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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.1 
2013.gada 13.februārī 

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.Adlers – Latvijas Lauku forums 

I.Lipovska – FM 

E.Treibergs – LOSP 

H.Danusēvičs – Latvijas Tirgotāju asociācija 

S.Mahņovs – Latvijas Juristu apvienība 

I.Trušinska - VARAM 

Ē.Jausks – KM 

I.Siliņa – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs 

I.Fricsone – Dzīvības koks 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

E.Alksne – Rīgas Uzņēmēju biedrība 

L.Ansone – ZM 

D.Arakeljana – ĀM 

L.P.Kļavis – Dzīvnieku pansija „Ulubele” 

I.Bāra - Dzīvnieku pansija „Ulubele” 

E.Čikute – ĀM 

I.Dambe – ĀM 

B.Ingiļāvičute – ZM 

K.Iosava – ĀM 

T.Indāns – ĀM 

G.Jermacāne – Alūksnes Invalīdu biedrība 

L.Karnīte – Dzīvnieku SOS 

S.Vernera - Dzīvnieku SOS 

Z.Znatnaja - Dzīvnieku SOS 

I.Kursiete – Latvijas portidžasmācībsistēmas asociācija, LaPA valdes locekle 

I.Ķermele – Enerģija tautai 

U.Līkops – Latvijas Sarkanais Krusts 

A.Mediņa – ZM 

A.Pauls-Pāvuls – LOSP 

A.Šneidere – LOSP 

A.Vilcāns – ĀM 
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M.Zelmenis – Latvijas Autoklubu apvienība 

A.Bauere – Sabiedrības Integrācijas fonds 

L.Eņģele – Latvijas Dabas fonds 

S.N.Kozlovska – LTA 

K.Gailīte – EKL 

D.Potjomkina – EKL 

V.Kļiničevs – Latvijas Juristu apvienība 

 

Protokolē:  

M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

 

Sēdi sāk plkst.11.00  

 

Sēdes darba kārtība:  

 

Nr.p.k. Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.   Apstiprināt 12.12.2012. sēdes protokolu E.Dreimane  

2.   Apstiprināt 13.02.2013. sēdes darba kārtību E.Dreimane  

3.   Ārlietu ministrijas ziņojums par sabiedrības līdzdalības 

praksi 

Prezentācija (.pdf) 

Andris Vilcāns, ĀM, 

vēstnieks, Plānošanas 

grupas vadītājs 

NVO pārstāvis  

4.   Par "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma" 3
1
 panta interpretāciju 

(„Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī 

sedz ar to saistītos izdevumus.")  

I.Lipovska, 

FM 

5.   ESF atbalsts administratīvās kapacitātes stiprināšanai 

2014.-2020.gadā 

Prezentācija (.pdf)  

S.Gulbe,  

Valsts kanceleja 

6.   Par Zemkopības ministrijas (ZM) īstenoto praksi 

sabiedrības līdzdalības atspoguļošanā normatīvo aktu 

projektu anotācijās 

NVO vēstule (.pdf) 

LTA vēstule (.pdf) 

ZM atbildes vēstule (.pdf) 

L.Ansone, ZM 

Laura Karnīte, 

Dzīvnieku SOS 

 

1.jautājums 

 

Memoranda padomes 12.12.2012. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

 

Memoranda padome nolemj: 

http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2013/am_nvo_prezentacija_13_02.pdf
http://www.mk.gov.lv/file/files/ESfondi/2013/vkanc_prez_puk_31_01_2013_cor.ppt
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2013/nvo_vestule.pdf
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2013/lta_vestule.pdf
http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2013/zm_atbildes_vestule.pdf
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Apstiprināt 12.12.2012. sēdes protokolu 

 

2.jautājums 

 

Memoranda padomes 13.02.2013. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 13.02.2013. sēdes darba kārtību. 

