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

5.3.2/8
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.8
2015.gada 28.oktobrī
Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Zaļā zāle
Sēdi vada:
Rasma Pīpiķe- Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja
vietniece
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Inese Gailīte- Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā
departamenta vadītāja
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. Zaiga Pūce- Ascendum
8. Silvija Beikerte- Rīgas aktīvo senioru alianse
9. Ieva Kārkliņa – Pārresoru koordinācijas centrs
10. Ieva Braunfelde- Finanšu ministrija
11. Uldis Lielpēters- Kultūras ministrija
12. Valda Smirnova - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13. Inguss Kalniņš- Tieslietu ministrija
14. Linda Pauga- Labklājības ministrija
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Uzvārds /Vārds
1. Agnese Trofimova
2. Agnese Rācene-Krūmiņa
3. Krista Garkalne
4. Egils Rupeks
5. Linda Mežviete
6. Andrejs Melnalksnis
7. Vilis Brūveris
8. Maija Butlere Bērziņa
9. Inta Laganovska Dīriņa
10. Kristīne Zonberga
11. Mikus Zelmenis
12. Kristīne Rupeika

Organizācija
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts
Tieslietu ministrija
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Baltijas Franšīzes Fonds
SIF
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
LJP
Attīstības centrs ģimenei
Labklājības ministrija
Latvijas Pilsoniskā alianse
Latvijas Kvalitātes biedrība
LJA

13. Dainis Šaicāns
14. Signe Briška

LJA
LJA

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

Jautājums

1.

Apstiprināt 30.09.2015. sēdes protokolu un
28.10.2015. sēdes darba kārtību

2.

Informatīvs ziņojums par ES jaunatnes
konferences rekomendācijām

3.

4.
5.

Rekomendācijas
NVO sadarbības iespējas un
risinājumi bēgļu uzņemšanas jautājumu
koordinēšanai Latvijā 2015(Rezumē no 26.10
NVO diskusijām)
Par Memoranda padomes 2016.gada darba
plāna sagatavošanas procesu
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba
kārtība)
 Par Memoranda padomes pārstāvību
Uzraudzības komitejā

Ziņo/Uzaicināti
Rasma Pīpiķe
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda
padomes vadītāja vietniece
Vilis Brūveris
Latvijas Jaunatnes padomes Starptautiskās
programmas direktors
Rasma Pīpiķe
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda
padomes vadītāja vietniece
Zaiga Pūce
Ascendum valdes priekšsēdētāja
Rasma Pīpiķe
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore; Memoranda
padomes vadītāja vietniece

1.jautājums
Memoranda padomes 30.09.2015. protokola un 28.10.2015. sēdes darba kārtības
apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: R.Pīpiķe
Memoranda padome nolemj: apstiprināt 30.09.2015. protokolu un 28.10.2015. darba
kārtību.
2. jautājums
Informatīvs ziņojums par ES jaunatnes konferences rekomendācijām
_____________________________________________________________________
Ziņo: V.Brūveris
V.Brūveris Memoranda padomes sēdes klātesošos iepazīstina ar strukturētā dialoga būtību
un ES jaunatnes konferences izstrādātajām rekomendācijām. Prezentācija pieejama šeit:
http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibasmemoranda-istenosanas-padomes-4
Ā.Ādlers- vai šīs rekomendācijas ir tikušas apspriestas ar Izglītības un zinātnes ministriju?

