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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.12 
2012.gada 28.novembrī 

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.vietnieks. 

S.Ēlerte – Ministru prezidenta birojs; 

K.Rupeika – Latvijas Juristu apvienība; 

M.Klismets – VARAM;  

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums; 

Ē.Ajausks – KM; 

G.Berķe – Dzīvības koks; 

I.Siliņa – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs; 

A.Rācene-Krūmiņa – TM; 

E.Treibergs – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

H.Brizga – Brocēnu un Saldus NVO grupa; 

O.Guļevskis – Brocēnu un Saldus NVO grupa; 

V.Rolis – Brocēnu un Saldus NVO grupa; 

M.Role - Brocēnu un Saldus NVO grupa; 

I.Buidova – Brocēnu un Saldus NVO grupa; 

E.Kričalo – TM; 

I.Akmentiņa – Iekšlietu ministrija; 

J.Felsbergs – Jelgavas Pensionāru biedrība; 

A.Alksne – Rīgas Uzņēmēju biedrība; 

L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju konfederācija; 

T.Vahļina – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi; 

I.Šķestere – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi; 

J.Kapustins – Integrācija sabiedrība; 

Dz.Busenberga – Ādažu brīvā Valdorfskola; 

M.Užāns – Saules bērni; 

D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā; 

D.Sīmansone – IZM;K.Iosava – ĀM; 

D.Mauliņa – Brīvprātīgais.lv; 

B.Ingiļāvičute – ZM; 

S.Rieksta – SIF; 

V.Āķis – Santa Media; 
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J.Salmiņa – FM; 

A.Gnēze AM; 

I.Dambe – AM; 

A.Seļicka – Latvijas Lauku forums; 

M.Dzērvīte – Latvijas Sieviešu NVO sadarbības tīkls; 

K.Kidals – Latvijas Juristu apvienība; 

R.Zaļais – 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība; 

K.Bite – Latvijas Juristu apvienība; 

R.Bunka - Latvijas Juristu apvienība; 

I.Fricsone – Dzīvības koks; 

 

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

 

Sēdi sāk plkst.11.05  

 

Sēdes darba kārtība:  

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Apstiprināt 17.10.2012 sēdes protokolu E.Dreimane 

 

2.  Apstiprināt 28.11.2012 sēdes darba kārtību E.Dreimane 

 

3.  Iekšlietu ministrijas ziņojums par līdzdalības praksi I.Akmentiņa, IeM 

4.  Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā (VSS-

181); 

Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2003.gada 

21.oktobra noteikumos nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.  

 

E.Dreimane; 

A.Strīķeris, KNAB 

 

J.Salmiņa, 

Finanšu ministrija 

5.  Par turpmāko kārtību Valsts sekretāru sanāksmē 

uzsaukto NVO skarošo jautājumu apspriešanai 

Memoranda padomē 

E.Dreimane 

6.  Par Memoranda padomes pārstāvi Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības 

komitejā 

E.Dreimane 

Nominētie pārstāvji-

M.Dzērvīte, K.Kidals, 

E.Alksne 

7.  Par Memoranda padomes pārstāvja R.Bunkas 

apstiprināšanu Nacionālās trīspusējās sadarbības 

padomes sēdēs 

E.Dreimane 

R.Bunka 

8.  Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Par 

darba grupu Memoranda īstenošanas sekmēšanai. 

 

E.Dreimane 

 

 

 

1.jautājums 

Memoranda padomes 17.10.2012. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

Memoranda padome nolemj: 
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Apstiprināt 17.10.2012. sēdes protokolu. 

 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 28.11.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 28.11.2012. sēdes darba kārtību. 

 

 

3.jautājums 

Iekšlietu ministrijas ziņojums par līdzdalības praksi  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Akmentiņa, IeM 

 

Iekšlietu mninistrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Akmentiņa, K.Rupeika. 

 

Memoranda padome nolemj: 

Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas ziņojumu par sabiedrības līdzdalības praksi. 

 

 

4.jautājums 

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbā (VSS-181); 

Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo A.Strīķeris, KNAB, J.Salmiņa, FM 

 

Ar apspriežamiem tiesību aktiem saistītie dokumenti, kā arī Valmieras Novada fonda atzinums 

pievienoti protokolam (pielikums Nr.2, Nr.3, Nr.4). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Ādlers, I.Siliņa, K.Bite, S.Ēlerte, K.Rupeika, 

E.Dreimane, D.Mauliņa.  

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Lūgt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvērtēt jautājumu par nepieciešamību 

pilnveidot valsts un pašvaldību atbildību par NVO piešķirto finansu līdzekļu izlietojuma 

kontroli. 

2. Ieteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam papildināt likumprojekta „Grozījumi 

likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā (VSS-181) anotāciju  ar 

informāciju par to, cik lielu skaitu NVO skars minētie grozījumi; 

3. Lūgt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt pamatojumu minētajā 

likumprojektā noteiktajai summai – 10 000 Ls, no kuras sākot NVO vadītājiem jākļūst par 

valsts amatpersonām.  

