
PROJEKTS 

223 – 2/5 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.4 
2013.gada 28.augustā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē 

 

Sēdi vada: 

L.Kučinska - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas 

jautājumos, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
J.Gerbaševskis - Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija 

S.Ēlerte – Ministru prezidenta padomniece 

I.Fricsone - Dzīvības koks 

S.Vēvere - KM 

M.Klismets - VARAM 

K.Ancāne – Latvijas Juristu apvienība 

Ģ.Ozoliņš – Tēvzemes aizstāvju barikādes 

E.Treibergs-Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

D.Gulbe – FM 

E.Kričalo - TM 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā 

Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums 

Ē.Ajausks - KM 

I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse 

R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse 

A.Bauere – SIF 

I.Kļaviņa – Resursu centrs sievietēm „Marta” 

S.Circene – Cēsu Invalīdu biedrība 

J.Felsbergs – Latvijas Pensionāru biedrība 

M.Zelmenis – Latvijas Auto klubu apvienība 

L.Eņģele – Latvijas Dabas fonds 

I.Neimane – SUSTENTO 

L.Jevčuka – FM 

K.Ancāne - FM 

L.Kauliņa- Bandere – LM 

M.Kupče – LM 

T.Vahļina – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi 

D.E.Sīle – PKC 

K.Gailīte – Eiropas Kustība Latvijā 
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S,Kārkliņa – Valodu skolu asociācija 

M.Zelmenis – Latvijas Auto klubu apvienība 

I.Galandere-Zīle – Latvijas Kvalitātes biedrība 

V.Kļiņičevs – Latvijas Juristu apvienība 

I.Šķestere – Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi 

A.Bērziņš – Latvijas Samariešu apvienība 

 

Protokolē:  

G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

 

Sēdi sāk plkst.11.05  

 

Sēdes darba kārtība:  

 

Nr.p.

k. 

Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1. Apstiprināt 10.07.2013. sēdes protokolu 

 

L.Kučinska 

2.  Apstiprināt 28.08.2013 sēdes darba kārtību 

 

L.Kučinska 

3. Par sabiedrības iesaisti un turpmākām sabiedrības līdzdalības 

iespējām nākamā ES fondu plānošanas perioda programmu un 

aktivitāšu izstrādē  

 

K.Ancāne, 

Finanšu ministrija 

 

4. Par Finanšu ministrijas vadītās darba grupas paveikto un 

noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir 

valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma 

izlietojumu” 

 

D.Gulbe, 

L.Jevčuka,  

Finanšu ministrija 

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

 

L.Kučinska 

 

L.Kučinska Memoranda padomes vārdā apsveic aktīvu Memoranda padomes sēžu dalībnieci, 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktori Rasmu Pīpiķi dzimšanas dienā. 

  

1.jautājums 

Memoranda padomes 10.07.2013. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo L.Kučinska 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 10.07.2013. sēdes protokolu. 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 28.08.2013. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo L.Kučinska 

 

Memoranda padome nolemj: 
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Apstiprināt 28.08.2013. sēdes darba kārtību. 

3.jautājums 

Par sabiedrības iesaisti un turpmākām sabiedrības līdzdalības iespējām nākamā ES 

fondu plānošanas perioda programmu un aktivitāšu izstrādē 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo K.Ancāne, Finanšu ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Gobiņš, S.Vēvere, A.Bērziņš, R.Pīpiķe, L.Kučinska, 

K.Ancāne, I.Fricsone, S.Ēlerte, L.Kučinska, Ā.Ādlers. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Lūgt Finanšu ministriju nacionālā līmenī paplašināt Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansējuma saņēmēju loku, ņemot vērā nevis saņēmēja juridisko formu (valsts 

iestāde, pašvaldība, komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums), bet gan projekta 

mērķi un spēju efektīvi apgūt finansējumu/īstenot projektu. 

2. Lūgt Finanšu ministriju pēc Memoranda padomes uzaicinājuma informēt nevalstiskās 

organizācijas par sabiedrības līdzdalības iespējām nākamā ES fondu perioda 

dokumentācijas izstrādē, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par NVO priekšlikumiem. 

 

 

4.jautājums 

Par Finanšu ministrijas vadītās darba grupas paveikto un noteikumu projektu 

„Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu 

privātpersonām valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma 

izlietojumu” 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo D.Gulbe, L.Jevčuka, Finanšu ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 

Noteikumu projekts pievienots protokolam (Pielikums Nr.3). 

 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: L.Kučinska, A.Bērziņš, R.Pīpiķe,  J.Felsbergs, 

A.Bauere, I.Kļaviņa. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas darba grupas izstrādātā Ministru kabineta noteikumu 

projekta tālāku virzību un iesniegšanu Ministru kabinetā, līdz ar to izbeidzot minētās 

darba grupas darbību. 

2. Rekomendēt izveidot augsta līmeņa starpinstitūciju darba grupu, lai nodrošinātu 

priekšlikumu izstrādi NVO finansēšanas sistēmas efektivizēšanai.  

 

5.jautājums 

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

Ziņo L.Kučinska 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 2.oktobrī plkst. 11.00.  
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2. Darba kārtībā iekļaut jautājumu par vienota tiesību aktu izveides un saskaņošanas 

portāla izveidi. 

3. Aicināt Finanšu ministriju ar valsts budžeta izstrādi saistītos lēmumus, kas horizontāli 

skar NVO (piemēram, nodokļu atlaides apmēra grozījumus sabiedriskā labuma 

organizācijām ziedojošiem uzņēmējiem) iespēju robežās diskutēt Memoranda 

padomes sēdēs. 

4. Atbalstīt Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) ieceri rīkot diskusiju par 

priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai SIF administrētajos projektos. 

 

 

 

Sēdes vadītāja        L.Kučinka 

 

Protokolē         G.Freimane 


