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 Ievads 

 

Projektu „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un 

attīstības izglītības politikas veidošanas procesā” laikā no 2012. gada 

septembra līdz 2013. gada septembrim īstenoja Izglītības attīstības centrs 

(IAC) sadarbībā ar partneriem GLEN Latvija, Latvijas Platforma attīstības 

sadarbībai (LAPAS) un Development Bulb. To finansēja Eiropas Sociālais fonds. 

Projekta mērķis – sekmēt attīstības izglītības (AI) un attīstības sadarbības 

(AS) jomā strādājošo NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publisko pakalpojumu 

sniegšanā, ES politikas instrumentu un ārvalstu līdzfinansēto projektu ieviešanā. 

Projekta dalībnieki piedalījās izglītojošos semināros, kurus vadīja attīstības 

jomas, mediju, projektu vadības, informācijas tehnoloģiju un citu nozaru 

eksperti. Divās ārvalstu prakses izpētes vizītēs tika izzināta attīstības sadarbības 

un attīstības izglītības situācija Igaunijā un Apvienotajā Karalistē. Pieredzes 

apmaiņas vizītes sagatavoja Lielbritānijas NVO Līdsas Attīstības izglītības centrs 

un Igaunijas NVO Mondo. Projekta rezultātā ir pieaugusi dalīborganizāciju 

saturiskā un administratīvā kapacitāte, stiprināta partnerība Latvijā un ārvalstīs. 

Projekta ietvaros tapuši Ceļvedis un Stratēģija NVO kapacitātes stiprināšanai 

attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās. Vairāk par projekta gaitu un 

rezultātiem uzziniet www.iac.edu.lv. 

 „Ceļvedi NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un 

attīstības izglītības jomās” sagatavoja projekta partnerorganizāciju dalībnieki. 

Ceļveža mērķis ir sniegt atbalstu organizācijām un individuāliem interesentiem, 

kuri vēlas darboties attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. 

 

Izdevumā lasiet  

Kas ir attīstības sadarbība un attīstības izglītība .................................................. 4 

No vērtībām pie rīcības ..................................................................................................... 7 

Ieskats Latvijas nevalstisko organizāciju darba pieredzē .................................. 9 

Projekta izglītojošo semināru pieredze un secinājumi .................................... 16 

Projekta ārvalstu vizīšu laikā gūtās atziņas .......................................................... 22 

Resursi attīstības sadarbības un attīstības izglītības tematikā .................... 24 

Projekta partnerorganizācijas ....................................................................................  25 

http://www.iac.edu.lv/
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 Kas ir attīstības sadarbība un  
attīstības izglītība 

 

Mūsdienu pasauli raksturo pieaugoši savstarpējās mijiedarbības procesi, 

straujas tehnoloģiskas pārmaiņas, informācijas sabiedrības attīstība, ekoloģiski, 

sociāli un ekonomiski izaicinājumi, kopēju rīcību un politiku veidošana globali-

zācijas radīto problēmu mazināšanai. Piemēram, viens no aktuālajiem izaici-

nājumiem ir nevienlīdzības mazināšana – starp reģioniem, valstīm, sabiedrības 

grupām un arī indivīdiem. 

Kopš Latvija 1991. gadā ir pievienojusies ANO, Latvijas ārpolitika ir 

ieguvusi globālu dimensiju, Latvija aktīvi darbojas ES un citās valstu sadarbības 

organizācijās. Pievienojoties ANO Tūkstošgades deklarācijai, Latvija ir demon-

strējusi apņēmību iesaistīties globālu izaicinājumu mazināšanā – nabadzības un 

nevienlīdzības novēršanā, demokrātijas stiprināšanā un sabiedrības ilgtspējīgas 

attīstības veicināšanā. Viens no instrumentiem šo mērķu sasniegšanā ir 

iesaistīšanās attīstības sadarbībā.  

Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk 

attīstītām valstīm ar mērķi veicināt šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo 

un ekonomisko attīstību un tādējādi sniegt ieguldījumu nabadzības mazināšanai 

pasaulē.1 Attīstības sadarbības pamatprincipi balstās uz universālām vērtībām, 

kas noteiktas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un ANO Tūkstošgades 

deklarācijā. Sakarā ar to, ka 2015. gadā beidzas ANO nosprausto Tūkstošgades 

mērķu termiņš, šobrīd notiek plašas diskusijas par jauno attīstības ietvaru un 

attīstības sadarbības jēdziena ietvaru. Valstis saprot, ka problēmas, kas iepriekš 

tika attiecinātas uz attīstības valstīm, – nevienlīdzības mazināšana, cilvēktiesību 

ievērošana, HIV/AIDS izplatības ierobežošana –, ir vienlīdz svarīgas arī valstīm 

ar salīdzinoši attīstītu ekonomiku. Tātad attīstības ietvaram ir jāaptver jebkura 

pasaules valsts, jābūt saistītam ar katru indivīdu un planētu kopumā (piemēram, 

vides aizsardzībā). Šāda attīstības izpratnes maiņa ir novedusi pie jaunas pieejas 

arī attīstības sadarbībā – no palīdzības uz sadarbību, kopīgi mācoties. Piemēram, 

Latvijā šobrīd tiek attīstītas vietējās pārtikas ķēdes, kas ir vienlīdz aktuāls temats 

Kostarikā. Izpētot abu valstu pieejas, apmainoties ar pieredzi, notiek abpusēja 

mācīšanās un attīstība. 

Viens no lielākajiem līdzekļu devējiem attīstības sadarbībai ir ES un tās 

dalībvalstis, kopā sniedzot aptuveni 60 % no visas pasaulē sniegtās attīstības 

palīdzības, 2011. gadā šim mērķim atvēlot ~ 53.1 miljardus eiro.2 Lielākā daļa 

attīstības sadarbības norit, balstoties uz projektu pieeju. Pastāv divu veidu 

                                                            
1 http://www.am.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/as/jedzieni/ 
2 http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/ES/ 

http://www.am.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/as/jedzieni/
http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/ES/
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„Attīstības politika nodrošina 

trīs svarīgas funkcijas, kas ir 

būtiskas arī Latvijas valstij. 

Pirmais ir pilsoņu drošība. Ja 

pasaule ir pārtikušāka, tad tā 

ir arī drošāka. Otrs iemesls ir 

ekonomiskā izaugsme.” 

„Trešais aspekts ir tādi glo-

bālie riski kā cīņa pret klimata 

izmaiņām, terorismu, narko-

tiku tirdzniecību, var būt efek-

tīva tikai tad, ja tajā iesaistās 

visas valstis kopā.” 

projekti. Pirmais no tiem ir iemaksas Eiropas Savienības instrumentiem, kur tiek 

organizēti projektu konkursi atbilstoši ES politiskajām nostādnēm (tā sauktā 

daudzpusējā sadarbība). Otrs veids ir tā sauktā divpusējā sadarbība, kad valsts 

atvēl sava budžeta līdzekļus atbilstoši pašas valsts politikas nostādnēm un 

iespējamiem resursiem. Latvijas Ārlietu ministrija divpusējās attīstības 

sadarbības īstenošanai 2012. gadā piešķīra 50 269 latus3. Vienlaikus arī nozaru 

ministrijas un institūcijas, pašvaldības īsteno dažādas aktivitātes attīstības 

sadarbības jomā. Informācija par attīstības sadarbības finansējumu tiek ikgadēji 

apkopota – oficiālās attīstības sadarbības apjoma rādītājā (ODA). Nevalstiskās 

organizācijas veic šī palīdzības apjoma 

monitoringu gan pēc apjoma, gan pēc 

kvalitātes4. Šobrīd Latvija oficiālās 

palīdzības sniegšanas apjomā ir viena no 

pēdējām Eiropas Savienībā, tomēr, 

tuvojoties 2015. gadam, ir cerības, ka 

Latvija, apzinoties savu būtisko starp-

tautisko lomu, varētu veltīt vairāk finanšu 

savu zināšanu un pieredzes nodošanai 

attīstības valstīm. 

