223 – 2/7
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.7
2014.gada 29.oktobrī
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta bibliotēkā
Sēdi vada:
Elita Dreimane- Memoranda padomes vadītāja, Valsts kancelejas direktore
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
I.Šimanska – Memoranda padomes vadītājas vietniece, Latvijas Pilsoniskās alianse
G.Berķe – Dzīvības koks
A. Logins - Latvijas Juristu apvienība
L.Sniķe - Eiropas Kustība Latvijā
U.Lielpēters – Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks
I. Kalniņš– Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
I.Stalidzāne – Latvijas Lauku forums
A.Hauka – Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
P.Vilks - Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
G. Jankovs- Sabiedrība par atklātību Delna
I.Siliņa- Kurzemes NVO atbalsta centrs
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Uzvārds /Vārds
Organizācija
Andrejs Saviks
Latvijas juristu apvienība
Agnese Trofimova
Latvijas Sarkanais Krusts
Andris Bērziņš
Latvijas Samariešu apvienība
Anrijs Matīss
Satiksmes ministrija
Dace Avotiņa
Finanšu ministrija
Daiga Skvorcova
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs
Elīna Ērgle
Ārlietu ministrija
Gundega Kalvāne
Finanšu ministrija
Gunta Robežniece
Kultūras ministrija
Guntra Želve
Finanšu ministrija
Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ināra Stalidzāne
Latvijas Lauku forums
Indra Ozola
Valsts Kanceleja
Irita Lukšo
Finanšu ministrija
Iveta Šņepste
biedrība "Puķuzirnis"

Justs Ribinickis
Lelde Eņģele
Liene Voroņenko
Mikus Zelmanis
Ēriks Ajausks
Eva Mustermane

Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs"
Latvijas Dabas fonds
Attīstības centrs ģimenei
Latvijas Kvalitātes biedrība un Latvijas Auto klubu apvienība
Kultūras ministrija
Tieslietu ministrija

Protokolē:
L.Titāne – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.k.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

Par Valdības deklarācijas tapšanas
procesu
Apstiprināt 24.09.2014. sēdes
protokolu

Anrijs Matīss
Satiksmes ministrs
Elita Dreimane
Valsts kancelejas direktore,
Memoranda padomes vadītāja
Apstiprināt 29.10.2014. sēdes darba
Elita Dreimane
kārtību
Valsts kancelejas direktore,
Memoranda padomes vadītāja
KM ziņojums par Pamatnostādņu Gunta Robežniece
rīcības plānu 2014.-2016.gadam
Kultūras ministrijas Informatīvās vides
integrācijas nodaļas eksperte
FM ziņojums „Sabiedriskā labuma Irita Lukšo
piešķiršanas kārtība”
Finanšu
ministrijas
Nodokļu
administrēšanas un grāmatvedības
politikas departamenta Metodoloģijas
un grāmatvedības politikas nodaļas
vadītāja
FM ziņojums „Eiropas Ekonomikas Guntra Želve
zonas, Norvēģijas finanšu instrumentu Finanšu ministrijas EEZ, Norvēģijas
izlietojums un mērķi”
un Šveices projektu uzraudzības
nodaļas vadītājas vietniece
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, Elita Dreimane
darba kārtība).
Valsts kancelejas direktore,
Memoranda padomes vadītāja

1. jautājums
Par Valdības deklarācijas tapšanas procesu
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Matīss
Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Matīss, I.Šimanska, P.Vilks, G.Jankovs, E.Dreimane
A.Matīss Memoranda padomes sēdes klātesošos informē par to, ka Valdības deklarācijas
tapšanas procesā tika izveidotas trīs darba grupas. Darba grupu, kas strādā pie
tautsaimniecības sadaļas, vada viņš pats (satiksmes ministrs Anrijs Matīss), darba grupu par
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drošības jautājumiem vada Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, savukārt darba grupu par sociālajiem,
labklājības un ģimenes jautājumiem vada deputāte Ilze Viņķele.
