
 

223 – 2/2 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.2 
2013.gada 24.aprīlī 

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:  
Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums 

J.Gerbaševskis-Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija 

I.Fricsone-Dzīvības koks 

Ē.Ajausks-KM 

M.Klismets-VARAM 

K.Bite-LJA 

A.Gobiņš-EKL 

J.Teivāns-Treinovskis-Daugavpils universitātes jauno zinātnieku apvienība 

H.Danusēvičs – Latvijas Tirgotāju asociācija 

K.Garkalne-LOSP 

E.Kričalo-TM 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

V.Āķis-Sociāli ekonomiskās attīstības kustība 

L.Bojars-LRTK 

I.Dambe-AIM 

L.Eņģele-LDF 

A.Freiberga-KM 

S.Gulbe-Valsts kanceleja 

B.Ingiļāvičute-ZM 

K.Iosava-ĀM 

L.Karnīte-DzīvniekuSOS 

I.Kažoka-Providus pētniece 

A.Kleinberga-KM 

M.Kolneja-Jelgavas pensionāru biedrība 

I.Ķermele-Enerģija tautai 

E.Overins-Eurolat Union 

Ģ.Ozoliņš-Tēvzemes aizstāvju barikādes 

R.Pīpiķe-eLPA 

M.Priedītis-Saules bērni 

I.Reinholde-LU pētniece 

Ē.Rozencvegs-LRTK 
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I.Rozenšteine-SAM 

D.Skorcova-Mērsraga invalīdu atbalsta centrs 

I.Stalidzāne-Konsorts pētniece 

I.Stūre-IZM 

V.Štamers-Sociāli ekonomiskās attīstības kustībs 

K.Timofejevs-SIA „Konsorts” izpilddirektors 

Ģ.Verners-Latvijas Tranzīta biznesa asociācija 

M.Zelmenis-Latvijas Auto kluba apvienība 

E.Alkne- Rīgas Uzņēmēju biedrība 

 

Protokolē:  

M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

 

Sēdi sāk plkst.11.00  

 

Sēdes darba kārtība:  

 

Nr.p.

k. 

Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Apstiprināt 13.02.2013. sēdes protokolu. 

 
E.Dreimane 

2.  Apstiprināt 24.04.2013 sēdes darba kārtību. 

 

E.Dreimane 

3.  Memoranda īstenošanas pilnveidošanai izveidotās darba grupas 

progresa ziņojums. 

A.Gobiņš un 

darba grupas 

locekļi 

4.  Par Memoranda padomes vidēja termiņa darba plāna projektu. 

 

G.Freimane 

R.Pīpiķe 

5.  SIA Baltijas konsultācijas un SIA Konsorts veiktā pētījuma 

prezentācija: 

Par NVO un valsts pārvaldes izmantotajiem līdzdalības 

mehānismiem Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā; 

Par ārvalstu pieredzi  par valsts pārvaldes iestāžu  un NVO 

sadarbības inovatīvām institucionālām formām; 

Par nepieciešamiem pasākumiem NVO līdzdalības mehānismu 

valsts pārvaldē pilnveidošanai, kā arī jaunu mehānismu izveidei. 

 

I.Reinholde 

 

6.  Par ES fondu ieguldījumu NVO darbības veicināšanā 2014.-

2020.gadā 

S.Gulbe 

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

 

E.Dreimane 

 

 

1.jautājums 

 

Memoranda padomes 13.02.2013. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Karnīte, Ā.Adlers 



 3 

Notika diskusija par 3 protokollēmumu variantiem: 

1)ZM veikt reformas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē, atjauninot to lemtspējīgā 

sastāvā; 

2)ZM veikt izmaiņas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes personālsastāvā, lai 

nodrošinātu, ka lēmumu pieņemšana ir balstīta uz dzīvnieku aizsardzības, gan nozarē 

iesaistīto NVO viedokli; 

3)ZM nodrošināt Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvu un darbību atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 13.02.2013. sēdes protokolu, precizējot 6.punkta Memoranda padomes 

protokollēmumu šādā redakcijā: 

1.ZM veikt reformas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē, atjauninot to lemtspējīgā 

sastāvā.  
 

