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„Nemēģiniet pat iedomāties, kādas varētu būt 
sabiedrības intereses. Mēs nevaram zināt, ko paši 
domāsim pēc pieciem gadiem un vēl mazāk – par ko 
tagadējie zīdaiņi balsos, kad būs pieauguši. Tomēr viņu 
intereses, kā mēs redzam, protams, ir daļa no sabiedrības 
interesēm. Jādomā, ka arī pieaugušajiem ir tādas pašas 
intereses, bet tās ir sajauktas un bieži ir pretrunā ar viņu 
personīgajām un īpašajām interesēm. Tāpēc mēs varam 
apgalvot, ka par sabiedrības interesēm varētu uzskatīt 
cilvēku izvēli gadījumā, ja viņi skaidri redzētu notiekošo, 
racionāli domātu un rīkotos objektīvi, un bez 
ļaunprātīgiem nolūkiem.[1]” 

PRIEKŠVĀRDS

 Tik daudzšķautnaini un nedaudz �loso�ski Valters Lipmans (Walter Lippman), 
amerikāņu intelektuālis un publicists, raksturo sabiedrības intereses, kas ir interešu 
aizstāvības pamatā. Rokasgrāmata „Interešu aizstāvības liecības 2011” ir tieši par šo tēmu – 
kā aizstāvēt cilvēku intereses un vajadzības, kuras nodrošina sabiedriska labuma 
sasniegšanu.
 Septiņu gadu darbības laikā biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA dibināta 
2004. gada 14. decembrī), sniedzot konsultācijas nevalstiskajām organizācijām un aktīvi 
piedaloties interešu aizstāvības procesā, ir pārliecinājusies, ka nevalstisko organizāciju 
vadītājiem, darbiniekiem un biedriem, arī iedzīvotājiem, nereti trūkst zināšanu un iemaņu 
par interešu aizstāvības legālajiem un praktiskajiem aspektiem.[2] Zināšanu trūkums skaid-
rojams arī ar to, ka cilvēki nevalstisko organizāciju sektorā regulāri mainās, jo vairums 
organizācijas darbībā iesaistās, ja problēma skar personīgi viņu, bet tiklīdz problēma 
atrisināta, par jautājumu interese mazinās. Kā arī, nereti ir situācijas, kad organizācijas 
darbības laikā tikai retu reizi nākas saskarties ar interešu aizstāvību. Tas nav pārmetums, bet 
gan fakts, kas mums, nevalstiskām organizācijām, ļauj apjaust darāmo, lai situāciju mainītu. 
Tas nozīmē, ka nepieciešama nepārtraukta informācijas nodrošināšana tiem cilvēkiem, kas 
plāno iesaistīties un līdzdarboties. 
 2010. un 2011. gadu Latvijas NVO sektorā raksturo fakts, ka LR Uzņēmumu reģistrā 
arvien vairāk ir pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistrēšanai. Pats par sevi uzskatāms 
par labu rādītāju, tomēr straujais reģistrēto organizāciju skaita pieaugums liek kļūt modrākai 
arī „Latvijas Pilsoniskajai aliansei”. Mums ir būtiski izprast, kas mudina cilvēkus iesaistīties, kā 
arī atbalstīt indivīdus un organizācijas to mērķu sasniegšanā, ja tas saistīts ar interešu 
aizstāvību.
 Juridiskie aspekti, kas nosaka biedrību un nodibinājumu darbību Latvijā, nav 
mainījušies. Joprojām organizāciju darbību regulē „Biedrību un nodibinājumu likums”.

[1]Grovers Starlings, Valsts sektora pārvalde, Valsts administrācijas skola, 1999, 167.lpp. Šeit un 

turpmāk, autora piezīmes.

[2]Biedrības mērķis ir Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana 

biedrību un nodibinājumu darbībai.
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 Laika gaitā notikušas izmaiņas atsevišķos normatīvajos aktos, kas pozitīvi ietekmējis 
nevalstisko organizāciju darbību ikdienā. Tomēr tie nevar būt pamats straujajam nevalstisko 
organizāciju skaita pieaugumam. 
 Gribas cerēt, ka padziļinās iedzīvotāju izpratne par to, ka viņi var īstenot savas 
tiesības, ka prot uzdot pareizos jautājumus lēmumu pieņēmējiem, ka nav jāgaida no valsts 
un pašvaldības norādījumi, kā dzīvot. Gribas cerēt, ka iedzīvotāji apjauš, ka viņiem pašiem 
piemīt spēks un drosme noteikt savu dzīvi, izmantojot interešu aizstāvību kā metodi savu 
tiesību īstenošanai, neatkarīgi no jautājuma – bērnudārzs, veselības aprūpe, pensiju 
sistēma, izglītības kvalitāte. Katrs cilvēks var nodrošināt līdzdalību pašvaldībā, piemēram, 
protestējot pret neatļautu būvi. Cilvēki apzinās savas tiesības panākt to, ka var ietekmēt 
Saeimas dienas kārtību. Entuziasti ir izdomājuši, kā panākt, ka Saeimas dienas kārtībā iekļauj 
jautājumus, kas aktuāli lielai sabiedrības grupai. Ejot laikam un attīstoties tehnoloģijām, to 
iespējams izdarīt daudz vienkāršāk, jo cilvēku viedokļus var apkopot elektroniski. Un 
aizraujošākais ir tas, ka šai sabiedrības iesaistīšanas idejai risinājums rasts Latvijā.
 Neskatoties uz šādiem jaunievedumiem, Latvija joprojām atrodas „bērna autiņos” 
gan interešu aizstāvības, gan lobēšanas jomā. To apgalvoju ne tikai tāpēc, ka mums trūkst 
zināšanu, bet arī tāpēc, ka interešu aizstāvībai nepieciešams ilgāks praktizēšanās laiks un 
pieredze vairāk par 20 gadiem. Prakses laikā mācāmies ne tikai demokrātiju, ne tikai 
uzklausīšanas un sabiedrības iesaistīšanas,bet arī elementāru diskutēšanas mākslu.[3] Tā ir 
māksla, kurā atšķirīgi domājošas puses spēj nonākt pie kompromisa, nevis kā ierasts, 
„vājāko” pusi demonizējot, apspiežot vai nomelnojot, vai nerunājot par jautājumiem pēc 
būtības.
 Mācāmies un topam gudrāki! Katru reizi topam arvien gudrāki gan piedzīvojot 
interešu aizstāvību paši, gan lasot, kā to īstenojuši citi. 

Laba vēlējumiem,
Rasma Pīpiķe
Latvijas Pilsoniskā alianse

[3] Par to liecina novērojumi, piedaloties dažāda līmeņa valsts pārvaldes institūciju darba grupās un 

padomēs.
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IEVADS

 Negribam apgrūtināt Tevi ar gariem tekstiem un smagnēju informāciju, tāpēc šo 
rokasgrāmatu veidojām kā mozaīku – daudz mazu gabaliņu salikumu, ja iztrūks viens, nebūs 
kopainas. Atšķir to jebkurā vietā un izlasi kādu krikumu. Tomēr, ja izlasīsi visu rokasgrāmatu,                                                      
 Tu:

 Rokasgrāmata pieejama drukātā un elektroniskā formātā, lai nodrošinātu plašu tās  
izmantošanu.
 
Vai zināji, ka 2010. gadā biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" panāca, ka Latvijas nevalstisko 
organizāciju sektoram Eiropas ekonomiskā zona ar Norvēģijas �nanšu līdzdalību piešķīra 
aptuveni 10 miljonus eiro?

 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” izsaka pateicību visām organizācijām, kas dalījās 
ar savu pieredzi. Jūs ziniet – tā ir uzdrīkstēšanās! Ar organizāciju pieredzi interešu aizstāvībā 
iepazīsties rokasgrāmatas otrajā daļā.

- iepazīsies ar interešu aizstāvības vēsturi;
- iepazīsies ar interešu aizstāvības pamatojumu un principiem;
- apjautīsi nianses, kas raksturo dažādus interešu aizstāvības veidus;
- noskaidrosi sabiedrības līdzdalības un interešu aizstāvības legālos aspektus Latvijā;
- iegūsi sarakstu ar instrumentiem, kurus var izmantot interešu aizstāvībā;
- iegūsi informāciju un interesantus faktus no Latvijas nevalstisko organizāciju 
interešu aizstāvības pieredzes, kur organizācijas bijušas īpaši atklātas;
- noskaidrosi, kā mērīt efektivitāti organizācijas līdzdalības sasniegumiem lēmumu  
pieņemšanas procesā;
- saņemsi praktiskus padomus, kā uzsākt un veikt interešu aizstāvības aktivitātes;
- uzzināsi faktus, kurus iepriekš nezināji.



-7-

[4] Advocacy Resource Exchange. History of Advocacy. Inerneta vietne www.advocacyresource.org, 

sadaļa About Advocacy. Resurss apsk. 01.05.2011. 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS VĒSTURE

 Vispārzināms ir uzskats, ka mūsdienās sabiedrības grupu interešu aizstāvību 
pārsvarā nodrošina neatkarīgas interešu aizstāvības organizācijas, un Latvija nav izņēmums. 
Kā izrādās, interešu aizstāvības organizācijas veidojušās no iedzīvotāju interešu aizstāvju 
kustībām Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) un Kanādā. Minēto kustību galvenie virzītāji 
bija tādas perosnas kā Benkts Nirge (Bengt Nirge); Volfs Volfensbergs (Wolf Wolfensberg) un 
Džons Obriens (John O’Brien’s), viņi izstrādāja pakalpojumu standartizāciju cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Pētnieki un interešu aizstāvības koncepta kritiķi atzinuši, ka šīs darbības 
uzskatāmas par pamatu interešu aizstāvības kustības attīstībai vairākās valstīs – ASV, Kanādā 
un Apvienotajā Karalistē.

Interešu aizstāvības vēsturi ietekmējušas arī mūsdienu labdarības organizācijas, kuru galve-
nais mērķis ir iestāties par tādām cilvēku grupām kā bērni un cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
kā arī panākt izmaiņas, kas ietekmē trešo pasaules valstu attīstību.

 Tieši nevalstiskās organizācijas laika gaitā ir pierādījušas, ka bērniem ar īpašām 
vajadzībām, ir tiesības uz izglītību. Nereti organizācijas ar savu darbību, neraugoties uz 
sabiedrības noliedzošo attieksmi, ir tās, kas pierāda, ka ikdienā iespējams izmantot citas 
pieejas un panākt vienlīdzīgākas iespējas visiem. Nevalstiskās organizācijas ir tās, kas panāk, 
ka tiek ievērotas visu cilvēktiesības. 
 Piemēram, 1946. gadā Judīte Frida (Judy Fryd), kas bija māmiņa bērniņam ar 
mācīšanās traucējumiem, nodibināja organizāciju MENCAP. Organizācija iestājās par 
pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamību bērniem ar mācīšanās traucējumiem. 
Organizācija skaidroja skolotājiem un pašvaldībai situāciju un aktualizēja problēmas, ar 
kādām saskārās māmiņa ikdienā. Tas lika daudziem cilvēkiem ar līdzīgām problēmām 
iesaistīties un ļāva organizācijai apjaust, ka tā nav tikai vienas ģimenes problēma. Daudzo 
cilvēku atsaucība liecināja, ka problēma ir plašāka un aktuāla lielai daļai sabiedrības. Aktīvās 
darbības rezultātā cilvēki apvienojās un sāka meklēt problēmas risinājumu.
 Kopš septiņdesmito gadu beigām pakalpojumi garīgās veselības jomā ir pamatīgi 
mainīti, pateicoties attīstībai, kas notika pacientu tiesību aizsardzības jomā, bet izmaiņas 
tika panāktas ģimeņu atbalsta organizāciju darbības rezultātā. Pateicoties spēcīgai interešu 
aizstāvībai - gan pacientu tiesību, gan ģimeņu interešu aizstāvības jomā, organizācijas ir 
ieguvušas spēcīgu „balsi”, ietekmējot gan politiskos, gan rīcības politikas lēmumus, kas 
nodrošināja pakalpojumu uzlabojumus garīgās veselības jomā. Galvenokārt šīm 
organizācijām jāsaka “paldies”, ka tās ir panākušas izmaiņas diskriminācijas novēršanā, 
attīstot pašpalīdzības grupas.[4]
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 Interešu aizstāvības kontekstā uzmanības vērta ir viena no pasaulē pazīstamākajām 
organizācijām - Amnesty International, kas dibināta 20. gadsimta sešdesmito gadu sākumā, 
balstoties uz ticību, ka ikvienam cilvēkam ir pa spēkam veikt neparastas un vērienīgas 
izmaiņas. Par Amnesty International dzimšanas brīdi uzskata 1961. gadā britu jurista Pītera 
Benensona (Peter Benenson) uzrakstīto rakstu „Aizmirstie cietumnieki”, kas tika publicēts 
laikrakstā. Raksta mērķis bija aicinājums uzsākt starptautisku kampaņu, lai protestētu pret 
vīriešu un sieviešu apcietināšanu, balstoties uz viņu ticību vai politiskajiem uzskatiem. 
Tikai sešu mēnešu laikā sāktā kampaņa, pateicoties raksta publicitātei, izveidojās par 
pastāvīgu un starptautisku kustību, kas iestājās par cilvēktiesībām apcietinātām personām. 
Laika gaitā organizācija pilnveidojās un paplašināja darbību, pievēršot uzmanību 
cilvēktiesību neievērošanai: aktīvi iestājoties pret spīdzināšanu, pret cilvēku nolaupīšanu un 
pret nāvessodu visā pasaulē.
 Būtisku lomu interešu aizstāvības attīstības kontekstā spēlē arī Pilsoņu tiesību 
kustību attīstība, kas arī ietekmējusi interešu aizstāvības vēsturi. Viena no spilgtākajām šīs 
kustības raksturotājām ir Eleonora Rūzvelta (Eleanor Roosevelt) un viņas teiktais 1948. gadā, 
runājot par cilvēka tiesībām pilsoņu tiesību kustību kontekstā:

[5] Advocacy Resource Exchange. History of Advocacy. Inerneta vietne www.advocacyresource.org, 

sadaļa About Advocacy. Resurss apsk. 12.06.2011.

„Kur sākas universālās cilvēktiesības? Tās sākas nomalēs, tuvu cilvēku mājām, tik 
tālos nostūros, ka tos nav iespējams atrast nevienā pasaules kartē. Tomēr tā ir 
personu individuālā pasaule: apkārtne, kurā cilvēks dzīvo; skola vai koledža, kuru šis 
cilvēks apmeklē; rūpnīca, lauku saimniecība vai birojs, kurā šis cilvēks strādā. Tās ir 
vietas, kur katrs cilvēks – vīrietis, sieviete un bērns – tiecas un vēlas saņemt vienādas 
tiesības, vienādas iespējas, vienādu cieņu un attieksmi, bez diskriminācijas. Ja šīm 
tiesībām nav nozīmes šajās vietās, tad tās ir maznozīmīgas arī citur. Bez konkrētas 
pilsoņu aktivitātes, kas atbalsta cilvēktiesības tuvu cilvēku mājām, ir veltīgi cerēt uz 
progresu visā pasaulē.”

 Neatkarīga interešu aizstāvība pēdējo divdesmit gadu laikā ir plaukusi un zēlusi, visā 
pasaulē tā kļuvusi par bagātīgu un vispusīgu konceptu. Interešu aizstāvībai kā jomai 
noteikti nav bijis kāds iepriekš zināms attīstības plāns un „arhitektūra”. Interešu aizstāvība 
attīstījusies maziem soļiem ar vienu vienīgu mērķi – panākt, lai ievērotu cilvēku tiesības. 
Kā apgalvo interešu aizstāvības vēsturnieki, jomas attīstība lielā mērā bijusi reaģējoša, atbil-
dot uz iedzīvotāju vajadzībām, nevis mērķtiecīgi organizēta:

 Katrs interešu aizstāvis zina, ka nemainās tikai tas, ka visu laiku viss mainās. Katrs 
interešu aizstāvības gadījums ir savādāks, speci�sks un īpašs. Tomēr mūsdienās iespējams 
izcelt vairākus interešu aizstāvības modeļus, kuriem ir savstarpēji kopīgas pazīmes, kā arī 
nosacījumi to īstenošanā. Vairāki modeļi izveidojušies tāpēc, ka, interešu aizstāvībai 
vēsturiski attīstoties, tā koncepts bijis visai plašs un diversi�cēts un tā tapšanā izmantotas 
dažādas metodes indivīdu un grupu vajadzību aizstāvībā.[5] Nav vienas receptes, bet ir 
vadmotīvi, kuriem iespējams sekot, veidojot savu interešu aizstāvības lietu.

- interešu aizstāvība izveidojusies par cilvēktiesību aizsardzības kustību, kurai 
izstrādāta pielietošanas sistēma, ko izmantot individuālās situācijās;
- nevalstiskās organizācijas izmanto interešu aizstāvību kā metodoloģiju savā 
darbībā un mērķu sasniegšanai.



-9-

INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS MODEĻI

 Interešu aizstāvība ir viens no veidiem, kā panākt to, ka cilvēku tiesības un intereses 
tiek cienītas. Pateicoties tam, ka dažādām sabiedrības grupām, kuru intereses tikušas 
aizstāvētas, izmantojot interešu aizstāvību kā metodoloģiju, ir bijusi nepieciešamība 
aprakstīt un vienoties par procesiem, kurus tās īsteno. Tādejādi radušies vairāki nozīmīgi 
termini, kas laika gaitā ir pilnveidoti. Tie raksturo un precizē paņēmienus un situācijas, kādās 
cilvēkus var atbalstīt, paužot konkrētās grupas viedokli, kā arī panākot izmaiņas noteiktā 
jomā. 
 Interešu aizstāvība nodrošina iespēju tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējas 
pārstāvēt sevi, panākt, ka viņu vajadzības un vēlmes tiek ņemtas vērā. Neapšaubāmi, 
lai aizstāvētu noteiktas sabiedrības grupas intereses ir nepieciešams būt klāt tajā 
brīdī, kad pieņem lēmumus, kas tieši ietekmē šīs grupas dzīvi. Interešu aizstāvību var 
iedalīt divās galvenajās kategorijās:
 - personīgo interešu aizstāvība;
 - pārstāvniecības interešu aizstāvība.
 Abi interešu aizstāvības veidi uzskatāmi par vienlīdz vērtīgiem, tomēr katrs no tiem 
būs veiksmīgs un lietderīgs, ja to piemēros atbilstošākajā situācijā un laikā, vai arī vienam 
otru papildinot. Vislabāko veidu, kuru izmantot noteiktā gadījumā varēs noteikt tie cilvēki, 
kuri plāno konkrēto modeli izmantot.

