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

5.3.2/7
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 7
2020. gada 29. jūlijs
Attālināti (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē)
Sēdi vada:
Andris Gobiņš – Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība
Latvijā" prezidents
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Inita Pauloviča (aizvieto Jāni Citskovski) – Valsts kancelejas pārstāve
2. Kristīne Pommere (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
3. Anita Kleinberga (aizvieto Daci Vilsoni) – Kultūras ministrijas pārstāve
4. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
5. Jana Salmiņa (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
6. Valdis Puriņš (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārstāvis
7. Māra Sīmane (aizvieto Pēteri Vilku) – Pārresoru koordinācijas centra pārstāve
8. Ivars Balodis – nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
valdes priekšsēdētājs
9. Āris Ādlers – biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents
10. Agnija Jansone – biedrības " Latvijas Jaunatnes padome" pārstāve
11. Jānis Rozītis – nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" direktors
12. Uldis Dūmiņš – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvis
Citi sēdes dalībnieki:
Kristīne Zonberga – biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Juris Dzelme – nodibinājums " Augstākās izglītības kvalitātes centrs"
Terezija Mackare – biedrība "Zemnieku Saeima"
Gundars Jankovs – biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome"
Mārtiņš Trons – biedrība "Zemnieku Saeima"
Zanda Zilgalve – Sabiedrības integrācijas fonds
Baiba Ziemele – biedrība "Latvijas Hemofilijas biedrība" un biedrība "Latvijas Reto slimību
alianse"
Protokolē:
Zane Legzdiņa-Joja – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante

Sēdi sāk plkst. 11.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

Andris Gobiņš
17.06.2020. sēdes protokola un 29.07.2020. sēdes Biedrības "Eiropas kustība Latdarba kārtības apstiprināšana
vijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
Kristīne Zonberga
Aktīvo iedzīvotāju fonda padomes
Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātes
priekšsēdētāja
Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore
Andris Gobiņš
Par Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvBiedrības "Eiropas kustība Latjiem darbam Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu
vijā" prezidents, Memoranda paatlases komisijās
domes vadītāja vietnieks
Ziņojums par Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas politikas pamat- Anita Kleinberga
nostādņu 2012.-2018. gadam īstenošanas gala ie- Kultūras ministrija
tekmes novērtējumu
Dažādi:
Andris Gobiņš
1) nākamās sēdes norises laiks (26.08.2020. Biedrības "Eiropas kustība Latpkst.11.00)
vijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
2) darba kārtība

1. jautājums
17.06.2020. sēdes protokola un 29.07.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 17.06.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 29.07.2020. sēdes darba kārtību.
2. jautājums
Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātes
_______________________________________________________________
Ziņo: K. Zonberga
Izsakās: A. Gobiņš
K. Zonberga iepazīstina ar Aktīvo iedzīvotāju fonda līdz šim paveikto, to skaitā, arī ar aktuālo
situāciju saistībā ar projektu konkursiem.
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai K. Zonbergas sniegto informāciju.
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NVO
apvienības
prezentācija
pieejama
Ministru
kabineta
tīmekļvietnē
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Valsts_kanceleja/Memorands/2020-2907_memoranda_padome.pdf.

