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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.9
2014.gada 17.decembrī
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē
Sēdi vada:
I.Šimanska – Memoranda padomes vadītājas vietniece, Latvijas Pilsoniskās alianse
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
G.Berķe – Dzīvības koks
R.Kronbergs- Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
Ē.Ajausks –Kultūras ministrijas vecākais referents
G. Jankovs- Sabiedrība par atklātību Delna
R. Bunka- Latvijas Juristu apvienība
Ā.Ādlers- Latvijas Lauku forums
M. Badovskis- Labklājības ministrija
Līva Sniķe- Eiropas Kustība Latvijā
I. Trušinska- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
M. Kupče- Labklājības ministrija
Pēteris Vilks- Pārresoru koordinācijas centrs
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Uzvārds /Vārds
Organizācija
Agnese Trofimova
Latvijas Sarkanais Krusts
Elīna Ērgle
Ārlietu ministrija
Irita Lukšo
Finanšu ministrija
Kristīne Pommere
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
Lelde Eņģele
Latvijas Dabas fonds
Linda Jākobsone
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
Linda Mežviete
Sabiedrības integrācijas fonds
Mikus Zelmenis
Latvijas kvalitātes biedrība
Sandra Grīnberga
Latvijas Tirgotāju asociācija
Protokolē:
L.Titāne – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11.00

Sēdes darba kārtība:
Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 26.11.2014. sēdes protokolu

Inta Šimanska

2.

Apstiprināt 17.12.2014. sēdes darba kārtību

Inta Šimanska

3.

Latvijas prezidentūras ES padomē sekretariāta
ziņojums par NVO projekta konkursa rezultātiem un
iespējām NVO prezidentūras ietvaros piedalīties EK
publiskās diskusijās

4.

5.

Latvijas prezidentūras
ES padomes sekretariāta
komunikācijas
un
sabiedrisko
attiecību
departamenta vadītāja
Linda Jākobsone
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Memoranda
padomes
sadarbības memoranda īstenošanas padomes vidēja vadītāja vietniece, eLPA
termiņa prioritātes un 2014.gada darba plāna direktora
vietas
pārskats, 2015.gada darba plāna prioritātes
izpildītāja
Inta
Šimanska
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Inta Šimanska

1.jautājums
Memoranda padomes 26.11.2014. sēdes protokola apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Šimanska
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt Memoranda padomes 26.11.2014. sēdes protokolu.
2.jautājums
Memoranda padomes 17.12.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Šimanska
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt Memoranda padomes 17.12.2014. sēdes darba kārtību.
3.jautājums
Latvijas prezidentūras ES padomē sekretariāta ziņojums par NVO projekta konkursa
rezultātiem un iespējām NVO prezidentūras ietvaros piedalīties EK publiskās diskusijās
_________________________________________________________________________
Ziņo: Linda Jākobsone
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Šimanska, A.Ādlers, K.Pommere, L. Jākobsone

