
PROJEKTS 
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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes ārkārtas sēde 

 

Protokols Nr.6 
2012.gada 30.maijā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada: 

E.Dreimane – Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja. 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
J.Gerbaševskis – Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija, Memoranda padomes vad.vietn. 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums;  

A.Jarockis – Finanšu ministrija;  

R.Bušs – Latvijas Juristu apvienība; 

M.Klismets – VARAM;  

S.Rāgs – Tieslietu ministrija; 

E.Treibergs – LOSP; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā; 

D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome; 

L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena; 

Ģ.Ģederts – Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija; 

V.Voitešonoka – Latvijas Juristu apvienība; 

L.Eņģele – Vides konsultatīvā padome; 

V.Bernards – VARAM; 

B.Buse – Satiksmes ministrija; 

E.Kramiņš – Latvijas Nacionālā skolotāju savienība; 

I.Akmentiņa – Iekšlietu ministrija; 

R.Zapereckis – Zemkopības ministrija; 

M.Kupče – Labklājības ministrija; 

E.Urpena – Ekonomikas ministrija; 

I.Miķelsone – Zemkopības ministrija; 

R.Derkačs - Zemkopības ministrija; 

I.Ielīte – Latvijas Bērnu forums; Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls; 

V.Stefanovičs – Latvijas Ukraiņu savienība; 

 

Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante.  

 

Sēdi sāk plkst.11.10  

Sēdes darba kārtība:  



 2 

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Memoranda padomes 25.04.2012. sēdes protokola 

apstiprināšana. 

E.Dreimane 

2.  Memoranda padomes 30.05.2012. sēdes darba kārtības 

apstiprināšana. 

E.Dreimane 

3.  Ekonomikas ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana. I.Platonova, 

Ekonomikas ministrija 

4.  Par grozījumiem Zvejniecības likumā. 

 

Vides konsultatīvās padomes vēstule 

L.Eņģele, Vides 

konsultatīvā padome; 

V.Bernards, VARAM; 

R.Derkačs, Zemkopības 

ministrija 

5.  Dažādi: 

 LM vēstulē sniegtā informācija par veiktajiem 

pasākumiem klientu aprūpes trūkumu novēršanai; 

 MP rezolūcijas ar brīvprātīgo darbu saistītā 

tiesiskā regulējuma pilnveidošanai; 

 Memoranda parakstīšanas pasākums 14.jūnijā 

plkst. 16.00;  

 nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.  

 

E.Dreimane 

 

 

 

1.jautājums 

Memoranda padomes 25.04.2012. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 25.04.2012. sēdes protokolu. 

 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 30.05.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 30.05.2012. sēdes darba kārtību. 

 

 

3.jautājums 

Ekonomikas ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Platonova, Ekonomikas ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.1) 

 

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

R.Bušs, E.Treibergs, I.Ielīte. 
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Diskusijā paustie viedokļi: 

E.Dreimane pauž viedokli, ka pozitīvi vērtējami fakti ir Ekonomikas ministrijas izmantotās 

jaunās līdzdalības formas, kā arī orientācija uz rezultātu. 

J.Gerbaševskis jautā par Ekonomikas ministrijas atbalstu mazajam biznesam. 

I.Platonova skaidro, ka virzieni šajā jomā ir administratīvā sloga mazināšana un atbalsta 

instrumentu ieviešana.  

L.Bojārs pauž viedokli, ka 2004.-2009.gadā Ekonomikas ministrijā bija Mazo un vidējo 

uzņēmumu sadarbības padome. Vai tā tiks atjaunota? 

I.Platonova atbild apstiprinoši.  

E.Kramiņš ierosina izstrādāt likumu par savienībām. Rosina Ekonomikas ministriju novērtēt arī 

izglītību un kultūru kā tautsaimniecības jomas. 

I.Platonova sniedz atbildi, ka šādi jautājumi jārisina, ministrijām sadarbojoties.  

R.Bušs pauž viedokli, ka Latvijas Juristu apvienība negatīvi vērtē faktu, ka Ekonomikas 

ministrija, pirms sadarbības uzsākšanas lūgusi sniegt informāciju par Latvijas Juristu apvienības 

biedriem.  

E.Treibergs pauž viedokli, ka lauksaimnieku organizācijām ar Ekonomikas ministriju veidojas 

laba un konstruktīva sadarbība.  

E.Dreimane uzsver, ka abām sadarbības pusēm ir jāgatavojas dialogam. 

I.Ielīte izsaka atbalstu ministrijas veiktajām pārmaiņām sadarbībā ar NVO, pauž viedokli, ka 

konsultatīvajās padomēs jābūt pārstāvētām visām mērķa grupām – ne tikai uzņēmēju un 

profesionālajām organizācijām, bet arī organizācijām, kas pārstāv plašas iedzīvotāju grupas – 

jauniešus, sievietes, lauku iedzīvotājus utml. 

I.Platonova aicina NVO sniegt informāciju, ja tās vēlas piedalīties kādu tautsaimniecības 

jautājumu apspriešanā, kā arī pašām rosināt dienaskārtības jautājumus.  

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par līdzdalības praksi 

Ekonomikas ministrijā. 

