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NVO NOMINĒTIE KANDIDĀTI MEMORANDA PADOMES DELEĢĒTĀ 

PĀRSTĀVJA NACIONĀLĀS TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS PADOMES 

SĒDĒS AMATAM 

 

 

1. Rihards Bunka, Latvijas Juristu apvienība; 

2. Aivars Lasmanis, Baltijas Alianse inovācijām. 

3. Ēriks Rozencveigs, Latvijas Sociāli ekonomiskās attīstības kustība; 

 

Memoranda padomes locekļi elektroniskā balsojumā 2012.gada septembrī 

vienbalsīgi ievēlēja Rihardu Bunku par Memoranda padomes pārstāvi dalībai NTSP 

sēdēs. 

 

PRETRENDENTU REDZĒJUMS UZ SAVU LOMU (MISIJU) UN 

UZDEVUMIEM NTSP SĒDĒS 

 

Rihards Bunka, Latvijas Juristu apvienība 
From: Rihards Bunka [mailto:rihards.bunka@gmail.com]  

Sent: Saturday, September 01, 2012 10:29 PM 

To: Gunta Freimane 
Subject: Re: Par uzdevumiem NTSP sede 

Nacinonālās trispusējās sadarbības padomes sēdēs MK/NVO sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes pārstāvim būtu nepieciešams pārstāvēt vispirms 

pašas memoranda padomes nostāju par tiem jautājumiem, kuri tiek lemti Trīspusējā 

sadarbības padomē. Pārstāvja dalībai padomē nav juridisku seku. Tamdēļ dalība 

būtu jākoncentrē to viedokļu atspoguļošanai, kuri netiek pārstāvēti darba devēju vai 

darba ņēmēju organizācijās. Gadījumā, ja Latvijas juristu apvienības pārstāvis tiktu 

ievēlēts NTSP, viņa pienākums būtu šāds - pirms padomes sēdes pārrunās sēdes 

darba kārtības jautājumus ar citiem MK/NVO memoranda padomes dalībniekiem, 

kā arī ar iespējami plašāku nevalstisko organizāciju loku, pēc kā šie viedokļi varētu 

tikt koncentrēti izklāstīti trīspusējās padomes sēdē. Ja LJA pārstāvis tiks ievēlēts 

LTSP, tad organizācijas mājas lapā būtu lietderīgi izveidot sadaļu par pārstāvja 

darbību Trīspusējā padomē, lai visi MK/NVO memoranda padomes dalībnieki spētu 

sekot līdz sava pārstāvja darbībai Trīspusējā padomē. 
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Ar cieņu 

Latvijas juristu apvienības 

Valdes priekšsēdētājs 

Rihards Bunka 

 

 

Aivars Lasmanis, Baltijas Alianse inovācijām 
From: Aivars Lasmanis [mailto:Aivars.Lasmanis@rtu.lv]  
Sent: Tuesday, August 28, 2012 8:27 PM 

To: Gunta Freimane 
Subject: RE: Par uzdevumiem NTSP sede 
 

Labdien! 

Paldies par uzaicinājumu! 

Atbildot uz Jūsu aicinājumu, kompakti definētu šādi: 

MISIJA: Transformēt pasauli ar katru dialogu 

MĒRĶIS: Dzīves kvalitātes paātrināšana 

METODOLOĢIJA: Zinātniski pamatota un praksē pārbaudīta principu un metožu 

kopa konkrētu mērķu sasniegšanai 

Mazliet konkrētāk tīmekļa vietnē: http://www.alnet.lv  

Cieņā, Aivars Lasmanis 

Dr. Aivars Lasmanis | Valdes priekšsēdētājs | Baltijas alianse inovācijām | Dāliju 

iela 18, Rīga, LV-1002 

E-mail: al@4i.lv | Cell Ph: +371 29113357 | WEB: www.4i.lv | Skype Name: 

koucings 

 

 

Ēriks Rozencveigs, Latvijas Sociāli ekonomiskās attīstības kustība 

Memoranda padomes loma (misija) un uzdevumi 

Es, Ēriks Rozencveigs, pieņemu kā realitāti, ka Memoranda padome pārstāv 

Latvijas sabiedrības aktīvākā vairākuma vēlmes un cerības attiecībā pret  valsts 

pārvaldes sistēmu un tās lēmumiem, kas  tieši  skar  Satversmē  un  uzlabotajā  

Eiropas cilvēku tiesību Hartā minētās  sabiedrības tiesības.   

