
PROJEKTS 

223 – 2/10 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.10 
2012.gada 26.septembrī 

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. 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums;  

K.Bite – Latvijas Juristu apvienība; 

V.Smirnova – VARAM;  

Ē.Ajausks – KM; 

A.Rācene-Krūmiņa – TM; 

D.Gulbe – FM; 

S.Rāgs – Tieslietu ministrija; 

E.Treibergs – LOSP; 

A.Puzanova – Latvijas apvienotā frizieru arodbiedrība; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā; 

L.Bojārs – Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena; 

A.Avotiņš – Sociāli ekonomiskās attīstības biedrība; 

V.Štamers - Sociāli ekonomiskās attīstības biedrība; 

Ē.Rozencveigs – LMVUK; 

M.Zelmenis – Latvijas Autoklubu apvienība; 

I.Akmentiņa – Iekšlietu ministrija; 

I. A.Bērziņa – Skola-visiem; 

V.Tērauda – PROVIDUS; 

V.Stefanovičs – Latvijas Ukraiņu savienība; 

I.Rozenšteine – SM; 

K.Iosava – ĀM; 

B.Ingiļāvičute – ZM; 

O.Veselova – Sieviešu tiesību institūts; 

E.Kramiņš – Latvijas Nacionālā skolotāju savienība; 

Z.Ozoliņa – Tēvzemes aizstāvju barikādes; 

L.Insberga – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs; 

E.Kričalo – TM; 

D.Potjomkina – Eiropas Kustība Latvijā. 
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Protokolē:  
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante.  

 

Sēdi sāk plkst.11.10  

Sēdes darba kārtība:  

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Memoranda padomes 29.08.2012. sēdes protokola 

apstiprināšana. 

E.Dreimane 

2.  Memoranda padomes 26.09.2012. sēdes darba kārtības 

apstiprināšana. 

E.Dreimane 

3.  Par grozījumiem Memoranda tekstā, Memoranda 

padomes darbā un ministriju līdzdalības prakses 

izvērtēšanas procesā. 

J.Gerbaševskis, 

E.Dreimane, 

G.Freimane 

 

 

 

1.jautājums 

Memoranda padomes 29.08.2012. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 29.08.2012. sēdes protokolu. 

 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 26.09.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 26.09.2012. sēdes darba kārtību. 

 

 

3.jautājums 

Par grozījumiem Memoranda tekstā, Memoranda padomes darbā un ministriju 

līdzdalības prakses izvērtēšanas procesā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo J.Gerbaševskis, E.Dreimane, G.Freimane 

 

G.Freimanes ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.1) 

Priekšlikumus par darba kārtības 3.jautājumu sniegušas šādas organizācijas: 

 Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā;  

 Mikus Zelmenis, Latvijas Autoklubu apvienība; 

 Iveta Kažoka, Providus; 

 Rasma Pīpiķe, eLPA; 

 Gunita Berķe, Dzīvības koks; 

 Āris Ādlers, Latvijas Lauku forums; 

 Aneta Gricaičuka-Puriņa, Pūks un draugi. 
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 J.Teivāns-Treinovskis, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku apvienība, kā arī 

 Valsts kanceleja. 

Valsts kancelejas un NVO un sniegtie priekšlikumi pievienoti protokolam (pielikums Nr.2 un 

Nr.3). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, Ā.Ādlers, V.Smirnova, E.Kramiņš, 

Z.Ozoliņa, V.Tērauda, K.Gailīte, V.Štamers, E.Treibergs, V.Stefanovičs, K.Bite, D.Gulbe, 

Ē.Rozencveigs, M.Zelmenis, D.Potjomkina. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai NVO un Valsts kancelejas sniegtos priekšlikumus Par grozījumiem 

Memoranda tekstā, Memoranda padomes darbā un ministriju līdzdalības prakses 

izvērtēšanas procesā, kā arī Memoranda padomes vadītājas vietnieka J.Gerbaševska un 

Memoranda padomes sekretariāta ziņojumos sniegtos faktus un priekšlikumus. 

2. Izveidot Memoranda īstenošanas padomes darba grupu 8 NVO pārstāvju sastāvā 

Memoranda īstenošanas pilnveidošanai.  

3. Noteikt, ka darba grupā tiktu diskutēti sekojošus priekšlikumi: 

3.1.Atzīt, ka Memoranda tekstā jāparedz tikai vispārīgi mērķi un principi NVO un valdības 

kopīgam darbam līdzdalības pilnveidošanai, apsverot iespēju atstāt Memoranda tekstu 

nemainīgu. 

3.2.Izstrādāt Memoranda padomes vidēja termiņa darba plānu. 