 

3.jautājums 

Ārlietu ministrijas ziņojums par sabiedrības līdzdalības praksi 

_____________________________________________________________________

Ziņo Andris Vilcāns, ĀM, vēstnieks, Plānošanas grupas vadītājs 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, K.Gailīte, D.Potjomkina, 

I.Kursiete, Ā.Adlers, H.Danusēvičs  

 

Diskusijā paustie viedokļi: 

K.Gailīte, D. Potjomkina,  I.Kursiete, Ā.Adlers pateicas Ārlietu ministrijai par labo 

sadarbību. 

H.Danusēvičs izsaka pauž viedokli, ka turpmāk vēlas lielāku atbalstu no ĀM 

uzņēmējdarbības  un patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kā arī Ārlietu ministrijas 

darbinieku atbalstu tām organizācijām kas darbojas starpvaldību protokola ietvaros.  

E.Dreimane aicina mācīties no ĀM, kā jāstrādā ar NVO sektoru. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1.Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas ziņojumu par līdzdalības praksi. 

2.Lūgt Ārlietu ministrijai tikties ar Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvjiem, lai 

   rastu risinājumu Latvijas Tirgotāju asociācijas aktualizētajām problēmām. 

 

  

4.jautājums 

 

Par "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma" 3
1
 panta interpretāciju („Tiesību subjekts, kuram nodota manta 

bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to 

saistītos izdevumus.") 

___________________________________________________________________ 

Ziņo I.Lipovska, Finanšu ministrija 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, A.Bērziņš, I.Lipovska, 

H.Danusēvičs 

 

Diskusijā paustie viedokļi: 
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A.Bērziņš pauž satraukumu, ka dažas pašvaldības minētā likuma normu tulko 

tādejādi, ka vairs nedotē sabiedrisko organizāciju komunālos un citus izdevumus. 

I.Lipovska norāda, ka šī norma ir ar precizējošu raksturu un tā nemaina līdzšinējo 

kārtību, tā tikai nosaka jau līdz šim paredzētu nosacījumu. (Respektīvi, ja tiek slēgts 

patapinājuma līgums, tad jau šobrīd Civillikuma 1953.pants nosaka, ka patapinājuma 

ņēmējam pēc iespējas jārūpējas par patapinātās lietas uzturēšanu un uzglabāšanu, un 

tādēļ viņš atbild par katru tādu tās bojājumu, kuru viņš būtu spējis novērst.) Šis 

nosacījums iekļauts Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.pantā, kas nosaka aizliegumu nodot publiskas personas mantu 

bezatlīdzības lietošanā, paredzot, ka viens no izņēmumiem ir tad, ja valsts mantu 

publiskas personas institūcija nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Tādejādi runa līdz šim un arī no 2013.gada 1.janvāra ir par publiskas personas 

mantu, kas nevalstisko organizāciju minētajā gadījumā attiecas tikai uz nekustamā 

īpašuma nomas maksas nemaksāšanu. Savukārt visi ar nodotā nekustamā īpašumu 

saistītie uzturēšanas izdevumi bija un ir jāsedz no nevalstisko organizāciju pašu 

budžetu.  

Minētā norma nemaina nevalstisko organizāciju finansēšanas kārtību. Ja līdz šim 

noteiktas nevalstiskās organizācijas tika dotētas no pašvaldību budžeta (paredzot 

speciālu izdevumu kodu), izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par 

budžetu un finanšu vadību, tad arī pēc 2013.gada 1.janvāra pašvaldībām nav aizliegts 

piešķirt dotācijas nevalstiskajām organizācijām noteiktu mērķu sasniegšanai un 

paredzot kontroli par to izlietojumu. 

H.Danusēvičs iniciē jautājumu, vai nav noteikta pārāk sarežģīta procedūra valsts 

kustamās mantas nodošanai sabiedriskā labuma organizācijām. 

I.Lipovska: Šobrīd Ministru kabineta 2011.gada noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 20. un 24.punkts nosaka, ja ministrija grib 

atsavināt savu kustamu mantu, tad sākumā tā noskaidro tās padotībā esošu iestāžu 

vajadzību pēc šīs mantas un ja intereses nav, tad ar ikreizēju Ministru kabineta 

lēmumu nodod sabiedriskā labuma organizācijai.  
 

