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Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

darba plāns 2021.-2023. gadam 
 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk – Memoranda padome) 
prioritārie mērķi 2021.–2023. gadam: 

1. Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību; 
2. Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu 

pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām; 
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3. Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu 
sasniegšanā.  
 

Nr. 

p. k. 
Uzdevums 

Atbildīgā 

organizācija, 

institūcija 

Izskatīšana 

Memoranda 

padomes 

sēdē  

Sagaidāmais rezultāts  

1. Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību 

1.1. 

Nodrošināt datu un pētījumu pieejamību par 
pilsonisko sabiedrību un tās nākotni, to 

skaitā, regulāri veikt NVO sektora 
monitoringu 

VK, 
FM, 
TM, 

 UR, 
VID, 
CSP, 
SIF, 

biedrība „Latvijas 
Pilsoniskā alianse” 

2021.-

2023.gads 

1) Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm tiek plānoti un 

īstenoti pētījumi, par tiem informējot plašāku 
sabiedrību un nodrošinot informācijas 
pieejamību par NVO sektoru; 

2) ik gadu tiek aktualizētas datu kopas un apjoms, 

datu avoti un monitoringa metodes, VK 
apkopojusi un publicējusi NVO sektora 
monitoringa datus MK tīmekļvietnē; 

3) sniegta informācija un ieteikumi par NVO 

klasifikatora aktualizēšanu  

1.2. 
Izstrādāt un apstiprināt konceptuālos 
priekšlikumus sabiedriskā labuma sistēmas 
pilnveidošanai 

FM,  

NVO,  
VID,  
TM 

2021.gads/ 
2022.-

2023.gads  

1) izstrādāti priekšlikumi regulējumam sabiedriskā 

labuma sistēmas pilnveidošanai un atbalstīta to 
virzība apstiprināšanai MK un Saeimā; 
2) īstenota apstiprināto risinājumu praktiskā 
ieviešana; 

3) veikta regulējuma ieviešana, to skaitā ikgadēja 
SLO sistēmas uzraudzība 

1.3. 
Uzsākt plašāku diskusiju par finanšu un citu 
resursu pieejamību NVO sektoram 

NVO,  

PKC,  
FM,  

LM un Saeima,  
TM,  

SIF,  
VK,  
KM 

2021.-
2023.gads 

Esošā regulējuma izvērtēšana un skaidrojošas 
aktivitātes:  
1) valsts kapitālsabiedrību ziedojumu pieejamība  

NVO, demokrātijai, drošumspējai, t.sk. NVO 
fondam; 

2) filantropijas  atbalstam; 
3) pilsoniskai sabiedrības attīstībai un NVO 

darbībai labvēlīgas nodokļu politikas 
veidošanai (piemēram, nodokļu novirzīšana 
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NVO) 

1.4. 

Informēt Memoranda padomi par Pasākumu 

plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, 
terorisma un proliferācijas finansēšanas 
novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. 
gadam pasākuma „Nodrošināt NVO sektora 

lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot 
iespēju korekti monitorēt sektora noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas novēršanas 

(NILLTPF) riskus” īstenošanas gaitu 

TM,  
FM,  
KM, 
VID, 

FID, 
NVO, 

Biedrība „Finanšu 
nozares asociācija” 

2021.gads 

1) TM sniegusi informāciju par 1. rezultatīvā 

rādītāja īstenošanas gaitu (ziņojums par 
priekšlikumiem NILLTPF un sankciju neizpildes 
risku mazināšanai NVO sektorā); 
2) FM sniegusi informācijua par 2. rezultatīvā 

rādītāja izpildes gaitu (ziņojums, ietverot 
priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz NILLTPF 
un sankciju neizpildes risku mazināšanu 
sabiedriskā labuma organizāciju sektorā); 

3) FM sniegusi informāciju par 3. rezultatīvā 
rādītāja izpildes gaitu (izstrādāti normatīvo aktu 
grozījumi, tai skaitā paredzot papildināt gada 
pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un 

dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas 
nodalīšanu); 
4) TM sniegusi informāciju par 4. rezultatīvā 
rādītāja izpildes gaitu (izstrādāti normatīvo aktu 

grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu 
atklāšanas prasības); 
5) FM sniegusi informāciju par 5. rezultatīvā 
rādītāja izpildes gaitu (izstrādāti normatīvo aktu 

grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju 
regulējumā) 

1.5. 

