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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes ārkārtas sēde
Protokols Nr.4
2012.gada 18.aprīlī
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru prezidentu zālē
Sēdi vada:
E.Dreimane – Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja.
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
J.Gerbaševskis – Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija, Memoranda
padomes vad.vietn.
Ā.Ādlers – Latvijas Lauku forums;
A.Beļkeviča – FM;
S.Ēlerte – Ministru prezidenta birojs;
R.Iliško – Latvijas Juristu apvienība;
R.Klimkāne – KM;
V.Smirnova – VARAM;
B.Spalviņa – TM;
E.Treibergs – LOSP;
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
L.A.Āboltiņa – Haritas;
D.Akule – PROVIDUS;
A.Austers – Eiropas Latviešu apvienība;
A.Bauere – SIF;
B.Braže – ĀM;
M.Galilejeva – IZM;
D.Grīnvalds – Latvijas Radošo savienību padome;
B.Ingiļāvičiete – ZM;
D.Kazāka – Saeimas deputāte;
G.Krastiņa – SM;
V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums;
R.Lappuķe – ĀM;
A.Lazareva – IZM;
R.Pīpiķe – Latvijas Pilsoniskā alianse,
E.Rubesa-Vorovko – EM;
S.Sniķere - Pārresoru koordinācijas centrs;
V.Stefanovičs – Latvijas Ukraiņu savienība;
O.Veilande – Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds;

