
Infografikā ir iekļautas atsevišķas valsts pārvaldes Konsultatīvās padomes, kuru izveide un darbības mērķu īstenošana ir plašas sabiedrības interesēs. 
Vairāk informācijas par iespējām līdzdarboties meklējiet valsts pārvaldes iestāžu tīmekļu vietņu sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". 
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Infografika «Nevalstisko organizāciju līdzdalība interešu aizstāvībā Valsts pārvaldes Konsultatīvajās padomēs»

ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par infografikas saturu atbild biedrība Izglītības iniciatīvu centrs.

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU LĪDZDALĪBA INTEREŠU AIZSTĀVĪBĀ 

VALSTS PĀRVALDES KONSULTATĪVAJĀS PADOMĒS 

Jaunatnes konsultatīvā padome

Biedrība „Latvijas jaunatnes padome”
Biedrība „Ventspils Jauniešu dome”
Biedrība „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne”
Biedrība „Jaunatne smaidam”
Biedrība „Streetbasket”
Biedrība „Jaunatnes organizāciju apv. IMKA Latvija”
Biedrība „RED – Radošu efektu darbnīca”
Biedrība „Jauniešu konsultācijas”
Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Biedrība „Latgales jauniešu sadarbības tīkls”
Biedrība „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
Biedrība „Smart kick”
Biedrība „Urban move”
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Vides konsultatīvā padome

Biedrība “Baltijas Vides forums”
Biedrības “Zaļā brīvība”
Nodibinājuma “Teiču dabas fonds”
Biedrība „Vides vārds”
Latvijas Botāniķu biedrība
Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
Makšķernieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas ezeri
Biedrības „Latvijas Mednieku savienība”
Latvijas Makšķernieku asociācija
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Nodibinājums „Vides Izglītības fonds
Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Pasaules Dabas fonds
Biedrība “Vides Aizsardzības klubs”
Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”
Biedrība “homo ecos:”
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”
Biedrība ”Latvijas Zemes draugi”

Padomes darbības mērķis ir veicināt sabiedrības 
līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. 

Padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas 
izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Latvijas Azerbaidžāņu kultūras centrs
Latvijas Lietuviešu savienība
Latvijas Baltkrievu biedrība
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome 
Līvu savienība
Latvijas Vācu savienība
Latvijas Krievu kultūras biedrība
Latvijas Ukraiņu biedrība
Starptautiskā Romu Apvienība
Latvijas Gruzīnu biedrība "Samšoblo" 
Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
Latvijas Poļu Savienība
Latvijas Igauņu biedrība
Latvijas Tatāru-baškīru biedrība "Čisma" 
Latvijas musulmaņu draudzes savienība

Mazākumtautību konsultatīvā 

padome

Padomes darbības mērķis ir veicināt mazākumtautību 
dalību pilsoniskajā sabiedrībā un sniegt atbalstu 
mazākumtautību sociāli politiskās līdzdalības
veicināšanai, kā arī sekmēt dialogu par mazākumtautību 

etniskās, kultūras, valodas un reliģiskās identitātes jautājumiem.
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Romu integrācijas politikas 

īstenošanas konsultatīvā padome

Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs” 
Biedrība „Romu kultūras centrs”
Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”
Biedrība „Latvijas Romu Jaunatne un Draugi” 
Talsu romu biedrība 
Jelgavas čigānu kultūras biedrība „Romani čačipen”
Čigānu kultūras attīstības biedrība „ME ROMA”
Biedrība „Nēvo Drom D” 
Ārvalstu organizācija „Starptautiskā Romu Apvienība” 
Latvijas Cilvēktiesību centrs

Padomes darbības mērķis ir romu integrācijas 
politikas īstenošanas novērtēšana un attīstība,
kā arī romu kopienas pilsoniskā līdzdalības veicināšana un 
savstarpējas sadarbības stiprināšana starp 
romu kopienu un valsts pārvaldes institūcijām.

Kultūras 
ministrija

NVO un MK memoranda padome

Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs” 
Biedrība „Ascendum”
Biedrība „Latvijas Jauno zinātnieku apvienība”  
Biedrība „Sabiedrība par atklātību-Delna”
Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”
Biedrība „Latvijas Lauku forums” 
Biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” 
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” 

Padomes darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko 
organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības 
memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts 
pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm 
atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot 
pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas 
procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, 
veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Ministru 
kabinets

Sabiedrības integrācijas fonda 

padome

Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
Latvijas Krievu kultūras biedrība

Ministru 
prezidents

Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt 
sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā 
un nevalstiskā sektora attīstības programmu un 
projektu īstenošanu.


