Ārlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības protokols
Eiropas Savienības jautājumos
Rīgā

2010.gada 11.februārī

Ņemot vērā 2005.gada 15.jūnija Nevalstisko organizāciju un Ministru
kabineta sadarbības memorandā noteiktos mērķus, apzinoties nepieciešamību
veicināt informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldi un nevalstisko sektoru
Eiropas Savienības (turpmāk- ES) jautājumos, tai skaitā, lai celtu sabiedrības
izpratni par ES un Latvijas darbību tajā, kā arī ņemot vērā nepieciešamību
apvienot resursus Latvijas interešu aizstāvībai ES,
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (reģ.nr.90000069065) un biedrība
“Eiropas Kustība Latvijā” (reģ.nr.40008028757), biedrība “Klubs “Māja” –
jaunatne vienotai Eiropai” (reģ.nr.40008009648), biedrība “Latvijas Pilsoniskā
alianse” (reģ.nr.40008087708), biedrība “Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS” (reģ.nr.40003613479), biedrība „ACC Tautskolas Eiropai”
(reģ.nr.40008049496), biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”
(reģ.nr.40008084078) un biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība”
(reģ.nr.50008052341), kuras pārstāv paraksta sadaļā minētās personas,
noslēdz šo sadarbības protokolu (turpmāk – protokols) par Ārlietu ministrijas
un nevalstisko organizāciju (turpmāk – puses) sadarbību ES jautājumos.
I. Protokola mērķis
1. Protokola mērķis ir efektīva pušu sadarbība, lai sekmētu tiešu informācijas
apmaiņu par Ārlietu ministrijas kompetencē esošajiem ES jautājumiem,
koordinētu rīcību sabiedrības izglītošanā par iespējām iesaistīties ES lēmumu
pieņemšanas procesā un kopīgi īstenotu projektus sabiedrības informēšanai par
ES jautājumiem.
II. Mērķa īstenošana
2. Uzskatot kvalitatīvu sabiedrības iesaisti ES lēmumu pieņemšanā par
nozīmīgu priekšnoteikumu pārdomātas un Latvijas interesēm maksimāli
atbilstošas pozīcijas izstrādei, kā arī, uzskatot saskaņotu rīcību par būtisku
elementu protokola mērķa sasniegšanā, puses vienojas:
2.1. nodrošināt operatīvu un regulāru informācijas un viedokļu apmaiņu par:

a)

b)
c)

d)

Ārlietu ministrijas kompetencē esošajiem aktuālajiem ES
jautājumiem un jaunajām ES iniciatīvām, t.sk., par ES nākotni,
ES paplašināšanos, ES Kaimiņu politiku, ES Padomes
prezidentūras prioritātēm, divpusējām attiecībām ar ES
dalībvalstīm, reģionālo sadarbību;
Latvijas prioritātēm katras ES Padomes prezidentūras ietvaros,
tai skaitā, Eiropadomes sanāksmēs izskatāmajos jautājumos;
sabiedrības iesaistes veicināšanu ES lēmumu pieņemšanas
jautājumos, t.sk., ES jautājumu koordinācijas sistēmu un tās
iespējām, lekciju, semināru u.c. informatīvu pasākumu
rīkošanu;
sabiedrības informēšanas plāniem par ES jautājumiem, t. sk.,
par kopīgi rīkojamām diskusijām, semināriem, konferencēm un
citām informatīvām aktivitātēm, piemēram, mājas lapām,
elektroniskiem izdevumiem un tml.

2.2. celt sabiedrības informētību, interesi un iesaisti ES jautājumos, īstenojot
kopīgus informatīvus un izglītojošus pasākumus, jo īpaši par prioritārajām
komunikācijas tēmām.
3. Nodrošinot mērķa īstenošanu, puses ievēro atklātību un plašas sabiedrības
intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā, ievērojot informācijas pieejamības
ierobežojumus. Pušu sadarbība tiek balstīta uz vispāratzītiem tiesību
principiem, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kompetences sadalījumu, kā
arī pušu rīcībā esošos resursus.
4. Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā divas reizes gadā kopīgi
apspriež šī protokola izpildes gaitu un izskata jautājumus, kas saistīti ar
sadarbības turpmāku veicināšanu.
5. Puses pēc vajadzības var veidot darba grupas šī protokola un atsevišķu
aktivitāšu uzraudzībai un īstenošanai.
6. Puses ik gadu vienojas par sadarbības programmu, kas gada laikā var tikt
paplašināta vai grozīta.
7. Protokolu iespējams paplašināt, precizēt vai grozīt, tam pievienojot atsevišķu
dokumentu.
III. Noslēguma jautājumi
8. Protokols stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
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9. Protokolam var pievienoties jebkura likumā noteiktā kārtībā reģistrēta
biedrība vai nodibinājums, kuras darbība ir saistīta ar ES jautājumiem un
sabiedrības iesaistes veicināšanu ES lēmumu pieņemšanas procesā.
10. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar šī protokola izpildi, puses
risina sarunu ceļā.
11. Šo protokolu parakstošās personas apliecina, ka tām ir pilnvarojums šo
protokolu parakstīt attiecīgo juridisko personu vārdā.
12. Protokols sagatavots 8 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram no
parakstītājiem pa vienam eksemplāram.
13. Atzīt par spēku zaudējušu 2007.gada 19.marta Ārlietu ministrijas un
nevalstisko organizāciju Sadarbības protokolu.

Ārlietu ministrs
________________________
Māris Riekstiņš

Nevalstiskās organizācijas:

Biedrības “Eiropas Kustība
Latvijā” vārdā:
____________________________
prezidents Andris Gobiņš
Biedrības “Klubs “Māja” –
jaunatne vienotai Eiropai” vārdā:
____________________________
prezidente Agnese Pauniņa
Biedrības “Latvijas Pilsoniskā
alianse” vārdā:
____________________________
direktore Rasma Pīpiķe
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Biedrības “Sabiedriskās politikas
centrs PROVIDUS” vārdā:
____________________________
Eiropas politikas pētniece Dace Akule
Biedrības “ACC Tautskolas
Eiropai” vārdā:
____________________________
valdes priekšsēdētāja Inese Bokiša
Biedrības “Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai” vārdā:
____________________________
direktore Māra Sīmane
Biedrības “Latvijas Dzimumu
līdztiesības apvienība” vārdā:
____________________________
valdes līdzpriekšsēdētāja Inete Ielīte
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