloģiskā federācija 

31.  D.Kokareviča  Latvijas Avīze 

32.  I.Kokars  AGIHAS 

33.  B.Kozlovska  Gulbenes novada invalīdu biedrība 

34.  K. Gailīte Eiropas Kustība Latvijā 

35.  K.Krumberga  Latvijas Lauku forums 

36.  R.Maļinovska  Liepājas Diabēta biedrība 

37.  G.Masaļska   Latvijas Tautas skola 

38.  D.Mauliņa  Brīvprātīgais.lv 

39.  E.Millere  Latvijas nacionālā skolotāju savienība 

40.  A.Molokovskis  HIV.lv 

41.  B.Nagle  Viļakas novada invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs 

42.  I.Nikuļina  Balvu uzņēmējdarbības atbalsta kluba Krams 

43.  E.Overins  EUROLAT UNION 

44.  A.Ozoliņš  Latvijas Pensionāru federācija 

45.  Petermanis Kristaps Sabiedrība par atklātību Delna 

46.  M.Pļaviņš  Latvijas Ārstu biedrība 

47.  D.Potjomkina  Eiropas Kustība Latvijā 

48.  A.Prikulis   Eiropas Kustība Latvijā 

49.  E.Puķe Ceturtā atmoda 

50.  I.Račinska  Latvijas Dabas fonds 

51.  I.Rasa  Latvijas Diabēta asociācija 

52.  D.Ratniece  IZM 

53.  Ē.Rozencveigs  Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju konfederācija 

54.  N.Salenieks  Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība 

55.  Dz.Saulkalne  Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijas Zvaigzne 

56.  A.Silajāne   Gulbenes novada invalīdu biedrība 

57.  I.Strauteniece  FK Olaines lapsas; FK Salaspils 

58.  Ģ.Strazdiņš   Latvijas Dabas fonds 

59.  M.Terentjeva  Alūksnes novada biedrības Gaismas stars 

60.  A.Tetere  RCS „Marta” 

61.  E.Treibergs Lauksaimnieku Organizāciju sadarbības padome 
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62.  E.Treimanis  Latvijas Arhitektu savienība 

63.  R.Tučs  Latgales studentu centrs 

64.  I.Upmace  Baltijas HIV asociācija 

65.  M.Užans   

66.  R.Vancāne  Ludzas amatnieks 

67.  E.Vanuška  Latvijas Ražotāju un tirgotāju asociācija 

68.  O.Veilande  Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds 

69.  S.Vempere  Mūsu saule 

70.  J.G.Vjakse  Rēzeknes Uzņēmēju biedrības 

71.  A.Zviedre Montessori ABC 

72.  K.Šalme  Lapas programmu vadītāja 

73.  A.Kalniņš Latvijas Diabēta federācija 

74.  L.Piešiņa KM 

75.  I.Rozenšteine SAM 

76.  R.Klimkāne  KM 

77.  E.Rubesa EM 

78.  K.Rupeika Latvijas juristu apvienība 

 

 

Protokolē:  

 

M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vecākā referente 

 

Sēdes darba kārtība: 

  

Laiks Jautājums  

10.00 Sēdes atklāšana Ministru prezidents 

V.Dombrovskis 

10.00- 10.15 V.Dombrovska uzruna  

 

 

10.15-10.35 Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanu 2011.gadā un 

aktuāliem uzdevumiem 2012.gadam 

 

 

Par memoranda īstenošanas padomes paveikto 

darbu 

Valsts kancelejas direktore, 

Memoranda padomes 

vadītāja 

E.Dreimane 

 

„Latvijas Pilsoniskā alianse” 

direktore, 

Memoranda padomes 

vadītājas vietniece 

R.Pīpiķe  

 

10.35-19.50 Diskusija. NVO jautājumi Ministru prezidentam. 