PERSONĪGO INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Vietejās kopienas interešu aizstāvība

 Iestāšanās par sev aktuāliem jautājumiem nozīmē, ka pašpalīdzības grupas pārstāvji 
vai indivīds, spējis panākt uzticību, attīstīt iemaņas un viņam piemīt zināšanas, lai veiktu 
interešu aizstāvību. Privāto (personīgo) interešu aizstāvības grupas un pašpalīdzības 
grupas faktiski ir viens un tas pats.
 Kad tas nepieciešams, pašpalīdzības grupas savā interešu aizstāvības darbā var 
iesaistīt vidutāju vai kompetentu pārstāvi. To dara, ja interešu aizstāvības procesā tas būs 
nepieciešams un pašai grupai nav noteiktu iemaņu, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Jāsaka, ka 
Latvijā nereti sastopamies ar situāciju, ka gan cilvēki, gan organizācijas, neskatoties uz to, ka 
viņiem nav iemaņu interešu aizstāvībā, turpina apmeklēt iestādes, turpina rakstīt vēstules 
un veikt citas aktivitātes, kas var būt ne visai auglīgi. Tāpēc ir vērts painteresēties un 
sameklēt cilvēkus, kuri jau veikuši interešu aizstāvību un varēs sniegt padomu, kā vislabāk 
sasniegt rezultātu. Pretējā gadījumā, Tevi sagaida vilšanās, ka netiec sadzirdēts. 
 Pašpalīdzības grupas galvenokārt izmanto valsts vai pašvaldību nodrošinātos 
pakalpojumus (aprūpes centrus, pansionātus, bērnudārzus u.c. pakalpojumus), vai tās 
apvieno noteikta reģiona problēmas (ciems, novads, reģions). Koncentrējot spēkus, šie 
cilvēki spēj ietekmēt pakalpojumu nodrošināšanas veidu, kā arī uzlabot to kvalitāti. 
Pašpalīdzības grupas var kļūt par interešu aizstāvības organizācijām, kas nodrošina 
informācijas izplatīšanu. Praksē tās nereti uzsāk sniegt apmācības pakalpojuma sniedzējiem 
par tām tēmām, kas aktuālas noteiktai mērķa grupai. Minētās darbības panāk, ka konkrētās 
pašpalīdzības grupas dalībnieki saņem kvalitatīvāku un savām vajadzībām atbilstošāku 
pakalpojumu.
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Interešu aizstāvība – viens pret viens

 Neatkarīga organizācija, kurai ir kompetence un zināšanas par veidu, kādā darbojas 
valsts pārvaldes un tās pakļautībā esošās iestādes – veselības, labklājības, izglītības vai citās 
jomās – iesaista un pieņem darbā interešu aizstāvjus, kuri izmanto iegūtās iemaņas un 
zināšanas, lai pārstāvētu citu cilvēku intereses. Interešu aizstāvis panāk, ka cilvēks, kuram ir 
konkrētas vajadzības, spēj efektīvāk atklāt problēmas cēloņus un iespējams arī piedāvāt 
risinājumus.
 Minētos pakalpojumus var nodrošināt neatkarīgs un apmaksāts darbinieks vai arī 
darbu var veikt brīvprātīgais, kuram ir atbilstošas zināšanas un pieredze. Šāda veida interešu 
aizstāvība raksturīga visām tām grupām, kuru vārdā runā viena, konkrētā persona. Interešu 
aizstāvis nepauž personīgās domas, bet pārstāv konkrētās grupas intereses it kā tās 
būtu viņa paša intereses. Minētajā modelī interešu aizstāvis nevērtē un nenosaka, kas, 
viņaprāt, ir nepieciešams personai, ko viņš pārstāv, jo iedrošina konkrētās grupas pārstāvjus 
runāt pašiem, kur vien tas iespējams.

Kolektīvā interešu aizstāvība

 Cilvēki, kuri saskaras ar līdzīga rakstura problēmām, noteikti pulcēsies vienkopus. Ar 
vai bez ārējas palīdzības, to galvenais mērķis ir risināt problēmu, apvienot spēkus un 
panākt, ka viņu kolektīvā balss tiek sadzirdēta. Latvijas kontekstā kā piemēri kolektīvai 
interešu aizstāvībai minamas arodbiedrības un atsevišķas studentu organizācijas.
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[6] The National Coalition of Advocacy Schemes. Interneta vietne www.cacoalition.org.uk. 

Resurss apsk. 04.07.2011.

PĀRSTĀVNIECĪBAS INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Ilgtermiņa brīvprātīgā interešu aizstāvība (konkrētas personas interešu aizstāvības 
modelis)

 Modeli raksturo pilsoņa aktīva rīcība, kur viens no biedrības uzņemas būt savas kopi-
enas vājākā biedra pārstāvis, aizstāvot viņa tiesības. Apņemšanās prasa mobilizēt resursus 
un palīdzēt ilgākā laika posmā, jo tiek risināta gan cilvēka konkrētā problēma, pieņemot 
lēmumus, gan jāattīsta sadarbība konkrētās personas vārdā ar visdažādākajām iestādēm.
 Šajā modelī interešu aizstāvis ilgākā laika posmā identi�cē konkrētā cilvēka 
vajadzības un problēmas, un palīdz tās risināt soli pa solim. Sadarbības virsuzdevums ir 
novērst sociālās atstumšanas risku, izskaust diskrimināciju vai atrisināt cita veida 
problēmas, ar kurām saskārusies konkrētā persona. Latvijā šāds modelis tiek izmantots 
atbalsta grupās, kuras veidotas cilvēkiem, kuri sirgst ar cilvēka imūnde�cīta vīrusu. Konkrētā 
interešu aizstāvības forma var būt interesanta un jauna metode, kuru iespējams izmantot 
citās jomās.
 Visus interešu aizstāvības veidus vieno galvenais uzstādījums – nodrošināt 
izmaiņas, kas uzlabo to cilvēku dzīves, kuru intereses tiek aizstāvētas. Izmantojot 
interešu aizstāvību, tiek nodrošināta daudz taisnīgākas sabiedrības veidošana, panākot, ka 
tiek ievērotas katra cilvēka vajadzības un intereses. Interešu aizstāvība parāda, ka galvenā 
vērtība ir cilvēks, un viņa tiesības būt tādam, kāds viņš ir, to, ka viņam ir viņa cilvēktiesības un 
pilsoņa tiesības. 
Modeli raksturo:

Līdzīgs aizstāv līdzīgu

 Modeli raksturo tas, ka interešu aizstāvību veic tie, kuri zināšanas ieguvuši savas 
dzīves gaitā. Interešu aizstāvim un cilvēkam, kura intereses tiek aizstāvētas, ir līdzīga dzīves 
pieredze vai arī saskarsme ar diskrimināciju kādas noteiktas situācijas dēļ. Konkrētā 
interešu aizstāvības forma bieži vien ir spontāna un biežāk veidojas noteiktu 
institūciju ietvaros (aprūpes centros, pansionātos u.c institūcijās). Tas notiek tāpēc, ka 
viens no cilvēkiem konkrētā grupā jūtas spēcīgāks pārstāvēt savas grupas intereses. 
Konkrētos apstākļos cilvēki var justies daudz stiprāki, jo viņus vieno viena problēma, kas 
motivē interešu aizstāvi panākt uzlabojumus vai izmaiņas. Grupai veidojas pievienotā 
vērtība, jo grupas attiecības ir ciešas un tajā iespējams sniegt daudz precīzāku un skaidrāku 
informāciju. Galvenās pievienotās vērtības sniedzējs ir tas, kuram ir pieredze, kas saistīts ar, 
piemēram, vides nepieejamību, sociālo atstumšanu vai noteiktu pakalpojumu izmantošanu. 

- ilglaicīgums;
- interešu aizstāvība netiek apmaksāta;
- interešu aizstāvības metodēm piekrīt abas puses, gan tās, kuras intereses tiek 
aizstāvētas, gan tās, kas veic interešu aizstāvību;
- interešu aizstāvis ir atbildīgs galvenokārt pret to, kura intereses aizstāv;
- interešu aizstāvja veiktais darbs ir strukturāli neatkarīgs no pašvaldības vai valsts 
pakalpojumiem.[6]
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 Konkrēto metodi bieži izmanto cilvēki, kuri, piemēram, lietojuši narkotiskās vielas. 
Šiem cilvēkiem ir svarīgi, ka viņu intereses aizstāv kāds, kuram bijušas tādas pašas 
problēmas. Tad viņi ir pārliecināti, ka viņš vai viņa pilnībā izprot situāciju, kurā atrodas 
konkrētā grupa, kā arī cilvēks, kas veic interešu aizstāvību nenosodīs grupas darbību.

Konkrēta jautājuma interešu aizstāvība

 Konkrēto modeli raksturo vairāki termini – īstermiņa interešu aizstāvība, krīzes 
interešu aizstāvība, profesionālā interešu aizstāvība un konkrētu gadījumu interešu 
aizstāvība. Minētais skaidri norāda, ka interešu aizstāvības aktivitāte attiecas uz konkrētu 
situāciju, bet interešu aizstāvību nav plānots īstenot nepārtraukti. Saistībā ar krīzes situāciju, 
iespējams, ka interešu aizstāvība var nebūt īslaicīgs projekts, tomēr modelis paredz, ka 
problēma tiek atrisināta noteiktā laika posmā. 
 Modeli raksturo tādas aktivitātes kā jauna mājokļa atrašana cilvēkiem pēc 
apcietinājuma, bērnu aizstāvība un aprūpes jautājumu risināšana, personas �nanšu 
situācijas uzlabošana, jebkāda veida saistību kārtošana ar veselības aprūpes iestādēm, 
nodrošināta pieeja noteiktiem pakalpojumiem un tamlīdzīgi. Modeli biežāk izvēlas un veic 
darbinieki, kas pieņemti darbā noteiktās interešu aizstāvības organizācijās. Nereti 
nevalstiskās organizācijas var iesaistīt brīvprātīgos, kuri ir kompetenti un spēj risināt noteik-
tus jautājumus, un ir izglītoti to veikšanā. Nevalstiskās organizācijas var izmantot šāda veida 
pakalpojumus, iesaistot konkrētus cilvēkus tikai tad, kad organizācija nespēj tikt galā ar 
saviem pienākumiem, sezonāla rakstura problēmu dēļ. Iesaistītās personas var darboties kā 
pašnodarbinātas personas vai konsultanti. 
 Modeli raksturo:
 - īstermiņa darbība, kas nav saistīta ar ilgtermiņa apņemšanos;
 - piesaista interešu aizstāvjus ar īpašām zināšanām un pieredzi;
 - interešu aizstāvis koncentrējies uz noteiktas problēmas atrisināšanu un beidz savu  
 darbību brīdī, kad mērķis sasniegts.

Interešu aizstāvība, kas nav tikusi instruēta vai vadīta

 Interešu aizstāvim, uzsākot savu darbu, jāsaprot, ka viņa pārstāvētā iedzīvotāju 
grupa, iespējams, spēj runāt savā vārdā, paužot savas vēlmes. Interešu aizstāvis dara visu 
nepieciešamo, lai cilvēki, kuru intereses tiek aizstāvētas, pēc iespējas konkrētāk izprot 
radušos situāciju un saka, ko viņi par to domā. Bieži sastopamas situācijas, kad tas, kura 
intereses tiek aizstāvētas, tikai daļēji spēj vai nespēj vadīt un instruēt interešu aizstāvi. Tas 
nozīmē, ka interešu aizstāvim būs jāizprot, ko nozīmē „dzīves kvalitāte” un ko nozīmē „tiesību 
nodrošinājums”, jāorientējas likumos, diezgan profesionāli jāmāk salīdzināt konkrētus, 
dzīves kvalitāti raksturojošus elementus plašākas sabiedrības kontekstā.
 Konkrētā modeļa izmantošana sniedz veidus, balstoties uz kuriem noteikta cilvēku 
grupa iegūst pārstāvniecību, lai tiktu ņemtas vērā to vajadzības, kuras pauž interešu 
aizstāvis, uzdodot noteiktus jautājumus atbildīgajām institūcijām. Tomēr šajā gadījumā 
nepieciešams ņemt vērā, ka konkrētais interešu aizstāvības modelis tiek izmantots, kad 
visas iespējas noskaidrot konkrētās grupas vēlmes un vajadzības ir izsmeltas.
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Citi interešu aizstāvības veidi

 Pastāv arī citi, vārdos nenosaukti, interešu aizstāvības veidi, kur tie katrs savā veidā 
panāk izmaiņas plašākā problēmu risināšanā. Pie tiem pieskaitāmi arī profesionālie sociālie 
darbinieki, veselības aprūpes darbinieki, vides speciālisti un citi, tomēr viņu darbība vienmēr 
atšķirsies no neatkarīgas interešu aizstāvju grupas vai organizāciju darbības.[7]
 Visus interešu aizstāvības veidus un modeļus vieno galvenais uzstādījums – 
nodrošināt izmaiņas, kas uzlabo to cilvēku dzīvi, kuru intereses tiek aizstāvētas. Izmantojot 
interešu aizstāvību, tiek nodrošināta daudz taisnīgākas sabiedrības veidošana, panākot, ka 
tiek ievērotas katra cilvēka vajadzības un intereses.

Interešu aizstāvības galvenā vērtība ir cilvēks un viņa tiesības būt tādam, kāds viņš ir, un to, 
ka cilvēktiesību un pilsoņa tiesību ievērošana ir katras sabiedrības stūrakmens. 

[7] Advocacy Resource Exchange. About Advocacy. Inerneta vietne www.advocacyresource.org, 

sadaļa About Advocacy. Resurss apsk. 07.08.2011.
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KĀ MĒRA INTEREŠU AIZSTĀVĪBU?

 De�nējot interešu aizstāvību, dažādi avoti akcentē atšķirīgus aspektus, kas būtiski 
brīžos, ja vēlamies izmērīt to, cik efektīvi esam to veikuši. Tas nozīmē, ka katrs interešu 
aizstāvis, uzsākot savu darbību, nosaka, kas viņam vai viņai ir maksimālā programma un, kas 
minimālā programma. Tāpēc sniegsim ieskatu vairākos de�nējumos, kas noteiks, kurās 
jomās iespējams izvirzīt konkrētus kritērijus interešu aizstāvības rezultātu mērīšanai:

 - interešu aizstāvība ir veids, kādā tiek stiprināti cilvēki, kuriem pašiem nepiemīt 
spēja iestāties par savām interesēm, vai arī viņiem nav šādas iespējas, jo viņi ir marginalizēti 
konkrētajā sabiedrībā;[8]
 - interešu aizstāvība ir ar nolūku izvērstas aktivitātes, kuru mērķis ir legālā veidā 
aizstāvēt iedzīvotāju grupas intereses pret valsts patvaļu vai rīcībnespēju;
 - interešu aizstāvība ir politisks process, kurā iesaistās indivīdi vai lielāka cilvēku 
grupa, kas lielā mērā tiecas ietekmēt rīcībpolitiku un resursu novirzīšanas lēmumus 
politiskā, ekonomiskā un sociālajā sistēmā un institūcijās.

 Interešu aizstāvība visbiežāk nepieciešama konkrētajai aizstāvāmajai personai, kuri ir 
individuāla morāle, ētika vai ticība, vai vienkārši tā tiecas aizstāvēt citādu vērtību kopumu. 
Nevalstisko organizāciju pienākums ir panākt izmaiņas politiskajā dienaskārtībā, 
sabiedriskajā domā vai likumdošanā.[9]
 Katrā no de�nējumiem ir citi akcenti. Vienā uzsvars ir uz cilvēku spēju 
paaugstināšanu, citā uzsvars uz aizstāvēšanos, izmantojot normtīvajos aktos noteiktās 
tiesības un citā, savukārt, lēmumu ietekmēšanu. Tas parāda, ka arī interešu aizstāvības 
mērīšanā var izmantot katram aspektam speci�skus indikatorus un metodes.
 Organizācija USAID (ASV Starptautiskās attīstības aģentūra) katru gadu izstrādā 
ziņojumu, kurā veic nevalstisko organizāciju darbības izvērtēšanu septiņās kategorijās. 
Ziņojums apkopo informāciju par Centrālās un Austrumu Eiropas un Eirāzijas reģionu. Viena 
no septiņām kategorijām, kurai pievērsta uzmanība ir interešu aizstāvība. Interešu 
aizstāvības vērtēšana iedalīta trīs kategorijās. 
 Ziņojuma izstrādes metode tiek uzskatīta par subjektīvu, jo vērtējumu veic cilvēki, 
kuri diskusijas veidā, sniedzot piemērus piešķir konkrētas atzīmes. Vērtējums ir skalā no 
viens līdz septiņi, kur 1- ir vāji un 7 – izcili. Neskatoties uz kritiku, šī ir viena no metodēm, kas 
ļauj organizācijām saskatīt attīstības tendences konkrētos jautājumos vairāku gadu garumā 
un salīdzināt izaugsmi. Tālāk rokasgrāmatā sniegti kritēriju apraksti, kas raksturo konkrētās 
valsts situāciju interešu aizstāvības jomā.

[8] Syed & Quinn Ltd. Advocacy. Interneta vietne www.syedandquinnltd.com, sadaļa Advocacy. 

Resurss apsk. 05.08.2011. 

[9] USAID nevalstisko organizāciju ilgtspējas indekss.
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Interešu aizstāvības ilgtspēja ir izcila vai perfekta

 Vērtējot sabiedrības interešu aizstāvību šajā līmenī, NVO parāda spēju un tām ir 
kapacitāte sniegt atgriezenisko saiti tās pārstāvētajai grupai un reaģēt, aizstāvot iedzīvotāju 
intereses gan vietējā, gan nacionālā līmenī. Nevalstiskās organizācijas nodrošina 
institucionālo un politisko aktivitāti, veicot darbības, kas raksturotas zemāk:

 
 Sasniedzot aprakstīto attīstības līmeni, nevalstiskās organizācijas demonstrē spēju 
mobilizēt iedzīvotājus un citas organizācijas ar mērķi iestāties par iedzīvotāju 
mainīgajām vajadzībām, par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, līdzdalības 
kārtību, pašvaldību darbību utt. Ja nevalstisko organizāciju spējas veikt interešu aizstāvību 
tiek atzītas par izcilām, tās spēj izstrādāt un pārskatīt savas interešu aizstāvības stratēģijas, kā 
arī spēj pielāgoties situācijai un demonstrē prasmes pārvarēt izaicinājumus, kas veidojas 
nevalstisko organizāciju sektorā saistībā ar pašregulēšanos, ētiku un dažādu, pretēju 
interešu sadursmēm.
 Galvenā motivācija, lai nevalstiskās organizācijas savstarpēji sadarbotos konkrētajā 
attīstības līmenī, ir interese veidot sadarbības tīklus un koalīcijas, balstoties uz kopējām 
vajadzībām. Latvijā šāds piemērs ir biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse, kurā apvienojušās 
127 organizācijas, un tās galvenais mērķis ir veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu 
darbībai. Sadarbības tīkli ir izveidoti arī citās jomās: 
 - Vides konsultatīvā padome (VKP)
 - Latvijas Jaunatnes padome (LJP);
 - Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības tīkls SUSTENTO;
 - vecāka gadagājuma cilvēku interešu aizstāvības tīkls "Dzīvotprieks";
 - Alternatīvās bērnu aprūpes alianse (ABAA);
 - Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS);
 - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK);
 - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP);
 - Latvijas Lauku forums (LLF);
 - u.c.
 Sadarbības tīklu darbība ir mainīga. Atsevišķi no tiem tikuši likvidēti vai kļuvuši 
mazaktīvi un formāli, taču citi dibinājušies tikai 2011. gada laikā. Sadarbības tīklu fenomens 
bija aktuāls 2004. gadā, kad Latvija stājās Eiropas Savienībā. Latvijas sadarbības tīklu 
veidošanos lielā mērā noteica fakts, ka Eiropas līmeņa sadarbības tīkli centās identi�cēt 
jaunajās dalībvalstīs sadarbības partnerus. Lai kvali�cētos par Eiropas līmeņa organizāciju 
pilntiesīgiem partneriem, organizācijai vajadzēja izveidot savu sadarbības tīklu Latvijas 
mērogā.
 Ir sadarbības tīkli, kuri izveidojušies un veiksmīgi veic darbību. Tomēr ir arī tādi, kuri 
nav spējuši savu darbību nodrošināt ilgtermiņā vai atsevišķos gadījumos biedru 
organizāciju viedokļi tik radikāli atšķīrušies, ka nodrošināt labi funkcionējošu sadarbības 
tīkla darbību nav iespējams.  