V.Vesperis – Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).
Protokolē:
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante.
Sēdi sāk plkst.11.00
Sēdes darba kārtība:
Diskusija par prioritāri atbalstāmiem pasākumiem, kuri būtu īstenojami, lai sekmētu
Latvijā saliedētu un iekļaujošu sabiedrību un stiprinātu nacionālo identitāti.
Diskusija par prioritāri atbalstāmiem pasākumiem, kuri būtu īstenojami, lai
sekmētu Latvijā saliedētu un iekļaujošu sabiedrību un stiprinātu nacionālo
identitāti
_____________________________________________________________________
Ziņo S.Sniķere, Pārresoru koordinācijas centrs
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1).
Sabiedrības saliedēšanai un nacionālās identitātes stiprināšanai iesniegtie priekšlikumi
pievienoti protokolam (pielikums Nr.2).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, S.Sniķere, V.Vesperis,
J.Gerbaševskis, D.Akule, R.Lappuķe, M.Galilejeva, R.Klimkāne, V.Stefanovičs,
R.Pīpiķe, V.Smirnova, B.Braže, Ā.Ādlers, D.Grīnvalds, V.Kudiņš.
Diskusijā paustie NVO viedokļi:
V.Stefanovičs pauž viedokli par to, ka pašlaik mazākumtautību kultūras pasākumi
notiek izolēti, bez piesaistes Latvijai, bez sadarbības ar citām organizācijām, un tas
jāmaina.
R.Pīpiķe pauž viedokli, ka sabiedrības iesaistīšana priekšlikumu izstrādē bijusi
nepietiekama. NVO pārstāvji un sabiedrība netika iesaistīti 1.fāzē – priekšlikumu
izvirzīšanā. Jau formulēto priekšlikumu/pasākumu vērtēšanu nevar uzskatīt par
sabiedrības iesaisti. Šādu izvērtēšanu būtu bijis jāveic Kultūras ministrijai. Plānotā
komunikācijas plāna izstrāde (pasākums 1.3.) būtu jāveic ikdienas darba ietvaros,
neizvirzot kā atsevišķu pasākumu. Jautā par to, kā tiks ieviesti šie priekšlikumi; vai
pašvaldībās notiekošie pasākumi arī ņemti vērā; vai pasākumiem ir izstrādātas tāmes?
S.Sniķere informē, ka Ministru prezidenta rezolūcija paredzēja ministrijām sniegt
priekšlikumus sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai, to
izstrādē iesaistot nozaru NVO, kā arī sadarbības un sociālos partnerus.
R.Klimkāne skaidro, ka daudzi pasākumi/priekšlikumi tika apspriesti ar NVO pirms
gada, saistībā ar integrācijas politikas pamatnostādņu pieņemšanu. Pēc tam, kad
pieņems lēmumu par finansējuma piešķiršanu konkrētu pasākumu īstenošanai, tiks
precizēts arī nacionālās integrācijas politikas pamatnostādņu rīcības plāns, lai
novērstu pārklāšanos un dublēšanos.
S.Ēlerte pauž viedokli, ka nevar runāt par to, ka pasākumu finansējums būs
necaurspīdīgs. Piemēram, par iecerēto ģimeņu apmaiņas programmu tiks izsludināts
projektu konkurss.
R.Klimkāne, S.Ēlerte, R.Lappuķe, atbildot uz NVO pārstāvju jautājumiem, sniedz
skaidrojumu par to, ko tiek plānots veikt atsevišķu pasākumu ietvaros.
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Ā.Ādlers pauž viedokli, ka būtu nepieciešami pētījumi par atsevišķu populācijas
grupu integrētību, kā arī jānosaka pasākumu rezultatīvie rādītāji – ko plāno panākt ar
šo pasākumu īstenošanu.
S.Ēlerte pauž viedokli, ka pasākumu rezultatīvie rādītāji ir izmērāmi. Plānojot
konkrētus pasākumus, ir ņemti vērā veikto pētījumu rezultāti.
D.Grīnvalds jautā par to, kā tiks pieņemts lēmums par pasākumu finansēšanu.
S.Ēlerte informē, ka pašlaik budžets integrācijas pasākumiem ir 32 000 Ls gadā. Bez
papildu finansējuma pasākumus nav iespējams īstenot.
E.Dreimane informē, ka Finanšu ministrija vērtēs priekšlikumus un noteiks naudas
summu, kādu piešķirt priekšlikumu īstenošanai.
V.Smirnova jautā, vai priekšlikumu izvirzīšanā un vērtēšanā iesaistīja Latvijas
Pašvaldību savienību (LPS), ņemot vērā, ka pašvaldību kultūras nami un bibliotēkas ir
resurss integrācijas veicināšanā.
V.Vesperis skaidro, ka LPS netika uzrunāta, tomēr šī organizācija neizrādīja iniciatīvu
un vēlēšanos iesaistīties procesā. Pauž gatavību iesaistīt LPS priekšlikumu izvirzīšanā
un vērtēšanā.
S.Ēlerte pauž viedokli, ka daļā pašvaldību (piemēram, Jelgava, Rīga) ir izstrādātas
sabiedrības integrācijas programmas, bet visur tādu nav. Pašvaldību kultūras nami un
bibliotēkas kā integrācijas resurss jau pašlaik ir novērtēts.
D.Akule pauž viedokli, ka nepieciešams iekļaut pasākumus, lai nodrošinātu
medikamentu lietošanas instrukciju un informācijas par veselības aprūpes
pakalpojumiem pieejamību krievu valodā. Ierosina pārformulēt pasākumu 1.5., lai
būtu saprotams, ka turpmāk Ministru prezidents 1.septembrī apmeklēs arī citas
Latvijas skolas, ne tikai mazākumtautību skolas.
S.Ēlerte pauž viedokli, ka grozījumi valodu likumā ir ļoti svarīgs politisks lēmums,
kas prasa nopietnas diskusijas.
V.Kudiņš pauž viedokli, ka bija nepieciešams jau no paša priekšlikumu izstrādes
sākuma iesaistīt NVO, kas pārstāv mērķa grupas.
V.Stefanovičs pauž viedokli, ka nepieciešams sekmēt informācijas materiālu izdošanu
par Latvijas vēsturi mazākumtautību valodās. Jāsekmē daudzveidīgu latviešu valodas
apguves materiālu pieejamība (CD diski; interaktīvas programmas; programmas
dažādu vecuma grupu pārstāvjiem). Jāfinansē Latvijas institūta izdevumu pieejamība
bez maksas. Izvirza priekšlikumu pēc 6 mēnešiem apspriest, kā veicas ar pasākumu
īstenošanu.
S.Ēlerte pauž viedokli, ka Latvijā trūkst izdevumu, kuros saprotami un interesanti
izklāstīta Latvijas vēsture.
R.Pīpiķe ierosina nesadalīt finansējumu daudziem sīkiem pasākumiem, bet atlasīt
labākos priekšlikumus un par to īstenošanu SIF izsludināt konkursu.
S.Ēlerte skaidro, ka par konkrētās jomās īstenojamiem pasākumiem ir atbildīgas
konkrētas valsts institūcijas, tomēr jākontrolē finansējuma izlietojums.
V.Vesperis informē par turpmāko pasākumu plāna virzību - pasākumu plāns tiks
precizēts, izvērtējot šodienas diskusijā izteiktos priekšlikumus un komentārus, kā arī
LPS viedokli. PKC sagatavotie priekšlikumi tiks iesniegti Ministru prezidentam,
paredzot uzdot Kultūras ministrijai tos integrēt Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–
2018.gadam, kas kalpotu kā pamats attiecīgam valsts budžeta piešķīrumam minēto
pasākumu īstenošanai.
Memoranda padome nolemj:
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1. Ieteikt PKC iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību prioritāri atbalstāmo
pasākumu, kuri būtu īstenojami, lai sekmētu Latvijā saliedētu un iekļaujošu
sabiedrību un stiprinātu nacionālo identitāti, izvirzīšanā un vērtēšanā.
2. Ieteikt PKC precizēt pasākuma 1.5. redakciju, formulējot, ka turpmāk Ministru
prezidents 1.septembrī apmeklēs arī citas Latvijas skolas, ne tikai mazākumtautību
skolas.
3. Ieteikt PKC apkopot Memoranda padomes sēdē sniegtos NVO priekšlikumus un
izmantot tos pasākumu plāna pilnveidošanai.
4. Memoranda padomes sekretariātam pēc pasākumu plāna iesniegšanas Ministru
prezidentam, to nosūtīt Memorandu parakstījušām NVO.
5. Pēc 6 mēnešiem Memoranda padomes darba kārtībā iekļaut jautājumu par panākto
progresu pasākumu plāna virzībā un īstenošanā.

Sēdes vadītāja

E.Dreimane

Protokolē

G.Freimane
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