Nodrošināt visu iespējamo finanšu līdzekļu 

(valsts budžets, ES struktūrfondi, Eiropas 
Atjaunošanas un noturības fonds, kā arī EEZ 
(t.sk. EEZ rezerve)  līdzekļi) pieejamību un 
ieguldīšanu pilsoniskas un demokrātiskas 

sabiedrības stiprināšanai 

Visas ministrijas, 
FM,  
VK ,  

NVO,  
SIF  

2021.gads 

Izvērtēti NVO iesniegtie priekšlikumi (piemēram, 
kā  atbalsta programma Latvijas NVO spēcināšanai 
krīzes/pēckrīzes apstākļos, jauni pamati 
pilsoniskajam dialogam, īpaša atbalsta programma 

sabiedrības interešu uzraugiem, īpaša atbalsta 
programma sociālās drošības jomas organizācijām, 
NVO darbam nepieciešamā infrastruktūra  



4 

(demokrātijas māju attīstība)1) un meklētas iespējas 

to atbalstam 

1.6. 

Nodrošināt pārstāvniecību un NVO iesaisti 
visu veidu finanšu līdzekļu visu posmu 
plānošanā, to skaitā, uzraudzībā īstenošanas 
procesā 

Visas ministrijas, 

FM 
 

2021-
2023.gads 

1) Nodrošinātas iespējas NVO sniegt 

priekšlikumus par konkrētām aktivitātēm, 
kuras plānots finansēt, tās regulējošo normatīvo 
aktu izstrādes procesā; 

2) Nodrošināta Memoranda padomes uzraudzības 

loma līdzdalībai līdzekļu plānošanas procesos 

1.7. 
Sekmēt NVO līdzdalību ministriju budžetu 
izstrādē, t.sk. turpināt pie labās līdzdalības 
prakses multiplicēšanas  

Visas ministrijas,  
VK,  
FM  

2021-
2023.gads 

1) Budžeta līdzekļu pieprasījumi un piešķīrumi 
NVO iniciatīvām ir pakārtoti nozaru ministriju 
tiešo funkciju izpildei; 

2) Sadarbībā ar ministrijām NVO risina konkrētai 

nozarei aktuālas problēmas un savlaicīgu 
dialogu par kārtējo valsts budžetu; 

3) NVO var piedalīties Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes un to izveidoto 

apakšpadomju sēdēs. Memoranda padome 
rīkojusi sēdi, kurā izskatīta NVO iesaiste katras 
ministrijas budžeta veidošanas procesā 

1.8. 

Informēt par Eiropas Savienības programmu 
„Tiesiskums” un „Pilsonība, vienlīdzība, 

tiesības un vērtības” ieviešanas gaitu un 
nodrošināt atbalstu 
pilsoniskumu/demokrātiju stiprinošām 
organizācijām 

TM, 
LM, 

KM 

2021.gada 
2.pusgads 

Sekmēta Eiropas Savienības programmu 
„Tiesiskums” un „Pilsonība, vienlīdzība, tiesības 

un vērtības” finanšu līdzekļu pieejamība 
pilsoniskumu/demokrātiju stiprinošām 
organizācijām Latvijā, tai skaitā, Latvijas līmeņa 
darbībām 

1.9. 
Stiprināt brīvprātīgā darba attīstību kā 
būtisku pilsoniskās sabiedrības kultūras 

elementu 

Memoranda padome  
2021-

2023.gads 

1) Izvērtēta esošā situācija un nodrošināta 
komunikācija par labo praksi; 

2) Ieviesti instrumenti brīvprātīga darba jomas 
attīstībai; 

                                              
1 biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju 

pārstāvju kopīgi sagatavotie priekšlikumi  pieejami https://nvo.lv/lv/zina/nvo_piedavajums_eiropas_atveselosanas_un_noturibas_mehanisma_ieviesanas_planam  

https://nvo.lv/lv/zina/nvo_piedavajums_eiropas_atveselosanas_un_noturibas_mehanisma_ieviesanas_planam
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3) Memoranda padomē sniegti ziņojumi par 

progresu 

2. Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu 

pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām 

2.1. 

