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Projekts  “Attīstības vektors”  - jauns 

izaicinājums un iespēja 



IESPĒJA 

 

Uzmanības centrā - sabiedriskās 

organizācijas un to mūsdienīgi risinājumi 

ilgtspējas nodrošināšanai. 

 

NVO loma mūsdienās izpaužas sabiedrisko 

grupu interešu pārstāvniecībā, politikas 

formulēšanā, izskaidrošanā, īstenošanā un 

rezultātu izvērtējumā. 
 

 



IZAICINĀJUMS 

Šie procesi Latvijā NVO darbībā nav ikdiena, tie nav 

spēcīgi. Tikai atsevišķas nevalstiskās organizācijas 

ir ieguvušas pietiekamu kapacitāti, lai būtu nozīmīgi 

partneri  sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. 

Jāsāk ar primāro: 

 - nepieciešams apzināties NVO lomu lēmumu 

pieņemšanas procesos savā organizācijā un 

ārpus tās; 

-  nepieciešams gūt labās prakses  pieredzi;  

-  rast risinājumu finansējuma piesaistei darbības 

nodrošināšanai 

 



LĪDZDALĪBA 

NVO sadarbība ar valsts/pašvaldību institūciju 

nodrošina konsultācijas ar sabiedrību un politikas 

virzību sabiedrībai vēlamā jomā. 

 

NVO iekšējā līdzdalības kultūra nodrošina  

sabiedrības grupu interešu apzināšanu un atbalstu 

to vajadzību nodrošināšanai 



SVARĪGĀKIE KOMPONENTI 

Resursi – cilvēkresursi, finanšu resursi, informācijas 

resursi, materiālie resursi  

 

 

 • Idejas 

• Vajadzības 

Organizācijas 
kapacitāte  

• Iespējas; 

• Aktivitātes 

 

Resursi 
 

• Sasniegumi 

• Rezultāts 

Stratēģija 



NO PROBLĒMAS LĪDZ RISINĀJUMAM 

 Projekta mērķis -  veicināt NVO aktīvu un 

kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas 

procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, 

kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanā. 

 

 Projekta ieviešana notiek Rīgā, Valmierā, 

Smiltenē, Daugavpilī, Rēzeknē, Pļaviņās, Kuldīgā, 

Ventspilī, Liepājā. 

 



PROJEKTA AKTIVITĀTES 

Apmācības projektu 
sagatavošanā un vadīšanā; 

12 dalībnieki;  

72 stundas  

Metodiskā palīgmateriāla 
izveide zīmju valodā „Projekta 

soļi zīmēs” 

Reģionālo semināru cikls  
„Līdzdalība darbībā”  - 

 9 pilsētas;  

5 reģioni; 

300 dalībnieki 

Konference „NVO līdzdalība 
lēmumu pieņemšanas 

procesā – labās prakses 
piemēri un iespējas”; 

100 dalībnieki 

 

2 NVO; 

310 mērķgrupas dalībnieki; 

citas NVO, pašvaldības 

  



KONFERENCE  

Konferences mērķis ir veicināt NVO lomu lēmumu 

pieņemšanas procesos pašvaldību, valsts un ES 

līmenī! 

 

Apzināsim esošo! 

Dalīsimies pieredzē! 

Diskutēsim! 

Meklēsim risinājumus izvirzītām problēmām! 

Veidosim sociālos kontaktus! 

 



Aizvien saule debesīs, aizvien vēji 
aiznesīs,  

Un zini - sirds sajutīs - šis ir tavs laiks!  
 

Veiksmīgu konferences dienu! 
 
 

Kontakti 

Aija Sannikova; 

aija.sannikova@inbox.lv; 

t.29333028 
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