2.jautājums 

 

Memoranda padomes 24.04.2013. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: Ā.Ādlers 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 24.04.2013. sēdes darba kārtību. 

 

 

3.jautājums 

 

Memoranda īstenošanas pilnveidošanai izveidotās darba grupas progresa 

ziņojums. 

_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Gobiņš 

  

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, E.Alksne, Ģ.Ozoliņš, A.Gobiņš, 

R.Pīpiķe, M.Zelmenis 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Konceptuāli atbalstīt darba grupas progresa ziņojumu par Memoranda teksta 

un Memoranda īstenošanas nolikuma projekta izstrādi. 

2. Memoranda teksta un Memoranda īstenošanas nolikuma projektu 2.nedēļu 

laikā saskaņot ar Memorandu parakstījušām organizācijām un ministrijām. 

3. Dokumentu projektu apspriešanu iekļaut nākamās Memoranda padomes sēdes 

darba kārtībā. 

 

4.jautājums 

 

Par Memoranda padomes vidēja termiņa darba plāna projektu. 
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___________________________________________________________________ 

Ziņo: E.Dreimane 

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

 

Memoranda padomes vidēja termiņa darba plāna projekts pievienots protokolam 

(Pielikums Nr.2). 

E.Dreimane piedāvā apspriest vidēja termiņa darba plāna projektu - pirmuzmetumu, 

koncentrējoties uz prioritātēm, galvenajiem un iniciatīvajiem darba virzieniem. 

Vērš uzmanību, ka, izstrādājot darba plānu, ņemti vērā šodien apspriestā pētījuma 

rezultāti un pētnieku ieteikumi, vienlaikus ņemot arī vērā reālās iespējas. 

Piedāvā Memoranda padomes aktivitātes sadalīt 3 galvenajos virzienos:  

1. Līdzdalības pilnveidošana valdības lēmumu pieņemšanas procesā. 

2. Memoranda padomes/NVO kapacitāte stiprināšana. 

3. NVO finansēšanas sistēmas pilnveidošana. 

Šie darba virzieni atspoguļo arī iepriekš Memoranda padomē pieņemtos lēmumus 

attiecībā uz Memoranda padomes darba prioritātēm. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Darba plāna projektu izsūtīt Memorandu parakstījušām NVO un ministrijām 

precizēšanai un/vai papildināšanai. 

2. Ņemot vērā NVO un ministriju rekomendācijas, divu nedēļu laikā izstrādāt 

darba plāna gala redakciju un izskatīt to nākamajā Memoranda padomes sēdē. 

3. Valsts kancelejai papildināt plāna projektu ar pasākumiem, kas īstenotu 

pētījuma ieteikumus līdzdalības uzlabošanai. 

 

 

5.jautājums 

 

SIA Baltijas konsultācijas un SIA Konsorts veiktā pētījuma prezentācija: 

Par NVO un valsts pārvaldes izmantotajiem līdzdalības mehānismiem Ministru 

kabineta lēmumu pieņemšanas procesā; 

Par ārvalstu pieredzi  par valsts pārvaldes iestāžu  un NVO sadarbības inovatīvām 

institucionālām formām; 

Par nepieciešamiem pasākumiem NVO līdzdalības mehānismu valsts pārvaldē 

pilnveidošanai, kā arī jaunu mehānismu izveidei. 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Reinholde 

Pētījuma ziņojums un  prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.3 un Nr.4) 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, I.Fricsone, I.Kažoka, I.Stalidzāne, 

A.Gobiņš, J.Teivāns-Treinovskis, R.Pīpiķe, M.Zelmenis, Ā.Ādlers 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par SIA Baltijas konsultācijas un  SIA Konsorts  

veiktā pētījuma rezultātiem. 

