
Ārlietu Ministrijas  

sadarbība ar NVO 2012. gadā 



Sadarbības jomas: 

• ES jautājumi 

• Attīstības sadarbība  

• Drošības politika 

• Kultūras jautājumi  

 

Parakstīti šādi memorandi par sadarbību ar NVO: 

• „Memorands par Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) principiem”. KSA 

memoranda partneri ir LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, “Delna”, 

LTRK u.c. Institūcijas, parakstīts 25.05.2012. 

• “Latvijas ārlietu dienesta darbinieku ģimeņu asociācijas sadarbības 

memorands ar Ārlietu ministriju” , parakstīts 30.07.2012.  

• Sadarbībā ar LDDK un LBAS izstrādātas vadlīnijas “Par sociālo partneru 

organizāciju līdzdalību nacionālo pozīciju izstrādē.”, apstiprinātas Vecāko 

amatpersonu sanāksmē 07.05.2012. 

 



• Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta un nevalstisko 

organizāciju vienošanās par sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 

jautājumos. Parakstīts 7.02. 2013.  

• Saprašanās memorands par sadarbību starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju, pārstāvot 

Latvijas ekonomiskās intereses ārvalstīs. Parakstīts 09.08.2011. 

• Saprašanās memorands par sadarbību starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un 

Pasaules brīvo latviešu apvienību. Parakstīts 06.01.2011. 

• Sadarbības protokols Eiropas Savienības jautājumos, kas aizstāj 2007.gada 19.martā 

parakstīto ĀM un NVO sadarbības protokolu. Protokols noslēgs ar biedrību “Eiropas 

Kustība Latvijā”, biedrību “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, biedrību “Latvijas 

pilsoniskā alianse”, biedrību “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrību “ACC 

Tautskolas Eiropai”, biedrību “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” un biedrību 

“Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību”. Parakstīts 11.02.2010 

Kopumā ministrija un NVO parakstījuši : 



2012. gadā ĀM darbojās sekojošas Konsultatīvās padomes un darba grupas: 

 

• Konsultatīvā padome attīstības sadarbības politikas jautājumos (sasauc 1-2 reizes 

gadā, pēdējo reizi 17.05.2012) 

 

• Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvā padome 

(sasauc pēc nepieciešamības, pēdējo reizi 09.11.2012.) 

 

• Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome (sasauc pēc nepieciešamības, 

pēdējo reizi 05.09.2012) 

 



2012. gadā ĀM darbojās sekojošas Konsultatīvās padomes un darba grupas: 

 
• Latvijas institūta konsultatīvā padome (sasauc 2 reizes gadā, pēdējo reizi 

02.08.2012.) 

• Ārpolitikas padome (sasauc pēc nepieciešamības, pēdējo reizi 20.12.2012.) 

• Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna 

īstenošanas darba grupa (sasauc pēc nepieciešamības, pēdējo reizi 

20.09.2012) 

• Darba grupa par Latvijas interesēm atbilstošu un saskaņotu valsts nostāju 

sarunās par ES daudzgadu finanšu ietvaru pēc 2013.gada (sasauc reizi 

mēnesī.) 



NVO līdzdalība tiesību aktu izstrādē 2012: 

 

• Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits - 9 

• Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kur darba 

grupās bija iekļauts NVO pārstāvis - 5 

• Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, par kuriem 

saņemti NVO atzinumi - 5 

• Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, kas apspriesti 

konsultatīvajās padomēs  - 4 



Izglītojoši pasākumi: 

 
• Ministrija 2012.gadā NVO pārstāvjiem rīkojusi 11 izglītojošus 

pasākumus/lekcijas par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē 

• NVO tika aicinātas uz ministrijas rīkotiem pasākumiem (konferencēm, 

informatīviem semināriem) kopumā 55 pasākumi 

• Seminārs „ES daudzgadu budžets 2014.-2020.gadam Latvijas izaugsmei”. 

