NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU UN MINISTRU KABINETA
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOME
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082949, e-pasts nvo@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

5.3.2/4
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdes protokols
Protokols Nr. 4
2021. gada 31. martā
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 – Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors
2. Agnese Rācene-Krūmiņa (aizvieto Raivi Kronbergu) – Tieslietu ministrijas pārstāve
3. Ingus Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs
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. Dace Vilsone – Kultūras ministrijas valsts sekretāre
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
14. Inese Vaivare – biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktore
Citi sēdes dalībnieki:
Olga Bogdanova – Finanšu ministrija
Māra Sīmane – Pārresoru koordinācijas centrs
Ingrīda Reiziņa – Tieslietu ministrija
Agnese Sermā – Tieslietu ministrija
Zaiga Pūce – Sabiedrības integrācijas fonds
Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonds
Kristīne Zonberga – biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Vijārs Griķis – biedrība "Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība"
Baiba Ziemele – biedrība "Reto slimību alianse"
Ieva Raubiško – biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
Selga Laizāne – Kultūras ministrija

Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrija
Ilona Jekele – Kultūras ministrija
Anita Kleinberga – Kultūras ministrija
Ilze Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Inita Pauloviča – Valsts kanceleja
Haralds Beitelis – Valsts kanceleja
Līna Indriksone – nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
Ilona Stalidzāne – Rīgas pilsētas pašvaldība
Agnese Trofimova - biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Eduards Filippovs – biedrība "Latvijas Biznesa savienība"
Terezija Mackare - biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"
Juris Dzelme – nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes centrs"
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.

6.

7.

9.

Ziņo/Uzaicinātie
Andris Gobiņš
24.02.2021. un 10.03.2021. sēžu protokolu
Memoranda
padomes
vadītāja
un 31.03.2021. sēdes darba kārtības apstiprivietnieks,
biedrības
"Eiropas
nāšana
Kustība Latvijā" prezidents
Pēteris Vilks
Diskusijas uzsākšana par sociālo uzticēšanos Māra Sīmane
Pārresoru koordinācijas centrs
Saimnieciskā darbība SLO konceptā

Olga Bogdanova
Finanšu ministrija

Ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas
sabiedrības attīstības plānu 2021.-2023.gadam un informatīvo ziņojumu “Nacionālās
identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.2020.gadam izpilde un sasniegtie rezultāti”
Par konkursa komisiju Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa
atlasei

Anita Kleinberga
Ilona Jekele
Kultūras ministrija

Valsts kanceleja

Agnese Frīdenberga
Diskusija par Memoranda padomes sadarBiedrība "Sabiedriskās politikas
bību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem
centrs "Providus""
Inese Vaivare
Aktuālais
COVID-19
ierobežošanas biedrība "Latvijas Platforma
stratēģiskās vadības grupā
attīstības sadarbībai" / biedrība
"Paliec mājās"
Andris Gobiņš
Dažādi:
Memoranda padomes vadītāja viet1) Informācija par kustību “Dažādībā ir
nieks, biedrības "Eiropas Kustība
spēks”;
Latvijā" prezidents
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2) par pārstāvja deleģēšanu Dziesmu un Zaiga Pūce
deju svētku padomes pretendentu vērtē- Sabiedrības integrācijas fonds
šanas komisijā;
3) nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība
1. jautājums
24.02.2021. un 10.03.2021. sēžu protokolu un 31.03.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo: A. Gobiņš
Nolemts:
1. Apstiprināt 24.02.2021. un 10.03.2021. sēdes protokolus.
2. Apstiprināt 31.03.2021. 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 martā rakstiskās lēmumu
pieņemšanas procedūras ietvaros lēmusi par V. Kalniņas deleģēšanu Sabiedrības
integrācijas fonda veidotajā programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas
programma diasporas NVO darbības atbalstam" projektu pieteikumu vērtēšanas
komisijā.
2. jautājums
Diskusijas uzsākšana par sociālo uzticēšanos
______________________________________________________________
Ziņo: P. Vilks, M. Sīmane
Izsakās: Ā. Ādlers I. Vaivare, A. Jansone, I. Kušķe, J. Dzelme, D. Vilsone, I. Alliks,
A. Rācene-Krūmiņa, A. Gobiņš
Nolemts:
Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra sniegto redzējumu, Valsts kancelejas sniegto
informāciju par pētījuma saistībā ar uzticēšanās veikšanu OECD dalībvalstīs un sēdes
dalībnieku izteiktos viedokļus.
Pārresoru koordinācijas centra prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē https://www.mk.gov.lv/lv/media/8731/download.
3. jautājums
Ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2021.-2023.gadam
un informatīvo ziņojumu "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas
politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam izpilde un sasniegtie rezultāti"
______________________________________________________________
Ziņo: A. Kleinberga, I. Jekele
Izsakās: A. Jansone, Ā. Ādlers, U. Dūmiņš, A. Gobiņš