A.Matīss ziņo, ka diskusijas darba grupās bija aktīvas un ilgstošas, pēdējās nedēļas laikā
darbs pie deklarācijas projekta notika ļoti saspringtā režīmā. Ministru prezidente Laimdota
Straujuma norādījusi, ka deklarācijas saturam jābūt pēc iespējas konkrētākam un
precīzākam, bez tukšām frāzēm. Satiksmes ministrs atgādina, ka valdības deklarācija tiek
gatavota balstoties uz politisko partiju programmām, tādēļ izaicinājums ir bijis apvienot
katras partijas programmās rakstīto, kas ne vienmēr saskanējis ar pārējo koalīcijas
pārstāvju viedokļiem. Pateicoties Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk PKC) atbalstam,
deklarācijas projekts visbeidzot ir tapis un par būtiskākajiem jautājumiem vienošanās starp
koalīcijas partneriem ir panākta.
A.Matīss ziņo, ka 29.oktobrī Ministru prezidente, Zaļo un zemnieku savienības, kā arī
Nacionālās apvienības pārstāvji tiekas ar Valsts Prezidentu, lai iepazīstinātu ar deklarācijas
pamatprincipiem un iespējamo valdības sastāvu. Pēc šīs tikšanās valdības deklarācijas
projekts tiks izsūtīts Memoranda padomes NVO pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai
savus viedokļus un redzējumus par deklarācijā rakstīto izrunātu sanāksmē, kas plānota
Ministru kabinetā, 31.oktobrī, Ministru prezidentes vadībā.
A.Matīss ziņoja, ka tendences valdības deklarācijas sociālajā jomā – kādā veidā palielināt
ienākuma līmeni un samazināt nevienlīdzību, savukārt tautsaimniecības jomas blokā
galvenokārt plānots kā vairāk nopelnīt, lai finanšu līdzekļus varētu pārdalīt uz tām jomām,
kurām tas īpaši nepieciešams.
I.Šimanska lūdz painformēt vai deklarācijā iekļautas tādas jomas, kā sabiedrības līdzdalība
un valsts pārvaldes atvērtība.
P.Vilks informē, ka deklarācijā noteikti 4 virzieni: pilsoniskā līdzdalība un iesaiste lēmumu
pieņemšanas procesos, kopienas iniciatīvas, tematiskās NVO aktivitātes- gan vides, gan
sociālo inovāciju jomā (piemēram, atbalsta tīkla veidošana sociālā atstumtības riska
pakļautajām grupām), kā arī sadarbība ar diasporām un mazākumtautību organizācijām.
G.Jankovs jautā, kāds ir 31.oktobrī paredzētās tikšanās mērķis- deklarācijas apspriešana vai
konkrētu NVO priekšlikumu izvērtēšana?
A.Matīss atbild, ka 31.10. paredzētā tikšanās nav formāls pasākums, un, ja NVO redz
konkrētus papildinājumus vai labojumus, par to informēt Ministru prezidenta biroju, sūtot
savus ierosinājumus uz to pašu e-pastu, pa kuru tiks atsūtīta deklarācija. A.Matīss atgādina,
ka laika limits, lai deklarācija tiktu pilnībā sagatavota, ir ierobežots, nevar atļauties valdības
veidošanu ievilkt.
E.Dreimane atgādina, ka gan NVO, gan sociālie partneri tiks lūgti piedalīties arī valdības
rīcības plāna veidošanā.
Memoranda padome nolemj:
1) Valdības deklarācijas projektu nosūtīt Memoranda padomes NVO locekļiem.
2) 31.oktobrī, Ministru kabinetā, NVO pārstāvjiem būs iespēja savu redzējumu un
viedokli par deklarācijā pausto, izrunāt sanāksmē, kuru vadīs Ministru prezidente
L.Straujuma.
2. jautājums
Memoranda padomes 24.09.2014. sēdes protokola apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: E.Dreimane
Memoranda padome nolemj:
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Apstiprināt 24.09.2014. sēdes protokolu.
3. jautājums
Memoranda padomes 16.10.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: E.Dreimane
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt 29.10.2014. sēdes darba kārtību.
4. jautājums
KM ziņojums par Pamatnostādņu rīcības plānu 2014.-2016.gadam
_________________________________________________________________
Ziņo: G.Robežniece
Ziņojuma informatīvie pielikumi pievienoti protokolam (pielikums Nr.1).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: G.Robežniece, E.Dreimane, I. Šimanska, U.Lielpēters
G.Robežniece Memoranda padomes sēdes dalībniekus iepazīstina ar sagatavoto prezentāciju
„Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes.