Latvijas prezidentūras ES padomes sekretariāta komunikācijas un sabiedrisko attiecību
departamenta vadītāja Linda Jākobsone iepazīstina klātesošos ar prezentāciju, informē par
prezidentūras grafisko identitāti- logo, un tā lietošanas nosacījumiem, kā arī par NVO konkursa
rezultātiem. (1.pielikums).
Ā.Ādlers jautā vai iespējams iegūt informāciju par telpu un viesnīcu noslodzi Rīgā laikā, kamēr
Latvija būs prezidējošā valsts?
K. Pommere aicina NVO pārstāvjus jautājumos par konferenču telpu un viesnīcu noslodzi
griezties pie Lindas Jākobsones, kara sniegs sekretariāta rīcībā esošo informāciju par oficiāli
plānotajiem pasākumiem, kas ietverti oficiālajā prezidentūras kalendārā, kā arī sniegs
nepieciešamo kontaktinformāciju.
Memoranda padome nolemj:
1.Pieņemt zināšanai Latvijas prezidentūras ES padomes sekretariāta sagatavoto ziņojumu.
4.jautājums
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes vidēja termiņa prioritātes un 2014.gada darba plāna pārskats, 2015.gada darba
plāna prioritātes
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Šimanska
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Šimanska, R.Bunka, Ā.Ādlers, G.Berķe, P.Vilks, I.Lukšo,
Ē.Ajausks, L.Titāne
I.Šimanska informē, ka 2014.gadā ir notikušas 9 kārtējās un 1 ārkārtas Memoranda padomes
sēde. Lielā mērā ir izpildīts 2014.gada plāns, tie jautājumi, kuru aktualitāte turpināsies arī
nākamajā gadā automātiski tiks pārcelti uz 2015.gada darba plānu, tomēr nepieciešams šo plānu
papildināt arī ar jauniem izskatāmiem jautājumiem un prioritātēm, kas pastāvēs prezidentūras
sakarā. I.Šimanska aicina padomes locekļus izteikties par 2014.gada Memoranda padomes norisi,
jo, viņasprāt, 2014.gada sezona iezīmējas ar kvalitatīvāku sēžu norisi, attiecīgi lielāku ieguldīto
darbu sēžu sagatavošanās procesā.
R.Bunka norāda, ka Memoranda padomes sēdēm ir pieaugusi gan intensitāte, gan kvalitāte, tāpat
uzlabojies Memoranda padomes apmeklējuma statistika.
Ā.Ādlers informē, ka 2014.gada darba plānā tika norādītās jomas, par kurām atbildīga katra no
pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, tomēr atskatoties uz paveikto, secināms, ka
padome strādājusi kopā, līdz ar to nav nosakāma konkrēta atbildīgā NVO.
I.Šimanska norāda, ka ir jautājumi, kurus iniciējuši konkrēti padomes pārstāvji, tāpat dažādās
darba grupās un sēdēs ir noteikti konkrēti Memoranda padomes deleģēti pārstāvji, kuriem šīs
sanāksmes jāapmeklē. Pilsoniskā alianse, kuras deleģētais pārstāvis apmeklē Valsts sekretāru
sanāksmes, atzīmē tur izskatītos jautājumus, kas varētu būt aktuāli NVO sektoram, tā, piemēra,
Memoranda padomes vārdā ir sagatavoti atzinumi par Finanšu ministrijas koncepcijas projektu
par kapitālsabiedrībām, Kultūras ministrijai par noteikumu projektu “Biedrību un nodibinājumu
klasifikācijas noteikumi”.
R.Bunka informē, ka NTSP sēdēs uzstāšanās ir bijusi 1 reizi, pirms, apmēram 1 gada, saistībā ar
NVO sektora viedokli par pāriešanu uz eiro. Turpmākajās sēdēs notikusi tikai informācijas
piefiksēšana, nav bijis nepieciešams prezentēt Memoranda padomes viedokli. R.Bunka norāda,
ka pareizi būtu iedibināt sistēmu, kas paredzētu, ka Memoranda padomes sēdē tiktu izskatīti tai
būtiskie jautājumi, kurus plānots skatīt arī MK vai NTSP sēdē.
I.Šimanska norāda, ka arī turpmāk Memoranda padomes locekļiem būtu jāapspriežas arī caur epastu saraksti, lai noformētu un saskaņotu viedokļus, kā tas ir noticis, piemēram, sagatavojot
atzinumus Memoranda padomes vārdā.

G.Berķe piekrīt, ka Memoranda padomes darbs 2014.gadā ir bijis daudz intensīvāks, viņa
norāda, ka nākotnē Memoranda padomes NVO būtu vairāk jāstrādā ar saviem tīkla jeb
sadarbības partneriem, lai informētu un uzklausītu viedokli par aktuālajiem nozares jautājumiem.
P.Vilks uzskata, ka rakstot Memoranda padomes atzinumus, šīs jautājums būtu korektāk
jāizdiskutē padomē, turklāt atzinumi būtu jāsniedz tikai par tiem projektiem, par kuriem padomē
valda vienots viedoklis.
I.Šimanska norāda, ka 2014. gadā atzinumu sagatavošanā pastāvēja prakse, ka atzinums tiek
sagatavots tikai NVO pārstāvju vārdā. I.Šimanska norāda, ka joprojām nav atrunāts jautājums par
to, kā tiek fiksēts un formulēts Memoranda padomes kopīgais lēmums, jo ir iesaistītas dažādas
puses. Tiek vaicāts kāds ir pārējo padomes pārstāvju viedoklis kā šo jautājumu turpmāk risināt.
P.Vilks norāda, ka tā nav labā prakse dalīt Memoranda padomi, norādot tikai NVO pārstāvju
viedokli.
I.Lukšo norāda, ka salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem Memoranda padomes darbs ir kļuvis
konstruktīvāks. Attiecībā par atzinumu sniegšanu- I.Lukšo norāda, ka novērota situācija, ka
Memoranda padomes NVO pārstāvji savos atzinumos pauž atšķirīgu viedokli no tā, kas tika
diskutēts Memoranda padomes sēdes norises laikā. Tādēļ I.Lukšo vēlētos, lai atzinumos tiktu
sniegts visu Memoranda padomes pārstāvju kopīgais viedoklis, nevis kāds atsevišķs NVO
viedoklis.
G.Berķe norāda, ka šāda situācija var izveidoties arī tādēļ, ka ir ļoti maz laika, lai sagatavotu
atzinumu.
Ē.Ajausks izsaka viedokli, ka Memoranda padomes diskusijas un kopējais darbs ir kļuvis
produktīvāks un kvalitatīvāks.
I.Šimanska jautā vai klātesošajiem ir priekšlikumi par 2015.gada darba plānā iekļaujamajiem
jautājumiem?
R.Bunka ziņo, ka darba plānā būtu jāiekļauj, jautājums par NVO reģistrācijas procedūru,
Memoranda padomei būtu jāturpina šī jautājuma pārraudzība, jo joprojām pastāv neatrisinātas
problēmas.
L.Titāne informē, ka 2015.gada Memoranda padomes darba plāna projekta versija(2.pielikums)
tiks nosūtīta gan Memoranda padomei, gan memorandu parakstījušajām NVO ar aicinājumu līdz
12.janvārim sniegt savus priekšlikumus par darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem. Pēc
12.janvāra iesūtītie priekšlikumi tiks apkopoti, atkārtoti nosūtīti saskaņošanai, lai nākamajā
Memoranda padomes sēdē, kas plānota 28.janvārī, Memoranda plānu 2015.gadam varētu jau
apstiprināt.
I.Šimanska norāda, ka janvārī būtu lietderīgi uzzināt apkopojumu par NVO iesaisti un aktivitāti
Valdības rīcības plāna sagatavošanā, tāpat būtu lietderīgi uzzināti, kuri no iesniegtajiem
priekšlikumiem ir ņemti vērā un iekļauti.
P.Vilks norāda, ka šo jautājumu vajadzētu pārlikt uz februāra darba kārtību.
Ā.Ādlers norāda, ka Memoranda padomes gada plānā nevajadzētu iekļaut aktivitātes, kas ir
būtiskas katrai konkrētajai organizācijai, bet gan tādas aktivitātes, kuras ir saskaņā ar
Memoranda padomes nolikumu.
I.Šimanska norāda, ka gan sekretariāts apkopojot, gan padome pārskatot apkopotos,
priekšlikumus izvērtēs, kuri no tiem ir pietiekami būtiski, aktuāli un nozīmīgi NVO sektoram, lai
tos iekļautu 2015.gada darba plānā.
Memoranda padome nolemj:
1.Pēc 2015.gada Memoranda darba plāna projekta saņemšanas sagatavot priekšlikumu,
papildinājumus, tos līdz 2015.gada 12. janvārim nosūtīt Memoranda padomes
sekretariātam apkopošanai, lai 28.janvāra sēdē plānu varētu apstiprināt.
5.jautājums
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).
_____________________________________________________________________