Nevalstiskajām Organizācijām, kuras piedalās Memorandā un ievēl tās padomi, ir 

atšķirīgi mērķi, uzdevumi un loma sabiedriskajā dzīvē, bet kopumā tās spēj 

atspoguļot sabiedrības aktīvākā vairākuma vajadzības un intereses. Memorands un 

tās struktūra kalpo kā saikne starp sabiedrību un valsts varas struktūrām, palīdzot 

pēdējai pieņemt izsvērtus lēmumus visas sabiedrības interesēs.  

Tas pēc būtības var uzlabot Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes darba 

kvalitatīvi, jo dienas kārtībā esošie jautājumi vairs netiek skatīti viss trīspusēji 

(valsts izpildvara, darba devējs un darba ņēmējs), bet četrpusēji, piedaloties 

http://www.alnet.lv/
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Memoranda deleģētam sabiedrības (tautas) pārstāvim, kura viedoklis var 

atšķirties no jau tradicionālās trīsvienības. Mans uzdevums ir maksimāli aktīvi šajās 

diskusijās pārstāvēt visu Memorandā esošo Nevalstisko organizāciju kopēji 

atbalstīto viedokli.  

Memoranda padomes pārstāvis nedrīkst kautrēties no saskarsmes ar plašsaziņas 

līdzekļiem un tam jābūt gatavam Memoranda padomes pozīciju paust publiski 

plašākai sabiedrībai . 

 

Ēriks Rozencveigs 

2012.g.30.augustā 
 
 

 

 

PRETENDENTU IESNIEGTIE DOKUMENTI 
 

 

Dzīves apraksts 

Rihards Bunka 

1978.gada 29.janvāris 

Jūrmala, Juglas iela 4-1-1, LV-2015, 

mob. tālr. 26838291 

 

Izglītība: 

2008.-2010. BA „Turība” maģistrantūra 

1999.-2001.Latvijas Policijas akadēmijas Akadēmisko un profesionālo studiju 

posms – jurista kvalifikācija 

1996.-1998. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledža – kriminālpolicijas 

vidējā komandējošā sastāva kvalifikācija (1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība)  

1985.-1996. Rīgas 57.vidusskola 

 

Darbs/dienests: 

2010.- Dienests Tieslietu ministrijā IeVP Mācību centra vecākais pasniedzējs 

2004.-2010. Dienests Iekšlietu ministrijas iestādēs 

2003.-2004. Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas jurists 

1996.-2003. Dienests Iekšlietu ministrijas iestādēs 

1995.-1996. SIA „Polla” sakaru tehniķis 

 

Sabiedriskā darbība: 

Latvijas Policijas akadēmijā: 

Latvijas Policijas akadēmijas Dtudentu domes loceklis 1996.-2001. 

Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes sapulces loceklis 1997.-2001. 

Latvijas Policijas akadēmijas Studentu domes Valdes loceklis 1998.-2001. 
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Latvijas Policijas akadēmijas Studentu domes priekšsēdētājs 2000.-2001. 

Latvijas Policijas akadēmijas Senāta loceklis 1999.-2001. 

 

Latvijas Juristu biedrībā: 

LJB Studentu sekcijas priekšsēdētājs 1999.-2000. 

LJB Valdes loceklis 2006.-2008. 

LJB Prezidija loceklis 2008. –  

 

Latvijas juristu apvienībā 

LJA biedrs 2004. –  

LJA Valdes priekšsēdētājs 2010. –  

 

Citās aktivitātes: 

Starptautiskā policijas asociācijas biedrs 2002. –  

Drošības biznesa asociācijas Valdes loceklis 2003. – 2006. 

Neatkarīgās policistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks 2006. – 2008. 

Arodbiedrības LABA sektora „LABA Drošība” vadītājs 2009. – 2011. 

MK darba grupas loceklis noteikumu izstrādei „Par konsultāciju, sabiedrības 

iesaistīšanas un sabiedriskās apspriešanas organizēšanas kārtību” 2008. – 2009. 

