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1. NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Nevalstiskās organizācijas (NVO) darbojas sabiedrības un tās grupu interesēs, un to darbība
nav vērsta uz peļņas gūšanu. Latvijā ar NVO mēs saprotam biedrības un nodibinājumus, bieži
tās vienkārši tiek sauktas – organizācijas. Visbiežāk NVO darbojas, lai apmierinātu kādu
sabiedrības grupu vajadzību, kuru nerisina ne valsts, ne pašvaldība, ne bizness.
NVO sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, gūt
profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām. Savukārt, jauniešiem NVO dod iespēju
iegūt savu pirmo darba pieredzi, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. Ir NVO, kas kļuvušas
ietekmīgas dažādos valstiskos notikumos. Tās bieži ietekmē sociālo, ekonomisko un politisko
darbību kopienās un valstī kopumā.
Neliela mēroga izmaiņas NVO panāk, realizējot projektus. Plaša mēroga izmaiņas NVO
panāk, netieši ietekmējot politisko sistēmu, dažādu kampaņu rezultātā un piedaloties lēmumu
pieņemšanā pašvaldību un valsts līmenī.
Daudzās valstīs NVO ir sekmējušas demokratizāciju, veicinot un ieviešot cilvēktiesības, un
paaugstinot iedzīvotāju dzīves līmeni, neaprobežojoties tikai ar sieviešu tiesību, vides
aizsardzības, cilvēktiesību, ekonomikas attīstības, politisko tiesību, vai veselības aprūpe
jautājumu risināšanu, tās aktīvi iesaistās politisko lēmumu pieņemšanā.

2. NVO VEIDI LATVIJĀ
Latvijā ir divi NVO veidi - biedrības un nodibinājumi.
Biedrība ir brīvprātīga personu (biedru) apvienība, kas darbojas, lai sasniegtu statūtos noteikto
mērķi. Tātad tā ir biedru organizācija, kurā apvienojas personas uz biedrošanās principa
pamata. Biedrībai nav peļņas gūšanas rakstura.
Nodibinājums (jeb fonds) ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa
sasniegšanai. Nodibinājumā nav biedru.
Tam var būt viens vai vairāki dibinātāji, kuru dibinātāja statuss saglabājas uz mūžu.
Nodibinājumam nav peļņas gūšanas nolūka.
Lai sasniegtu NVO statūtos paredzēto mērķi, NVO ir tiesības papilddarbības veidā veikt
saimniecisko darbību un nodarbināt fiziskas personas brīvprātīgā bezatlīdzības darbā.

3. NVO IEZĪMES UN DARBĪBAS PRINCIPI
NVO:
 darbojas, ievērojot demokrātijas principus;
 tiek dibinātas un darbojas pēc brīvprātības principa kādu noteiktu mērķu sasniegšanā.
Biedri NVO darbībā iesaistās brīvprātīgi;
 ir atklātas un nodrošina informācijas izplatīšanu par savu darbību, kā arī brīvi pauž savu
viedokli;
 tiek vadītas, ievērojot demokrātisku pārvaldības modeli - atdalot izpildvaru no lēmējvaras.
Augstākā lēmējvara ir Biedru sapulce, kam seko Padome un / vai Valde. NVO tiek
pārvaldītas koleģiāli;
 darbojas, ievērojot Latvijas un starptautiskos tiesību aktus, statūtus un citu iekšējos
normatīvos aktus;
 ir neatkarīga viedokļa paudējas. NVO pauž savu viedokli, kas var nesaskanēt ar valsts vai
pašvaldību iestāžu un citu NVO viedokli. NVO jābūt lojālām Latvijas Satversmei;
 veido saikni starp sabiedrību un valsts varu. Pārstāv sabiedrības viedokli un intereses
valsts institūcijās;
 nav peļņas gūšanas nolūka. NVO iegūtos finanšu vai materiālos resursus izmanto biedru
un organizācijas attīstības vajadzībām, mērķu sasniegšanai. NVO var segt izdevumus
NVO darbībā iesaistītām personām un var apmaksāt preces un pakalpojumus, kas saistīti
ar mērķu sasniegšanu;
 var tikt dibinātas uz noteiktu laiku, bet lielākoties NVO tiek dibinātas uz nenoteiktu laiku;
 pārstāv dažādas sabiedrības grupas, atbilstoši to interesēm – cilvēktiesības, jaunieši,
sociālā palīdzība, labdarība, vide, izglītība, uzņēmējdarbības vide, māksla, mediji,
attīstības sadarbība, klimata pārmaiņas, utt. Vienas nozares NVO bieži vien apvienojas
kopīgos sadarbības tīklos;
 ir tik stipra, cik stipra ir komanda – cilvēki, kas darbojas konkrētā NVO;
 nodrošina iespēju ikvienam interesentam līdzdarboties gan NVO ikdienas darbā, gan
pasākumos un projektos, ko organizē NVO kādai konkrētai mērķa grupai;
 vērstas uz sabiedrības attīstību, iestājas par dažādu jautājumu risināšanu situācijas
uzlabošanai, kur ieguvēji ir visa sabiedrība kopumā;
 daudzos jautājumos apvieno labākos savas nozares ekspertus vai darbības laikā uzkrāj
noteiktu ekspertīzi, ko atzīst Eiropas, valsts un pašvaldības institūcijas, citas NVO un
uzņēmēji;
 veido dialogu starp dažādām sabiedrības grupā un / vai iestādēm par sabiedrībā aktuāliem
jautājumiem, kas saistīti ar NVO darbību un mērķu sasniegšanu.
Lai NVO varētu veiksmīgi darboties, tās biedriem un vadībai ir nemitīgi jādomā par NVO
attīstību. Tas nav viegli, ņemot vērā, ka lielākā daļā NVO cilvēki darbojas brīvprātīgi, no
pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā.
Ikvienai NVO, neatkarīgi no tās lieluma, darbības ilguma, biedru skaita, nozares, kurā
darbojas, utt., ir ieteicams darbības attīstībā ņemt vērā NVO attīstības modeli un to īstenot,
atbilstoši savām iespējām.