2

V.Brūveris norāda, ka šīs rekomendācijas ir tapušas ES jaunatnes konferencē- kopā
sadarbojoties jauniešu un dalībvalstu ministriju pārstāvjiem, kā rezultātā šis ir kopdarbs.
Kolēģi no IZM ir jau iniciējuši vairākas tikšanās, sarunas tiek turpinātas
Z.Pūce- vai ir rekomendāciju ieviešanas labā prakse, kas aizgūta no citām valstīm?
V.Brūveris norāda, ka strukturētā dialoga pasākumi notiek kopš 2010.gada, šis ir ceturtais
process, tiek strādāts pie mērīšanas mehānisma ieviešanas, lai varētu veikt arī salīdzināšanas
procesu par periodiem, t.sk. veidot labo praksi.
L.Pauga apliecina, ka jauniešu bezdarbs joprojām ir aktuāls jautājums, viens no pozitīvajiem
piemēriem ir jauniešu garantija, kuras izstrādes procesā bija iesaistītas ļoti daudz institūcijas
un sadarbības partneri.
V.Brūveris norāda, ka Eiropas jaunatnes foruma viedoklis, ir tāds, ka Jauniešu garantija ir
pakļauta augstai neveiksmei visā Eiropas Savienībā, viens no iemesliem- jaunatnes sektors ir
ļoti vāji iesaistīts.
R.Pīpiķe aicina kā vienu no 2016.gada Memoranda padomes darba plāna punktiem attiecināt
uz Jaunatnes rekomendācijām. R.Pīpiķe norāda, ka pēc prezentācijas nav noprotams, cik ilgā
laika posmā rekomendācijas plānots īstenot. Tomēr Memoranda padomes darba plānā- 2016.
gada ietvaros viena no astoņām, jeb prioritārā rekomendācija varētu tik ietverta kā viens no
darba plāna uzdevumiem. Ņemot vērā šajā sēdē izskanējušos dažādos viedokļus par Jauniešu
garantijas lietderību, aicinājums kādā no 2016.gada pirmajām Memoranda padomes sēdēm
jautājumu par Jauniešu garantiju izskatīt plašāk, t.sk. apskatīt projekta sasniegtos rezultātuskā attīstījusies jauniešu iesaiste darba tirgū.
Nolemts:
1. Memoranda padomes 2016. gada darba plānā kā vienu no uzdevumiem noteikt- prioritārās
Jaunatnes konferences rekomendācijas ieviešanas procesa uzsākšana.
2. Memoranda padomes 2016.gada vienā no pirmajām sēdēm izskatīt jautājumu par Jauniešu
garantiju, aicinot Labklājības ministriju informēt par projekta sasniegtajiem rezultātiem, t.sk.,
kā attīstījusies jauniešu iesaiste darba tirgū.