 

Ministru prezidents 

V.Dombrovskis 

10.50-11.15 Pievienošanās Memorandam  Jaunās NVO, kuras 

izteikušas vēlmi pievienoties 

Memorandam, Ministru 

prezidents V.Dombrovskis 

11.15 Sēdes noslēgums E.Dreimane 
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Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna: 

 

 „Viens no svarīgajiem šīs valdības mērķiem ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, jo 

tas vienlaikus ir veids, kā vairot sabiedrības uzticēšanos valsts varai un tiesiskumu. 

2010.gadā NVO līdzdalība ir augusi: sabiedrisko apspriešanu skaits pieaudzis par 30% 

salīdzinoši ar 2010.gadu, tāpat ir pieaudzis NVO pārstāvu skaits konsultatīvajās 

padomēs. No valsts budžeta un ES struktūrfondu līdzekļiem NVO ir sniegts finansiāls 

atbalsts 16.7 milj. Ls apjomā, kas ir par 4,1 milj. Ls vairāk nekā 2010.gadā. Paldies 

Memoranda padomei un tās dalīborganizācijām, visiem NVO par aktīvu līdzdalību 

mūsu kopējā darbā. 

 Šobrīd sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nozaru nevalstiskajām organizācijām 

notiek darbs pie Valdības rīcības plāna sagatavošanas. Esmu uzdevis visām 

ministrijām konsultēties ar jums un saskaņotos priekšlikumus iesniegt Valsts 

kancelejā.  

 Saistībā ar gaidāmo referendumu ir aktualizēts jautājums par plašākas pilsoniskās 

izglītības nepieciešamību, kas vairotu izpratni par  mūsu valsts konstitucionālajiem 

pamatiem un  latviešu valodas lomu tajos. Sabiedrības pilsoniskā izglītība ir valsts 

atbildība un NVO šajā darbā ir nozīmīgākie partneri. Līdzdalība NVO, brīvprātīgo 

darbā  pati par sevi jau ir daļa no pilsoniskās izglītības, bez tam,  daudzas no jūsu 

organizācijām tieši strādā sabiedrības integrācijas jomā. Īpašu pienesumu integrācijā 

dod mazākumtautību NVO. Aicinu jūs visus būt īpaši aktīviem šai laikā, skaidrojot 

Latvijas valsts konstitucionālos pamatus un aicinot sabiedrību saliedēties ap tiem. 

 Šī gada svarīgs uzdevums ir Nacionālā attīstības plāna izstrāde, tas noteiks prioritātes 

arī nākamā perioda ES fondu finansējumam. Lai plāns būtu kvalitatīvs, lai tajā 

atspoguļotos sabiedrībai svarīgas prioritātes, nepieciešama arī NVO ekspertīze un 

sabiedrības plaša līdzdalība. Memoranda īstenošanas padome ir deleģējusi NVO 

pārstāvjus, NAP izstrādes vadības grupā, aicinu jūs caur saviem pārstāvjiem aktīvi 

līdzdarboties NAP izstrādē. 

 Pilsoniskās līdzdalības un integrācijas jautājumi ir uzrunāti rudenī valdības 

apstiprinātajās Nacionālas identitātes, pilsoniskās sabiedrības attīstības un integrācijas 

pamatnostādnēs, kur liela uzmanība veltīta pilsoniskajai izglītībai  un līdzdalības 

veicināšanai, gan lokālās, valstiskās un Eiropeiskās identitātes stiprināšanai. Aicinu 

NVO iesaistīties pamatnostādņu īstenošanā un uzraudzībā.  

 Neraugoties uz to, ka visās jomās ir notikusi finanšu konsolidācija, atbalsts biedrībām 

un nodibinājumiem no valsts budžeta joprojām ir nozīmīgs. Tai pat laikā 2012.gadā ir 

jāstrādā pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas, lai valsts finansējums tiktu piešķirts 

un kontrolēts saskaņā ar vienotiem kritērijiem. Šis princips jāievēro strādājot pie 

Latvijas NVO fonda izveides, ko paredz arī Valdības rīcības plāns. 