 Vērtējot Latvijas ieguvumu no attīstības sadarbības, ES attīstības 

komisārs A. Piebalgs publiskajā lekcijā „Eiropas attīstības sadarbība globālajos 

pārmaiņu laikos” atzina: „Attīstības politika nodrošina trīs svarīgas funkcijas, kas 

ir būtiskas arī Latvijas valstij. Pirmais ir pilsoņu drošība. Ja pasaule ir 

pārtikušāka, tad tā ir arī drošāka. Otrs iemesls ir ekonomiskā izaugsme. Latvijas 

ekonomiskā izaugsme ir Eiropas Savienība. Ja ir izaugsme pasaulē, tai skaitā 

Āfrikā, tad tā ir arī Eiropas Savienībā, kas 

dod izaugsmi arī Latvijas pilsoņiem. Mūsu 

ekonomiskais potenciāls un mūsu lab-

klājība ir atkarīga no tā, cik efektīva ir 

mūsu palīdzība citiem. Trešais aspekts ir 

tādi globālie riski kā cīņa pret klimata 

izmaiņām, terorismu, narkotiku tirdz-

niecību, kas var būt efektīva tikai tad, ja 

tajā iesaistās visas valstis kopā.”5 

Attīstības sadarbībā aizvien nozīmīgāku lomu ieņem NVO sektors, 

īstenojot attīstības sadarbības projektus. Biedrība “Latvijas Platforma attīstības 

sadarbībai” apvieno AS un AI jomas organizācijas, tās mērķis ir nodrošināt 

Latvijas NVO labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un 

starptautiskajā līmenī. NVO aktīvi iesaistās arī sabiedrības izglītošanā par 

attīstības jautājumiem, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas „Attīstības 

                                                            
3 http://www.am.gov.lv/lv/uzbekistan/news/mfa-news/article/?pg=24215 
4 http://www.mfa.gov.lv/en/policy/DevelopmentCo-operation/finance/ 

http://www.am.gov.lv/lv/uzbekistan/news/mfa-news/article/?pg=24215
http://www.mfa.gov.lv/en/policy/DevelopmentCo-operation/finance/
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Attīstības izglītība ir būtiska formālās 

un neformālās izglītības daļa. Tā rada 

izpratni par atšķirībām, kādas pastāv 

cilvēku dzīves apstākļos visā pasaulē, 

un meklē atbildes uz jautājumu, kā 

mazināt šīs atšķirības. 

sadarbības politikas pamatnostādnēs laika posmam no 2011. gada līdz 2015. 

gadam” noteiktā attīstības sadarbības politikas mērķa sasniegšanā – veicināt 

sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbības mērķiem.5  

Attīstības izglītība palīdz cilvēkiem izprast trūcīgo un mazāk attīstīto 

valstu problēmas un veido izpratni par to, kā šīs problēmas iespaido katru no 

mums un kāda ir mūsu ietekme šajās zemēs. Tā ir būtiska formālās un 

neformālās izglītības daļa, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un izpratni, 

attīstot prasmes un veidojot attieksmes, lai iedzīvotāji kļūtu par zinošiem, 

pārliecinātiem un atbildīgiem pilsoņiem. Attīstības izglītībai raksturīgs 

ieguldījums nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības jomā caur izglītību, 

kas balstīta tādās vērtībās kā cilvēktiesības, sociālā atbildība, dzimumu 

vienlīdzība, piederība pasaulei.  Tā rada izpratni par atšķirībām, kādas pastāv 

cilvēku dzīves apstākļos visā 

pasaulē, un meklē atbildes uz 

jautājumu, kā mazināt šīs atšķi-

rības; ļauj domāt par ikkatra 

personisko dalību pasākumos, kas 

ietekmē sociālas, ekonomiskas, 

politiskas un vides situācijas, kuras 

kļūst par cēloņiem nabadzībai un 

rada šķēršļus ilgtspējīgai attīs-

tībai.6  

Attīstības izglītības galvenie satura jautājumi ir: dažādība, 

cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, 

sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana un globālā pilsonība.7 

Attīstības izglītības jomā Latvijā darbojas vairākas NVO, piemēram, 

Izglītības attīstības centrs, GLEN Latvija, Papardes Zieds, Humana People to 

People in Latvia, kas īstenojušas daudzveidīgas aktivitātes dažādās Latvijas vietās 

– izglītojušas sabiedrību, sagatavojušas mācību metodiskos materiālus, 

organizējušas kampaņas, diskusijas, konkursus. Ar visu LAPAS biedru sarakstu 

un to īstenotajām aktivitātēm ir iespējams iepazīties www.lapas.lv.  

  

                                                            
5 http://likumi.lv/doc.php?id=232809 
6 http://lapas.lv/attistibas-izglitiba/ 
7 http://globaldimension.org.uk/pages/8444 
 

http://www.lapas.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=232809
http://lapas.lv/attistibas-izglitiba/
http://globaldimension.org.uk/pages/8444
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No vērtībām pie rīcības 
jeb pirmie trīs soļi organizācijām, kas grib darboties 
attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās 

 

1. IDEJA 
Jābūt interesei par šo jomu un definētai motivācijai. Jāspēj atbildēt uz 

jautājumiem – kāpēc man/manai organizācijai tas ir svarīgi, kāpēc es 

vēlos iesaistīties, un kura(-s) tēma(-s) man ir svarīgākā(-s) (piem., 

pārtikas drošība, starpkultūru izglītība, utt.) 

 

2. INFORMĀCIJA 
Nevajag izgudrot divriteni no jauna vai vēlreiz atklāt Ameriku, svarīgi ir 

noskaidrot, kas un ko šajās lietās jau dara, sekot līdzi aktualitātēm un 

komunicēt, dalīties informācijā ar citām jomā iesaistītajām pusēm (tieši 

informācijas apmaiņa un sadarbība ir viens no svarīgākajiem 

nosacījumiem, lai sektors darbotos efektīvāk). (Latvijā kā informācijas 

apmaiņas starpnieks AS un AI jomā jau gandrīz 10 gadus darbojas LAPAS.) 

 

3. DARBĪBA 
Svarīgi ir ne tikai domāt, bet arī darīt. Tieši iniciatīvas izrādīšana un aktīva 

darbība, īstenojot savus pasākumus vai iesaistoties citu organizāciju 

aktivitātēs, padarīs tavu organizāciju par pilntiesīgu un patiesu AS/AI 

dalībnieku. 

 

LAPAS iesaka 

Attīstības sadarbība un attīstības izglītība skar jebkuru tēmu loku – 

izglītība, labklājība, mediji, vide, uzņēmējdarbība, tās specifika ir spēja saredzēt 

savas jomas globālo dimensiju un interese par starptautisku sadarbību, kopīgu 

mācīšanos ar attīstības valstīm. Kļūstot par LAPAS biedru, kopīgi tiks izstrādāta 

jūsu organizācijas iesaistes stratēģija, formulējot, kādas ir jūsu intereses un kā 

LAPAS var palīdzēt tās īstenot. Jāņem vērā, ka idejas bieži rodas sadarbojoties, 

dodoties uz starptautiskiem pasākumiem, redzot citu pieredzi, tāpēc vispirms ir 

svarīgi sākt ar mazāko soli – iesaistīties starptautiskos tīklos, saņemt aktuālo 

informāciju.  

Informāciju par attīstības sadarbības un attīstības izglītības aktualitātēm 

var iegūt, iesaistoties starptautiskos tīklos un Eiropas līmeņa platformās, 

abonējot starptautiskas ziņu lapas. Arī kļūstot par LAPAS biedru regulāri 

saņemsiet biedru apkārtrakstu par aktualitātēm, iespējām doties uz 

starptautiskiem pasākumiem, iesaistīties projektos. Eiropā ir daudz nevalstisko 

organizāciju ar ilgstošu pieredzi attīstības sadarbībā un attīstības izglītībā, no 
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kurām var mācīties un iegūt pieredzi. Jebkurš interesents var sekot LAPAS un tās 

biedriem Twitter un Facebook. 

Attīstības sadarbības projektu specifika ir tāda, ka tie bieži aptver plašu 

jautājumu loku, tiek īstenoti apjomīgu projektu ietvaros, iesaistot daudzas valstis 

un organizācijas. Tādējādi katrai organizācijai ir iespēja izvēlēties, kādā apjomā 

iesaistīties aktivitātēs: kļūt par pasākumu dalībnieku, partneri vai vadošo 

organizāciju. Vienlaikus LAPAS īsteno dažādus pasākumus biedru kapacitātes 

stiprināšanai – apmācības par aktuālām tēmām. 
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Lai organizācija būtu efektīva, 

tai jāizkopj trīs veidu spējas jeb 

kapacitātes. Spēja būt – spēja 

definēt un uzturēt savu iden-

titāti, vērtības un misiju. Spēja 

darīt – sasniegt organizācijas 

biedru un citu iesaistīto pušu 

gandarījumu par paveikto. 

Spēja sadarboties – nodrošināt 

ārējos sakarus, saglabājot iek-

šējo autonomiju. 

Ieskats Latvijas nevalstisko organizāciju 
darba pieredzē attīstības sadarbības un 
attīstības izglītības jomās 

 

 Lai organizācija būtu efektīva, tai jāizkopj trīs veidu spējas jeb kapacitātes. 

Spēja būt – spēja definēt un uzturēt savu identitāti, vērtības un misiju. Spēja 

darīt – sasniegt organizācijas biedru un citu iesaistīto pušu gandarījumu par 

paveikto. Spēja sadarboties – nodrošināt ārējos sakarus, saglabājot iekšējo 

autonomiju.8 Ieskats Latvijas nevalstisko organizāciju pieredzē attīstības 

sadarbības (AS) un attīstības izglītības (AI) jomās liecina, ka NVO apzinās visu šo 

faktoru integritātes nozīmi. AS un AI sfērā Latvijā darbojas vairāki desmiti 

nevalstisko organizāciju. Daļai no tām attīstības joma ir darbības prioritāte, 

citām – tikai kāds no daudzajiem darbības virzieniem. Pēdējos gados Latvijas 

NVO aktivitāte šajā sfērā ir pieaugusi. To noteikusi gan AS/AI tematikas 

paliekošā vieta globālajā dienaskārtībā, gan Latvijā vērojamais nelielais, bet 

tomēr „sniega bumbas efekts” – plašākas sabiedrības zināšanu pieaugums un 

attieksmes maiņa pret attīstības 

tematiku, kas ir vairāku aktīvu NVO 

aizvadīto gadu projektu darba rezultāts. 

