NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU UN MINISTRU KABINETA
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOME
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082929, fakss 67280469, e-pasts nvo@mk.gov.lv, www.mk.gov.lv

5.3.2/3
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.3
2015.gada 29.aprīlī
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru prezidentu zālē
Sēdi vada:
Rasma Pīpiķe- Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Memoranda padomes vadītājas
vietniece
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
1. Elita Dreimane- Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja
2. Andris Gobiņš- Eiropas Kustība Latvijā
3. Agnija Jansone - Delna
4. Edgars Treibergs-Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
5. Kitija Bite-Latvijas Juristu apvienība
6. Gunita Berķe- “Dzīvības koks”
7. Rudīte Osvalde - Pārresoru koordinācijas centrs
8. Valda Smirnova - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
9. Irita Lukšo- Finanšu ministrija
10. Agnese Rācene-Krūmiņa- Tieslietu ministrija
11. Uldis Lielpēters - Kultūras ministrija
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Uzvārds /Vārds
Organizācija
1.Agnese Alksne
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LATVIA
2.Agnese Trofimova
Latvijas Sarkanais Krusts
3.Alise Rupeka
Resursu centrs sievietēm "Marta"
4.Andrejs Karpovičs
Ārlietu ministrija
5.Andris Feldmanis
RTU Absolventu asociācija
6.Anna Liepa
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
7.Austris Kalniņš
Latvijas Tirgotāju asociācija
8.Biruta Ingiļāvičute
Zemkopības ministrija
9.Dita Rituma
Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi
10.Dmitrijs Skačkovs
Advokātu atbalsta biedrība
11.Edīte Turka
Latvijas Pensionāru federācija
12.Egils Rupeks
Baltijas Franšīzes Fonds
13. Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.Ingrīda Mikiško
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
15.Irēna Ļeoņenko
Latvijas Personāla vadīšanas asociācija
16.Lilita Kalnāja
Nodibinājums Ģertrūdes fonds un biedrība “Mazirbes draugu kopa”

17.Marika Kupče
18.Mikus Zelmenis
19.Randa Medne
20.Zane Mālniece
21.Eva Mustermane

Labklājības ministrija
Latvijas Kvalitātes biedrība
Latvijas Mazpulki
Ārlietu ministrija
Tieslietu ministrija

Protokolē:
L.Titāne – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11:00.
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.
5.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

Apstiprināt 25.03.2015. sēdes
protokolu un 29.04.2015. sēdes darba
kārtību
Pārresoru
koordinācijas
centra
informatīvais ziņojums „Jaunais
attīstības plānošanas regulējums”
Informatīvs
ziņojums
par
gatavošanās
gaitu
Austrumu
partnerības samitam Rīgā.
KNAB priekšnieka vērtēšanas gaita
un rezultāti
Dažādi (nākamās sēdes
laiks, darba kārtība)

Rasma Pīpiķe
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;
Memoranda padomes vadītājas vietniece
Rudīte Osvalde
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja
vietniece
Andrejs Karpovičs
Ārlietu ministrijas
Valsts sekretāra biroja trešais sekretārs
Kitija Bite
Latvijas Juristu apvienība

datums, Rasma Pīpiķe
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;
Memoranda padomes vadītājas vietniece

