
PROJEKTS 

223 – 2/2 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda  

īstenošanas padomes sēde 

 

Protokols Nr.2 
2014.gada 7.maijā 

Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Ministru prezidentu zālē 

 

Sēdi vada: 

I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:  
E.Dreimane - Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja; 

A.Alksne – Delna; 

I.Fricsone - Dzīvības koks; 

A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā; 

I.Siliņa – Kurzemes NVO atbalsta centrs; 

G.Monevičs – Latvijas Juristu apvienība; 

V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums; 

A.Rācene-Krūmiņa – TM; 

R.Kols – KM; 

S.Bajāre – FM; 

M.Kupče – LM; 

M.Klismets – VARAM; 

P.Vilks – Pārresoru koordinācijas centrs; 

Sēdē bez balsstiesībām piedalās: 

D.Gulbe – FM; 

E.Šadris – FM; 

L.Jevčuka – FM; 

D.Skvorcova – Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs; 

E.Kričalo – TM; 

V.Kļiņičevs – Latvijas Juristu apvienība; 

D.Skvorcova – Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs; 

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

S.Putniņa – Radošās idejas; 

A.Bauere – Sabiedrības integrācijas fonds; 

S.Vancāne – Latvijas Zaļā kustība; 

I.Galandere-Zīle – Latvijas Kvalitātes biedrība; 

V.Ivbule – FM; 

S.Vēvere – KM; 

Ē.Ajausks – KM; 

A.Trofimova – Latvijas Sarkanais Krusts; 

E.Rozencveigs – Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju konfederācija; 
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I.Rimeika-Mežule - Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju konfederācija. 

 

Protokolē:  

G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante  

Sēdi sāk plkst.11.00  

Sēdes darba kārtība:  

Nr.p.

k. 

Jautājums Ziņo/Uzaicināti 

1.  Apstiprināt 2.04.2014 sēdes protokolu I.Šimanska 

 

2.  Apstiprināt 7.05.2014 sēdes darba kārtību I.Šimanska 

 

3.  Memoranda padomes darba plāna apstiprināšana I.Šimanska 

 

4.  Latvijas Pilsoniskās alianses ziņojums par programmā “NVO 

fonds” īstenotā projekta ietvaros izstrādātu priekšlikumu kopumu 

NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā  

 

I.Šimanska, 

Latvijas 

Pilsoniskā alianse 

5.  Kultūras ministrijas ziņojums par plānotajiem pasākumiem un to 

laika grafiku koncepcijas par valsts finansētu NVO fondu 

izveidei, atbilstoši Valdības rīcības plāna128.3 pasākumam 

 

S.Vēvere, 

Kultūras 

ministrija 

6.  Diskusija par nepieciešamību iekļaut Memoranda padomes 

deleģētus pārstāvjus ES Struktūrfondu Uzraudzības komitejas 

apakškomitejās 

 

V.Kudiņš, 

Latvijas Lauku 

forums 

7.  Dažādi. Nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība.  I.Šimanska 

 

Memoranda padomes 03.04.2013. sēdes protokola apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes 03.04.2013. sēdes protokolu. 

 

2.jautājums 

Memoranda padomes 07.05.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt 07.05.2014. sēdes darba kārtību. 

 

3.jautājums  

Memoranda padomes darba plāna apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska 

 

Memoranda padome nolemj: 

Apstiprināt Memoranda padomes darba plānu, veicot redakcionālus precizējumus. 
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4.jautājums 

Latvijas Pilsoniskās alianses ziņojums par programmā “NVO fonds” īstenotā projekta 

ietvaros izstrādātu priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo I.Šimanska, Latvijas Pilsoniskā alianse 

 

Ziņojuma prezentācija un sēdes materiāls pievienots protokolam (pielikums Nr.1 un Nr.2). 

 

Par apspriežamo jautājumiem izsakās: R.Kols, S.Bajāre, I.Siliņa, V.Kudiņš, E.Dreimane. 

 

I.Šimanska pauž viedokli, ka SIF projekta ietvaros veiktā pētījuma uzdevums bija sagatavot 

pārskatu par NVO sektoru Latvijā. Protokollēmumā minētos uzdevumus nav iespējams veikt 

SIF projekta ietvaros, jo projekts ir noslēdzies, tāpēc par šo uzdevumu izpildi var lemt 

Projekta uzraudzības komitejas sēdē. Minēto aspektu apzināšana būs arī Kultūras ministrijas 

veidotās darba grupas NVO fonda koncepcijas izstrādei uzdevums. 