- organizācijas uzsāk veidot sadarbības tīklus un koalīcijas, kas aizstāv vienas vai otras 
sabiedrības grupas intereses, tajā skaitā nevalstisko organizāciju intereses, kas 
saistītas ar  to darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
- seko līdzi un uzrauga politisko partiju darbību, arī lobē politiskās partijas;
- uzrauga un lobē lēmējvaras un izpildvaras institūcijas darbības dažādos līmeņos.
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Interešu aizstāvības ilgtspēja attīstās

 Konkrēto interešu aizstāvības attīstības līmeni raksturo situācija, kad dažādu, arī 
šauru jomu interešu aizstāvības organizācijas, kļūst aktīvas vienā konkrētā jautājumā. Ja 
interešu aizstāvība sākas nepārzinot konkrētās problēmas kopsakarības ar valsts, 
pašvaldības u.c. institūcijām, var gadīties, ka nevalstiskās organizācijas, piemēram, reģionālā 
līmenī aktuālus jautājumus, mēģina risināt ar nacionāla līmeņa institūcijām un otrādi. Tas 
nozīmē, ka nevalstiskajai organizācijai nav skaidrs, kurā valsts pārvaldes līmenī meklējams 
atbalsts, lai pieņemtu lēmumu, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi un apmierina viņu 
vajadzības. Šajā attīstības līmenī dažādus alternatīvus risinājumus un rīcības politikas analīzi 
nodrošina akadēmiskā vide un domātavas. Šajā posmā nevalstisko organizāciju sadarbība 
tiek īstenota, lai nodrošinātu savstarpējo informēšanu, pieeju ekspertīzei un tās radīšanu, 
lai iestātos par konkrētu grupu interesēm valdības līmenī, kas nozīmē, ka  vajadzība 
apvienoties kļūst aktuālāka. Latvija nevar lepoties ar lielu skaitu domātavu, tomēr Latvijā ir 
spēcīgi attīstītas nozaru organizācijas, kuras ir kompetentas konkrētu nozaru rīcības politikā 
un spēj sniegt neatkarīgu rīcības politikas analīzi un piedāvā risinājumus.
 Jāatzīst, ka Latvijas nevalstisko organizāciju vidē pastāv solidaritātes un 
sadarbības trūkums starp vienas jomas organizācijām. Pastāv jomas, kurās darbojas skaita 
ziņā daudz nevalstisko organizāciju, kuru vidū neapšaubāmi ir kompetentas organizācijas, 
tomēr interešu aizstāvības procesā galvenie mērķi nereti tiek pazaudēti atsevišķās detaļās 
un savstarpējā organizāciju nespējā vienoties par galveno virsuzdevumu. Neapšaubāmi 
spriedze veidojas arī gadījumos, ja valsts pārvalde pieprasa, lai organizācijas vienā jomā 
vienojas par vienu risinājumu. Šajā gadījumā netiek respektēts tas, ka organizāciju intereses 
un redzējumi, arī vienas jomas ietvaros, var būtiski atšķirties. Rīcībpolitikas veidotāji vai 
lēmuma pieņēmēji ir tie, kuriem piemīt atbildība par procesu organizēšanu, viedokļu 
apkopošanu un kompromisu meklējumiem.

Interešu aizstāvības spējas ir vājas

 Interešu aizstāvības vājumu raksturo fakts, ka nevalstisko organizāciju „jumta” jeb 
„tīkla” organizācijas, kuras veido aktīvi cilvēki un organizācijas, un kuras bijušas spējīgas 
pretoties un ietekmēt valdības lēmumus, sāk izzust un beidz pastāvēt. Atsevišķās valstis, 
kurās interešu aizstāvības organizācijas ir konkrētajā attīstības līmenī, nav pat izjutušas 
aktīvistu darbības uzplaukumu. Šādā situācijā valsts iedzīvotājiem vairāk rūp 
ekonomiskās intereses. Konkrēto sabiedrību raksturo pasivitāte, cinisms un bailes no varas 
institūcijām. Nevalstisko organizāciju pārstāvji baidās iesaistīties dialogā ar valdību, tām 
šķiet, ka tās nespēj piedāvāt savu redzējumu dažādām problēmām, vai arī tām nav ticības un 
pārliecības, ka valdība viņu ieteikumos ieklausīsies. Šajā interešu aizstāvības attīstības fāzē 
nevalstiskās organizācijas neizprot savu lomu, ko tās var īstenot rīcības politikas kontekstā, 
vai arī tām nav skaidrs rīcības politikas koncepts pēc būtības.
 Minētais apraksts noteikti nav par Latviju, tomēr ir gadījumi, kad situācijas atblāzmo 
atsevišķus aspektus no šī skaudrā situācijas izklāsta. Tomēr, ja kaut ko līdzīgu nākas 
piedzīvot, ir būtiski informēt citas organizācijas un novērst radušos situāciju.
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MŪSDIENU LĪDZDALĪBAS VĒSTURE LATVIJĀ

NVO aktualitātes no 2004. līdz 2011. gadam

Stājas spēkā „Biedrību un nodibinājumu likums”

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās apstiprina valsts programmu 
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” 2005.–2009. gadam

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās apstiprina politikas dokumentu 
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam”

NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšana

LR Saeimā tiek apstiprināta „Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā 
un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām”

NVO iesaista Nacionālās attīstības padomē

EEZ un Norvēģijas �nanšu instrumentu ietvaros izveido NVO fondu

Notiek pirmais Saeimas un NVO forums

Notiek otrais Saeimas un NVO forums

 Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās apstiprina politikas dokumentu 
„Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008.–2012. gadam”

Tiek likvidēts Īpašu  uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un 
Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības programmas īstenošana tiek nodota 
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai

Tiek likvidēta Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija un sabiedrības 
integrācijas un pilsoniskās sabiedrības rīcībpolitika un programmas īstenošana tiek 
nodota Tieslietu ministrijai 

Tiek apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā”

Notiek trešais Saeimas un NVO forums „Saeimas un NVO sadarbība ekonomiskās krīzes 
apstākļos”

Ministru Kabinets piešķir biedrībai „Latvijas Pilsoniskā alianse” atzinības rakstu par 
pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā

Tiek pieņemti Ministru Kabineta noteikumi „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 
izvērtēšanas kārtība”, kurās prasīts norādīt notikušās konsultācijas un to būtību ar NVO
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NVO aktīvi iesaistās Eiropas brīvprātīgā darba gadā

NVO aktīvi iesaistās Eiropas gadā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

Ministru Kabineta kārtības rullī tiek iekļauts, ka valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru 
kabineta komitejā ar padomdevējtiesībām piedalās Nevalstisko organizāciju un Ministru 
kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots nevalstisko 
organizāciju pārstāvis

Baltijas jūras reģiona NVO konferences laikā Viļņā eLPA piesaka un dalībnieki apstiprina 
konceptu par Vispasaules NVO dienu [10]

Notiek ceturtais Saeimas un NVO forums

Valsts funkciju vērtēšanā iesaistās 29 nozaru organizācijas, tika veikta 1009 funkciju 
detalizēta analīze

Pēc pusotra gada pārtraukuma atkal sanāk Pilsoniskās sabiedrības padome

NVO izstrādā un paraksta manifestu 10. Saeimas deputātiem

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” saņem Ministru Kabineta balvu par pilsoniskās 
sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalības veicināšanu politikas procesu īstenošanā un par 
iesaistīšanos darba grupās valsts funkciju izvērtēšanai

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības programmas īstenošana tiek nodota 
Kultūras ministrijai 

Notiek piektais Saeimas un NVO forums „Stabilitāte. Partnerība. Attīstība”

Biedrību un nodibinājumu amatpersonas iekļautas profesiju klasi�katorā

Diskusija Saeimā par iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu leģitimizēšanu Saeimas 
kārtības rullī

Ministru Kabinets apstiprina Kultūras ministrijas izstrādātās „Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 
2012.–2018. gadam”

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” svin savu 7 gadu jubileju

Daudzi cilvēki izvirza sev un savām organizācijām jaunus mērķus – īsteno 
savējos!

[10] „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.
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INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS PROCESA REZULTĀTI
 Neskatoties uz to, kurā attīstības līmenī atrodas nevalstiskās organizācijas interešu 
aizstāvības jomā, ir zināms, ka tiekšanās uz tās kvalitātes uzlabošanu nodrošinās ieguvumus 
ikvienam. Tāpēc ir vērts uzskaitīt ieguvumus, ko saņem ikviens no kvalitatīva interešu 
aizstāvības procesa. Apziņai par ieguvumiem un mērķiem būtu vērts stāvēt pāri ikdienas 
grūtībām un izaicinājumiem, ko nākas novērst gan interešu aizstāvjiem, gan tiem, kuri tiek 
aizstāvēti, gan tiem, kuru lēmumus tiecas ietekmēt. Ja pazūd virziens un ticība tam, ka kaut 
ko iespējams uzlabot, aicinām atcerēties, ka interešu aizstāvības procesā tiek panākti 
uzlabojumi, kuri pretējā gadījumā netiktu panākti. Pie ieguvumiem uzskaitāmi zemāk 
minētie aspekti:

VISS ATTĪSTĀS

 Kādreiz cilvēkiem valsts pārvaldē labpatika domāt, ka galvenais un nozīmīgākais ir 
informēt sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem, nevis plānu tos apstiprināt. Laikam ritot 
un attīstoties nevalstisko organizāciju spējām, ir skaidrs, ka ar informācijas sniegšanu 
iedzīvotājiem un to pārstāvētajām interešu grupām ir par maz. Tāpēc tie, kuri joprojām 
runā par informācijas sniegšanu, ar vienu kāju atrodas pagātnē. Nevar noliegt, ka 
informācijas saņemšana ir viens no būtiskākajiem pamatelementiem kāda cilvēka jeb 
grupas iesaistīšanā. Diemžēl arī Latvijas kontekstā nav jāmeklē piemēri, kas sen jau klāti 
putekļiem. Joprojām valdības un nevalstisko organizāciju noslēgtā memoranda sadarbības 
padomes sēdēs tiek izskatīti jautājumi, kuru galvenā problēma bijusi – mērķa grupas un 
nevalstisko organizāciju neinformēšana un neiesaistīšana vai iesaistīšana formāli. Ja izvēlies 
būt moderns un izprast interešu aizstāvību, ir vērts zināt, ka sadarbība ar valsts pārvaldi 
iedalāma četros līdzdalības līmeņos, proti: informācija, konsultācijas, dialogs un 
partnerība.

- pieaug lēmumu un lēmuma pieņemšanas procesa leģitimitāte, kā arī uzticēšanās 
noteiktai rīcības politikai, organizācijām un tajā iesaistītām personām;
- pieņemti lēmumi, par kuriem sprieduši informēti lēmumu pieņēmēji;
- notiek līdzdalībā iesaistīto personu informēšana par plānotajām aktivitātēm un 
pieaug sabiedrības un mērķa grupas informētība;
- zināšanu palielināšanās un ekspertīze par citiem iespējamiem noteiktas problēmas  
risinājumiem;
- tiek iegūta atgriezeniskā saite par esošiem normatīviem aktiem, politikas dokume- 
ntiem un rīcības politiku, kā arī tiek noskaidrotas noteiktās mērķa grupas gaidas un  
vajadzības;
- sabalansēti dažādi arī pretēji, viedokļi un intereses lēmumu pieņemšanas procesā;
- tiek identi�cēta noteiktās rīcības politikas ietekme un arī problēmas, kas saistās ar 
praktisko īstenošanu;
- uzlabota rīcības politikas saskaņotība ar citiem normatīviem aktiem;
- tiek veidota labāka augsne rīcības politikas ieviešanai;
- nodrošināta iespēja izvairīties no kļūdām, kurām var būt augstas izmaksas noteiktai 
sabiedrības grupai;
- var panākt uzticības un visu pušu apmierinātības pieaugumu. 
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 Informācija – zems līdzdalības līmenis, ko raksturo vienvirziena informācijas plūsma. 
Nav atbildes reakcijas no valsts pārvaldes puses. Valsts pārvalde nodrošina aktuālas 
informācijas sniegšanu visām iesaistītajām pusēm, savukārt organizācijas informē 
iedzīvotāju grupas par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē. 
 Interešu aizstāvim šis ir būtisks elements, jo rada iespēju iesaistīties procesā, ja vien 
procesu nav iniciējuši paši interešu aizstāvji. Nereti var veidoties situācijas, kurās interešu 
aizstāvis ir informēts par to, ka jautājums ir aktualizēts, bet nav informēts par pašu procesu. 
Tad nepieciešams apbruņoties ar pacietību un atbilstošai iestādei pieprasīt informāciju, 
uzdot jautājumus, kas saistīti ar lēmuma virzību un termiņiem. Ja interešu aizstāvis nojauš, 
ka jautājums tiek vilcināts, var tikt izvēlētas metodes un veiktas darbības, kas liks šo 
problēmu aktualizēt: publicēt laikrakstā viedokli; aicināt tos cilvēkus, kurus skar konkrētā 
problēma, rakstīt vienāda satura vēstuli, aicinot aktualizēt jautājumu; organizēt ekspertu 
diskusijas, kas aktualizē un iezīmē problēmas būtību; kā arī izmantot citas metodes 
jautājuma „izgaismošanai”. Latvijā ir piedzīvotas situācijas, kad jautājums kļūst aktuāls un 
tiek risināts tikai tad, ja problēma aktualizēta plašsaziņas līdzekļos. 
 Konsultācijas ir līdzdalības līmenis, ko raksturo valsts pārvaldes iniciatīva, kur NVO 
tiek dota iespēja izteikt viedokļus, rekomendācijas. Informācijas plūsma ir divvirzienu, bet 
raksturīgi, ka valsts pārvalde izvēlas tēmas, par kurām diskutēt ar iesaistītajām pusēm. Valsts 
pārvaldes loma ir aicināt piedalīties diskusijā visas iesaistītās puses. Organizācijas izsaka 
viedokli, pievērš uzmanību un sniedz savu pieredzi un veic politikas dokumentu, tiesību 
aktu caurskatīšanu un komentāru sniegšanu.
 Interešu aizstāvis var būt pirmais, kurš sniedz informāciju par problēmu pēc būtības, 
ja tas skar viņa vai viņa pārstāvētās interešu grupas vajadzības. Šajā brīdī interešu aizstāvim 
skaidri jāapzina problēmas, ko vēlas atrisināt. Nebūs lietderīgi, ja interešu aizstāvis šajā 
līmenī runās par „pasaules glābšanu”. Izvēlies konkrētu, izprotamu mērķi un nosaki savas 
„sarkanās līnijas”, aiz kurām nevēlies atkāpties, vai arī nosaki robežas, līdz kurām esi gatavs 
kompromisiem. Nevalstisko organizāciju starpā būtu nepieciešams iepriekš vienoties par 
galvenajām nostājām. Organizāciju iepriekšējā vienošanās ir būtiska, jo pieredze liecina, ka 
organizācijas uzsāk savstarpējās sarunas tikai brīdī, kad tiek aicinātas pie sarunu galda valsts 
pārvaldē.
 Dialogs ir vidējs/augsts līdzdalības līmenis. Tiek organizētas publiskas 
noklausīšanās, kur diskusiju temats ir plašs. Valsts pārvaldes uzdevums ir nodrošināt vietu un 
laiku diskusijai, bet NVO loma – ieteikt vai vadīt diskusijas, seminārus, konferences. Abas 
puses uzņemas atbildību par priekšlikumu apkopošanu un iekļaušanu dokumentos. 
Interešu aizstāvim šajā posmā skaidri jāapzinās, ka nav tikai viņa intereses, bet pastāv citu 
grupu intereses, kuras tiek pārstāvētas un var nebūt mazāk svarīgas un aktuālas. Šajā posmā 
ir būtiski, ka interešu aizstāvji sākuši veidot savstarpējās koalīcijas, apzinoties, ka visu inte-
reses nekad netiks apmierinātas, kā arī meklē sabiedrotos un liek kopā argumentus, 
pētījumus, faktus. 
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 Savukārt, partnerība ir augsts līdzdalības līmenis, kuram raksturīga dalīta atbildība 
un pienākumi visos lēmumu pieņemšanas posmos. Partnerība nozīmē tādas aktivitātes kā 
valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu NVO, līdzdalības forumi, kopīgu lēmumu 
pieņemšanas institūciju veidošana. Abas puses uzņemas atbildību un pienākumus politi-
kas sekmīgai īstenošanai. Partnerība ir situācija, kad interešu aizstāvis jau iemanto 
noteiktu respektu un cieņu, jo spēj piedāvāt savus pakalpojumus augstā kvalitātē un rast 
risinājumus, no kuriem ieguvēji ir gan valsts, gan noteiktas sabiedrības grupas. Tomēr šo 
stāvokli ir nepieciešams noturēt ilgstoši un tas nozīmē, ka tas ir nepārtraukts darbs 
�nansējuma rašanai to nepārtrauktai piedāvāšanai un piedāvāto pakalpojumu attīstīšanā. 
Diemžēl šis ir arī riskants stāvoklis, jo nereti labas partnerības veidojas, pamatojoties uz kāda 
politiskā spēka „svētību”, un tas nozīmē, ka, mainoties politiskajiem spēkiem, kas ir pie varas 
konkrētajā teritorijā, var mainīties attieksme pret šo partnerību. Katrā minētajā līmenī 
iespējams izmantot citas interešu aizstāvības metodes un katrā no līmeņiem to 
izmantošanas intensitāte atšķirsies.[11]

[11] Eiropas Padome "Kods sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā".
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[12] LR Saeima.Valsts pārvaldes iekārtas likums. 1.pants. Pēd.red.15.06.2010.

[13] Ministru kabinets. Ministru kabineta kārtības rullis. 58.punkts. Pēd.red.10.09.2011.

 NVO darbā sastopamies ar interešu aizstāvjiem, kuriem ir izcilas idejas un mērķi, bet 
maz skaidrības par to, kas varētu atvieglot viņu darbu, kur sākt interešu aizstāvību un kā to 
uzsākt. Tāpēc turpmāk sekos ieteikumi, normatīvo dokumentu un plānošanas dokumentu 
saraksts, un metožu apraksti, kas palīdzēs orientēties, kā arī sniegs iedvesmu. 
 Normatīvie akti un cita veida dokumenti jau nosaka „ideālo situāciju”, kurai jābūt un 
interešu aizstāvji nesāk savu darbu tukšā vietā. Mūsdienās vairs nepietiek ar argumentu – 
„mēs nezinājām!”. Vienmēr noteikti ir kāds, kurš zina un var Tev palīdzēt sasniegt savas 
organizācijas mērķus. Lai uzsāktu interešu aizstāvību, apzini un izzini jomu, kurā darbosies. 
Sākotnēji apgūsti pamatelementus, ar kuriem saskarsies un kurus varēsi izmantot savas 
darbības gaitā.

BŪTISKI TERMINI UN TO SKAIDROJUMI
Sabiedrības līdzdalība

 Formāla organizāciju vai iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā ar 
nolūku valsts pārvaldei iegūt papildu informāciju, lai pieņemtu izsvērtu lēmumu problēmas 
risināšanai.

Lēmumu pieņemšanas process

 Valsts darbinieku (ierēdņu un politiķu) vadītas aktivitātes likumdošanas vai politikas 
dokumentu izmaiņu veikšanā, sazinoties ar iesaistītajām pusēm, lai pieņemtu informētu 
lēmumu.

Valsts pārvalde

 Valsts institūciju kopums, ietverot pašvaldības, ministrijas un to iestādes.

