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

5.3.2/6
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 6
2020. gada 17. jūnijs
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. Jānis Citskovskis – Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
2. Kristīne Pommere (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
3. Zane Vāgnere (aizvieto Daci Vilsoni) – Kultūras ministrijas pārstāve
4. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
5. Jana Salmiņa (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
6. Māris Klismets (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
7. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
8. Ivars Balodis – nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
valdes priekšsēdētājs
9. Inese Vaivare – biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktore
10. Āris Ādlers – biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents
11. Agnija Jansone – biedrības " Latvijas Jaunatnes padome" pārstāve
12. Jānis Rozītis – nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" direktors
13. Agnese Frīdenberga – biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""
pārstāve
14. Uldis Dūmiņš – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvis
Citi sēdes dalībnieki:
Agnese Rācene-Krūmiņa – Tieslietu ministrija
Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrija
Anita Kleinberga – Kultūras ministrija
Ilze Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Inita Pauloviča – Valsts kanceleja
Māra Sīmane - Pārresoru koordinācijas centrs
Sanita Vasiļjeva – Labklājības ministrija
Haralds Beitelis – Valsts kanceleja
Līva Matuzele - biedrība "Centrs Marta"
Vineta Ernstone – Izglītības un zinātnes ministrija

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

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1.

Andris Gobiņš
27.05.2020. sēdes protokola un 17.06.2020. sēdes Biedrības "Eiropas kustība Latdarba kārtības apstiprināšana
vijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks

2.

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

3.

Dažādi:
Andris Gobiņš
1) nākamās sēdes norises laiks (29.07.2020. Biedrības "Eiropas kustība Latpkst.11.00)
vijā" prezidents, Memoranda padomes vadītāja vietnieks
2) darba kārtība