Rīcības plāns 2014.-2016.gadam (projekts)”.
I.Šimanska uzdod jautājumu par to vai nebūtu lietderīgi NVO klasifikāciju pārnest uz
nākamo gadu, jo šī brīža izstrādes termiņš ir noteikts 2014. gads.
G.Robežniece atbild, ka šis dokuments jau ir pabeigts, to plānots tuvākajā laikā iesniegt
virzībai Valsts kancelejā.
I.Šimanska uzdod jautājumu par to, vai nākamā gada pirmajā pusē Kultūras ministrija plāno
slēgt līdzdarbības līgumu, lai stiprinātu reģionālo resursu centru sadarbību un iesaistītu
mazākumtautību organizācijas.
G.Robežniece atbild, ka nākamā gada sākumā (pirmajā ceturksnī) šos līgumus plānots slēgt.
I.Šimanska jautā par trešo valstu pilsoņu integrācijas fonda aktivitāšu organizēšanu šogadvai būs paredzētas kādas izmaiņas, jo nereti rodas problēmsituācija ar to, ka konkurss tiek
izsludināts pavasarī, kas nozīmē, ka īsā laikā ir jāīsteno liels aktivitāšu skaits, kas ietekmē
aktivitāšu kvalitāti.
G.Robežniece atbild, ka pēc viņas rīcībā esošās informācijas šis konkurss jau ir izsludināts,
tomēr šo informāciju nepieciešams precizēt.
I.Šimanska vēlas precizēt KM prezentācijā minēto informāciju par norādīto finansēšanas
avotu- programmu „Eiropa Pilsoņiem”- šo programmu nav īsti korekti norādīt pie NVO
īstenotiem fondiem – to jāņem vērā „Pamatnostādņu rīcības plānu 2014.-2016.gadam”
iesniedzot MK.
E.Dreimane vēlas precizēt, kad plānots šo plānu iesniegt valdībā.
G.Robežniece informē, ka tuvāko 2 nedēļu laikā, ja nebūs kādas neparedzētas aizķeršanās,
plāns tiks nodots valdībai.
E.Dreimane vēlas precizēt- ņemot vērā šī brīža ģeopolitiskos notikumus- kādas galvenās
izmaiņas sabiedrības integrācijas politikas īstenošanas jomā Pamatnostādņu rīcības plāns
ieviesīs?
U.Lielpēters informē, ka izmaiņas ietvertas Pamatnostādņu rīcības plāna 2.4. un 2.5. sadaļā.
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A.Hauka jautā par mediju politiku- kā stratēģijā plānots ietekmēt mediju politiku Latvijā
raidošajos un iznākošajos medijos, ja tie ir privātas struktūras, bet valstī esošie mediji šobrīd
nevar noklāt visu informācijas lauku?
U.Lielpēters informē, ka šīs politikas nozare kļūst arvien nozīmīgāka, tādēļ KM ir iniciējusi
dokumentu- Mediju politikas pamatnostādnes, kas nozīmē, ka informācija galvenokārt tiks
apkopota šajā dokumentā, nevis Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības integrācijas
politikas pamatnostādņu rīcības plānā. Līdz nākamā gada 1.aprīlim šo dokumentu plānots
pabeigt. Darba grupa, balstoties uz jau esošām iecerēm un izmantojot citu valstu pieredzi,
izstrādās politikas plānošanas dokumentu, lai risinātu mediju jautājumu, t.sk. - kādā veidā
regulēt mediju tirgu.
Memoranda padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas ziņojumu.
2. KM nosūtīt precizētu informāciju Memoranda padomes sekretariātam par trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda aktivitāšu īstenošanas konkursa izsludināšanas
termiņiem un valsts sniegto finansiālo atbalstu biedrību un nodibinājumu darbībai un
aktivitātēm.
