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

5.3.2/1
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 1
2021. gada 27. janvārī
Attālināti (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē)
Sēdi vada:
Jānis Citskovskis – Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Andris Gobiņš – Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas
Kustība Latvijā" prezidents
2. Agnese Rācene-Krūmiņa (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
3. Diāna Jakaite (aizvieto Ingu Alliku) – Labklājības ministrijas pārstāve
4. Jana Salmiņa (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāve
5. Māris Klismets (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
6. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
7. Selga Laizāne (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. Agnese Frīdenberga - biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" pārstāve
Citi sēdes dalībnieki:
Anda Laķe – Latvijas Kultūras akadēmija
Zaiga Pūce – Sabiedrības integrācijas fonds
Reinis Lasmanis – Sabiedrības integrācijas fonds
Māra Sīmane – Pārresoru koordinācijas centrs
Sergejs Mahņovs – biedrība "Latvijas juristu apvienība"
Henriks Danusēvičs - biedrība "Latvijas Tirgotāju asociācija"
Una Lapskalna – biedrība "Latvijas Sociālo darbinieku biedrība"
Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrija
Dace Paegle – biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls"
Andris Šuvajevs - biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""
Eduards Filippovs - biedrība "Latvijas Biznesa savienība"
Eva Krjukova – Tieslietu ministrija

Ilze Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ilona Kiukucāne – biedrība "Latvijas Darba devēju konfederācija"
Ingrīda Smuškova – biedrība "Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO"
Iveta Neimane – biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Inita Pauloviča – Valsts kanceleja
Ilmārs Šņucins – Finanšu ministrija
Kārlis Ketners – Finanšu 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"
Agita Hauka – biedrība "Latvijas Zemnieku federācija"
Aija Strazda – biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"
Baiba Ziemele – biedrība "Reto slimību alianse"
Protokolē:
Zane Legzdiņa-Joja – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst. 11.00
Sēdes darba kārtība:
25.11.2020.
sēdes
protokola
un Jānis Citskovskis
1.
27.01.2021. sēdes darba kārtības apstip- Valsts kancelejas direktors,
rināšana
Memoranda padomes vadītājs
Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kanceleja
Par Memoranda padomes darba plānu Andris Gobiņš
2.
2021.-2023.gadam
Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents
Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus
Diāna Jakaite
3.
politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.
Labklājības ministrija
gadam
Zaiga Pūce
Par NVO fonda rezultātu ietekmi uz Sabiedrības integrācijas fonds
4.
pilsoniskās sabiedrības attīstību
Anda Laķe
Latvijas Kultūras akadēmija
Dažādi:
Jānis Citskovskis
1) Par SEPL padomes locekļa kandidātu
Valsts kancelejas direktors, Memoatlases process;
randa padomes vadītājs
5.
2) Pārstāvju NTSP un ES Struktūrfondu
Andris Šuvajevs
komitejā ziņojumi;
Biedrība
"Sabiedriskās
politikas
3) nākamās sēdes norises laiks un darba
centrs "PROVIDUS""
kārtība
Informatīvs seminārs par Vienoto Valsts kanceleja
Plkst.
Tiesību aktu projektu izstrādes un Mērķauditorija:
nevalstiskās
13.30
saskaņošanas portālu
organizācijas
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1. jautājums
25.11.2020. sēdes protokola un 27.01.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: J. Citskovskis
Nolemts:
1. Apstiprināt 25.11.2020. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 27.01.2021. sēdes darba kārtību, sadaļu "Dažādi" papildinot ar informāciju
saistībā ar Ārlietu ministrijas izteikto lūgumu deleģēt pārstāvi attīstības sadarbības
grantu projektu konkursā.
2. jautājums