4. NVO SEKTORA RAKSTUROJUMS LATVIJĀ
Latvijā šobrīd ir reģistrētas nedaudz vairāk kā 23 000 dažādu jomu NVO. Pēdējo gadu
tendence NVO sektora attīstībā liecina, ka NVO skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis,
intensīvāka un regulārāka kļuvusi NVO darbība, vienlaikus ir augušas valsts iestāžu gaidas
par NVO darbības profesionalitāti. Tās ir pozitīvas tendences NVO sektora attīstībā.
NVO sektora attīstība valstī vienlaikus nozīmē arī plašākas dažādu sabiedrības grupu
iespējas saņemt daudzveidīgāku palīdzību savu problēmu risināšanā, iesaistīties ikkatram
aktuālu lēmumu pieņemšanā, daudzveidot sava brīvā laika pavadīšanas iespējas, izglītoties ,
attīstīties un būt kopā ar citiem. Visērtāk informāciju par NVO darbību Latvijā var iegūt
Nacionālajā integrācijas centrā www.integration.lv, Latvijas Pilsoniskajā aliansē www.nvo.lv,
dažādu nozaru un reģionālajās NVO apvienībās (vairāk skat.7.nodaļā).
Latvijā šobrīd ir reģistrētas nedaudz vairāk kā 23 000 dažādu jomu NVO. Pēdējo gadu
tendence NVO sektora attīstībā liecina, ka NVO skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis,
intensīvāka un regulārāka kļuvusi NVO darbība, vienlaikus ir augušas valsts iestāžu gaidas
par NVO darbības profesionalitāti. Tās ir pozitīvas tendences NVO sektora attīstībā.
NVO sektora attīstība valstī vienlaikus nozīmē arī plašākas dažādu sabiedrības grupu
iespējas saņemt daudzveidīgāku palīdzību savu problēmu risināšanā, iesaistīties ikkatram
aktuālu lēmumu pieņemšanā, daudzveidot sava brīvā laika pavadīšanas iespējas, izglītoties ,
attīstīties un būt kopā ar citiem. Visērtāk informāciju par NVO darbību Latvijā var iegūt
Nacionālajā integrācijas centrā www.integration.lv, Latvijas Pilsoniskajā aliansē www.nvo.lv,
dažādu nozaru un reģionālajās NVO apvienībās (vairāk skat.7.nodaļā).
Saskaņā ar 22.12.2015. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.779 “Biedrību un nodibinājumu
klasificēšanas noteikumi”, Latvijā NVO tiek iedalītas:
 Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi;
 Kultūra un atpūta;
 Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija;
 Pētniecība un izglītība;
 Veselība;
 Sociālā atbalsta pasākumi personām;
 Vides un dzīvnieku aizsardzība;
 Attīstība un mājokļu apgāde;
 Tiesiskums un interešu aizstāvība;
 Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana;
 Jaunatnes biedrība vai nodibinājums;
 Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas;
 Sporta biedrības un nodibinājumi;
 Starptautiskās aktivitātes;
Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums.

NVO klasifikācija Latvijā
apvieno darba devēju organizācijas, kas pārstāv un aizstāv savu biedru
ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses
apvieno vienas nozares vai profesijas uzņēmumus, nozares profesionāļus,
lai veicinātu attiecīgās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstību, pārstāvētu savu
biedru intereses, veicinātu pieredzes apmaiņu
pārstāv un aizstāv strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās
tiesības un intereses
organizācijas, kas darbojas zīmēšanas, gleznošanas, fotografēšanas, keramikas, skulptūras,
amatniecības/tautas lietišķās un tēlotājas mākslas, dizaina, arhitektūras un restaurācijas,
vēstures, dzejas un literārās, kara memoriālu, mūzikas, dejas un teātra, mazākumtautību,
nekomerciālu muzeju jomās un organizācijas, kas nodrošina humanitāro zinību veicināšanu un
izvērtēšanu, vēstures un kultūras mantojuma aizsardzību, vēsturisku notikumu pieminēšanu,
tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju un nodrošina izklaides un atpūtas
pasākumus.
nodrošina informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālās
radiostacijās, TV kanālos, izdod nekomerciālas grāmatas, žurnālus, laikrakstus un izziņu
katalogu izdevumus, veido
nekomerciālas filmas un nodrošina bibliotēku darbību
sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas, medicīniskā pētniecība, zinātne un tehnoloģijas
un darbībā formālā, neformālā un mūzzizglītībā
nodrošina sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu par veselības jautājumiem,
ambulatoru
terapeitisko aprūpi, fizioterapiju un citus medicīnas pakalpojumus
sniedz nekomerciālu atbalstu iekļaujošas nodarbinātības un iekļaujošas darba vides
veidošanā, palielina iedzīvotāju (īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupu un
tālāk no darba tirgus esošo personu) integrācijas iespējas un konkurētspēju darba tirgū,
noteiktu iedzīvotāju grupu vai personu sociālās aizsardzības nodrošināšana, ir vērsta uz
sieviešu tiesību
ievērošanas un dzimumu līdztiesības nodrošināšanu, darbība vērsta uz bērnu tiesību
aizsardzības un bērnu tiesību izmantošanas nodrošināšanu un kas veicina bērniem (gan
ģimenē, gan ārpusģimenes
aprūpē esošiem) un ģimenei labvēlīgas vides un atbalsta pasākumu veidošanu, bērnu un
ģimenes labklājības līmeņa paaugstināšanu, sniedz atbalstu ģimenei tās pienākumu veikšanā,
tai skaitā bērnu un pieaugušo ģimenes locekļu aprūpē, krīzes situācijās un līdzīgos gadījumos
tālāk no darba tirgus esošo personu) integrācijas iespējas un konkurētspēju darba tirgū,
noteiktu vides aizsardzība, piesārņojuma samazināšana un kontrole, dabas resursu
aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, dabas aizsardzība, vides apziņa un vides sakopšana,
dzīvnieku aizsardzība un labklājība, veterinārie pakalpojumi
kopienas un apkaimes attīstības organizācijas, organizācijas, kas īsteno programmas un
pasākumus, lai uzlabotu ekonomisko infrastruktūru un kapacitāti, tai skaitā ceļus, finanšu
pasākumus, uzņēmējdarbības programmas, sniedz tehniskās un vadības konsultācijas,
palīdzības programmas lauku attīstībai un mājokļu apsaimniekošana
pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, interešu aizstāvības organizācijas, juridiskā
palīdzība, patērētāju tiesību aizsardzība, noziegumu profilakse, atbalsts noziegumu upuriem,
likumpārkāpēju rehabilitācija
nodrošina finanšu līdzekļu piesaisti un pārdali sabiedriska labuma mērķu īstenošanai un
veicina brīvprātīgā darba attīstību, tai skaitā piesaista un apmāca brīvprātīgā darba veicējus
veicina jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veic
darbu ar jaunatni
organizācijas, kas darbojas ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā
koordinē kopīgās intereses sporta nozarē, sporta klubi un centri, sporta pasākumu
organizēšana, sniedz atbalstu sporta organizācijām, aktīvajiem un bijušajiem sportistiem viņu
tiesisko, sociālo, izglītības, karjeras un citu saistīto jautājumu risināšanā un nodrošina sporta
darbinieku apmācību, tālākizglītības un neformālās izglītības pasākumus
kultūras apmaiņa, attīstības sadarbība, starptautiska katastrofu seku likvidēšana un palīdzības
sniegšana, starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana
darbības joma neatbilst nevienai no Biedrību un nodibinājumu klasifikācijā minētajām darbības
jomām