1. jautājums
Memoranda padomes 25.03.2015. protokola un 29.04.2015. sēdes darba kārtības
apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo R.Pīpiķe
Memoranda padome nolemj: apstiprināt 25.03.2015. protokolu un 29.04.2015. darba
kārtību.
2. jautājums
Pārresoru koordinācijas centra informatīvais ziņojums „Jaunais attīstības plānošanas
regulējums”
_____________________________________________________________________
Ziņo: R.Osvalde
R.Osvalde: Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietniece klātesošos informēja par
jauno attīstības plānošanas regulējumu, kas tika izstrādāts ar mērķi pilnveidot normatīvo
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regulējumu attiecībā uz politikas plānošanas dokumentu veidiem, apjomu un saturu.
Sagatavotā prezentācija pieejama šeit: http://ejuz.lv/3g9
K.Bite: uzteic Valsts pārvaldi, īpaši Izglītības un zinātnes ministriju par veiksmīgo un
apjomīgo pētniecisko bāzi par līdzīgu jautājumu risināšanu ārvalstīs un Latvijā.
A.Gobiņš: pasakās par veiksmīgo prezentāciju, kas pārskatāmi attēlo politikas plānošanas
dokumentu sistēmu, kā arī nozīmību tos sasaistīt ar nacionālo attīstības plānu (NAP).
A.Gobiņš definē 3 jautājumus:
1. Ir dažas politikas plānošanas jomas, kurām vispār nav pamatnostādņu, līdz ar to nav
jomas ilgtermiņa redzējuma. Vai nākotnē ir paredzēts sagatavot pamatnostādnes jomās,
kurās līdz šim to nav?
2.Prezentācijā bija minēts pamatnostādņu skaitu samazināt līdz 20. No kurienes šis cipars ir
aprēķināts?
3.Kāds ir pamatnostādņu un NAP sagatavošanas grafiks?
R.Osvalde: atbildot uz 3. jautājumu- šajā plānošanas periodā ir atsevišķas pamatnostādnes,
kurām beidzas termiņš, piem., 2018.gadā, nevienai pamatnostādnei termiņš nav garāks kā
2020.gads.
Atbildot uz 2.jautājumu par pamatnostādņu skaita samazinājumu, R.Osvalda norāda, ka
skaits noteikts provizoriski, plānojot kuras pamatnostādnes varētu apvienot.
Atbildot uz 1.jautājumu, R.Osvalde norāda, ka tā ir patiešām būtiska problēma, sevišķi
ārlietu jomā, tādēļ tiek gaidīta iniciatīva arī no ārlietu ministrijas, kā šo jautājumu risināt.
R. Osvalde informē par sistēmu, kādā veidā tiks risināti jautājumi par pamatnostādņu,
sagatavošanu nākamajam periodam (tām, kurām termiņš beidzas, piemēram, 2018.gadā)viens variants ir sagatavot atzinumu/ vērtējumu par pamatnostādņu nepieciešamību,
lietderību arī nākamajam periodam, otrs variants ir šīs pamatnostādnes ietvert kā Valsts
pārvaldes attīstības pamatnostādņu daļu, jo šajās plašajās pamatnostādnēs ir ietverti daudzi
horizontālie jautājumi
A.Gobiņš: kad būtu jābūt gatavam nākamajam NAP?
R.Osvalde atbild, ka 2019.gadā būtu jābūt gatavam NAP konceptam. Tomēr iespējams, ka
notiks virzība uz jaunu plānošanas sistēmu, kas neparedz NAP tik lielu lietderību. R.Osvalde
norāda, ka, lai gan NAP atrodas hierarhiski augstākā pozīcijā par pamatnostādnēm, šie
dokumenti tiks izstrādāti vienā laika periodā.
E.Dreimane norāda uz A.Gobiņa jautājumu par to, kas saturiski būs jaunajā NAP? Vai tas
sastāvēs no 20 pamatnostādņu kopsavilkuma vai arī būs kādas jaunas idejas, izanalizējot
iepriekšējo NAP, nosakot vadmotīvus, bet virzoties tālāk ar jauniem akcentiem, kas būs
aktuāli jaunajā periodā. Kas noteiks satura vadmotīvus jaunajam NAP?
R.Osvalde atbild, ka jaunais NAP saturiski tiks veidots izvērtējot iepriekšējo plānošanas
periodu + fondu ieviešana + jaunās pamatnostādnes.
A.Gobiņš norāda, ka NAP lielākais ieguvums bija pārresoriskais redzējums, ko šis
dokuments deva. Lai novērstu iespējamos riskus, kuri pastāv, jo pamatnostādnes akcentējas