Pārvaldes lēmums

 Tiesību akts, kas vērsts uz tiesisku seku nodibināšanu, grozīšanu, konstatēšanu vai 
izbeigšanu valsts pārvaldes jomā. Pārvaldes lēmums regulē konkrētas publiski tiesiskas 
attiecības ar citu iestādi vai amatpersonu (rīkojums u.c.) vai privātpersonu (īpaši - 
administratīvais akts). Iekšējs lēmums, kas dienesta vai darba attiecību ietvaros vērsts uz 
pārvaldes lēmuma sagatavošanu, procesuālo virzību vai citādu iestādes iekšējo darbību, nav 
pārvaldes lēmums.[12]

Informatīvais ziņojums

 Informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par Ministru kabineta kompetencē 
esoša jautājuma risināšanas gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta plānošanas dokumenta 
īstenošanu vai tiesību akta izpildi, kā arī problēmām kādā atsevišķā jomā. Ministrija 
informatīvo ziņojumu sagatavo pēc savas iniciatīvas vai Ministru prezidenta uzdevumā, kā 
arī izpildot Ministru kabineta sēdes vai Ministru kabineta komitejas sēdes protokollēmumā, 
plānošanas dokumentā vai tiesību aktā doto uzdevumu.[13]
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BŪTISKĀKIE DOKUMENTI UN NORMATĪVIE AKTI
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Latvija 2030

 Dokuments apstiprināts Saeimā 2010. gadā un nosaka Latvijas attīstības mērķus 
ilgtermiņā. Nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības kontekstā būtiska ir sadaļa 
„Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība”. Tās mērķis ir izveidot publisko pārvaldību, 
kas ir efektīva, spēj ne tikai ātri reaģēt uz pārmaiņām, bet arī paredzēt un virzīt tās, radot 
sabiedrībai nozīmīgus un nākotnē nepieciešamus pakalpojumus, un kurā aktīvi līdzdarbojas 
lielākā daļa Latvijas sabiedrības.
 Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:

 - sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā;
 - pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija;
 - e-pārvaldība un sabiedriskā inovācija.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politika  
pamatnostādnes (2012-2018)

 Minētais dokuments apstiprināts 2011. gadā un aizstās līdz šim spēkā esošos doku-
mentus, kuri noteica darbības pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Dokumentā ir de�nēts 
nacionālais redzējums par pilsonisko sabiedrību Latvijā, nosakot, ka:

 Dokumentā uzsvērta pilsoniskās izglītības nozīme un iestrādāti praktiski ieteikumi, 
un noteikts darbību plāns pilsoniskās sabiedrības attīstības nodrošināšanai Latvijā. 

Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām

 Deklarācija apstiprināta un pieņemta Saeimā 2006. gadā. Deklarācijas mērķis ir 
nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un uzlabot Saeimas un NVO sadarbību, 
balstoties uz savstarpēju izpratni un atbalstu, kā arī uzsverot NVO darbības nozīmi 
demokrātiskā valstī. Lai nodrošinātu deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanu, reizi 
mēnesī notiek Saeimas priekšsēdētāja un NVO tikšanās, kuras laikā tiek diskutēti sabiedrībā 
un NVO sektorā aktuālie jautājumi. Lai stiprinātu sadarbību starp Saeimas deputātiem un 
NVO pārstāvjiem, reizi gadā (parasti maija vidū) tiek rīkots ikgadējais NVO un Saeimas 
forums, kurā pulcējas vairāk kā 100 interesentu, lai diskutētu par nepieciešamajām 
izmaiņām likumdošanā. 

„Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību, līdzdalība tajā audzē 
katra cilvēka sociālo kapitālu. Pilsoniskā sabiedrība veicina nācijas saliedēšanos 
gan uz nacionālu, gan demokrātisku vērtību pamata. Tādēļ Latvijas pilsoniskās 
integrācijas politikas uzdevums ir mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās 
sabiedrības izaugsmei, veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un 
iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā.”[14]

[14] Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 

2018)
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[15] LR Saeima.Valsts pārvaldes iekārtas likums. 1.pants. Pēd.red.15.06.2010.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands

 NVO un valdības sadarbības memorands parakstīts 2005. gadā. Memoranda mērķis 
ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, 
nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un 
stadijās valsts pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatelementa – pilsoniskās 
sabiedrības attīstību. 
NVO un MK sadarbības memorandā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi:

 - veikt valsts pārvaldes darbinieku izglītošanu jautājumos par NVO darbību un   
 sabiedrības izglītošanu jautājumos par valsts pārvaldi;
 - sekmēt caurskatāmu un pieejamu ES struktūrfondu un citu �nansējuma avotu  
 izmantošanas mehānismu izstrādi un ieviešanu;
 - sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu 1%   
 iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīšanu sabiedriskā labuma NVO;
 - nodrošināt NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistoties   
 konsultatīvajās padomēs, normatīvo aktu projektu izstrādes darba grupās,   
 saskaņošanas sanāksmēs;
 - sekmēt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu NVO;
 - sekmēt konstruktīvu sadarbību starp NVO, sabiedrību un Ministru kabinetu.

 Tehniski memoranda teksts nav mainīts kopš tā parakstīšanas brīža un atsevišķi 
jautājumi vairs nav aktuāli, jo to saturs pēc būtības ticis izanalizēts un lēmums noteiktā 
jautājumā pieņemts. Būtiskākais ir tas, ka memorands ir saistošs valdībām, arī tām maino-
ties, jo tas noteikts memoranda tekstā.

Valsts pārvaldes iekārtas likums

 Likuma sestajā nodaļā „Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē” noteikti līdzdalības 
veidi. Likumā noteikts, ka iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus, iekļaujot 
viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus. Un sabiedrībai 
svarīgos jautājumos iestādei ir pienākums rīkot publisku apspriešanu. Ja iestāde pieņem 
lēmumu, kas neatbilst ievērojamas sabiedrības daļas viedoklim, tā šo lēmumu īpaši pamato. 
[15]

Likums par pašvaldībām

 Normatīvs būtisks reģionālā un vietējā līmenī aktīvām organizācijām. Un tāpēc ir 
būtiski apzināties, ka arī pašvaldību līmenī iespējams veikt interešu aizstāvību. Likumā 
noteikts, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas (...) nodrošina likumos noteikto funk-
ciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju intereses. Lai nodrošinātu iedzīvotāju informētību par domes darbu, ir 
noteikts, ka paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne 
vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un 
publicē pašvaldības mājaslapā internetā. Iedzīvotāji tiešā veidā var piedalīties arī 
pašvaldības komiteju sēdēs, kuras ir atklātas. Tiesa, iedzīvotājiem jāatceras, ka dalība nozīmē 
deputātu diskusiju noklausīšanos un sava viedokļa paušanu pēc uzaicinājuma. Saskaņā ar 
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[16]  LR Saeima. Attīstības plānošanas sistēmas likums. Pēd.red.07.07.2011.

likuma 2009.gada grozījumiem ir noteikts, ka konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības 
iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var 
organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem. 
Likuma 61.1 pantā noteikts, ka publiskā apspriešana rīkojama par pašvaldības 
administratīvās teritorijas robežas grozīšanu un pašvaldības attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu.

Attīstības plānošanas sistēmas likums

 Likumā noteikts, ka attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai 
nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt 
sabiedrības un teritorijas attīstību. Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritori-
jas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina attīstības plānošanas sasaisti ar �nanšu plānošanu, 
valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību. Attīstības 
plānošanas dokumentā izvirza mērķus un sasniedzamos rezultātus attiecīgā politikas jomā 
vai teritorijā apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo 
risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko politikas īstenošanai un rezultātu 
novērtēšanai nepieciešamo rīcību.[16]

Ministru kabineta kārtības rullis

 Kārtības rullis reglamentē, kādā veidā tiek organizēts lēmuma pieņemšanas process 
Ministru kabinetā. Kārtības rullī ir noteiktas arī NVO tiesības piedalīties Valsts sekretāru 
sanāksmēs, Ministru kabineta komitejās un Ministru kabineta sēdēs ar padom- 
devējtiesībām, lai sniegtu viedokli par likumdošanas aktu un politikas dokumentu projek-
tiem. Otrkārt, rullī ir noteiktas NVO tiesības sniegt atzinumus par noteikumu, likumu un poli-
tikas dokumentu projektiem, lai o�ciālā veidā paustu iebildumus vai atzinību par tiem.

Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā iestādes ievieto internetā informāciju”

 Informācija ir pirmais un būtiskākais avots interešu aizstāvības procesa uzsākšanai 
un īstenošanai, tāpēc ir aktuāli apzināties to, kādu informāciju interešu aizstāvjiem ir 
iespējas saņemt. Tehniskās iespējas informācijas atspoguļojumā informācijas tehnoloģiju 
laikmetā ir plašas, tomēr vēl ir institūcijas, kuras savās interneta vietnēs nav izveidojušas 
sadaļu „Sabiedrības līdzdalība”. Sadaļā ir iekļaujamas šādas ziņas:

- informāciju par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (ziņas par 
sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas iestādē 
sadarbībai ar nevalstiskām organizācijām);
-  informāciju par būtiskākajām iestādes darba grupām un padomēm;
- informāciju par plānotām un notikušām publiskām apspriedēm, par dalības   
iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai iestādes sagatavotiem dokumentiem, kas 
nodoti publiskai apspriešanai.
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[17] Ministru kabinets. Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība. 

Pēd.red.01.01.2011.

Ministru kabineta noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”

 Šis normatīvais akts ir vienīgais, kurā noteikts, ka sabiedrības līdzdalību īsteno 
formālas (piemēram, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, 
reliģiskās organizācijas) un neformālas (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu 
apvienības) sabiedrības grupas, kā arī atsevišķas �ziskas personas. Noteikumi nosaka 
sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldību, plānošanas reģionu 
un pašvaldību un citu iestāžu attīstības plānošanas procesā.

Ministru kabineta instrukcija „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 

izvērtēšanas kārtība”

 Instrukcija nosaka kārtību, kādā sagatavo sākotnējās (ex-ante) ietekmes 
novērtējuma ziņojumu (turpmāk – anotācija), anotācijas veidlapu un ietekmes izvērtējuma 
objektus (anotācijas sadaļas), kā arī anotācijas sadaļu izvērtēšanā iesaistīto ministriju, Valsts 
kancelejas un Ministru prezidenta padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu (turpmāk – minis-
trija) kompetenci. Anotācijas uzdevums ir informēt lēmuma pieņēmējus un ieinteresētās 
puses par sekām un ietekmi, ko radīs projekts. Anotācijā atspoguļo projekta sākotnējās 
ietekmes izvērtēšanas rezultātus, kā arī ietver informāciju par sabiedrības līdzdalību 
projekta izstrādē un šīs līdzdalības rezultātiem. Projekta izstrādātājs, organizējot sabiedrības 
līdzdalību projekta izstrādē, ievēro normatīvos aktus par sabiedrības līdzdalību attīstības 
plānošanas procesā.[17] Instrukcijas septītajā sadaļā ir noteikts, ka anotācijā ir norādāma 
šāda informācija:

 - veidu, kādā sabiedrības pārstāvji tikuši informēti par projekta izstrādes uzsākšanu; 
 - datumu, kad minētā informēšana ir notikusi;
 - sabiedrības pārstāvjus, ar kuriem notikušas konsultācijas projekta izstrādes   
 procesā; 
 - pamatojumu, kā tika izvēlēti sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas    
 konsultācijas; 
 - visus projekta izstrādes procesā izmantotos sabiedrības līdzdalības veidus;
 - sabiedrības pārstāvju atbalsta pakāpi projektam (piemēram, atbalsta, neatbalsta  
 vai daļēji atbalsta);
 - sabiedrības pārstāvju izteiktos būtiskākos priekšlikumus projekta izstrādes procesā; 
 - vai un kādā veidā sabiedrības pārstāvju priekšlikumi ir ņemti vērā projekta izstrādes  
 procesā. Ja sabiedrības pārstāvju priekšlikumi nav tikuši ņemti vērā, norāda, kādēļ.

 Dokuments nevalstisko organizāciju pārstāvjiem nozīmīgs ar to, ka nereti valsts 
pārvaldes institūcijas dokumentu anotācijās nenorāda, ka notikušas konsultācijas ar 
organizāciju. Nereti institūcijas aizbildinās, ka organizāciju nosaukumi, ar kurām notikušas 
konsultācijas, minētas pievienotajos dokumentos, kaut gan organizāciju nosaukumi 
minami anotācijā. Retas ir reizes, kad anotācijā ir minēti organizāciju sniegtie atzinumi un 
apsvērumi par iemesliem, kādēļ iesaistītas konkrētās organizācijas.
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[18] Valsts kanceleja. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošana 

2010.gadā: ministriju sniegtā informācija. 2010. 10.lpp. Interneta vietne www.mk.gov.lv, sadaļa 

Sabiedrības līdzdalība/Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands. 

Resurss apsk.16.12.2011.

INTEREŠU AIZSTĀVIS DARBĀ
Sniedz atzinumu, komentāru, un priekšlikumus, izmanto Valsts sekretāru sanāksmēs 
(VSS) izziņotos dokumentu projektus!

 Jau vairāk nekā desmit gadus Latvijas nevalstiskajām organizācijām dota iespēja 
piedalīties valsts augstāko ierēdņu – valsts sekretāru – iknedēļas sanāksmēs. Pirms diviem 
gadiem tika izveidota kārtība, kādā izvēl NVO pārstāvi organizāciju interešu pārstāvniecībai 
un noteikts darbības laiks. NVO pārstāvi ievēl NVO un MK sadarbības memoranda 
īstenošanas padome, kuru, savukārt, pārstāvis informē par savu darbību sekretāru 
sanāksmēs. 2010.gadā ir būtiski palielinājies gadījumu skaits, kad NVO sniedza atzinumus 
par tiesību aktu un politikas dokumentu projektiem. Ja 2009.gadā NVO sniedza atzinumus 
par 429 projektiem, tad 2010.gadā skaits jau sasniedza 552.[18]
 Šobrīd NVO pārstāvniecību VSS nodrošina „Latvijas Pilsoniskās alianses” politikas 
koordinators, kas regulāri seko līdzi ministriju izstrādātajiem likumprojektiem, informē 
ieinteresētās organizācijas un, atbilstoši LR tiesību aktos noteiktajai kārtībai, iesniedz 
priekšlikumus, kas vērsti uz nevalstisko organizāciju interešu aizstāvību, kā arī piedalās VSS, 
lai aizstāvētu viedokli klātienē. Pārstāvis informē organizācijas, ja sanāksmē izziņoti doku-
menti, kuri aktuāli konkrētai organizācijai. Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” katras 
nedēļas trešdienas rītā sagatavo elektronisku pārskatu par likumprojektiem un politikas 
dokumentu projektiem, un to izsūta citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kuras 
pieteikušās šāda apkārtraksta saņemšanai. Tādējādi tiek nodrošināta organizāciju 
pārstāvjiem pieeja informācijai par līdzdalību likumprojektu apspriešanā, ieteikumu 
sagatavošanā, iesniegšanā un izskatīšanā. Pārskatā kodolīgā veidā aprakstīta turpmākā 
rīcība, kā organizācija kā interešu aizstāvis var piedalīties atzinuma sniegšanā. 

KĀ SAGATAVOT ATZINUMU?

 Pirmkārt, iepazīsties ar dokumentu, par kuru esi iecerējis sniegt atzinumu. Atceries, 
ka no dokumenta nosaukuma ne vienmēr var nojaust, kas būs dokumenta saturā, tāpēc 
būtiski izmantot dokumenta anotāciju, kurā norādīts dokumenta saturs, mērķis un arī tas, 
vai sabiedrības grupas tikušas pārstāvētas dokumenta izstrādes gaitā. 
 Bieži ministriju pārstāvji anotācijās nenorāda ziņas par sabiedrības iesaisti. Nereti tā 
var būt „kļūda” vai arī informācija par dokumenta izstrādes procesā iesaistītajām 
organizācijām, kuras nosauktas dokumenta pavadvēstulē, ir valsts pārvaldes darbinieku 
paviršība, aizpildot anotāciju, kur jādokumentē ziņas par dokumenta izstrādes gaitā 
iesaistītām organizācijām vai indivīdiem. Ja pamani aprakstīto situāciju, Tavai organizācijai ir 
tiesības vērsties Valsts kancelejā un informēt to, ka anotācija nav aizpildīta pilnīgi.

Atzinumu sniedz par katru dokumenta projektu atsevišķi. Ja organizācija sniegusi atzinumu, 
tā visticamāk tiks aicināta uz saskaņošanas sanāksmi, kurā visas institūcijas un organizācijas 
panāk vienošanos par iebildumiem. 
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 Atzinumā raksta iebildumus, tos attiecīgi pamatojot vai paskaidrojot. Par iebil-
dumiem saskaņošanas gaitā tiek panākta kompromisa vienošanās. Arī tad, ja esi 
iepazinies ar normatīvo aktu un piekrīti tā tālākai virzībai, ir būtiski, ka vari piedalīties 
saskaņošanas procesā, jo tieši saskaņošanas procesā citas institūcijas var nākt klajā ar 
faktiem, kuri var būtiski mainīt dokumenta saturu un, iespējams ar dokumenta projektu 
vairs nebūsi apmierināts. Tāpēc atzinumā vari ievietot norādi, ka vēlies saņemt turpmāko 
informāciju par dokumenta virzību, kā arī piedalīties saskaņošanas sēdēs. 
 Atzinumā izsaka priekšlikumus, bet tiem ir ieteikuma raksturs. Organizācija, kura 
pārzina noteikto jomu, visticamāk, spēj piedāvāt un arī pamatot citus risinājumus konkrētai 
problēmai. Tas ir arī organizāciju uzdevums – sniegt valsts pārvaldes atbildīgajai institūcijai 
savu redzējumu par problēmas risināšanas veidu.
 Atzinumā norāda atbalstāmo variantu, ja projektā ir paredzēti vairāki risinājuma 
varianti. Organizācijai noteikti piemīt spējas un kompetence noteikt, kurš no piedāvātajiem 
risinājumiem ir vistuvākais noteiktās mērķa grupas interesēm, prasīs zemākās izmaksas, un 
ir tiesības šo viedokli paust. Tas neliedz dokumenta izstrādes laikā iesniegt papildinājumus 
un ieteikumus praktisku jautājumu risināšanai, kas nereti būtiski ietekmē galarezultātu.
 Ja atzinums nav atbilstoši strukturēts, tam kopumā ir ieteikuma raksturs. Ja atzinumā 
norādīts, ka nav atbalstīta projekta virzība, valsts pārvaldes institūcija uzskata, ka iebildums 
ir izteikts par visu projektu kopumā.

Atzinumā norāda izstrādātāja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. 
Atzinums nav vienkārši iesniegums vai vēstule. 

PIEDALIES MINISTRIJU UN CITU VALSTS INSTITŪCIJU DARBA GRUPĀS, PADOMĒS, 
KOMITEJĀS

 Liels skaits organizāciju piedalās darba grupās, padomēs un komitejās. Līdzalības 
mērķis ar šo instrumentu palīdzību ir īstenot sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalību 
politisku un tiesību aktu izstrādē. Gadu atpakaļ tika apzināts, ka ministrijās kopumā ir aktīvas 
vairāk kā 140  darba grupas un padomes, kuru darbā iesaistīti bijuši vairāk kā 830 NVO 
pārstāvji.[19]
 Darba grupu darbības tēmu, mērķi un regularitāti nosaka atbildīgā valsts pārvaldes 
institūcija (ideālā situācijā ar ieinteresētajām pusēm). Arī organizācijām ir iespēja aktualizēt 
noteiktu jautājumu un panākt, ka tiek izveidota darba grupa par jautājumu, kas tai ir aktuāls. 
Darba grupas tiek veidotas, lai atrisinātu noteiktu problēmu, iespējams veidojot izmaiņas 
esošajā likumiskajā ietvarā. Ja darba grupas sēdes netiek sasauktas vai tās darbs ir 
neefektīvs, arī nevalstisko organizāciju pārstāvis var aktualizēt jautājumu par tās lietderību. 
Organizācijas dalība darba grupā, padomē vai citā līdzdalības mehānismā apliecina, ka 
organizācija ir spējīga piedāvāt faktus un risinājumus noteiktas problēmas risināšanai. Ja 
darba grupā piedalās vairāku jomu nevalstiskās organizācijas, ieteicams visām 
organizācijām iepriekš satikties un apzināt savstarpējās komunikācijas un viedokļa 
paušanas kārtību, kā arī precizēt savu nostāju konkrētā jautājumā.

[19] Valsts kanceleja. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošana 

2010.gadā: ministriju sniegtā informācija. 2010. 8.lpp. Interneta vietne www.mk.gov.lv, sadaļa 

Sabiedrības līdzdalība/Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands. 