Anita Kleinberga
Kultūras ministrija

1. jautājums
27.05.2020. sēdes protokola un 17.06.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 27.05.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 17.06.2020. sēdes darba kārtību.
2. jautājums
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
_______________________________________________________________
Ziņo: Z. Vāgnere, A. Kleinberga
Izsakās: A. Gobiņš, U. Dūmiņš, A. Frīdenberga, I. Vaivare, S. Vasiļjeva, Ā. Ādlers
Z. Vāgnere iepazīstina ar Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu
2021.-2027. gadam mērķi un ietvaru, kādā projekts tapis.
A. Kleinberga informē par līdz šim sasniegto rezultātu pārnešanu uz jauno dokumentu, informējot par pamatnostādņu vietu un lomu integrācijas politikas jomā, uzsverot, ka konkrētas rīcības tiktu noteiktas pamatnostādņu ieviešanas praktiskajos dokumentos. Iepazīstina ar pamatnostādņu darbības virzieniem jeb caurviju prioritātēm, kuras atrodas pastāvīgā mijiedarbībā:
nacionālā identitāte un latviešu valoda, uzticēšanās un solidaritāte, iekļaujošā līdzdalība. Vienlaikus informē par plašo pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaisti pamatnostādņu izstrādes procesā, kā arī sniedz atgriezenisko saiti, ka saņemtie priekšlikumi lielā mērā ir saistīti ar konkrētām darbībām pamatnostādņu īstenošanai un tiks vēlreiz vērtēti no pamatnostādnēm izrietošā
plāna izstrādes procesā.
U. Dūmiņš memoranda padomes NVO pārstāvju vārdā pateicas Kultūras ministrijai par paveikto darbu pamatnostādņu līdzšinējā izstrādes procesā, uzsverot, ka saturiski dokuments ir
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veiksmīgāks nekā iepriekšējās pamatnostādnes. Vienlaikus aicina izcelt organizētās pilsoniskās
sabiedrības nozīmi, kā arī izveidot atsevišķu sadaļu par pilsonisko dialogu dokumentā. Papildus
nepieciešams pievienot precīzāku informāciju par finansējumu un tā avotiem. Uzsver, ka nepieciešami akcenti kritiskās domāšanas stiprināšanai un brīvprātīgajam darbam. Aicina uzmanību pievērst atgriezeniskās saites nodrošināšanai sabiedrībai par pamatnostādņu izstrādei veidotajās diskusijās izteiktajiem priekšlikumiem.
Ā. Ādlers aicina pamatnostādņu ieviešanai plānotajā rīcības plānā ņemt vērā multikulturālismu, ņemot vērā, ka šobrīd sabiedrībā aktuāla piederība ne tikai Latvijai, bet arī Eiropas kopienai.
S. Vasiļjeva pauž viedokli, ka dokumentā iztrūkst skatījums par migrāciju un ar to saistīto problemātiku, atstumtībai un diskriminācijai pakļauto grupu integrāciju, kā arī nav risināti romu
integrācijas jautājumi, kā arī Labklājības ministrijas ieskatā jārisina jautājums attiecībā uz pakalpojumu pieejamību visām iepriekšminētajām grupām.
A. Frīdenberga aicina vēlreiz pārskatīt pamatnostādnēs lietotos terminus, kā arī izmantot iespēju tos paskaidrot, kā arī definēt to saturu. Uzsver nepieciešamību pēc atgriezeniskās saites
sabiedrībai, kuru Kultūras ministrija solīja sabiedrības pārstāvjiem. Kā arī aicina pārdomāt indikatorus, kuri tiks mērīti, lai identificēto sasniegtos rezultātus.
I. Vaivare pateicas par vērienīgo sabiedrības iesaistes procesu, jo īpaši tāpēc, ka dokuments
tiešām attiecas uz plašāku sabiedrību. Pauž atbalstu aktivitātēm iespēju nevienlīdzības risināšanai. Vienlaikus izsaka bažas par finansējuma pieejamību pamatnostādņu īstenošanai.
A.Gobiņš atbalsta saliedētības pieeju, kas nedala sabiedrību, bet akcentē cilvēku kopumu, nevis
to dala integrētājos un integrējamos. Tomēr aicina dokumentā atrast vietu, kur nosaukt visbiežāk diskriminācijas riskam un stereotipiem pakļautās cilvēku grupas, apzinoties, ka starptautiskos projektos bieži jāatsaucas uz konkrētiem valsts dokumentiem un tajās nosauktajām riskiem
pakļautām mērķauditorijām.
Z. Vāgnere pateicas par priekšlikumiem, aicina sniegt konkrētus priekšlikumus, lai būtu iespējams tos konstruktīvi izvērtēt.
A. Kleinberga pauž atbalstu pilsoniskā dialoga (iekļaujoša līdzdalība, demokrātijas kultūra)
stiprināšanai pamatnostādņu saturā.
I. Vaivare atkārtoti lūdz nodrošināt sabiedrībai atgriezenisko saiti par abu posmu diskusijās
reģionos izteiktajiem priekšlikumiem.
A. Kleinberga un Z. Vāgnere skaidro, ka konkrētas lietas, to skaitā, publiskajās diskusijās izskanējušie priekšlikumi, drīzāk parādīsies pamatnostādņu ieviešanas plānā, pamatnostādnēs iekļauti vispārīgi vēstījumi nozares politikai. Vienlaikus apņemas nodrošināt kopsavilkuma ievietošanu Kultūras ministrijas tīmekļvietnē un izplatīšanu starp diskusiju dalībniekiem.
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju, vienlaikus aicinot
pamatnostādņu projektā:
a) izcelt organizētās pilsoniskās sabiedrības nozīmi;
b) izveidot atsevišķu sadaļu par pilsonisko dialogu;
c) pievienot papildu informāciju par plānoto finansējumu un tā programmām;
d) nosaukt riska grupas;
e) iekļaut migrācijas jautājumus un romu integrācijas jautājumus;
2. Apsvērt iespējas pamatnostādņu projektā iekļaut skaidrāku akcentu uz kritiskās domāšanas
stiprināšanu un brīvprātīgo darbu (t.sk sabiedrības izglītošana);
3. Lūgt Kultūras ministriju nodrošināt atgriezenisko saiti sabiedrības pārstāvjiem par
diskusijās izteiktajiem priekšlikumiem (kāda informācija sniegta iedzīvotājiem, kas
piedalījās februāra NIPSIP diskusijās, kuras no sabiedrības pārstāvju idejām /
novērojumiem ir ņemtas vērā) un skaidrību par pamatnostādņu projektā lietotajiem
terminiem;
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4. Aicināt ieinteresētās puses līdz 2020. gada 29. jūnijam iesūtīt Kultūras ministrijai
redakcionālus priekšlikumus, ja tādi ir.
Kultūras ministrijas prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibasmemoranda-istenosanas-padomes-202-4.
3. Dažādi
_______________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Izsakās: J. Rozītis, J. Salmiņa, J. Šaicāne
Dažādi:
Nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
Nolemts:
Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2020. gada 29. jūlijā plkst. 11.00, sēde joprojām
organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujami divi jautājumi: Kultūras ministrijas ziņojums
par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu
2012.-2018. gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējumu un ja, iespējams, ziņojumu par
Moneyval ietekmi uz biedrību un nodibinājumu darbu, kā arī apzināt iespējas augusta sēdē lūgt
Finanšu ministriju ziņot par iespējamām izmaiņām nodokļu politikā.
Sēdi slēdz: plkst. 12.42
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-QaI-xG8LI&feature=youtu.be.
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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