Par Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023.gadam
______________________________________________________________
Ziņo: Z. Legzdiņa-Joja
Izsakās: A. Gobiņš, A.Frīdenberga, I. Šņucins, K. Ketners, A. Jansone, J. Dzelme, K. Zonberga, Ā. Ādlers, Z. Pūce, J. Šaicāne, J. Citskovskis
Z. Legzdiņa-Joja iepazīstina ar Memoranda padomes paveikto 2020.gadā, kura laikā notika
11 sēdes. Sēdēs tika izskatīti 16 unikālie saturiskie jautājumi, neskaitot ar padomes darba organizēšanu saistītos. Ziņotāji bijuši Valsts kanceleja (11 reizes), Kultūras ministrija (2), Finanšu
ministrija (7), Tieslietu ministrija (1), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2),
Sabiedrības integrācijas fonds (1), NVO sektors (5). Jautājumus izskatīšanai iniciējuši: Valsts
kanceleja (4 reizes), Kultūras ministrija (2), Tieslietu ministrija (1), Finanšu ministrija (1), Sabiedrības integrācijas fonds (1), NVO (13). Memoranda padomes sēdēs vairākkārt diskutēts par
padomes darba organizēšanu un finansēšanu, kas noslēdzās ar valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu 2020.gada jūlijā, kurš vērtēšanas procesā tomēr atbalstu neguva. 2020. gada aprīlī padomes sastāvā darbu uzsāka vēlēšanās ievēlētie nevalstisko organizāciju puses pārstāvji (pilnvaru termiņš no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. oktobrim).
Šogad atkal gaidāmas Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvju vēlēšanas.
Memoranda padome 2020.gada februārī apstiprināja pārstāvi dalībai Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sēdēs (pilnvaru termiņš - 2021.gada 31.augusts), pārstāvis dalībai VSS sēdēs
tika apstiprināts 2020.gada septembrī (pilnvaru termiņš - 2022.gada 31.marts). Ņemot vērā, ka
no 2019.gada 15.aprīļa netiek sasauktas Ministru kabineta komitejas sēdes, pieteikšanās iespējas šajā formātā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem netika organizētas. Papildus 2020.gadā
Memoranda padome deleģēja arī vairākus citus pārstāvjus un Memoranda padomes NVO puses
pārstāvji nodrošināja trīs Latvijas pārstāvju atlasi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā". Visbeidzot iepazīstina ar Memoranda padomes darba plāna
2021.-2023.gadam ietvaru – mērķiem un uzdevumiem.
A. Gobiņš pateicas Valsts kancelejai par paveikto darbu, informē, ka plāns tapis līdzdalībā, ko
augstu novērtē un pateicas par iesaisti, pauž cerību, ka izdosies sasniegt reālus rezultātus plāna
īstenošanā.
Z. Legzdiņa-Joja skaidro procesu norādot, ka visi saņemtie priekšlikumi ir izvērtēti darba
plāna sākotnējā sanāksmē.
A. Frīdenberga uzsver, ka darba plānā ietvertie uzdevumi saistībā ar līdzdalību un iesaisti politiku veidošanā un finansējuma plānošanā ir ne tikai Memoranda padomē ievēlēto NVO pārstāvju atbildībā, bet arī plašāka NVO sektora atbildība, un ir ļoti svarīgi Memoranda padomes
darba plāna uzdevumus paturēt prātā, plānojot finansējumu, piemēram, NVO fondā.
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J. Dzelme skaidro par augstākās izglītības nozīmību visās jomās, kādēļ ir vērsis Memoranda
padomes uzmanību uz dažādiem ar izglītības jomu saistītajiem problemātiskajiem jautājumiem.
Ā. Ādlers uzsver, ka plāns ir ambiciozs un jānodrošina plāna uzraudzība, kam nepieciešami
papildus resursi, lai nodrošinātu plānoto darbību īstenošanu. Īpašu uzmanību velta dažādu resursu pieejamībai NVO sektoram, kā prioritāru minot ES fondu finansējuma plānošanu, kurā
ļoti nepieciešama iesaistes iespēju atvēršana NVO dalībai plānošanā.
Z. Pūce reaģējot uz nepieciešamību nodrošināt sasaisti ar finansējumu, uzsver, ka attiecībā
NVO fondu lielisks mehānisms ir Memoranda padomes iespēja izvirzīt pārstāvjus NVO fonda
stratēģiskās plānošanas komisijā.
I. Šņucins pauž apņemšanos diskutēt par atbalstu NVO sektoram nodokļu ietvarā, vienlaikus,
balstoties uz Memoranda padomei iepriekš nosūtītajā Finanšu ministrijas vēstulē pausto viedokli, lūdz Memoranda padomes darba plāna 1.3.uzdevumā nenoteikt konkrētus sasniedzamos
rezultātus.
K. Ketners lūdz Memoranda padomes darba plānā veikt izmaiņas 1.6. uzdevumā pamata atbildību nosakot nozaru ministrijām, līdzīgi arī 1.7. uzdevumā nepieciešama visu ministriju un
Valsts kancelejas iesaiste.
A. Jansone aicina papildināt plānu ar jaunu 1.9. punktu par brīvprātīgo darba attīstību.
K. Zonberga uzsver nepieciešamību risināt sabiedrības pārstāvju iesaisti visa veida publisko
finanšu līdzekļu plānošanā.
J. Citskovskis un Z. Legzdiņa-Joja norāda, ka priekšlikumus ir iespējams ņemt vērā, ja par
to vienojas Memoranda padome.
A. Gobiņš aicina apstiprināt esošo darba plāna ietvaru, izņemot 1.7.uzdevumu, kuru vēl precizēt.
J. Šaicāne aicina atbildību par brīvprātīgā darba attīstīšanu noteikt visām ministrijām, Sabiedrības integrācijas fondam un NVO.
A. Jansone skaidro, ka jautājums par brīvprātīgo darbu ir jārisina Memoranda padomes līmenī,
lai attīstītu šo jomu.
Nolemts:
Konceptuāli apstiprināt Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023. gadam, turpinot darbu
pie uzdevumu Nr. 1.3., 1.7. un priekšlikuma attiecībā uz brīvprātīgo darbu precizēšanas līdz
nākamajai padomes sēdei.
Prezentācija par Memoranda padomes paveikto 2021.gadā un darba plānu 2021.-2023.gadam
pieejama
Ministru
kabineta
tīmekļvietnē
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/prezentacija.pdf.
3. jautājums

Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
______________________________________________________________
Ziņo: D. Jakaite
Izsakās: U. Dūmiņš, A. Frīdenberga, J. Dzelme, I. Balodis, H. Danusēvičs
D. Jakaite informē par jaunā plānošanas dokumenta Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam izstrādes procesu un saturu, aicinot arī joprojām
sniegt priekšlikumus tā pilnveidošanai. Uzsver sadarbību un visu pušu izpratni par pamatnostādnēs noteiktajiem attīstības virzieniem, kas ministrijas ieskatā ir ļoti būtiska, lai sekmīgi
īstenotu plānoto. Uzsver, ka pamatnostādņu vadmotīvs ir solidaritāte. Kā arī informē, ka pamatnostādņu īstenošanas plāni vairākos darbības virzienos ir dažādos izstrādes procesa
posmos.
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U. Dūmiņš vēlas noskaidrot, vai pamatnostādnēs ir plānots risināt jautājumu par subsidēto darbavietu birokrātisko darbību mazināšanu, aicinot domāt arī par konkursa formātu šo darbavietu
izveidei.
D. Jakaite informē, ka Labklājības ministrijā tiek strādāts pie jautājuma un nodos ziņu atbildīgajiem kolēģiem.
A. Frīdenberga lūdz sniegt skaidrojumu pamatnostādņu aktivitātēm saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību.
D. Jakaite skaidro, ka pamatnostādnēs ir plānotas atbalstošas aktivitātes sociālajai uzņēmējdarbībai, to skaitā, arī plānotas rīcības ES fondu darbības programmā.
I. Balodis izprot ietvaru dokumentam, tomēr aicina pastiprināt līdzdalību un sadarbības attīstību.
J. Dzelme vēlas noskaidrot, kāda ir ministrijas attieksme pret "universālo beznosacījuma ienākumu" (UBI) ieviešanu un vai ir plānoti pētījumi, līdzīgi Somijā un citur veiktajiem par UBI.
Kā arī jautā, vai tiek plānots izmantot mākslīgo intelektu.
D. Jakaite informē, ka ministrija seko līdzi Somijas pieredzei, kuras gala secinājums tomēr ir
tāds, ka būtiski ieguvumi no šādas pieejas nav. Attiecībā uz mākslīgo intelektu ministrijai ir
plāni, tostarp, konkrētas darbības plānotas digitālās transformācijas pamatnostādnēs.
H. Danusēvičs lūdz ministriju informēt par slimības lapu izmaksas risinājumu, ņemot vērā, ka
Latvijas kaimiņvalstīs darba devējiem ir labvēlīga situācija. Tāpat aktualizē informācijas pieejamību par personām ar invaliditāti, norādot, ka ir būtiski lai darba devējiem būtu pieejami šādi
dati. Kā arī pievienojas U. Dūmiņa jau aktualizētajam jautājumam attiecībā uz subsidēto darba
vietu birokrātiskajām prasībām.
Nolemts:
Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju.
Labklājības ministrijas prezentācija par pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/lm_pamatnostadnes_27.01.2021_memoranda
-padome.pdf f.