Resurss apsk.16.12.2011.
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 2011. gadā Valsts kanceleja ar premjera rīkojumu  uzsāka visu darba grupu 
izvērtēšanu, lai noteiktu darba grupu efektivitāti un rezultātus un likvidētu darba grupas un 
padomes, kuras nav nepieciešamas vai to darbība ir formāla. Jāatzīst, ka diemžēl darba 
grupu dalībnieki var būt pēdējie, kas uzzina, ka darba grupa vai padome tikusi likvidēta.

DALĪBA NVO UN MK SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PADOMĒ

 Darbs padomē ir dialogs starp valdību un nevalstiskām organizācijām Memoranda 
ietvaros, kura uzdevums ir stiprināt sadarbību starp valdību un NVO. Padomes sēdes ir 
atklāti forumi, kuros tiek diskutēts par NVO būtiskiem jautājumiem un tiek meklēti 
problēmu risinājumi. 
 Tava organizācija var sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kurus būtu svarīgi 
izskatīt memoranda padomē. Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, kopš memoranda 
parakstīšanas brīža, ir bijusi aktīva padomes dalībniece, deleģējot savus pārstāvjus un 
piedalās padomes darba kārtības noteikšanā. Padomes sēdes ir atklātas ikvienam 
organizācijas pārstāvim. Padome nodrošina papildu informācijas kanālu NVO tiešajai 
komunikācijai ar ministrijām un premjera biroju. Dažkārt ministrijas mēdz neatbildēt uz 
organizāciju lūgumiem ministrijas līmenī, tad padome ir instruments, kuru izmantojot valsts 
pārvalde tiek rosināta mobilizēties atbildes sniegšanai.
 Parakstīt sadarbības memorandu var ikviena organizācija, par to informējot Valsts 
kanceleju un ierodoties uz tuvāko sēdi, kas tiek organizēta vienu reizi pusgadā, kurā Minis-
tru prezidents tiekas ar organizāciju pārstāvjiem un sniedz redzējumu par sadarbības 
uzlabošanu.

2009. gadā biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” saņēma Ministru kabineta atzinības rakstu 
par pašaizliedzību un panākumiem strādājot valsts un tautas labā!

DALĪBA ĀRLIETU MINISTRIJAS UN NVO SADARBĪBAS GRUPĀ

 2007. gada martā vairākas organizācijas parakstīja sadarbības protokolu ar Ārlietu 
ministriju. Protokols kas paredz sadarbību starp ministriju un NVO Eiropas Savienības 
jautājumos. Sadarbības protokols paredz iespēju iesniegt priekšlikumus Latvijas pozīcijas 
veidošanai, piedalīties sanāksmēs Valsts augstāko amatpersonu sanāksmēs, nodrošina 
informācijas apmaiņu starp Ārlietu ministriju un organizācijām. 
PIEDALIES SAEIMAS UN NVO SADARBĪBĀ 
 Atbilstoši Saeimas deklarācijai par pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un 
sadarbības spēcināšanu ar NVO, vienu reizi gadā tiek organizēts forums starp NVO un 
Saeimu, kura laikā tiek izvērtēta līdzšinējā sadarbība un meklēti risinājumi sadarbības 
uzlabošanai.  2011. gadā Saeimas un NVO sadarbības grupā pārstāvētas šādas organizācijas:
 1. Sabiedrība par atklātību "Delna", Kristaps Petermanis;
 2. Eiropas Kustība Latvijā, Andris Gobiņš;
 3. Tēvzemes brīvības aizstāvji, Zigfrīda Ozoliņa;
 4. Latvijas Pilsoniskā alianse, Rasma Pīpiķe.
 Saeimas un NVO foruma starplaikos darba grupa aktualizē jautājumus, kas tikuši 
diskutēti forumā, kā arī var veikt aktivitātes, kuras tiešā veidā ietekmē Saeimas, Saeimas 
komisiju un NVO sadarbību. Foruma laikā organizācijām no visas Latvijas ir iespēja tikties 
Saeimas Komisiju ietvaros.
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 Runāt par lobēšanu ir izaicinājums sabiedriskā labuma kontekstā, tomēr no tā 
nevaram izvairīties, jo nevalstiskās organizācijas ir signalizētāji, kas iestājas par 
pārskatāmību lēmumu pieņemšanas procesā un organizācijas ir  tās, kas nosaka principus, 
kurus nedrīkst pārkāpt, aizstāvot intereses. Minētais aspekts ir būtisks, jo cieši saistīts ar 
organizāciju atbildību pret saviem biedriem, pret atbalstītājiem un sabiedrību kopumā. 
 Aplūkosim divas de�nīcijas, kas raksturo lobēšanu un taps skaidrs, ka neskatoties uz 
to, ka tiek aprakstīts viens un tas pats termins, de�nējumi ir krasi atšķirīgi. Viena no tām 
nosaka, ka lobēšana ir nevalstisko organizāciju tieksme tieši ietekmēt likumdošanas 
procesu,[20] savukārt cits avots norāda, ka tā ir mēģinājums panākt, ka likumdevējs 
balso par vai pret, izmantojot pārliecināšanu, nodrošinot informāciju, lišķējot vai 
izmantojot izklaidi vai samaksu, vai viltību un blatu sistēmu.[21] Neskatoties uz šo 
de�nīciju atšķirību, ir būtiski atcerēties, ka, veicot interešu aizstāvību sabiedrības labā, 
nedrīkst tikt veiktas darbības, kas var kompromitēt Tevi un Tavu organizāciju. Robežas 
pārkāpšana nav tā vērta.
 Latvija ir veikusi nopietnu attīstības ceļu diskusijās par lobēšanas koncepta 
formulēšanu un tās īstenošanas noteikumu ieviešanu Latvijā. Nozīmīgu pienesumu šajā 
jomā sniegušas Latvijas nevalstiskās organizācijas, nodrošinot dažādu grupu un jomu 
interešu aizstāvību un sniedzot redzējumu, kur veidojas robežšķirtne starp sabiedrības 
interešu aizstāvību un lobēšanu. Vēl nesen koncepts „lobēšana” Latvijā tika uzskatīts par 
kaut ko nevēlamu, tomēr nevalstiskās organizācijas apzinās, ka viens no šķīrumiem ir 
atšķirība starp to, vai tiek aizstāvētas plašas sabiedrības grupas intereses, vai lēmumi tiek 
pieņemti kādas šauras biznesa vai politiskās grupas interesēs.

KURU CEĻU IZVĒLĒTIES?

 Nevienam, kas darbojas interešu aizstāvībā, nav noslēpums, ka valsts pārvalde ir 
bijusi visai gausa, lai ieviestu Latvijā lobēšanas juridisko regulējumu. Tomēr centieni šādu 
regulējumu izstrādāt un tā izstrādes process parādījis, ka cilvēki un institūcijas, kas izprot 
šāda regulējumu nepieciešamību, ir situšies kā „zvirbuļi pret stiklu”, tiecoties panākt 
regulējumu, kas palīdzētu Latvijai daudz skaidrāk noteikt, kur beidzas interešu aizstāvība un 
kur sākas tirgošanās ar varu. 
 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izstrādāja koncepciju „Publiskās 
pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem”, kurā teikts, ka:

[20] USAID. NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia.

[21] Real Life Dictionary of American Politics.

LOBIJS VERSUS INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

"Jebkura veida lobēšanas regulējuma galvenais mērķis ir palielināt 
lobēšanas atklātību un veicināt sabiedrības pārliecību, ka lēmumu 
pieņemšanas process ir brīvs no pretlikumīgas ietekmes. 
Informācijas apmaiņai un lobētāju mijiedarbībai ar publiskās varas 
subjektiem jānotiek atklāti, lai arī citas interešu grupas var izteikt 
savu viedokli un būt informētas par priekšlikumiem." 
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 Atsevišķos gadījumos lobētāji var būt ieinteresēti darboties slēpti, jo šādi viņi var 
efektīvāk panākt savus mērķus, taču tā viņi riskē ar to, ka lobēšana var tikt uztverta kā 
tirgošanās ar ietekmi, par ko paredzēta kriminālatbildība. Attiecīgi tiem lobētājiem, kuri 
vēlas lobēšanas aktivitātes veikt legāli, ir svarīgi, lai viņi tiktu pozicionēti, atklāti un pub-
liskoti kā lobētāji, attiecīgo informāciju nododot sabiedrībai.[22]
 Ministru kabinetā 2011.gada 6.decembrī tika nolemts, ka Latvijā līdz 2012.gada 
1.jūlijam izstrādājams speciālais likums, kurš noteiks lobētāju un lobēšanas legālo aktivitāšu 
robežu. Lobēšanas koncepcija nosaka, ka:

 
 Likums par lobēšanu de�nētu konsultantu un profesionālu lobētāju darbošanās 
robežas, noteiktu, kas ir komersants – lobētājs, kā arī noteiktu īpašu grupu, kurā tiktu ietver-
tas biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kas savas organizācijas vai nozares interesēs 
lobē valsts vai pašvaldību institūcijās.
 Koncepcijas autori uzskata, ka likuma izstrāde ienestu skaidrību, kas ir lobētājs un 
kas ir lobētāji, de�nētu lobēšanas pamatprincipus, lai varētu nošķirt lobēšanu no 
neatļautiem valsts amatpersonu ietekmēšanas veidiem. Koncepcijas autori uzskata arī, ka 
regulējuma izstrāde uzlabotu sabiedrības attieksmi un veidotu izpratni par atļauto jeb 
legālo lobēšanu. Apsvērumam piekrīt arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, kurš teicis:

 Svarīgi, lai likuma izstrāde būtu darbība, kas veicinātu lobēšanas atklātumu, kura 
ietekmē nākotnē, iespējams, varētu izveidot lobētāju reģistru. 

„Lobēšana ir apzināta un sistemātiska priekšlikumu par attīstības plānošanas 
dokumentiem, budžeta plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem sniegšana 
publiskās varas subjektam nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu 
noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai. Publiskās varas subjekts var ņemt 
vērā tikai tos priekšlikumus, ko iesnieguši reģistrēti lobētāji.”[23]

„Lēmums par lobēšanas likuma izstrādi ticis atlikts jau ilgu laiku, tāpēc valdība, 
šodien uzdodot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) 
izstrādāt lobēšanas likuma projektu jau līdz 2012.gada jūlijam, ir apliecinājusi, 
ka tiesiskuma koalīcija ir gatava pieņemt izšķirošus lēmumus, lai mazinātu 
šauru interešu nesamērīgu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesu. 
Lobēšanas likums ir arī veids, kā nodrošināt skaidru līdzdalības mehānismu 
valdības sadarbības partneriem, radot vienlīdzīgus spēles noteikumus visām 
likumdošanas tapšanā iesaistītajām pusēm.”[24]

[22] Ministru kabinets. Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem. Rīga. 

Apstipr.06.12.2011.

[23] Ministru kabinets. Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem. Rīga. 

Apstipr.06.12.2011.

[24] Diena.lv. Pavļuts: Lobēšanas likums būs solis tiesiskuma stiprināšanai. 06.12.2011. Publicēts intern-

eta vietnē www.diena.lv. Resurss apsk. 16.12.2011.
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 Aspekti, kas aktuāli saistībā ar lobēšanas regulējuma izstrādi nevalstisko 
organizāciju kontekstā, ir šādi:

 Kamēr Latvija attīsta savu redzējumu par izpratni, jāteic, ka Eiropas Savienība 
lobēšanas jautājumos tikusi tālāk un Eiropas Komisijā ir izveidots brīvprātīgs lobētāju 
reģistrs, līdzīgi kā mūsu kaimiņvalstī Lietuvā.

- kur paliek sabiedrības grupas, kas var ietekmēt lēmumus, bet tās nav reģistrējušās,  
jo pilsoniskā sabiedrība ir plašs jēdziens?
- vai ir darīts viss, lai novērstu nesamērīgumu principa radīto slogu uz NVO pārstāvju 
rīcību saistībā ar likumu „Par interešu kon�ikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” vai iepirkuma procedūrām, slēgtiem konkursiem utt.?
- vai reģistrācija izskaudīs lobēšanu, kas robežojas ar vai ir koruptīva rakstura?
- vai reģistrācija nebirokratizēs sabiedrības līdzdalības procesu?
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Nepieciešams izveidot apstākļus, kuros Eiropas Savienība strādā daudz atklātāk...

 Demokrātijas attīstība ir atkarīga no cilvēku iespējām piedalīties diskusijās, kas 
notiek sabiedriskajā telpā. Lai to nodrošinātu, iedzīvotājiem ir nepieciešama pieeja uztica-
mai informācijai par Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī jābūt spējīgiem no pieejamās 
informācijas atlasīt tādu informāciju, kura tiem nepieciešama dažādas rīcības politikas 
izstrādes fāzēs.
 Lielākie panākumi, kas līdz šim notikuši Eiropas Savienības kontekstā saistīti ar to, ka, 
sākot ar 2001. gadu tika pieņemti noteikumi, ar kuru palīdzību Eiropas iedzīvotājiem 
tiek nodrošināta daudz lielāka pieeja Eiropas Savienības dokumentiem. Tomēr, tiek 
uzsvērts, ka tieši institūcijām un dalībvalstīm nepieciešams daudz aktīvāk nodrošināt 
komunikāciju ar sabiedrību par Eiropas Savienībā aktuāliem jautājumiem. 
 Eiropas Komisijas komunikācijas politika nosaka tos pasākumus, kuri institūcijām 
jāievēro, nododot informāciju iedzīvotājiem nacionālā un vietējā līmenī, izmantojot 
sadarbības tīklus, vietējā līmeņa organizācijas, kā arī reģionāla un nacionāla līmeņa 
institūcijas. Komunikācijas politika nosaka, ka informācijai jābūt pasniegtai veidā, kas ir 
pielāgojama vietējām un reģionālām vajadzībām, kā arī pieejama visās o�ciālās valodās, 
jo Eiropas Savienībai nepieciešams pārvarēt grūtības, kas veidojas Eiropas Savienībai 
paplašinoties. Eiropas Savienība noteikusi principus (skat.zemāk), kuri ievērojami, lai 
uzlabotu sabiedrības iesaisti un sadarbību un šie principi ir vienoti dažādos līmeņos. 

Līdzdalības princips

 Nevalstiskās organizācijas apkopo un nodod savu biedru un pārstāvēto grupu 
viedokļus lēmumu pieņēmējiem. Informācijai ir augsta vērtība lēmumu pieņēmējiem, 
paaugstinot lēmumu kvalitāti un nodrošina rīcības politikas ilgtermiņu. Sabiedrības 
līdzdalībai ir iepriekš noteikta kārtība un veids, kādā veidā iesaiste notiks un par šo procesu 
ir vienojušās visas iesaistītās puses, tā nodrošina procesa atklātību un iedzīvotāju piekļuvi 
šim procesam. 

Uzticēšanās princips

 Atvērta un demokrātiska sabiedrība balstās uz atklātu un patiesu mijiedarbību 
starp aktoriem un sektoriem. Neskatoties uz to, ka valsts pārvaldei un nevalstiskajām 
organizācijām ir dažādas lomas un pienākumi, abiem šiem sektoriem kopīga ir vēlme 
uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Lai to sasniegtu, sadarbībai jābalstās savstarpējā uzticībā, 
caurskatāmībā, abpusējā respektā un paļāvībā vienam uz otru, ka tiks īstenotas 
aktivitātes kopējā mērķa labā. Tā ir līdzība, kas pārnesama uz Eiropas Kopienas līmeni.

Atbildības un caurskatāmības princips

 Lai darbotos sabiedrības labā, nepieciešams organizācijām būt atklātām, atvērtām, 
atbildīgām, ar saprotamu rīcību (darbības nav divdomīgas). Un tas tiek prasīts gan no valsts 
pārvaldes, gan no nevalstiskajām organizācijām visos līmeņos un sadarbības posmos. 

LĪDZDALĪBA EIROPAS SAVIENĪBĀ
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Neatkarības princips

 Nevalstiskajām organizācijām nepieciešams būt un tikt uzskatītām par brīvām un 
neatkarīgām gan lēmumu pieņemšanā, gan aktivitātēs, kuru galvenais uzdevums ir 
sasniegt organizācijas izvirzītos mērķus. Organizācijām ir tiesības rīkoties neatkarīgi un 
iestāties par savām interesēm un tas bieži var atšķirties no tā, ko sagaida un kā rīkojas valsts 
pārvaldes institūcijas un politiķi, ar kuriem tie arī var sadarboties un viedokļi atsevišķos 
gadījumos var sakrist.[25]

Instrumenti interešu aizstāvībai Eiropas līmenī

 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir padomdevējs, kuru izveidojusi 
Eiropas Savienība, ietverot minētās institūcijas izveidošanu Romas līgumā 1957. gadā. 
Komitejas galvenais uzdevums un mērķis ir sniegt padomus Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Padomei un komisijai un nodrošināt, ka Eiropas Savienība ir daudz tuvāka saviem 
iedzīvotājiem un Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas process ir caurskatāmāks. 
Komiteja ir viens no galvenajiem un pārstāvniecības ziņā plašākajiem sabiedrības iesaistes 
instrumentiem Eiropas Savienībā, jo aptver visas dalībvalstis un dažādu nozaru pārstāvjus – 
NVO, darba devēji un darba ņēmēji. 
 Komiteja tiek konsultēta pirms Eiropas Savienības normatīvo aktu pieņemšanas 
noteiktās jomās, tajā skaitā lauksaimniecība, nodarbinātība, sociālie jautājumi, transports, 
izglītība un patērētāju tiesību aizstāvība. Paralēli minētai darbībai komitejai ir iespējas pašai 
uzsākt savas iniciatīvas un sniegt ziņojumus un skaidrojumus Eiropas Savienības 
institūcijām saistībā ar likumdošanu. Komiteja var tikt lūgta sniegt atzinumus par 
konkrētiem jautājumiem, ko pieprasa noteiktas Eiropas Savienības institūcijas. Latvijas 
organizācijām ir iespēja sadarboties ar Latvijas pārstāvjiem šajā komitejā, kuri noteikti var 
sniegt savu redzējumu par jautājumiem, kas aktuāli Tev vai Tavai organizācijai. Latvijas 
pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā:

 Par Latvijas pārstāvju izraudzīšanu darbībai komitejā uz pieciem gadiem atbildīga 
Ekonomikas ministrija, bet lēmumu par pārstāvjiem pieņem Ministru kabinets. Pieredze 
liecina, ka Latvijas Komiteju pārstāvju darbību un atgriezeniskās saites kvalitāti ar valsti 
neviena institūcija īpaši neuzrauga. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus uzklausa valdības un 
NVO sadarbības memoranda padome, kura aicina stāstīt par paveikto savas darbības laikā. 
Kopš Latvijas pārstāvju darbības šajā komitejā, atskaites sniegšana notikusi vienu reizi.

[25] Eiropas Padome. Kods sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā. 2008.

- Ariadna Ābeltiņa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;
- Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
- Gunta Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUS-
TENTO valdes priekšsēdētāja;
- Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents;
- Vitālijs Gavrilovs, Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents;
- Gundars Strautmanis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents, 
Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes loceklis.
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Eiropas Komisijas Baltā grāmata par Eiropas pārvaldību 2001 

 ES tiesību aktā ir iekļauti darbības principi, kas jāievēro ES institūcijām, lai īstenotu 
kvalitatīvu pārvaldību tās ietvaros. Grāmatas pamatprincipi ir iedalāmi piecās grupās. 
Pirmkārt, atklātība un caurskatāmība, kas sevī ietver tādus nosacījumus kā:

 - administrācijai jāstrādā daudz atvērtāk;
 - tai aktīvi jākomunicē, ko tā dara un kāpēc;
 - jāizmanto vienkārša un skaidra/pieejama valoda.

 Otrkārt, tā ir iesaiste un līdzdalība, jo jānodrošina plašas sabiedrības 
pārstāvniecības iesaistīšana rīcības politikas izstrādes un īstenošanas procesā, lai panāktu 
kvalitatīvu, atbilstošu un efektīvu rīcības politiku izstrādi. Treškārt, ES institūcijām 
jānodrošina skaidrība un atbildība tās darbībā:
 - tie, kas ir atbildīgi par lēmuma pieņemšanu, ir atbildīgi par lēmuma sekām   
 (accountable);
 - skaidri nošķirtas likumdevēja un izpildvaras kompetences, veidojot rīcības politiku.