Domājams, ka šī tematika NVO vidē 

ienākusi uz palikšanu. Gan jomas 

jaunpienācējiem, gan organizācijām ar 

pieredzi īpaši nozīmīga ir iespēja 

mācīties no citu paveiktā. Tādēļ šajā 

rakstā sniegts ieskats dažu Latvijas 

NVO darba pieredzē AS un AI 

tematikā. Materiāls sagatavots, bal-

stoties uz organizāciju sniegtajiem 

datiem šī Ceļveža vajadzībām un 

izmantojot citu publiski pieejamo 

informāciju. 

Izglītības attīstības centrs (IAC) par savām stiprajām pusēm AS un AI 

jomā atzīst profesionālu sadarbību un institucionālu atbalstu no izglītības un 

attīstības politikas veidotājiem; spēju sasniegt skolas dažādās Latvijas vietās un 

veidot efektīvu, uzticībā balstītu sadarbību; sekmīgu mācību materiālu un 

izglītības programmu izveidi un īstenošanu, augstas kvalitātes izglītības 

produktu piedāvājumu jomas profesionāļiem; produktīvu sadarbību ar AS un AI 

tematikas NVO Latvijā un Eiropā. 

                                                            
8 Building NGO/CBO Capacity: User’s Guide. UN-HABITAT. 
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Viens no IAC labās prakses piemēriem ir projekts „Skolas kā satelīti 

attīstības izglītībā”, kas tika īstenots 2009.–2011. gadā. Tā ietvaros Latvijas 

skolām pirmo reizi sistemātiski, padziļināti un ilgtermiņā bija iespējams 

iepazīties ar attīstības izglītības jautājumiem un integrēt tos mācību procesā un 

ārpusstundu aktivitātēs. Projekta ietvaros notika izglītojoši pasākumi, attīstības 

izglītības akcijas reģionos, pētījums par AI tēmas izpratni un ietekmi. Tika 

publicēts „Metodiskais materiāls un vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā”. 

Materiāls tika izplatīts skolām visā Latvijā un joprojām ir pieejams elektroniski. 

Tas ir AI labās prakses ideju avots daudzām izglītības iestādēm, kuras iekļāvušas 

šo tematiku mācību stundās, audzinātāja darba programmās, skolu attīstības 

plānos, izveidojušas fakultatīvus kursus globālajā izglītībā. Vairāk par projektu 

var uzzināt http://www.skolaskasateliti.lv. 

No 2013. gada līdz 2015. gadam IAC sadarbībā ar partneriem Igaunijā un 

Apvienotajā Karalistē īsteno projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību 

priekšmetos”. Tā ietvaros tiek veikts pētījums par globālās dimensijas klātbūtni 

formālajā izglītībā, notiek izglītojoši pasākumi pedagogiem, kā arī citas 

iniciatīvas. Vairāk par projektu var uzzināt vietnē www.globalaizglitiba.lv.  

IAC ir sagatavojis plašu piedāvājumu skolotāju tālākizglītībā AI jomā. 

Vairāk nekā 800 Latvijas pedagogu piedalījušies kādā no četrām IAC 

tālākizglītības kursu programmām: „Attīstības izglītības projektu izveide un 

vadība” (24 h), „Attīstības izglītības saturs un metodika vispārējā izglītībā” (24 

h), „Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos: attīstības izglītība” 

(8h), „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (62 h). Visas programmas saņēmušas 

IZM licencējumu. Kursu grupas tika izveidotas visos valsts reģionos. Šī labās 

prakses piemēra pozitīvākie aspekti ir tādi, ka īsā laikā tika sasniegta ļoti plaša 

mērķauditorija, programmu apguve skolotājiem bija bez maksas, kursus 

apmeklēja visdažādāko mācību priekšmetu skolotāji un skolu administrācijas 

pārstāvji. Mācību saturā bija integrēta gan labākā Latvijas ekspertu, gan IAC 

ārvalstu partneru pieredze. Kursu saturs bija visaptverošs, sākot ar attīstības 

izglītības un attīstības sadarbības jēdzienu skaidrojumu, vēsturiskās attīstības 

pārskatu, vērtību un misijas analīzi, beidzot ar praktiskām, klasē pielietojamām 

aktivitātēm dažādu mācību priekšmetu un skolēnu vecumposmu vajadzībām. 

IAC izveidojis un kopš 2009. gada regulāri praksē īsteno adaptācijas 

programmu „Dzīvot Latvijā” Eiropas trešo valstu valsts piederīgajiem. 

Programmas mērķis ir sekmēt imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

Teorētiskās nodarbībās iebraucēji iepazinušies ar Latvijas vēsturi, kultūru, 

tradīcijām, valsts uzbūvi, pārvaldes sistēmu, saimniecību, nodarbinātības 

jautājumiem. Praktiska Latvijas izzināšana notikusi, interešu klubos tiekoties ar 

Latvijas iedzīvotājiem, muzejos, kultūras pasākumos, nodarbībās latviešu 

valodas atbalstam. Informācija internetā: http://www.iac.edu.lv/aktualie-

projekti/dzivot-latvija-3/. 

http://www.skolaskasateliti.lv/
http://www.globalaizglitiba.lv/
http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dzivot-latvija-3/
http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dzivot-latvija-3/
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Organizācijas Development Bulb (Attīstības Kolba) stiprās puses ir AS 

akadēmiskās un neformālās izglītības un praktiskas darbības pieredze, sekmīga 

sadarbība šajā jomā ar Gruziju un Moldovu, kā arī menedžmenta un angļu 

valodas prasmes. 2008.–2013. gadā Development Bulb pārstāvji veikuši 

pētījumus un projektu ex – post novērtējumu organizācijām GLEN Latvija un IAC. 

Tas ļāvis paskatīties uz AS un AI jomas projektiem no efektivitātes, ilgtspējas un 

ietekmes viedokļa. 2009. gadā sekmīgi īstenots projekts „E-izglītības iespējas 

Gruzijas universitātēm”. Tā ietvaros Latvijā mācību vizītē ieradušies pārstāvji no 

sešām Gruzijas augstākajām mācību iestādēm, kuri Vidzemes Augstskolā, Rīgas 

Tehniskajā universitātē un Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā apguva 

zināšanas par to, kā ar minimāliem finanšu resursiem iespējams modernizēt 

augstskolu IT infrastruktūru un e - mācību platformas. Plašāk par organizācijas 

darbību var lasīt www.bulb.lv.  

Biedrībai GLEN Latvija ir deviņu gadu darbības pieredze AS un AI jomā. 

Organizācija apvieno cilvēkus, kuri darbojušies projektos attīstības valstīs GLEN 

globālās izglītības apmācību programmas ietvaros.  

GLEN darbības unikālā niša ir globālās izglītības prakses projekti. 

Katru gadu 2 vai 3 Latvijas jaunieši piedalās GLEN īstenotā Globālās izglītības 

apmācību programmā, kas ietver: 1) apmācības un sagatavošanas seminārus, 2) 

praksi projektā attīstības valstī, 3) iegūtās personiskās pieredzes nodošanas un 

sabiedrības izglītošanas aktivitātes Latvijā. GLEN programmas ietvaros 2012. 

gadā tika īstenots prakses projekts Gruzijā. Tā nosaukums „Plēsēju monitoringa 

sistēmas realizēšana Gruzijas Boržomi-Karagauli Nacionālajā parkā’’. Projekta 

ietvaros tika organizēti lauka novērojuma darbi, veikta apsekojuma punktu 

telpiskā kartēšana, datu digitalizēšana. Projekta rezultātā sadarbībā ar vietējiem 

ĢIS speciālistiem tika veidota kompleksa ģeodatubāze un digitalizēti vēsturiskie 

dati. Notika pieredzes apmaiņa ĢIS programmatūras lietošanā. Savukārt 2011. 

gadā GLEN globālās izglītības prakses projekts tika īstenots Senegālā. Tā 

nosaukums – „Ūdens resursu pieejamības veicināšana nabadzīgajiem 

iedzīvotājiem”. Projekta mērķis bija noskaidrot galvenos faktorus, kas aizkavē 

ūdens inženierkomunikāciju tīkla attīstību Sentluisas pilsētas apkaimes 

ciematos. Tā ietvaros veikta Senegālas ūdens sektora pārvaldības politikas 

dokumentu izpēte, mērķa ciematu apsekojumi un iedzīvotāju aptaujas. Izpētes 

rezultātā tika sagatavots informatīvs dokuments par galvenajiem faktoriem, kas 

aizkavē tekošā ūdens nodrošinājumu trijos mērķa ciematos. Vairāk informācijas 

par GLEN globālās izglītības prakses projektiem un organizāciju kopumā 

iespējams iegūt www.glen.lv un www.glen-europe.org.  

Papildus GLEN prakses projektiem organizācija īsteno arī izglītības 

projektus. Viens no GLEN Latvija labās prakses piemēriem ir 2011.–2012. gadā 

īstenotais projekts „Par taisnīgumu sabiedrībā: izglītības rosinātas pārmaiņas”. 

