NEVALST ISKO ORGANIZĀCIJU UN MINIST RU KABINET A
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪST ENOŠANAS PADOME
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082949, e-pasts nvo@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

5.3.2/11
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 11
2020. gada 25. novembrī
Attālināti (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē)
Sēdi vada:
Andris Gobiņš – Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība
Latvijā" prezidents
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Jānis Citskovskis – Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
2. Kristīne Pommere (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
3. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
4. Olga Bogdanova (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
5. Ilze Trušinska (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
6. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
7. Jeļena Šaicāne – (aizvieto Daci Vilsoni) – Kultūras ministrijas pārstāve
8. Ivars Balodis – nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
valdes priekšsēdētājs
9. Āris Ādlers – biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents
10. Agnija Jansone – biedrības " Latvijas Jaunatnes padome" pārstāve
11. Jānis Rozītis – nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" direktors
12. Uldis Dūmiņš – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvis
13. Inese Vaivare – biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktore
Citi sēdes dalībnieki:
Inita Pauloviča – Valsts kanceleja
Armands Eberhards – Finanšu ministrija
Jānis Ozols – Finanšu ministrija
Iveta Brīnuma –Tieslietu ministrija
Agnese Rācene-Krūmiņa – Tieslietu ministrija
Kristīne Zonberga – biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Terezija Mackare – biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"
Vijārs Griķis – biedrība "Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība"
Dace Upeniece – biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība"
Juris Dzelme – Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes centrs"
Aivars Lasmanis – Nodibinājums "Health Institute"
Aneta Tarasova – RTU Studentu parlaments

Gundars Jankovs – biedrība Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
Inete Ielīte – biedrība "Latvijas bērnu forums" un biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls"
Aira Andriksone – biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija"
Ieva Vītoliņa – biedrība "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija"
Egils Rupeks – biedrība "Svētā Lūkas atbalsta biedrība"
Protokolē:
Zane Legzdiņa-Joja – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst. 11.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

Andris Gobiņš
28.10.2020. sēdes protokola un 25.11.2020. sēdes Memoranda padomes vadītāja
darba kārtības apstiprināšana
vietnieks, biedrības "Eiropas
kustība Latvijā" prezidents
Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošana: filanOlga Bogdanova
tropijas veicināšana, caurskatāmība un adminisFinanšu ministrija
tratīvā sloga mazināšana
Dažādi:
Andris Gobiņš
1) par nevalstisko organizāciju pārstāvju darbību Memoranda padomes vadītāja
ar Covid-19 pandēmijas ietekmi saistītajās vietnieks, biedrības "Eiropas kusdarba grupās;
tība Latvijā" prezidents
2) par priekšlikumiem Memoranda padomes
darba plānam 2021.-2023. gadam;
Valsts kanceleja
3) par Memoranda padomes konferenci;
4) par sabiedrības līdzdalību ES Atjaunošanas un Armands Eberhards
noturības mehānisma (RRF) plānošanā;
Finanšu ministrija
5) nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

1. jautājums
28.10.2020. sēdes protokola un 25.11.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 28.10.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 25.11.2020. sēdes darba kārtību.
2. jautājums

Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošana: filantropijas veicināšana, caurskatāmība un
administratīvā sloga mazināšana
______________________________________________________________
Ziņo: O. Bogdanova
Izsakās: A. Jansone, A. Lasmanis, J. Dzelme, V. Griķis, K. Zonberga,
A. Gobiņš, I. Alliks, I. Balodis, I. Brīnuma
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O. Bogdanova iepazīstina ar paveikto sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanā, izmantotajām pieejām identificēto problēmu risināšanai, kā arī ar izstrādātā informatīvā ziņojuma saturu
un turpmāko saskaņošanas gaitu.
A. Jansone aktualizē jautājumu, vai ir nepieciešams jauns portāls, ņemot vērā, ka būtiska problēma ir pašos sniedzamajos datos?
A. Lasmanis vēlas noskaidrot, kādi vēl kritēriji plānoti sabiedrības labuma darbībām, kur ne
vienmēr viss izmērāms naudā, piemēram, attiecībā uz nodarbību vadīšanu.
J. Dzelme aicina skaidrot par brīvprātīgo darbu.
O. Bogdanova uzsver, ka portāla mērķis ir sistematizēt informāciju sabiedrības interesēs, ņemot vērā, šāda informācija tiek meklēta no sabiedrības puses, tomēr tā nav pieejama. Uzsver,
ka filantrofiju ir ļoti būtiski veicināt. Projekts plānots kā datu savākšanas rīks no dažādam jau
esošām datubāzēm, darot to pieejamu un interesantu sabiedrībai. Pamato arī Sabiedrības integrācijas fonda izvēli kā jaunveidojamā portāla turētāju, ņemot vērā, ka jau šobrīd Sabiedrības
integrācijas fonds ar savām programmām ir tuvu NVO un sabiedrībai. Papildus norāda, ka brīvprātīgais darbs ir ļoti vērtīgs resurss, jaunajā portālā ir plānots norādīt saturisku informāciju par
organizāciju darbu, sekmējot, ka paveiktais sabiedrības interesēs tiek parādīts plašākai sabiedrībai, tādējādi veicinot arī atbalstu organizācijām dažāda veida atbalsta veidā.
V. Griķis atbalsta sistēmas sakārtošanu, lai organizācijām būtu iespējams parādīt paveikto sabiedrības labā, kā arī uzsver, ka jārisina saimnieciskās darbības jautājums, jo biedrības nereti
arī šādas aktivitātes veic sabiedrības interešu vārdā.
K. Zonberga norāda, ka organizācijām ir jānodrošina iespējas komunicēt ar sabiedrību, uz ko
jāliek uzsvars portālā, ja tāds projekts tiek realizēts. Aicina nevalstiskajām organizācijām dot
iespēju izteikt viedokli par portāla izveides iespēju. Kopumā pauž atbalstu Finanšu ministrijas
vēlmei sakārtot sabiedriskā labuma organizāciju darbības jautājumus. Vienlaikus par saimnieciskās darbības risinājumiem, kas satrauc sektoru, aicina plaši izdiskutēt un īstenot skaidrojošas
darbības par praktisku juridisko normu piemērošanu.
A. Gobiņš vēlas noskaidrot Finanšu ministrijas redzējumu par dokumentu tālāko virzību.
K. Zonberga aicina citas ministrijas iesaistīties sektora sakārtošanā, piemēram, attiecībā uz
brīvprātīgo darbu, sociālo uzņēmējdarbību.
I. Alliks pauž, ka sociālās uzņēmējdarbības jautājumu sakārtošana ir Labklājības ministrijas
dienaskārtībā.
I. Balodis aicina domāt par risinājumiem kā atvieglot ziedošanu kopumā, risinot jautājumus
par iespējām un motivāciju uzņēmumiem ziedot nevalstiskajām organizācijām. Kā arī aktualizē
jautājumu par sporta organizāciju turpmāko darbību SLO konceptā. Un aicina eksperimentu
veidā pārbaudīt nepieciešamo resursu ieguldījumu piedāvāto variantu praktiskai īstenošanai,
paužot, ka Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons ir gatavi iesaistīties šādos izmēģinājumos.
I. Brīnuma aicina rūpīgi izdiskutēt juridiskā statusa maiņas jautājumu, solot iesaistīties diskusijā ar Finanšu ministriju un nevalstiskajām organizācijām.
O. Bogdanova vēlreiz vērš uzmanību platformas mērķim - vienkāršot informācijas sniegšanu,
piemēram, ieviešot „informē vienreiz” principu, ar pieejamajiem rīkiem skaidrojot sabiedriskā
labuma organizāciju darbību tieši no sabiedrības ieguvumu aspekta. Skaidro, ka Finanšu ministrija strādā pie saimnieciskās darbības koncepta, to prezentēs, kad būs notikusi diskusija, un
vērtē, ka cenšas būt atvērti priekšlikumiem. Attiecībā uz juridiskā statusa maiņas jautājumu,
uzsver, ka noteikti būs diskusijas, rodot piemērotākos risinājumus, tomēr norāda, ka Finanšu
ministrija izpētes procesā secināja, ka visām SLO tiek uzlikti noteikti nosacījumi darbībai, tomēr atsevišķos gadījumos konkrēti nosacījumi ir dēļ specifiskām organizācijām un to darbības.
Kā arī apliecina, ka Finanšu ministrija ar Memoranda padomes sekretariāta starpniecību ir gatava izsūtīt sākotnējai viedokļu paušanai konceptuālā ziņojuma projektu, vēl pirms tas tiek izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī atsevišķi Memoranda padomes sēdē 2020. gada decembrī vai 2021. gada janvārī ziņot par saimnieciskās darbības jautājumu.
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Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
Finanšu
prezentācija
pieejama
Ministru
kabineta
tīmekļvietnē
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/par_slo_darbibu_un_attistibu_23112020_me
morandam25.11_0.pdf.