5. jautājums
FM ziņojums „Sabiedriskā labuma piešķiršanas kārtība”
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Lukšo
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Šimanska, A.Bērziņš, A.Hauka, E.Dreimane, I.Siliņa
I.Lukšo Memoranda padomes sēdes klātesošajiem prezentē ziņojumu „Sabiedriskā labuma
piešķiršanas kārtība”. I.Lukšo norāda, ka faktiski nav problēmu ar sabiedriskā labuma
organizācijas definīciju, bet ar sabiedriskā labuma organizācijas darbības izpratni un tā
mērīšanu.
I.Lukšo ziņo, ka ir sagatavoti MK noteikumi, kuros ir iestrādāta veidlapa, kas būs
iesniedzama 2016.gadā, kurā paredzētas sadaļas par strukturizētajiem ziedojumiem, būs
nepieciešams norādīt ziedojumu izlietojums- ziedojuma izlietojuma joma, summa, kā arī
sabiedriskā labuma guvēji. Šādā veidā būs vieglāk sekot līdzi un analizēt jomas attīstību.
A.Hauka, kura ir arī Iecavas sieviešu kluba „Liepas” valdes priekšsēdētāja, jautā kā tiks
pastiprinātas SLO uzraudzības un atskaišu rakstīšanas prasības?
E.Dreimane papildina jautājumu- kā tiks pastiprinātas SLO statusa piešķiršanas prasības?
I.Lukšo informē, ka tiks pastiprināts normatīvais regulējums SLO statusa piešķiršanas
kārtībai.
A.Bērizņš aicina padomes sēdes klātesošos uz diskusiju- 1)vai nebūtu jāapsver doma par
organizāciju izglītošanu par SLO statusa piešķiršanas kārtību 2)Par SLO izvērtēšanas
komisiju- sakarā ar lielo NVO skaitu, komisijai liels administratīvais slogs ikgadējā SLO
atskaišu izvērtēšanas darbā. Varbūt SLO iesniegtās atskaites varētu pārbaudīt pirmajā,
trešajā, piektajā darbības gadā un pēc tam tikai pamatojoties uz kādām sūdzībām,
pārkāpumiem, aizdomām.
E.Dreimane piekrīt A.Bērziņa priekšlikumam par atskaišu izvērtēšanas administratīvā sloga
samazināšanu.
I.Lukšo informē par SLO strukturālo izvērtēšanas sistēmu.
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U.Lielpēters uzdod jautājumus 1) par iespējamo ietekmi uz administratīvo slogu, mainoties
SLO normatīvajam regulējumam uz statusa piešķiršanas kārtību, 2) vai ir domāts par
instrumentu, kā aplūkot SLO darbību- pētījuma veikšanu, kas analizētu SLO ietekmi, atdevi,
mērķauditorijas u.c.
I.Lukšo atbildot uz pirmo U.Lielpētera jautājumu ziņo, ka organizācijām turpmāk nāksies
argumentētāk un padziļinātāk aizpildīt veidlapas, lai spētu pamatotāk aprakstīt savus
pieteikumus.
I.Šimanska informē, ka organizācijās strādā arī cilvēki, kas nav ieguvuši augstāko izglītību
jurisprudencē un grāmatvedībā, tādēļ valstij ir pienākums sabiedrisko labumu definēt tā, lai
tas būtu nepārprotami skaidrs ikvienam. I.Šimanska uzskata, ka stingrāku noteikumu
ieviešana neatrisinās pastāvošās problēmas: 1) SLO definīcijas korekts apraksts, 2) SLO
darbības korekts apraksts. I.Šimanska iesaka FM izveidot skaidrojošu dokumentu.
Komentējot SLO statusa atņemšanu: parasti šis statuss tiek atņemts vai nu tādēļ, ka
organizācijai ir novērotas neatbilstošas, krāpnieciskas darbības, vai tādēļ, ka novērota
neatbilstība nezināšanas gadījumā. Ja neatbilstība novērota tādēļ, ka cilvēks nav pratis
aizpildīt precīzi pārskata veidlapu, no VID nāk atpakaļ informācija par to, ka dokuments
atkārtoti jāaizpilda ar precizētiem datiem. I.Šimanska informē, ka katru gadu februārī/ martā
Latvijas Pilsoniskā alianse nodarbojas ar informējošu darbu par pārskatu pareizu
aizpildīšanu, tādēļ iesaka VID mājas lapā izveidot sadaļu ar punktiem 1) sabiedriskā labuma
definīcija; 2)sabiedriskā labuma izvērtēšanas kārtība; 3) par atskaites pildīšanas kārtību.
