NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU UN MINISTRU KABINETA
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOME
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082929, fakss 67280469, e-pasts nvo@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

5.3.2/1
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.1
2016.gada 27.janvārī
Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Zaļā zāle
Sēdi vada:
Mārtiņš Krieviņš- Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Eva Birzniece Latvijas Pilsoniskās alianse
2. Astrīda Babāne – Latvijas Juristu apvienība
3. Mārtiņš Šteins- Latvijas Jaunatnes padome
4. Andris Gobiņš- Eiropas Kustība Latvijā
5. Gundars Jankovs - Delna
6. Āris Ādlers - Latvijas Lauku forums
7. Antonija Skopa –Šlāpina - Ascendum
8. Terezija Mackare - Rīgas aktīvo senioru alianse
9. Māra Sīmane – Pārresoru koordinācijas centrs
10. Edgars Šadris - Finanšu ministrija
11. Solvita Vēvere- Kultūras ministrija
12. Agnese Rācene-Krūmiņa - Tieslietu ministrija
13. Elita Turka- VARAM
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Uzvārds /Vārds
Organizācija
1.Agnese Trofimova
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts
2.Andrejs Melnalksnis
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
3.Barba Girgensone
LJA
4.Dace Bluķe
"Latvijas Radošo savienību padome"
5.Egils Rupeks
Baltijas Franšīzes Fonds
6.Gints Kauniste
Biedrība "Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm"
7.Ilona Kiukucāne
LDDK
8.Ilze Kalniņa
Latvijas Privātskolu asociācija
9.Ilze Trušinska
VARM
10.Ināra Kalniņa
Latvijas Privātskolu asociācija
11.Inārijs Voits
Biedrība ”Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija”
12.Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs
13.Inese Šubēvica
Latvijas Jaunatnes padome
14.Irina Avdejeva
LIZDA
15.Iveta Krauja
Latvijas Iepakojuma asociācija

16.Iveta Leimane
17.Juris Dilba
18.Lāsma Katšena
19.Lienīte Skaraine
20.Lilita Kalnāja
21.Linda Mežviete
22.Aija Bauere
23.Līga Dolace
24.Marija Heislere - Celma

IPRA
Latvijas Zaļā kustība
Latvijas Enerģētikas aģentūra
Talsu Skeitborda klubs
Mazirbes draugu kopa
SIF
SIF
Nodibinājuma "Centra Dardedze"
Rīgas Latviešu biedrība

Protokolē:
L.Titāne – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11.00.
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.k.
1.

2.

3.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

Apstiprināt 23.12.2015. sēdes protokolu un Mārtiņš Krieviņš
27.01.2016. sēdes darba kārtību
Valsts kancelejas direktors, Memoranda
padomes vadītājs
NVO Fonda darbības prioritātes 2016.gadam Āris Ādlers
Biedrības "Latvijas lauku forums"
izpilddirektora vietnieks, NVO fonda
stratēģiskās plānošanas komitejas pārstāvis
FM ziņojums par sagatavotajiem
Edgars Šadris
priekšlikumiem NVO atbalstam un
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu
kapacitātes stiprināšanai ES struktūrfondu un stratēģijas departamenta direktors
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas
periodā
Haralds Beitelis
Valsts kancelejas Eiropas Savienības
struktūrfondu departamenta vadītājs

4.

Memoranda padomes 2016.gada darba plāna
parakstīšana

5.