-

2. Dažādi
_______________________________________________________________
Izsakās: A. Gobiņš, K. Zonberga, I. Vaivare, Z. Legzdiņa-Joja, J. Citskovskis, P. Vilks,
A. Hauka, A. Jansone, A. Eberhards, I. Vaivare, J. Rozītis, I. Alliks
Izskatāmie jautājumi:
1)
par nevalstisko organizāciju pārstāvju darbību ar Covid-19 pandēmijas ietekmi saistītajās darba grupās;
2)
par priekšlikumiem Memoranda padomes darba plānam 2021.-2023. gadam;
3)
par Memoranda padomes konferenci;
4)
par sabiedrības līdzdalību ES Atjaunošanas un noturības mehānisma (RRF) plānošanā;
5)
nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība
K. Zonberga, informējot par savu darbu finanšu ministra J. Reira vadītajā vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam, norāda, ka vadības grupas sēdē nolemts pagarināt termiņus visiem nevalstisko organizāciju atbalsta mehānismiem, kā arī izveidot atbalsta programmu tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu krīzes seku. Papildus informē, ka visus līdzšinējos atbalsta mehānismus plānots pagarināt arī 2021.gadā, aicinot ar konkrētām lietām iepazīties biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” sagatavotajā informācijā, kura publiski pieejama biedrības tīmekļvietnē.
I. Vaivare, iepazīstinot ar darbu Valsts kancelejas direktora J. Citskovska vadītajā darba grupā,
kura izstrādā stratēģiju ar nepieciešamo pasākumu kopumu ilgtermiņa Covid-19 izplatības pārvaldīšanai, informē, ka kopš 2020. gada novembra vidus aktīvi piedalās diskusijās stratēģijas
izstrādes ietvaros, paužot nevalstisko organizāciju viedokli par iespējām iesaistīties krīzes seku
mazināšanā.
A. Gobiņš informē par Memoranda padomes darba plāna izstrādes procesu, norādot, ka pagaidām viedokli ir sniegusi tikai Tieslietu ministrija. Pateicas Memoranda padomes sekretariātam
par sagatavoto apkopojumu par izpildi, kā arī piedāvā izveidot darba grupu, kurā apspriest
priekšlikumus Memoranda padomes darba plāna 2021.-2023.gadam izstrādei, vienlaikus ieskicē arī iespējamos darbības virzienus.
Z. Legzdiņa-Joja informē par Memoranda padomes sekretariāta redzējumu par līdzšinējā Memoranda padomes darba plāna īstenošanu un jaunā ietvaru un aicina satikties neformālu satikšanos, lai izrunātu arī darba organizēšanas jautājumus. Vienlaikus norāda, ka visdrīzāk Memoranda padomes darba plāns varētu tikt apstiprināts 2021. gada janvārī.
J. Citskovskis pauž atbalstu nepieciešamībai tikties un savstarpēji vienoties par būtiskākajiem
jautājumiem un darba organizāciju ar mērķi pilnveidot Memoranda padomes darbu.
Z. Legzdiņa-Joja informē, ka Memoranda padomes ikgadējās konferences organizēšanai ir
tikušas apspriestas vairākas idejas, tomēr diskusijas palikušas sarunu līmenī, nesekojot turpmākai rīcībai no iesaistītajām pusēm. Vienlaikus norāda, ka noteikti 2021. gadā Memoranda padomes konference būs, jo saturiski forums ir ietverts t.s. Īslandes projektā.
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A. Gobiņš uzsver, ka saruna ar politiskajām amatpersonām par aktuālajiem jautājumiem nevalstisko organizāciju darbībā saistībā ar COVID-19 pandēmiju, ir aktuāla, vienlaikus ieskicējot
arī sagaidāmo rezultātu. Apņemas sagatavot iespējamo programmu, saskaņā ar kuru arī risinātu
tālākos organizatoriskos jautājumus.
J. Citskovskis pievienojas izteiktajiem viedokļiem un pauž atbalstu īsāka pasākuma rīkošanai,
saskaņojot saturu un dalību.
A. Jansone uzsver, ka sabiedrībai ir nepieciešams pateikt un ir ļoti svarīgi parādīt plašāk, ka
nevalstiskās organizācijas un valsts pārvalde 2020. gadā ir paveikušas milzīgu, atbalstošu darbu
sabiedrībai.
A. Gobiņš iepazīstina ar iemesliem, kādēļ Finanšu ministrija pēc 22.11.2020. notikušās sanāksmes lūgta atkārtoti Memoranda padomē ziņot par ES Atjaunošanas un noturības mehānisma (RRF) plānošanu.
A. Eberhards atkārtoti informē par ES Atjaunošanas un noturības mehānisma (RRF) plānošanas procesu, skaidrojot, ka sabiedrības pārstāvjiem būs iespējas piedalīties konsultācijās par
katru no komponentēm 2020. gada decembrī un arī nākamajā gadā.