Seminārā piedalījās ap 80 dalībniekiem, tai skaitā 30 NVO pārstāvji 

• Seminārs „ES daudzgadu budžets Eiropadomes darba kārtībā” 

• Eiropas dienas pasākumu ietvaros rīkotie Eiropas Savienības dārza svētki 

Vērmanes dārzā 12.maijā 

 

 



Izglītojoši pasākumi 

• Seminārs „Radošums valsts pārvaldē” 

• Latvijas institūta organizētā zīmolvedības diskusija 7.radošās izcilības festivāla 

„ADwards” ietvaros „Meistarība mūsdienu komunikācijā” 

• Diskusija „Zīmoli un identitāte – mūsdienu vērtību stāsti” 

• Ekspertu konference - diskusija par Ziņojuma par Latvijas un Lietuvas 

sadarbības perspektīvām ieviešanā 

•  LAPAS un ĀM  kopīgi rīkotā diskusija par Tūkstošgades attīstības mērķiem un 

Latvijas prezidentūru 2015.gadā 



Citas aktivitātes: 

• notikušas ārlietu ministra tikšanās ar NVO pārstāvjiem aizstāvot 

Latvijas intereses sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014.-

2020.gadam 

• Ārlietu ministrijas koordinētās Vadības partnerības ietvaros 2012.g. 

aprīlī un maijā notikuši semināri izglītības iestāžu vadītājiem un 

sabiedrībai Latvijas reģionos par ES aktualitātēm, kurus organizējuši 2 

NVO, izmatojot EK piešķirto finansējumu 

• Publiskas diskusijas 2012. gada jūnijā, jūlijā un septembrī. Rīkoja 

Latvijas prezidentūras  ES padomē sekretariāts sadarbībā ar Latvijas 

politologu biedrību, Valsts kanceleju, ĀM un LU. Kopā 10 tematiskajās 

un 3 pārskata diskusijās piedalījās ap 1200 cilvēku no valsts un NVO 

sektora. 

 



Turpmākā sadarbība ar NVO:  

 
• Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts plāno aktīvi 

iesaistīt NVO prezidentūras gatavošanā un īstenošanā. 2012.gadā notikušas 

sarunas ar NVO par prezidentūras ilgtspējas attīstīšanu un zaļo biroju, Eiropas 

dziesmu dienām Briselē 2015. gadā, kultūras programmas veidošanu, 

sadarbību IT jomā, kā arī citiem jautājumiem   

• NVO tiek piesaistīti arī kā eksperti Vadības partnerības projektu plānošanā un 

īstenošanā 

• Jebkurš NVO ir aicināts piedalīties iepirkumos, ko Ārlietu ministrija izsludina 

Vadības partnerības ietvaros, lai īstenotu komunikācijas pasākumus saskaņā 

ar Vadības partnerības aktuālo Komunikācijas plānu 

(http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/jautajumi/vp/ )  
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Aktīvākie NVO sadarbības partneri:  

 Eiropas Kustība Latvijā; 

Latvijas Darba devēju konfederācija; 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 

Latvijas Pašvaldību savienība; 

Latvijas Politologu biedrība; 

Latvijas ārpolitikas institūts; 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai; 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS; 

Latvijas Pilsoniskā alianse un organizācija SUSTENTO; 

LATO; 

Eiropas Latviešu apvienība; 

Pasaules Brīvo Latviešu apvienība; 

biedrība Latvijas bērnu forums; 

Klubs –Māja- jaunatne vienotai Eiropai; 

biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un citi. 

 



Paldies par uzmanību! 

Informāciju sagatavoja: 

Ārlietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa 

Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga 

Tālrunis: (371) 67016 272 

E-pasts: media@mfa.gov.lv 

Mājaslapa: www.am.gov.lv 

Twitter: http://twitter.com/arlietas  

Draugiem: http://www.draugiem.lv/httpwww.mfa.gov.lv/ 
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