Ziņo I.Šimanska
I.Šimanska iepazīstina ar Valsts kancelejas sagatavoto infografiku (3.pielikums) par Memoranda
padomi, ikviens ir aicināts šo grafiku izmantot, pārsūtīt utml.
Par nākamās sēdes (28.01.2015) darba kārtību:
1.Memoranda padomes 2015.gada darba plāna apstiprināšana.
2.SIF ziņojums par 2015.gada martā paredzēto starptautisko NVO forumu „Riga Road map”
Vai janvāris būtu pārāk agrs mēnesis, lai aicinātu Izglītības un Finanšu ministriju ziņot par MK
noteikumiem struktūrfondu apguvē?
Finanšu ministrija ziņo, ka janvāra sēdē varētu informēt tikai par vispārīgo būtību, uzbūves
kritērijiem un tml. jautājumiem.
P.Vilks norāda, ka ministrijās ir dažādas platformas sadarbībai ar sociālajiem un sadarbības
partneriem struktūrfondu plānošanā, kurās notiek diskusijas arī ar NVO pārstāvjiem, kā rezultātā
nebūtu jābūt pašmērķim par struktūrfondu dažādiem specifiskiem nozares jautājumiem vai MK
noteikumiem nākt diskutēt Memoranda padomē.
G.Jankovs piekrīt, ka pareizs risinājums būtu nenākt ar individuāliem jautājumiem par MK
noteikumiem, lai diskutētu Memoranda padomē, jo nozares ministrijas jau strādā ar sabiedriskām
organizācijām, un šie noteikumi jau tiek izstrādāti ar sabiedrības līdzdalību. Memoranda
padomes sēdēs būtu svarīgi informatīvi noziņot par stratēģiski lieliem, nozīmīgiem jautājumiem.
Memoranda padomei būtu jāizskata arī tie jautājumi, par kuriem rodas domstarpības starp nozaru
ministrijām un sabiedriskām organizācijām, tomēr kamēr šī sadarbība sagatavošanas procesā
norit korekti, jautājumi nebūtu iekļaujami Memoranda padomes darba kārtībā.
P.Vilks iesaka reizi pusgadā Finanšu ministrijai sniegt informāciju par ES struktūrfondu un citu
ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma aktualitātēm Memoranda padomē.
Ā.Ādlers- kas būs Memoranda padomes vietnieks pēc tam, kad I.Šimanska pametīs Memoranda
padomi?
I.Šimanska informē, ka atšķirībā no LAPAS, Latvijas pilsoniskā alianse kā organizācija
nepamet padomi, un martā Memoranda padomei pievienosies Rasma Pīpiķe, kas ir eLPAs
direktore.
Ā.Ādlers informē, ka Latvijas Lauku forumam mainīsies vadība, līdz ar to arī Memoranda
padomes loceklis. Latvijas Lauku forums turpinās darbu Memoranda padomē, izvirzot citu
pārstāvi darbam padomē, par ko ziņos padomes sekretariātam.

Sēdes vadītāja I.Šimanska
Protokolē L.Titāne

