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5.3.2. – 1
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.1
2015.gada 28.janvārī
Rīgā, Brīvības ielā 36, Zaļajā zālē
Sēdi vada:
Laine Kučinska- Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas
jautājumos
Laimdota Straujuma- Ministru prezidente
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
U.Dūmiņš –Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājs
R.Bunka - Latvijas Juristu apvienība
I. Ķelpe - Eiropas Kustība Latvijā
A. Rācene-Krūmiņa – Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore
V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums
E.Treibergs- Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
P.Vilks - Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
G. Jankovs- Sabiedrība par atklātību Delna
I.Siliņa- Kurzemes NVO atbalsta centrs
I.Braunfelde- Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja
U.Lielpēters- Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas un integrācijas
jautājumos
I. Jaunzeme- Labklājības ministrijas valsts sekretāre
G. Puķītis- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Uzvārds /Vārds
Organizācija
Agnese Alksne
Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma
Agnese Trofimova
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Alda Sebre
Sabiedrības integrācijas fonds
Anda Grīnfelde
Rīgas aktīvo senioru alianse
Andrea-Eleonora Masotto
Eiropas Kustība Latvijā
Andrejs Saviks
Latvijas juristu apvienība
Anita Kleinberga
Kultūras ministrija
Biruta Ingiļāvičute
Zemkopības ministrija
Boriss Kņigins
Finanšu ministrija
Brigita Siliņa
Starptautiskā teātra institūts
Bruno Barons
Rīgas aktīvo senioru alianse
Edgars Overins
EURO LAT UNION

Elīna Ērgle
Ilze Aleksandroviča
Ilze Trušinska
Inese Brokāne- Zarāne
Ingrīda Janova
Inta Rozenšteine
Jānis Butkevičs
Jānis Felsbergs
Jānis Irbe
Kristīne Kļaviņa
Kristīne Zonberga
Laila Balga
Lelde Eņģele
Maija Butlere Bērziņa
Sanita Putniņa
Silvija Beikerte
Terezija Mackare
Valda Smirnova

Ārlietu ministrija
Satiksmes ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Finanšu ministrija
Iekšējo auditoru institūts
Satiksmes ministrija
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Jelgavas pensionāru biedrība
Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija
Veselības ministrija
Latvijas Pilsoniskā alianse
Sieviešu tiesību institūts
Latvijas Dabas fonds
Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Biedrība "Radošās Idejas"
Rīgas aktīvo senioru alianse
Rīgas aktīvo senioru alianse
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Protokolē:
L.Titāne – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.15.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.k.

Jautājums

1.

Apstiprināt 28.01. sēdes darba kārtību

2.

Ziņojums par Valdības rīcības plānuministriju, sadarbības un sociālo partneru, kā
arī Ministru prezidentes un nozaru ministriju
diskusiju un paveiktā darba rezultāts.
Dažādi (nākamās sēdes datums u.c.)
 25.02. Jauno biedru pievienošanās
pasākums. NVO tikšanās ar Ministru
prezidenti

3.

Ziņo/Uzaicināti
Laine Kučinska
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes komunikācijas jautājumos
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
Pēteris Vilks
Laine Kučinska
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes komunikācijas jautājumos