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba
kārtība

Juris Dilba
Biedrība “Latvijas Zaļā kustība”
Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda
padomes vadītājs
Mārtiņš Krieviņš
Valsts kancelejas direktors, Memoranda
padomes vadītājs
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Pirms Memoranda padomes sēdes darba kārtībā ietverto jautājumu izskatīšanas vārds tiek
dots PKC vadītājam Pēterim Vilkam.
P.Vilks informē, ka Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Rasma Pīpiķe ir vērsusies pie
Māra Kučinska, ar lūgumu ieklausīties NVO sektora sagatavotajos priekšlikumos Valdības
deklarācijai. Tā kā PKC ir iesaistīts deklarācijas veidošanā, sniedzot atbalstu premjeram,
potenciālais premjera amata kandidāts M.Kučinskis ir lūdzis nodot ziņu NVO, ka viņš vēlas
piedalīties kādā no turpmākajām Memoranda padomes sēdēm. Vienlaikus M.Kučinskis esot
norādījis, ka tiek saņemti NVO priekšlikumi deklarācijai, kas tiks izvērtēti kopā ar
potenciālajiem koalīcijas partneriem, tostarp vienojoties, kuri no priekšlikumiem tiks
pārlikti uz Valdības rīcības plānu.
1.jautājums
Memoranda padomes 23.12.2015. protokola un 27.01.2016. sēdes darba kārtības
apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: M.Krieviņš
Memoranda padome nolemj: apstiprināt 23.12.2015. protokolu un 27.01.2016. darba
kārtību.
2. jautājums
NVO Fonda darbības prioritātes 2016.gadam
_____________________________________________________________________
Ziņo: Āris Ādlers
Ā.Ādlers informē, par NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas sēdē lemto attiecībā uz
NVO fonda darbības virzieniem, projektiem paredzēto finansējumu un iesniedzēju atbilstības
nosacījumiem.
Prezentācija pieejama šeit: http://ejuz.lv/6tr
S.Vēvere izsaka pateicību par valsts pārvaldes un NVO sektora efektīvo un operatīvo
sadarbību, un norāda, ka Kultūras ministres uzstādījums attiecībā uz administratīvajām
izmaksām- šī programma ir jāīsteno no jau esošajiem SIF pieejamajiem administratīvajiem
līdzekļiem. Tāpat Kultūras ministrija tuvākās nedēļas laikā ir gatava noslēgt līgumu ar SIF.
A.Bauere norāda, ka no SIF puses tiks darīts viss, lai NVO fonds tiktu ieviests pēc iespējas
efektīvāk, jo SIF ļoti labi apzinās, ka tā kā šis ir NVO fonda pirmais pastāvēšanas gads, pēc
tā tiks spriests gan par SIF, gan par NVO sektoru kopumā. SIF padomes sēde, kurā cita
starpā tiks izskatītas un apstiprinātas izvirzītās NVO fonda 2016.gada darbības prioritātes,
tiek plānota februāra beigās, kad varēs diskutēt jau par konkrētu finansējuma pārdali.
A.Bauere norāda, ka SIF ir piedāvājis savu budžetu izskatīt pa punktiem par jebkuru pozīciju,
jo SIF pamatbudžeta administratīvajos izdevumos ietilpst ne tikai algas un iestādes
uzturēšanas izdevumi, bet arī nacionālās programmas. Beidzoties EEZ finanšu instrumenta
2009-2014.gada perioda finansējumam, SIF darbiniekus nākas vai nu rotēt vai atlaist no
darba. Bez papildus finansējuma NVO fonda administratīvo izmaksu segšanai, SIF nevar
nodrošināt fonda ieviešanu.
M.Krieviņš norāda, ka viņam ir saprotama gan SIF, gan KM, gan NVO sektora pozīcija,
tomēr ir jārod kāds cits risinājums, lai netiktu samazināts finansējums, kas ir paredzēts NVO
aktivitāšu nodrošināšanai.
A.Gobiņš: par laika grafiku- kad NVO reāli varētu pieteikties finanšu līdzekļiem? Kādēļ
interešu aizstāvības sadaļai paredzēti tikai 50 000 eiro?
L.Mežviete informē, ka laika grafiku paredzēts īstenot atbilstoši koncepcijā noteiktajam- līdz