2. Tieslietu ministrijai izvērtēt, cik pamatota ir ministriju prasība NVO kā sadarbības 

partneriem sniegt informāciju par NVO biedru skaitu un sastāvu. 

3. Memoranda padomes septembra sēdē iekļaut Ekonomikas ministrijas ziņojumu par 

veiktajiem pasākumiem sabiedrības līdzdalības prakses analīzē konstatēto nepilnību 

novēršanā, ja Memoranda īstenošanas padome to uzskata par nepieciešamu. 

 

 

4.jautājums 

Par grozījumiem Zvejniecības likumā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo L.Eņģele, Vides konsultatīvā padome  

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.2) 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, Ā.Ādlers, R.Derkačs, E.Kramiņš, 

L.Bojārs, M.Klismets.  

 

Diskusijā paustie viedokļi: 

E.Dreimane pauž atzinību par to, ka Vides konsultatīvajai padomei (VKP) ir konstruktīvi 

priekšlikumi. 

R.Derkačs informē, ka sadarbība ar VKP vienmēr ir bijusi konstruktīvā, neskatoties uz to, ka ne 

vienmēr ir iespējams panākt vienošanos par makšķernieku NVO iesniegtajiem priekšlikumiem 

un izteiktajiem jautājumiem. Atbildot uz jautājumu par Zvejniecības likuma grozījumiem, 
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informē, ka patlaban ir divi jautājumi, kas nav saskaņoti ar VKP  – par vadu zveju un daļēji par 

zemūdens medībām. Citi jautājumi ir saskaņoti. Vērš uzmanību, ka Latvijā zivsaimniecības 

jomā ir vairākas NVO, kas saistītas ar zivsaimniecību, gan zvejnieku (piekrastes un tāljūras), 

gan zemūdens mednieku, kā arī makšķernieku, kuru intereses ZM ir jāņem vērā izstrādājot 

normatīvos aktus. Attiecībā uz zivsaimniecības politiku – Latvijā spēkā ir ne tikai nacionālā, bet 

arī ES kopējā zivsaimniecības politika. Attiecībā par zivju sugu aizsardzību min, ka jau 

patlaban ir izstrādāti vairāki zivju sugu saglabāšanas plāni (piemēram zušu, mencu un nākotnē 

arī lašu). Pašlaik, saskaņā ar VARAM sanāksmē nolemto, ir iecere dibināt iekšējo ūdeņu 

apsaimniekošanas sabiedrisko padomi. Tikšanās ar makšķernieku organizācijām notiek 

aptuveni reizi 2-3 nedēļās. 

M.Klismets pauž atbalstu padomes dibināšanai un uzsver, ka zvejnieku un dabas aizsardzības 

intereses jāsabalansē. Norāda, ka VKP pārstāvošās NVO ne vienmēr viennozīmīgi piekrīt LMA 

izteiktajiem priekšlikumiem saistībā ar makšķerēšanas jautājumiem. 

R.Derkačs informē, par nozvejas kvotu apguvi Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un Atlantijas 

okeānā   

L.Eņģele nepiekrīt, ka VKP un Zemkopības ministrijas sadarbība līdz šim vienmēr ir bijusi 

laba. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Lūgt Zemkopības ministriju sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju un nevalstiskajām organizācijām rīkot sanāksmi, lai apspriestu un vienotos par 

risinājumiem saistībā ar Vides konsultatīvās padomes aktualizētām problēmām. 

2. Memoranda īstenošanas padomes septembra sēdes darba kārtībā iekļaut Zemkopības 

ministrijas ziņojumu par virzību Vides konsultatīvās padomes aktualizēto problēmjautājumu 

risināšanā. 

 

 

5.jautājums 

Dažādi 

 _____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

E.Dreimane informē par Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par veiktajiem 

pasākumiem klientu aprūpes trūkumu novēršanai; Ministru prezidenta rezolūcijām ar 

brīvprātīgo darbu saistītā tiesiskā regulējuma pilnveidošanai; plānoto Memoranda parakstīšanas 

pasākumu un NVO tikšanos ar Ministru prezidentu, kas notiks 14.jūnijā plkst. 16.00; par 

Kultūras ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības 

padomes nolikums”. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, Ā.Ādlers, I.Ielīte.  

 

Diskusijā paustie viedokļi: 

I.Ielīte pauž viedokli, ka Kultūras ministrijas izveidotajā konkursa komisijā, kas izvirzīs NVO 

iekļaušanai Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 

pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē, jāiekļauj Memoranda padomes deleģēts 

pārstāvis. 

 

Memoranda padome nolemj: 
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1. Lūgt Kultūras ministriju konkursa komisijā, kas izvirzīs NVO iekļaušanai Nacionālās 

identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas 

uzraudzības padomē, iekļaut Memoranda padomes deleģētu pārstāvi. 

2. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 25.jūlijā plkst.11.00. 

3. Lūgt Zemkopības ministriju iepazīstināt Memoranda padomi ar 2011.gada 9.septembrī 

notikušās sanāksmes, kur ar NVO tika apspriesti iespējamie risinājumi sabiedrības 

līdzdalības prakses izvērtēšanā konstatētajām problēmām, protokolu. 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 