1. jautājums
Memoranda padomes 28.01.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo L.Kučinska
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt Memoranda padomes 28.01.2015. darba kārtību.
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2. jautājums
Ziņojums par Valdības rīcības plānu- ministriju, sadarbības un sociālo partneru,
kā arī Ministru prezidentes un nozaru ministriju diskusiju un paveiktā darba rezultāts
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Straujuma, P.Vilks
Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Straujuma, P.Vilks, R.Bunka, A. Rācene-Krūmiņa,
U.Dūmiņš, I. Ķelpe, G.Jankovs, V.Kudiņš, I.Jaunzeme, E.Treibergs, J. Felsbergs,
U.Lielpēters.
L.Straujuma informē, ka ministrijas, sadarbojoties ar nevalstiskajām, organizācijām (NVO)
ir sagatavojušas Valdības rīcības plāna projektu, kas ir paredzēts nākamajiem 4 gadiem. L.
Straujuma īpaši uzteic un izsaka pateicību 3 organizācijām: Sabiedrībai par atklātību Delna,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijai un Providus, kas iesnieguši daudz konstruktīvus
priekšlikumus Valdības rīcības plāna tapšanas procesā.
L.Straujuma dod vārdu Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājam P. Vilkam.
P.Vilks klātesošajiem ziņo par Valdības rīcības plāna (VRP) tapšanas gaitu, par
būtiskākajiem uzdevumiem, kas izriet no Valdības deklarācijas noteiktajām prioritātēm, par
sektoram īpaši nozīmīgajiem pilsonisko sabiedrību sekmējošiem pasākumiem, kā arī par
VRP izpildi un uzraudzību. Prezentācija pieejama MK mājas lapā, pie 28.01. sēdes darba
kārtības.
L.Straujuma dod vārdu NVO, lai uzklausītu viedokli par VRP iekļautajiem uzdevumiem.
R.Bunka aicina valdības vadītāju vērst uzmanību uz divām tēmām:
1. NVO tiesiskās darbības traucējumu novēršana jeb nepieciešamība uzlabot tiesisko
regulējumu Uzņēmuma reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudes
procesā.
2. Nepieciešamība nodrošināt pilnvērtīgu mehānismu, kurš spēj sagatavot valsts
aparātam nepieciešamo personālu.
R.Bunka norāda, ka visi pārējie VRP uzdevumi ir ieļaujami un atbalstāmi.
A. Rācene-Krūmiņa, Tieslietu ministrijas pārstāve, norāda, ka novembra Memoranda
padomes sēdē šis jautājums jau tika diskutēts, klātesot gan ministriju, gan Uzņēmuma
reģistra pārstāvjiem, tika norunāts, ka būtu nepieciešama darba tikšanās starp iesaistītajām
personām, lai izrunātu abu pušu redzējumu.
L.Straujuma atbalsta iesaistīto pušu darba tikšanos, lai rastu situācijai kompromisu.
U.Dūmiņš izsaka atzinību, ka VRP ir iekļauts jautājums par Latvijas NVO fonda izveidi, jo
šis jautājums NVO sektoram ir bijis aktualitāte jau pēdējos 10 gadus. U.Dūmiņš norāda, ka
daudzu VRP iekļauto uzdevumu noslēgšanās paredzēta tikai ap 2018.gadu. U.Dūmiņš
norāda, ka Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) Norvēģijas finansējuma konkursi ir noslēgušies,
kā rezultātā būtu jāpasteidzina Latvijas NVO fonda izveide.
L.Straujuma vēršas pie NVO ar jautājumu vai no EEZ un Norvēģijas finanšu fonda ir
apgūts pietiekams finansējums nākamajam gadam?
U.Dūmiņš norāda, ka 2015.gada janvārī ir noslēdzies pēdējais konkurss, kurš paredz
finansējumu vēl šim gadam, tomēr nākamajā gada NVO sektoram ir pieejams ļoti neliels
finansējuma apjoms, kas nāks no pašvaldībām, no dažādām izglītības programmām, tomēr
būtu jāatrod veids, kā atbalstīt mazās kopienas, kas darbojas, lai veicinātu pilsoniskās
sabiedrības līdzdalību.
P.Vilks norāda, ka Memoranda padomē Finanšu ministrija ir sniegusi informāciju par EEZ,
Norvēģijas finanšu instrumentu izlietojumu un mērķiem jaunajā periodā. Nav pamata
pieņemt, ka jaunajā periodā nebūs NVO finansējums no EEZ Norvēģijas finanšu
instrumenta. P.Vilks norāda, ka ir apņemšanās NVO fondu izveidot līdz 2016.gadam.
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L.Straujuma aicina NVO nākamā gada budžeta apspriešanas procesā aktīvi virzīt jautājumu
par Latvijas NVO fondu, t.sk. par finansējuma jautājumu.
I. Ķelpe izsaka pateicību par NVO fonda jautājuma iekļaušanu VRP, pievienojas viedoklim
par nepieciešamību šo jautājumu virzīt uz priekšu pēc iespējas ātrāk, īpaši ņemot vērā šī brīža
ģeopolitisko situāciju, kad nevalstiskās organizācijas var būt labs sadarbības partneris, lai
vērstos pie sabiedrības, un informētu par politiskajām un ekonomiskajām aktualitātēm
pasaulē.
G.Jankovs norāda, ka pēc viņa rīcībā esošās neoficiālās informācijas, ir ziņas, ka Norvēģijas
finansējums šobrīd kavējas, joprojām notiek sarunas ar Eiropas Savienību par līgumu
