Nevalstisko organizāciju (NVO)
un Ministru kabineta (MK)
Memoranda mērķis ir
sekmēt efektīvas un
sabiedrības interesēm
atbilstošas valsts
pārvaldes darbību,
nodrošinot pilsoniskās
sabiedrības attīstību un
iesaisti lēmumu
pieņemšanas procesos.

sadarbības memorands

Kopš 2005. gada memorandam pievienojušās un to parakstījušas
jau 348 organizācijas.
1–2 reizes gadā tiek organizēta svinīgā jauno biedru pievienošanās memorandam.
Lai pievienotos memorandam, pieteikums ar pārstāvēto organizāciju, pārstāvja
vārdu, uzvārdu un amatu sūtāms uz e-pastu laura.titane@mk.gov.lv.
NVO ieguvumi: operatīva informācija par NVO ietekmējošiem lēmumiem;
problēmjautājumu risināšana NVO un augstākās ierēdniecības līmenī, iespēja uzlabot
NVO ietekmējošu regulējumu; uzlabot valsts pārvaldes un NVO mijiedarību.

NVO un MK sadarbības
memoranda

īstenošanas padome

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija.
Padomi rotācijas kārtībā vada Valsts kancelejas direktors
un NVO pārstāvis, kas ievēlēts kā vadītāja vietnieks.

Padomes sastāvs (pārstāvji)
Valsts
pārvaldes
sektors

Finanšu
ministrija

Labklājības
ministrija

Kultūras
ministrija

Tieslietu
ministrija

Pārresoru Vides aizsardzības
koordinācijas un reģionālās
centrs
attīstības
ministrija

Ministru
prezidenta
birojs

NVO
sektors
8 NVO vadītāji,
kuri ir parakstījuši
memorandu.

NVO izvirza kandidatūras ievēlēšanai padomē,
iesniedzot padomes sekretariātam rakstisku
pieteikumu. Par izvirzītajiem kandidātiem balso
visas NVO, kas parakstījušas memorandu.

NVO un MK sadarbības
memoranda īstenošanas

NVO pārstāvjus padomē
ievēlē uz noteiktu pilnvaru
termiņu – gadu un sešiem
mēnešiem.

padomes nolikums

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēs var piedalīties
ikviena memorandu parakstījusī organizācija
Memoranda sēžu
darba kārtību nosaka
NVO pārstāvji:

2014. gadā ar 8 ziņojumiem
uzstājās NVO, ar 20 ziņojumiem
Valsts pārvaldes puse.

Memoranda padomes sēdes ir atklātas –
ikviens interesents var sekot līdzi sēžu
norisei tiešraidē MK mājaslapā!

TOP 6 jomas,

Tradicionāli Memoranda
padomes sēdes notiek katra
mēneša pēdējā trešdienā

kurās darbojas Memorandu parakstījušās NVO
Izglītība
Kultūra un māksla
Sociāli mazaizsargāto grupu interešu aizstāvība
Veselība un atbalsts slimniekiem
Pilsoniskās sabiedrības attīstība
Mazākumtautību integrācija sabiedrībā

Par memoranda padomes aktualitātēm
uzzini arī twitter kontā @lidzdaliba
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