4. Lūgt Finanšu ministrijai veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumu projektā „Grozījumi 

MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
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organizāciju”, nosakot, ka visas nevalstiskās organizācijas var nodarbināt grāmatvedi kā 

brīvprātīgo.  

 

 

5.jautājums 

Par turpmāko kārtību Valsts sekretāru sanāksmē uzsaukto NVO skarošo jautājumu 

apspriešanai Memoranda padomē  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane, G.Freimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Turpmāk tiesību aktus, kas uzsaukti Valsts sekretāru sanāksmē, skar NVO un tiek virzīti 

izskatīšanai Memoranda īstenošanas padomē, mēneša pirmajā trešdienā elektroniski izsūtīt 

Memorandu parakstījušām NVO. Memoranda padomes sēdes darba kārtībā iekļaut tikai tos 

tiesību aktu projektus, par kuriem saņemti negatīvi NVO atzinumi. Pārējos tiesību aktu 

projektus virzīt tālāk pieņemšanai Ministru kabinetā. 

 

 

6.jautājums 

Par Memoranda padomes pārstāvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

pagaidu uzraudzības komitejā  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

NVO nominēto pārstāvju iesniegtie dokumenti pievienoti protokolam (pielikums Nr.5). 

 

E.Dreimane informē, ka Memorandu parakstījušās NVO nominējušas deleģēšanai 3 pārstāvjus 

– K.Kidalu (Latvijas Juristu apvienība), E.Alksni (Rīgas Uzņēmēju biedrība) un M.Dzērvīti 

(Latvijas Sieviešu NVO atbalsta tīkls). Balsojumā par šiem pārstāvjiem, lielāko balsu skaitu 

ieguvis K.Kidals, nākošo lielāko – E.Alksne. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: K.Kidals, E.Alksne, M.Dzērvīte, Ā.Ādlers.  

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Deleģēt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejā 

3 Memoranda padomes pārstāvjus – K.Kidalu, E.Alksni un M.Dzērvīti. 

2. Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem iesaistīties pagaidu Uzraudzības komitejas 

darbā visiem kopīgi. 

3. Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem pagaidu Uzraudzības komitejā regulāri 

informēt Memoranda padomi par veikto darbu Uzraudzības komitejā, kā arī iesaistīt citas 

NVO Uzraudzības komitejas darba kārtībā esošo jautājumu apspriešanā. 

 

 

7.jautājums 

Par Memoranda padomes pārstāvja R.Bunkas apstiprināšanu Nacionālās trīspusējās 

sadarbības padomes sēdēs  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

NVO nominēto pārstāvju iesniegtie dokumenti pievienoti protokolam (pielikums Nr.6). 
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E.Dreimane informē, ka Memorandu parakstījušās NVO nominējušas deleģēšanai dalībai NTSP 

sēdēs 3 pārstāvjus R.Bunku (Latvijas Juristu apvienība), A.Lasmani, (Baltijas Alianse 

inovācijām), Ē.Rozencveigu (Latvijas Sociāli ekonomiskās attīstības kustība). Memoranda 

padomes locekļi elektroniskā balsojumā 2012.gada septembrī vienbalsīgi ievēlēja R.Bunku par 

Memoranda padomes pārstāvi dalībai NTSP sēdēs. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: R.Bunka.  

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Deleģēt dalībai NTSP sēdēs R.Bunku.  

2. Memoranda padomes deleģētajam pārstāvim regulāri informēt Memoranda padomi par 

veikto darbu NTSP sēdēs, kā arī iesaistīt citas NVO NTSP sēžu darba kārtībā esošo 

jautājumu apspriešanā. 

3. Izveidot vietni Latvijas Juristu apvienības mājaslapā un/vai Valsts kancelejas mājaslapā ar 

saiti uz NTSP sēžu darba kārtību un sēžu materiāliem, kur publiskot NVO viedokļus par 

NTSP darba kārtībā esošiem jautājumiem.  

 

 

8.jautājums 

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Par darba grupu Memoranda 

īstenošanas sekmēšanai 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

NVO nominēto pārstāvju iesniegtie dokumenti pievienoti protokolam (pielikums Nr.6). 

 

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

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 19.decembrī. Pieņemt zināšanai, ka šīs sēdes 

ilgums būs lielāks. 

2. Darba kārtībā iekļaut Tieslietu ministrijas un Ārlietu ministrijas sabiedrības līdzdalības 

prakses apspriešanu, kā arī citus jautājumus, kuru izskatīšana iepriekš atlikta.  

 

 

Sēdes audioieraksts 2 mēnešus no 11.12.2012. ir pieejams un lejuplādējams interneta vietnē: 

http://failiem.lv/u/odttxnr. 

 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 

http://failiem.lv/u/odttxnr