3.jautājums
NVO sadarbības iespējas un risinājumi bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai
Latvijā 2015
_____________________________________________________________________
Ziņo: R.Pīpiķe
R.Pīpiķe informē, ka šajā sanāksmē bija pārstāvētas gan NVO, gan valsts pārvaldes, gan
individuālas personas, t.sk., 3 personas, kuras faktiski bija piedzīvojuši procesu bēgļa statusa
saņemšanai. Sanāksmes laikā notika 7 darba grupas, tuvākajā laikā tiks izstrādāts
“apņemšanās dokuments”, kurā tiks paustas daba grupās izteiktās idejas un risinājumi.
R.Pīpiķe izsaka lielu pateicību par pozitīvo, atvērto gaisotni, sniegtajiem risinājuma
variantiem un atbalstu, kas tika sniegts, lai šāds pasākums varētu notikt. Plašāk par
sanāksmes norisi šeit: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/kopa-mes-varam-palidzet6708/
I.Kārkliņa atzīmē, ka 70% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka viņi neatbalsta bēgļu uzņemšanu
Latvijā, tādēļ būtu jāsaprot kādēļ ir šāda nostāja un jāmeklē risinājumi, pretējā gadījumā
sabiedrībai rodas bailes un vēlēšanās norobežoties. PKC ir gatavs turpināt sadarboties ar
NVO t.sk., padziļinātā sabiedrības izpētē.
Ā.Ādlers piebilst, ka kādā brīdī uz šo jautājumu vajadzētu paskatīties arī plašāk- par
vispārīgu toleranci un izpratni pret savādāk domājošajiem.
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A.Bibāne piebilst, ka Latvijas Juristu apvienības (LJA) valdes sēdē tika diskutēts par
patvērumu meklētāju izmitināšanas iespējām. LJA iesaka valsts budžeta līdzekļu taupīšanas
nolūkā, izskatīt iespēju patvēruma meklētājus izmitināt bijušajā Šķirošanas cietumā, jo
pateicoties ēkas infrastruktūrai būtu nepieciešami salīdzinoši nelieli finansiāli ieguldījumi
telpu pielāgošanai personu izmitināšanai.
R.Pīpiķe izsaka pateicību par izteikto viedokli un iesaka LJA nosūtīt savu viedokli un
priekšlikumus Daigai Holmai no Iekšlietu ministrijas, kura ir atbildīga par šiem jautājumiem
Nolemts:
1. Memoranda padome pieņem zināšanai R.Pīpiķes sniegto informāciju par notikušo
sanāksmi “NVO sadarbības iespējas un risinājumi bēgļu uzņemšanas jautājumu
koordinēšanai Latvijā 2015”.
4. jautājums
Par Memoranda padomes 2016.gada darba plāna sagatavošanas procesu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Z.Pūce
Z.Pūce informē, ka Memoranda padomes NVO pārstāvju tikšanās laikā ar Valsts kancelejas
direktoru M.Krieviņu tika sagatavota skice Memoranda padomes 2016.gada darba plānam
(galvenie bloki- Padomes darbs kopumā, NVO loma valsts pārvaldē, Tematiskās iniciatīvas:
Latvijas simtgade).
R.Pīpiķe aicina valsts pārvaldes pārstāvjiem padomāt par priekšlikumiem Memoranda
padomes darba plānam. Tāpat padomei kopumā ir jāpadomā par to kādā veidā labāk
nodrošināt cilvēku iesaisti Memoranda darba plāna sagatavošanā un arī īstenošanā.
I.Kārkliņa atzīmē, ka 2015.gada 25.septembrī tika apstiprināti ANO ilgtspējīgas attīstības
mērķi. PKC jau ir veicis mājasdarbu- gan ticies ar ministriju politikas plānotājiem, gan
kartējuši NAP, tādēļ PKC vēlētos informēt Memoranda padomi par rezultātiem kādā no
tuvākajām sēdēm.
R.Pīpiķe norāda, ka PKC varētu pārsūtīt lasāmo informāciju, lai Memoranda padomes
locekļi varētu iepazīties ar materiāliem un uzsākot darbu pie Memoranda padomes 2016.gada
darba plāna, varētu tajā iekļaut uzdevumus, kas izrietētu arī no PKC sniegtās informācijas.
I.Kārkliņa norāda, ka no procesa plānošanas viedokļa, būtu ļoti nozīmīgi pirmo informāciju
sniegt klātienē, lai pēc tam Memoranda padomes locekļi varētu turpināt mājas darbu,
sagatavojot komentārus pie rakstiskā materiāla.
Nolemts:
1. A.Gobiņš redakcionāli precizē Memoranda padomes darba plāna skici, tā tiek pārsūtīta
L.Titānei, kura tālāk to pārsūta Memoranda padomei papildus komentāru un priekšlikumu
sniegšanai, lai nākamās sēdes laikā nolemtu, kā darba plāna sagatavošanas procesā
visefektīvāk iesaistīt arī pārējās Memorandu parakstījušās NVO un valsts pārvaldes iestādes.
2. Decembra Memoranda padomes sēdē PKC īsi ziņot par ANO ilgtspējīgas attīstības
mērķiem un to sasaisti ar NAP.
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5. Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)
_____________________________________________________________________
Ziņo: R.Pīpiķe
R.Pīpiķe informē, ka atkārtoti ir aktualizējies jautājums par to, ka NVO pārstāvji nevar
kvalitatīvi nodrošināt dalību Finanšu ministrijas struktūrfondu uzraudzības komitejas sēdēs.
Ir notikušas tikšanās starp NVO, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju, lai diskutētu kādā