1.martam paredzēts izstrādāt gan konkursa nolikumu, gan plānots izsludināt konkursu.
Projektu īstenošana atbilstoši koncepcijā nolemtajam- sākot no 1.jūnija.
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Ā.Ādlers- informē, ka kopīgās diskusijās tika nolemts, ka, ja organizācija vēlas startēt, uz
sadaļu “interešu aizstāvība”, tas neizslēdz iespēju, ka tā var darboties arī virziena “NVO
darbības stiprināšana” ietvaros.
S.Vēvere norāda, ka iniciatīva prioritāšu noteikšanā tika dota NVO sektoram.
A.Gobiņš vai nākotnē NVO fonda prioritāšu sarakstā varētu iekļūt arī tās prioritātes, kurām
šogad finansējums nepietika?
Ā. Ādīlers norāda, ka 2017.gadam NVO fondam budžets nav, tādēļ tas atkal būs kopīgs
darbs, lai pastāvētu NVO fonds un tam būtu finansējums. Koncepcija ir izstrādāta ar sešiem
darbības virzieniem, tomēr šogad, lai samazinātu administratīvo slogu un novērstu
sadrumstalotību, tika apstiprināti tikai 3 darbības virzieni.
S.Vēvere piebilst, ka KM ir iesniegusi priekšlikumu FM pamatbudžetā iekļaut šos 400 000
tūkstošus.
I.Siliņa- ja projektu realizācija sāksies jūnijā- kāds ir gala termiņš?
L.Mežviete norāda, ka šis joprojām ir diskusiju jautājums, vienlaikus paturot prātā, ka valsts
budžeta finansējums ir jāapgūst konkrētā gada ietvaros, līdz ar to visi projektu noslēgumu
pārskati (vismaz 125) jāpagūst izskatīt un apstiprināt līdz decembra vidum.
G.Jankovs piebilst, ka tā kā projektu realizācija var sākties tikai jūnijā, varbūt varētu domāt
par izmaksām, kuras varētu attiecināt arī gadījumā, ja tās radušās vēl pirms jūnija. Šo
nosacījumu varētu iekļaut MK noteikumos.
L.Mežviete norāda, ka valsts budžeta programmām nav MK noteikumi, bet gan programmas
konkursa nolikumi. Attiecībā uz izmaksu attiecināšanu pirms projekta īstenošanas līguma
parakstīšanas – izmaksas varētu tikt attiecinātas no SIF padomes lēmuma (ja projekts
apstiprināts bez nosacījumiem) vai lēmumā iekļauto nosacījumu izpildes (ja lēmumā par
apstiprināšanu iekļauti nosacījumi) datuma.
Valsts kancelejas direktors izsaka pateicību NVO sektoram, SIF un KM par procesa
operatīvo organizāciju.
Nolemts:
1. Memoranda padome saskaņo izvirzītās NVO Fonda darbības prioritātes 2016.gadam.
3.jautājums
FM ziņojums par sagatavotajiem priekšlikumiem NVO atbalstam un kapacitātes
stiprināšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas
periodā
_____________________________________________________________________
Ziņo: J.Dilba, E.Šadris, H.Beitelis
J.Dilba informē par NVO līdzdalību ES Struktūrfondu uzraudzībā un ieviešanā. Prezentācija
pieejama šeit: http://ejuz.lv/6tr
E.Šadris ziņo par NVO iesaisti ES fondu plānošanas periodā. Prezentācija pieejama šeit:
http://ejuz.lv/6tr
E.Šadris norāda, ka attiecībā uz J.Dilbas prezentāciju ļoti daudz kam var piekrist, t.sk. par
identificētajām problēmām. Tas, ka Uzraudzības komiteja ir ļoti plaša, ir fakts, tomēr FM
nevar piekrist, ka nav izstrādāti kritēriji, kā tiek izraudzīti komitejas pārstāvji. Ne vienmēr ir
iegūstams atbalsts no nozaru ministrijām attiecībā par kādas konkrētas organizācijas
nepieciešamību būt pārstāvētiem Uzraudzības komitejā, jo 99% gadījumu tiek saņemta
atbilde- ja organizācija vēlais, lai viņa piedalās. FM ir mēģinājusi efektivizēt plašo
Uzraudzības komitejas sastāvu, fokusējoties uz apakškomitejām (par katru investīcijas
virzienu ir sava apakškomiteja). E.Šadris norāda, ka apakškomitejās sarunas un diskusijas
nav formālas- gluži otrādi tajās tiek reāli runāts par problēmsituācijām. FM atzīst, ka sāpīga
