NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU UN MINISTRU KABINETA
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOME
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082949, e-pasts nvo@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

5.3.2/8
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 8
2020. gada 26. augusts
Attālināti (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē)
Sēdi vada:
Jānis Citskovskis – Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Andris Gobiņš – Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas
Kustība Latvijā" prezidents
2. Agnese Rācene-Krūmiņa (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
3. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
4. Jana Salmiņa (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
5. Māris Kliesmets (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
6. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
7. Ivars Balodis – nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
valdes priekšsēdētājs
8. Valdis Kudiņš (aizvieto Āri Ādleru) – biedrības "Alianse Pārnozariskai
Ilgtspējīgai attīstībai" pārstāvis
9. Agnija Jansone – biedrības " Latvijas Jaunatnes padome" pārstāve
10. Jānis Rozītis – nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" direktors
11. Uldis Dūmiņš – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvis
12. Inese Vaivare – biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" pārstāvis
Citi sēdes dalībnieki:
Kristīne Zonberga – biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Juris Dzelme – nodibinājums " Augstākās izglītības kvalitātes centrs"
Terezija Mackare – biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"
Agita Hauka – biedrība "Latvijas Zemnieku federācija"
Zaiga Pūce - Sabiedrības integrācijas fonds
Zanda Zilgalve – Sabiedrības integrācijas fonds
Inga Vanaga – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Anda Grīnfelde - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Baiba Ziemele – biedrība "Latvijas Hemofilijas biedrība" un biedrība "Latvijas Reto slimību
alianse"
Dace Balode – Valsts kanceleja
Vijārs Griķis – biedrība "Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība"

Protokolē:
Zane Legzdiņa-Joja – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst. 11.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.
p.k.
1.

2.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

Jānis Citskovskis
29.07.2020. sēdes protokola un 26.08.2020. sēdes
Valsts kancelejas direktors, Medarba kārtības apstiprināšana
moranda padomes vadītājs
Finanšu ministrijas apkopotā informācija par līdzKārlis Ketners
dalības iespējām budžeta izstrādes procesā nozaru
Finanšu ministrija
ministrijās

3.

2021. gada valsts budžeta aktuālie jautājumi

Kārlis Ketners
Finanšu ministrija

5.

Dažādi:
1) valsts budžeta programmas “NVO fonds” prioritātes 2021.gadam
2) nākamās sēdes norises laiks (30.09.2020.
pkst.11.00) un darba kārtība

Zaiga Pūce
Sabiedrības integrācijas fonds
Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