Uzraudzīt Atvērtās pārvaldības rīcības plāna 
2021.–2022. gadam īstenošanu un iesaistīties 
Atvērtās pārvaldības nākamā perioda 

aktivitāšu plānošanā 

VK,   
NVO,  

Memoranda padome 

2021.-
2023.gads 

1) Reizi pusgadā uzklausīti progresa ziņojumi par 
Atvērtās pārvaldības rīcības plāna apņemšanos 
īstenošanu, izvērtējot sasniegto progresu attiecībā 

pret iecerēto, tādējādi nodrošinot plāna izpildes 
pārraudzību; 
2) Uzklausīts NVO viedoklis par progresu katras 
apņemšanās izpildē; 

3) izvērtējot paveikto, agrīnā stadijā izvirzītas 
nākamā plānošanas perioda prioritātes Atvērtās 
pārvaldības iniciatīvas īstenošanai Latvijā, kā arī 
sniegts viedoklis par sagatavoto plāna projektu 

pirms tā iesniegšanas izskatīšanai MK 

2.2. 

Informēt par vienotā tiesību aktu projektu 
izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP) 
ietvaru un saistībā ar portāla izstrādi izvērtēt 

nepieciešamību un izstrādāt priekšlikumus 
grozījumiem tiesību aktos par sabiedrības 
līdzdalības nodrošināšanu 

VK,  
Memoranda padome, 

visas ministrijas,  
NVO  

2021. gada 

1. pusgads 

Izstrādāti un apspriesti nepieciešamie grozījumi 
tiesību aktos par sabiedrības līdzdalības 

nodrošināšanu (piemēram, MK 07.04.2009. 
noteikumi Nr.300 „Ministru kabineta kārtības 
rullis”, MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”, MK 14.07.2020 noteikumi 
Nr.445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 
internetā”) 

2.3. 

Izvērtēt esošo situāciju un nepieciešamības 
gadījumā izstrādāt priekšlikumus kārtībai, 

kādā valsts pārvaldes institūcijas (arī valsts 
un pašvaldību kapitālsabiedrības) publisko 
deleģējuma un līdzdarbības līgumus ar NVO, 
kā arī projektu konkursu rezultātu 

VK, 

Visas ministrijas un 
to padotības iestādes, 

NVO 

2022. gada 
1.ceturksnis 

1) izvērtēta esošā situācija; 

2) ja izvērtējumā atzīta nepieciešamība, izstrādāti 
priekšlikumi vienotai kārtībai, kādā valsts 
pārvaldes institūcijas (arī valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrības) publisko deleģējuma un 

līdzdarbības līgumus ar NVO, kā arī projektu 
konkursu rezultātus 



6 

2.4. 

Stiprināt Latvijas NVO un to pārstāvju 

starptautisko, īpaši Eiropas Savienības 

līmenī, darbību un līdzdarbību, kam ir 

ietekme uz Latvijas rīcībpolitiku veidošanu 

NVO,  
Latvijas pārstāvji 

EESK, 
 Memoranda padome 

 

2021-

2023.gads 

1) Izvērtēta Latvijas NVO un to pārstāvju dalību, 

dalības intensitāte un ietekme starptautiskā 

līmenī (Ziņojums); 

2) Izstrādāti mehānismi Latvijas NVO un to 

pārstāvju līdzdalības atbalsta un atgriezeniskās 

saites veidošanai ar citām NVO un rīcībpolit iku 

veidotājiem  

2.5. 

Informēt par Saliedētas un pilsoniski aktīvas 
(atbildīgas) sabiedrības attīstības 

pamatnostādņu īstenošanas gaitu, to skaitā, 
par pilsoniskās sabiedrības atbalsta 
instrumentu ieviešanu  
 

KM, 
SIF 

2021.gads / 
2021.-

2023. gads 

1) Sagatavots un ar Memoranda padomi saskaņots 
ziņojums par Nacionālās identitātes, pilsoniskās 
sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 
2012.–2018. gadam īstenošanas plāna 2018.-