-

3. jautājums
Par Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem darbam Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu
atlases komisijās
_______________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Izsakās: Z. Legzdiņa-Joja, J. Rozītis, K. Zonberga
Z. Legzdiņa-Joja atbilstoši A.Gobiņa lūgumam skaidro konkursa nosacījumus.
J. Rozītis informē par Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvju lēmumu
lūgt papildu termiņu kandidātu pieteikumu iesniegšanai ar mērķi panākt lielāku pieteikumu
skaitu un attiecīgi izvēles iespējas starp vairākiem kandidātiem katrā projektu vērtēšanas
komisijā.
K.Zonberga akceptē, ka pagarinājums ir iespējams, tomēr aicina pēc iespējas ātrāk pieņemt
lēmumu par nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu vērtēšanas
komisijā.
Nolemts:
1. Apstiprināt valsts pārvaldes institūciju izvirzīto pārstāvju M. Sīmanes, J. Šaicānes
(A. Kleinberga kā aizvietotājs), Z. Legzdiņas-Jojas (I. Kušķe kā aizvietotājs) dalību
Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās (Par – 5, Pret – 0, Atturas – 1). Lūgt
Memoranda padomes sekretariātam informēt Aktīvo iedzīvotāju fondu par deleģētajiem
pārstāvjiem no valsts pārvaldes institūcijām.
2. Pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem līdz
2020. gada 4. augusta plkst. 23.59, pēc pieteikumu saņemšanas Memoranda padomes
nevalstisko organizāciju puses pārstāvjiem pieņemt lēmumu par apstiprināšanai Aktīvo
iedzīvotāju fonda padomē virzāmajiem kandidātiem.
4. jautājums
Ziņojums par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādņu 2012.-2018. gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējumu
_______________________________________________________________
Ziņo: A. Kleinberga
Izsakās: A. Gobiņš, J. Dzelme, A. Jansone, M. Sīmane, I. Alliks, Ā. Ādlers
A. Kleinberga iepazīstina ar paveikto Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un
integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam īstenošanā, kā arī informē par
galvenajiem secinājumiem.
J. Dzelme aicina daudz lielāku uzmanību vērst uz latviešu valodas aizsargāšanu augstākajā
izglītībā, kā piemēru minot situācijas, kad augstskolas rektora amatā apstiprinātas personas bez
valsts valodas zināšanām.
A. Jansone vēlas precizēt ziņojumā minētās statistikas saistībā ar jauniešu iesaisti brīvprātīgā
darba aktivitātēs avotu, ņemot vērā, ka dati ir nozīmīgi tālāko aktivitāšu plānošanas procesā.
M. Sīmane pauž viedokli, ka pamatnostādņu darbības laikā faktiski vairākas nozīmīgas
politikas ir veidojušās reaģējot uz situācijām, kādas attīstījās, piemēram, saistībā ar migrāciju
un ir bijis diezgan grūti plānot attīstību jomā, kurā strauji viss mainās. Vienlaikus plānojot
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ilgtermiņa politikas ir ļoti grūti panākt politiku savienojamību, nodrošinot arī atbildību par
aktivitātēm, tomēr Kultūras ministrijai būs iespējas to darīt jaunajās pamatnostādnēs.
Ā. Ādlers vēlas zināt, kāds ieguvums ir no biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumu
pieņemšanas.
I. Alliks uzsver atbildības sadalījumu par dažādu politiku veidošanu, kas savstarpēji
pārklājoties, rada riskus mērķu sasniegšanā. Aicina koncentrēties uz nākamā perioda politiku
plānošanas dokumentiem, vienojoties par atbildību.
A. Kleinberga informē, ka konkrētas rīcības plānotas pamatnostādņu īstenošanas plānā, līdz ar
to plāna izstrādes laikā būs lielāka skaidrība par dokumentu savstarpējo savietojamību.
Nolemts:
Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju.
Kultūras ministrijas prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļa vietnē
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Valsts_kanceleja/Memorands/inf-zinojumsnipsipp.pdf.

-

5. Dažādi
_______________________________________________________________
Izsakās: I. Pauloviča, J. Salmiņa, J. Rozītis A. Gobiņš
I. Pauloviča skaidro Memoranda padomes locekļiem izsūtītā piedāvājuma no OECD veikt
pētījumu par sabiedrības līdzdalības ietvaru un iespējamos finansējuma avotus.
J. Rozītis aktualizē Finanšu ministrijas kompetences jautājumus, par kuriem būtu interese
dzirdēt plašāk tuvākajās Memoranda padomes sēdēs, kā vienu no būtiskākajiem nosaucot,
Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietojuma plānošanu, to skaitā, arī atjaunošanas fonda
finansējumu Latvijai.
J. Salmiņa apstiprina Finanšu ministrija gatavību ziņot par aktualitātēm Memoranda padomes
augusta sēdē.
Nolemts:
Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2020. gada 26. augustā plkst. 11.00, sēde joprojām organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujami divi jautājumi: valsts budžeta 2021. gadam aktualitātes un apkopojums saistībā ar līdzdalības iespējām budžeta izstrādes procesā.
Sēdi slēdz: plkst. 12.53
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=XF0vpBvBahA.
Sēdi vadīja:
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents,
Memoranda padomes vadītāja vietnieks
Sēdi protokolēja:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante

(paraksts*)

Andris Gobiņš

(paraksts*)

Zane Legzdiņa-Joja

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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