tēma ir kā stiprināt sabiedriskā labuma organizāciju un Latvijas nevalstisko organizāciju
kopējās intereses pārstāvošo NVO darbību attiecībā pret nozaru asociācijām un lielo
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uzņēmumu lobijiem, tomēr FM darbinieku kompetencē nav iespējams noteikt kā labā
darbojas konkrētā NVO, kura ir pieteikusi savu dalību Uzraudzības komitejā.
Kā, piemērs tiek minēta visilgstošāk diskutētā programma “Biotopu kartēšana programma”,
kurā ļoti plaši iesaistās NVO, no kurām daļa iestājas VARAM pusē, daļa aktīvi aizstāv
Zemkopības ministriju, Ceļu būvētāju biedrība aktīvi mēģina panākt, lai VARAM sniegtās
idejas tiktu būtiski reformētas. FM norāda, ka bez skaidrām, valdības līmenī apstiprinātām
vadlīnijām, FM nav kompetenta noteikt, kurai NVO ir taisnība, kurai pusei pietrūkst
kapacitātes un tā būtu jāstiprina. Tāpat E.Šadris norāda, ka atalgojumu Uzraudzības
komitejas dalībniekiem nav plānots maksāt.
J.Dilba pasakās FM par izteikto gatavību uzklausīt un sadarboties, un izsaka vēlmi norunāt
konkrētu datumu, kad satikties ar FM kopīgai diskusijai par vadlīniju konkrētiem principiem
un punktiem.
M.Krieviņš piebilst, ka viņu kā Valsts kancelejas direktoru uztrauc ļoti lēnā struktūrfondu
apgūšana, jo nav adekvāta situācija, kad vienu struktūrfondu noteikumu saskaņošana aizņem
gadu.
H.Beitelis informē par Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā pārstāvēto NVO
apmācību iespējām. Prezentācija pieejama šeit: http://ejuz.lv/6tr
M.Krieviņš norāda, ka pēc FM un biedrības “Latvijas Zaļā kustība” tikšanās, par tās
rezultātu varētu noziņot kādā no nākamajām Memoranda padomes sēdēm.
Nolemts:
1. Finanšu ministrijas un biedrības “Latvijas Zaļā kustība” pārstāvjiem savā starpā vienoties,
un nedēļas laikā informēt H.Beiteli par datumu, kad iecerēta savstarpēja tikšanās un
diskusija, lai procesa virzība attiecībā uz vadlīniju izstrādi kļūtu operatīvāka.
4. jautājums
Memoranda padomes 2016.gada darba plāna parakstīšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: M.Krieviņš
M.Krieviņš informē, ka arī Valsts kancelejas cilvēlkresursu kapacitāte ir ierobežota, tādēļ
atsevišķi jautājumi no darba plāna ir izņemti
Nolemts:
1. Apstiprināt Memoranda padomes darba plānu 2016.gadam.
5. Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)
_____________________________________________________________________
Ziņo: M.Krieviņš
M.Krieviņš aicina nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 24.februārī, plkst.11:00.
Tiklīdz tiks apstiprināts jaunais Ministru prezidents, ar viņu tiks diskutēts par iespēju šajā
datumā piedalīties Memoranda padomes sēdē.
Gadījumā, ja Ministru prezidents februāra beigās vēl netiks apstiprināts, februāra (vai marta)
darba kārtībā potenciāli varētu iekļaut šādus jautājumus:
1.Labklājības ministrijas ziņojums par iniciatīvu “Jauniešu garantija”- kā attīstījusies
jauniešu iesaiste darba tirgū un 2014./2015.gada sasniegtie rezultāti.
2.Valsts kancelejas ziņojums “Valsts pārvaldes pieredze un rekomendācijas uz klientu
orientētai komunikācijai”.
3.Valsts kancelejas ziņojums par konkrētiem priekšlikumiem grozījumiem MK kārtības rullī,
sabiedrības līdzdalības efektivitātes uzlabošanai.
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Memoranda padomes sēdes video ieraksts apskatāms šeit:
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/tiesraides/videoarhivs/?v=aad1nka0
Sēdes vadītāja M.Krieviņš
Protokolē L.Titāne
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