NEVALST ISKO ORGANIZĀCIJU UN MINIST RU KABINET A
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪST ENOŠANAS PADOME
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082949, e-pasts nvo@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

5.3.2/4
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 4
2020. gada 13. maijs
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. Raivis Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
3. Zane Vāgnere (aizvieto Daci Vilsoni) – Kultūras ministrijas pārstāve
4. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
5. Olga Bogdanova (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
6. Māris Klismets (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāve
7. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
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 " La tvijas 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:
Terēzija Mackare – biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" pārstāve
Agnese Rācene-Krūmiņa – TM
Jeļena Šaicāne – KM
Kristīne Zonberga - biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse " pārstāve
Protokolē:
Zane Legzdiņa-Joja – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst. 10.30
Sēdes darba kārtība:

Nr.
p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1.

22.04.2020.
sēdes
protokola
un Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā " pre13.05.2020. sēdes darba kārtības apstipr izidents, Memoranda padomes vadītāja
nāšana
vietnieks

2.

Par sabiedrības līdzdalības iespēju nodro- Zane Legzdiņa-Joja
šināšanu valsts pārvaldes iestādēs
Valsts kanceleja

3.

Par aktualizētā Nevalstisko organizāciju Jānis Citskovskis
un Ministru kabineta sadarbības memo- Valsts kancelejas direktors, Memoranda
randa īstenošanas modeļa ieviešanu
padomes vadītājs

4.

Par Covid-19 izraisītās krīzes negatīvo Kristīne Zonberga
seku mazināšanu Latvijas biedrību un Biedrība "Latvijas Pilsniskā alianse"
nodibinājumu darbā
Finanšu ministrija
Informatīvie jautājumi

5.

Dažādi:
1) Pārstāvja izvirzīšana darbam attīstības
sadarbības granta projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā saskaņā ar Ārlietu ministrijas izteikto lūgumu;
2) Par konkursa norisi Latvijas pārstāvju
izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā"
3) Nākamās sēdes norises laiks un darba
kārtība

Andris Gobiņš
Biedrības "Eiropas kustība Latvijā " prezidents, Memoranda padomes vadītāja
vietnieks

1. jautājums
22.04.2020. sēdes protokola un 13.05.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Gobiņš
Izsakās: K. Zonberga
Nolemts:
1. Apstiprināt 22.04.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 13.05.2020. sēdes darba kārtību.
2. jautājums
Par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu valsts pārvaldes iestādēs
_______________________________________________________________
Ziņo: Z.Legzdiņa-Joja
Izsakās: A. Frīdenberga, I. Pauloviča, A. Gobiņš, P. Vilks, J. Citskovskis, A. Jansone,
U. Dūmiņš, Ā. Ādlers
Z. Legzdiņa-Joja informē par galvenajiem secinājumiem, kuri apkopoti no ministriju snie gtās informācijas par sabiedrības līdzdalības iespējām, vienlaikus pateicoties par ierosinājumu
atgādināt par līdzdalības iespēju nodrošināšanu, kā arī informē, ka Valsts kanceleja plāno sagatavot informatīvu materiālu un to izplatīt.
A. Frīdenberga pateicas par sabiedrības līdzdalības iespēju apkopojumu, paužot nepiecieša2

