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5.3.2/5
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 5
2020. gada 27. maijs
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. Kristīne Pommere (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
2. Zane Vāgnere (aizvieto Daci Vilsoni) – Kultūras ministrijas pārstāve
3. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
4. Jana Salmiņa (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
5. Māris Klismets (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
6. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
7. Andris Gobiņš – Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas
Kustība Latvijā" prezidents
8. Ivars Balodis – nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
valdes priekšsēdētājs
9. Inese Vaivare – biedrības "Latvijas P latforma 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 P ilsoniskā alianse" pārstāvis
Citi sēdes dalībnieki:
Agita Hauka – biedrības "Latvijas Zemnieku federācija " pārstāve
Agnese Rācene-Krūmiņa – Tieslietu ministrija
Andris Vītols – Tieslietu ministrija
Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrija
Kristīne Zonberga - biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāve
Ilze Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Inita Pauloviča – Valsts kanceleja
Ludmila Jevčuka – Finanšu ministrija
Edgars Šadris – Finanšu ministrija
Taisa Trubača – Finanšu ministrija

Rudīte Osvalde - Pārresoru koordinācijas centrs
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.

13.05.2020. sēdes protokola un 27.05.2020. sē- Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Medes darba kārtības apstiprināšana
moranda padomes vadītājs

2.

Par konceptuālo ziņojumu "Ministra noteikumu
institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums"

Andris Vītols
Tieslietu ministrija

Par jaunā Memoranda padomes modeļa darbības
uzsākšanu un potenciālajiem finansējuma avotiem
Dažādi:
1) Nākamās sēdes norises laiks (17.06.2020.
pkst.11.00) un darba kārtība

Valsts kanceleja
Kultūras ministrija
Finanšu ministrija

3.

4.

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

1. jautājums
13.05.2020. sēdes protokola un 27.05.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: J. Citskovskis
Izsakās: A. Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 13.05.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 27.05.2020. sēdes darba kārtību.
2. jautājums
Par konceptuālo ziņojumu "Ministra noteikumu institūta ieviešanas
Iespējamības izvērtējums"
_______________________________________________________________
Ziņo: A. Vītols
Izsakās: A. Gobiņš, P. Vilks, J. Citskovskis, K. Zonberga, I. Vaivare, J. Rozītis
A. Vītols informē par līdzšinējo konceptuālā ziņojuma virzību, vienlaikus iepazīstinot arī ar
konceptuāla ziņojuma būtību – ministra atbildību izdot noteikumus ar tādu pašu juridisko
spēku kā Ministru kabineta noteikumiem, plānots, ka noteikumu joma ir viena ministra kompetencē, ministra noteikumos ietvertajām normām jābūt tehniskām, bez iespējām tās interpretēt, kā arī paredzēts, ka noteikumus varēs izdot tikai uz likumā dotā pilnvarojuma pamata.
Vienlaikus informē, ka plānots saglabāt saskaņošanas procedūru ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, kā arī nodrošināt iespējami plašas iespējas sabiedrībai līdzdarboties.
P. Vilks pauž viedokli, ka ar konceptuālo ziņojumu drīzāk panāktu atbildības izkliedēšanu,
nenodrošinot horizontālo skatījumu uz jautājumiem, kā arī interešu grupām apgrūtinot iespējas vienuviet iegūt informāciju par izstrādes procesā esošajiem normatīvajiem aktiem.
A. Gobiņš uzsver nepieciešamību skaidri noteikt sabiedrības līdzdalības iespējas, nodrošinot,
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ka tā notiek pēc būtības. Atbalsta Pārresoru koordinācijas centra viedokli par tehnisko un saturisko jautājumu skaidru nošķiršanu. Kā arī akcentē, ka nepieciešams nodrošināt atbildību un
kvalitāti par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, un skaidrību, kā plānotais risinājums iekļausies kopējā tiesību aktu sistēmā.
A. Vītols, atbildot uz iepriekš izteiktajiem viedokļiem, izsaka cerību, ka plānotais risinājums
uzlabos lēmumu pieņemšanas ietvaru.
K. Zonberga lūdz informēt par turpmākajiem soļiem konceptuālā ziņojuma virzībai.
I. Vaivare pauž viedokli, ka līdz šim ir veikti soļi, lai pilnveidotu procesu, kā tiek virzīti normatīvie akti, līdz ar to konceptuālajā ziņojumā iztrūkst plašāks, izpētē balstīts skatījums par
kopējo situāciju.
J. Rozītis uzsver nepieciešamību saglabāt starpdisciplināro diskusiju normatīvo aktu izstrādes
procesā, vienlaikus paužot bažas par tendenci sabiedrības grupām, kurām tiktu ierobežotas
tiesības, vērsties tiesā, lai apstrīdētu ministra noteikumus.
J. Citskovskis pauž viedokli saistībā ar neseno pieredzi saistībā ar COVID-19 pandēmijas
ietekmi uz nepieciešamiem lēmumiem, norādot, ka ir ministri, kuri ir gatavi šādus lēmumus
pieņemt, taču ir arī tādi, kuri nevēlas uzņemties atbildību, līdz ar to jāturpina diskusija par
piemērotāko risinājumu identificētajai problēmai.
I. Vaivare akcentē, ka caurspīdīgums un atklātība nevar tikt ziedoti citiem principiem, ir jābūt
skaidram un pamatotam esošo mehānismu izvērtējumam nevis eksperimentam.
Nolemts:
Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
3. jautājums
Par jaunā Memoranda padomes modeļa darbības uzsākšanu
un potenciālajiem finansējuma avotiem
_______________________________________________________________
Izsakās: I. Pauloviča, I. Vaivare, K. Zonberga, J. Citskovskis, A. Gobiņš, Ā. Ādlers,
Z. Vāgnere, E. Šadris, M. Sīmane
I. Pauloviča informē, ka ir saņemts Finanšu ministrijas apstiprinājums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda
Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" īstenošanu, plānots tuvākajā laikā noslēgt vienošanos ar Finanšu ministriju
par iniciatīvas īstenošanu. Iepazīstina arī ar projekta galvenajām aktivitātēm.
I. Vaivare vēlas noskaidrot, kādēļ mainījušās projektā plānotās aktivitātes un finansējuma
apjoms.
I. Pauloviča skaidro, ka finansējuma ietvars mainījies, jo tāds bija Finanšu ministrijas uzstādījums, vienlaikus maksimā li saglabātas sākotnēji plānotās aktivitātes.
K. Zonberga atbalsta tikšanās nepieciešamību, lai izvērtētu turpmākās darbības saistībā ar
projekta īstenošanu.
A. Gobiņš aicina īpašu uzmanību pievērst projektā plānotās informatīvās kampaņas organizēšanai, nodrošinot, ka nevalstiskās organizācijas īsteno aktivitātes bez komersantu starpniec ības.
Ā. Ādlers pauž atbalstu Valsts kancelejas un biedrības "Latvijas pilsoniskā alianse" iniciatīvas "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" īstenošanai, tomēr uzsver, ka jāturpina darbs pie Memoranda padomes jaunā darba modeļa ieviešanas, atrodot tam nepieciešamo finansējumu.
J. Citskovskis apkopojot līdz šim aktualizēto jautājumu saistībā ar finansējumu jaunā Memoranda padomes ieviešanai, norāda, ka 2020. gada valsts budžetā līdzekļi nav atrasti un visdr īzāk arī 2021. gada budžeta diskusijās finansējums netiks rasts. Pauž viedokli, ka visdrīzāk fi3