1. Darba devēju
organizācijas,
arodbiedrības,
profesionālās biedrības
un nodibinājumi

2. Kultūra un atpūta

3. Plašsaziņas līdzekļi un
komunikācija
4. Pētniecība un izglītība
5. Veselība

6. Sociālā atbalsta
pasākumi personām

7. Vides un dzīvnieku
aizsardzība
8. Attīstība un mājokļu
apgāde

9. Tiesiskums un interešu
aizstāvība
10. Filantropijas
starpniecība un
brīvprātīgā
darba veicināšana
11. Jaunatnes biedrība
vai nodibinājums
12. Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
organizācijas
13. Sporta biedrības un
nodibinājumi
14. Starptautiskās
aktivitātes
15. Citur neklasificēta
biedrība vai
nodibinājums

NVO cilvēkresursu raksturojums

Brīvprātīgā darba veicējs nesaņem finansiālu atalgojumu, bet noteikti saņem gandarījumu un
paveiktā novērtējumu. Izdevumus, kas brīvprātīgajam radušies darba izpildes gaitā,
piemēram, par kancelejas preču iegādi, telefonsarunām, transporta izdevumiem, sedz NVO,
kurā tiek veikts brīvprātīgā darbs.
Laba prakse ir sākotnēji noslēgt ar brīvprātīgo vienošanos par veicamajiem darba
uzdevumiem un pienākumiem, gādāt, lai brīvprātīgie saņemtu piemērotu apmācību un vadību,
kā arī nodrošināt piemērotu negadījumu, veselības un civiltiesisko apdrošināšanu.
Brīvprātīgajam ir tiesības uz taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.
Dažādās valstīs ir atšķirīgs regulējums par brīvprātīgo civiltiesisko atbildību. Veicot brīvprātīgo
darbu, Latvijā brīvprātīgos ir iespējams apdrošināt.

5. NVO DIBINĀŠANA UN DARBĪBAS ATTĪSTĪBA
NVO dibināšana
Pirms veidot NVO ir būtiski saprast, kāda veida NVO juridisko formu vēlaties veidot,
piemēram, biedrību vai nodibinājumu (definīcijas skat.2. punktā).
NVO var nodibināt fiziskas un juridiskas personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības.
NVO var dibināt uz noteiktu vai neierobežotu laiku. Biedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt
mazāks par 2 cilvēkiem (nodibinājuma gadījumā – dibinātājs var būt 1 persona vai tas var tikt
dibināts uz testamenta pamata). Pirms pieteikuma par NVO ierakstīšanu Biedrību un
nodibinājumu reģistrā, dibinātājiem jāpieņem lēmums par biedrības dibināšanu, jāapstiprina
biedrības statūti un jāvienojas par pārvaldes institūciju (veidu).
Visi dokumenti NVO reģistrēšanai, kopā ar dokumentu par valsts nodevas samaksu (~15,00
EUR) ir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistrā Rīgā vai kādā no Reģionālajām nodaļām Latvijā
(Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Saldū, Valmierā, Ventspilī) www.ur.gov.lv.
Dokumentus var nosūtīt arī pa pastu. Bezmaksas konsultācijas par NVO reģistrēšanu, kā arī
reģistrācijas dokumentu paraugus ar skaidrojumiem var saņemt Latvijas pilsoniskajā aliansē
www.nvo.lv.
Visiem Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem svešvalodā pievieno to tulkojumu latviešu valodā, kas
apliecināts atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā prasībām".
Ja ārvalstīs izsniegtais dokuments ir publisks, tad tulkojumam jābūt apliecinātam notariālā kārtībā. Visi Uzņēmumu
reģistrā iesniedzamie ārvalstīs izdotie publiskie dokumenti ir jālegalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.
Ar legalizācijas procedūru ārvalstīs izdots publisks dokuments iegūst juridisku spēku Latvijas Republikā.
Dokumenta legalizācijas neskaidros jautājumus var noskaidrot Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā
http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija.

Latvijā daudzus pakalpojumus ir iespējams pieteikt un saņemt elektroniski www.latvija.lv.
Nodibināt NVO ir iespējams neizejot no mājam. Tam nepieciešams noformēt Latvijā izsniegtu
drošo elektronisko parakstu (personas apliecību (eID) vai Latvijas Valsts Radio un Televīzijas
Centra www.eparaksts.lv izsniegtu drošo
e-paraksta viedkarti.