3.3.Lēmumus padomē pieņemt ar konsensusa palīdzību. 

3.4.Diskutēt par priekšlikumu, ka NVO rosinātie nozaru jautājumi (vai arī visi jautājumi) 

sākumā tiek apspriesti NVO lokā, izdiskutējot un panākot "NVO palātas" viedokli, kas 

pēc tam Memoranda padomes sēdē tiek diskutēts pilnā padomes sastāvā. 

3.5.Mainīt Memoranda padomes locekļu rotācijas kārtību. 

3.6.Saistībā ar Memoranda padomes pārstāvju deleģēšanu: 

3.6.1. Izstrādāt mehānismu/noteikt atbildīgos par memorandu neparakstījušo 

NVO iesaisti.  

3.6.2. Pirms deleģēšanas definēt, ko padome sagaida no konkrēta pārstāvja. 

3.6.3. Noteikt pārstāvja atskaitīšanās kārtību, kas varētu būt arī rakstiska . 

3.7.Lemt par jau izstrādāto Memoranda padomes nolikuma grozījumu projekta virzību 

3.8.Izveidot labās prakses apkopojumu par ministriju sadarbību ar NVO. 

4. Lūgt Valsts kancelejai nodrošināt darba grupas sekretariāta funkcijas. 

5. Uzdot darba grupai ņemt vērā Valsts kancelejas īstenotā pētījuma par NVO līdzdalību 

Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā gūtos rezultātus. 

6. Lūgt Memorandu parakstījušā NVO līdz 3.oktobrim nominēt savus pārstāvjus darba grupā, 

atsevišķi norādot, vai pārstāvis tiek nominēts darba grupas vadītāja vai darba grupas locekļa 

amatam, sūtot pārstāvja CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu gunta.freimane@mk.gov.lv    

7. Noteikt šādus kritērijus nominēto pārstāvju vērtēšanai: 

7.1.Izvirzītā pārstāvja kapacitāte (izglītība, tālākizglītība, darba pieredze un rezultāti, pieredze 

darbā NVO); 

7.2.Pārstāvi nominējušās NVO dalība Memoranda padomes sēdēs pēdējā gada laikā (par to 

iespējams gūt informāciju no Memoranda padomes sēžu protokoliem, kas pieejami šeit - 

 http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/) 

7.3. Pēc informācijas saņemšanas par NVO nominētajiem pārstāvjiem, aicināt Memorandu 

parakstījušās organizācijas balsot par izvirzītajiem kandidātiem. 

8. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 17.oktobrī plkst.11.00. 

9. Nākamās Memoranda padomes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par darba grupas 

sastāva un darba grupas vadītāja apstiprināšanu. 

https://exchange.mk.gov.lv/owa/UrlBlockedError.aspx
https://exchange.mk.gov.lv/owa/UrlBlockedError.aspx
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10. Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu par to, ka visus normatīvos aktus, kas attiecas uz 

NVO sektoru (piemēram, sabiedrības līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanas procesā, NVO 

reģistrāciju, grāmatvedības kārtošanu, finansēšanu, NVO amatpersonu iesniedzamām 

atskaitēm), pirms to iesniegšanas Ministru kabinetā nepieciešams izskatīt Memoranda padomē. 

10.1. Lūgt Valsts kancelejai par šo lēmumu sniegt informāciju Valsts sekretāru sanāksmē. 

10.2. Lūgt Valsts kancelejai izstrādāt attiecīgus priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 

kārtības rullī. 

10.3. Lūgt Valsts kanceleju šādos gadījumos pēc normatīvā akta projekta izsludināšanas Valsts 

sekretāru sanāksmē VSS protokolā ierakstīt, ka pirms normatīvā akta projekta tālākas virzības 

tas izskatāms Memoranda padomes sēdē. 

11. Lūgt Valsts kancelejai sniegt informāciju Valsts sekretāru sanāksmē par panākto vienošanos 

ar Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas Valsts sekretāriem par to, ka par steidzamiem 

jautājumiem, kas skar visas NVO, Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija pa e-pastu informē 

Memoranda padomes sekretariātu, kas nekavējoties veic NVO viedokļu noskaidrošanu. 

12. Atbalstīt grozījumu ministriju līdzdalības prakses procesā un kritērijos/vērtējamos aspektos: 

12.1.Nedēļu pirms Memoranda padomes sēdes (iesūtīšanas termiņš) NVO jāiesūta jautājumi 

konkrētai ministrijai.  

12.2.Memoranda padomes sekretariāts nedēļu pirms sēdes nosūta jautājumus ministrijai.  