A. Gobiņš aicina informēt klātesošos par konkrētiem datumiem un skaidrot, vai vispār ir iespējamas izmaiņas līdz šim sagatavotajā ietvarā.
A. Eberhards skaidro, ka plānā ietvertie pamata virzieni, to skaitā procentuālais sadalījums ir
noteikts visās ES dalībvalstīm vienāds.
I. Vaivare uzsver, ka nepieciešams kopskats kā visi pieejamie finanšu resursi atbalstīs NAP
īstenošanu, tāpat norāda, ka nevienlīdzība tiek skatīta ļoti šauri, tikai administratīvi teritoriālās
reformas kontekstā, tomēr iztrūkst sociālā dimensija, kā arī nepieciešams stiprināt sabiedrības
drošumspēju, kur iztrūkst atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kuru loma ir būtiska.
A. Eberhards skaidro, ka visu pieejamo instrumentu kopskats ir būtisks un to plānots uzraudzīt, arī ar mērķi uzraudzīt tirgus situāciju un sabalansēt ar valsts budžeta daudzgadu ietvaru.
Norāda, ka papildus jārēķinās, ka savs redzējums par īstenojamajiem pasākumiem ir arī Eiropas
Komisijai. Vienlaikus uzsver, ka Atjaunošanas un noturības plānā pamatā tiek izmantotas tās
izvēles, kuras jau ir izdarītas politikas plānošanas dokumentos, skaidro arī konkrētus apsvērumus par administratīvi teritoriālo reformu kā vilcējspēku nevienlīdzības mazināšanā.
A. Gobiņš aicina iesaistīt dažādu jomu nevalstiskās organizācijas un interešu pārstāvniecības
organizācijas, lai būtu skaidrība par pasākumiem.
A. Eberhards uzsver, ka caur konsultāciju pasākumiem mērķis ir nonākt pie iespējami labākām
izvēlēm, vienlaikus paužot, ka visus iespējamos sociālos un sadarbības partnerus plānots iesaistīt.
J. Rozītis aicina skaidrot horizontālos jautājumus, jautājot, vai ir zināmi principi, kā notiks
ieviešana, kā arī vai citos pasākumos ir plānoti atbilstības filtri zaļajam kursam.
A. Eberhards informē, ka iepriekšminētie aspekti ir apspriešanas procesā gan ar Eiropas komisiju, gan vietējā mērogā, iespējams, ka varētu sekot metodika, kā šos jautājumus risināt.
I. Vaivare pauž viedokli, ka katra organizācija vēlas redzēt, kur tā atrodas nacionālo attīstības
mērķu sasniegšanā, aicina iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp, izmantojot
Memoranda padomi kā instrumentu vai domājot par iespēju iesniegt priekšlikumus centralizēti.
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai K. Zonbergas un I. Vaivares sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja 2020. gada 4. decembrī plkst. 9.00-10.30
organizēs tikšanos, lai uzsāktu diskusiju par Memoranda padomes 2021.-2023. gada
darba plāna uzdevumiem, kā arī apspriestu Memoranda padomes darba organizēšanas
jautājumus. Papildus pašu darba plānu apstiprināt vēlākais 2021. gada janvāra sēdē.
3. Pieņemt zināšanai sēdes dalībnieku pausto informāciju par Memoranda padomes
konferences organizēšanu.
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4. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par Latvijas nacionālā
Atveseļošanas un noturības plāna izstrādes līdzšinējo procesu, to skaitā par plānotajiem
konsultatīvajiem pasākumiem.
5. Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2020. gada 30. decembrī plkst. 11.00, sēde
joprojām organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujams Finanšu ministrijas
ziņojums par nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību, Valsts kancelejas
informācija par Tiesību aktu portāla projektu un Islandes projektu, Labklājības
ministrijas jautājums par Sociālās aizsardzības un darba tirgus aizsardzības
pamatnostādņu projektu, kā arī citi jautājumi atkarībā no aktualitātes un iespējām.
Finanšu
ministrijas
prezentācija
pieejama
Ministru
kabineta
tīmekļvietnē:
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/2020-11-25_anm_nvo_memorands.pdf.
Sēdi slēdz: plkst. 13.21
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=shqQYEzVpMs&feature=youtu.be.
Sēdi vadīja:
Memoranda padomes vadītāja vietnieks,
biedrības "Eiropas Kustība Latvijā"
prezidents
Sēdi protokolēja:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante sabiedrības
līdzdalības jautājumos

(paraksts*)

Andris Gobiņš

(paraksts*)

Zane Legzdiņa-Joja

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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