Aicinām Baltijas jūras valstu NVO foruma dalībniekus parakstīt
Baltijas jūras valstu NVO foruma Starptautisko saprašanās memorandu
„Par VISPASAULES NVO DIENAS oficiālu noteikšanu
kā ANO starptautiski atzīmējamu dienu”.
Aicinājums:
Aicinām Baltijas jūras valstu nevalstiskās organizācijas un sabiedrības pārstāvjus kopīgi
vienoties parakstīt starptautisko saprašanās memorandu par „Vispasaules NVO diena” oficiālu
noteikšanu un atzīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
Nozīmība:
1. Vispasaules NVO diena būs starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO
vērtības, centienus un rezultātus, kas vērsti uz brīvības, sabiedrības balss, rūpēm par
cilvēku drošību, rūpēm par izpostītām valstīm, rūpēm par dabu, rūpēm par cilvēces
mantojumu, rūpēm par cilvēces nākotni un tās vērtībām atzīšanu;
2. Vispasaules NVO diena apliecinās sabiedrības pateicību un atzinību par NVO
sniegto ieguldījumu tās labā, apvienojot visas pasaules nevalstiskās organizācijas zem
konkrētā simbola un saņemot;
3. Vispasaules NVO diena būs piemiņas diena tiem NVO cilvēkiem visā pasaulē, kuri ir
zaudējuši dzīvības veicot savu darbu un misijas pienākumus.
Definīcija:
„Vispasaules NVO diena” ir diena, kas ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām organizācijām un
tās sabiedrībai, simbolizējot sabiedrības daļu, kas veic sabiedriskā labuma un brīvprātīgo darbību
rūpējoties par pasauli un cilvēci.
Starptautiskā saprašanās memoranda pamatmērķis:
Panākt „Vispasaules NVO diena” kā oficiālas ANO starptautiski atzīmējamas dienas atzīšanu un
noteikšanu balstoties uz ANO rezolūcijas pamata.
Iniciatīvas vēsture:
„Vispasaules NVO dienas” idejas un iniciatīvas autors ir mg.iur. Marcis Liors Skadmanis1
(starptautiskais jurists), kurš jau no 15 gadu vecuma ir veicis pilsoniski aktīvu ieguldījumu
sabiedrības labā. Ideja radās studējot tiesību zinības Latvijā, padziļināti pētot NVO gan
nacionālā, gan starptautiskā mērogā. 2009. gadā apņēmības pilns viņš vērsās pēc idejas
konceptuālā atbalsta pie biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianses”2, kas ir nevalstisko
organizāciju interešu aizstāvis Latvijā. Organizācijas dibinātāja un vadītāja Rasma Pīpiķe
uzklausot pausto ideju un pamatojumu uzsāka sadarbību, lai attīstītu „Vispasaules NVO dienas”
idejas īstenošanu.
„Vispasaules NVO diena” starptautisko saprašanās memoranda atzīšana starp Baltijas jūras
valstīm būtu vēsturisks notikums starptautiskajās attiecībās, kas apliecinātu NVO kopīgo
vienotību un nozīmīgumu starptautiskā mērogā šajā gadsimtā.
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Marcis Liors Skadmanis has a master in Law (LL.M.). He is an international lawyer working for Begum&Co Solicitors in London. He has a
passion for international law and Non-Governmental Organizations (NGO) and has founded the NGO Latvia’s Dialogue Research Organisation
in 2006, he is also the author of some definitions in the rights of NGOs. His research on the legal status and influence of NGOs in international
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Civic Alliance-Latvia is an umbrella NGO headquartered in Riga, Latvia, which unites more than 108 non-governmental organizations and
private members. Civic Alliance-Latvia was founded in 2004.