 Noslēgumā novēlu NVO konstruktīvu sadarbību ar valdību un valsts pārvaldi, lai 

turpinātos Latvijas ekonomiskā izaugsme, augtu iedzīvotāju labklājību un Latvijā 

nostiprinātos saliedēta sabiedrība.” 

 

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja E.Dreimane -  

par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 

2011.gadā un aktuāliem uzdevumiem 2012.gadam: 

 

„Ar prieku jākonstatē, ka Memorandu parakstījušas jau 237 NVO un šodien pievienojas vēl 

33 NVO. 
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Pagājušajā gadā uzsākot darbu Valsts kancelejas direktores un Memoranda padomes vadītājas 

amatā, valdības un sabiedrības dialoga, uzlabošanu es izvirzīju par vienu no sava darba 

prioritātēm. Viena no šī dialoga formām ir arī sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē.  

Vērtējot 2011.gadā paveikto, varam secināt, ka Valsts kancelejas ieguldījums valsts pārvaldes 

optimizēšanā vienlaikus ir sekmējis arī sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē, piemēram, --  

 Veikti grozījumi Ministru kabineta kārtības rullī, padarot ātrāku valdības lēmumu 

pieņemšanas procesu.  

 Ieviesti tehniskie projekti, kuru virzība ir 2 - 3 nedēļas.  

 Valsts kanceleja šogad īstenojusi plašas apmācības par valsts pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanu un administratīvā sloga mazināšanu.  

 Tāpat pēc Valsts kancelejas iniciatīvas likvidētas 43 Ministru kabineta un 360 

Ministru prezidenta izveidotas darba grupas, kuru uzdevumi zaudējuši aktualitāti vai 

ar līdzīgiem uzdevumiem apvienotas vienā.  

Tāpat daudzi 2012.gadā Valsts kancelejā īstenojamie pasākumi/uzdevumi sekmēs valdības un 

sabiedrības dialogu, sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē, piemēram, -- 

 Sadarbībā ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru uzsākts darbs Ministru kabineta sēžu 

tiešraižu nodrošināšanā internetā. 

 2012.gadā tiks sagatavoti priekšlikumi valsts pārvaldes iestāžu interneta mājaslapu 

optimizācijai. 

 Tiks ieviests bezmaksas 800-tā tālruņa numurs un skype tehnoloģijas ērtākai saziņai ar 

Ministru kabineta Valsts kanceleju.  

Tiešā veidā ar sabiedrības līdzdalības sekmēšanu ir saistīts Memoranda īstenošanas padomes 

darbs.  

1. Nozīmīgākie 2011.gadā Memoranda padomes sēdēs diskutētie jautājumi bija: 

 par brīvprātīgo darbu; 

 par netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu ESF projektiem; 

 par Latvijas Amatniecības kameras aktualizētiem jautājumiem – amatnieku reģistru un 

sertifikāciju; 

 par izglītības ministrijas atbildībā esošiem jautājumiem – iekļaujošo izglītību, 

pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu. 

 Memoranda padome uzsāka izvērtēt sabiedrības līdzdalības praksi ministrijās un 

konkrēti izvērtēja Zemkopības, Kultūras, Izglītības un zinātnes ministrijas. Ministrijas 

amatpersonām pēc izvērtēšanas tika nosūtīts padomes sēdes protokols, kā arī 

pieņemtie konkrētie lēmumi, piemēram, par nepieciešamību aktivizēt atsevišķu 

konsultatīvo padomju darbu, iesaistīt tiesību aktu projektu izstrādē konkrētu 

mērķgrupu pārstāvjus, nozares profesionāļus pārstāvošas organizācijas. Par šo procesu 

un NVO paustajiem viedokļiem var lasīt padomes sēžu protokolos MK mājaslapā. 

 daudz tika diskutēts par to, kādam jābūt jaunam sabiedrības līdzdalības modelim jeb 

valdības un sabiedrības konsultāciju mehānismam. Pašlaik vēl nav panākts vienota 

ideja, vīzija, kas apmierinātu visas iesaistītās puses – NVO, sociālos partnerus un 

valdību. Memoranda padomes izveidotā grupa turpina darbu.  