Memoranda padome nolemj: 

Latvijas Pilsoniskajai aliansei, izstrādājot priekšlikumus par NVO fonda modeļiem, 

nepieciešams apzināt normatīvos aktus, kuros veicamas izmaiņas saistībā ar konkrētu 

NVO fonda modeļu ieviešanu; veikt izmaksu efektivitātes un ilgtspējas novērtējumu 

katram no modeļiem; identificēt katra modeļa izmaksas, t.sk. – cik liels finansējums 

plānojams no valsts budžeta un no valsts kapitālsabiedrībām, ņemot vērā datus, kas 

norādīti uzņēmumu gada pārskatos; apzināt citās valstīs izmantotos NVO 

finansēšanas modeļus 

 

 

5.jautājums 

Kultūras ministrijas ziņojums par plānotajiem pasākumiem un to laika grafiku 

koncepcijas par valsts finansētu NVO fondu izveidei, atbilstoši Valdības rīcības 

plāna128.3 pasākumam 

____________________________________________________________________ 

Ziņo S.Vēvere, Kultūras ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 

 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: V.Kudiņš, E.Dreimane, I.Šimanska, G.Freimane. 

 

S.Vēvere pauž viedokli, ka 4.darba kārtības jautājuma protokollēmuma izpilde jānodrošina 

pirms Kultūras ministrijas darba grupa uzsāk darbu. Valsts pārvaldei ir svarīgi jau pirms 

darba uzsākšanas saprast, kādu risinājumu atbalsta NVO sektors.  

G.Freimane informē, ka Memoranda padomes NVO pārstāvji pieņēmuši lēmumu deleģēt KM 

darba grupai 4 NVO pārstāvjus. Memorandu parakstījušās organizācijas nominējušas darba 

grupai 10 NVO pārstāvjus, par kuriem balsos Memorandu parakstījušās NVO. 4 NVO 

pārstāvji, kuri iegūs lielāko balsu skaitu, tiks deleģēti darba grupai 9.maijā līdz plkst.13.00. 

Memoranda padome nolemj: 

Koncepcijas projektu par valsts finansētu NVO fondu apspriest Memoranda padomē 

2014.gada augustā, kā arī plaši diskutēt ar NVO pārstāvjiem. 

 

 

6.jautājums 
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Diskusija par nepieciešamību iekļaut Memoranda padomes deleģētus pārstāvjus ES 

Struktūrfondu Uzraudzības komitejas apakškomitejās 

________________________________________________________________________ 

Ziņo V.Kudiņš, Latvijas Lauku forums 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam ( pielikumi Nr. 4). 

 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: R..Kols, I.Šimanska, E.Šadris, M.Zelmenis, I.Siliņa, 

E.Vancāne, A.Gobiņš, E.Dreimane. 

 

E.Šadris informē, ka Uzraudzības komitejas reglamentu virzīs apstiprināšanai Ministru 

kabinetā septembrī. Pauž viedokli, ka nepieciešams Memoranda padomes deleģējums NVO 

pārstāvjiem, iekļaujot tos ES fondu Uzraudzības komitejā un apakškomitejās, lai izslēgtu to, 

ka NVO pārstāvji pauž šauras biznesa intereses. 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rekomendēt Finanšu ministrijai iekļaut ES fondu uzraudzības komitejas reglamentā 

nosacījumu, ka apakškomiteju sastāvā ¼ no dalībniekiem ir NVO pārstāvji. 

2. Memoranda padomes deleģētiem pārstāvjiem ES fondu Uzraudzības komitejā un 

apakškomitejās ir jāuzrauga, kā tiek ievēroti NVO un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda un partnerības principi. 

3. Memoranda padomes sekretariātam apzināt Memorandu parakstījušās NVO, kas 

vēlētos deleģēt savus pārstāvjus vai ekspertus darbam ES fondu uzraudzības 

apakškomitejās. 

 

 

7.jautājums 

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

Ziņo I.Šimanska 

Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: I.Šimanska, E.Dreimane 

 

Memoranda padome nolemj: 

1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 28.maijā plkst. 11.00.  

2. Sēdes darba kārtībā iekļaut Finanšu ministrijas ziņojumu par plānotiem pasākumiem 

administratīvo barjeru novēršanai ES struktūrfondu apgūšanā; Prezidentūras 

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

arī par projektu konkursu finansējumam prezidentūras aktivitāšu īstenošanai.  

3. Nedēļas laikā iesūtīt priekšlikumus 28.maija sēdes darba kārtības papildināšanai. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja        I.Šimanska 

 

 

 

Protokolē         G.Freimane 


