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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.1 
2014.gada 2.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:  
I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse; 

G.Jankovs – Delna; 

G.Berķe - Dzīvības koks; 

A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 

I.Siliņa – Kurzemes NVO atbalsta centrs; 

K.Bite – Latvijas Juristu apvienība; 

V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums; 

I.Vaivare – LAPAS; 

R.Kols – KM; 

R.Kronbergs – TM; 

I.Šņucins – FM; 

M.Kupče – LM; 

A,Ozola – VARAM; 

P.Vilks – Pārresoru koordinācijas centrs; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

Vj.Kaščejevs – Ata Kronvalda fonds; 

A.Laviņš – Latvijas Juristu apvienība 

D.Skvorcova – Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs; 

M.Zelmenis – Latvijas Kvalitātes biedrība; Latvijas Auto klubu apvienība; 

L.Bredermane – Jūrmalas Diabēta biedrība; 

J.Blūzmanis – Jūrmalas Diabēta biedrība; 

L.Sniķe – Eiropas Kustība Latvijā; 

S.Zalcmane – Patvērums „Drošā māja” 

E.Treibergs – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome; 

L.Kučinska – Valsts kanceleja; 

S.Rieksta – Sabiedrības integrācijas fonds; 

I.Trušinska – VARAM; 

I.Galandere-Zīle – Latvijas Kvalitātes biedrība 

E.Kričalo – TM; 

A.Rācene-Krūmiņa – TM; 

L.Ruškule – FM; 
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E.Šadris – FM; 

I.Kiukucāne – LDDK; 

S.Vēvere – KM; 

Ē.Ajausks – KM; 

J.Spiridonovs – EM; 

E.Avota – EM; 

A.Trofimova – Latvijas Sarkanais Krusts 

I.Fricsone – Dzīvības koks 

E.Rozencveigs – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju konfederācija; 

I.Šķestere – Latvijas Kustība „Par neatkarīgu dzīvi” 

 

Protokolē:  

G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

Sēdi sāk plkst.11.10  

Sēdes darba kārtība:  

 

Nr.p.

k. 

Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Apstiprināt 30.10.2013 sēdes protokolu E.Dreimane 

 

2.  Apstiprināt 2.04.2014 sēdes darba kārtību E.Dreimane 

 

3.  Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšana G.Jankovs, 

Delna 

4.  Kultūras ministrijas ziņojums par 2014.gadā plānotiem 

sabiedrības integrācijas (t.sk. par pilsoniskās sabiedrības 

attīstības) pasākumiem  

S.Vēvere, 

Kultūras 

ministrija 

5.  Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanu 2013.gadā un aktuāliem uzdevumiem 

2014.gadam  

 

Par Memoranda padomes darbības efektivizēšanu 

L.Kučinska, 

Valsts kanceleja  

 

Gunita Berķe, 

Inese Siliņa 

6.  Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas Būvniecības 

padomes izveidošanas un darbības kārtība" 

J.Spiridonovs, 

Ekonomikas 

ministrija 

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

 

1.jautājums 

Memoranda padomes 30.10.2013. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 30.10.2013. sēdes protokolu. 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 03.04.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo E.Dreimane 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 03.04.2014. sēdes darba kārtību. 
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3.jautājums 

Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšana  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo G.Jankovs, Delna 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane. 

 

G.Jankovs informē, ka Memoranda padomes NVO pārstāvji rekomendē par padomes vadītāja 

vietnieku ievēlēt I.Šimansku. Pārējiem Padomes locekļiem iebildumu nav.  

 

Memoranda padome nolemj: 

Par Memoranda padomes vadītāja vietnieku ievēlēt I.Šimansku. 

 

 

4.jautājums 

Kultūras ministrijas ziņojums par 2014.gadā plānotiem sabiedrības integrācijas (t.sk. 

par pilsoniskās sabiedrības attīstības) pasākumiem  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo S.Vēvere, Kultūras ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumiem izsakās: G.Jankovs, E.Dreimane, P.Vilks, I.Šimanska, 

L.Kučinska, V.Kudiņš. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Lūgt Kultūras ministriju nākamajā Memoranda padomes sēdē ziņot par plānotajiem 

pasākumiem un to laika grafiku koncepcijas par valsts finansēta NVO fonda izveidei, 

atbilstoši Valdības rīcības plāna128.3 pasākumam. 

2. Lūgt Latvijas Pilsoniskajai aliansei nākamajā Memoranda padomes sēdē iepazīstināt 

Memoranda padomi ar programmā “NVO fonds” īstenotā projekta ietvaros izstrādātu 

priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā.  

3. Ieteikt darba grupā, kas tiks veidota Valdības rīcības plāna 128.3. Pasākuma „Uzsākt 

Koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko  organizāciju fonda izveidi izstrādi, t.sk. 

līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavojot starpziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā 

par koncepcijas izstrādes gaitu” īstenošanai  iekļaut Saeimas pārstāvjus, juristus, citus 

speciālistus. Memoranda padomei lemt par NVO pārstāvjiem, kas deleģējami 

Kultūras ministrijas veidotajā darba grupā. 

 

 

5.jautājums 

Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 

2013.gadā un aktuāliem uzdevumiem 2014.gadam 

 

Par Memoranda padomes darbības efektivizēšanu  

____________________________________________________________________ 

Ziņo L.Kučinska, G.Berķe, I.Siliņa 

 

Sēdes materiāls pievienots protokolam (pielikums Nr.2). 
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Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: E.Dreimane, I.Šimanska, V.Kudiņš, I.Vaivare, 

A.Gobiņš. 