Projekta mērķis bija integrēt taisnīguma tematiku izglītības saturā Latvijā, 

http://www.bulb.lv/
http://www.glen.lv/
http://www.glen-europe.org/
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aicinot jauniešus iestāties pret netaisnību un aktīvi rīkoties godīgākas pasaules 

labā. Projekta ietvaros tika izveidotas skolu komandas, notika skolotāju 

apmācība, mācību materiālu sagatavošana skolām, Latvijas pārstāvju dalība 

projekta noslēguma konferencē Slovēnijā, sabiedrības informēšana. Projekta 

rezultātā tika īstenoti attīstības izglītības pasākumi deviņās Latvijas skolās. Tajos 

piedalījās vairāk nekā 200 skolēnu kopā ar saviem skolotājiem. Nodarbībās viņi 

mācījās par vienlīdzīgu dabas resursu sadali, dažādības pieņemšanu un 

stereotipiem, nabadzības cēloņiem un nabadzības novēršanu, par vērtībām, kas 

saistītas ar taisnīgumu u. c. Projekta ietvaros ir iztulkoti un adaptēti lietošanai 

Latvijas izglītības vidē mācību materiāli: stundu plāni, metožu un aktivitāšu 

apraksti, prezentācijas, mācību filma. Projekta ietvaros attīstīta sadarbība ar 

piecām citu valstu organizācijām Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, Slovēnijā, 

Portugālē un Bulgārijā. Vairāk par projektu var uzzināt interneta vietnē 

www.socialaistaisnigums.org. Izglītības jomas ietvaros NVO GLEN Latvija bijusi 

arī sadarbības partneris Izglītības attīstības centra projektā „Skolas kā satelīti 

attīstības izglītībā”. 

Organizācija „Humana People to People in Latvia” regulāri rīko Modes 

talkas pasākumus, kā arī īpašas aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērniem par vides un starpkultūru jautājumiem. Tiek īstenoti arī projekti 

Kaukāzā, īpaši Armēnijā.  

Modes talkas ir pasākumi, kuri Rīgā un Latvijas reģionos notiek regulāri 

un kuros no lietām, ko cilvēks ikdienā vairs neizmanto, tiek veidoti jauni tērpi un 

aksesuāri, tādā veidā veicinot gan radošo domāšanu, gan ilgtspējīgu attieksmi 

pret vidi. Talku ietvaros „Humana People to People in Latvia” sadarbojas ar 

muzejiem, festivālu rīkotājiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī aktīvi 

izmanto sociālos tīklus savu ideju popularizēšanai. Humana īsteno arī projektu 

‘’Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus’’, kura ietvaros bērni un pieaugušie 

Latvijā iepazīstas ar Āfrikas stāstu stāstīšanas tradīcijām un ierauga pasauli, 

kādu to redz bērni Āfrikā. Kopš 2009. gada jau novadītas 80 nodarbības bērniem 

un 14 semināri skolotājiem. 2012. gadā Eiropas Savienības „Aktīvās novecošanās 

un solidaritātes paaudžu starpā” gada ietvaros, biedrība rīkoja starptautisku 

semināru „Old generation vs. New generation: which we are?”. Seminārā piedalījās 

NVO pārstāvji no piecām valstīm – Gruzijas, Francijas, Armēnijas, Latvijas un 

Vācijas, kas darbojas ar paaudžu solidaritātes jautājumiem. Vairāk par biedrības 

aktivitātēm var uzzināt: 

https://www.facebook.com/HumanaPeopleToPeopleInLatvia.  

Latvijas Ģimenes seksuālās un reproduktīvās veselības plānošanas 

asociācija „Papardes zieds” AS un AI laukā specializējusies globālās veselības 

tematikā. Organizācija veic pētījumus, organizē izglītojošus seminārus, piedalās 

tiesību aktu sagatavošanas procesos. „Papardes ziedam” ir plaša starptautiskās 

sadarbības un tīklošanās pieredze.  

http://www.socialaistaisnigums.org/
https://www.facebook.com/HumanaPeopleToPeopleInLatvia
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Viens no organizācijas veiksmes stāstiem AS un AI jomā ir 2012. gadā 

īstenotais projekts „Vienādas tiesības uz veselību ikvienam – rīcība attīstībai!”. 

Projekta mērķis bija veicināt Eiropas veselības aprūpes speciālistu izpratni par 

veselības un attīstības jautājumu ciešo saikni un iedrošināt rīkoties. Projekta 

ietvaros izveidota mācību spēku komanda globālās veselības jomā, noorganizēta 

starptautiskā Eiropas vasaras skola, kurā uzmanība bija veltīta globālās veselības 

aktuālajiem jautājumiem, sagatavoti un īstenoti apmācības semināri veselības 

aprūpes speciālistiem. Semināru saturs veicinājis izpratni par globalizācijas 

ietekmi uz procesiem Latvijā saistībā ar šo speciālistu profesionālo darbību. 

Projekta ietvaros notikušas lekcijas medicīnas un citu fakultāšu studentiem, kā 

arī ekspertu tikšanās, kurās pārrunāta pieredze studentu un veselības aprūpes 

speciālistu izglītošanā. Īpašs seminārs veltīts žurnālistu izglītošanai par ANO 

Tūkstošgades attīstības mērķiem, sievietes veselību un tiesībām Latvijā un citur 

pasaulē. Plašu mērķauditoriju sasniegusi arī izglītojošā kampaņa par globālo 

veselību, kas īstenota festivālā „Positivus”. Vairāk informācijas par šo un citām 

„Papardes zieda” aktivitātēm: www.papardeszieds.lv un 

http://www.mfa.gov.lv/data/file/vienadas_tiesibas_uz_veselibu_ikvienam.pdf. 

Asociācija „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (AIIA). Asociācijas darbības 

galvenais virziens ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Tas tiek īstenots gan formālās, 

gan neformālās izglītības jomā, organizējot profesionālās izaugsmes kursus, 

seminārus, lekcijas, pētījumus, projektus un citas aktivitātes. 

 Viens no asociācijas spilgtākajiem veikumiem AI tematikā ir līdzdalība 

UNESCO LNK ekspertu grupas pētījumā „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: 

pašvaldību atbalsts 16–25 gadus veciem jauniešiem” 2010. gadā. Tā ietvaros tika 

izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības politikas īstenotājiem. Pētījums 

balstījās jauniešu dzīvesstāstu analīzē, izglītības iespēju izzināšanā un citos datu 

avotos.  

 Asociācijas kapacitāte augusi, īstenojot EEZ finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu „Kapacitāte 

asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai” 2009.–2010. 

gadā. Projekta laikā uzlabota materiāli tehniskās bāze, organizēti attīstības 

kapacitātes semināri par darbu ar datu apstrādes programmām, projektu izstrādi 

un finanšu piesaisti, lietvedību, NVO darba specifiku u. c. Projekta ietvaros 

izstrādāta pieredzes apmaiņas un ilgtspējīgas sadarbības stratēģija 2010.–2016. 

gadam, publicēti organizācijas atpazīstamības materiāli, īstenotas pieredzes 

apmaiņas vizītes. Profesionāli vērtīga bijusi līdzdalība LAPAS konferencē 

"Globālās/attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” un starptautiskā 

simpozijā „Skolas darbojas globāli” (Schools Act Globally). 

 AIIA organizējusi arī vairākas attīstības izglītībai veltītas konferences. 

2009. gadā notikusi Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas 

desmitgadei veltīta starptautiskā konference “Sadarbība ilgtspējīgas izglītības 

http://www.papardeszieds.lv/
http://www.mfa.gov.lv/data/file/vienadas_tiesibas_uz_veselibu_ikvienam.pdf
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nodrošināšanai: izglītības vadība, pētniecība, prakse, teorija”, kurā piedalījās 

dalībnieki no Latvijas, Izraēlas, ASV, Itālijas, Skotijas, Libānas, Lietuvas un citām 

valstīm. 2009.–2012. gadā organizētas ikgadējas JTEFS/BBCC konferences 

“Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”, publicēti zinātniski raksti ilgtspējīgas 

attīstības tematikā. Konferences organizētas partnerībā ar Latvijas Augstskolu 

pedagogu sadarbības asociāciju. Vairāk par AIIA aktivitātēm var lasīt  

http://ise-lv.eu.  

 Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) 2006.–

2008. gadā īstenojusi Šveices Ārlietu Federālā departamenta CIMERA projektu 

„Multilingvālā izglītība Gruzijā”. Projekta ietvaros vadīti semināri Gruzijas 

pedagogiem par multilingvālās izglītības pieejām un mācību materiāliem, 

izstrādāts pētījums par vēstures mācību priekšmeta saturu Gruzijas skolās, 

Latvijas eksperti piedalījušies konferencēs un publicējuši zinātniskus rakstus 

minētajā tematikā, sniegts atbalsts Gruzijas kolēģiem metodisku materiālu 

izstrādē. 

 2010.–2013. gadā LAPSA iesaistījusies projektā „Krimas politiskais 

dialogs”, ko īsteno Peace Action, Training and Research Institute of Romania 

(PATRIR) ar Somijas ĀM finansiālo atbalstu. Projekta ietvaros LAPSA pārstāvji 

konferencēs un zinātniskās publikācijās iepazīstinājuši ar Latvijas bilingvālās 

izglītības pieredzi, kā arī organizējuši meistarklases daudzkultūru un 

daudzvalodu izglītības metodikā. 

 Kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros veiktā izpēte, kā arī publiski 

pieejamā informācija par NVO ļauj secināt, ka Latvijas AS un AI jomās strādājošo 

nevalstisko organizāciju stiprās puses ir spēja integrēt AS un AI tematiku 

visdažādākajos savas darbības virzienos, salīdzinoši daudzveidīgs finansētāju 

loks, plaša tīklošanās un sadarbība ar savas jomas organizācijām citās Eiropas 

valstīs, līdzdalība starptautiskās asociācijās, kvalitatīvas zināšanas attīstības 

jomas tēmās, kuras ir katras organizācijas tiešā darbības niša, prasme nodot 

savas zināšanas un pieredzi mērķa grupām Latvijā un citās valstīs, to skaitā 

Latvijai prioritārajās attīstības valstīs. Būtiskākās grūtības un izaicinājumi ir 

nepietiekama izpratne par attīstības jomas kopējo kontekstu un politisko ietvaru, 

zināms darbības formu un mērķgrupu vienveidīgums, nepietiekams laiks, kas 

veltīts profesionālajai pašpilnveidei, zema motivācija un nelielas iespējas 

mācīties no citu NVO pieredzes, zema sadarbības aktivitāte ar valsts institūcijām 

un privāto sektoru, tiešu kontaktu trūkums ar attīstības valstīm.  

 Minētos secinājumus, kas radušies, analizējot publiski pieejamo 

informāciju, netieši apliecina arī kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros 

veiktā NVO pārstāvju anketēšana. Tās rezultāti nepretendē uz nopietna 

socioloģiskā pētījuma statusu, tomēr iezīmē attīstības jomā strādājošo NVO 

pārstāvju uztveres un attieksmes tendences. 

http://ise-lv.eu/


15 

Latvijas AS un AI jomās strādājošo nevalstisko organizāciju stiprās puses ir 

spēja integrēt AS un AI tematiku visdažādākajos savas darbības virzienos, 

salīdzinoši daudzveidīgs finansētāju loks, plaša tīklošanās un sadarbība ar 

savas jomas organizācijām citās Eiropas valstīs, līdzdalība starptautiskās 

asociācijās, kvalitatīvas zināšanas attīstības jomas tēmās, kuras ir katras 

organizācijas tiešā darbības niša, prasme nodot savas zināšanas un pieredzi 

mērķa grupām Latvijā un citās valstīs, to skaitā Latvijai prioritārajās attīstības 

valstīs. 

NVO pārstāvju vērtējums par Latvijas AS un AI jomas NVO kapacitāti 

dažādās darbības jomās (procentos) 
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Organizatoriskā, administratīvā kapacitāte

Informācijas tehnoloģiju lietošana

NVO līdzdalība AS un AI starptautiskos tīklos

Zināšanas AS un AI tēmu saturā

Radošums, atvērtība inovācijām
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Lai gan pēdējos gados NVO 

sektors Latvijā kļūst par arvien 

jaudīgāku un līdzvērtīgāku spēlē-

tāju uz politiskās skatuves un 

kvalitatīvu pakalpojumu snie-

dzēju dažādām mērķgrupām, 

daudzām organizācijām joprojām 

pietrūkst zināšanu, prasmes un 

resursu šajā jomā. Tādēļ īpaši 

nozīmīgi ir pasākumi, kuri rada 

iespēju nevalstiskajām organi-

zācijām stiprināt savu kapacitāti. 

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana  
attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas 

veidošanas procesā” izglītojošo semināru 
pieredze un secinājumi 
 

2013. gada februārī publicēts Eirobarometra pētījums parāda interesantu 

viedokļu tendenci eiropiešu attieksmē pret NVO spēju ietekmēt lēmumu 

pieņemšanu dažādos politiskajos līmeņos9. 75 % eiropiešu ir pārliecināti, ka 

NVO spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu vietējā mērogā. NVO spējai ietekmēt 

nacionāla mēroga lēmumus tic 70 %, bet spējai ietekmēt lēmumus Eiropas 

mērogā – tikai 53 % respondentu. Latvijā šie rādītāji ir attiecīgi – 72 %, 58 % un 

44 %. Tātad atšķirībā no vidējā eiropieša Latvijas iedzīvotājam ir jūtami 

pesimistiskāka attieksme pret nevalstiskā sektora ietekmes spēju uz valsts un 

Eiropas līmeņa politiku. Daļēji tā ir no padomju perioda mantota subjektīva 

sajūta par savu atsvešinātību no politiskajiem procesiem, daļēji – diemžēl 

objektīva realitāte. Lai gan pēdējos gados NVO sektors Latvijā kļūst par arvien 

jaudīgāku un līdzvērtīgāku spēlētāju uz politiskās skatuves un kvalitatīvu 

pakalpojumu sniedzēju dažādām mērķgrupām, daudzām organizācijām joprojām 

pietrūkst zināšanu, prasmes un resursu šajā jomā. Tādēļ īpaši nozīmīgi ir 

pasākumi, kuri rada iespēju nevalstiskajām organizācijām stiprināt savu 

kapacitāti. Attīstības sadarbības (AS) un attīstības izglītības (AI) jomā 

strādājošām Latvijas NVO šādu iespēju sniedza Eiropas Sociālā fonda projekts 

„NVO kapacitātes stiprināšana attīs-

tības sadarbības un attīstības izglī-

tības politikas veidošanas procesā”. 

Projekta vadošajai organizācijai – 

Izglītības attīstības centram (IAC) – 

AS un AI jautājumi aktuālajā dienas 

kārtībā ir jau kopš 2005. gada. Ir 

īstenota virkne projektu, izveidotas 

nozīmīgas partnerības, stiprinājusies 

pārliecība par AS un AI tematikas 

būtiskumu un aktualitāti. Tādēļ likum-

sakarīga bija IAC komandas vēlēšanās 

pulcināt līdzīgi domājošos, lai papla-

šinātu zināšanas attīstības tematikā, 

stiprinātu savstarpējo sadarbību un tā 

rezultātā aktivizētu savu līdzdalību 

                                                            
9 Flash Eurobarometer 373. Europeans’ engagement in Participatory Democracy. 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/presentation-eurobarometer-373.pdf 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/presentation-eurobarometer-373.pdf
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lēmumu pieņemšanā, publisko pakalpojumu sniegšanā, ES politikas instrumentu 

un ārvalstu līdzfinansēto projektu ieviešanā.  

Projekta laikā tā dalībnieki izglītojošos semināros tikās ar AS, AI un citu 

saistīto jomu Latvijas vadošajiem ekspertiem. Semināru tematika un potenciālais 

lektoru sastāvs tika apspriests, jau uzsākot projektu. Viena no projekta 

panākumu atslēgām bija tieši dalībnieku vajadzībās balstītais mācību saturs. 

Spilgtas klātbūtnes emocijas un pieredzē balstīta racionāla argumentācija 

raksturoja pirmo projekta semināru – diskusiju ar žurnālistu Sandiju 

Semjonovu. Latvijā joprojām ir salīdzinoši maz cilvēku, kuri attīstības valstis 

iepazinuši klātienē. Sandijs Semjonovs turp devies daudzkārt, apmeklējot 

planētas „viskarstākos” punktus – Afganistānu, Somāliju. Tikšanās ar vietējiem 

iedzīvotājiem un politiķiem, ielūkošanās attīstības palīdzības „virtuvē” – tas viss 

veidojis skaidru un neizskaistinātu viņa redzējumu par attīstības problemātiku. 

Žurnālists atzīst – Āfrika šodien vairs nav ļoti nabadzīga. Tas ir 20. gadsimta 80. 

gadu stereotips. Problēma ir tā, ka nauda Āfrikā bieži nenonāk tur, kur tai būtu 

jānonāk. Tādēļ attīstības palīdzība ir rūpīgi jāuzrauga. NVO to dara pat sekmīgāk 

nekā valsts un ES struktūras. Nākotnē pašreizējās sadarbības formas 

transformēsies. Tādēļ ir būtiski domāt par kvalitāti – neizsēt vējā to mazo naudu, 

kas Latvijai ir šajā jomā. Uz jautājumu, kādēļ viņš dodas uz planētas bīstamajām 

vietām, S. Semjonovs atbild: „Mēs esam līdzatbildīgi par to visu, varbūt ne lielā 

mērā, bet esam.” 

Ārpolitikas eksperte, Latvijas Universitātes pasniedzēja profesore 

Žaneta Ozoliņa vadīja semināru par AS un AI jomas aktualitātēm, būtiskākajiem 

politiskās dienas kārtības jautājumiem un nākotnes tendencēm. Dalībniekiem 

īpaši noderīgs bija ieskats Eiropas Komisijas jaunajā attīstības sadarbības 

stratēģijā „Dienaskārtība pārmaiņām” (Agenda for Change). Tā aicina vērtēt 

līdzšinējās ES AS politikas efektivitāti – izmaksu un ieguvumu līdzsvaru, globālās 

ekonomikas pārmaiņu ietekmi, saņēmēju nesamērīgo paļaušanos uz atbalstu. 

