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

5.3.2/2
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 2
2021. gada 24. februārī
Attālināti (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē)
Sēdi vada:
Andris Gobiņš – Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība
Latvijā" prezidents
Jānis Citskovskis – Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Raivis Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
2. Diāna Jakaite (aizvieto Ingu Alliku) – Labklājības ministrijas pārstāve
3. Edgars Šadris (aizvieto Baibu Bāni) – Finanšu ministrijas pārstāvis
4. Māris Klismets (aizvieto Edvīnu Balševicu) – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvis
5. Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
6. Dace Vilsone – Kultūras ministrijas valsts sekretāre
7. Ivars Balodis – nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
valdes priekšsēdētājs
8. Āris Ādlers – biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents
9. Agnija Jansone – biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" pārstāve
10. Jānis Rozītis – nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" direktors
11. Uldis Dūmiņš – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvis
12. Agnese Frīdenberga - biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" pārstāve
13. Inese Vaivare – biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktore
Citi sēdes dalībnieki:
Mārtiņš Trons – biedrība "Zemnieku Saeima"
Dace Paegle – biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls"
Kristīne Zonberga – biedrība "Latvijas Pilsoniskā 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"
Baiba Ziemele – biedrība "Reto slimību alianse"
Andrejs Melnalksnis – Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

Evija Strupiša – biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
Viesturs Ūlis – biedrība " Latvijas Zivsaimnieku Asociācija"
Andris Šuvajevs – biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""
Ainārs Dimants
Roberts Putnis
Andris Feldmanis - biedrība "Maestro Jāņa Dūmiņa piemiņas atbalstīšanai"
Henriks Danusēvičs - biedrība "Latvijas Tirgotāju asociācija"
Karīna Virse – Finanšu ministrija
Boriss Kņigins – Finanšu ministrija
Kārlis Ketners – Finanšu ministrija
Selga Laizāne – Kultūras ministrija
Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrija
Ilze Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Inita Pauloviča – Valsts kanceleja
Haralds Beitelis – Valsts kanceleja
Protokolē:
Zane Legzdiņa-Joja – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst. 11.00
Sēdes darba kārtība:
Jautājums

1.

2.

3.

4.

5.

Ziņo/Uzaicinātie

Andris Gobiņš
27.01.2021.
sēdes
protokola
un
Memoranda padomes vadītāja
24.02.2021. sēdes darba kārtības apstipvietnieks, biedrības "Eiropas kustība
rināšana
Latvijā" prezidents
Andris Gobiņš
Par Memoranda padomes darba plānu Memoranda padomes vadītāja viet2021.-2023.gadam
nieks, biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents
Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
Jānis Citskovskis
līdzekļu padomes locekļa kandidātu atlaValsts kanceleja
ses procesu
NVO iesaiste un prioritātes COVID-19 I. Vaivare
biedrība "Latvijas Platforma attīstības
ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā
sadarbībai" / biedrība "Paliec mājās"
Edgars Šadris
Finanšu ministrija
Par aktualitātēm nākamā ES fondu plāAndris Gobiņš
nošanas perioda plānošanā un NVO
Memoranda padomes vadītāja vietpriekšlikumiem Eiropas Savienības Atnieks, biedrības "Eiropas kustība Latveseļošanas un noturības mehānisma
vijā" prezidents
plānam
Kristīne Zonberga
biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
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6.

Dažādi:
1) Līdzšinējās pārstāves ES Struktūrfondu komitejā A. Būmeisteres (biedrība "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība") ziņojums;
2) Diskusijas aizsākšana par Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem;
3) Trešās domnīcas norise iniciatīvas
“Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” ietvaros;
4) nākamās sēdes norises laiks un darba
kārtība

Andris Gobiņš
Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents
Agnese Frīdenberga
Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs
"Providus""
Anete Būmeistere
biedrība "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība"

1. jautājums
27.01.2021. sēdes protokola un 24.02.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 27.01.2021. sēdes protokolu.
2. Apstiprināt 24.02.2021. sēdes darba kārtību, sadaļu "Dažādi" papildinot ar informāciju
par trešās domnīcas norisi iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas
nākotnei” ietvaros.
3. Pieņemt zināšanai, ka Memoranda padome 2021. gada februārī rakstisko lēmumu
pieņemšanas procedūru ietvaros lēmusi par:
1) Lolitas Čigānes deleģēšanu Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projektu
konkursa “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības
atbalstam” projektu vērtēšanas komisijā;
2) Āra Ādlera (biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai") deleģēšanu
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas
perioda uzraudzības komitejā;
3) Ineses Vaivares (biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"/ biedrības
"Paliec mājās") deleģēšanu Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā.
2. jautājums

Par Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023.gadam
______________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Nolemts:
Apstiprināt Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023. gadam.
Darba
plāns
pieejams
Ministru
https://www.mk.gov.lv/lv/media/8543/download.