I.Lukšo atbild, ka internetā ir atrodams skaidrojošais dokuments.
I.Šimanska atzīmē, ka šo 2006.gada dokumentu var atrast pastāvīgi meklējot internetā, un ja
tas nav zaudējis spēku to varētu ievietot VID mājas lapā.
E.Dreimane atbalsta priekšlikumu par sadaļas izveidošanu VID mājas lapā, kur vienkāršā,
saprotamā valodā būtu aprakstīti I.Šimanskas piedāvātie jautājumi. Memoranda padome
vienojas, ka VID mājas lapā vienā vietā tiks pievienoti visi ar SL statusu saistītie dokumenti.
I.Siliņa atzīmē, ka ir daļa cilvēki, kuri nav informēti, ka google meklētājā var atrast kādus
nepieciešamos skaidrojumus vai dokumentus, tādēļ atbalsta I.Šimanskas priekšlikumu par
visas ar sabiedrisko labumu saistītās informācijas apkopošanu vienā sadaļā, VID mājas
lapā. Būtiski, ka lietotājs apzinās, ka paustajai informācijai par SLO statusu un darbību, ir
Finanšu ministrijas atzinība/piekrišana.
I.Lukšo uzskata, ka nav jēgas veidot jaunu skaidrojošo materiālu VID mājas lapā, jo jau ir
sadaļa ar apkopotajiem dokumentiem par SLO iegūšanas procesu utt., cilvēki tāpat to
nelasa. Jau šobrīd ir pieejams NVO institūta projekta ietvaros M.Indriksona 2009.gadā
izstrādāta SLO rokasgrāmata, kurā ir informācija par to, kas ir, kas nav sabiedriskā labuma
organizācija, tas darbība utt. Ir nepieciešams skaidrojošais darbs, iztrūkst paša NVO
sektora organizētie pasākumi, kuros par to izglīto organizācijas. Tātad ir nepieciešama paša
NVO sektora iniciatīva šajā jomā.
D.Avotiņa informē par visas iepriekš minētās informācijas, kas ietver gan skaidrojumu par
SLO statusa piešķiršanu, statusa saglabāšanu, aktuālo informāciju un ziedotājiem
piemērojamo nodokļu atvieglojumiem, pieejamību VID mājas lapā.
E.Dreimane uzsver, ka runa ir nevis par likuma izvilkumu ievietošanu interneta vietnē, bet
gan skaidrojošas informācijas sniegšanu.
Memoranda padome nolemj:
1. FM sagatavot, nepieciešamības gadījumā precizēt un ievietot VID mājas lapā vienā sadaļā,
trīs skaidrojošos dokumentus: 1) sabiedriskā labuma definīcija; 2)sabiedriskā labuma
izvērtēšanas kārtība; 3) par SL atskaites pildīšanas kārtību. Finanšu ministrijai mēneša
laikā informēt Memoranda padomi par dotā uzdevuma izpildi.
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2. Finanšu ministrijai ziņojumu „Sabiedriskā labuma piešķiršanas kārtība” papildināt, minot
aprakstošus labos un sliktos SLO piemērus, minot principus, pēc kādiem notiek iedalījums.
3. Finanšu ministrijai līdz informatīvā ziņojuma iesniegšanai MK, atkārtoti izvērtēt un
pārdomāt vai pastiprinātu prasību ieviešana, SLO statusa iegūšanai, uzlabos organizāciju
darbību.

6.jautājums
FM ziņojums „Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu instrumentu izlietojums
un mērķi”
_____________________________________________________________________
Ziņo G.Želve
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3).
G.Želve Memoranda padomes sēdes klātesošajiem prezentē ziņojumu „Eiropas Ekonomikas
zonas, Norvēģijas finanšu instrumentu izlietojums un mērķi”.