Stratēģija iezīmē jaunus domāšanas un rīcības virzienus – nepieciešamību AS 

politiku koordinēt ar tādām jomām kā pārtikas un enerģētiskā drošība, ūdens 

pieejamība, klimata pārmaiņas; vēlmi AS jomā aktivizēt ES institūciju sadarbību 

ar privāto sektoru, fondiem, NVO un citiem lokāliem un reģionāliem spēlētājiem. 

Lektore uzsvēra nepieciešamību aktualizēt attīstības sadarbības ideju pašmāju 

sabiedrībā, kas ir ļoti grūts uzdevums. Latvijas iedzīvotāji gan vēsturisku 

iemeslu, gan pašreizējās ekonomiskās situācijas dēļ nav īpaši atvērti globālās 

palīdzības idejai. Tomēr valsts institūciju un NVO sektora dialogs ar sabiedrību 

par AS jautājumiem ir īpaši nozīmīgs Latvijas 2015. gada ES prezidentūras mērķu 

kontekstā. Lielu projekta dalībnieku interesi izraisīja Ž. Ozoliņas iespaidi par 

neseno vizīti Afganistānā, kas notikusi pēc īpaša NATO ģenerālsekretāra 

uzaicinājuma. Tās ietvaros bijušas tikšanās ar centrālās valdības un pašvaldību 

pārstāvjiem, NATO spēku dalībniekiem, vietējiem iedzīvotājiem. 
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Vidzemes augstskolas vieslektore Sandra Brigsa vadīja nodarbības par 

novērtējuma pieejām projektu darbā. Latvijas AS un AI jomas organizācijām 

viens no nozīmīgākajiem darbības atbalsta resursiem ir projektos gūtais 

finansējums. Tādēļ īpaši svarīgi bija pārrunāt novērtēšanas mērķus, funkcijas, 

modeļus, izsekot novērtēšanas zinātnes vēsturiskajai attīstībai un analizēt 

mūsdienu aktuālās tendences šajā jomā. Tikšanās laikā tika apskatīta projektu 

pieteikumu sagatavošanas labā prakse, izvērtēti uzticamākie datu avoti un 

dažādas pieejas risku analīzei. Dalībnieki secināja, ka daudzi minētie 

novērtēšanas paņēmieni ir noderīgi ne tikai atsevišķu projektu, bet arī 

organizācijas kopējā veikuma un darba efektivitātes izvērtēšanai. Pasniedzēja 

uzsvēra: „Procesa, projekta vai darbības novērtēšana būs efektīva un jēgpilna 

tad, ja tajā tiks iesaistīti pēc iespējas vairāk „spēlētāji”. Tas tādēļ, ka novērtēšanai 

ir ļoti daudzas funkcijas – izziņa, kontrole, dialogs, leģitimitāte u. c.” 

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore Inese 

Vaivare dalījās atziņās par lēmumu pieņemšanas ietekmēšanu valsts pārvaldē. 

Ilggadējā pieredze valsts darbā un nevalstiskajā sektorā ļāvusi secināt, ka pašlaik 

notiek valsts, NVO un biznesa sektoru saplūšana. Tā ir tendence, kas jāņem vērā 

visiem iesaistītajiem. 20. gadsimta 90. gadu viedoklis, ka NVO ir „baltas un 

pūkainas”, bet tām vienmēr jākaro ar „slikto valsti un pašvaldībām”, palicis 

pagātnē. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām paveras arvien vairāk iespēju 

procesu ietekmēšanai – valsts pārvaldes iestādēs darbojas NVO jautājumu 

koordinatori, efektīvi līdzdalības instrumenti ir Iesniegumu likums, Informācijas 

atklātības likums, virkne Ministru kabineta noteikumu. Zināt un izmantot šīs 

iespējas – tas ir katras organizācijas ieinteresētības un atbildības jautājums.  

Mediju eksperts Zigurds Zaķis vadīja nodarbības par komunikāciju, 

reklāmu un mārketingu. Viņš uzsvēra, ka digitālās tehnoloģijas fundamentāli 

mainījušas jebkuru komunikāciju. Pirmo reizi cilvēces vēsturē ir instrumenti, ar 

kuriem reālā laikā ikviens var sazināties ar ikvienu. Tādēļ arī nevalstiskajām 

organizācijām jāpārskata veids, kā tās sevi pozicionē, kā sazinās ar savu 

mērķauditoriju. Mediju laikmetā galvenais bija jautājums – kā mēs sasniedzam 

viņus? Digitālajā ērā daudz būtiskāki ir jautājumi – kā viņi atrod mūs, un kāpēc 

viņi atrod mūs? Mums jābūt interesantiem un vērtīgiem, vienkāršiem, 

estētiskiem un jēgpilniem. Lektors aicināja aizdomāties par veidu, kā strādājam. 

Nav svarīgi tikai izdarīt savu labo darbu. Tikpat svarīgi ir arī izstāstīt par to. 

Turklāt ne tikai izstāstīt par notikumu, bet izstāstīt arī par norisēm „pirms”, „pēc” 

un „ap” to. Jau 50 tūkstošus gadu cilvēki stāsta stāstus. Viņi to darījuši alās pie 

ugunskura un turpina darīt digitālajā laikmetā. Digitālā vide ļauj stāstu 

padziļināt, padarīt to vizuāli krāšņāku. Tomēr vienlaikus mūsdienās radusies arī 

paradoksāla situācija – jo vairāk ir digitālā, jo vairāk cilvēki novērtē klātienes 

tikšanos un dzīvu sarunu. Tas viss jāpatur prātā pilsoniskās sabiedrības grupām, 

komunicējot ar saviem partneriem un klientiem.  
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Vidzemes augstskolas pasniedzēji Visvaldis Valtenbergs un Inese 

Ebele dalījās pārdomās par pretrunu novēršanu globālajā attīstībā. Vietai 

(pilsētai, ciemam, reģionam), organizācijai, indivīdam nepieciešams apzināt 

savus attīstības resursus. Tikai šī apzināšanās var sekmēt gudru un efektīvu savu 

resursu izmantošanu. Semināra dalībnieki iepazinās ar integrālā dzīvesveida 

modeļa10 teorētiskajiem aspektiem un vairākiem praktiskiem paņēmieniem 

minētās teorijas piemērošanai dzīvē. 

Politologs Ivars Ījabs aicināja uz sarunu par tēmu „Iesaistīšanās 

attīstības sadarbībā: motivācija un Latvijas sabiedrības attieksme”. Diskusijas 

ietvaros tika apskatīti jautājumi par dažādu sabiedrību vērtīborientācijām, par 

faktoriem, kas izraisa vērtību maiņu, par vērtību maiņas un rīcības izmaiņu 

savstarpējo saistību. Lektors pauda viedokli, ka sabiedrībās, kuras ilgstoši 

sekmīgi attīstās, izmainās arī cilvēku vērtības. Materiālās vērtības – darbu, 

patēriņu, drošību – cilvēks sāk uzlūkot kā pašsaprotamas. Notiek pāreja uz post- 

materiālajām vērtībām – vides saglabāšanu, cilvēktiesībām, līdzdalību, 

radošumu, kosmopolītismu, neiecietību pret netaisnību. Interesanta izvērtās 

semināra dalībnieku domu apmaiņa par to, cik tālu ceļā no materiālā uz post- 

materiālo atrodas Latvijas sabiedrība un kādas ir nevalstiskā sektora iespējas 

ietekmēt šos procesus. 

Microsoft Partners in Learning programmas vadītāja Zane 

Matesoviča projekta dalībniekiem demonstrēja pazīstamu datorprogrammu 

mazāk izmantotās iespējas. AutoCollage, PPT Plex, Live SkyDrive, Mouse Mischief 

un citu rīku pielietojumu dalībnieki varēja izmēģināt katrs savā portatīvajā 

datorā. Tas ļāva jauniegūtās prasmes fokusēt tieši sev aktuālu profesionālo 

jautājumu risināšanai. 

Ikviens no lektoriem sniedzis arī informāciju par noderīgiem resursiem 

un papildu informācijas avotiem AS un AI tematikā. Par īpaši nozīmīgu 

pienesumu savai profesionālajai izaugsmei projekta dalībnieki atzinuši grāmatu 

„Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē” Ž. Ozoliņas redakcijā, S. Semjonova ieteiktos 

latviešu izcelsmes austrāliešu žurnālista Pētera Grestes (Peter Greste) video 

materiālus, kas veidoti kanāliem BBC, CNN, Reuters, Al Jazeera, attīstības 

sadarbībai veltītos īpašos Eirobarometra pētījumus 2010.–2012. gadā, kā arī 

interneta vietni www.worldvaluessurvey.org, uz ko atsaucās I. Ījabs. 