  

Zinātniskie darbi: 

Sarunu noklausīšanās veidi un paņēmieni – 1.līmeņa augstākā izglītība 

Organizētās noziedzības apkarošanas metodikas īpatnības – 2.līmeņa augstākā 

izglītība 

Operatīvā darbība kā viena no valsts pārvaldes funkcijām – Maģistra darbs  

 

Kvalifikācijas celšana: 

 

1998. Kājnieku vada nodaļas rezerves komandieris – Latvijas Policijas akadēmija 

2002. Krīzes vadīšana un sarunu vešana ķīlnieku atbrīvošanā – Drošības policija 

2002. Cilvēktiesības policijā – Starptautiskā Sarkanā krusta komiteja 

2004. Komercdarbības tiesiskie aspekti – Tālākizglītības centrs „Olympus” 

2004. ES likumdošana noziedzības novēršanas jomā – Latvijas Policijas akadēmija 

2006. Personas datu tiesiskā aizsardzība – Valsts administrācijas skola 

2006. Ietekmējošā komunikācija – Valsts administrācijas skola 

2007. Ugunsgrēka notikuma vietas izpēte un cēloņu noteikšana – VUGD koledža 

2008. Sevišķi smagu un smagu noziegumu notikuma vietas apskate – LPA 

 

Rihards Bunka 

 

 

Labdien! 

NVO pārstāvis nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē 

1. Motivācijas vēstule: vēlos pilnveidot/apgūt jaunas kompetences 
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2. CV pielikumā 

Paldies! 

Cieņā, Aivars Lasmanis 
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Ērika Rozencveiga, 

dzīvojoša: Brīvības gatve 232-37, Rīga 

Rīga, 

2012.gada 09.augustā 

Pieteikums 

 

Cienījamās dāmas un godājamie kungi! 

 

          Atsaucoties uz Nevalstisko organizāciju un Ministru Kabineta sadarbības 

Memoranda padomes ierosinājumu par padomes pārstāvja deleģēšanu līdzdalībai 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sastāvā uzskatu, ka ir lietderīgi 

pieteikt savu kandidatūru šim, sabiedrībai nepieciešamam, darbam. 

         Līdzšinējā darba un sabiedriskās dzīves pieredze saistīta ar administratīvi- 

saimniecisku darbu, kā arī pēdējo 25 gadu laikā ar nevalstisko organizāciju 

veidošanu un to vadīšanu. Varu minēt pirmo PSRS kooperatīvo padomi, pēc kura 

parauga tika organizēta kooperatīvu sadarbība Latvijā un pārējā Padomju Savienībā. 

Sākot ar 2001.gadu līdz šim laikam vadu Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu 

konfederāciju, kurai nav saistību ar Darba devēju konfederāciju, kura pārstāv lielos 

un ietekmīgos uzņēmējus. 

          Atbilstoši iegūtai pedagoģiskai izglītībai un ilggadīgai skolotāja un direktora 

pieredzei, es bez grūtībām iesaistījos kooperatīva, vēlāk SIA, dibināšanā un 

vadīšanā-darbam, kas prasa savlaicīgi reaģēt uz likumdošanas jaunumiem. Šī 

pieredze bija un ir pieprasīta NVO darbā, līdzās prasmei komunicēt ar cilvēkiem, 

izsvērti pieņemot kopējus lēmumus. 

           Esmu beidzis Latvijas Fiziskās Kultūras institūta pedagoģisko fakultāti kā 

skolotājs-fiziskās audzināšanas pasniedzējs. Strādāju skolā, vēlāk vairākus gadus 

vadīju sporta dzīvi Rīgas Proletāriešu (patlaban Vidzemes pr-pilsēta) un Maskavas 

rajonos. Deviņus gadu vadīju 9.Rīgas profesionāli-tehnisko vidusskolu, vēlāk 

Jūrmalas tūrisma padomi. Abas, visai atšķirīgas darba vietas bija labi atpazītas 

Padomju Savienības ietvaros, un atzīmētas ar visāda veida apbalvojumiem.  

          Varu piebilst, ka esošais Eiropas ombuds (cilvēku tiesībsargs) Doumandoros 

uzskatīja mūsu konfederācijas apmeklēšanu un iepazīšanu par vienu no īslaicīgas 

vizītes mērķiem! 

         Uzskatu, ka manas zināšanas, pieredze un kompetence ir atbilstošas lai 

pārstāvētu NVO un mūsu kopējās intereses NTSP. 

Ar cieņu 
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Ēriks Rozencveigs 

Man ir VID elektroniskā paraksta tiesības. 