2020.gadam izpildi; 
2) Sagatavots un ar Memoranda padomi saskaņots 
Saliedētas un pilsoniski aktīvas (atbildīgas) 
sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas 

plāns 2021.-2023.gadam un 2024.-2027.gadam; 
3) Regulāri (reizi gadā) apkopota informācija par 
atbalsta instrumentu (NVO fonds, Diasporas NVO 
atbalsta programma, Līdzfinansējuma programma 

u.c.) ieguldījumu NVO sektorā 

2.6. 
Uzlabot sabiedrības līdzdalību pašvaldību 
līmenī pēc administratīvi teritoriālās 
reformas 

VARAM, 

NVO 

2022.-

2023.gads 

1) Izvērtēts un nepieciešamības gadījumā uzlabots 
tiesiskais regulējums par to, kā pašvaldības iesaista 

sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
2) Identificēta un izplatīta labā prakse par tiesiskā 
regulējuma piemērošanu sabiedrības līdzdalībai 
teritorijas attīstībā, t.sk. pilnveidojot metodiskos 

ieteikumus attīstības programmu izstrādei vietējā 
līmenī; 
3) Izstrādāts normatīvais regulējums līdzdalības 
budžeta ieviešanai Latvijā, tai skaitā definējot 
nosacījumus līdzdalības budžeta mehānismam un 

veicot metodisku atbalstu (izglītojošas un 
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motivējošas aktivitātes) pašvaldībām un vietējām 
kopienām līdzdalības budžeta ieviešanā; 
4) Apkopota un izplatīta informācija par līdzdalības 
budžeta veidošanu pašvaldībās; 

5) Sekmēta NVO līdzdalība pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentu (t.sk. attīstības programmu, 
kas iekļauj gan stratēģisko redzējumu, gan 
investīciju plānu) izstrādē, tādejādi veicinot 

sabiedrības ierosināto un apspriesto investīciju 
projektu īstenošanu, t.sk. no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem 

2.7. Stiprināt pilsoniskā dialoga lomu Latvijā 
VK,  
KM,  
NVO 

2021.-

2023.gads 

1) Organizētas diskusijas ar NVO sektora 
pārstāvjiem par pilsoniskā dialoga lomu un 
nepieciešamajām izmaiņām; 
2) Izstrādāti priekšlikumi pilsoniskā dialoga lomas 

stiprināšanai Latvijā 

2.8. 

Atbalstīt nozaru ministriju un pašvaldību 

konsultatīvo padomju stiprināšanu un veidot 
Memoranda padomes sadarbības mehānismu 
ar tām 

Memoranda padome,  
VK,  

NVO  

2021-
2023.gads 

1) Vienādoti konsultatīvo padomju darbības 
noteikumi atbilstoši Konsultatīvo padomju 
vadlīnijām nozaru ministrijās;  

2) Īstenojot iepriekšējo darbību, meklētas iespējas 
līdzfinansēt NVO puses padomes locekļu 
padomes darbu (kā minimums padomes 
līdzvadīšana) (potenciālais finansējuma avots: 

NVO fonds) 

2.9. 
Sekmēt NVO pārvaldību un pašregulācijas 
sakārtošanu 

Biedrība „Latvijas 
Pilsoniskā alianse”, 

NVO  

2021.gads 
Memoranda padome tiek informēta par domnīcas 
“Atbildība  un caurskatāmība pilsoniskās 

sabiedrības sektorā” progresu un rezultātiem  

2.10. 

 
Veicināt NVO un Memoranda padomes kā 
sabiedrības līdzdalības instrumenta 
stiprināšanu 

VK,  

Memoranda padome, 
NVO 

2021.-
2023. gads 

 
 

1) Aktualizētas Memoranda padomes 
dokumentācija un procedūras; 

2) Memoranda padomes pārstāvji dažādos 
sadarbības un uzraudzības mehānismos tiek 
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2021. gada 
2.pusgads/ 
2023.gada 

1.pusgads 

izvirzīti un apstiprināti atbilstoši kārtībai „Par 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda īstenošanas padomes 
deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t. sk. 
kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un 

uzraudzības mehānismos”,  
- MK tīmekļvietnē pieejams deleģēto 

pārstāvju saraksts un to 
kontaktinformācija; 

- tiek nodrošināta regulāra atgriezeniskā 
saite no deleģēto pārstāvju puses par 
paveikto; 