 Uzlabojot valsts pārvaldes dialogu ar sabiedrību, panākta nevalstisko organizāciju 

(NVO) līdzdalība Nacionālā attīstības plāna izstrādē, nodrošinot diskusiju un plašu 

sabiedrības interešu pārstāvību valsts prioritāro attīstības virzienu noteikšanā.  

2. Par Memoranda padomes darbu liecina arī tas, ka Memoranda padomes 

deleģēti pārstāvji pašlaik darbojas: 

NAP vadības grupā 

Funkciju audita komisijā 

ES struktūrfondu uzraudzības komitejā 
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ES SF programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” uzraudzības komitejā 

VSS sanāksmē 

MKK sēdēs 

 

3. Ministriju sniegtā informācija par Memoranda mērķu izpildi 2011.gadā liecina, ka  

2011.gadā ministrijas rīkojušas 88 sabiedriskās apspriedes, kā arī 152 publisko 

apspriešanu. Salīdzinot ar 2010.gadu, publisko apspriešanu skaits pieaudzis vairāk nekā par 

30%.  

Par augošu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Ministru 

kabinetā liecina tas, ka gandrīz divas reizes palielinājies NVO pārstāvju skaits ministriju 

konsultatīvo padomju sastāvā.  

Skaitļi, kas raksturo līdzdalības procesus 

 ministrijās darbojas 173 konsultatīvās padomes, kuru kopējais NVO pārstāvju skaits 

pieaudzis gandrīz par 200 cilvēkiem un pašlaik tas ir 918 cilvēki; 

 nevalstisko organizāciju pārstāvji snieguši savus atzinumus par 557 tiesību aktu 

projektiem, politikas plānošanas dokumentiem un nacionālajām pozīcijām; 

 NVO pārstāvji ir iekļauti 176 darba grupās tiesību aktu projektu izstrādei.  

 92 tiesību aktu projekti ministrijās tikuši apspriesti konsultatīvajās padomēs, kas ir 

gandrīz uz pusi mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

 290 normatīvo dokumentu izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus. 

Memoranda padomes turpmākie uzdevumi paredzēti tās darba plānā (kas vēl tikai top).  

Tas paredzēs 

 Turpināt ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanu un apkopot šajā procesā gūtos 

rezultātus, sniedzot ieteikumus sabiedrības līdzdalības uzlabošanai. 

 Turpināt darbu pie pastāvošā valdības un NVO konsultāciju mehānisma 

pilnveidošanas. 

 Iesaistīšanos Nacionālās attīstības plāna izstrādē. 

 Iesaistīšanos struktūrfondu jaunā perioda dokumentācijas izstrādē.  

 Plānots diskutēt par NVO pārstāvju iekļaušanas mehānismiem un kritērijiem 

ministriju veidotajās konsultatīvajās padomēs. 

 Valsts kanceleja paredz aktīvāk sadarboties ar ministriju NVO koordinatoriem. 

 Padome izsūtīs darba plāna projektu un lūgs visu jūsu viedokli par darba plānā 

iekļaujamiem pasākumiem. 

Vērtējot Padomes darbu kopumā, gribētu, lai tās darbs būtu vairāk vērsts uz rezultātu – 

konkrētu priekšlikumu izstrādi tiesību aktu projektiem, sadarbojoties ar Valsts kancelejas 

juriskonsultiem un politikas plānotājiem. Valsts kancelejai nav viegli to piedāvāt, ņemot vērā 

cilvēkresursu samazinājumu, tomēr esam gatavi atbalstīt NVO un kopīgi strādāt, lai uzlabotu 

tiesību aktu kvalitāti. Un šī darba rezultāts dotu ievērojamu uzlabojumu konkrētu NVO 

mērķgrupām. Tomēr NVO kā sadarbības partneri ne vienmēr gatavi pieskaņoties valsts 

pārvaldes darba tempam, precīzi un skaidri paust savas problēmas un vajadzības, formulēt 

priekšlikumus un par tiem diskutēt. Saprotot NVO kapacitātes problēmas, aicinām NVO 

aktīvi iesaistīties Memoranda padomes darbā, izmantojot iespējas, ko radījis ar Ministru 

kabinetu noslēgtais Memorands.  