A.Bērziņš komentē par sasniegto mērķu izvērtēšanu, jautā vai, noslēdzoties projektam, tiek
analizēti, mērīti sasniegtie rezultāti, uz ko tika atbildēts, ka noslēdzoties programmā, vienmēr
tiek apkopoti, izanalizēti rezultāti,
I.Šimanska jautā par finanšu atlikumu, par iespēju finanses pārdalīt no vienas programmas
uz citu.
G.Želve informē, ka pēc 2014.gada jūnija finansējuma pārdale uz citas programmas fondu
vairs nav iespējama.
Memoranda padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai FM ziņojumu.

7.jautājums
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).
_____________________________________________________________________
Ziņo E. Dreimane
1. E.Dreimane ziņo, ka 14.11. notiks Memoranda padomes ārkārtas sēde, kurā piedalīsies
Eiropas ekonomikas un sociālo lieto komitejas prezidents Henri Malosse. Patlaban notiek
darba kārtības saskaņošana ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes
sekretariātu. Pēc tam, kad tiks apstiprināta H.Malosse ziņojuma tēma, NVO tiks lūgtas
atsūtīt jomas ietvaros sev interesējošos jautājumus Memoranda padomes sekretariātam.
E.Dreimane ziņo, ka darba valoda šajā ārkārtas sēdē būs angļu, tomēr tiks nodrošināta
tulkošana uz latviešu valodu.
2. E.Dreimane informē, ka Latvijas Juristu apvienība uz nākamo Memoranda sēdi vēlas
pieteikt jautājumu par „Uzņēmuma reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu
pārbaudi”. Šis jautājums jau ticis izskatīts Memoranda padomē gan 2012.gadā, gan
24.09.2014. Memoranda padomē, kura tika nolemts, ka TM jāsagatavo aktuālā vēstule „Par
NVO tiesisko aizsardzību reģistrācijas procesā”. Aktuālā vēstule tika izsūtīta visai
Memoranda padomei. Aicinājums Latvijas Juristu apvienībai sagatavot konkrētus
problēmjautājumus un priekšlikumus par jautājumu „Uzņēmuma reģistra lēmumu
pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi”, un nosūtīt to Memoranda padomes sekretariātam
līdz 21.novembrim.
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3. E.Dreimane ziņo, ka 23.10.2014. VSS tika nolemts, ka VARAM atbildībā esošais
koncepcijas projekts „Koncepcija par dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu
potenciālo investīciju piesaistei” pirms izskatīšanas MK sēdē, jāizskata Memoranda padomē.
4. E.Dreimane informē, ka šobrīd notiek aktīvs darbs, lai nodrošinātu Latvijas iestāšanos
OECD, kur viens no OECD piedāvātajiem priekšlikumiem ir izstrādāt kritērijus
nevalstiskajām organizācijā, lai noteiktu prasības NVO un MK sadarbības memoranda
parakstīšanai. E.Dreimane jautā pārējo Memoranda padomes sēdes dalībnieku viedokli par
kritēriju noteikšanas nepieciešamību.
5. I.Šimanska izsaka viedokli, ka šādu kritēriju izstrādāšana nav nepieciešama, jo atvērtais
process, lai kļūtu par Memoranda biedru, līdz šim nav izraisījis nekādu problēmu.
Šim viedoklim piekrīt klātesošie un arī E.Dreimane, norādot, ka Latvija ir pārāk maza valsts,
lai ierobežotu tās NVO, kuras vēlas parakstīt memorandu, turklāt katras biedrības viedoklis
ir svarīgs.
Memoranda padome nolemj:
1. Latvijas Juristu apvienībai sagatavot konkrētus problēmjautājumus un priekšlikumus
par jautājumu „Uzņēmuma reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi”,
un nosūtīt to Memoranda padomes sekretariātam līdz 21.novembrim.
2. Nākamā kārtēja Memoranda padomes sēde noteikts 26.novembrī, plkst. 11:00.
Par darba kārtības jautājumiem nākamajai Memoranda padomes sēdei, kas plānota
26.11.:
1. Latvijas juristu apvienības ziņojums par „Uzņēmuma reģistra lēmumu pieņemšanas
faktisko apstākļu pārbaudi”;
2. VARAM informatīvais ziņojums par koncepcijas projektu „Koncepcija par dzīļu
izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”.
Sēdes vadītāja E.Dreimane
Protokolē L.Titāne
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