kabineta

tīmekļvietnē

3. jautājums
Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu atlases procesu
______________________________________________________________
Ziņo: J. Citskovskis
Izsakās: A. Gobiņs, A. Dimants, I. Vaivare, R. Putnis, D. Vilsone, A. Jansone
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-

Nolemts:
1. 26.02.2021. plkst. 9.00 rīkot tikšanos, lai apkopotu padomes sēdē izskanējušos
viedokļus un kopīgi precizētu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
locekļa kandidātu atlases kārtības projektu.
2. Sasaukt ārkārtas Memoranda padomes sēdi 2021.gada marta sākumā, lai apstiprinātu
kārtību un attiecīgi pēc tam būtu iespējams izsludināt konkursu uz Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatu.
Kārtības
projekts
pieejams
Ministru
kabineta
tīmekļvietnē
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/sepl_padomes_locekla_atlases_kartiba_mem
o_aktualizeta.pdf.

-

4. jautājums

NVO iesaiste un prioritātes COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā
______________________________________________________________
Ziņo: I. Vaivare
Izsakās: D. Vilsone, J. Citskovskis
Nolemts:
Pieņemt zināšanai I. Vaivares sniegto informāciju, aicinot ieinteresētās organizācijas arī turpmāk paust idejas biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" rīkotajās sanāksmēs par COVID-19
jautājumiem (pieteikšanās rakstot uz alianse@nvo.lv).
5. jautājums

Par aktualitātēm nākamā ES fondu plānošanas perioda plānošanā un NVO priekšlikumiem
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam
______________________________________________________________
Ziņo: E. Šadris, K. Zonberga
Izsakās: Ā. Ādlers, J. Rozītis, A. Gobiņš, I. Pauloviča, I. Vaivare
Nolemts:
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Lūgt Finanšu ministriju rakstiski informēt Memoranda padomes locekļus par precīzu
finansējuma apmēru pilsoniskajam dialogam, kā arī izvērtēt iespējas paplašināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādes darba grupas sastāvu, dodot iespējas
piedalīties dažādas jomas pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.
3. Pieņemt zināšanai, ka nevalstiskās organizācijas biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse”
vadībā turpina darbu pie sākotnējo nevalstisko organizāciju priekšlikumu precizēšanas
Atveseļošanas un noturības plānam.
Finanšu
ministrijas
prezentācija
pieejama
https://www.mk.gov.lv/lv/media/7615/download.

Ministru

kabineta

tīmekļvietnē

-

6. Dažādi
_______________________________________________________________
Izsakās: A. Gobiņš, A. Frīdenberga, K. Zonberga, Ā. Ādlers, Z. Legzdiņa-Joja

Izskatāmie jautājumi:
1) Līdzšinējās pārstāves ES Struktūrfondu komitejā A. Būmeisteres (biedrība "Latvijas
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Jauno zinātnieku apvienība") ziņojums;
2) Diskusijas aizsākšana par Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem
pārstāvjiem;
3) Trešās domnīcas norise iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas
nākotnei” ietvaros;
4) nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
Nolemts:
1) pieņemt zināšanai, ka A. Būmeistere nav atsaukusies ziņot Memoranda padomes sēdē,
atkārtoti lūgt atskaiti par paveikto;
2) atlikt diskusijas uzsākšanu par vadlīnijām Memoranda padomes sadarbībai ar tās deleģētajiem pārstāvjiem, aicinot ieinteresētās puses turpināt darbu pie dokumenta;
3) konceptuāli atbalstīt piedāvājumu risināt sabiedrības iesaistes jautājumu publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” ietvaros plānotajā trešajā domnīcā;
4) pieņemt zināšanai, ka Memoranda padomes sekretariāts aicinās Memorandu parakstījušās organizācijas izvirzīt kandidātus, lai Memoranda padome rakstiskajā procedūrā varētu izvēlēties pārstāvi Sabiedrības integrācijas fonda veidotajā programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” projektu
pieteikumu vērtēšanas komisijā;
5) Nākamo Memoranda padomes sēdi plānot 2021. gada 31. martā plkst. 11.00. Sēdes
darba kārtībā iekļaujams Pārresoru koordinācijas centra iniciētais jautājums par sociālo
uzticēšanos, Kultūras ministrijas ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības politikas īstenošanas plānu 2021.-2023.gadam un informatīvo ziņojumu
par “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas
plāna 2019.-2020.gadam izpildi un sasniegtajiem rezultātiem”.
Vadlīniju projekts pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/media/7613/download.
Sēdi slēdz: plkst. 13.14
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=qBT1E8q3EhM.
Sēdi vadīja:
Memoranda padomes vadītāja vietnieks,
biedrības "Eiropas Kustība Latvijā"
prezidents
Valsts kancelejas direktors, Memoranda
padomes vadītājs
Sēdi protokolēja:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta konsultante sabiedrības
līdzdalības jautājumos

(paraksts*)

Andris Gobiņš

(paraksts*)

Jānis Citskovskis

(paraksts*)

Zane Legzdiņa-Joja

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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