NVO finansēšanas avoti
PAŠU RESURSI
NVO savu mērķu sasniegšanai un ikdienas darba nodrošināšanai ir iespējams nodrošināt
finansējumu no pašu resursiem – biedru naudas maksājumiem un biedru ziedojumiem savai
NVO. Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību katra biedrība nosaka pati. Biedrībā
noteiktais biedru naudas maksājumu apmērs un maksāšanas kārtība neliedz biedriem ziedot
savai biedrībai pašu biedru individuāli izvēlētas summas.
Privātais, pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības atbalsts
Vairāk informācijas par finanšu piesaisti NVO var meklēt dažādu NVO, pašvaldību un valsts
pārvaldes iestāžu izdotās un internetā publicētās Projektu vadības rokasgrāmatās.
Privātais atbalsts
NVO ir iespēja piedalīties dažādu privātu fondu organizētajos projektu konkursos, piemēram:
- kopienu iniciatīvu fonds www.iniciativa.lv
- kopienu fondu projektu konkursi, piemēram, Valmieras novada fonds www.vnf.lv
- Rietumu bankas labdarības fonds www.rblf.lv
NVO ir iespēja piesaistīt privāto finansējumu ziedojumu veidā (vairāk skat.5.3.punktu).
Pašvaldības atbalsts
Arvien vairāk pašvaldību Latvijā veido un organizē dažādus projektu konkursus iedzīvotāju
(NVO) iniciatīvu īstenošanai konkrētas pašvaldības teritorijā, piemēram, Rīgas Dome,
Jūrmalas pilsētas dome, Liepājas pilsētas dome, Siguldas novada dome, Jelgavas novada
dome un daudzas citas. Ir pašvaldības, kurās ir skaidri noteikta kārtība dažādu
līdzfinansējumu saņemšanai, startējot uz lielākiem projektu konkursiem, piemēram, Tukuma
novada domei. Atsevišķas pašvaldības atbalsta savas NVO, deleģējot tām kādus konkrētus
uzdevumus, piemēram, Aizputes novada dome vai piešķirot dotācijas (pašvaldības budžeta
līdzekļus) konkrētu uzdevumu veikšanai.
Jebkurā gadījumā, ikvienai NVO ir tiesības griezties savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kuras
teritorijā ir iecerēts īstenot kādu iniciatīvu, ar iesniegumu atbalsta piešķiršanai. Vairāk par
katras konkrētas pašvaldības iespējām atbalstīt NVO iniciatīvas var uzzināt, griežoties savā
pašvaldībā.
VALSTS FINANSĒJUMS
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, Latvijā kā lielākie izaicinājumi un reizē arī prioritātes
pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, tika noteikti:
- mazākumtautību atzīšana un tiesību respektēšana;
- sabiedrības integrācijas veicināšana;
- labklājības sekmēšana un darba jautājumu risināšana.
Šajās jomās tiek īstenotas neskaitāmas iniciatīvas un atbalsts no valsts puses.
Valsts pati organizē virkni pasākumus iepriekšminēto mērķu sasniegšanai. Valsts finansējumu
atsevišķos gadījumos ir iespējams saņemt dotāciju, valsts deleģēta uzdevuma veidā un arī
valsts kapitālsabiedrību ziedojumu veidā (tikai SLO ieguvušām organizācijām – vairāk
skat.5.3.punktu). Valsts NVO sektoru atbalsta atsevišķos iepirkumu konkursos par
uzvarētājiem atzīstot NVO (vairāk skat.5.2.3.punktu). Virkne NVO Latvijā saņem netiešu valsts
atbalstu – atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā (piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis).
Popularākie projektu konkursi, kas būtu saistoši trešo valstu valstspiederīgajiem, ir meklējami:
- LR Kultūras ministrija www.km.gov.lv
- Sabiedrības integrācijas fonds www.sif.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra LR Izglītības un zinātnes minsitrijas uzdevumā
www.jaunatne.gov.lv
* Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv
EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒJUMS
Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gadā, arvien lielāks finansējums
daudzveidīgām programmām Latvijas NVO ir pieejams gan startējot projektu konkursos, kurus
administrē Latvijas valsts, gan iesniedzot savus projektu iesniegumus Eiropas Komisijas
institūcijās.
Par dažādiem projektu konkursiem ērti var uzzināt atbildīgo institūciju mājas lapās (piemēram,
www.esfondi.lv) un NVO reusursu centros (kontaktus skat. 7.punktā).
Ja NVO iepriekš nav piedalījusies projektu konkursus, noteikti ir vērts apmeklēt dažādus
bezmaksas informatīvus seminārus par projektu konkursu nosacījumiem un projektu
iesniegumu sagatavošanu, ko organizē gan valsts pārvaldes iestādes, gan NVO centri.
Rīdziniekiem ļoti daudzveidīgu piedāvājumu nodrošina Rīgas NVO nams
http://www.iksd.riga.lv/public/56037.html).
CITU VALSTU VALDĪBAS FINANSĒJUMS
Dažādas valstu valdības veido savas atbalsta programmas ar mērķi veicināti savstarpēju
sadarbību. Ir citu valstu valdību programas, kas tiek administrētas arī uz vietas Latvijā.
Populārākās citu valstu valdību programmas Latvijā ir Ziemeļvalstu Ministru padomes
programma (www.norden.lv), Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas grantu programma
(www.eeagrants.org) un dažādu valstu valdību programmas, par kurām vairāk var uzzināt
valstu pārstāvniecībās Latvijā, piemēram ASV vēstniecība, Britu padomes pārstāvniecība
Latvijā, Vācijas vēstniecība, u.c.
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Latvijas valsts likumdošana paredz iespēju ikvienai NVO veikt saimniecisko darbību – sniegt
pakalpojumus un/vai ražot un pārdot produktus. NVO vidū visizplatītākie saimnieciskās
darbības veidi ir:
 pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm (t.sk. dalība iepirkumu konkursos),
 sociālā uzņēmējdarbība (tiek attīstīta uzņēmējdarbība ar mērķi iegūto peļņu novirzīt NVO
mērķu sasniegšanai) www.socialauznemejdarbiba.lv.

Sabiedriskā labuma organizāciju darbība un statusa saņemšana
Atsevišķu NVO grupu veido sabiedriskā labuma organizācijas (SLO), kuru darbības mērķi ir
saistīti ar labdarību, cilvēktiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības,
zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības
sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.
SLO statuss NVO sniedz plašākas iespējas piesaistīt finansējumu no privātā sektora –
potenciālajam ziedotājam SLO statuss dod skaidru ziņu, ka NVO darbojas sabiedrības
interesēs un likuma ietvaros, ka NVO darbība tiek kontrolēta un papildus ziedotājs iegūst arī
nodokļu atlaides.
Jārēķinās, ka SLO statuss uzliek administratīvu slogu – strikti jāievēro SLO likuma noteikumi,
ik gadu jāatskaitās par padarīto, SLO statusu ieguvušās NVO administratīvajiem izdevumiem
drīkst izlietot ne vairāk kā 25% no attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotajiem vispārējiem
ziedojumiem, jāievēro strikti nosacījumi attiecībā uz finanšu līdzekļu un mantas izlietošanu –
SLO drīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus tikai pamatojoties uz
rakstveida līguma pamata un tikai saskaņā piešķirtajām SLO darbības jomām.