 ES institūcijām savā darbībā jāievēro efektivitāte, jo nepieciešams īstenot efektīvas 
un savlaicīgas darbības, lai sniegtu atbildi uz identi�cētām vajadzībām, ņemot vērā 
problēmas konsekvences, kas varētu rasties, ja problēma netiek risināta. Lēmumus par 
konkrētām darbībām nepieciešams pieņemt, balstoties uz vislabākajiem pieejamiem 
pierādījumiem. Īpaši svarīgs princips ir saskaņotība, lai ievērotu dalībvalstu nacionālās 
intereses dažādu jomu politikās, nepārkāpjot suverenitāti un ievērojot Eiropas Kopienas 
kopējās intereses. Tādējādi rīcības politikām un darbībām jābūt savstarpējā saskaņā un 
viegli izprotamām un dažādu jomu rīcības politiku ieviešanas aktivitātēm jābūt 
koordinētām un savstarpēji jānodrošina konsekvence.[26]

[26] A White Paper. European Governance. Brussels, 25.7.2001., COM(2001) 428.
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 Pastāvošie apraksti, normatīvie regulējumi, teorētiski spriedelējumi un pamācības 
dod ieskatu par interešu aizstāvību, tomēr īstā garša iegūstama ar ieskatu cita interešu 
aizstāvības „virtuvē”. Esam veidojuši nelielu piemēru izlasi. Atlasīti tādi, kas ir no putna lido-
juma un tādi, kas skaidri un tieši saistīti ar reālo dzīvi. Piemēri  ir interesanti salīdzināšanai, tie 
ir domu rosinoši un pamācoši. Iespējams Tu darbojies citās jomā, bet pieredze rāda, ka 
organizācijām veicot interešu aizstāvību izaicinājumi un problēmas arvien ir līdzīgas.

MANIFESTS 2010

Rasma Pīpiķe,
Latvijas Pilsoniskā alianse

 Manifesta izstrāde un tā nodošana likumdevējam – Saeimai – ir viens no retajiem 
piemēriem, kad nevalstisko organizāciju sektors tik apjomīgā veidā veicis darbu pie kopīgu 
interešu aizstāvības. Jau 2010. gada vasarā nevalstiskās organizācijas sāka veidot vienotu 
manifestu 10. Saeimas deputātiem. Piemērs ir vērā ņēmams divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, 
dokuments nonāca pie lēmuma pieņēmējiem viņu pirmajā darba dienā līdz ar Satversmi un 
Saeimas kārtības rulli. Otrkārt, dokuments ir būtisks tāpēc, ka to elektroniski parakstīja aptu-
veni 160 organizācijas, kas skaidri parāda, ka organizācijām ir kopīgas intereses, kuras tās 
aizstāv un aizstāvēs. Iepazīsties ar manifestu.

Biedrību un nodibinājumu manifests 10. Saeimas deputātiem

 Manifests ir biedrību un nodibinājumu vēstījums un aicinājums 10. Saeimas 
deputātiem. Tas ir redzējums par neatliekamiem darbiem nākamajiem četriem gadiem 
Latvijas cilvēku drošības veicināšanai un nozaru attīstībai, iesaistot biedrības un 
nodibinājumus lēmumu pieņemšanas procesos. 
 Bezdarbs, zemi ienākumi, augstas izmaksas izglītībā un veselības aprūpē ierobežo 
cilvēku spēju pretoties krīzes situācijai. Pārstāvot iedzīvotājus, biedrības un nodibinājumi 
pilsētās un laukos cilvēkiem draudzīgā un pieejamā veidā risina problēmas, kuras rada zemā 
dzīves kvalitāte. Biedrības un nodibinājumi apvieno aktīvo iedzīvotāju daļu un nodrošina 
pakalpojumu pieejamību cilvēkiem laikā, kad valsts vai pašvaldības to nespēj, bet 
uzņēmējiem tas nav pienākums. 
 Biedrību un nodibinājumu pārstāvju līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos ir 
nozīmīga saite starp sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem demokrātiskā valstī. 
 Lai pilsoniskās sabiedrības aktivitātes būtu mērķtiecīgas, biedrībām un 
nodibinājumiem ir nepieciešams sadarbības partneris – valsts! Tāpēc biedrības un 
nodibinājumi nāk klajā ar šo manifestu, kurā ietverti Latvijas sabiedrībai būtiski izaicinājumi 
un iespējas.

MŪSU VĪZIJA

 Latvijas valstī lēmumi, kas ietekmē iedzīvotāju labklājību un ikdienas dzīvi, tiek 
pieņemti strukturētā veidā, iesaistot biedrības, nodibinājumus un iedzīvotājus. Līdzdalība 
lēmumu pieņemšanas procesos ir vienkārša un ātri īstenojama.

LĪDZDALĪBAS PIEMĒRI ŠĶĒRSGRIEZUMĀ
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MŪSU AICINĀJUMS

 Visiem 10. Saeimas deputātiem, ievērojot līdztiesības principu, sadarboties ar ne 
mazāk kā 1000 biedrībām un nodibinājumiem, jo īpaši ar organizācijām no attiecīgā 
vēlēšanu apgabala, ar mērķi uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti Latvijā.

MĒS MUDINĀM 

 Saeimas deputātus nākamā parlamenta sasaukuma laikā ierosināt likumdošanas 
iniciatīvas, kas:
 1. nosaka, ka iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un tās 
nodrošināšana ir vispārpieņemta vērtība, kas iekļauta visos līmeņos valsts pārvaldes un 
pašvaldību darbā, kā arī Saeimas komisiju ikdienā;
 2. rada līdzdalības un komunikācijas instrumentus, kas nodrošina biedrību, 
nodibinājumu un iedzīvotāju interešu grupu kā sociālā kapitāla iesaistīšanu, risinot 
labklājības, veselības, izglītības un tautsaimniecības izaicinājumus vietējā, nacionālā un 
Eiropas Savienības līmenī;
 3. izveido vienotu un caurskatāmu sabiedrības grupu interešu aizstāvības un sociālo 
iniciatīvu �nansēšanas sistēmu, kas atbalsta vietējo kopienu, biedrību un nodibinājumu 
centienus rast risinājumus ikvienā jomā;
 4. visos pārvaldības līmeņos nodrošina, ka iepirkumu un ārvalstu, tajā skaitā Eiropas 
Savienības �nanšu instrumentu projektu konkursos pieteikumus to īstenošanai var iesniegt 
neatkarīgi no iesniedzēja juridiskā statusa, tādējādi panākot, ka no valsts budžeta tiek 
atbalstīti labākie risinājumi;
 5. veido nevalstisko organizāciju sektora klasi�kāciju, uzskaita un novērtē biedrību 
un nodibinājumu ieguldījumu valsts attīstībā;
 6. papildina izglītības sistēmas praksi, nodrošinot, ka skolās, iesaistot vietējās 
biedrības un nodibinājumus, skolēniem tiek sniegtas zināšanas un prasmes par to, kā 
iesaistīties sabiedriskajos procesos;
 7. pilnveido valsts attīstības plānošanas sistēmu, nodrošinot, ka iedzīvotāji ir 
pilnvērtīgi iesaistīti teritorijas attīstības plānošanā. 

 Latvijas nevalstiskās organizācijas aicina 10. Saeimas deputātus uz aktīvu rīcību.

Manifesta pēctecība

 Manifests atkārtoti tika piesaukts 2011. gadā Saeimas un NVO sadarbības forumā. 
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” visiem Saeimas deputātiem pirms foruma izsūtīja 
vēstuli ar aicinājumu sniegt atbildi par to, kādā veidā viņi ir sākuši ieviest NVO manifestu. 
Likumsakarīgi – mūsu parlaments ir sabiedrības spogulis! Apmēram tikpat liels skaits 
deputātu, procentu izteiksmē, cik liels procents iedzīvotāju aktīvi iesaistās sabiedriski 
būtiskos procesos, sniedza savu atbildi par to, ko viņi paveikuši manifesta ieviešanas 
kontekstā. Tālāk skaitiet visas atbildes, kuras saņēma eLPA. Tā ir interesanta lasāmviela, jo ir 
neformāla un atklāta. Individuāli deputāti parāda, kā viņi izprot sabiedrības līdzdalības 
nozīmi un kādas konkrētas lietas veikuši paši, lai sabiedrības līdzdalība Saeimas kontekstā 
uzlabotos.
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Gundars Daudze,
10. Saeimas deputāts

 Atbildot uz Jūsu vēstuli, vēlos teikt, ka mans mērķis jau kopš darba 9. Saeimā vienmēr ir 
bijis veicināt Saeimas atvērtību un sabiedrības līdzdalību. Esmu to centies īstenot un uzskatu, ka 
Saeimai tas arī arvien labāk izdodas – ir izveidots Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs, 
kurā ik gadu vēršas arvien vairāk iedzīvotāju un kur ir iespēja rīkot tikšanās ar deputātiem; 
nevalstisko organizāciju klātbūtne nozaru komisiju sēdēs un iesaiste likumdošanas procesā ir 
kļuvusi par pašsaprotamu praksi u.tml. Tomēr joprojām aktuāls ir jautājums par iedzīvotāju 
vēlmi iesaistīties, kas, manuprāt, ir vājais posms pilnvērtīgā mūsu sabiedrības līdzdalībā. Tas, ko 
parlaments var darīt šajā jautājumā, ir – censties informēt par līdzdalības iespējām. Uzskatu, ka 
Saeima to arī cenšas darīt, rīkojot atvērto durvju dienas, piedaloties muzeju nakts u.c. 
pasākumos, ar mērķi radīt cilvēkos interesi par parlamenta darbu un parādīt, ka Saeima ir 
visiem iedzīvotājiem pieejama valsts institūcija. Īpaši svarīgi ir informēt jauno paaudzi par viņu 
iespējām līdzdarboties, tāpēc rīkojam ēnu dienas, lekcijas skolās, šogad pirmo reizi norisināsies 
Jauniešu Saeima. 

Ilma Čepāne,
10. Saeimas deputāte

 Neskatoties uz savu ieņemamo amatu, vienmēr esmu uzskatījusi, ka aktīvas nevalstiskās 
organizācijas ir svarīga demokrātijas sastāvdaļa. Arī pašlaik sekoju, lai normatīvie akti pēc 
iespējas biežāk tiktu saskaņoti ar attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām un 
nodibinājumiem. Vēlētos pievērst Jūsu uzmanību tam, ka pašlaik Saeimā tiek izskatīti divi 
nozīmīgi likumprojekti, kuros, atšķirībā no iepriekšējā tiesiskā regulējuma, nav paredzētas 
sabiedrības līdzdalības tiesības. Proti, visupirms ir jāmin Teritorijas attīstības plānošanas likum-
projekts un Būvniecības likumprojekts. Lai samazinātu birokrātisko un administratīvo 
slogu, likumprojekta iesniedzēji nolēmuši atteikties no sabiedrības līdzdalības tiesībām 
(publiskās apspriešanas tiesībām) gan pašvaldības teritorijas izmantošanas plānošanā, gan arī 
būvniecības procesā. Līdzdalības tiesības tiek aizstātas ar sabiedrības informēšanu par 
iepriekš minētajiem procesiem. Nenoliedzami, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju pilnvērtīgu iesaisti 
minētajos procesos, šajos likumprojektos iesniegšu attiecīgus priekšlikumus. Tomēr, apspriežot 
Saeimas un nevalstisko organizāciju Forumā nacionālās attīstības plānošanu, minēto 
jautājumu risināšanā (par sabiedrības līdzdalības tiesībām) ļoti svarīgs būtu arī atbalsts no 
nevalstiskā sektora.
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Ingrīda Circene,
10. Saeimas deputāte
 Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām bijusi mana kā Saeimas deputātes ikdiena 
ne tikai šajā, bet arī iepriekšējās Saeimās. Es turpinu savu darbību, sadarbojoties ar NVO ne tikai 
individuāli, bet arī kā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja – tajā dažādu 
aktuālu jautājumu apspriešanai NVO vienmēr durvis ir atvērtas. NVO pārstāvji gan piedalījušies 
sēdēs, gan tikušiem ar mani individuāli. Kas skar manu individuālo darbību, īpaši cieši esmu 
sadarbojusies ar Kurzemes puses NVO – regulāri tiekos, palīdzu, kā arī mēģinu piesaistīt 
�nansējumu un pat ziedoju personīgos līdzekļus. Manā uzmanības lokā ir  dažnedažādas 
Kurzemes puses organizācijas: pensionāru biedrības un sieviešu klubi, organizācijas īpašo bērnu 
atbalstam, Next Youth u.c. Katra no tikšanās reizēm tiek dokumentēta, un no tās tiek izsecināts, 
kādas konkrētas darbības jāveic lai uzlabotu to vai citu situāciju.

Rasma Kārkliņa,
10. Saeimas deputāte
 Paldies par Jūsu aicinājumu stiprināt sabiedrisko organizāciju un Saeimas sadarbību. Tā 
ir viena no mana darba prioritātēm. Šobrīd, strādājot divās Saeimas komisijās – Valsts pārvaldes 
un pašvaldības un Eiropas lietu, – kā svarīgākos redzu trīs NVO un Saeimas kopdarbības 
virzienus:
 1) Esmu iesniegusi grozījumus „Biedrību un nodibinājumu likumā”, kas paredz atvieglot 
brīvprātīgu, sabiedrisku apvienību darbību, mazinot birokrātisko slogu un veicinot iedzīvotāju 
organizētas un kopīgas aktivitātes. Īpaši tas ir jāattiecina uz mazām un sabiedriskām 
organizācijām, kuras veidojas no brīvprātīgām un neformālām apvienībām. Ir jānošķir dažādu 
veidu biedrības, un jo sevišķi "mikrobiedrībām" būtiski jāmazina valsts uzliktās administratīvās 
barjeras. 
 2) Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijā (27.04.), pārrunājot 16. maijā gaidāmo 
NVO forumu, vienojāmies ar sabiedriskajām organizācijām par kopīgiem darbiem arī pēc 
foruma. Jau tuvākajā laikā kopīgi skatīsim tādus jautājumus kā "Biedrību un nodibinājumu 
likuma" maiņa, NVO �nansēšana, "sabiedriskā labuma" de�nēšana likumā. Šī statusa 
piešķiršanas kārtības maiņa ir prioritāra. Tāpat strādāšu pie tā, lai pastiprinātos vispārējā 
sabiedrības iesaiste Saeimas darbā – komisiju audio ierakstu un protokolu publiskošana, kā 
arī dažādi IT risinājumi, piemēram, mājaslapu uzlabošana, komisiju sēžu videotranslācijas u. c. 
 3) Eiropas lietu komisijā (05.05.), līdzīgi pārrunājot ar NVO pārstāvjiem gaidāmo forumu, 
nonācām pie secinājuma, ka tuvākajā laikā ir nepieciešama diskusija starp Eiropas lietu 
komisiju, Ārlietu ministriju un sabiedriskajām organizācijām par pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvja iekļaušanu Latvijas prezidentūras sagatavošanās birojā. Vienojāmies par 
informācijas apmaiņas uzlabošanu starp Eiropas lietu komisiju un sabiedriskajām 
organizācijām, lai tās varētu savlaikus iepazīties ar Latvijas pozīcijām. Izskanēja arī aicinājums 
rīkot semināru par ES direktīvu un regulu pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos. 
Tā kā šobrīd ir konkrēti ierosinājumi un darbi, kuri tiek veikti. Vēl ir citas idejas, un gaidu papil-
dus ierosinājumus no biedrību puses!
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Atis Lejiņš,
10. Saeimas deputāts
 Kopš strādāju Saeimā, esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība ar NVO ir ļoti laba. 
Piemēram, veicot priekšdarbus Saeimas un NVO forumam, komisijas tikās ar savas nozares NVO, 
lai vienotos arī par turpmāko sadarbību un izdiskutētu problēmjautājumus. Pirms pāris dienām 
Ārlietu komisijā tikāmies arī ar Eiropas latviešu apvienības pārstāvjiem un vienojāmies par 
vairākiem labiem pasākumiem, kuros viņus atbalstīsim. Nereti, izskatot Latvijas nacionālās 
pozīcijas Eiropas lietu komisijā, pieaicinām NVO pārstāvjus, tādējādi viņiem ir tieša iespēja 
iesaistīties politikas veidošanas procesā. Kaut gan šajā jautājumā NVO pienākums ir drīzāk 
strādāt ar ministrijām un zinu, ka daudzas no mūsu sadarbības organizācijām to arī veiksmīgi 
dara. Bet, ja tas nenotiek, organizācijām jābūt drošām un savu viedokli jānāk pārstāvēt arī pie 
mums. Strādājot   Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas 
novēršanas apakškomisijā, arī bieži uzņemam NVO pārstāvjus un esmu aicinājis NVO salīdzināt 
nenotikušo tiesu skaitu Latvijā un citās ES valstīs un patiešām ceru uz atsaucību.
 Tā kā kopumā situāciju   NVO   sadarbībai ar valsts pārvaldi vērtēju kā pozitīvu, vēlos 
vaicāt – kādas problēmas Jūs saredzat un kas ir tās lietas, ko vēl papildus vajadzētu risināt, 
iekļaujot likumdošanā vai citos veidos? Uzskatu, ka dažas no Jūsu rosinātajām iniciatīvām 
noteikti ir apspriežamas, bet tas jādara kolēģiem attiecīgajās komisijās. 