 

Kopš Memoranda izstrādes un pirmās parakstīšanas pagājuši septiņi gadi, Memoranda 

īstenošanas padome strādā jau sešus gadus. Daudzi NVO pārstāvji aktīvi strādājuši visu šo 

laiku, jūtot atbildību par kopīgi ar valsts pārvaldi izveidoto sabiedrības līdzdalības 

instrumentu.  

Paldies viņiem! Paldies Jums visiem!” 
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R.Pīpiķe, „Latvijas Pilsoniskā alianse”, direktore, Memoranda padomes vadītājas 

vietniece par memoranda īstenošanas padomes paveikto darbu: 

R.Pīpiķe uzrunas sākumā informē, ka memoranda padomē ir vairāk grūto vietu un mazāk 

pozitīvo lietu. Cer, ka turpmāk izteiktā kritika tiks uztverta kā konstruktīva.  

Vērš uzmanību, ka Memoranda padome pievērsās detalizētai ministriju darba izvērtēšanai 

saistībā ar sabiedrības iesaisti un sabiedrības līdzdalību. Līdz šim izvērtētas 3 ministrijas: ZM, 

KM, IZM. 

Pretēji Ministru prezidenta pozitīvajam secinājumam, R.Pīpiķe atzīst, ka šī līdzdalība 

tomēr ir bijusi ļoti vāja un min dažus negatīvus piemērus (ZM piedāvāja Latvijas lauku 

forumam iestāties Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē; IZM nevarēja dot nevienu 

skaidru atbildi par to, kādā veidā tiek veicināts tautas sports, kā tiek iesaistītas vecāku, 

jauniešu un bērnu organizācijas, strādājot pie Vispārējā izglītības likuma attīstības.) Atzīst, ka 

diskusijas ar ministrijām nav bijušas pozitīvas. Pauž neapmierinātību par to, ka NVO netiek 

iesaistītas KM izstrādātās identitātes, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības 

integrācijas programmas īstenošanā. 

Pozitīvi vērtē faktu, ka pagājušajā gadā 45 organizācijas ir sniegušas savus atzinumus par 

veselības pamatnostādnēm un dažas organizācijas ir veiksmīgi apvienojušās, lai pilnvērtīgāk 

varētu piedalīties NAP un struktūrfondu plānošanas perioda procesā. 

Ziņotāja izteica kritiku par to, ka Latvijā diskusijas par NVO sektora finansiālo 

atbalstīšanu no valsts budžeta ilgušas 7 gadus, kad ticis runāts par trīs miljonu novirzīšanu 

NVO sektoram. Pašlaik no organizācijām pašām ir atkarīga līdzdalība Viņa paskaidroja, ka 

NVO fonda izveidei ir jāiet roku rokā ar NVO klasifikatora izveidi, jo patlaban NVO sektors 

īsti netiek pārzināts. 

Secinājums: valsts pārvaldes izvirzītie instrumenti ir ļoti vāji. 

V.Dombrovskis: Strādājam pie NVO fonda izveides, ko paredz arī VRP, lai būtu skaidrs, 

kam un kā piešķirams finansējums. 

E.Dreimane: izteica cerību, ka šogad darbam būs rezultāti un tiks nonākts pie finansējuma 

modeļa. 

R.Pīpiķe novēl, lai motivācija parakstīt memorandu nav tikai viena no prasībām par 

iespēju piedalīties struktūrfondu projektu konkursā. Aicina ieguldīt darbu, lai memorandu 

atdzīvinātu un iedvest tajā dzīvību no valsts pārvaldes puses. 

 

Diskusija. NVO jautājumi Ministru prezidentam. 