Savukārt, ziedotāju motivācija ziedot SLO ir ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” paredzētā
iespēja gan fiziskām, gan juridiskām personām ziedojot SLO mantu vai finanšu līdzekļus,
saņemt nodokļu atvieglojumus.
Ja esat izlēmuši savai NVO iegūt SLO statusu, noteikti detalizēti iepazīstieties ar informaciju
Valsts
ieņēmumu
dienesta
mājas
lapā
internetā
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4527&hl=1.

6. BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS AR DAŽĀDĀM MĒRĶA GRUPĀM
Brīvprātīgais darbs ar bērniem
Brīvprātīgo darbu ar bērniem brīvprātīgais var veikt jebkurā NVO, kas strādā ar bērniem vai
iestādēm, kas strādā ar bērniem, un, kuras iekšējie normatīvie akti paredz brīvprātīgo palīgu
esamību. Visbiežāk brīvprātīgo darbu ar bērniem var veikt bērnu namos, bērnu aprūpes
centros, dienas centros, bērnu slimnīcās utt.
Prasmes, kuras jāpiemīt, lai brīvprātīgais varētu sekmīgi strādāt ar bērniem: radošums,
elastība, māka saprasties ar bērniem un pusaudžiem, u.c.
Brīvprātīgais darbs ar pusaudžiem un jauniešiem
Brīvprātīgo darbu ar pusaudžiem un jauniešiem brīvprātīgais var veikt jebkurā NVO, kas
strādā ar pusaudžiem un jauniešiem vai iestādē, kas strādā ar pusaudžiem un jauniešiem un
kuras iekšējie normatīvie akti paredz brīvprātīgo palīgu esamību. Visbiežāk brīvprātīgo darbu
ar pusaudžiem un jauniešiem var veikt bērnu namos, bērnu aprūpes centros, dienas centros,
slimnīcās, jaunatnes iniciatīvu centros, jauniešu mājās, skolās, NVO utt.
Prasmes, kuras jāpiemīt, lai brīvprātīgais varētu sekmīgi strādāt ar pusaudžiem un jauniešiem:
radošums, elastība, māka saprasties, spēja komunicēt, iejūtība, atvērtība un spēja risināt
konfliktus, u.c.
Brīvprātīgais darbs ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Brīvprātīgo darbu ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem brīvprātīgais var veikt jebkurā NVO,
kas strādā ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai tos apvieno, NVO, kas sadarbojas ar
iestādēm, kas strādā ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai individuāli ikdienā palīdzot
cilvēkam ar kustību traucējumiem.
Visbiežāk brīvprātīgo darbu ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem var veikt aprūpes un dienas
centros, slimnīcās, pansionātos vai īpaši pielāgotās skolās/bērnudārzos.
Brīvprātīgais darbs ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem ne vienmēr ir īpaši jāorganizē, pietiek
būt iecietīgam un palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem ikdienā.
Prasmes, kuras jāpiemīt, lai brīvprātīgais varētu sekmīgi strādāt ar cilvēkiem ar kustību
traucējumiem: iejūtība, vēlme palīdzēt, pacietība, radošums, elastība un māka saprasties,
spēja komunicēt, atvērtība, spēja pieņemt citādākus u.c.
Brīvprātīgais darbs ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Brīvprātīgo darbu ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem brīvprātīgais var veikt
jebkurā NVO, kas strādā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai tos apvieno, NVO,
kas sadarbojas ar iestādēm, kas strādā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai
individuāli ikdienā palīdzot cilvēkam ar garīgās attīstības traucējumiem.

Visbiežāk brīvprātīgo darbu ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem var veikt aprūpes
un dienas centros, slimnīcās, pansionātos vai individuāli Brīvprātīgais darbs ar cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem ne vienmēr ir īpaši jāorganizē, pietiek būt iecietīgam un
palīdzēt cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem ikdienā.
Prasmes, kuras jāpiemīt, lai brīvprātīgais varētu sekmīgi strādāt ar cilvēkiem ar garīgās
attīstības traucējumiem: iejūtība, vēlme palīdzēt, pacietība, radošums, elastība un māka
saprasties, spēja komunicēt, atvērtība, spēja pieņemt citādākus u.c.
Brīvprātīgais darbs ar jaunajiem vecākiem
Brīvprātīgo darbu ar jaunajiem vecākiem brīvprātīgais var veikt jebkurā NVO, kuras mērķa
grupa ir jaunie vecāki, t.sk. bērni vai tos apvieno, vai NVO, kas sadarbojas ar iestādēm, kas
strādā ar jaunajiem vecākiem, t.sk. bērniem.
Visbiežāk brīvprātīgo darbu ar jaunajiem vecākiem var veikt palīdzot pieskatīt bērnus, kamēr
jaunie vecāki strādā vai mācās, organizējot un/vai vadot dažādas izglītojošas nodarbības
jaunajiem vecākiem, piedaloties jauno vecāku interešu aizstāvībā vai palīdzot jaunajiem
vecākiem ikdienas bērnu aprūpes jautājumu kārtošanā un nodrošināšanā.
Prasmes, kuras jāpiemīt, lai brīvprātīgais varētu sekmīgi strādāt ar jaunajiem vecākiem:
iejūtība, vēlme palīdzēt, pacietība, radošums, elastība un māka saprasties, spēja komunicēt,
atvērtība, spēja pieņemt citādākus u.c. Strādājot ar jaunajiem vecākiem, augstu tiks novērtēts,
ja brīvprātīgajam ir profesionālas zināšanas medicīnā vai pedagoģijā.
Brīvprātīgais darbs ar pieaugušajiem
Brīvprātīgo darbu ar pieaugušajiem Latvijā var veikt ikvienā NVO darbības jomā – atkarībā no
brīvprātīgo interesēm. Tā var būt gan vide, gan sports, gan jauniešu brīvais laiks, gan
veselība, māksla un kultūra un citas. Strādājot ar pieaugušajiem, vispopulārākais darbības
virziens ir izglītojoši un brīvā laika pavadīšanas pasākumi.
Ērti atrast informāciju par dažādām brīvprātīgā darba iespējām ikvienam un piedāvāt
brīvprātīgā darba iespējas interesentiem savā organizācijā var portālā www.brivpratigie.lv.

