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Latvijas Samariešu apvienība 

Izglītības iestāde 

Veselības aprūpes iestāde Sociālo pakalpojumu sniedzējs 

Labdarības organizācija 

http://www.samariesi.lv/lv/piedalīties/brīvprātīgajiem/par-brīvprātīgo-darbu
http://www.samaritan.info/
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/paēdušai-latvijai-projekts/par-paēdušai-latvijai
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/labās-sirds-klubs-projekts/labās-sirds-klubs
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/carer
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/projekts-piepildīsim-bērna-sapni
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/es-projekti
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/aprūpe-mājās/par-aprūpi-mājās


NVO dalījums pēc darbības mērķa 

 “Interešu aizstāvības” organizācijas 
 Veikt publisku darbību pārstāvot vai aizstāvot sabiedrības 

kopumā vai kādas konkrētas sabiedrības daļas esošas vai 

hipotētiski iespējamās intereses    

 “Sociālās organizācijas”  

 Praktiska rīcību nodrošinot, kompensējot sabiedrības kopumā 

vai kādas sabiedrības daļas nepietiekošas sociālās vajadzības 

  “Ekspertu organizācijas”  
 Konsolidēt kādas nozares vai atsevišķa jautājuma ekspertu 

kompetences jautājuma analīzei un izpratnes veidošanai   

 “Interešu klubiņi” 
 Kopīga darbošanās, konkrēts mērķis un vajadzība 



NVO un publiskās pārvaldes 

sadarbība   

 līdzdarbība politikas / normatīvo aktu 

izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā,  

pārvaldes funkciju un uzdevumu 

realizācija (deleģēšana) 

Sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai  



Līdzdalība likumdošanas procesā  

 NVO – Saeimas sadarbība  

 NVO – Ministru kabineta memorands 

 Līdzdalība VSS 

 Līdzdalība Ministriju darba grupās 

 Līdzdalība vietējo pašvaldību darbā 

 Līdzdalība ES   



Sadarbība ar Saeimu 

Saeimas – NVO sadarbības forums 

Sadarbība ar Saeimas komisijām 
 Sociālo un darba lietu komisija Anželika Bruže 67087371 

Saeimas – NVO sadarbības komisija  

Jauniešu saeima  

Pasākumi / izstādes/ forumi 
 

http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbiba-
ar-nevalstiskajam-organizacijam 



Sadarbība ar Ministrijām un  

Ministru kabinetu 

 NVO un Ministru kabineta sadarbības memorands  
 www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands 

 Gunta Freimane 67082929 / e-pastu: gunta.freimane@mk.gov.lv 

 

 NVO sadarbība ar ministrijām - sadarbības līgumi / 
darba grupas / komitejas/ konsultatīvās padomes / 
publiskās apspriedes 

 

 Labklājības ministrijā – Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 
67021581, marika.kupce@lm.gov.lv 

 

 Normatīvo aktu izstrāde 
 

 

 

mailto:marika.kupce@lm.gov.lv


Ministrija

 Valsts 

sekretārs

Valsts kanceleja

Ministru kabineta 

interneta mājas lapa

Projekts uzskatāms 

par pieteiktu

Valsts sekretāru 

sanāksme (VSS) 

Projekts uzskatāms 

par izsludinātu

VSS 

protokolā 

norādītās 

ministrijas  

Projekta 

saskaņošan

a 

Ministru kabineta 

komitejas sēde

Ministru kabineta 

sēde 

VSS

tiek atgriezts ar 

iebildumiem

Akceptēts 

tiesību akts



Būtiskākie sadarbības elementi 

 Juridiskā un valsts pārvaldes kompetence; 

Pārstāvība -klientu (mērķa grupas) vajadzību 

pārzināšana; 

Spēja argumentēti paust viedokli un spēt 

saprast un pieņemt arī oponenta domas; 

Spēja un gatavība sadarboties ar citām NVO; 

Neatlaidība; 

Radoši risinājumi.     



palīdzēt cilvēkiem 

Paldies par uzmanību 
 

Latvijas Samariešu apvienības 

direktors Andris Bērziņš 

 www.samariesi.lv/andris.berzins@samariesi.lv 