Liene Liepiņa,
10. Saeimas deputāte
 Uzskatu, ka sadarbība ar NVO notiek. Pati aktīvi aicinu par attiecīgo tēmu piedalīties gan 
NVO pārstāvjus, gan privātpersonas. Turklāt gandrīz katrā Sociālo un darba lietu komisijas sēdē 
piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību apvienības 
pārstāvji. Nevaru pateikt, cik daudz organizāciju vēstules esmu lasījusi, jo neesmu tās 
uzskaitījusi.
 Nesaprotu, kā ir iespējams „sadarboties ar ne mazāk kā 1000 biedrībām un 
nodibinājumiem”. Ja neskaita svētku dienas, četros gados ir apmēram 1050 darba dienas. Tas 
nozīmētu, ka man katru darba dienu ir jātiekas ar vismaz vienu biedrību mana mandāta laikā 
un tikšanās varētu notikt tikai vienu reizi pa šiem četriem gadiem. Nedomāju, ka ir reāli 
sazināties un izzināt 1000 biedrību vēlmes, nemaz nerunājot par diskusiju ar tik daudz 
biedrībām.
 Apsveicu NVO vēlmi līdzi darboties, varētu būt vairāk to cilvēku, kas tiešām grib aktīvi 
piedalīties, domāt, it sevišķi domāt par risinājumiem valsts mērogā un visu sabiedrības grupu 
interesēs. Tomēr problēmu saredzu drīzāk nevis deputātu negribā iesaistīt nevaldības 
sektoru, bet gan cilvēku neticībā un nevēlēšanās ietekmēt notiekošo.
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Imants Lieģis,
10. Saeimas deputāts

 Paldies par 10. maija e-pastu un alianses līdzdalību vakardienas NVO forumā. Atbildot 
uz jautājumiem, vēlos vispirms pateikt, ka   ļoti atbalstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
iesaistīšanu valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. Dialogs ar sabiedrisko organizāciju 
pārstāvjiem ir nepieciešama sastāvdaļa valsts pārvaldes darbībā. Kā aizsardzības   ministrs 
regulāri tikos ar sabiedrisko organizāciju (Karavīru, partizānu, virsnieku biedrību, Jaunsardzes) 
pārstāvjiem un atbalstīju viņu darbību.
 Eiropas lietu komisijā, kuru vadu, NVO viedoklis ir ticis uzklausīts un arī turpmāk mani-
festa 1. un 2. punktu centīšos maksimāli īstenot Saeimas darbā. Eiropas lietu komisijai ir izveido-
jusies laba sadarbība ar daudzām nevalstiskajām organizācijām. Kā pozitīvos piemērus varu 
minēt sadarbību ar tādām organizācijām kā "Dabas draugi" un "Zemnieku Saeima". "Dabas 
draugu" viedoklis ĢMO pozīcijas jautājumā (atšķīrās no Zemkopības ministrijas pozīcijas) tika 
ņemts vērā (ministrijas sākotnējā pozīcijā ELK tika noraidīta). Sadarbību ar NVO uzturu arī 
individuālā (kā komisijas priekšsēdētājs) līmenī. Regulāri tiekos ar dažādu NVO pārstāvjiem, 
uzklausot viņu pozīciju un vēlāk to aizstāvot gan Rīgā, gan Briselē. Nupat nodrošināju 
Ārpolitikas institūta darbinieku pielaides un tātad brīvu ieeju Saeimas ēkā uz trim mēnešiem.
 Tomēr vēlos arī aicināt NVO sektoru aktīvāk iesaistīties pozīciju izstrādē jau ministriju 
līmenī. Ideālajā variantā NVO viedoklis tiek uzklausīts un ņemts vērā jau ministrijās. Eiropas lietu 
komisijas sēdēs ministriju pārstāvjiem vienmēr tiek jautāts, vai ir ņemts vērā NVO viedoklis 
attiecīgajā jautājumā. Ja NVO viedoklis attiecīgajā ministrijā nav ņemts vērā, tad ir jāvēršas pēc 
atbalsta Eiropas lietu komisijā. Garantēju, ka Eiropas lietu komisijā NVO viedoklis tiek un 
tiks uzklausīts un, nepieciešamības gadījumā, NVO pārstāvji tiek (kā tas bija ar "Dabas drau-
giem”) un tiks aicināti paust savu pozīciju Eiropas lietu komisijas sēdes laikā (izskatot attiecīgo 
pozīciju). Paldies par Jūsu aktīvo darbību sabiedrības labā.
 Ceru arī uz turpmāku veiksmīgu un produktīvu sadarbību!
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Einārs Cilinskis,
10. Saeimas deputāts

 Paldies par Jūsu vēstuli! Piekrītu Jums, ka sabiedrības iesaistīšana valsts pārvaldes 
procesos ir nozīmīga. Tāpēc Nacionālās apvienības Saeimas frakcija likumdošanas jautājumos 
regulāri konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām. Plānojam šo sadarbību nākotnē aktivizēt 
un būsim pateicīgi par ikvienu priekšlikumu.
 Nacionālā apvienība piekrīt, ka iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un 
tās nodrošināšana ir vērtība, kas arī turpmāk jānostiprina likumdošanas procesā. Viena no 
mūsu iniciatīvām būs paredzēt e–paraksta izmantošanu tautas nobalsošanas iniciēšanas 
procesā, lai pakāpeniski virzītos uz Šveices modeli, kad tautas viedokļa noskaidrošana 
referendumu ceļā kļūst regulāra un vispārpieņemta. 
 Lielā mērā sabiedrības līdzdalības mehānismi un sabiedriskās apspriešanas jau ir 
nostiprinātas normatīvajos aktos un šajos gadījumos vairāk jādomā, kā šos procesus varētu 
aktivizēt un iedzīvināt, arī veidojot interaktīvas apspriešanas platformas internetā. 
 Mazliet šaubas rada ierosinājums, ka visos ES projektu konkursos pieteikumus varētu 
iesniegt neatkarīgi no iesniedzēja juridiskā statusa, jo daļa konkursu tomēr tiek plānoti 
konkrētām saņēmēju grupām – piemēram, komersantiem vai valsts izglītības iestādēm. Taču 
daudzos gadījumos noteikti ir iespējams paplašināt iesniedzēju loku.
 Mēs esam gatavi apspriest ar Jums gan Jūsu vēstulē minētos ierosinājumus, gan arī 
citus jautājumus, lai šīs idejas varētu kļūt par konkrētiem risinājumiem un tiktu iestrādātas 
normatīvajos aktos.

Lolita Čigāne,
10. Saeimas deputāte

 Attiecībā uz iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Lolita Čigāne ir 
uzsākusi darbu pie pašvaldību referendumu regulējuma izstrādes. Šobrīd ir bijušas tikšanās ar 
Jūrmalas aizsardzības biedrību, bet tuvākajā nākotnē jau plānotas plašākas tikšanās un 
priekšlikumu iesniegšana likumā "Par pašvaldībām", ļaujot iedzīvotājiem lemt par domes 
atsaukšanu. Tāpat Lolita Čigāne ir iesniegusi priekšlikumus Biedrību un nodibinājumu likumā ar 
mērķi atvieglot biedrību reģistrāciju un darbību. Attiecībā uz sociālo iniciatīvu �nansēšanas 
sistēmas izveidošanu, Lolita Čigāne ir nosūtījusi vēstuli kultūras ministrei S. Ēlertei, lūdzot 
iesaistīties jautājuma risināšanā par ierobežoto MK noteikumu skaidrojumu attiecībā uz 
nodokļu atlaižu piemērošanu par ziedotāja logo norādi. Papildus tam Lolita Čigāne vēlas 
mainīt līdzšinējo sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanas kārtību, padarot 
to caurskatāmāku. Attiecībā uz iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības plānošanā Lolita 
Čigāne, pēc tikšanās ar NVO pārstāvjiem, ir iesniegusi savus priekšlikumus Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā, kuru mērķis ir atvieglot un uzlabot teritorijas attīstības plānošanas darbu. 
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Politiskā apvienība „Vienotība”

 Politisko partiju apvienības „Vienotība” Saeimas frakcijas deputāti ir saņēmuši „Latvijas 
Pilsoniskās alianses” vēstuli, kurā lūdzat vērtēt, kā tiek pildīts Biedrību un nodibinājumu 
manifestā paustais aicinājums veicināt biedrību un nodibinājumu iesaisti lēmumu 
pieņemšanas procesos.
 Politisko partiju apvienība „Vienotība” iestājas par to, lai politiskas konsultācijas ar 
nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem par jaunu likumu ieviešanu 
būtu regulāras un obligātas.
 Sabiedrībai svarīgu likumprojektu apspriešanai jānotiek pēc iespējas plašākās sabie-
drisko partneru, ekspertu un nevalstisko organizāciju diskusijās, tādēļ nepieciešams ikvienai 
idejai un ikvienam cilvēkam atvērts parlaments. Stratēģiskām diskusijām par valsts attīstību 
jānotiek tieši parlamentā.
 10. Saeimā notiek regulāras tikšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, 
piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvi-
jas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem. Eksperti, 
kas pārstāv pensionāru, bērnu, invalīdu un citu sabiedrības grupu intereses ir kļuvuši par 
pastāvīgiem dalībniekiem Saeimas darba procesā. Tāpat neatsverama nozīme ir sabiedriskā 
sektora līdzdalībai Saeimas komisiju darbā ikdienā. Komisiju ikdienas likumdošanas darbs 
vairs nav iedomājams bez sabiedrisko organizāciju speciālistu, ekspertu klātbūtnes. Piemēram, 
Sociālo lietu komisija, strādājot ar sociālās jomas likumprojektiem, komisijas darbā aktīvi 
iesaista invalīdu un pensionāru organizācijas un arī sociālos partnerus. Sabiedrisko 
organizāciju līdzdarbības veicināšanai tautsaimniecības attīstībai būtisku likumprojektu 
apspriešanā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālā politikas komisijas sēdēs tiek rīkotas 
konceptuālas diskusijas ar konkrētās jomas ekspertiem.
 Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa aktīvi sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām 
organizācijām. Ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju forums, kurš šogad notiks jau 
piekto reizi, ir būtisks ieguldījums sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Šī gada 29. aprīlī Saeimā 
norisinājās konference „Optimāls nacionālo attīstības stratēģiju ieviešanas un uzraudzības 
mehānisms”, kurā piedalījās Saeimas deputāti, nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvji un 
plānu un stratēģiju izstrādē iesaistītie eksperti, diskutējot par valsts attīstību un rīcībpolitiku 
efektīvai valsts plānu un stratēģiju īstenošanas mehānismu Saeimas un valdības līmenī 
ieviešanai. Decembrī Saeimā notika Solvitas Āboltiņas, Saeimas Sociālo un daba lietu komisijas 
un Latvijas Cilvēku ar īpašam vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīkota diskusija 
par situāciju Latvijā attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Ziemassvētku laikā Saeima ar 
mazturīgo atbalsta biedrību "Dace" iesaistījās kopīgā labdarības akcijā.
 Tāpat, iesaistot jauniešus un skolēnus sabiedriskajos procesos, kopā ar sabiedrību 
"Delna" un Latvijas Bērnu forumu nesen tika uzsākts projekts Jauniešu Saeima, kura ietvaros 
skolēniem tiek dota iespēja iepazīt parlamenta ikdienas darbu un izprast politiskos 
procesus parlamentārajā demokrātijā.
 Esam pārliecināti, ka, turpinot arvien plašāku sabiedrības iesaistīšanu parlamenta 
darbā, izdosies līdzšinējo sadarbību stiprināt un pilnveidot lēmumu pieņemšanas procesu 
kopumā.
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ATVERAM SAEIMU!

Jānis Erts,
MANABALSS.LV

Problēmas izklāsts

 Latvijā ir zemākais cilvēku politiskās iesaistes līmenis Eiropā. Zemā līdzdalība bieži 
vien ir arī visu problēmu sakne – cilvēki nedalās ar idejām, ja nav aktīvi, tad ir viegli 
kontrolējami un manipulējami. Tādējādi atbalstu negūst sabiedrības kopējo labumu 
veicinošas idejas, bet gan šauras grupas interesējošas idejas.

Kurā līmenī notika interešu aizstāvība?

 Nacionālais līmenis – centrālā valsts vara – Saeima.

Stratēģija

 Izveidot diskusiju platformu, lai būtu iespējams autorizēti parakstīties un kur  parak-
stus nevarētu apšaubīt. Izmantojot konkrētu piemēru (konkrētas iniciatīvas), paskaidrot 
platformas darbošanās mehānismu un radīt cilvēkos ticību, ka ir iespējams pašiem panākt, 
ka iniciatīva tiek akceptēta kā likums. Iniciatīvai jābūt pietiekami polarizējošai, lai uz to 
atsauktos liels cilvēku skaits (lai tas tos „aizdedzinātu”).
 Jābūt vienai centrālai, īsai, viegli saprotamai domai zem visas iniciatīvas, lai, 
atkārtojot to ar pēc iespējas lielāku frekvenci, cilvēki to saprastu.

Partneri un motivācija sadarboties

 NVO sektors, mediji, politiķi, privātais sektors, sabiedrībā pazīstami cilvēki, studenti – 
īsāk sakot, visi. Iemesls – esam divi puiši, bez resursiem (bet ar spēcīgām zināšanām); – ja 
neaizrausim citus, nepacelsim projektu pietiekoši augstā līmenī.

Komunikācijas metodes

 Visas iespējamās komunikācijas metodes. Bet nekas nebija apmaksāts, viss bija 
brīvprātīgs.

Kurā institūcijā saņēmi pozitīvu/negatīvu attieksmi?

 Visās bija abējāda attieksme.

Līdzdalības izmaksas

 Visas izmaksas bija brīvprātīgas. Ja to visu vajadzētu darīt par naudu, tie būtu kādi 
50000 – 60000 Ls. Varbūt pat vairāk.

Interešu aizstāvības rezultāts

 Pieņemts likumprojekts („Atveram ofšorus” – pieņēma 3 nedēļu laikā). Viens likum-
projekts šobrīd tiek izskatīts Saeimā („Atveram Saeimu” – tiek pilnveidota redakcija). Divas 
iniciatīvas apkopojušas 10 000 parakstu. 200 000 cilvēku divos mēnešos apmeklējuši 
ManaBalss.lv platformu (valstī ar 5% iesaisti politiskās aktivitātēs, esam iesaistījuši jau 10%), 
24% no viņiem ir parakstījuši iniciatīvas. Uzsāktas 80 cilvēku pašu veidotas iniciatīvas.

Kā nosvinēja sasniegumu?

 Iedzērām alu un spriedām par nākamajiem soļiem – pastāvēs, kas pārmainīsies.
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Vai seko līdzi tam, kas šobrīd notiek konkrētajā jautājumā?

 Jā, un paralēli darbojamies pie visas darbības pilnveidošanas.

Secinājums

 Privātajam sektoram ar valsts sektoru vēl jāmācās runāt vienā valodā (vēl svarīgāk – 
domāt vienā valodā). Privātais sektors ir uz rezultātu tendēts, valsts sektors – uz procesu. Tas 
arī rada lielāko plaisu.

VAI VISI IR VIENLĪDZĪGI?

Eva Birzniece,
Biedrība Pro Futuro

Problēmas izklāsts

 Latvijas izglītībā līdz 2010.gadam nebija iespējas skolēniem ar speciālām vajadzībām 
izmantot atbalsta pasākumus (papildus laiks, asistents, kas nolasa pārbaudes darbu vai 
pieraksta skolēna atbildes, pārbaudes darba formas maiņa, piemēram, lielāka druka, iespēja 
izmantot datoru) centralizētajos eksāmenos. Tas liedz vairākiem tūkstošiem Latvijas 
jauniešu parādīt savu potenciālu un konkurēt ar saviem vienaudžiem uz vienlīdzīgiem 
noteikumiem, iegūstot savām spējām atbilstošus centralizēto eksāmenu vērtējumus. Līdz 
šim pat speciālajās vidusskolās (redzes, dzirdes traucējumu) netika izmantoti atbalsta 
pasākumi, bet skolēni tika atbrīvoti no centralizētajiem eksāmeniem. Tāpat ar ārsta zīmi no 
eksāmeniem varēja tikt atbrīvoti citu speciālo grupu jaunieši, bet bez centralizēto eksāmenu 
rezultātiem jauniešiem ir liegta iespēja iestāties Latvijas augstskolu budžeta grupās un citu 
valstu augstskolās. Lielākajai speciālo vajadzību grupai – skolēniem ar lasīšanas un 
rakstīšanas traucējumiem – nācās konkurēt ar saviem vienaudžiem uz nevienlīdzīgiem 
nosacījumiem. Viņi varēja saņemt zemus vērtējumus, kas ierobežoja ne tikai viņu iespēju 
iekļūt sev vēlamajās augstskolā, bet tagad tas apdraud viņu iespējas saņemt atestātu par 
vidējo izglītību. 

Kurā līmenī notika interešu aizstāvība? 

 Interešu aizstāvība notika nacionālā līmenī, mēģinot panākt to, lai Ministru kabineta 
noteikumos par centralizēto eksāmenu norisi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
iestrādātu normu, kas nosaka to, ka katram skolēnam, kuram ir kāda speciāla izglītības 
vajadzība, tiktu nodrošināti atbalsta pasākumi.

Stratēģija

 Biedrībai Pro Futuro sākotnēji nebija ilgtermiņa stratēģijas, jo organizācijai nebija 
priekšstata par to, cik dažādos veidos Izglītības un zinātnes ministrija kavēs un novilcinās 
atbalsta pasākumu jautājuma risināšanu. Mēs vienkārši turpinājām sekot procesiem un 
izmantojām tās iespējas, kas pastāvēja neatkarīgi no IZM (ne)vēlmes risināt jautājumu pēc 
būtības. Mēs iesaistījāmies procesā, kad mums būtiskie MK noteikumu projekti tika 
izsludināti Valsts sekretāru sanāksmēs.
 Izmaiņas MK noteikumos par centralizētajiem eksāmeniem rosinājām jau 2008. 
gada sākumā. Tad mums izdevās panākt atbalsta pasākumu iekļaušanu noteikumos par 
valsts pārbaudes darbiem (3., 6. un 9. kl). 2009. gada martā saistībā ar administratīvi 
teritoriālo   reformu  IZM  veica  izmaiņas  MK  2006.  gada  16.  maija  noteikumos  Nr.  395 
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"Noteikumi par valsts pārbaudes darbiem (3., 6. un 9. kl). 2009. gada martā saistībā ar 
administratīvi teritoriālo reformu IZM veica izmaiņas MK 2006. gada 16. maija noteikumos 
Nr. 395 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību". IZM sākotnēji 
apgalvoja, ka izmaiņas noteikumos ir tikai tehniskas, un atteicās pieņemt Pro Futuro 
atzinumu par noteikumu satura izmaiņām. Pro Futuro konsultējās ar Valsts kanceleju un 
eLPA un sadarbībā ar "Latvijas profesionālo psihologu asociāciju" sniedza atzinumu par šo 
noteikumu projektu, aicinot noteikt atbalsta pasākumus centralizētajos eksāmenus visiem 
skolēniem ar speciālām vajadzībām. IZM Pro Futuro atzinumu neņēma vērā. 2009. gada 
maijā Eva Birzniece piedalījās VSS saskaņošanas sanāksmē, uzturot Pro Futuro nesaskaņoto 
viedokli, norādot, ka atbalsta pasākumu neesamība diskriminē skolēnus ar speciālām 
vajadzībām. VSS uzdeva IZM veidot darba grupu, lai strādātu pie šī jautājuma ar iesaistītajām 
pusēm. IZM darba grupu norādītajā laikā neizveidoja. Pro Futuro ar šo jautājumu vērsās 
Memoranda padomē, kurā ar VK vadītājas Guntas Veismanes atbalstu IZM tika atgādināts 
par darba grupas izveidošanu. Darba grupa beidzot tika izveidota 2009. gada rudenī. 
Darba grupas laikā panāca daļēji labvēlīgus noteikumu grozījumus. 2010. gada februārī 
par noteikumu projektu sniedzām vēl vienu atzinumu, lūdzot noteikt atbalsta pasākumu 
piemērošanu skolas līmenī. Pro Futuro atzinumu neņēma vērā. Bet – lai arī nepilnīgi, tomēr 
pašreizējie noteikumi dod vismaz teorētisku iespēju vismaz daļai skolēnu ar speciālām 
vajadzībām pieprasīt atbalsta pasākumus centralizētajos eksāmenos. 

Partneri un motivācija sadarboties

 Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, kuru kā partneri uzrunājām tās kompe-
tences un ekspertu statusa pēc. Šī organizācija no interešu aizstāvības procesa izstājās pēc 
atzinuma iesniegšanas un vienas saskaņošanas sanāksmes. Mums nav labas atbildes par to, 
kāpēc profesionālas organizācijas, kas dedzīgi aizstāv skolēnus ar lasīšanas traucējumiem 
sarunās ar vecākiem, skolotājiem un medijiem, ir tik nevarīgas sistēmisku lēmumu 
ietekmēšanā. Latvijas Lauku forumu uzaicinājām, ievērojot LLF plašo pārklājumu visā valstī, 
bet sadarbība nebija veiksmīga, jo LLF sāka atbalstīt ierobežotu un institucionāli kontrolētu 
pieeju atbalsta pasākumu piemērošanai. Ar Latvijas Jaunatnes padomi mums bijusi 
veiksmīga sadarbība atzinuma sniegšanā par izmaiņām 01.11.2005. MK noteikumos Nr. 822 
par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē. 

Komunikācijas metodes
 Interešu aizstāvības darbā izmantojām vēstules un e-pastus, sazinoties ar IZM. Ar 
partneriem sazinājāmies galvenokārt elektroniski, ar Latvijas Jaunatnes padomes 
pārstāvjiem tikāmies arī personiski, lai saskaņotu argumentāciju un viedokļus. 

Kurā institūcijā saņēmi pozitīvu/negatīvu attieksmi?