7. KĀDĀS NVO ES VARU IESAISTĪTIES?
Iesaistīties NVO darbā ikvienam ir iespēja divos veidos:
- dibinot savām interesēm atbilstošu NVO un attīstot tās darbu (sīkāk.skat.5. punktu)
- iesaistoties kādas jau darbojošas NVO darbībā, atbilstoši savām interesēm.
TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO INTEGRĀCIJA, CILVĒKTIESĪBAS UN ATBALSTS
Radošā apvienība jauniešiem „Trepes”
www.vairoprieku.lv
Biedrības mērķi ir veicināt jauniešu integrēšanos sociālajā un kultūras dzīvē, iesaistot sociālās
palīdzības un pašpalīdzības pakalpojumu sniegšanā, popularizējot brīvprātības principu;
rosināt jauniešu pašiniciatīvu izglītot savus vienaudžus, radoši pavadīt brīvo laiku, rīkot sev
atbilstošus pasākumus, nometnes, projektus un piesaistīt līdzekļus to realizēšanai; radīt
izpratni par muiltikulturālu sabiedrību pasaulē. Organizācija darbojas Rīgā un reģionos ar
dažādām mērķa grupām. Organizācija darbojās visās jauniešu personības attīstībai
svarīgajās jomās. Tiek pievērsta uzmanība, lai jaunieši apgūtu pašpalīdzības prasmes savai
attīstībai, izglītībai un informētībai. Ļoti svarīgi biedrības biedriem ir būt brīvprātīgajiem
sociālās iekļaušanas jomā sabiedrībā, lai jaunieši mācītos būt sociāli aktīvi, atbildīgi.

Organizācija aktivitātēs iesaista savus draugus, vienaudžus un sabiedrībā pazīstamus
cilvēkus.
Patvērums Drošā māja
http://www.patverums-dm.lv/
Mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem
imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts
alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību,
mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem
imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts
alternatīvais statuss; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un
reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tai skaitā,
patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veidojot
interaktīvas apmācības formas; attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām,
sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē; sekmēt cilvēktiesību ievērošanu
un sniegt atbalstu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.
Brīvprātīgais darbs ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem ne vienmēr ir īpaši jāorganizē, pietiek
būt iecietīgam un palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem ikdienā.
Prasmes, kuras jāpiemīt, lai brīvprātīgais varētu sekmīgi strādāt ar cilvēkiem ar kustību
traucējumiem: iejūtība, vēlme palīdzēt, pacietība, radošums, elastība un māka saprasties,
spēja komunicēt, atvērtība, spēja pieņemt citādākus u.c.
DAŽĀDU MAZĀKUMTAUTĪBU BIEDRĪBAS LATVIJĀ
Līdzās pamatnācijai - latviešiem, mūsu valstī dzīvo 154 dažādu tautību pārstāvji, kas veido
apmēram 40% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Daudzas etniskās grupas attīsta savas
kultūras
biedrību
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5321/Petijums_mazakumtautibu_interesu_ai
zstaviba.pdf
I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija (LNKBA)
https://lnkba.wordpress.com/
LNKBA darbības virzieni:
 senču kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība;
 harmonisku starpetnisko attiecību veidošana;
 valstī dzīvojošo cilvēku konsolidācija;
 dialoga, integrācijas, tolerances un dažādo tautību savstarpējo sadarbības ideju,
eiropeisko principu realizācija;
 daudzvalodības propaganda un īpaši – latviešu valodas nozīmes stiprināšana;
 apstākļu veicināšana, kad arī māzturīgie Latvijas iedzivotāji var tuvināties kultūrai.
LNKBA palīdz ļaudīm pilnīgāk apzināties savas etniskas saiknes, izzināt savu kultūru un
valodu, reliģiskās tradīcijas.
Papildus LNKBA biedru organizācijām, Latvijā sava kultūras biedrība ir arī afrikāņiem,
arābiem, bulgāriem, čehiem un citām tautu kultūrām, kā arī visā Latvijā darbojas dažādas
staarpetniskas NVO, kur piederību nosaka vairāk tieši tas, kurā Latvijas pašvaldībā cilvēks
dzīvo (Jelgava, Krāslava, Liepāja,
Rēzekne, Daugavpils, Smiltene u.c.)
http://www.liic.lv/uploads/filedir/File/Mazakumtautibu%20NVOs%20Latvija.pdf

CILVĒKI AR INVALIDITĀTI
Apvienība “Apeirons”
www.apeirons.lv
Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Apvienības mērķauditorija sabiedrība kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī
jauniešiem. Apvienības galvenie darbības virzieni ir: interešu aizstāvība, nodarbinātība, vides
pieejamība, cilvēktiesības, piedalīšanās Nacionālajā un Starptautiskajā invalīdu sadarbības
tīklā, iekļaujošā izglītība, e-pieejamība, jauniešu kustība, brīvprātīgais darbs, Apeirona
videostudija, cita darbība, lai palīdzētu uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīvi Latvijā, veicinātu
sapratni un toleranci.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”
www.sustento.lv
Sustento mēŗķi ir:
- veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un
vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos; ietekmēt šai mērķauditorijai labvēlīgas
likumdošanas izstrādi, pieņemšanu un realizāciju;
- veidot starptautisku sadarbību ar citām organizācijām, kas darbojas līdzīgā jomā;
- atbalstīt to organizāciju darbību mūsu valstī, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un
hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai,
- sadarbībā ar nacionālajiem un vietējiem masu informācijas līdzekļiem sabiedrībā
nepārtraukti veidot pozitīvu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām.

HUMANITĀRĀS TIESĪBAS UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
www.redcross.lv
Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība pamatā
aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja ar nodaļām pilsētās,
pagastos un organizācijās, sniedzot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām.
LSK ir 24 komitejas, 227 nodaļas, t.sk. 10 komitejās aktīvi darbojas jaunieši. LSK noteiktie
pamatuzdevumi ir popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, SSK/SP kustības
pamatprincipus; būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijās sniedzot palīdzību cietušajiem,
apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā; pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu
dzīves veidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā; nodrošināt LSK
meklēšanas dienesta darbu; popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību un citi.
Biedrība “Palīdzēsim.lv”
www.palidzesim.lv
Biedrības “Palīdzēsim.lv” darbība ir balstīta un brīvprātību un labdarību, palīdzības sniegšanu
ģimenēm ar bērniem. Tās darbību veido 3 galvenie virzieni:
1) primārās palīdzības sniegšana sadzīves jautājumos (pārtika, saimniecības lietas, mēbeles
u.c.),
2) atbalsts veselības problēmu risināšanā,

3) sociālās integrācijas pasākumu organizēšana.
Biedrība darbojas kopš 2009.gada un ir ieguvusi daudzveidīgu pieredzi darbam ar dažādām
mērķa grupām.