I.Rasa, Latvijas Diabēta asociācija: sniedz savu noraidošo viedokli un priekšlikumus jaunajai 

zāļu kompensācijas kārtībai saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra 

noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes 

izdevumu kompensācijas kārtība". Uzsver, ka valdība pieņēmusi jauno kārtību, lai gan ~50 

organizāciju pret to iebilda. Viņš uzskata, ka šāds daudzums iebilžu ir nepieredzēts gadījums. 

Pauž viedokli, ka minētie grozījumi ir pretrunā ar Satversmi, kā arī Ārstniecības likumu, 

Farmācijas likumu, Eiropas pacientu tiesību hartu un Eiropas Komisijas direktīvām. Informē 

par to, ka, ja valdība nereaģēs, tad NVO apsvērs iespēju vērsties Satversmes tiesā. 

Ministru prezidents V.Dombrovskis atzina, ka jaunie noteikumi ir pretrunīgi vērtēti. VM pēc 

pusgada ir jāsniedz atzinums, kā darbojas jaunā zāļu kompensācijas kārtība. (No 1.janvāra 

ārstiem pirmreizējo pacientu receptēs būs jāraksta zāļu aktīvās vielas nosaukums, nevis 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=238463
http://www.likumi.lv/doc.php?id=238463
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konkrētas firmas dots nosaukums, bet no 1.februāra stāsies spēkā jaunais kompensējamo zāļu 

saraksts, kurā katrā grupā tiks apmaksāta vairs tikai viena, nevis vairākas lētākās zāles.)  

J.Danoss, Rīgas Baltvācu apvienība, jautā par funkciju deleģēšanu NVO. 

V.Dombrovskis: šis ir vairakkārt valdībā skatīts jautājums. Pamatā 2009. un 2010.gadā arī 

deleģēja atsevišķas funkcijas NVO. Pie šī jautājuma ir vēl jāatgriežas un uzsvars ir jāliek uz 

racionalizāciju - funkciju pārņēmējiem būtu jāstrādā tādā paša kvalitātē, bet ar mazākiem 

finanšu līdzekļiem. 

K.Gailīte, Eiropas Kustība Latvijā: informē, ka darbam NAP izstrādes vadības grupā ir 

deleģēti 3 pārstāvji no NVO, tomēr darbā pie NAP izstrādes NVO pārstāvji vēl nav iesaistīti. 

Aicina pēc iespējas ātrāk uzsākt NAP izstrādes procesu, aktīvi iesaistot arī deleģētos NVO 

pārstāvjus. Informē, ka saskaņā ar MK un NVO memoranda padomes lēmumu, vienai no 

NAP prioritātēm jābūt sabiedrības līdzdalībai. 

J.Felsbergs, Jelgavas Pensionāru biedrība: par finansējuma piešķiršanu NVO (1% no IIN). 

Min pozitīvo Lietuvas pieredzi šī jautājuma risināšanā (2% no IIN).  

R.Pīpiķe: FM darba grupa lēma par šo jautājumu: minēto sistēmu ieviešot būtu lielākas 

izmaksas, nekā pienesums NVO. 

E.Dreimane: finansēšanas modelis tiek izstrādāts un šis jautājums tiks atrisināts. 

E.Treibergs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome: ZM labi sadarbojas ar NVO, 

pārliecināts, ka Latvijas lauku forumam ir jābūt Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes sastāvā. 

Jautā par NVO palīdzību tiešmaksājumiem. 

V.Dombrovskis: Aicina arī pašus zemniekus būt aktīvākiem minētā jautājuma risināšanā. 

Atzīst, ka nepieciešama arī savu interešu lobēšana ES institūcijās. 

 

Ministru prezidents un NVO pārstāvji paraksta Memorandu.  

E.Dreimane pateicas NVO par aktīvu līdzdalību. 

 

Sēdi slēdz 11:15 

 

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes priekšsēdētāja     

E.Dreimane 

 

 

 

Protokolē         M.Lāce 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/46