-

4. jautājums

Par NVO fonda rezultātu ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības attīstību
______________________________________________________________
Ziņo: Z. Pūce, A. Laķe
Izsakās: Ā. Ādlers, A. Frīdenberga, U. Dūmiņš, A. Gobiņš
Z. Pūce informē par valsts budžeta programmas „NVO fonds” 2021. gada projektu konkursa
rezultātiem, sniedzot ieskatu dažādos aspektos saistībā ar konkursa norisi.
A. Laķe pētnieku vārdā informē par veiktajā izvērtējumā secināto un ieteikumiem uzlabojumiem, lai valsts budžeta programmas „NVO fonds” ieguldījumi NVO sektorā būtu mērķtiecīgāki.
Ā. Ādlers pateicas par pētījumu un kā valsts budžeta programmas „NVO fonds” stratēģiskās
plānošanas komitejas loceklis Sabiedrības integrācijas fonda darbu vērtē kā veiksmīgu. Aicina
uzsākt diskusiju par pētījuma secinājumu izvērtēšanu valsts budžeta programmas „NVO fonds”
stratēģiskās plānošanas komitejā.
A. Frīdenberga vēlas noskaidrot, vai pētījuma ietvaros ir analizēta projektu sociālā ietekme un
vai ir analizēta sociālā ietekme reģionālā griezumā.
A. Laķe skaidro, ka sociālo ietekmi var redzēt attiecībā uz skartajām mērķa grupām, kuras
mainās un skaitliski palielinās. Attiecībā uz reģionālajiem datiem, tie tika ievākti, iespējams, ka
jāturpina to analizēšana tieši reģionālā griezumā.
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U. Dūmiņš uzsver, ka pētījuma rezultāti noteikti ir noderīgi NVO sektoram, tomēr jautājums
vai tos kā nozīmīgus uztver arī valsts pārvalde un sabiedrība kopumā. Lūdz skaidrojumu par
izmantoto pieeju projektu klasificēšanai.
A. Laķe skaidro, ka pētījuma uzdevuma ietvarā atsevišķi jautājumi nav apskatīti. Un uzsver
samērojamību starp fonda īstenošanai izvirzītajām prioritātēm un atvēlēto finansējumu.
Z. Pūce pateicas pētniekiem par rūpīgo pieeju informācijas analizēšanai.
A. Gobiņš uzsver īstenotos projektus kā iespēju veicināt ilgtspēju sektorā. Aicina Memoranda
padomi izteikt atbalstu valsts budžeta programmas „NVO fonds” īstenošanai ar mērķi nodrošināt ilgtspēju NVO sektorā.
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības integrācijas fonda un pētnieku sniegto informāciju.
2. Paust stingru atbalstu valsts budžeta programmai „NVO fonds” kā būtiskam nevalstisko
organizāciju atbalstam mehānismam pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai.
Sabiedrības integrācijas fonda un pētnieku prezentācijas pieejamas Ministru kabineta
tīmekļvietnē
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/sif-nvo-2021.pdf
un
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/nvo_fonds_pp_memoranda_padome1.pdf.
Plašāka informācija un veiktais pētījums pieejami Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11154%3APetijums
-%E2%80%9CNVO-fonds%E2%80%9D-kluvis-pieejams-plasakam-sabiedribasgrupam&lang=lv.
1. Dažādi
_______________________________________________________________
Izsakās: A. Gobiņš, J. Citskovskis,
Izskatāmie jautājumi:
1) Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu atlases
procesu;
2) Pārstāvju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada
plānošanas perioda uzraudzības komitejā un Nacionālajā Trīspusējās sadarbības
padomē ziņojumi;
3) nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
J. Citskovskis īsi informē par Valsts kancelejas piedāvājumu atlases procesa organizēšanai.
A. Gobiņš informē par konferencē dzirdēto saistībā ar Saeimas plāniem sava kandidāta atlasē,
norādot, ka ir izskanējusi nepatiesa informācija par Memoranda padomes plāniem, ko būtu nepieciešams labot. Vērš uzmanību uz jautājuma nozīmīgumu.
J. Citskovskis un A. Gobiņš diskutē par dažiem aspektiem saistībā ar atlases procesa organizēšanu.