mību arī turpmāk atgādināt par sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu.
I. Pauloviča iepazīstina ar Valsts kancelejas īstenotā projekta TAP portāla iespējam attiecībā
uz sabiedrības līdzdalības iespējām.
P. Vilks skaidro, ka valdības rīcības plānā var iepazīties ar aktuālajiem ministriju plānotajiem
dokumentiem.
I. Balodis akcentē līdzdalības plašāko kontekstu, kurā diskusija par iespējamajiem risinājumiem notiek savlaicīgi, bez jau iepriekš piedāvātiem risinājumiem.
J. Citskovskis norāda, ka Valsts kanceleja vienmēr uzsvērusi līdzdalības agrīno nozīmi, vienlaikus uzsver, ka dažkārt viedokļu ir tik daudz un tie savstarpēji ir pretēji, ka piedāvāt konkrētu risinājumu ir diskusijas strukturēšanas viens no veidiem, kuru aktīvi ministrijas izstrādā.
A.Gobiņš pateicas par apkopojumu un izsaka izbrīnu, ka daudzu ministiju mājas lapu galvenajā izvēlnē vairs nav atrodama sadaļa "sabiedrības līdzdalība ". Šajā sadaļā būtu loģiski un
vēlams iekļaut plānotos likumprojektus un ES virzītos normatīvos dokumentus ar atbildīgām
kontaktpersonām par nākamajiem 12 mēnešiem (aptuveni).
Nolemts:
1. Aktualizēt informāciju no visām ministrijām.
2. Apkopoto informāciju padarīt viegli pieejamu sabiedrībai Ministru kabineta un ministriju
mājas lapās.
3. Aktualizēt informāciju par darba grupām un konsultatīvajām padomēm, kuras darbojas
ministrijās.
3. jautājums
Par aktualizētā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas modeļa ieviešanu
_______________________________________________________________
Ziņo: J. Citskovskis
Izsakās: I. Pauloviča, A. Gobiņš, K. Zonberga, Ā. Ādlers, I. Vaivare, P. Vilks, J. Šaicāne,
Z. Vāgnere
J. Citskovskis iepazīstina iespējām pilnveidot Memoranda padomes darbību, tomēr norāda uz
ierobežotajiem finanšu resursiem. Vienlaikus informē par Valsts kancelejas iesniegto projekta
iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” EEZ/Norvēģijas grantu
Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.
Ā. Ādlers uzsver finansiāla atbalsta nepieciešamību, lai Memoranda padome varētu ieviest
jauno darbības modeli.
K. Zonberga pauž viedokli, ka projekts neatrisinās Memoranda padomes kapacitātes
problēmas, jo plānots kā atbalsts.
I. Pauloviča skaidro, ka projekts nav plānots kā tiešs atbalsts Memoranda padomes darbam,
drīzāk kā atbalsts, lai organizētu domnīcas, darba grupas, apmaksātu ekspertu darbu, la i
kopumā atbalstītu pilsonisko sabiedrību.
Padomes locekļi diskutē par finansējuma avotiem Memoranda padomes jaunā darbības
modeļa ieviešanai.
J. Citskovskis informē, ka Valsts kanceleja bija iesniegusi finansējuma pieprasījumu
Memoranda padomes jaunā modeļa ieviešanai, tomēr prioritāšu izskatīšanas procesā
pieprasījums atbalstu neguva. Meklējot risinājumu, tika sagatavots projekta pieteikums
“Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”, kurā iekļautas atbalstošas aktivitātes
Memoranda padomes darbam. Vienlaikus norāda, ka visdrīzāk valsts budžeta iespējas būs
ierobežotas, līdz ar to nepieciešams meklēt citus finansējuma avotus.
Ā. Ādlers aicina sasaukt sanāksmi, lai diskutētu par iespē jām ieviest jauno Memoranda
padomes modeli.
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K. Zonberga aktualizē Memoranda padomes kā starpnozaru platformas nozīmību, aicinot
finansējumu meklēt ne tikai Valsts kancelejas budžetā, bet arī citu iesaistīto institūciju
budžetos.
P. Vilks aicina nepaļauties uz valsts budžeta iespējām, jo tās saistībā ar COVID-19 pandēmiju
būs ļoti ierobežotas.
J. Šaicāne informē, ka Kultūras ministrijā pilsoniskās sabiedrības attīstībai piešķirtajā
budžeta apjomā nav iespēju atrast finansējumu jaunā Memoranda padomes modeļa ieviešanai.
A. Gobiņš aicina Kultūras ministriju, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju pārskatīt esošo
finansējuma avotus, t.sk. ES līdzekļus, ko potenciāli varētu piesaistīt.
I. Pauloviča aicina nevalstiskās organizācijas konkretizēt jautājumus, kam finansējums ir
nepieciešams.
Z. Vāgnere aicina neizcelt Kultūras ministriju, bet finansējumu meklēt visu Memoranda
padomē pārstāvēto ministriju budžetos.
Padome balso (Par - 9, Atturas – 2) par lūgumu finansējumu Memoranda padomes jaunā
modeļa ieviešanai meklēt Kultūras ministrijas, Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas
budžetā.
Nolemts:
1. Lūgt Valsts kanceleju nosūtīt Memoranda padomes locekļiem projekta iniciatīvas
“Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” dokumentus , kā arī biedrības
„Latvijas Pilsoniskā alianse” sagatavoto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu.
2. Jautājumu par jaunā Memoranda modeļa sākšanu un potenciālajiem finansējuma avotiem
iekļaut nākamajā memoranda padomes sēdē.
4. jautājums
Par Covid-19 izraisītās krīzes negatīvo seku mazināšanu
Latvijas biedrību un nodibinājumu darbā