uz nozari, bet NAP un sasniedzamo rezultātu, A.Gobiņš iesaka izteikt lūgumu, ka balstoties
uz iepriekšējā izvērtējuma, jaunais NAP, vismaz plānošanas procesa apjomā, būtu gatavs
2019.g. sākumā, pirms tiek uzsākts darbs pie pamatnostādnēm.
R.Pīpiķe rosina protokolā fiksēt, ka Memoranda padome aicina organizēt Valsts kancelejā
atsevišķu sarunu ar PKC pārstāvju piedalīšanos, lai detalizētāk pārrunātu PKC sagatavoto
prezentāciju.
Nolemts:
1.Memoranda padome aicina Valsts kancelejā ar PKC pārstāvju dalību organizēt semināru
dažādu NVO sektoru pārstāvjiem, lai izskaidrotu plānošanas sistēmas darbību, tās sasaisti ar
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NAP jaunajam periodam izstrādes kārtību, un sabiedrības līdzdalības iespējas jau sākotnējā
dokumentu izstrādes posmā.
2. Memoranda padome izsaka lūgumu-pamatojoties uz iepriekšējā perioda izvērtējuma, jauno
Nacionālās attīstības plānu gatavot savlaicīgi, lai pamatnostādnes balstītos uz jauno NAP un
tajā ietvertajiem attīstības virzieniem, nevis otrādi.
3. jautājums
Informatīvs ziņojums par gatavošanās gaitu Austrumu partnerības samitam Rīgā
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Karpovičš
A.Karpovičs, Ārlietu ministrijas trešais valsts sekretārs, informē par Austrumu partnerības
samitu, kas no 21.-22.maijam noritēs Rīgā, uzsverot, ka samita ietvaros tiks rīkoti arī blakus
pasākumi, tostarp, Pilsoniskās sabiedrības konference. Konferences laikā organizēs darba
grupas, izstrādās pilsoniskās sabiedrības rekomendācijas, tāpat notiks pieredzes apmaiņa
starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm.
A.Gobiņš- kāda bija NVO iesaiste pilsoniskās sabiedrības rekomendāciju sagatavošanā (vai
tika lūgt viedoklis, priekšlikumi)? Kāda ir situācijas attīstība saistībā ar Gruzijas un Ukrainas
bezvīzu režīma ieviešanu?
A.Karpovičs norāda, ka rekomendāciju projektu, kuru izstrādā Eiropas Ārējās darbības
dienests, sākotnēji tiek nodots apspriešanai Eiropas Savienības (ES) darba grupā, no kurām
izriet iekšējas diskusijas starp ES dalībvalstīm. A.Karpovičs norāda, ka viņa rīcībā nav
informācijas, ka deklarāciju aicinātu atsevišķi komentēt pilsoniskajai sabiedrībai. Par
Gruziju- tiek sagaidīts nedēļu pirms samita Eiropas Komisija publicēs novērtējuma
ziņojumu, no kura daudz kas būs atkarīgs, tāpat līdzīgs jautājuma risinājuma scenārijs ir par
Ukrainas bezvīzu režīmu.
A.Gobiņš izsaka izbrīnu, ka ministrijas pārstāvis nevarēja komentēt vai arī patiešām netika
nodrošinātas līdzdalības iespējas un konsultācijas ar Latvijas NVO, pilsoniskās sabiedrības
rekomendāciju sagatavošanas procesā.
R.Pīpiķe norāda uz nepieciešamību vismaz vienam Latvijas NVO pārstāvim piedalīties
Austrumu partnerības samitā. Tāpat R.Pīpiķe aicina A.Gobiņam, esot Pilsoniskās sabiedrības
konferences darba grupas vadītājam, iepazīstināt ar Latvijas sabiedrības līdzdalības modeli –
to minot kā labo piemēru.
E.Dreimane piekrīt R.Pīpiķei, ka šī samita ietvaros vajadzētu pastāstīt par Latvijas
sabiedrības līdzdalības labo praksi, jo arī OECD Publiskās pārvaldības komitejā šis bija viens
no veiksmes stāstiem, un Latvijas sabiedrības līdzdalības piemērs tika atzīts par unikālu
paraugu, ar ko būtu jālepojas.
A.Jansone informē par Delnas organizēto pasākumu 19.maijā ar Gruzijas NVO dalību, kurā
notiks dažādas diskusijas, t. sk., par likuma varu, pretkorupcijas jautājumiem, bērnu un
sieviešu tiesību ievērošanu u.c.
Nolemts:
1. Memoranda padomes sekretariātam noskaidrot, kādas ir iespējas un kāda būtu