Ā. Ādlers aicina konkursa nolikumu izstrādāt sadarbībā un jautājuma sabiedrisko nozīmību.
J. Citskovskis informē, ka Valsts kancelejai ir ilgstoša pieredze, ko plānots ietvert procesa
aprakstā kā sākotnējā piedāvājumā.
A. Gobiņš aicina nevalstiskās organizācijas iesaistīties procesā, paužot priekšlikumus kārtības
pilnveidošanai.
A. Šuvajevs informē, ka par paveikto ir sagatavots rakstisks apkopojums, ir piedalījies NTSP
sēdēs, tomēr tikai klausītāja statusā, ņemot vērā, ka no Memoranda padomes nav bijusi skaidri
formulēta pozīcija viedokļa paušanai, piedāvā arī iespējamos risinājumus.
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Z. Legzdiņa-Joja informē, ka A. Būmeistere nav atsaukusies informēt Memoranda padomi par
paveikto.
Ā. Ādlers uzsver, ka atgriezenisko saiti vieglāk nodrošināt aktīvi darbojoties ikdienā ar Memoranda padomes jautājumiem. Izsaka priekšlikumu atsaukt līdzšinējo Memoranda padomes pārstāvi A. Būmeisteri (biedrība "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība") no Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā.
A. Gobiņš informē, ka ir iepriekš ir kontaktējies ar A. Būmeisteri un norāda, ka ir būtiski, lai
pārstāvniecība Es fondu uzraudzībā ir aktīvāka. Aicina izsludināt jaunu pieteikšanos, vienlaikus
dodot iespēju A. Būmeisterei informēt par paveikto un pieteikties atkārtoti.
Z. Legzdiņa-Joja informē, ka sazināsies ar Finanšu ministriju, lai precizētu darbības nosacījumus pārstāvim, pēc tam izsludinot konkursu.
Z. Legzdiņa-Joja iepazīstina ar Ārlietu ministrijas lūgumu deleģēt pārstāvi attīstības sadarbības granta projektu konkursa “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam” projektu vērtēšanas komisijā, apņemas izsludināt pieteikšanos un attiecīgi saņemtos pieteikumus nodot izvērtēšanai Memoranda padomei, nodrošinot lēmuma par pārstāvja
deleģēšanu pieņemšanu rakstiskajā procedūrā.
A. Gobiņš informē, ka ir uzaicināts piedalīties Nacionālās Trīspusējas sadarbības padomes sēdē
2021.gada 29.janvārī, plāno arī šajā formātā informēt par līdz šim jau daudzkārt kritizēto sabiedrības iesaisti Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādē.
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesu.
3. Pieņemt zināšanai A. Šuvajeva sniegto informāciju par darbu Nacionālajā Trīspusējās
sadarbības padomē.
4. Atsaukt līdzšinējo Memoranda padomes pārstāvi A. Būmeisteri (biedrība "Latvijas
Jauno zinātnieku apvienība") no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas un lūgt Memoranda
padomes sekretariātu izsludināt jaunu pieteikšanos šī pienākuma veikšanai.
5. Atbalstīt Ārlietu ministrijas lūgumu Memoranda padomei deleģēt pārstāvi attīstības
sadarbības granta projektu konkursa “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas
pilsoniskās sabiedrības atbalstam” projektu vērtēšanas komisijā un lūgt Memoranda
padomes sekretariātam izsludināt pieteikšanos šī pienākuma veikšanai.
6. Nākamo Memoranda padomes sēdi organizēt 2021. gada 24. februārī plkst. 11.00, sēde
joprojām organizējama attālināti. Darba kārtībā iekļaujamie jautājumi vēl tiks precizēti.
A. Šuvajeva sagatavotais pārskats par darbu NTSP pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē:
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/parskats_ntsp_memoranda-padomes-locekliem.pdf.
Sēdi slēdz: plkst. 13.40
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=jBJBgdhWrBY.
Sēdi vadīja:
Valsts kancelejas direktors, Memoranda
padomes vadītājs

(paraksts*)

Sēdi protokolēja:
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Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante sabiedrības
līdzdalības jautājumos

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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