nansējums jārod ārvalstu finanšu fondos.
K. Zonberga uzver, ka līdzdalībai finansējums ir plānots Aktīvo iedzīvotāju fondā, tomēr
konkrēti projektu pieteikumi jāsagatavo pašām organizācijām, tie tiks vērtēti, negarantējot, ka
atbalsts noteikti būs. Papildus norāda, ka nākotnē atbalstam noteikti jābūt no Eiropas Sociālā
fonda caur Nacionālā attīstības plāna prioritātēm.
Z. Vāgnere norāda, ka Kultūras ministrija ir pārskatījusi savas ministrijas līdzdalības organ izēšanas ietvaru, norādot, ka kapacitāte piedalīties kādas padomes darbā būtu jāvērtē piesakoties dalībai padomē.
E. Šadris informē, ka saturiski finansējumu būtu jāmeklē Valsts kancelejas programmās, rosina apsvērt sagatavot pieteikumu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta instrumentā. Kā arī uzsver, ka nākamajā plānošanas periodā plānotais atbalsts ir stingrā Nacionālā attīstības plāna ietvarā, noteikti jādomā par aktivitātēm Valsts kancelejas un Sabiedrības integrāc ijas pasākumu ietvaros.
A. Gobiņš aicina atbildīgajiem sanākt kopā ar nevalstisko sektoru un rast risinājumus.
K. Zonberga un I. Vaivare aicina stiprināt interešu pārstāvniecības kapacitāti atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā noteiktajam ietvaram izstrādes procesā esošajam Eiropas Savienības
fondu finansējumam.
Nolemts:
1. organizēt tikšanos, lai pārrunātu iespējas attiecībā uz Eiropas struktūrfondu finansējumu
sektoram;
2. Valsts kancelejai vienoties par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda
stratēģiskās iniciatīvas „Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” īstenošanas
plānu;
3. nevalstiskā sektora organizācijām izvērtēt iespējas sagatavot projekta pieteikumu šobrīd
atvērtajos projektu konkursos.
4. Dažādi
_______________________________________________________________
Ziņo: J. Citskovskis
Izsakās: Z.Vāgnere, A. Gobiņš
Dažādi:
Nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
Nolemts:
Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2020. gada 17. jūnijā plkst. 11.00, sēde
joprojām organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujami divi jautājumi: Kultūras ministrijas
ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.2027. gadam izstrādi un par finansējumu jaunā Memoranda padomes darbības modeļa
ieviešanai.
Sēdi slēdz: plkst. 12.43
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=46gwZ13zsdY.
Sēdi vadīja:
Valsts kancelejas direktors , Memoranda padomes vadītā js

(paraksts*)
4

Jānis Citskovskis

Sēdi protokolēja:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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Zane Legzdiņa-Joja