nepieciešamā rīcība, lai iegūtu vienu ielūgumu uz Austrumu partnerības samitu un
nodotu to vienam no Memoranda padomes nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,
tādejādi nodrošinot atgriezenisko saiti NVO sektoram Latvijā. (atbilde par iespēju iegūt
ielūgumu uz Austrumu partnerības samitu- pielikumā).
4. jautājums
KNAB priekšnieka vērtēšanas atskaite
_____________________________________________________________________
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Ziņo: K.Bite
Latvijas Juristu apvienības (LJA) pārstāve Kitija Bite informē par Korupcijas novēršanas
apkarošanas biroja priekšnieka izvērtēšanas gaitu, procesu, rezultātiem.
K.Bite informē, ka vērtēšanas procesā tika iesaistīti 3 partneri- KNAB arodbiedrība,
sabiedrība par atklātību Delna un Memoranda padomes pārstāvis. 3 neatkarīgie vērtējumi tiks
iesniegti komisijai, kas vērtēs KNAB priekšnieka darbību. K.Bite informē, ka novērtēšana
notika elektroniskās novērtēšanas sistēmas vidē, kur amatpersonas darbība tiek novērtēta pēc
noteiktiem kritērijiem. Vērtēšana tika veikta arī pamatojoties no KNAB priekšnieka
ziņojuma Saeima komitejas sēdē.
A.Jansone vēlas precizēt, cik NVO un kuras sniedza komentārus novērtēšanas procesā? Vai
novērtēšanas ietvaros notika tikšanās ar KNAB darbiniekiem?
K.Bite informē, ka vērtēšanas procesā iesaistījās Tirgotāju asociācija, Providus, Starptautisko
inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Juristu apvienība, kā arī ar K.Biti šajā
jautājumā sazinājies E.Treibergs no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes. Ar
KNAB darbiniekiem netika kontaktēts.
R.Pīpiķe norāda, ka K.Bite ir izdarījusi visu iespējamo, lai viedokli no Memorandu
parakstījušajām organizācijām apkopotu. Problēma, kas ir izveidojusies, ir radusies, jo
Memoranda padomei ir uzticēts veikt pienākumu, ko tā nav spējīga veikt, jo Memoranda
padomei nav tādas kompetences, lai novērtētu KNAB priekšnieka darbību.
E.Dreimane piebilst, ka par šo aspektu jau bija uzrunājusi Ministru prezidenti.
Nolemts:
1.Pieņemt zināšanai K.Bites vērtējumu. A.Gobiņš, Eiropas Kustības Latvija vārdā, un
A.Jansone, Delnas vārdā, norobežojas no K.Bites sniegtā viedokļa
2. Memoranda padomei turpmāk būtu rūpīgāk jāpārdomā vai būtu jāuzņemas veikt tādus
pienākumus, kas prasa specifisku kompetenci, vai arī šī kompetence tiek uzticēta vienam
cilvēkam.
5. jautājums
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).
_____________________________________________________________________
Ziņo R.Pīpiķe
R.Pīpiķe informē, ka nākamā Memoranda padomes sēde ieplānota 27.maijā.
R.Pīpiķe aicina neieplānot nozīmīgus pasākumus mēneša pēdējās trešdienās, jo šajās dienās
parasti tiek ieplānotas Memoranda padomes sēdes.
Nākamajai sēdei tiek plānoti šādi darba kārtības jautājumi:
1. Latvijas Pilsoniskās alianses informatīvs ziņojums par NVO monitoringa sistēmas
izveidošanu;
2.FM informatīvais ziņojums „Par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju
likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu”;
D.Skačkovs aicina nākamās sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par advokatūras darbības
regulējuma aktualitātēm (kvalifikācijas celšana, advokātu process).
Nolemts:
Advokātu atbalsta biedrībai sazināties ar Tieslietu ministriju un iesūtīt Memoranda padomei
paplašinātu jautājuma aktualitātes aprakstu, lai precizētu vai pieteiktais jautājums ir
izskatāms Memoranda padomes sēdes laikā.
Sanāksme tiek slēgta.
Sēdes vadītāja R.Pīpiķe
Protokolē L.Titāne
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