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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

sēde 

Protokols Nr.2 
2012.gada 25.janvārī 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Zaļajā zālē 

Sēdi vada: 
R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece  

 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
L.Kučinska – Valsts kanceleja 

M.Klismets – VARAM  

P.Lībietis – FM  

A.Kleinberga – KM 

L.Užule – LM 

A.Gaile - VM 

R.Muciņš – VM valsts sekretārs 

K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā 

I.Birzniece – VM 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums  

A.Kalniņš – Latvijas Tirgotāju asociācija 

O.Karčevskis – Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija  

L.Zālīte – „Palīdzēsim.lv” 

I.Skuja - „Palīdzēsim.lv” 

I.Štelmane – Latvijas Diabēta federācija 

K.Kaknene – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”  

J.Repšs –  Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”  

R.Piziks - Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”  

I.Rozenšteine – SAM 

K.Iosava- AM 

S.Marnauza – Latvijas Sarkanais Krusts 

S.Kļaviņa – VM 

A.Bērziņš – Samariešu apvienība 

I.Vītoliņš – Latvijas Juristu apvienība  

I.Grieze – LPVA 

A.Molokovskis – „HIV.lv” 

A.Klačkovs – „AGIHAS” 

B.Ingiļuvičute – ZM 

E.Treibergs – LOSP 

D.Beināre – Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija 

G.Jermacāne – Alūksnes invalīdu biedrība 

L.Piešiņa – KM 
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D.Grīnvalds – Latvijas Dramaturgu ģilde  

E.Puķe – Ceturtā atmoda 

J.Gulaševskis – Latvijas Detektīvu drošības asociācija 

K.Krumberga – Latvijas lauku forums 

Ģ..Ģederts – Latvijas Solāriju  un sauļošanās asociācija 

I.Upmace – Baltijas HIV asociācija 

E.Birzniece – Latvijas Disleksijas biedrība 

B.Ziemele – Latvijas Hemofilijas biedrība 

S.Kārkliņa – Valodu skolu asociācija 

V.Freidenfelds – Starptautisko inovatīvo firmu asociācija 

A.Ozols - ZM 

D.Zaķe – Izglītības iniciatīvu centrs 

T.Makovos-Akuļecka – KM  

E.Overins – Nodibinājums Eurolat Union  

G.Freimane – Valsts kanceleja 

L.Jākobsone - Providus 

 

Protokolē:  
M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vecākā referente  

 

Sēdi sāk plkst.11.00  

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Memoranda padomes 2011.gada 10.novembra un 2012.gada 5.janvāra sēdes protokola 

apstiprināšana. 
2. 2012.gada 25.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšana.  

3. Par Memoranda padomes 2011.gada lēmumu izpildi 

4. Par 2012.gada Memoranda padomes darba prioritātēm un darbību. 

5. Par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei plānotajiem pasākumiem 

Latvijā 2012.gadā 

6. Veselības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana. 
7. Dažādi (nākošās Memoranda padomes sēdes datums, laiks un darba kārtība).  

 

 

 

1.punkts 

Memoranda padomes 2011.gada 10.novembra un 2012.gada 5.janvāra sēdes protokola 

apstiprināšana 
___________________________________________________________________________  

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe 

Memoranda padome nolemj:  

Apstiprināt Memoranda padomes 2011.gada 10.novembra un 2012.gada 5.janvāra sēdes 

protokolu. 

 

2.punkts 

2012.gada 25.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšana 
_____________________________________________________________________  

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe.  

Memoranda padome nolemj:  
Apstiprināt Memoranda padomes 2012.gada 25.janvāra sēdes darba kārtību. 
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3.punkts 
 

Par Memoranda padomes 2011.gada lēmumu izpildi 
_____________________________________________________________________  

Ziņo: G.Freimane  

 

Materiāli par Memoranda īstenošanas padomes sēdēs 2011.gadā pieņemto lēmumu izpildi 

(doc) pievienoti protokolam.  

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, I.Rasa, L.Kučinska, Ā.Ādlers, E.Birzniece 

 
Tiek aktualizēts jautājums par to, ka tiesību aktu projektu anotācijās tiek kļūdaini norādīts, ka jautājums nav 

apspriests ar NVO, jo neskar būtiskas sabiedrības daļas intereses, kaut arī faktiski normatīvā dokumenta projekta 

apspriešanā būtu ieinteresētas daudzas NVO. Tāpat arī Memoranda padomes sēdēs NVO pārstāvji jau vairākkārt 

ir pauduši viedokli, ka tiesību aktu projekti netiek apspriesti ar visu sabiedrības mērķgrupu pārstāvjiem. 

 

Memoranda padome nolemj:  
1.Pieņemt zināšanai G.Freimanes sniegto ziņojumu. 

2. Aicināt NVO sniegt priekšlikumus darba grupā, kas izveidota Valsts kancelejā ar uzdevumu pilnveidot tiesību 

aktu anotācijas.  

(Vairāk informācijas par darba grupu var sniegt Zane Legzdiā-Joja, Valsts kancelejas 

Stratēģiskās analīzes departamenta konsultante, Tālr.:67082904; fakss: 67082990. E-pasts 

zane.legzdina@mk.gov.lv) 

 
 

4.punkts. 

Par 2012.gada Memoranda padomes darba prioritātēm un darbību 
_____________________________________________________________  

Ziņo: G.Freimane 

 

Memoranda īstenošanas padomes 2012.gada darba plāns (.rtf) pievienots protokolam.  