_______________________________________________________________
Ziņo: K. Zonberga
Izsakās: A Gobiņš, O. Bogdanova, J. Citskovskis, A. Frīdenberga, I.Vaivare, Ā. Ādlers
A. Gobiņš pateicas par Memoranda padomes pārstāvja iekļaušanu Ekonomikas ministrijā un
Finanšu ministrijas darba grupā, vienlaikus pauž izbrīnu, ka pārstāvis nav iekļauts struktūrfondu darba grupā.
K. Zonberga informē par nevalstisko organizāciju sagatavoto priekšlikumu izvērtēšanas procesu, norādot, ka Finanšu ministrijas darba grupā priekšlikumi tika ņemti vērā un lēmumi par
to apstiprināšanu jau pieņemti. Aktualizē, ka joprojām ir aktuāls jautājums par dīkstāves pabalstiem nevalstisko organizāciju darbiniekiem. Ekonomikas ministrijā darbs ir vērsts uz tautsaimniecības problēmu kopumā risināšanu, tomēr lai arī priekšlikumi pēc krīzes periodam no
nevalstiskā sektora tika sagatavoti un iesniegti, tie nav ņemti vērā.
O. Bogdanova norāda, ka galvenais akcents šobrīd ir jāliek uz iziešanu no krīzes situācijas.
Darba grupas dažādos formātos aktīvi diskutē gan par problēmām, gan iespējamajiem risinājumiem.
J. Citskovskis vērš uzmanību uz nepieciešamību ņemt vērā abu Memoranda padomes pušu
darbību un iespējas, neizmantojot skaļus paziņojumus.
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai Memoranda padomes NVO pārstāvju deleģētās pārstāves, biedrības
„Latvijas Pilsoniskā alianse” direktores K. Zonbergas ziņojumu par darbu Ministru
prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotās attīstības grupas tautsaimniecības
stimulēšanai ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā un Ministru prezidenta K.
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Kariņa uzdevumā izveidotās vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam
finanšu ministra Jāņa Reira vadībā sastāvā.
2. Konstatēt, ka darba grupā, kura lemj par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda līdzekļu pārdali Covid-19 krīzes seku novēršanai, nav iekļauts NVO deleģētais
pārstāvis. Aicināt Finanšu ministriju informēt Memoranda padomi par šo jautājumu.
3. Lūgt Ekonomikas ministriju sagatavot skaidrojumu par nevalstisko organizāciju
priekšlikumu izvērtēšanu.
5. Dažādi
_______________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Izsakās: I. Vaivare, I. Pauloviča, Ā. Adlers
Dažādi:
1) Pārstāvja izvirzīšana darbam attīstības sadarbības granta projektu izvērtēšanas komisijas
sastāvā saskaņā ar Ārlietu ministrijas izteikto lūgumu;
2) Par konkursa norisi Latvijas pārstāvju izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā";
3) Nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
I. Vaivare informē, ka diskutējot ar Ārlietu ministriju attīstības sadarbības granta projektu
izvērtēšanas komisijas darbu, papildus Ārlietu ministrijas jau izvirzītajiem kritērijiem izvirzāmi vēl papildus nosacījumi.
I. Pauloviča informē par ilgstošo noteikumu projekta „Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā” saskaņošanu un turpmāko situāciju
saistībā ar projekta noteiktā praktisku īstenošanu.
Ā. Ādlers informē, ka Memoranda padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalījās noteikumu projekta „Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā” saskaņošanā un atbalsta projekta tālāko virzību.
Nolemts:
1. Valsts kancelejai izsludināt pretendentu pieteikšanos attīstības sadarbības projektu
vērtēšanai, ņemot vērā šādus papildus nosacījumus līdzās Ārlietu ministrijas jau
izvirzītajiem: pieteikumus iesniegt 17.05.2020. pievienojot CV un motivācijas vēstuli,
kuros norādīta atbilstība šādiem kritērijiem: 1) pieredze starptautisku projektu vadībā, 2)
pierādāmas zināšanas par attīstības sadarbību un prioritāro reģionu (ES Austrumu
Partnerība un Centrālāzija) un 3) sadarbība ar valsts pārvaldi (darba grupas, konsultatīvās
padomes u.ml.). Memoranda padomes sekretariātam apkopot saņemtos pieteikumus un
nodot Memoranda padomei lēmuma pieņemšanai elektroniskā formātā.
2. Atbalstīt Valsts kancelejas izstrādātā noteikumu projekta „Kārtība, kādā atlasa Latvijas
pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā” turpmāko virzību
3. Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2020. gada 27. maijā plkst. 11.00, sēde
joprojām organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujami divi jautājumi: Tieslietu
ministrijas ziņojums par ministra noteikumiem un par jaunā Memoranda padomes
darbības modeļa sākšanu un potenciālajiem finansējuma avotiem.
Sēdi slēdz: plkst. 13.12
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=ugSUkv83bLc.
Sēdi vadīja:
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Biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents,
Memoranda padomes vadītāja vietnieks
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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