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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.3 
2012.gada 29.februārī 

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  

V.Smirnova – VARAM  

I.Lukšo – FM  

Ē.Ajausks – KM 

K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā 

V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums  

A.Kalniņš – Latvijas Tirgotāju asociācija 

O.Karčevskis – Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija  

R.Bunka – Latvijas Juristu apvienība 

E.Selga – Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

B.Spalviņa - TM 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

I.Jaunzeme – LM 

G.Polis – Privātās un publiskās partnerības asociācija 

B.Kozlovska – Gulbenes novada invalīdu biedrība 

G.Jermacāne – Alūksnes invalīdu biedrība 

A.Tumševica – Alūksnes invalīdu biedrība 

I.Sprudzāne – Balvu invalīdu biedrība 

E.Puķe – Ceturtā atmoda 

D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome 

J.Gerbaševskis – Latvijas Detektīvu drošības asociācija 

J.Kapustins – Integrācija sabiedrībai 

L.Eņģele – Vides konsultatīvā padome 

S.Zalcmane – Patvērums Drošā māja 

D.Beināne – Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija 

V.Vucāne – Latvijas Bērnu fonds 

E.Treibergs - LOSP 

K.Iosava- AM 

D.Vilsone - KM 

Ē.Rozencveigs – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija 

V.Nagobads – Latvijas Sarkanais Krusts 

Z.Dubrovska – KAF Klēts 



A.Bērziņš – Latvijas Samariešu apvienība 

A.Vrubļevskis - LOK 

E.Fogelis – LOK 

E.Kramiņš – Latvijas Nacionālā skolotāju savienība 

I.Akmentiņa – Iekšlietu ministrija 

A.Tetere – Marta 

J.Birģelis – ZM 

V.Tērauda – PROVIDUS 

L.Mičāne - PROVIDUS 

L.Jākobsone - PROVIDUS 

L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena 

I.Baltais – Dr A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs 

B.Ingiļuvičute – ZM 

G.Patmalnieks – Staburaga bērni 

I.Pužule – Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība 

L.Svikliņa – Sustento 

E.Haberkorne-Vimba – Latvijas Orientēšanās sporta federācija 

M.Kupče - LM 

E.Rubesa-Vorovko – EM 

O.Veilande – Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds 

I.Dambe – Aizsardzības ministrija 

E.Vorte – Valsts Kultūrkapitāla fonds 

K.Rupeika – Latvijas Juristu apvienība 

 

Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  
 

Sēdi sāk plkst.11.00  

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Memoranda padomes 25.01.2011. sēdes protokola apstiprināšana.  

2. Memoranda padomes 29.02.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšana.  

3. Par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu.  

4. Labklājības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana.  

5. Zemkopības ministrijas izmantotie kritēriji (to pamatojums) NVO atlasei Latvijas Valsts 

mežu ziedojumu sadalei 2011.gadā.  

6. 2012.gada Memoranda padomes darba plāna apstiprināšana.  

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

 

1.punkts 

Memoranda padomes 25.01.2012. sēdes protokola apstiprināšana 

___________________________________________________________________________  

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, R.Pīpiķe 

 

Memoranda padome nolemj:  
1. Apstiprināt Memoranda padomes 2012.gada 25.janvāra sēdes protokolu. 

2. Memoranda padomes sēžu protokolos norādīt galvenos NVO viedokļus, atspoguļot 

diskusijas gaitu. 

 

 

 



2.punkts 
2012.gada 29.februāra sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane.  

 

Memoranda padome nolemj:  
Apstiprināt Memoranda padomes 2012.gada 29.februāra sēdes darba kārtību. 
 

 

3.punkts 
Par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu. 

_____________________________________________________________________  

Ziņo: M.Krieviņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 
 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, E.Dreimane, E.Kramiņš 
Tiek aktualizēts jautājums par to, ka NAP2020 izstrādes vadības grupas sēdē tika liegta iespēja piedalīties citām NVO, 

kā arī jautājums par to, kāpēc NAP2020 izstrādes vadības grupā nav pārstāvēti visu nozaru profesionāļi – NVO 

pārstāvji.  

M.Krieviņš paskaidro NAP2020 izstrādes gaitu un NVO iespējas līdzdarboties vadības grupas un darba grupu darbā. 

E.Dreimane paskaidro, ka lēmumu par to, kuras organizācijas izvirzīt dalībai NAP2020 vadības grupā, pieņēma 

Memoranda padome. 

 

Memoranda padome nolemj:  
Pieņemt zināšanai M.Krieviņa ziņojumu Par Nacionālās attīstības plāna izstrādes gaitu. 
 

 

4.punkts. 

Labklājības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana. 
_____________________________________________________________  

Ziņo: I.Jaunzeme, Labklājības ministrijas valsts sekretāre 
 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Pīpiķe, R.Bunka, I.Šķestere, I.Lāsa, E.Dreimane. 
R.Bunka pauž viedokli, ka Labklājības ministrijas speciālisti konsultējas ar NVO par konkrētiem jautājumiem. Lūdz 

informēt par to, kāpēc nav saņemta atbildes vēstule uz vēstuli, ko sūtījis 2011.gada aprīlī. Jautā par to, kā izvēlas 

organizācijas, kurām deleģē funkcijas.  