 

G.Berķe vērš uzmanību uz to, ka valsts puse Memoranda padomē ir jāpārstāv Valsts 

sekretāriem, atbilstoši Memoranda padomes nolikumam; nepieciešams sēdes darba kārtību 

un sēdes materiālus izsūtīt savlaicīgi; valsts pārvaldei aktīvāk jārosina jautājumi iekļaušanai 

sēdes darba kārtībā; bez būtiskiem iemesliem nepārcelt Memoranda padomes sēdes; iekļaut 

darba kārtībā arī nozaru jautājumus; regulāri sniegt atskaites par Memoranda padomes 

lēmumu pieņemšanu; sniegt atgriezenisko saikni par Memoranda padomes pārstāvju darbu 

citās konsultatīvajās institūcijās; panākt, lai Memoranda padomes darbā aktīvāk iesaistītos 

citas memorandu parakstījušās NVO. 

I.Siliņa aktualizē nepieciešamību vairāk skaidrot Memoranda padomes darbu, ievietojot 

informāciju arī Ministru kabineta mājaslapā, ievietot mājaslapā informāciju par Memoranda 

padomes locekļiem, sagatavot infografiku par Memoranda padomes darbu, ievietot 

informāciju par Memoranda padomes pārstāvju vēlēšanām un to rezultātiem, kā arī balsojušo 

organizāciju skaitu, kā arī nepieciešamība publicēt NVO sarakstu un kontaktinformāciju, kas 

parakstījušas memorandu.  

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Izsūtīt precizēto Memoranda padomes darba plāna projektu Memorandu 

parakstījušām NVO ar lūgumu nedēļas laikā sniegt priekšlikumus darba plānam 

2014.gadam.  

2. Apstiprināt pārskatu par Memoranda īstenošanu 2013.gadā. 

3. Pieņemt zināšanai un veikt pasākumus informācijas aprites uzlabošanai saistībā ar 

Memoranda padomes darbu, kā arī pilnveidot Ministru kabineta mājaslapā pieejamo 

informāciju par memoranda padomi.  

4.  Memoranda padomes pārstāvjiem citās konsultatīvajās institūcijās 2 reizes gadā 

sagatavot informāciju par savu darbu, kā arī nepieciešamības gadījumā iekļaut 

jautājumus Memoranda padomes darba kārtībā, lai formulētu Memoranda padomes 

viedokli.  

5. Ja Memoranda padomes vadītājs nevar ierasties uz sēdi, tad sēdes vadīšanu uzticēt 

Padomes vadītāja vietniekam.  

 

 

6.jautājums 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas Būvniecības padomes 

izveidošanas un darbības kārtība" 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo J.Spiridonovs, Ekonomikas ministrija 

 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: A.Gobiņš, E.Dreimane, I.Siliņa, A.Ozola, 

G.Jankovs, P.Vilks, I.Vaivare. 

 

Sēdes materiāli (noteikumu projekts, anotācija, izziņa) pievienoti protokolam ( pielikumi Nr. 

3,4,5). 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. G.Jankovam nedēļas laikā nosūtīt Ekonomikas ministrijai priekšlikumus noteikumu 

projekta „Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība” 

5.,6.punkta redakcijai. 
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2. I.Vaivarei, konsultējoties ar citiem Memoranda padomes locekļiem, nedēļas laikā 

formulēt  un nosūtīt Ekonomikas ministrijai priekšlikumus par konkrētiem kritērijiem 

NVO iekļaušanai Latvijas Būvniecības padomes sastāvā.  

 

 

7.jautājums 

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

Ziņo E.Dreimane 

 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: I.Šimanska, V.Kudiņš, I.Vaivare. 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 7.maijā plkst. 11.00.  

2. Sēdes darba kārtībā iekļaut Kultūras ministrijas ziņojumu par plānotajiem 

pasākumiem un to laika grafiku koncepcijas par valsts finansēta NVO fonda izveidei, 

atbilstoši Valdības rīcības plāna128.3 pasākumam; Latvijas Pilsoniskās alianses 

ziņojumu par programmā “NVO fonds” īstenotā projekta ietvaros izstrādātu 

priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā; Finanšu 

ministrijas ziņojumu par plānotiem pasākumiem administratīvo barjeru novēršanai ES 

struktūrfondu apgūšanā; diskusiju par nepieciešamību iekļaut Memoranda padomes 

deleģētus pārstāvjus ES Struktūrfondu Uzraudzības komitejas apakškomitejās; 

Prezidentūras sekretariāta ziņojumu par plānotiem pasākumiem, t.sk. – ministriju 

pasākumiem, kā arī par projektu konkursu finansējumam prezidentūras aktivitāšu 

īstenošanai.  

3. Memoranda padomes sekretariātam izsūtīt Memorandu parakstījušām NVO anketu 

par sabiedrības līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanā, kas nepieciešama auditam 

par tiesību aktu projektu izstrādes procesu, tai skaitā – sabiedrības līdzdalību, ar 

lūgumu aktīvāk aizpildīt anketu.  

4. Deleģēt Latvijas Juristu apvienības pārstāvi kā Memoranda padomes pārstāvi 

Ministru kabineta komitejas sēdēs. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja        E.Dreimane 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 