 Semināru cikla noslēgumā projekta dalībnieki izteica visaugstāko 

novērtējumu gan mācību saturam, gan darba organizācijai – „labs plānojums gan 

laika, gan satura ziņā”, „prieks un gandarījums iepazīties un sadarboties ar 

zinošiem kolēģiem”, „eleganti pasniedzēji, kas jomu pārzina, ir personības ar 

pieredzi, tiešām priecājos, ka tika sameklēti labākie”, „gūts plašāks skatījums uz 

attīstības sadarbību, kas veidos konstruktīvāku pieeju tālākās rīcības 
                                                            
10 Kun Wilber, Terry Patten, Adam Leonard, Marco Morelli. Integral Life Practice, Integral Books, 
2008. 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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NVO kapacitātes stiprināšana 

ir visjaudīgākais instruments 

to darbības uzlabošanai. NVO  

kapacitātes pieaugumam ir 

multiplicējošs efekts – vien-

mēr pieaug arī to organi-

zāciju un indivīdu kapacitāte, 

kuri ir konkrēto NVO mērķa 

grupa. 

plānošanai”, „pārdomas par sabiedrības attīstību, tās gatavību AS un AI idejām”, 

„idejas kā darboties, lai sabiedrība saredzētu reālu AS un AI jautājumu 

aktualitāti, kā veicināt to, lai šīs idejas sāktos jau „grassroot” līmenī”, „ceru, ka 

līdzīgas iespējas mācīties būs arī nākotnē”.  

 Projekta izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas aktivitātēs visu iesaistīto 

partnerorganizāciju pārstāvji atzina, ka īpaši būtiski ir rast iespējas turpināt 

šādus kapacitātes stiprināšanas pasā-

kumus. Jomas eksperti atzīst, ka NVO 

kapacitātes stiprināšana ir visjaudīgākais 

instruments to darbības uzlabošanai – 

mērķa izpratnei, resursu auditam, dar-

bības trūkumu diagnostikai, priekšrocību 

apzināšanai, prioritāšu izvērtēšanai.11 NVO 

ir īpašas organizācijas, jo to kapacitātes 

pieaugumam ir multiplicējošs efekts – 

vienmēr pieaug arī to organizāciju un 

indivīdu kapacitāte, kuri ir konkrēto NVO 

mērķa grupa.  

  

 Projekta dalībnieki vienojās, ka nākotnes darbā īpaši vērā ņemamas šādas 

atziņas un secinājumi: 

 Lai NVO kļūtu par ietekmīgu spēku AS un AI jomās, nepieciešama 

intensīvāka to savstarpējā sadarbība, detalizētāka darbības specializācija, 

regulāra dalīšanās labās prakses piemēros, vienota pārstāvniecība, 

sazinoties ar valsts struktūrām. 

 Visām organizācijām sava profila ietvaros jāveic darbs Latvijas 

sabiedrības izglītošanā un globālās tematikas aktualizēšanā. Lai sekmīgi 

uzrunātu sabiedrību un efektīvi darbotos, NVO ir jākļūst „redzamākām” 

publiskajā telpā. Tas nozīmē – jāaktivizē darbība sociālajos tīklos, 

jāpārskata un jāuzlabo savas e-platformas un vizuālās identitātes atribūti. 

 Latvijas NVO ir uzkrāta jaudīga pieredze attīstības izglītības īstenošanā – 

pedagogu tālākizglītībā, mācību materiālu veidošanā, darbā ar skolu 

komandām un skolu tīklu veidošanā. Nepieciešams rast iespējas šīs 

pieredzes tālākas izplatīšanas, pēctecības un ilgtspējas nodrošināšanai. 

Attīstības izglītības īstenotājiem ir jārod iespēja veidot tiešu, 

nepastarpinātu saikni ar attīstības valstīm un to cilvēkiem. 

 NVO darbiniekiem nepieciešama regulāra zināšanu atjaunošana AS un AI 

tematikā, tikšanās ar šo jomu vadošajiem profesionāļiem, ārvalstu 

pieredzes iepazīšana un citi kapacitātes stiprināšanas pasākumi. 

                                                            
11 From the Roots Up: Strengthening Organizational Capacity Through Guided Self-Assessment. 
World Neighbors, 2000. 
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 Situācijā, kad valsts finansējums AS un AI jomās ir niecīgs, īpaši nozīmīga 

ir ārvalstu līdzekļu piesaiste, ko veic NVO dažādu projektu ietvaros. Tādēļ 

valsts struktūrām būtu jāpauž politisks atbalsts NVO iniciatīvām un valsts 

budžetā jārod pietiekami līdzekļi ārvalstu donoru projektu 

līdzfinansējumam.  

 

 Angļu rakstnieks Alduss Hakslijs (Aldous Huxley) ir teicis: „Pieredze nav 

tas, kas ar tevi ir noticis, bet gan tas, kā tu izmanto to, kas ar tevi ir noticis.” Tādēļ 

projekta ieviešanas komanda cer, ka ikvienam dalībniekam būs pietiekama 

interese un motivācija projektā pieredzēto izmantot savā darbā attīstības 

sadarbības un attīstības izglītības jomā. 
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Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības 
sadarbības un attīstības izglītības politikas 

veidošanas procesā” ārvalstu vizīšu laikā 
gūtās atziņas 
 

 Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības 

izglītības politikas veidošanas procesā” ietvaros partnerorganizāciju pārstāvji 

apmeklēja attīstības jomā strādājošās nevalstiskās organizācijas Igaunijā un 

Apvienotajā Karalistē. 

Pēc Igaunijas organizācijas MONDO apmeklējuma 
 Sadarbības nozīme – attīstības jomas organizāciju savstarpējā 

uzticēšanās, sadarbība un darbošanās kopīga mērķa labā spēj būtiski 

ietekmēt valsts politikas veidošanu attīstības jomā. Proti, lielā mērā 

pateicoties Igaunijas platformas attīstības sadarbībai AKÜ aktīvai darbībai 

un attīstības jautājumu lobēšanai, Igaunijas Ārlietu ministrijas politika un 

pozīcija attiecībā uz attīstības izglītību un attīstības sadarbību ir aktīva un 

valsts budžetā ir paredzēts rīcībspējīgs finansējums. 

 Zem viena jumta – organizācijām MONDO piemērs parāda, ka iespējams 

vienas organizācijas ietvaros veiksmīgi apvienot darbību gan attīstības 

sadarbības, gan attīstības jeb globālās izglītības jomā, turklāt pierādot, ka 

tādējādi iespējams tikai iegūt un katru no jomām papildināt ar jaunām 

kvalitātēm, kā arī parādīt sabiedrībai plašāku kontekstu un lietu 

savstarpējo saistību. 

 Pašu radīti materiāli – iesaistot profesionāļus, attīstības sadarbības 

projektu un brīvprātīgā darba attīstības valstīs pieredzi iespējams 

pārkonvertēt mācību resursos un materiālos (fotogrāfijas, priekšmeti, 

intervijas ar cilvēkiem u. c.), tādējādi iespējams radīt unikālus mācību 

materiālus un piedāvāt alternatīvu ārvalstu mācību resursiem. 

 Gudra tehnoloģiju izmantošana izglītībā – ņemot vērā, ka Baltijas 

valstīs nav pietiekami daudz ekspertu attīstības/globālajā jomā, jo īpaši 

augstskolu pedagogu, MONDO sadarbojas ar Oulu universitāti Somijā. 

Proti, organizējot apmācības skolotājiem, interneta tiešsaistē gan lekciju, 

gan grupu darbu vada Eiropas mēroga eksperti. 

 Mini attīstības sadarbība – iedvesmojoties no Somijas pieredzes, 

MONDO ir unikāla organizācija, jo piedāvā mini palīdzības projektus, kuru 

ietvaros cilvēki Igaunijā var atbalstīt kāda bērna izglītību Ganā vai Kenijā, 

kā arī iegādāties t.s. ētiskās dāvanas. 

Pilna vizītes apraksta versija: http://ej.uz/ai_igaunija 

Vairāk par MONDO: www.mondo.org.ee 

http://ej.uz/ai_igaunija
http://www.mondo.org.ee/
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Pēc britu organizācijas Līdsas Attīstības izglītības centrs (Līdsas 

AIC) apmeklējuma 

 Attīstības izglītība sabiedrībai – nereti attīstības izglītība tiek skatīta 

gana šauri, pietiekami nenovērtējot tās nozīmi vietējās un starptautiskās 

sabiedrības saliedēšanā. Ņemot vērā, ka Apvienotajā Karalistē ir gan liela 

etniskā daudzveidība, gan arī salīdzinoši liela sociālā nevienlīdzība, NVO 

sadarbojas ar vietējām varas institūcijām un skolām attīstības izglītības 

jomā. Tiek uzskatīts, ka attīstības izglītības aktivitātes var mazināt 

sabiedrības polarizēšanās riskus nākotnē, tāpat aktīva un abpusēji 

ieinteresēta sadarbība sniedz labumu abām pusēm un būtiski mazina 

sociālo un kultūru noslāņošanos. 

 Mācīšanās par aktuālo – pirmajā punktā pausto domu papildina arī 

fakts, ka Līdsa ir unikāla ar Stephen Lawrence mācību programmu, kuru 

kopīgi izveidoja dažādas Līdsas organizācijas. Programmas mērķis ir 

sniegt iespēju izprast ar rasismu, kultūru dažādību un vienlīdzību 

saistītos jautājumus un tādējādi – reaģēt uz 20. gadsimta 90. gadu sākumā 

notikušo rasisma noziegumu pret Stephen Lawrence un tiesas, 

sabiedrības, mediju reakciju uz tiesāšanās procesu. 