I.Jaunzeme nevar atbildēt par konkrētām NVO, tas jāprecizē. 

I.Šķestere pauž viedokli, ka Labklājības ministrija pēc priekšlikumu saņemšanas bieži nesniedz atgriezenisko saiti. Ja 

projektu iniciē NVO, tad tas būtu jāīsteno partnerībā, dodot iespēju NVO piedalīties visos projekta īstenošanas 

posmos.  

I.Lāsa pauž viedokli, ka netiek sniegta argumentācija, kāpēc ministrija pieņem to vai citu lēmumu.  

R.Pīpiķe jautā par sadarbības līgumiem, ko ministrija paraksta ar NVO, kā arī to, kāda efektivitāte ir bijusi funkciju 

deleģēšanai. 

I.Jaunzeme pauž viedokli, ka efektivitāte tiek izvērtēta auditu laikā. Konstatēts, ka sociālo pakalpojumu grozs nav 

pietiekoši skaidri definēts, kas apgrūtina efektivitātes izvērtēšanu. Jābūt vienotiem kvalitātes standartiem. 

 

Memoranda padome nolemj:  

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju. 

2. Turpmāk, veicot ministriju līdzdalības prakses izvērtējumu, ministrijām sniegt informāciju 

par NVO piešķirto finansējumu. 

 

 

 



5.punkts. 

Zemkopības ministrijas izmantotie kritēriji (to pamatojums) NVO atlasei Latvijas Valsts 

mežu ziedojumu sadalei 2011.gadā 

_____________________________________________________________ 

Ziņo: J.Birģelis, Zemkopības ministrija 
 

Prezentācija pievienota protokolam.  

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, R.Pīpiķe, V.Tērauda, O.Veilande, I.Lukšo, 

D.Vilsone. 

 
R.Pīpiķe jautā, vai tika izsludināts konkurss uz ziedojuma saņemšanu. KNAB uzskata, ka bijis nepieciešams 

iepirkuma konkurss. 

J.Birģelis skaidro, ka netika veikts valsts iepirkums vai funkciju deleģējums. No KNAB iebildumi nav saņemti.  

V.Tērauda informē, ka Zemkopības ministrija nav atsūtījusi Providus noslēgtos līgumus. 

J.Birģelis informē, ka līgumi ir publiski pieejami. 

R.Pīpiķe pauž viedokli, ka nodomu protokols paredz – līdz 30% no summas NVO var paredzēt savu mērķprogrammu 

īstenošanai. Bet par ziedotajām summām Latvijas Valsts meži saņem nodokļu atlaidi. 

E.Dreimane pauž viedokli, ka ziedojuma sadalīšana nav bijusi caurskatāma, atklāta. Nav skaidrība par kritērijiem, pēc 

kādiem nauda tikusi sadalīta.  

I.Lukšo informē, ka izstrādāta Koncepcija par valsts kapitālsabiedrību dāvinājumiem (ziedojumiem), kas ir 

saskaņošana procesā pirms iesniegšanas MK. Minēta koncepcijā ir paredzēts, ka valsts kapitālsabiedrībām būs 

jāizstrādā ziedojumu stratēģija. 

O.Veilande pauž viedokli, ka NVO būs grūti izsekot izsludinātajiem konkursiem. Izvirza priekšlikumu ieskaitīt naudu 

SIF un fondam izsludināt konkursu un veikt sadali, atbilstoši prioritāriem virzieniem. 

R.Pīpiķe rosina apspriest NVO fonda modeli – to varētu veidot kā nozaru fondus.  

 

Memoranda padome nolemj:  

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas ziņojumu. 

2. Lūgt Zemkopības ministriju publicēt mājaslapā nodomu protokolu, noslēgtos līgumus un 

finanšu atskaites, kas attiecas uz Latvijas Valsts mežu veikto ziedojumu NVO.  

3. Lūgt Finanšu ministrijas darba grupai, kas izstrādā koncepciju par valsts kapitālsabiedrību 

dāvinājumiem: 

a.  izvērtēt iespēju veidot atsevišķu NVO fondu valsts kapitālsabiedrību ziedojumu 

sadalei; 

b. Izvērtēt iespēju noteikt, ka valsts kapitālsabiedrībām savlaicīgi jāizformē par 

gatavību ziedot konkrētu naudas summu.  

4. Finanšu ministrijas darba grupai, kas strādā pie normatīvā regulējuma par finansējuma 

piešķiršanu NVO kādā no tuvākajām Memoranda padomes sēdēm ziņot par darba 

rezultātiem. 
 

 

6.punkts 
2012.gada Memoranda padomes darba plāna apstiprināšana 

_____________________________________________________________ 

Ziņo: G.Freimane 

Darba plāns pievienots protokolam. 

 

Memoranda padome nolemj:  

Apstiprināt Memoranda padomes 2012.gada darba plānu. 

 
 

 



7.punkts. 

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

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, R.Pīpiķe. 

 

Memoranda padome nolemj:  

1.Nākamo sēdi organizēt š.g. gada 28.martā. 

2.Nākamajā sēdē izvērtēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzdalības praksi. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.10  

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane  

 

Protokolē         G.Freimane 

 