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, L.Jākobsone, L.Kučinska, S.Kārkliņa, L.Pavlovska, 

O.Veilande, P.Lībietis, Ā.Ādlers  

 

 

Atsaucoties uz G.Freimanes ziņojumu, NVO atbalsta izglītojošās iniciatīvas jaunajām 

dalīborganizācijām (pirms Memoranda parakstīšanas tiek plānota lekcija par Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes mērķiem un 

funkcijām, kā arī ekskursija pa Ministru kabinetu); rosina uzlabot administratīvo procesu; 

aktualizē jautājumu par NVO pārstāvju iekļaušanas mehānismiem un kritērijiem ministriju 

veidotajās konsultatīvajās padomēs. 

Kultūras ministrija aicina pirms līdzdalības prakses izvērtēšanas Memoranda padomes sēdē 

vispirms tikties ar attiecīgajām savas jomas organizācijām ministrijās un padziļināti izvērtēt 

līdzdalības praksi, norādot arī uz savu pozitīvo pieredzi. 

NVO norāda, ka jauns līdzdalības modelis  un finanšu sistēmas sakārtošana nav jaunums 

ikdienas darbā, par ko tiek diskutēts jau 7 gadus.  

Iesaka darboties Memoranda padomē arī Pārresoru koordinācijas centra direktoram un nākt 

klajā ar regulāriem ziņojumiem par NAP izstrādi un tā īstenošanu. 
NVO akcentē jautājumu par NVO pilnvaroto pārstāvju darbību darba grupās, piem., izsaka 

neapmierinātību ar ES struktūrfondu uzraudzības komisijas darbu, jo NVO priekšlikumiem 

vienmēr ir attaisnojumi. 

http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2012/memoranda_padomes_lemumi_2011.doc
mailto:ance.petersone@mk.gov.lv
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2012/memoranda_padome_darba_plans_2012.rtf
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Izsaka vēlmi, lai Funkciju audita komisijā NVO pārstāvji līdzdarbotos kā aģenti plānošanas 

periodā problēmjautājumu izvirzīšanā un risināšanā. 

Kā prioritāti nosauc Kultūras ministrijas izstrādātās identitātes, pilsoniskās sabiedrības attīstības 

un sabiedrības  integrācijas programmu, kuras īstenošanas procesā tiktu iesaistītas NVO, finanšu 

sistēmas sakārtošanu: NVO finansēšanas fonda izveidošanu, definējot soļus, kā panākt jautājuma 

sakārtošanu, ņemot vērā, ka diskusijas par NVO sektora finansiālo atbalstīšanu no valsts budžeta 

ilgušas jau 7 gadus bez konkrētiem rezultātiem. 

NVO rosina organizēt izglītojošus seminārus valsts pārvaldē 2 reizes gadā līdzdalības 

veicināšanai, kā arī regulāri tikties ar NVO kontaktpersonām.   

 

Memoranda padome nolemj:  

Iesniegt priekšlikumus un papildinājumus darba plāna projektam līdz šī gada 8.februārim. 

 

 

5.punkts. 

Par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei plānotajiem pasākumiem 

Latvijā 2012.gadā 

_____________________________________________________________ 

Ziņo:A.Gaile 
 

Prezentācija pievienota protokolam.  

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe 

 

Memoranda padome nolemj:  

Pieņemt zināšanai A.Gailes ziņojumu 

 

 

 

6.punkts. 

Veselības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana 

_____________________________________________________________ 

Ziņo:I.Birzniece 

Prezentācija pievienota protokolam.  

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, A.Molokovskis, B.Ziemele, I.Rasa, L.Pavlovska, 

I.Upmace, A.Kalniņš, L.Zālīte  

 

NVO pauž neapmierinātību par to, ka organizāciju pārstāvji sniedz savus atzinumus par tiesību 

aktu projektiem, politikas plānošanas dokumentiem un nacionālajām pozīcijām, bet  tie netiek 

ņemti vērā. 

Informē, ka 2011. gadā Sabiedrības veselības koordinācijas komisija nav sanākusi. 

Vērš uzmanību, ka nav atrisināta problēma saistībā ar informēšanas instrumentu, jo netiek 

informētas visas attiecīgās nozares NVO par būtiskām ministriju aktivitātēm. 

 

 

 

Memoranda padome nolemj:  

Pieņemt zināšanai I.Birznieces ziņojumu. 
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7.punkts. 

 

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

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, A.Bērziņš, A.Tetere, O.Veilande, E.Ikauniece, 

L.Kučinska, A.Ozols 

Diskusija par to, vai AS Latvijas Valsts meži ziedojumu sadale ir bijusi maksimāli godīga un 

caurskatāma, nosakot ziedojuma saņēmējus: Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondu un Latvijas 

Samariešu apvienību. 

Memoranda padome nolemj:  

1.Nākamo sēdi organizēt š.g. gada 29.februārī. 

2.Nākamajā sēdē izvērtēt Labklājības ministrijas līdzdalības praksi. 

3.Nākamajā sēdē uzaicināt Zemkopības ministriju sniegt informāciju par to, uz kādu kritēriju 

pamata ticis slēgts nodomu protokols starp Zemkopības ministriju un 3 sociālās jomas 

organizācijām: Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība. Jautājuma 

izskatīšanā aicināt piedalīties arī Finanšu ministrijas atbildīgo amatpersonu, kā arī 3 NVO 

(Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība) – Latvijas valsts mežu 

ziedojumu saņēmējas. 
 

Sēdi slēdz plkst. 13.10  

 

Sēdes vadītāja         R.Pīpiķe  

 

Protokolē         M.Lāce 

 