12.3.Līdzdalības prakses izvērtēšanas laikā ministrijas pārstāvji sniedz atbildes uz konkrētiem 

jautājumiem, ko iesūtījušas NVO. 

12.4.Līdzdalības prakses izvērtēšanā ir divi līdzziņotāji – ministrijas pārstāvis un NVO 

pārstāvis. 

13. Mainīt Memoranda padomes darba akcentu no līdzdalības jautājumiem uz NVO 

finansēšanas jautājumiem. 

14. Lūgt Valsts kancelejai izsludināt iepirkumu pētījumam par esošo līdzdalības instrumentu 

izmantošanu un priekšlikumu izstrādi līdzdalības pilnveidošanai MK lēmumu pieņemšanā 

15. Pilnveidot pieņemto lēmumu kontroli ilgākā laika perspektīvā.  

16. Katrā Memoranda padomes sēdē sniegt informāciju par pieņemto lēmumu virzību. Reizi 3 

mēnešos sagatavot apkopotu materiālu par lēmumu izpildi/virzību 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 
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PIELIKUMS Nr.2 

 
Memoranda padomes sekretariāta priekšlikumi Memoranda teksta, Memoranda 

padomes darba un sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšanā veicamiem grozījumiem 

 

 

Valsts kancelejas priekšlikumi Memoranda teksta grozījumiem 

Valsts kanceleja uzskata, ka Memoranda tekstā jābūt vispārīgiem sadarbības principiem, lai pēc 

iespējas retāk būtu jāveic teksta grozījumi. 

 

Valsts kancelejas priekšlikumi Memoranda padomes darba grozījumiem 

1. Akcents turpmākās sēdēs liekams uz NVO finansējuma modeļa izstrādi, jo tas ir pamats 

konstruktīvai NVO darbībai. 

2. Visus normatīvos aktus, kas attiecas uz NVO sektoru (piemēram, sabiedrības līdzdalību 

valdības lēmumu pieņemšanas procesā, NVO reģistrāciju, grāmatvedības kārtošanu, 

finansēšanu, NVO amatpersonu iesniedzamām atskaitēm), pirms to iesniegšanas Ministru 

kabinetā nepieciešams izskatīt Memoranda padomē. Valsts kanceleja izstrādās attiecīgus 

priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī. 

3. Tiks nodrošināts Ministru prezidenta pārstāvja regulāra dalība Memoranda padomes sēdēs.  

4. Nepieciešams pilnveidot pieņemto lēmumu kontroli, "izsekojot", kas attiecībā uz 

aktualizētajiem jautājumiem notiek ilgākā laika perspektīvā. Šim mērķim Valsts kancelejā 

uzsākta lietvedības sistēmas pilnveide. 

5. Valsts kanceleja piedāvā katras Memoranda padomes sēdes noslēgumā sniegt informāciju 

par pieņemto lēmumu virzību, kā arī šādu informāciju sagatavot rakstveidā kā sēdes 

materiālu. Reizi 3 mēnešos sagatavot apkopotu materiālu par lēmumu izpildi/virzību. 

6. Piedāvājam diskusijai priekšlikumu, ka NVO rosinātie nozaru jautājumi (vai arī visi 

jautājumi?) sākumā tiek apspriesti NVO lokā, izdiskutējot un panākot "NVO palātas" 

viedokli, kas pēc tam Memoranda padomes sēdē tiek diskutēts pilnā padomes sastāvā.  

7. Pēc NVO priekšlikumu apkopošanas, jālemj jautājums par jau izstrādāto Memoranda 

padomes nolikuma grozījumu projekta virzību. 

 

Grozījumi ministriju līdzdalības prakses procesā un kritērijos/vērtējamos aspektos, par 

ko pieņemts lēmums Memoranda padomes 25.jūlija sēdē: 

1. Nedēļu pirms Memoranda padomes sēdes (iesūtīšanas termiņš) NVO jāiesūta jautājumi 

konkrētai ministrijai.  

2. Memoranda padomes sekretariāts nedēļu pirms sēdes nosūta jautājumus ministrijai.  

3. Līdzdalības prakses izvērtēšanas laikā ministrijas pārstāvji sniedz atbildes uz konkrētiem 

jautājumiem, ko iesūtījušas NVO. 

Apsvērumi: Jo mazāk būtu vērtējamo aspektu, jo mazāk formāla un dziļāka būtu 

saruna/diskusija/atskaite, tāpēc, iespējams, varētu vienoties, ka katru gadu/attiecībā uz konkrētu 

ministriju vērtējam tikai dažus, prioritārus aspektus ministriju īstenotajā līdzdalības praksē. Šīs 

prioritātes pirms izvērtēšanas nosaka Memoranda padome.  

 