1. jautājums
29.07.2020. sēdes protokola un 26.08.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: J.Citskovskis
Izsakās: Z.Legzdiņa-Joja, A. Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 29.07.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 26.08.2020. sēdes darba kārtību.
3. Pieņemt zināšanai, ka Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvji
2020.gada 11.augustā pieņēma lēmumu darbam Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu
atlases komisijas deleģēt Āri Adleru (biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai
attīstībai"), Agnesi Knabi (biedrība "Latvijas mazpulki"), Rasmu Pīpiķi (Zināšanu
pārneses kustība RA.DU), Elitu Kalniņu (biedrība "Vides aizsardzības klubs"), Elīnu
Kalniņu (nodibinājums "Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds").
2. jautājums
Finanšu ministrijas apkopotā informācija par līdzdalības iespējām budžeta izstrādes procesā
nozaru ministrijās
_______________________________________________________________
Ziņo: K. Ketners
Izsakās: I. Vanaga, A. Frīdenberga, A. Gobiņš, J. Dzelme, A. Hauka, I. Vaivare, P. Vilks,
I. Alliks, M. Kliesmets, B. Ziemele, Z. Legzdiņa-Joja
K. Ketners iepazīstina ar Finanšu ministrijas sagatavotā apkopojuma par līdzdalības iespējām
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budžeta izstrādes procesā nozaru ministrijās būtiskākajiem aspektiem un secinājumiem.
I. Vanaga pauž viedokli, ka nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem ministrijas norādījušas
organizācijas, ar kurām sadarbojas. Ministriju sniegtā informācija norāda uz sadarbības
problēmām - iespējams, ministrijās nav izpratnes par to, kas ir nevalstiskās organizācijas kā
piemēru minot, ka Izglītības un zinātnes ministrija norāda daudzas nevalstiskās organizācijas
kā sadarbības piemērus, tomēr netiek minētas tās organizācijas, kuras atļaujas pamatoti iebilst
un ir nacionāla līmenī strādājošas kā interešu aizstāvības organizācijas kā Latvijas Izglītības un
zinātnes arodbiedrība, biedrība “Latvijas Izglītības vadītāju apvienība”, Rektoru padome,
biedrība “Latvijas Jauno zinātnieku apvienība”, biedrība “Latvijas Universitāšu asociācija”.
A. Frīdenberga pateicas Finanšu ministrijai par apkopoto informāciju, izsaka vēlmi nosūtīt
Finanšu ministrijai priekšlikumus sadarbības uzlabošanai. Norāda, ka rezultāti liecina, ka
pastāv būtiska problēma - sadarbības formas diemžēl aprobežojas ar sadarbību par dažām lielām
organizācijām. Tāpat uzsver, ka labā pārvaldībā svarīgas visas iesaistītās puses, jo īpaši
sabiedrības labuma organizācijas. Vēlas uzsvērt arī to, ka ir ministrijas, kur ir labā prakse ar
visu iesaistīto pušu iesaisti, taču tieši sabiedrības labuma organizācijām būtu jābūt vairāk
iesaistītām, arī stiprinot to kapacitāti.
A. Gobiņš aicina klātesošos padomes locekļus diskutēt par iespējām apkopojuma rezultātus
izplatīt, lai labo praksi maksimāli izplatītu.
J. Dzelme pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāves
viedoklim, vienlaikus aicina pastiprinātu uzmanību pievērst līdzdalības iespējām zinātnes
nozarē.
A. Hauka informē nozares nevalstisko organizāciju diskusijām un sadarbību ar Zemkopības
ministriju, uzsverot, ka šo pieredzi noteikti var mācīties arī citas nozaru ministrijas.
I. Vaivare norāda uz nepieciešamību nodalīt politikas plānošanu no budžeta plānošanas un
veikt izpēti par iesaistes praksi ministrijās un reālu iesaisti budžeta plānošanā, minot, ka,
piemēram, attīstības sadarbības politikas ieviešanā sadarbība ir veiksmīga.
P. Vilks pievienojas vērtējumam, ka nodalāmas praktiskas līdzdalības iespējas politikas
plānošanas procesā un budžeta veidošanas procesā, tomēr Pārresoru koordinācijas centra
redzējumā plānošanas dokumentos iekļautajām rīcībām jābūt pārnestām uz budžeta procesu,
kur savukārt būtiska ietekme ir gan politiskajai komponentei, gan ierobežotajiem budžeta
līdzekļiem.
I. Alliks pauž Labklājības ministrijas praksi nodrošināt konsultēšanās procesu jebkuram
dokumentam.
M. Kliesmets pateicas par aktīvo līdzdalību vides organizācijām, uzsverot, ka pretējie viedokļi
rosina mēģināt sabalansēt intereses. Norāda, ka ministrijas pieredzē dažādās tās darbības jomās
būtiska iesaistīto pušu viedokļa apzināšana.
B. Ziemele norāda, ka Veselības ministrija diemžēl formāli aprakstījusi pieredzi - pacientu
organizācijas būtu gatavas piedalīties, iesaistīties, papildināt visus procesus iespēju robežās,
ministrija ne vienmēr ir gatava sadarboties. Pieredze rāda, ka katru reizi, kad organizācijām