noslēgšanu. G.Jankovs pateicas visām ministrijām, kuras darbojās pie VRP sagatavošanas.
Delna bija tā organizācija, kura VRP vairāk strādāja pie jautājumiem, kas saistīti ar
tiesiskumu un atklātību valsts pārvaldē, G.Jankovs šo sadarbību vērtē kā ļoti veiksmīgu,
norādot, ka Delnas sagatavotie priekšlikumi tika ņemti vērā. G.Jankovs piekrīt kolēģu
iepriekš teiktajam, ka būtu jāpārskata noteiktie termiņi jautājumam par NVO fonda izveidi
Latvijā, uz ko Ministru prezidente norāda, ka tas ir finansējuma jautājums. G.Jankovs
akcentē, ka citas NVO ir norādījušas, ka ir nepietiekams jauniešu organizāciju atbalsts, būtu
jāskatās uz šo jautājumu ilgtermiņā, jo jaunieši ir Latvijas nākotne. Tāpat G.Jankovs norāda,
ka jautājums par VRP iekļautajiem zaļajiem iepirkumiem- būtu jāprecizē vai šis jautājums arī
attiecas uz Eiropas fondiem.
P.Vilks atbildot par zaļo iepirkumu, norāda, ka tas ir kā vadlīnija- tehnisks līdzeklis, kā
varētu virzīties, ar mērķi panākt pēc iespējas lielāku patēriņu pašu ražotajām precēm un
produktiem.
V.Kudiņš vērš uzmanību uz VRP iekļauto punktu par sociālās uzņēmējdarbības tiesisko
regulējumu, norādot, ka arī šis process būtu jāpasteidzina vairāku iemeslu dēļ, piemēram,
pašvaldības savās attīstības programmās ieļauj punktu par vēlmi atbalstīt sociālo
uzņēmējdarbību, tāpat arī lauku reģionos šī uzņēmējdarbības forma var veicināt sociālā
kapitāla attīstīšanos.
I.Jaunzeme informē, ka valdībā tika izdiskutēts un pieņemts lēmums, ka termiņš
likumprojekta izstrādei, lai noteiktu sociālās uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu, noteikts
2018.gada 1.jūlijs. Šī gada pirmajā pusē tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas
nodrošinās iespēju uzsākt pilotprojektu gada otrajā pusē vai vēlākais nākamā gada sākumā.
Tieši pilotprojekts dos iespēju novērtēt kādās jomās nepieciešams veicināt sociālo
uzņēmējdarbību, jo izpratne par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kādās nozarēs tā
veicināma ir ļoti daudzveidīga.
U.Dūmiņš informē, ka NVO nevajadzētu uztvert tikai kā palīdzības lūdzējus, norādot, ka
jebkurai organizācijai apgūstot NVO fondu līdzekļus, samaksātajos nodokļos tiek papildināts
arī Latvijas valsts budžets. Ikviens eiro, kas tiek ieguldīts NVO sektorā, atnāk atpakaļ valsts
budžetā, tādēļ NVO fonda izveide Latvijā ir jo īpaši prioritāra.
L.Straujuma akcentē, ka kopš pirmās nostrādātās dienas valsts pārvaldē, vienmēr ir augstu
vērtējusi nevalstiskās organizācijas, turklāt sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām palīdz
valdībai tās izvirzīto uzdevumu pilnveidošanā.
E.Treibergs atzinīgi izsakās par sadarbību VRP sagatavošanā, tāpat arī atgādina, ka dzīve
ievieš savas korekcijas, tādēļ ikvienam būtu jārēķinās, ka ne viss, kas ierakstīts VRP
īstenosies noteiktajos termiņos.
J. Felsbergs no Jelgavas pensionāru biedrības norāda uz problēmsituāciju, kas valda
Latgales reģionā saistībā ar Latvijas sabiedrisko mediju- televīzijas netranslēšanu.
L.Straujuma norāda, ka šajā gadā piešķirts papildus finansējums gan Latvijas radio, gan
Latvijas televīzijai krievu valodā raidošo analītisko raidījumu nodrošināšanai.
U.Lielpēters norāda, ka jautājums par apraidi pagājušajā gadā ir ievērojami progresējis, jo
no valsts budžeta piešķirts finansējums Latgales reģiona apraides nodrošināšanai, kā rezultātā
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Latvijas radio 4 ir pieejams praktiski visā Latgalē. Tāpat papildus līdzekļi apraides un
programmas satura nodrošināšanai piešķirti arī šim gadam.
J.Felsbergs norāda, ka VRP nav apskatīts jautājums par veselības obligātās apdrošināšanas
sistēmas ieviešanu, tāpat norāda uz to, ka Latvija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā
priekšlaicīgi mirušo statistikā.
P.Vilks norāda, ka VRP 102.1.punkts nosaka uzdevumu- veidot ilgtspējīgu veselības
finansēšanas sistēmu, nodrošinot stabilu un prognozējamu finansējumu veselība aprūpei, tai
skaitā, izvērtējot jaukta veselības aprūpes finansēšanas modeļa ieviešanas iespējas.
3. jautājums
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).
_____________________________________________________________________
Ziņo L.Kučinska
L.Kučinska informē, ka 25.februārī notiks jauno NVO pievienošanās NVO un MK
sadarbības memorandam, NVO sektoram atkal būs iespēja tikties arī ar Ministru prezidenti.

Sēdes vadītāja L.Kučinska
Protokolē L.Titāne
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