 IZM darbība, argumentācija un komunikācija visu laiku bija izteikti negatīva, 
aroganta un noraidoša. Acīmredzot ministrija pat nepieļāva domu, ka atbalsta pasākumus 
tiešām noteikumos iestrādās. Darba grupas darbības process bija destruktīvs – nebija 
skaidrs nolikums, pēc kuriem tā strādā, sēžu protokolus IZM atsūtīja divas nedēļas pēc 
kārtējās sēdes, bet NVO komentārus pieprasot divu dienu laikā, lēmums darba grupā tika 
pieņemts balsojot, nevis konsensusa ceļā, lai arī darba grupā skaitliskā pārākumā bija valsts 
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pārvaldes darbinieki. IZM bija pieaicinājusi LU "ekspertus", lai apšaubītu Pro Futuro kompe-
tenci jautājumos par disleksiju un atbalsta pasākumu piemērošanu. IZM darba grupas 
laikā pat nede�nēja, par kuru skolēnu grupu (cik lielu, kā de�nētu), notiek diskusija. 
Tikai pēc pāris mēnešiem MK Noteikumu anotācijā uzzinājām, ka noteikumu izmaiņas 
objekts ir 50 skolēni, kas mācās 12. kl. Vēl tagad nezinām, kā šis skaits ir noteikts. 
 IZM konfrontēja NVO – Latvijas Studentu padome, kas nebija darba grupas sastāvā, 
bet uzstājās pret atbalsta pasākumiem principā, it kā lai izvairītos no negodīgiem eksāmenu 
rezultātiem. Šo gadījumu var salīdzināt ar prasību LJP, lai  nevienam neļauj izmantot brilles 
eksāmenos, jo arī tas kādam varētu dot negodīgu priekšrocību. 
 Destruktīva bija Latvijas Logopēdu asociācijas darbība – viņu pārstāvis iestājās pret 
atbalsta pasākumu noteikšanu skolas līmenī, tādējādi būtiski palielinot administratīvās 
barjeras, lai visi jaunieši, kam vajadzīgi atbalsta pasākumi, tiem piekļūtu maksimāli vienkārši. 
 Ļoti laba sadarbība un komunikācija bija ar Memoranda padomi, kuras atgādinājumi 
un pamudinājumi piespieda IZM šo darbu vispār veikt. Šis gadījums pierāda milzīgo 
individuālās nostājas lomu un konsekvencei. Konstruktīvu atbalstu sniedza Latvijas 
Pilsoniskā alianse – gan darba grupas darbības laikā, gan piedaloties sanāksmē. 

Līdzdalības izmaksas

 Visa interešu aizstāvības darbība tika veikta brīvprātīgi. Tai no Pro Futuro regulāri 
sekoja divi darbinieki, formulējot atzinumus un argumentāciju noteikumu maiņu, sagatavo-
jot atbildes IZM, komentējot darba grupas sanāksmju protokolus. Visa Pro Futuro darbības 
dokumentācija tika izsūtīta visiem organizācijas biedriem komentāriem un 
papildinājumiem. Darba grupas sanāksmēs parasti piedalījās divi Pro Futuro pārstāvji. 
Diemžēl, pie izmaksām minams arī fakts, ka pirmajā darba grupas sēdē viena Valsts izglītības 
satura centra darbiniece nolasīja un kritiski pasmējās par kādas psiholoģes, LU profesores, 
sniegto atzinumu par viena jaunieša disleksiju, uz kura pamata viņa māte lūdza atbalsta 
pasākumus centralizētajos eksāmenos savam dēlam. Puiša māte, Pro Futuro biedre, 
piedalījās sēdē. Diemžēl tā bija pēdējā reize, kad šī Pro Futuro biedre iesaistījās 
organizācijas darbā, jo šī pieredze bija viņai pārāk apkaunojoša un sāpinoša. Pro 
Futuro minēto gadījumu lūdza izvērtēt arī Valsts datu inspekcijai. 

Interešu aizstāvības rezultāts

 Mūsu darbības rezultātā tika veiktas izmaiņas 2010. gada 6. aprīļa MK noteikumos Nr. 
335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (14., 15. un 16. pants), 
kas pirmo reizi Latvijas izglītības vēsturē nosaka atbalsta pasākumu piemērošanu 
centralizētajos eksāmenos. Tas nekad netika darīts pat speciālajās skolās, kuru programmas 
noteica atbalsta pasākumu nepieciešamību, nemaz nerunājot par vispārizglītojošajām 
skolām, kurās tāpat mācās daudz jauniešu ar speciālām vajadzībām. 

Kā nosvinēji savu sasniegumu?

 Diemžēl šo sasniegumu nenosvinējām nekā, jo viss process bija tik smags un bieži 
destruktīvs, ka nebija spēka svinēt.
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Vai seko līdzi tam, kas šobrīd notiek konkrētajā jautājumā?

 Jā, mēs sekojam līdzi – zinām, ka 2009./2010 mācību gadā atbalsta pasākumus 
centralizētajos eksāmenos izmantoja pieci skolēni speciālajās skolās (IZM dati). Tas, 
protams, ir pārsteidzoši mazs skaitlis, zinot, ka speciālajās skolās mācās apmēram astoņi 
tūkstoši skolēnu, daudzās skolās ir speciālās klases un milzum daudz skolēnu ar speciālām 
vajadzībām mācās parastajās masu skolu parastajās klasēs, funkcionālo traucējumu 
mazināšanai tiek tērēti apmēram 8 miljoni latu Eiropas sociālā fonda naudas. Ir 
acīmredzams, ka atbalsta pasākumi pašreiz ir tikai dekors, ar ko IZM lepoties, bet tie nebūt 
nav pieejami vairākiem tūkstošiem Latvijas jauniešu ar speciālām vajadzībām, kam tie ir 
nepieciešami. 

Secinājums

 Par panāktajiem MK noteikumu labojumiem bija milzīgs gandarījums! Tagad, 
skatoties pagātnē, saprotam, ka šo faktu vajadzēja daudz plašāk popularizēt savā mājaslapā 
un informēt biedrus un atbalstītājus, izmantojot e-pasta saraksti, kā arī informēt visus medi-
jus, jo tādas būtiskas izmaiņas, kuras iniciē izglītības NVO, Latvijā ir ļoti retas. Atklāti runājot, 
mēs nezinām nevienu citu precedentu. Svarīgi bija maksimāli informēt 12. klases skolēnus, 
jo viņi bija mērķa grupa, uz kuru attiecās labojumi un viņiem bija svarīgi to uzzināt tieši, ne 
tikai pastarpināti caur skolām/skolotājiem/skolu valdēm.
 Otrs svarīgs jautājums ir par partneriem – dažkārt tie izrādījās vāji un virzāmajā 
jautājumā neieinteresēti, dažreiz pat darbojās atklāti pret jautājuma labvēlīgu virzību. Ja 
partneris ir bikls, tas maz ietekmē diskusijas kvalitāti un argumentu redzamību. Secinājums 
– interešu aizstāvim ir jābūt ne tikai organizācijai ar labiem nodomiem un argumen-
tiem, bet spēju tos paust par spīti nomācošai ierēdņu pretestībai. Acīmredzot labāk, ja 
partneru ir mazāk, bet tie ir tiešām lojāli viens otram un nesāk "apkarot" viens otru interešu 
aizstāvības procesā.

NOSARGĀ LATVIJAS MEŽUS!

Viesturs Ķerus,
Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

Problēmas izklāsts
 2008. gada beigās sāka klīst baumas par iespējamo maksimāli pieļaujamā koku 
ciršanas apjoma palielināšanu par četriem miljoniem kubikmetru 2009. – 2010. gadā pēc 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas lūguma. Lai gan formāli šādu jautājumu apspriešanai ar 
visām interešu grupām vajadzētu notikt zemkopības ministra vadītajā Meža konsultatīvajā 
padomē (MKP), kas sasaucama ne retāk kā reizi ceturksnī, tā nebija sasaukta kopš 2007. gada 
februāra. 2008. gada 23. decembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu koku ciršanas 
apjomu palielināt.

Kurā līmenī notika interešu aizstāvība?

 Sākotnēji – ministrijas līmenī, pēc tam – Ministru kabineta līmenī.
Stratēģija
 Problēmas steidzamības dēļ netika izstrādāta īpaša stratēģija. Galvenais mērķis bija 
noskaidrot ciršanas apjomu palielināšanas pamatotību un, ņemot vērā to, ka ciršanas 
apjomu nepalielināšana nešķita reāla iespēja, panākt, ka tiek ievēroti piesardzības pasākumi 
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Partneri un motivācija sadarboties

 Partneru bija vairāk, bet visciešākā sadarbība bija ar Latvijas Dabas fondu (LDF) un 
Pasaules Dabas fondu (PDF). Abām minētajām organizācijām ir būtiskas zināšanas par 
mežiem, kas papildināja Latvijas Ornitoloģijas biedrības kompetenci: LDF – par 
aizsargājamiem biotopiem, PDF – par mežu praktisko apsaimniekošanu.

Komunikācijas metodes

 Komunikācija notika galvenokārt ar o�ciālām vēstulēm zemkopības ministram, 
Zemkopības ministrijai, Valsts meža dienestam, vides ministram. Sadarbībā ar LU Bioloģijas 
fakultāti tika organizēts arī plašs seminārs ar visu interešu grupu iesaistīšanu jautājuma 
apspriešanai. Izplatījām arī preses relīzes un publicējām rakstus žurnālos.

Kurā institūcijā saņēmi pozitīvu/negatīvu attieksmi

 Zemkopības ministrs un Zemkopības ministrija uz mūsu aicinājumu sasaukt MKP un 
skaidrot jautājumu nereaģēja, Vides ministrijas atbilde bija formāla. Pozitīvu pavērsienu 
palīdzēja panākt MK un NVO sadarbības Memoranda padome G. Veismanes vadībā, kas 
pieprasīja Zemkopības ministrijai sasaukt MKP.

Līdzdalības izmaksas

 Nav vērtēts.

Interešu aizstāvības rezultāts 

 Šaurā izpratnē interešu aizstāvība bija nesekmīga – ciršanas apjomu palielināja, ar 
dabas aizsardzības nevalstiskajām organizācijām nekonsultējoties un neievērojot nekādus 
piesardzības pasākumus dabas aizsardzībai. Tomēr, skatoties plašāk, ieguvumi bija vismaz 
daļēji atjaunotais konsultāciju process (pilnīgi atklāta diskusija ar NVO mežu jautājumos gan 
nenotiek joprojām), stiprinātas saites ar citām dabas aizsardzības NVO un motivācija LOB 
īpašu uzmanību pievērst dabas aizsardzības problēmām Latvijas mežos.

Kā nosvinēji savu sasniegumu?

 Nekā, jo nebija ko svinēt.

Vai seko līdzi tam, kas šobrīd notiek konkrētajā jautājumā?

 Kā iepriekš minēts, ciršanas apjoms tika palielināts, tomēr izrādījās, ka tā nav lielākā 
problēma – sākās darbs pie Meža likuma un ar to saistītajiem noteikumiem izstrādes, un šis 
darbs turpinās joprojām.

Secinājums 

 Vismaz meža nozarē savējo lobēšanai Zemkopības ministrijā ir lielāks spēks nekā 
o�ciālajām konsultēšanās procedūrām. Jārēķinās ar to, ka pat ministrs var ignorēt ne tikai 
noteikto kārtību, ka uz o�ciālām vēstulēm atbilde sniedzama divu nedēļu laikā (šajā 
gadījumā atbilde netika saņemta vispār), bet pat Ministru kabineta noteikumus (kas šajā 
gadījumā noteica MKP sasaukšanas kārtību). Šādos gadījumos ir vērts izmēģināt pilnīgi visas 
iespējas, jo varbūt pēdējā, kas ienāk prātā (šajā gadījumā – vēršanās pie MK un NVO 
sadarbības memoranda padomes) var izrādīties izšķirošā.
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BĒRNI IR TAGADNE!
Anda Jansone,
Bērnu Paliatīvās aprūpes biedrība 

Problēmas izklāsts

 Organizācija dibināta 1998. gadā, tā apvieno �ziskas un juridiskas personas, lai 
atbalstītu neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informētu sabiedrību par 
bērnu paliatīvās aprūpes (PA) problēmām un iesaistītu sabiedrību palīdzības sniegšanā ar 
mērķi attīstīt un ieviest praksē paliatīvās aprūpes koncepciju Latvijā. Jau vairāk kā 10 
gadus biedrība risina jautājumus, kas saistīti ar bērnu PA pakalpojuma pieejamību visām 
ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām slimībām. Šādos gadījumos ģimenēm 
nepieciešams īpašs atbalsts un aprūpe, ko visaptveroši nodrošina tikai bērnu paliatīvā 
aprūpe, kura ir pieejama bērnam vistuvākajā un visdraudzīgākajā vidē – mājās. Biedrība ar 
savu darbību uztur un koordinē multidisciplināro pieeju bērnu PA pakalpojuma sniegšanā, 
ievērojot Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas. Biedrības pieredze liecina, ka 
pieprasījums pēc PA pakalpojumiem gadu no gada palielinās.

Kurā līmenī notika interešu aizstāvība?

 Biedrība ir piedalījusies Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas 
pārstāvniecības Latvijā organizētajā „Onkoloģisko slimību kontroles programmas 2009.-
2015. gadam” izstrādē, kas ir pirmais valstī izstrādātais politikas un plānošanas dokuments, 
kurā tiek runāts par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību un pieejamību valstī. Līdz ar 
pieprasījuma palielināšanos, biedrība izstrādāja uz pierādījumiem balstītu normatīvu 
dokumentu – bērnu paliatīvās aprūpes vadlīnijas Latvijā. Šis dokuments sekmēs bērnu PA 
pakalpojumu attīstības iespējas visos valsts reģionos. Īpaša nozīme bērnu PA ir cilvēkresursu 
kvalitātei, kas vispirms nozīmē vajadzību pēc atbilstošas profesionalitātes.

Stratēģija

 Biedrība iesaistās sabiedrības organizētajos labdarības pasākumos un pati organizē 
aktivitātes, kuru mērķis ir piesaistīt līdzekļus, lai materiāli palīdzētu un sniegtu atbalstu 
ģimenēm, kurās ir neizārstējami (mirstoši) bērni.

Partneri un motivācija sadarboties

 Pēc biedrības iniciatīvas par bērnu PA pakalpojuma pieejamību un attīstību Latvijā ir 
diskutēts Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdēs, 
Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdēs, Veselības un Labklājības ministrijā, Pasaules 
Veselības organizācijas pārstāvniecībā Latvijā.

Komunikācijas metodes

 Biedrības organizētie labdarības pasākumi (akcija „Dāvāsim sapni!”, Eņģeļkoks, u. c) 
jau kuro gadu guvuši labas atsauksmes no akcijas dalībnieku puses. Katru gadu tiek īstenoti 
vairāku slimo bērnu mūža pēdējie sapņi. Biedrība izstrādājusi un publicējusi astoņas 
brošūras. Izveidojusi četras dokumentālas īs�lmas.



-51-

Kurā institūcijā saņēmi pozitīvu/negatīvu attieksmi

 Biedrības darbs un īstenotās aktivitātes ir novērtētas: 2009. gadā biedrība tika atzīta 
par labāko 2008. gada nevalstisko organizāciju fonda Ziedot.lv rīkotajā konkursā, kā arī 
2009. gada nogalē ir saņemts Rīgas Domes Labklājības departamenta pateicības raksts par 
ilggadīgu, kvalitatīvu sadarbību un sniegto psihosociālo, medicīnisko un garīgo atbalstu 
neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm. 

Līdzdalības izmaksas

 Biedrība pastāvēšanas laikā ir īstenojusi astoņus starptautiskus, sešus vietējus 
projektus, piedalījusies kā sadarbības partneris divos starptautiskos projektos. Biedrība 
savas kompetences ietvaros ir veikusi pētījumus par PA pakalpojumu saņēmēju dzīves 
kvalitāti. 

Interešu aizstāvības rezultāts

 Biedrība 2010. gadā izstrādājusi pirmās bērnu paliatīvās aprūpes vadlīnijas Latvijā. 
Kā liecina iegūtie rezultāti, ģimenes atzinīgi vērtē bērnu PA pakalpojumu kvalitāti un nozīmi 
visā bērna slimības norises procesā, kā arī pēc slimā bērna nāves.

Kā nosvinēji savu sasniegumu?
 . . .

Vai seko līdzi tam, kas šobrīd notiek konkrētajā jautājumā?

 No 2004. gada katru gadu biedrība īsteno Rīgas Domes Labklājības departamenta 
�nansētu projektu "Psihosociāla palīdzība krīzes situācijās bērniem ar neārstējamām 
progresējošām slimībām un viņu ģimenēm." Projektu pieteikumu sagatavošana un izstrāde 
ir viena no iespējām, kura tiek izmantota, gan lai biedrības speciālisti varētu iegūt papildu 
zināšanas, gan dažādu informatīvo materiālu izstrādei par bērnu paliatīvo aprūpi, gan 
semināru organizēšanai. Visi līdzšinējie projekti ir sagatavoti, izmantojot biedrības biedru 
esošās zināšanas un iespējas. 

Secinājums 

 Biedrība kā nevalstiska organizācija var operatīvāk risināt jautājumus, kuri saistīti ar 
sabiedrības informēšanu un izglītošanu par bērnu paliatīvo aprūpi. Biedrība, izstrādājot 
projektu pieteikumus, var īstenot inovatīvas idejas, tādējādi pilnveidojot bērnu PA pakalpo-
jumu kvalitāti un pakalpojuma nodrošināšanas metodes. Mūsu valstī ir nepietiekams 
atbalsts uzņēmumiem, kuri ziedo �nanšu līdzekļus vai veic cita veida ziedojumus un atbal-
stu PA pakalpojumu saņēmējiem. Kā arī valsts gausi atbalsta piedāvātos risinājumus par 
īpašu sociālo nodrošinājumu ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām slimībām.
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 - Veikt interešu aizstāvību nozīmē atrasties „pūķa alā”. Tas nozīmē, ka nevalstiskās 

organizācijas nedrīkst kļūt par valsts pārvaldes institūciju partneriem veidā, kas tās padara 

neefektīvas interešu aizstāvības jomā.

 - Interešu aizstāvības rezultāti redzami tikai pēc gadiem, kas nozīmē, ka tas ir ilgstošs 

un resursus prasošs process.

 - 1841. gada 5. oktobrī saskrējās divi Amerikas pasažieru vilcieni. Bija skaidrs, ka 

vadītājs viens nevar sekot visam un vajadzīga skaidri formulēta organizācijas struktūra. Tā 

1856. gadā Daniels Makolans (Daniel McOlan) izveidoja organizācijas shēmu, kas attēloja 

organizācijas struktūru. Lai veiktu interešu aizstāvību – plāno savas organizācijas uzbūvi.

 - Efektīvas līdzdalības rezultātu nosaka jēgpilnas un pamatotas darbības, un 

stratēģijas, kuru rezultātā tiek panāktas izmaiņas normatīvajos aktos, lai uzlabotu cilvēku 

dzīves vai aizsargātu dabu.

 - Interešu aizstāvībai nepiestāv kompromisi ar „principiem”, jo iespējams zaudēt 

uzticību savu biedru un atbalstītāju acīs.

 - Organizācijai skaidri jānosaka, kad tā ir pakalpojuma sniedzēja, politikas 

ietekmētāja un/ vai gala produkta saņēmēja.

 - Uzņemties „sargsuņa funkciju” – tas nozīmē, ka brīžos, kad jautājums netiek 

aktualizēts no valsts pārvaldes puses, organizācijām ir tiesības un pienākums aktualizēt 

jautājumu pēc būtības un panākt, lai jautājums nonāk lēmuma pieņēmēju dienas kārtībā.

 - Noteikti izlasi eLPA izveidoto interešu aizstāvja dienasgrāmatu, kas atrodama 

mājaslapā www.nvo.lv.

 - Bendžamins Franklins (Benjamin Franklin) teicis: „Ariet dziļi, kamēr sliņķi guļ”.

 - Novēlam Tev igauņu drosmi izcelt savas labās īpašības!

 - Novēlam Tev poļu veiklību atrasties visos koridoros, kur tiek lemti būtiski jautājumi!

 - Novēlam Tev amerikāņu spēju – būt pozitīvam!

PĀRDOMAS IEROSMEI
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