izdodas pierādīt savus ieteikumus, tie izrādās efektīvi un uzlabo sabiedrības veselību ilgtermiņā.
K. Ketners pauž atbalstu politikas plānošanas un budžeta sasaistes procesu tuvināšanai, kā arī
informē, ka Finanšu ministrija labprāt turpinātu darbu ar labās prakses apkopošanu un iespējām
vienādot praksi nozaru ministrijās.
Z. Legzdiņa-Joja akcentē nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību, kur
pamats ir iesaistīto pušu un to vajadzību identificēšana. Vienlaikus informē par Valsts
kancelejas plānotajām aktivitātēm kvalitatīva līdzdalības procesa nodrošināšanai.
A. Gobiņš aicina visus pieejamos politiku finansējuma avotus, to skaitā Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumu, skatīt kopējā ietvarā.
Nolemts:
Aicināt Finanšu ministriju sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izveidot un izplatīt
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rekomendācijas (vadlīniju veidā). Vadlīnijas izstrādājamas, balstoties uz un iekļaujot
identificēto ministriju labo praksi nevalstisko organizāciju iesaistei budžeta plānošanā un
ieviešanas uzraudzībā, kā arī pēc iespējas sasaistot ar politikas plānošanas procesu un tajā
iesaistītajiem formātiem un institūcijām – konsultatīvajām padomēm, darba grupām u.c.
Finanšu ministrijas prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē https://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibasmemoranda-istenosanas-padomes-202-6.
3. jautājums
2021. gada valsts budžeta aktuālie jautājumi
_______________________________________________________________
Ziņo: K. Ketners
Izsakās: J. Rozītis, P. Vilks, I. Vanaga, J. Dzelme, J. Citskovskis, A. Frīdenberga
K. Ketners iepazīstina ar valsts 2021. gada budžeta aktuālo statusu un ietvaru, iezīmējot arī ar
budžetu saistīto dokumentu plānoto turpmāko virzību Ministru kabinetā un Saeimā.
J. Rozītis lūdz Pārresoru koordinācijas centru sniegt vērtējumu, vai ministriju plānotie
pasākumi valsts budžetā 2021.-2023.gada ietvarā ir pilnībā sasaistē ar Nacionālā attīstības
plāna pasākumiem.
P. Vilks skaidro prioritāro pasākumu vērtēšanas procesu, kurā tika vērtēta pamatojums un
atbilstība Nacionālā attīstības plāna finanšu ietvaram. Vienlaikus skaidro par iespējamo citu
faktoru kā politisko lēmumu ietekmi uz finansējuma piešķiršanu.
A. Gobiņš lūdz skaidrojumu par publiskās privātās partnerības izmantošanas nepieciešamību,
uzsverot, ka šobrīd pieejamie finanšu resursi ir praktiski neierobežoti, turklāt bijuši vairāki
neveiksmīgi piemēri vēsturē.
K. Ketners skaidro, ka iespējas brīvi aizņemties resursus nav uzskatāmas par patstāvīgām, līdz
ar to Finanšu ministrija neplāno atteikties no iespējas ilgtermiņā īstenot privātās-publiskās
partnerības projektus.
I. Vanaga lūdz atbalstīt aicinājumu valdībai prioritāri īstenot spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikto darbību pildīšanas, lai nevalstiskajām organizācijām nav jāizmanto galējas metodes un
jātērē resursi aktivitātēm, kas grauj sadarbību, palielina plaisu starp iesaistītajām pusēm, kā arī
grauj tiesiskuma un demokrātijas principus.
J. Dzelme pauž viedokli, ka katru gadu jāpalielina augstākās izglītības un zinātnes finansējums,
un vienlaikus bažas, vai izdosies regulējošajos likumos nostiprināto apņemšanos izpildīt
tuvākajos gados.
J. Citskovskis iezīmē valsts budžeta sagatavošanas un apspriešanas sarežģīto procesu un
ierobežotās finanšu iespējas, kur vienmēr ir izšķiršanās par prioritātēm.
A. Frīdenberga uzver nepieciešamību uzlabot sabiedrības līdzdalības iespējas budžeta
izstrādes procesā.
Nolemts:
1. Pieņem zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Memoranda padome aicina prioritāri atbalstīt normatīvajos aktos jau nostiprinātos
lēmumus par finansējuma piešķiršanu, vienlaikus patstāvīgi sekmējot līdzdalības
iespējas priekšlikumu izstrādes procesā.
Finanšu ministrijas prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē https://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibasmemoranda-istenosanas-padomes-202-6
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4. Dažādi
_______________________________________________________________
Izsakās: Z. Pūce, A.Gobiņš, A.Frīdenberga, I. Vaivare, V. Griķis, J. Citskovskis, Z. LegzdiņaJoja
Z. Pūce iepazīstina ar stratēģiskās plānošanas komitejas izstrādātajām valsts budžeta programmas “NVO fonds” prioritātēm 2021. gadam, norādot, ka līdz šim paveiktais darbs liecina, ka
konkursu būs iespējams izsludināt savlaicīgi, lai jau nākamā gada sākumā projekti saņemtu