Memoranda padome nolemj: 

1.VK sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un izsūtīt visām pašvaldībām 

neoficiālu skaidrojumu par "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma" 3
1
 panta interpretāciju („Tiesību subjekts, kuram 

nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz 

ar to saistītos izdevumus.") 

2.VK kopā ar FM izvērtēt, vai nav iespējams vienkāršot procedūru valsts kustamās 

mantas nodošanai sabiedriskā labuma organizācijām. 

  

5.jautājums 

ESF atbalsts administratīvās kapacitātes stiprināšanai 2014.-2020.gadā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo S.Gulbe, Valsts kanceleja 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.2) 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane 
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Memoranda padome nolemj: 

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas ziņojumu par ESF atbalstu administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai 2014.-2020.gadā. 

 

6.jautājums 

Par Zemkopības ministrijas (ZM) īstenoto praksi sabiedrības līdzdalības 

atspoguļošanā normatīvo aktu projektu anotācijās 

____________________________________________________________________ 

Ziņo L.Ansone, Zemkopības ministrija 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, L.Karnīte, A.Pauls-Pāvuls, 

E.Treibergs, H.Danusēvičs, L.Ansone, Ā.Adlers 

L.Karnīte uzskata, ka ZM sistemātiski un apzināti pārkāpj normatīvos aktus, kas 

nosaka sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā un normatīvo aktu 

izstrādē, mērķtiecīgi cenšoties neinformēt par kritiskajiem viedokļiem un to 

argumentāciju, kā arī ZM nav izrādījusi nekādu ieinteresētību un nav veikusi 

pasākumus, lai rastu abām pusēm pieņemamu kompromisu ar dzīvnieku aizsardzības 

un citām organizācijām, kuras šā gada pavasarī ir apturējušas dalību Dzīvnieku 

aizsardzības ētikas padomē. 

A.Pauls-Pāvuls (aitkopis no Smiltenes) aizstāv ZM par apspriežamo jautājumu, minot  

faktus no aitkopības vēstures, kā arī to, ka Latvijas Aitu audzētāju asociācijai nav 

informācijas, ka jelkad kaut vienā aitu saimniecībā Rīgas dzīvnieku draugi būtu 

viesojušies un aitu astes pētījuši. 

E.Treibergs pozitīvi vērtē sadarbību ar ZM. 

Ā.Adlers uzskata, ka ZM strādājusi nekvalitatīvi, jo nav ņemti vērā NVO viedokļi. 

L.Ansone informē, ka tiek pārskatīts Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes 

nolikums, kā arī tiks izstrādāts objektīvs normatīvais akts par Labturības prasībām 

aitu turēšanai pēc EK skaidrojuma par minēto jautājumu.  

H.Danusēvičs pievienojas vairāku citu nozaru organizāciju viedoklim par ZM 

subjektīvo un nevērīgo attieksmi pret NVO sektoru un tā iniciatīvām, minot kā 

apliecinājumu bez pozitīva iznākuma Latvijas Tirgotāju asociācijas dalībnieku 

saraksti ar ZM par asociācijas iekļaušanu Pārtikas nozares padomē. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. ZM veikt izmaiņas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes personālsastāvā, lai 

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

nozarē iesaistīto NVO viedokli.  

2. ZM pēc skaidrojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas par juridisko normu 

interpretāciju saistībā ar labturības prasībām aitu turēšanai organizēt diskusiju, kurā 

tiktu apspriests minētais jautājums, pieaicinot gan dzīvnieku aizsardzības, gan nozarē 

iesaistītās NVO un Valsts kancelejas pārstāvjus. 

3. ZM rast iespēju iekļaut Latvijas Tirgotāju asociāciju Pārtikas nozares padomē. 
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Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 27.martā plkst.11.00. 

2. Darba kārtībā iekļaut Darba grupas Memoranda īstenošanas pilnveidošanai 

ziņojumu. 

 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

Protokolē         M.Lāce 