3) Tiek organizētas Memoranda padomes darba 

grupas, kas regulāri un padziļināti strādā NVO un 
valsts pārvaldes, pašvaldību sadarbības jomās; 
4) Organizēts Memoranda padomes ikgadējais 
forums/konference, kurā tiek izskatīti sabiedrības 

līdzdalības uzlabošanas aktuālie jautājumi; 
5) Nodrošinātas Memoranda padomes sēdes, 
savlaicīgi sniedzot informāciju par sēdēs 
skatāmajiem jautājumiem un pieņemtajiem 

lēmumiem; 
6) Sabiedrības informēšana par Memoranda 
padomes darbību veikta, izmantojot sociālos tīklus, 
tādējādi sasniedzot iespējami lielu auditoriju, kas 

sēdēs nepiedalās klātienē; 
7) Nodrošināta Memoranda padomes NVO puses 
locekļu vēlēšanu norise - Memoranda padome 
uzsāk darbu jaunā sastāvā 2021.gada novembrī un 

2023.gada maijā 

3. Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu 

sasniegšanā 

3.1. 
Organizēt diskusiju  "Uzticēšanās anatomija" 
– kopīgas izpratnes veidošanai par 

PKC, 
VK,  

2021. 
1.ceturksnis/ 

1) sniegta ievada prezentācija Memoranda 
padomē;  
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uzticēšanās un tās trūkuma cēloņiem un 

sekām, izmantojot valsts pētījumu 
programmās  un citos pētījumos iegūto datu 
analīzi un ieteikumu verificēšanu  

visas ministrijas, 

NVO,  
zinātnieki 

līdz 2021. 4 

ceturksnim 

2) organizētas diskusijas ar fokusu uz sociālās 

uzticēšanās aspektu izpēti un pētījumu datu 
interpretāciju, rekomendācijām labākai 
pārvaldībai  

3.2. 

Kopradē izveidot radošus risinājumus 
kritisko neuzticēšanās cēloņu mazināšanai un 
seku likvidēšanai, t.sk. Memoranda padomes 
darbnīcu formātā, un izmantojot inovācijas 

instrumentus 

PKC,  
visas ministrijas, 

NVO,  
SIF,  
VK, 

zinātnieki 

2021.-
2022.gads 

1) Divās darbnīcās sagatavoti priekšlikumi par 
jauniem risinājumiem un veikta risinājumu 
pilotēšana; 
2) Veikta Memoranda padomes informēšana par 

pilotēšanas rezultātiem  

3.3. 

Izstrādāt rekomendācijas politiku 
veidotājiem un īstenotājiem par iniciatīvām, 
kas visvairāk stiprina sociālo uzticēšanos un 

NVO lomu sociālās uzticēšanās mērķa 
sasniegšanā 

PKC,  
visas ministrijas, 

NVO,  
SIF,  
VK, 

 zinātnieki 

2022.g 
4.ceturksnis 

Memoranda padomē izskatītas un vajadzības 
gadījumā papildinātas rekomendācijas/ vadlīnijas 

politikas veidotājiem  

3.4. 
Stiprināt izpratni par Ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem (SDG) un to īstenošanu Latvijā un 
pieņemto lēmumu saskanīgumu  

PKC,  

ĀM,  
atbildīgās 

ministrijas,  
NVO 

2021.gada 
4.ceturksnis/ 
2022. gada 

1.ceturksnis 

Sniegta informācija par Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu attiecināšanu pret NAP2027 un 
pamatnostādnēm  

3.5. 

Izstrādāt kārtību, kādā Memoranda padome 
saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu 
izvēlas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes locekļa kandidātu un 
organizēt konkursu šī pārstāvja atlasei 

Memoranda padome,  
VK 

2021.gada 
1.pusgads 

1) izstrādāta un Memoranda padomē apstiprināta 

kārtība; 
2) atlasīta un Memoranda padomē apstiprinātā  

kandidatūra tiek virzīta apstiprināšanai Saeimā 

 

Memoranda padomes darba plānā izmantotie saīsinājumi: 
Valsts kanceleja VK 

Finanšu ministrija FM 

Kultūras ministrija KM 

Labklājības ministrija LM 

Tieslietu ministrija TM 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VARAM 

Finanšu izlūkošanas dienests FID 

Sabiedrības integrācijas fonds SIF 

Centrālā Statistikas pārvalde CSP 

Uzņēmumu reģistrs UR 

Valsts ieņēmumu dienests VID 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas NVO 

 
 
 
 

 
Z.Legzdiņa-Joja 67082949 