finansējumu un tiktu uzsākta to īstenošana.
A. Gobiņš un A. Frīdenberga uzsver, ka interešu aizstāvība noteikti atbalstāma kā prioritāte
ņemot vērā, ka šādām aktivitātēm ir grūti piesaistīt finansējumu, tāpat svarīgi vietējā mēroga
interešu aizstāvības projekti.
Z. Pūce skaidro, ka nav plānots izdalīt mikro un makro projektu, kā arī ir iekļauti iedzīvotāju
sadarbības projekti kā opcija.
I. Vaivare vēlas noskaidrot, kādi nosacījumi būs finansējuma piesaistei, proti, vai obligāti jābūt
biedrības statusam, lai iedzīvotāji saņemtu finansējumu savu interešu aizstāvībai. Aicina domāt
par iespēju piešķirt finansējumu neformālo sabiedrības grupu īstenotajām aktivitātēm.
Z. Pūce skaidro, ka šobrīd ietvars paredz, ka atbalstāmi projekti, kuros sadarbojas divas nevalstiskās organizācijas vai nevalstiskā organizācija ar sabiedrības pārstāvjiem.
V.Griķis ierosina kā prioritāri noteikt Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības
ieteikto progresīvas ugunsdrošības un ugunsdzēsības, civilās aizsardzības sistēmas izveidi valstī, kas mazinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prioritāšu slogu uz budžetu un
izdienas pensiju sistēmu.
K. Zonberga pauž viedokli, ka svarīgi panākt, ka savā starpā sadarbojas iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un valsts pārvalde, kas ir noteikts kā politikas mērķis sabiedrības saliedētības
pamatnostādnēs.
A. Gobiņš aicina Kultūras ministriju kā atbildīgo risināt jautājumu par valsts budžeta programmas “NVO fonds” finansējuma apmēra palielināšanu.
Z. Pūce skaidro, ka visdrīzāk Kultūras ministrija plāno papildus finansējuma pieprasījumu.
Z. Legzdiņa-Joja informē, ka ar 2020. gada 31. jūliju ir noslēdzies K. Zonbergas un I. Eriņa
pilnvaru termiņš kā Memoranda padomes deleģētiem pārstāvjiem Valsts sekretāru sanāksmēs
un Ministru kabineta komitejas sēdēs. Ņemot vērā, ka valdība ir vienojusies Ministru kabineta komitejas sēdes nesasaukt, ir jāizsludina konkurss uz Memoranda padomes deleģētā pārstāvja Valsts sekretāru sanāksmē vietu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 63.2.apakšpunktu Nevalstisko
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmē piedalās ar padomdevēja tiesībām. Kandidātu izvirzīšana un
lēmuma pieņemšana par konkrētas personas apstiprināšanu notiek saskaņā ar Memoranda padomes 2017.gada 25.maija sēdē apstiprināto kārtību – pieejama: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/memo_delegejumu_kartiba_2017_240517_apst.pdf. Memoranda padomes sekretariāts nosūtīs papildus informāciju par iespējām pieteikties. Aicina padomi pagarināt
esošās pārstāves Valsts sekretāru sanāksmēs K. Zonbergas pilnvaras līdz brīdim, kad Memoranda padomes apstiprinās pārstāvi uz nākamo pilnvaru termiņu.
A. Gobiņš pateicas pārstāvjiem par pašaizliedzīgo un uz brīvprātības pamata veikto darbu un
lūdz K. Zonbergu turpināt darbu NVO pārstāvja VSS amatā.
Nolemts:
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1. Pieņemt zināšanai stratēģiskās plānošanas komisijas izvirzītās valsts budžeta
programmas “NVO fonds” prioritātes 2021. gadam un atgādināt par nepieciešamību
iekļaut valsts pamatbudžetā valsts programmas “NVO fonds” palielināto finansējumu.
2. Pagarināt K. Zonbergas pilnvaras kā Memoranda padomes pārstāvei VSS līdz lēmuma
par nākamo pārstāvi pieņemšanai. Vienlaikus aicināt līdzšinējos pārstāvjus K. Zonbergu
un I. Eriņu īsi informēt par paveikto, pildot deleģētos pienākumus. Memoranda
padomes sekretariātam izsludināt konkursu uz Memoranda padomes deleģētā
pārstāvja Valsts sekretāru sanāksmē vietu.
3. Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2020. gada 30. septembrī plkst. 11.00,
sēde joprojām organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi: ES
fondu finansējuma plānošanas aktualitātes, plānotais jaunais regulējums pašvaldību
darbībai, kā arī banku un nevalstisko organizāciju sadarbības jautājums saistībā ar
noziedzīgi iegūtu līdzekļu izplatības ierobežošanu, kā arī īsi ziņojumi no K. Zonbergas
un I. Eriņa par dalību VSS un MKK.
Sabiedrības integrācijas fonda prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibasmemoranda-istenosanas-padomes-202-6.

Sēdi slēdz: plkst. 12.44
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=XF0vpBvBahA.
Sēdi vadīja:
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

(paraksts*)

Sēdi protokolēja:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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Jānis Citskovskis

Zane Legzdiņa-Joja