 

 

CV 

 

Personas dati  

Uzvārds un vārds Rozencveigs Ēriks 

Adrese Brīvības gatve 232-37, Rīga, LV-1039 

Tālrunis 67554667 Mobilais tālrunis 29515765 

E-pasts Skudra012@inbox.lv 

  

Darba pieredze  

Laikposms  1.06.2011. - ... 

Profesija vai amats Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Biedrība „Enerģija tautai”  

Laikposms  2.01.2010. - ... 

Profesija vai amats Valdes priekšsēdētājs 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Biedrība „Pilsētas pieminekļi” 

Laikposms  2.05.2001. - ... 

Profesija vai amats Prezidents 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu 

konfederācija 

Laikposms  1.04.1994.- 1.10.2001. 

Profesija vai amats Viceprezidents 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Latvijas eksporta asociācija 

Laikposms   1.09.1987. – 1.04.1994. 

Profesija vai amats Priekšsēdētājs 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Rīgas Proletāriešu rajona kooperatīvu padome 
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Laikposms  1.08.1987. – 1.04.1994. 

Profesija vai amats Priekšsēdētājs 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Kooperatīvs (vēlāk SIA) „Cerība-87” 

Laikposms  1.10.1981. – 1.03.1988. 

Profesija vai amats Priekšsēdētājs 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

Jūrmalas tūrisma un ekskursiju padome 

Laikposms  23.01.1973.-14.08.1981. 

Profesija vai amats Direktors 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

9.profesionāli-tehniskā (mašīnbūves) vidusskola, 

Marijas (Suvorova) iela 4. Rīga 

  

Pieredze projektu vadībā Katram projektam jāveido atsevišķa sadaļa, sākot ar 

jaunākajiem datiem 

Projekta nosaukums un projekta 

īstenotājs  
 Smoļenskas starptautiskais MVU Forums un 

izstāde 

Projekta galvenās aktivitātes  Dalība forumā 

Finansējuma avots Valsts / uzņēmēji 

Projekta kopējo izmaksu summa  4000,00 LVL 

Projekta īstenošanas periods 
 

2011. 

Projekta nosaukums un projekta 

īstenotājs  
Dalība Soročinas gadatirgū Ukrainā ar 

Latvijas uzņēmējiem 

Projekta galvenās aktivitātes  Dalība gadatirgū 

Finansējuma avots Valsts / uzņēmēji 

Projekta kopējo izmaksu summa  7000,00 LVL 

Projekta īstenošanas periods 
 

1998. 

Projekta nosaukums un projekta 

īstenotājs  
Izstāde „Piedāvā Latvija”, Katovica, Polija 

Projekta galvenās aktivitātes  Produkcijas un pakalpojumu prezentācijas 

Finansējuma avots Ekonomikas ministrija / uzņēmēji 

Projekta kopējo izmaksu summa  14000,00 LVL 

Projekta īstenošanas periods 
 

1997. 

Projekta nosaukums un projekta 

īstenotājs  
Izstāde ”Piedāvā Latvija”, Maskava, Krievija 
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Projekta galvenās aktivitātes  Produkcijas un pakalpojumu prezentācijas 

Finansējuma avots Ekonomikas ministrija / uzņēmēji 

Projekta kopējo izmaksu summa  17000,00 LVL 

Projekta īstenošanas periods 
 

1994. 

Izglītība  

 1964.-1971. Latvijas valsts fiziskās kultūras 

institūts. 

 1951.-1953. Latvijas valsts fiziskās kultūras 

institūta divgadīgie treneru kursi. 

  

PAPILDIZGLĪTĪBA UN 

APMĀCĪBAS 

-2007.g. marts. Vīne. UNIDO seminārs 

„Inovāciju piesaiste rūpniecībā”, klausītājs; 

-2003.g. septembris. Budapešta. UNIDO 

Seminārs „Jauni materiāli un tehnoloģijas”, 

klausītājs; 

-1992.g. septembris. Maskava. Zinātniski-

ražošanas kooperatīvu arodbiedrības seminārs- 

„kooperatīvi, kā alternatīva pastāvošai 

ekonomikai”-lektors, klausītājs; 

-1989.g. janvāris/februāris. Odense, Dānija. 

Arodapvienības CID seminārs ,klausītājs. 

 

 

Ēriks Rozencveigs 

 