veidā uzlabot šo iesaistes mehānismu. R.Pīpiķe informē, ka tiks izstrādātas īpašas vadlīnijas
valsts pārvaldei par NVO iesaisti struktūrfondu apguvē.
R.Pīpiķe ziņo, ka 27.oktobrī saņemta Labklājības ministrijas vēstule par Ministru kabineta
noteikumu projektu “Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā”.
I. Laganovska Dīriņa informē, ka 2015.g. 18.jūnijā ir pieņemts Brīvprātīgo darba likums,
kurā ir noteiks MK uzdevums- uzskaitīt darbus, kurus veicot, brīvprātīgais būtu jāapdrošina
pret riskiem veselībai un dzīvībai. Ar Ministru prezidentes rezolūciju šis uzdevums ir
noteikts Labklājības ministrijai. MK noteikumu projekts ir sagatavots un to ir nepieciešams
saskaņot, līdz šim konsultācijas ir notikušas ar tādām nevalstiskām organizācijām kā Latvijas
Sarkanais Krusts, Latvijas Samariešu apvienība, kā arī Apvienība HIV.LV. Ņemot vērā to, ka
likumam ir jāstājas spēkā 2016.g. 1.janvārī, Labklājības ministrija lūdz Memoranda padomes
elektronisko saskaņošanu.
Z.Pūce: vai projektā ir norādes uz konkrētiem darbiem vai arī tikai atzīme “bīstami darbi”?
I. Laganovska Dīriņa norāda, ka projektā ir izdalīti bīstamie darbi un atsevišķi riski.
Ā.Ādlers: vai laukos talkas varēs taisīt?
I. Laganovska Dīriņa norāda, ka talkas neiekļaujas šajā statusā.
R.Pīpiķe aicina Memoranda padomes NVO pārstāvjiem līdz 5.novembra plkst. 10:00 savu
saskaņojumu vai priekšlikumus iesūtīt L.Titāne, lai viedokļus varētu apkopot un līdz
9.novembrim nosūtīt Memoranda padomes viedokļa vēstuli Labklājības ministrijai.
R.Pīpiķe atgādina, ka katrai organizācijai ir iespējas regulārā līdzdalības procesā sniegt savu
atzinumu LM, proti, MK noteikumus atbalstīt, virzīt, noraidīt, mainīt u.c.
R.Pīpiķe norāda, ka ir ļoti pārsteigta, par dzirdēto ideju un Saeimā iesniegto priekšlikumulikvidēt PKC. Tā kā PKC veic ļoti nozīmīgu darbu, R.Pīpiķe aicina Memoranda padomes
locekļus padomāt arī no sabiedrības līdzdalības viedokļa par šīs iestādes vērtīgo devumu.
Ā. Ādlers: nav bijusi iespēja iepazīties ar NVO saprotamu prezentāciju par jauno NVO
darbības jomu klasifikatoru.
R. Pīpiķe aicina noskaidrot vai no KM varētu lūgt rakstisku brīfu, kas nebūtu MK noteikumu
teksts, bet ikvienam iedzīvotājam (NVO pārstāvim) vieglā valodā saprotams- kas ir jaunā
Biedrību un nodibinājumu klasifikācija un ko tā paredz. Šo materiālu būtu lietderīgi izsūtīt
visām biedrībām, kas parakstījušas sadarbības memorandu ar valdību.
Nolemts:
1. L.Titānei Memoranda padomes NVO pārstāvjiem pārsūtīs LM sagatavoto dokumentu
paketi, aicinot sniegt katras NVO saskaņojumu/ priekšlikumus par attiecīgajiem MK
noteikumiem. Katrai organizācijai individuāli iesūtīt atbildes līdz 05.11. plkst.10:00, lai
Memoranda padomes sekretariāta vārdā var paspēt sagatavot elektronisku vēstuli par
padomes saskaņojumu/ priekšlikumiem.
2. L.Titānei lūgt Kultūras ministrijai sagatavot prezentācijas vai citā rakstiskā veidā (formātā)
apkopotu informāciju ar skaidrojumu par jauno NVO jomu klasifikatoru (ABC).
3. Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 25.novembrī plkst. 11:00. Paredzamie darba
kārtības jautājumi:
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1. Finanšu ministrijas ziņojums par sagatavotajiem priekšlikumiem NVO
atbalstam un kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā (29.07.2015. sēdē tika
nolemts Valsts kancelejai kopā ar Finanšu ministriju sarīkot atsevišķu tikšanos, lai
diskutētu par NVO kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā, Finanšu ministrijai sagatavot
priekšlikumus, kurus prezentēt Memoranda padomei, kā rast risinājumu attiecībā uz
plašāku atbalstu NVO sektoram.)
2. Tieslietu ministrijas ziņojums par darba grupas pieņemto lēmumu un
paredzamajiem grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā par atbildīgās
iestādes noteikšanu, organizācijas publiskas darbības apturēšanas jautājumā.
3. Par Memoranda padomes 2016.gada darba plāna sagatavošanas procesu- kā
visefektīvāk iesaistīt arī pārējās Memorandu parakstījušās NVO un valsts pārvaldes
iestādes.
4. VID par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā saistībā ar biedrību un
nodibinājumu saimnieciskās darbības raksturojošiem kritērijiem (šī jautājuma
izskatīšana Memoranda padomes sēdē atkarīga no iespējas VID iepriekš sarīkot
darba grupas sanāksmi).
Memoranda padomes sēdes video ieraksts pieejams šeit:
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/tiesraides/videoarhivs/?v=124mPxd3
Sēdes vadītāja R.Pīpiķe
Protokolē L.Titāne
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