2. Nākamajā Memoranda padomes sēdē informēt par pētījuma gaitā veiktajām 

intervijām ar NVO un ministriju pārstāvjiem un šo interviju rezultātiem. 
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3. Uzdot SIA Baltijas konsultācijas un  SIA Konsorts  pētniekiem sagatavot un 

iesniegt Valsts kancelejā veikto interviju rezultātu apkopojumu un Valsts 

kancelejai izsūtīt iesniegto apkopojumu visām Memoranda parakstījušām 

NVO. 

 
 

 

6.jautājums 

 

Par ES fondu ieguldījumu NVO darbības veicināšanā 2014.-2020.gadā 
____________________________________________________________________ 

Ziņo S.Gulbe 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Gobiņš, R.Pīpiķe, Ā.Ādlers, A.Freiberga, 

E.Dreimane 

 

S.Gulbe informē, ka 2007.-2013.gadā Valsts kanceleja novirzījusi Eiropas Sociālā 

fonda atbalstu 116 NVO projektu īstenošanai. Projekti vērsti uz līdzdalības 

palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot NVO intereses sociālajā jomā, 

veselības aprūpē, lauksaimniecībā, reģionālajā attīstībā, nodarbinātībā, sabiedrības 

interešu aizstāvībā u.c.  

E.Dreimane uzsver, ka nevalstiskās organizācijas ir vieni no būtiskākajiem valdības 

un valsts pārvaldes sadarbības partneriem un Latvijā nepieciešams būtiski stiprināt 

NVO darbību, lai nodrošinātu efektīvu līdzdalību un sabiedrības interešu pārstāvību 

lēmumu pieņemšanas procesos. Atbalsta „nogriešana” NVO nākamajā ES fondu 

periodā negatīvi ietekmēs demokrātijas attīstību kopumā un valdības pieņemto 

lēmumu leģitimitāti. 

R.Pīpiķe pauž viedokli, ka savstarpējās diskusijās un sarunās ar Eiropas Komisiju 

valdībai nepieciešams atbalstīt nostāju, ka sabiedrības līdzdalība ir atbalstāma Eiropas 

Savienības sniegtā atbalsta ietvaros.  

A.Gobiņš pauž izbrīnu par atsevišķu Latvijas iestāžu nostāju Latvijas sarunu pozīcijas 

veidošanā un norāda, ka, pretēji Latvijas plāniem, citās valstīs plānots atbalsta 

pieaugums nevalstiskajam sektoram. 

 

Memoranda padome nolemj: 

Aicināt valsts augstākās amatpersonas nepieļaut Latvijas pilsoniskās sabiedrības 

vājināšanu un iekļaut atbalstu Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai sarunās ar Eiropas 

Komisiju par nākamo ES fondu periodu. 

 

 

7.jautājums 

 

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

E.Dreimane informē, ka Memorandu parakstījušās NVO tika aicinātas nominēt 

pārstāvjus pasākuma „Labāka regulējuma politika” uzraudzības komitejā.  

Tika nominēti 6 pārstāvji: 
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Pēc tam notika elektroniskā balsošana. Balsošanā piedalījās 16 NVO. 

Lielāko balsu skaitu ieguva Nikolajs Ozoliņš - 6 balsis un  Zita Daukste – 5 balsis. 

E.Dreimane rosina Nikolaju Ozoliņu (Latvijas Juristu apvienība) apstiprināt par 

Memoranda padomes pārstāvi pasākuma „Labāka regulējuma politika” uzraudzības 

komitejā, savukārt Zitu Dauksti (Dzīvības koks) – par aizvietotāju. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Nikolaju Ozoliņu (Latvijas Juristu apvienība) apstiprināt par Memoranda 

padomes pārstāvi pasākuma „Labāka regulējuma politika” uzraudzības 

komitejā, Zitu Dauksti (Dzīvības koks) – par aizvietotāju. 

2. Nākamo Memoranda padomes sēdi rīkot 29.maijā plkst.11.00. 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

Protokolē         M.Lāce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