STUDENTU APVIENĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS
Latvijas Studentu Apvienība
www.lsa.lv
LSA ir biedrība, kuras biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Studējošo
pašpārvaldes nodrošina biedrības darbību, pārstāvot savas augstskolu studentu intereses
demokrātiskās.

MEDIJU JOMA
FEJS Latvija
www.fejs.lv
FEJS mērķi ir uzlabot Latvijas žurnālistikas studentu un jauno žurnālistu profesionālās
iemaņas; veidot kontaktu starp žurnālistikas studentiem un žurnālistu profesionālo vidi;
veicināt publisku diskusiju par aktuālām žurnālistikas problēmām un žurnālistikas attīstības
tendencēm; veidot starptautisku žurnālistu un žurnālistikas organizāciju sadarbības tīklu un
veicināt Latvijas žurnālistikas studentu un jauno žurnālistu zināšanu un pieredzes apmaiņu
starptautiskā līmenī; sniegt žurnālistikas studentiem un jaunajiem žurnālistiem iespēju realizēt
žurnālistikas projektus lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī; rosināt žurnālistikas
studentus un jaunos žurnālistus aktīvi piedalīties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicinot
neatkarīgu un ētisku žurnālistiku.
FEJS ir Eiropas žurnālistu studentu apvienības biedrs.
Youth Media House
www.youngmediahouse.com
Young Media House ir Biedrības “Avantis” izveidots Jauniešu mediju centrs, kur ikdienā tikties
un darboties jauniešiem, kam interesē mediju joma. Tā ir vieta, kur lekcijās un semināros satikt
mediju jomas profesionāļus un iedvesmoties. Vieta, kas pulcē nākotnes spicākos un
radošākos mediju prātus. Mediju centrs bāzējas Rīgā, bet tas ir mobils un piedāvā dažādas
aktivitātes arī reģionos un dažādās Rīgas vietās. Paši aktivitāšu rīkotāji ir jaunieši, kas
mentoru pavadībā realizē idejas, ko piedāvāt vienaudžiem.
Mediju profesionāļu asociācijas
Latvijas Žurnālistu asociācija www.latvijaszurnalisti.lv
Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem www.lasap.lv

JAUNIEŠU VESELĪBA UN VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ)
www.lskj.lv
LSKJ ir biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) struktūrvienība, kas darbojas kā jaunatnes
organizācija. LSKJ darbības virzieni ir semināru un apmācību organizēšana, nometņu
rīkošana, akcijas un ziedojumu vākšanas kampaņas, kā arī kopīga sava brīvā laika plānošana.
LSKJ darbības pamatā ir programmas, kas sniedz iespēju katram jaunietim izvēlēties sev
piemērotāko un aktuālāko programmu, kurā darbojoties ir iespēja iesaistīties jau esošajās
aktivitātēs, gan arī realizēt savas idejas: pirmās palīdzības apmācības un nodrošināšana
dažādos pasākumos, festivālos; sociālā integrācija; veselības veicināšana; diskriminācija un
vardarbības mazināšana.
Papardes zieds
www.papardeszieds.lv
"Papardes zieds" ir Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija, darbojas
jau vairāk kā 15 gadu. Organizācijas mērķis ir panākt, lai cilvēki saprastu, ka seksuālās un
reproduktīvās veselības jautājumi ir tikpat būtiski, cik izglītība un veselība vispār, lai tiktu
īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami
kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. Tiek attīstīts
Papardes zieda jauniešu veselības un izglītības centra darbs, kas nodrošina veselības
profilakses un izglītības pakalpojumus jauniešiem. Jauniešiem centrs piedāvā vienaudžu
izglītības programmas, konsultācijas neklātienē (karstais pasts) un informatīvos izdevumus.
Darbības virzieni: jaunieši, HIV/AIDS un seksuāli transmitīvās slimības, pieejamība, aborts un
interesu aizstāvība.
RADOŠUMS UN IZGLĪTOŠANĀS
Jauniešu studija BaMbuss
www.facebook.com/jsbambuss
Jauniešu studija ir Nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” www.brf.lv veidota iniciatīva, kas
darbojas Rīgā un piedāvā jauniešiem daudzveidīgas izglītojošas un brīvā laika pavadīšanas
iespējas, brīvprātīgā darba iespējas un iespējas dalībai starptautiskos projektos Latvijā un
ārpus Latvijas – radošas nodarbības, valodu klubi, multimediju nodarbības, diskusiju klubs
“Jaunieši runā”, tikšanās ar iedvesmojošiem cilvēkiem, līdzdalības akcijas un citas aktivitātes.
RED – Radošo efektu darbnīca (RED)
www.redngo.lv
RED ir atvērta ikvienam uzņēmīgam, radošam, izpalīdzīgam, darboties un augt gribošam
jaunietim, kurš ir gatavs izaicinājumam un vēlas padarīt Latviju zinošāku, prasmīgāku,
priecīgāku, izpalīdzīgāku jeb vienkārši lielisku vietu, kur dzīvot, augt un būt laimīgam.
RED nodrošina jauniešiem iespēju brīvi radoši izpausties; veicina starpkultūru dialogu – gan
to, kas risinās starp dažādu kultūru pārstāvjiem, gan to, kas noris jebkuru divu indivīdu starpā.
RED darbojas Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” www.kopnica.lv, kas ir radošu izpausmju vide
ikvienam jaunietim un jaunatnes organizācijai Rīgā.

