
Projekta rezultātu un  

IIC PĀRSTĀVJU DARBĪBAS APRAKSTS  

PROJEKTA AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANĀ 

Darbība Sabiedrības integrācijas fonda Padomes sēdēs 
 Dalī ba 3 SIF Padomes kla tienes se de s un 5 nekla tienes se de s - elektroniskaja s 

rakstiskaja s procedu ra s. 

Līdzdarbība citu ministriju darba grupu/ekspertu grupu darbā un līdzdalība 
MK un NVO Memoranduma padomes u.c. sēdēs 

 Reģ ionu interes u aizsta vī ba 8 NVO un MK Memoranda padomes se de s; 

 Dalī ba un neforma lo kontaktu veidos ana VISC orģanize taja  konference  “Doma t”; 

 Zin ojuma par reģ iona lo ekspertu vizī te m un sana ksme m Latvijas pas valdī ba s 
prezente s ana KM orģanize taja  Latvijas romu platformas sana ksme ; 

 Dalī ba starptautiski zina tniskaja  konference  “Izaicina jumi pieauģus o Izģlī tī bas 
kvalita tes pilnveidei”; 

 Darba ģrupas “Deleģ e ta  atbildī ba kopī ģu me rk u sasnieģs ana : Ministriju un 
pas valdī bu deleģ e jumi NVO” vadī s ana Latvijas Lauku kopienu parlamenta ; 

 Prezenta cija par izģlī tī bas kvalita tes nozī mi Dauģavpils pilse tas Izģlī tī bas iesta z u 
direktoru un  vadī ta ju konference ; 

 Pe tī jums “Romu tiesī bas uz izģlī tī bu” prezente s ana Latvijas romu pe tnieku    
semina ra ;  

 Pe tī juma par NVO un pas valdī bas sadarbī bas iespe ja m Vidusdauģavas reģ iona  

Darbība Romu integrācijas politikas īstenošanas un koordinācijas konsultatīvās 
padomes darbā 

 Dalī ba Romu inteģra cijas politikas ī stenos anas konsultatī va s padomes se de ; 

 Dalī ba Zviedrijas karalienes fonda „Childhood” orģanize taja  pasa kuma  „Romu 
be rni un izģlī tī ba - iespe jas un izaicina jumi”; 

 Dalī ba KM orģanize taja  romu mediatoru un ekspertu tiks ana s reize . 

IIC EKSPERTU LĪDZDALĪBA VALSTS PĀRVALDĒ UN POLITIKAS PLĀNOŠANAS 
UN UZRAUDZĪBAS PROCESOS SABIEDRISKAJAM LABUMAM 

 

1. 

Projekts „Demokra tija un dialoģs: ekspertu lī dzdalī bas nodros ina s ana valsts pa rvalde   
reģ ionu NVO interes u aizsta vī bai un pa rsta vniecī bai” 2017.LV/NVOF/IAS/007/05 

Materia ls „Projekta rezulta tu un IIC pa rsta vju darbī bas apraksts projekta aktivita s u ī stenos ana ”  
saģatavots ar Sabiedrī bas inteģra cijas fonda finansia lu atbalstu no Latvijas valsts budz eta lī dzekl iem. 

Par s ī  materia la saturu atbild biedrī ba Izģlī tī bas iniciatī vu centrs. 



 
2. 

Attīstības sadarbības un globālās izglītības un bērnu tiesību aizstāvības 
īstenošanas stratēģija 

 Dalī ba 8 Latvijas Be rnu Labkla jī bas tī kla padomes un biedru kopsapulce s; 

 Dalī ba 4 Latvijas Platforma attī stī bas sadarbī bai biedru un padomes se de s; 

 Dalī ba Latvijas Pilsoniska s alianses ikģade ja  biedru kopsapulce ; 

 Baltijas reģ iona lais semina rs Lietuva  par ģloba lo izģlī tī bu; 

 Dalī ba konference  - diskusija  “Naciona la s attī stī bas pla ns 2020 - puscel a :                  
vai Latvija sasnieģs izvirzī tos me rk us?” 

 

 2 darbsemināri “Reģionu NVO interešu aizstāvības stratēģija un rīcības plāns” 

 Vienotas reģ iona lo NVOinteres u aizsta vī bas strate ģ ijas izstra de un iedzī vina s ana 

 Reģ iona lo NVO informe s ana par:   

- EEZ/NOR finans u instrumenta pla nos anu;  

- Pa rvaldes uzdevumu deleģ e s anu pas valdī ba s; 

- Reģ iona lo NVO pa rsta vju lī dzdalī bu valsts pa rvalde ; 

- Socia lo uzn e me jdarbī bu ka  instrument socia li nozī mī ģu me rk u sasnieģs ana . 

NVO INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANAS ATBALSTS UN 
PASĀKUMI  

 
3. 

REĢIONU INTEREŠU AIZSTĀVĪBA UN VALSTS POLITIKAS  ĪSTENOŠANAS 
MONITORINGS 

Valsts politikas dokumentu analīze un atzinumu/rekomendāciju  gatavošana 
 
Analize ti  valsts  un pas valdī bas lī men a politikas  dokumenti 
Saģatavoti un iesnieģti 4 atzinumi/ rekomenda cijas  NVO interes u veicina s anai 

 
Sabiedrības interešu aizstāvības mehānismu pilnveidošana un popularizēšana 
un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi 

 
 Apkopojums par NVO lī dzdalī bu interes u aizsta vī ba ; 

 Infoģrafikas Informa cijas apmain as un sabiedrī bas lī dzdalī bas meha nismu 
apraksta labie pieme ri:  

 Sadarbī bas deģusta cija jauna m iespe ja m; 
 “Brī vpra tī ģais uz 1 dienu”. 

 Projekta rezulta tu prezenta cijas infoģrafika. 

Projekts „Demokra tija un dialoģs: ekspertu lī dzdalī bas nodros ina s ana valsts pa rvalde   
reģ ionu NVO interes u aizsta vī bai un pa rsta vniecī bai” 2017.LV/NVOF/IAS/007/05 

Materia ls „Projekta rezulta tu un IIC pa rsta vju darbī bas apraksts projekta aktivita s u ī stenos ana ”  
saģatavots ar Sabiedrī bas inteģra cijas fonda finansia lu atbalstu no Latvijas valsts budz eta lī dzekl iem. 

Par s ī  materia la saturu atbild biedrī ba Izģlī tī bas iniciatī vu centrs. 