 Augstskolu iesaiste – ņemot par piemēru veiksmīgo Līdsas AIC pieredzi, 

nepieciešams veidot saikni ar augstskolām, kurās tiek sagatavoti topošie 

pedagogi, lai pēc iespējas agrāk viņus iepazīstinātu ar globālās izglītības 

tematiku. Globalizācijas tendencēm attīstoties, globālā izglītība Latvijas 

sabiedrībā kļūs aizvien aktuālāka, tāpēc globālās izglītības jomas 

spēlētājiem jāuzsāk veidot mācību programmu piedāvājumus skolām un 

augstskolām. 

 „Dzīvo stāstu” nozīme – lai izvairītos no stereotipiem un nodrošinātu 

auditoriju ar jaunu, aktuālu informāciju – nepieciešams pēc iespējas 

vairāk izmantot materiālus, „dzīvos stāstus” no attīstības valstīm. 

Piemēram, organizējot kādas aktivitātes, iespējams iesaistīt imigrantus, 

pārstāvjus no citu tautu kultūras organizācijām. 

 Koordinēta atzinība un novērtējums – ņemot vērā Apvienotās 

Karalistes globālās izglītības balvu un atzinību klāstu un tā rezultātā 

radušos uzmanības un resursu neefektīvu izmantošanu, organizācijām 

Latvijā, kas darbojas globālās izglītības jomā, ieteicams apvienoties, lai 

radītu kādu kopēju valsts mērogā atpazīstamu globālās izglītības balvu 

skolām, skolotājiem. 

Pilna vizītes apraksta versija: http://ej.uz/ai_lielbritanija 

Vairāk par Līdsas AIC: www.leedsdec.org.uk 

 

  

http://ej.uz/ai_lielbritanija
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 Resursi attīstības sadarbības un 
attīstības tematikā 
 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/ 

 

Latvijas attīstības izglītības pamatnostādnes 2008. –2015. 

http://lapas.lv/wp-content/uploads/2010/04/AI_pamatn_FINAL_latv.pdf 

 

ES Attīstības komisārs Andris Piebalgs 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/ 

 

Eiropas Komisijas EuropeAid programma 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 

 

CONCORD/ Eiropas NVO konfederācija pārmaiņām un attīstībai 

http://www.concordeurope.org/ 

 

TRIALOG/ apvieno attīstības NVO no jaunajām ES dalībvalstīm 

http://www.trialog.or.at/ 

 

Programma DEEEP  

http://www.deeep.org/ 

 

Eurostep/ Eiropas attīstības NVO apvienība 

http://www.eurostep.org/ 

 

Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/  

 

GENE/ Eiropas globālās izglītības tīkls  

http://www.gene.eu/ 

 

Globālā dimensija jeb pasaule klasē 

http://globaldimension.org.uk/ 

 

ANO Tūkstošgades attīstības mērķi 

http://www.un.org/millenniumgoals/ 

 

 

  

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2010/04/AI_pamatn_FINAL_latv.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://www.concordeurope.org/
http://www.trialog.or.at/
http://www.deeep.org/
http://www.eurostep.org/
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_en.asp
http://www.gene.eu/
http://globaldimension.org.uk/
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Projekta partnerorganizācijas – LAPAS 

 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai ir 

nevalstisko organizāciju tīkls, kura mērķis 

ir atbalstīt savus biedrus, sekmējot interešu 

aizstāvību un kapacitātes stiprināšanu 

attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. 2013. gadā LAPAS ir 30 biedru 

organizācijas. 

LAPAS ir četri stratēģiskie mērķi (līdz 2015. gadam): 

 organizācija, kas attīsta un veido attīstības sadarbības un attīstības 

izglītības saturu; 

 organizācija, kurai ir veiksmīga pieredze attīstības sadarbības projektos; 

 organizācija, kas pastāvīgi un rezultatīvi pārstāv savas intereses; 

 organizācija, kas sniedz efektīvu atbalstu saviem biedriem. 

 

LAPAS saviem biedriem nodrošina: 

 regulāru informāciju par aktualitātēm (biedru apkārtraksti); 

 iespēju doties uz apmaksātiem starptautiskiem pasākumiem, apmācībām; 

 informāciju par finanšu piesaistes iespējām, projektu pieteikumiem; 

 kapacitātes stiprināšanas pasākumus Latvijā (apmācības, diskusijas); 

 partnerību veidošanas veicināšanu starp līdzīgu interešu organizācijām; 

 publicitāti LAPAS biedru datu bāzē (ar 2014. gadu); 

 informācijas pieejamību par biedru projektiem zināšanu pārneses datu 

bāzē (ar 2014. gadu). 

 

LAPAS nes savu biedru vārdu Latvijā un pasaulē: 

 aktīvi iestājoties par biedru interesēm, veidojot viedokļus un pozīcijas; 

 līdzdarbojoties valsts pārvaldes un Saeimas, pašvaldību aktivitātēs; 

 pārstāvot intereses Eiropas līmenī tīklā CONCORD; 

 organizējot informatīvus un izglītojošus pasākumus par aktuālām tēmām 

Latvijā dažādām mērķauditorijām; 

 veicot pētījumus par aktuālām tēmām (piemēram, cilvēkdrošību); 

 izstrādājot publikācijas un sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem. 

 

 Lai iestātos LAPAS, pietiek ar IDEJU – informāciju un atbalstu darbībai 

saņemsiet no LAPAS! Vairāk informācijas par pieteikšanos – www.lapas.lv. 

 

 Lai uzzinātu vairāk par aktuatlitātēm seko LAPAS Twitter @LAPAS_LV un 

Facebook Lapas_lv. 

 

  

http://www.lapas.lv/
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Projekta partnerorganizācijas – GLEN 

 

Biedrība “GLEN Latvija” ir politiski neatkarīga attīstības izglītības 

organizācija un starptautiskās GLEN programmas „Global 

Education Network of Young Europeans” jeb „Eiropas jauniešu 

globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā kopš 2005. gada. 

Izglītojošu mērķu īstenošanai piedāvājam Latvijas jauniešiem 

vecumā no 21 līdz 30 gadiem piedalīties GLEN globālās 

izglītības programmā, iegūt unikālu starpkultūru pieredzi un 

izmēģināt spēkus attīstības sadarbības projektā kādā no 

Āfrikas vai Āzijas valstīm. 

 Biedrība ‘’GLEN Latvija’’ apvieno jauniešus ar GLEN globālās izglītības un 

nepastarpināti piedzīvotas globālas problēmas pieredzi.  Caur mūsu skatījumu uz 

pasauli cenšamies īstenot savā ikdienā galvenās vērtības, par kurām iestājas 

GLEN, – godīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids, atbildīga rīcība, tolerance pret citādo. 

 Semināros, lekcijās un dažādās izglītojošās aktivitātēs plašākai auditorijai 

mēs aicinām ikvienu indivīdu domāt plašāk, kritiski izvērtēt pasaules norišu 

mijiedarbību un saredzēt sevi kā pasaules daļu.  

Mēs piedāvājam: 

 2 vai 3 stipendijas gadā dalībai GLEN globālās izglītības programmā; 

 mācību materiālus par globālās/attīstības izglītības tēmām; 

 izzinošas, interaktīvas nodarbības skolās. 

Esam kompetenti šādās tēmās: 

 nabadzība un sociālais taisnīgums; 

 vides ilgtspēja; 

 godīgā tirdzniecība; 

 kultūru saglabāšana. 

 

 

Projekta partnerorganizācijas – Development Bulb 

 

http://bulb.lv 

  

http://bulb.lv/
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Projekta īstenotājs – IAC 

 

„Izglītības attīstības centra” (IAC) darbības mērķis ir 

sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību un 

profesionālo konkurētspēju mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Lai to sasniegtu, IAC īsteno izglītojošus pasākumus, 

sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, privāto 

sektoru un indivīdiem, veicina dažādu nevalstisko 

organizāciju sadarbību, izstrādā informatīvos un metodiskos materiālus.  

 

IAC darbība attīstības/globālās izglītības (AI/GI) un attīstības 

sadarbības (AS) jomā 
 

Nozīmīgākie projekti 

 „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (EK, 2009–2011, sadarbībā ar 

„GLEN Latvija” un „LEEDS DEC” Lielbritānija) 

 „Iekļaujoša prakse skolās” (SFL, 2011)  

 „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (ES, 2013–

2015, sadarbībā ar LEEDS DEC Lielbritānija, Mondo Igaunija un Britu 

padomi Latvijā) 

 Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projekti (ES, kopš 

2009) 

 

Piedāvājam 

 Izveidot mācību materiālus un novadīt nodarbības par dažādām AI/GI 

tēmām 

 Piedalīties tālākizglītības programmās pedagogiem u. c. interesentiem 

 Sniegt atbalstu AI/GI aktivitāšu plānošanā un īstenošanā sabiedrībā 

 Iesaistīties starpskolu sadarbības tīklos, pieredzes apmaiņas pasākumos 

par AI/GI tematiku 

 Konsultēt un izglītot dažādas mērķauditorijas: piedalīties semināros, 

darba grupās, konferencēs 

 Iesaistīties integrācijas programmu apguvē 

 

Mūsu kontakti 

Dzirnavu iela 34a-8, 

Rīga, LV-1010, Latvija 

Tālrunis: 67503730 

Fakss: 67503729 

e-pasts: iac@latnet.lv

mailto:iac@latnet.lv

