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Kā līdzdarboties?

Dialogs PartnerībaKonsultēšanaInformēšana



Kad un kurā līmenī iesaistīties?



1.Dienas kārtība
Aktualizēt sev vai sabiedrībai svarīgu jautājumu,

pievērst politiķu, plašsaziņas līdzekļu un

sabiedrības uzmanību.

Informēšana Konsultēšana Dialogs Partnerība

Pieeja politikas 

dokumentiem, 

tiesību aktiem
www.likumi.lv

http://polsis.mk.gov.lv

NVO organizētas 

kampaņas

Aptaujas, 

speciālistu 

tikšanās,

semināri

Ekspertu

semināri, 

sabiedrības 

forumi, NVO 

kontaktpersonas 

ministrijās 

(pašvaldībās)

Kopējs darbs 

komisijās, darba 

grupās, padomē

http://www.likumi.lv/
http://polsis.mk.gov.lv/


2.Risinājumu izstrāde
NVO piedāvā savus risinājumus un ekspertīzi.

Iespējama līdzdalība politikas plānošanas dokumenta

vai normatīvā akta projekta izstrādes darba grupā vai

arī atzinuma sniegšana

Informēšana Konsultēšana Dialogs Partnerība

Pieeja plānošanas 

dokumentiem, tiesību 

aktiem un to 

publicēšana
MK not. 970,

Semināri, 

apmācības, 

darba grupa 

(lik. proj. 

izstrādei)

Ekspertu

semināri 

problēmas 

risinājuma 

identificēšanai

Kopējs darbs 

likumprojektu 

veidošanā



3.Lēmumu pieņemšana

KM padomes: Bibliotēku padome, Latvijas Filmu padome, Latvijas

Mūzikas padome, Teātra padome, Literatūras un grāmatniecības padome,

Vizuālās mākslas padome, Muzeju padome, Nacionālā kultūras padome

Informēšana Konsultēšana Dialogs Partnerība

Kampaņu

izvēršana, lai 

ietekmētu 

lēmumu

Piedalīšanas VSS, MK 

un MKK sēdēs.

Pašvaldību domes 

sēdes.

Atklātas 

komiteju/komi

siju padomju 

sēdes

Kopīgs darbs 

komitejās, 

darba grupās, 

padomēs

(NVO un MK 

memoranda 

padome)



4. Ieviešana

Aktīvi sekot līdzi un piedalīties politikas programmu izvērtēšanā,

līdzdarbojoties darba grupās, projektu ietvaros pētot konkrētus

jautājumus u.c. (Plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzības

padomes)

Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, jaunu priekšlikumu izstrādē

un esošo ieviešanā.

Informēšana Konsultēšana Dialogs Partnerība

Atklātas un pieejamas

informācijas 

izplatīšana par 

iepirkumiem.

Mājas lapas, e-pastu 

paziņojumi

Konferences,

forumi, 

semināri

Apmācības un 

kapacitāti

veicinoši semināri

(SIF grantu 

shēma)

VP 

uzdevumu 

deleģēšana



Iedzīvotāju forumi

• Pilsētas, novada vai mikrorajona līmenī.

• Savu problēmu apzināšana un risināšana.

• Pilsētas labklājības celšana, iesaistoties NVO

un brīvprātīgiem darbiniekiem.

• Dialogs starp dažādām mērķauditorijām.

• Darba grupas no vietējiem sabiedrības

pārstāvjiem, lai panāktu problēmas risinājumu

(realizētu projektus)



Kur iesaistīties?

1. Aktīvi sekot līdz informācijai un sniegt savus

priekšlikumus, viedokļus un atzinumus;

2. Konsultatīvās padomes, komitejas un darba grupas

ministrijās un aģentūrās;

3. Dalība valdības konsultatīvajās padomēs, komitejās

(NVO un MK sadarbības memorands);

4. Sabiedriskās aktivitāšu formas, kas saistītas ar

mājsaimniecības, vides aizsardzības un citiem

jautājumiem lokālā mērogā.



Informatīvie materiāli un  

normatīvie akti
• Kļaviņa, S., Greiškalna, I. (2006). Līdzdalības iespējas

valsts pārvaldē

• MK noteikumi nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība

attīstības plānošanas procesā”

• Pilsoniskās līdzdalības labās pieredzes kodekss (Code of

good practice for civil participation in the decision making process)

• Valsts pārvaldes iekārtas likums

• Iesniegumu likums

• Ministriju mājas lapas, Valsts kancelejas mājas lapa

(sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”)



Kultūras ministrija

Sabiedrības integrācijas departaments

Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un 
sabiedrības integrācijas nodaļa

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67330311, fakss: 67330293

E-pasts: eriks.ajausks@km.gov.lv