Nolemts:
Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju, aicinot Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2021.-2023. gadam stiprināt pilsoniskās sabiedrības aspektu
jauniešiem.
Kultūras ministrijas prezentācijas, plāna projekts un informatīvā ziņojuma projekts pieejami
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Ministru kabineta tīmekļvietnē – https://www.mk.gov.lv/lv/media/8735/download,
https://www.mk.gov.lv/lv/media/8741/download,
https://www.mk.gov.lv/lv/media/8743/download,
https://www.mk.gov.lv/lv/media/8739/download.
4. jautājums
Saimnieciskā darbība SLO konceptā
______________________________________________________________
Ziņo: O. Bogdanova
Izsakās: A. Frīdenberga, J. Rozītis, A. Jansone, Ā. Ādlers, I. Brīnuma
Nolemts: pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju, vienlaikus organizēt
diskusijas turpinājumu par jautājumu vismaz sanāksmē, kas tiek plānota 2021. gada 9. aprīlī
plkst. 15.00, un iespējams, arī nākamajā Memoranda padomes sēdē.
Finanšu ministrijas prezentācija pieejama
https://www.mk.gov.lv/lv/media/8855/download.

Ministru

kabineta

tīmekļvietnē

-

5.jautājums
Par konkursa komisiju Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlasei
______________________________________________________________
Ziņo: Z. Legzdiņa-Joja
Izsakās: A. Gobiņš
Nolemts: Apstiprināt komisijas sastāvu (11 balsis - Par, 0 - Pret, 0 - Atturas).
Memoranda padomes lēmuma projekts pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē https://www.mk.gov.lv/lv/media/8745/download.
6.jautājums
Aktuālais COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā
______________________________________________________________
Ziņo: I. Vaivare
Nolemts: atbalstīt un lūgt Memoranda padomes sekretariātu izsūtīt kopīgu aicinājumu visām
ministrijām ar savas nozares NVO rīkot sanāksmes, gatavojot Latvijas kopējo redzējumu par
vēlamajiem ieguldījumiem nozarē (t.sk. NVO aktivitātēm/līdzdalībai) no ES fondiem un citiem
ārvalstu finanšu instrumentiem (t.sk. Atveseļošanas un noturības mehānisms un Daudzgadu finanšu ietvars). Memoranda padome lūdz ministrijas organizēt diskusijas līdz 2021. gada 21. aprīlim, to norises kopsavilkumu nosūtot Memoranda padomei līdz 2021. gada 23. aprīlim.
7.jautājums
Diskusija par Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem
______________________________________________________________
Ziņo: A. Frīdenberga
Nolemts: sagatavot grozījumus Memoranda padomes 2017. gada 24. maijā apstiprinātajā kārtībā attiecībā uz pārstāvju deleģēšanu, lai risinātu identificētos problēmjautājumus.

4

Vadlīniju projekts pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/media/8747/download.
6. Dažādi
_______________________________________________________________
Izsakās: A. Gobiņš, Z. Pūce, S. Laizāne, Z. Legzdiņa-Joja
Izskatāmie jautājumi:
1) informācija par kustību "Dažādībā ir spēks";
2) par pārstāvi Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas komisijā;
3) informācija par konkursa norisi uz četrām nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām
Sabiedrības integrācijas fonda padomē;
4) nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
Nolemts:
1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības integrācijas fonda sniegto informāciju par kustību "Dažādībā ir spēks";
2) Ņemot vērā, ka iespējai deleģēt pārstāvi Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu
vērtēšanas komisijā noteiktajā termiņā nav atsaukusies neviena organizācija, sadarbībā
ar Kultūras ministriju rasts risinājums – lūgt Memoranda padomes sekretariātu aicināt
jomas ekspertus no Nemateriālā kultūras mantojuma padomes, Latvijas Mūzikas padomes un Latvijas Dejas padomes apsvērt pārstāvju izvirzīšanu, lai attiecīgi Memoranda
padome rakstiskajā procedūrā 2021.gada aprīļa sākumā varētu lemt par pārstāvja deleģēšanu.
3) Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrības integrācijas fonds tuvākajās dienās izsludinās konkursu uz četrām nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām Sabiedrības integrācijas
fonda padomē, kā arī aicinājumu Memoranda padomei deleģēt pārstāvi pretendentu pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā.
4) Nākamo Memoranda padomes sēdi plānot 2021. gada 28. aprīlī plkst. 11.00. Sēdes
darba kārtībā iekļaujams Valsts kancelejas un Atvērtās pārvaldības partnerības ekspertu
ziņojums par 5.Latvijas Atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesu, provizoriski ziņojums par biedrības " Latvijas Pilsoniskās alianse" un biedrības "Sabiedriskās politikas
centrs "Providus"" kopīgi veikto pētījumu, kā arī citi jautājumi, kas tiks precizēti tuvākajā laikā.
Sabiedrības integrācijas fonda prezentācija pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē https://www.mk.gov.lv/lv/media/8749/download.
Sēdi slēdz: plkst. 13.38
Sēdes audio ieraksts pieejams Ministru kabineta Youtube kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=kLDbD1_ZpJ0.
Sēdi vadīja:
Memoranda padomes vadītāja vietnieks,
biedrības "Eiropas Kustība Latvijā"
prezidents
Sēdi protokolēja:
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
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(paraksts*)

Andris Gobiņš

(paraksts*)

Zane Legzdiņa-Joja

departamenta konsultante sabiedrības
līdzdalības jautājumos
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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