ĀRA DZĪVES PASĀKUMI (OUTDOOR)
Piedzīvojumu gars
www.piedzivojumugars.lv
Pieredzes un piedzīvojumu izglītības jomas attīstītāji Latvijā ir atvērti jauniešiem ir vecumā no
17 līdz 28 gadiem. Ja Tev patīk piedzīvojumi, nometnes un aktīvs dzīvesveids; Tev ir
nebeidzamas enerģijas rezerves kurās dalīties; vēlies piedalīties klašu piedzīvojumu
ekskursiju, bērnu nometņu, ekspedīciju un dažādu apmācību organizēšanā un
nodrošināšanā, pievienojies!
Lūzumpunkts
www.luzumpunkts.lv
Piedzīvojumu organizācija „Lūzumpunkts” apvieno aktīvās atpūtas speciālistus un
komandveidošanas trenerus. Lūzumpunkts līdz šim ir īstenojuši daudzus piedzīvojumu
izglītības projektus un aktivitātes Latvijā, Eiropā un citur pasaulē. Lūzumpunkts specializējas
piedzīvojumu, aktīvās atpūtas pasākumu, komandas veidošanas un attīstības treniņu,
fotoorientēšanās sacensību un aktīvā tūrisma piedzīvojumu ceļojumu izveidē, vadīšanā un
īstenošanā.
NETRADICIONĀLO (IELU) UN AMATIERU SPORTS
Ghetto games
www.ghettogamaes.lv
Ghetto šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu kustība valstī. Zem Ghetto karoga tiek
organizēti teju 70 pasākumi sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri
sportot un veselīgi pavadīt laiku. Ja Tevi interesē armvrestlings, BMX frīstails, ekstrēmā
skrituļslidošana, galda futbols, ielu basketbols, ielu dejas, ielu florbols, ielu futbols, skeitbords,
ielu vingrošana, MTB duālais slaloms, fiksētie velosipēdi, fingerbordi, ielu motociklu frīstails,
MTB frīstaila dirti, skimbords, snovbords, veikbords, velo polo, velotriāls un citi sporta veidi,
Ghetto Games ir vieta, kur jābūt.
Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA)
www.sportsvisiem.lv
LTSA ir mūsdienīga, sabiedriska organizācija tautas sportam un tautas veselībai.
LTSA organizē slimību profilaksi un veselību veicinošus tautas sporta pasākumus, kuros
galvenie dalībnieki ir Latvijas iedzīvotāji, kas nenodarbojas ar profesionālo sportu. LTSA
regulāri organizē dažādus masu sporta veida festivālus visā Latvijā.

Līdzdalība lēmumu pieņemšanā
Nacionālā līmenī NVO apvienības līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā – sadarbojas ar valsts
pārvaldes iestādēm un citām NVO kopīgu mērķu sasniegšanā, veidojot un īstenojot valsts
politiku dažādās nozarēs.
Latvijā darbojas dažādas NVO apvienības:
 NVO “jumta” organizācija Latvijā - Latvijas pilsoniskā alianse www.nvo.lv,
 Attīstības sadarbība nacionālajā un starptautiskajā līmenī – Latvijas Platforma attīstības
sadarbībai www.lapas.lv,
 Jaunatnes politika – Latvijas Jaunatnes padome www.ljp.lv,

 Cilvēku ar īpašām vajadzībam interešu aizstāvība - Latvijas Cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” www.sustento.lv un Apvienība
“Apeirons” www.apeirons.lv,
 Sieviešu tiesības - Resursu centrs sievietēm “Marta” www.marta.lv un Latvijas
Sieviešu
organizāciju
sadarbības
tīkls
www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv.
 Profesionālās asociācijas – Latvijas Darba devēju konfederācija www.lddk.lv un citas.
Pašvaldību līmenī pašvaldībās darbojas dažādas konsultatīvās padomes, kurās
piedalās pašvaldību teritorijā darbojošāš NVO. Konsultatīvās padomes ir tematiskas un
darbojas kādas konkrētas pašvaldības nodaļas vai departamenta pārraudzībā. Konsultatīvo
padomju darba kvalitāte ir atkarīga ne tikai no NVO aktivitātes un intereses, bet arī no
pašvaldību intereses un motivācijas lēmumu pieņemšanā iesaistīt NVO.
Piemēram,
Siguldā
Jaunatnes
lietu
konsultatīvā
padome
https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dome/jaunatnes_lietu_konsultativa_pado
me/, Jūrmalā Sabiedriskā padome http://www.jurmala.lv/page/1162, Liepājas Domes
Trīspusējā konsultatīvā padome www.liepajniekiem.lv, Daugavpils pilsētas domes
Sabiedriskā konsultatīvā padome www.daugavpils.lv un citas.

Citas NVO meklē:















Latvijas NVO datu bāze www.ngolatvia.lv/lv/nvo-datu-baze
Informācijas portāls par un ap jauniešiem www.jaunatneslietas.lv
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai www.lapas.lv
Reģionālie NVO
centri: Kurzemē www.kurzemesnvo.lv,
Dienvidlatgalē
www.nvoc.lv, Zemgalē www.zemgalei.lv, Vidzemē www.vnf.lv, Rīgas reģionā
www.nvo.lv, Vidusdaugavas NVO centrs www.jekabpilsnvo.lv, Preiļu un apkārtējo
novadu NVO centrs www.preilunvo.lv, NVO nams Rīgā www.integracija.riga.lv.
Senioru organizācijas visā Latvijā
- Latvijas Pensionāru federācija –
www.pensionari.lv
Veselība un veselības aprūpe – Latvijas Ārstu biedrība – www.arstubiedriba.lv
Kultūras un mākslas organizācijas Latvijā www.kulturaskarte.lv/lv/nevalstiskaorganizacija
Uzņēmējdarbības un profesionālās asociācijas – Latvijas Darba devēju konfederācija
www.lddk.lv un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība www.lbas.lv
Vides
aizsardzības
organizācijas
Latvijā
http://biodiv.lvgma.gov.lv/information/fol426040
Patērētaju tiesību aizsardzība - Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
www.pateretajs.lv
Iedzīvotāju intereses lauku pašvaldībās, vietējo partnerību apvienība – Latvijas Lauku
forums www.llf.partneribas.lv
Starpkultūru dialogs – Annas Lindes fonda Latvijas tīkls www.annaslindesfonds.lv

Izmantotā literatūra
1. Latvijas pilsoniskā alianse
http://nvo.lv/site/attachments/03/11/2014/Petijums_Parskats_par_NVO_s
ektoru_LV_2013.pdf
2. Nacionālais integrācijas centrs www.integration.lv
3. LR Uzņēmumu reģistrs www.ur.gov.lv
4. Valsts ieņēmumu dienests
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4527&hl=1
5. LR Kultūras ministrija
http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/pazMK_biedrnodklasif.ht
ml
6. Sabiedrības integrācijas fonds www.sif.lv
7. Latvijas valsts portāls www.likumi.lv

