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Par materiāla saturu atbild „Izglītības attīstības centrs”. 

 

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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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 partnerorganizācijām: 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 politiku 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 AS un AI 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. 

„Stratēģiju NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un 

attīstības izglītības jomās” sagatavoja projekta partnerorganizāciju pārstāvji 

un LAPAS Attīstības izglītības darba grupas dalībnieki. 

Stratēģijas mērķis ir paaugstināt Latvijas attīstības jomas nevalstisko 

organizāciju aktivitāti Latvijas un starptautiskā mērogā, īpašu uzmanību 

pievēršot attīstības izglītības jautājumiem. Stratēģijas ieviešanu nodrošina 

LAPAS attīstības izglītības darba grupa un katra biedrība savas kapacitātes 

ietvaros. 

Izdevums sniedz Latvijas, Eiropas un pasaules attīstības jomas konteksta 

redzējumu, piedāvā ieskatu Latvijas attīstības jomas NVO profilā un sadarbības 

potenciālā, kā arī iezīmē nākotnes darbības stratēģiskos virzienus. Izdevuma 

pielikumā ievietota anketa nevalstiskajām organizācijām, kas var kalpot kā 

atbalsts savas darbības izvērtēšanai un stratēģijas plānošanai. Materiāls adresēts 

AS un AI jomas organizācijām un citiem interesentiem.   

http://www.iac.edu.lv/
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Globālais konteksts 

 

Visā pasaulē, arī Latvijā, šobrīd kļūst arvien vairāk aktuālas debates par 

attīstības jēdzienu jeb paradigmu. Arvien skaidrāk iezīmējas izpratne par to, ka 

līdzšinējā pieeja, kas par pamatu izvirzīja ekonomisko labklājību, nav novedusi 

pie līdzsvarotas attīstības. Parādās arvien jauni fenomeni, kā urbānā nabadzība, 

dramatiska ienākumu nevienlīdzība attīstītās valstīs, kas apgāž līdzšinējos pieņē-

mumus par attīstību. Tāpat parādās arvien jaunas iesaistītās puses, piemēram, 

pieaug privātā sektora loma un atbildība, veidojot sociāli atbildīgus uzņēmumus 

(vairāk par privātā sektora iesaisti – http://www.trialog.or.at/private-sector-in-

development ).   

Neapšaubāmi šobrīd svarīgākais globālais process ir diskusijas par 

attīstības ietvaru pēc 2015. gada, kad beidzas termiņš ANO Tūkstošgades 

mērķiem – notiek plašas diskusijas par to, uz kādiem principiem ir iespējams 

balstīt visas pasaules attīstību (vairāk par procesu – 

http://www.trialog.or.at/policy_briefing_beyond_2015          

un http://lapas.lv/konferences-materiali/ ). Šis process paver jaunas iespējas 

pārskatīt līdzšinējos pieņēmumus par attīstību, meklēt jaunas paradigmas. 

Nevalstiskajām organizācijām ir plašas iespējas iesaistīties diskusijās, 

pievienojoties kampaņām, piemēram www.beyound2015.org . 

Būtisku lomu globālajos procesos spēlē globālā jeb attīstības izglītība, 

skaidrojot un informējot visas saistītās puses gan formālajā, gan neformālajā 

izglītībā par attīstības ietvaru. Vienlaikus, mainoties attīstības paradigmai, 

izmaiņas nevar neskart arī pašu attīstības izglītību.  

 

Eiropas konteksts 

 

Eiropas līmenī attīstības izglītības sekmēšanai ir uzsākts plašs 

starptautisks projekts DEEEP 4 (vairāk –  ), http://www.deeep.org/index.php

kura iniciators ir CONCORD (Eiropas platforma attīstības sadarbībai – vairāk - 

http://www.concordeurope.org/ ) grupa DARE Forum. 2013. gada rudenī 

plānots, ka Eiropas Komisija izsludinās kārtējo DEAR projektu konkursu, kas dos 

iespēju Latvijas nevalstiskajām organizācijām iesaistīties starptautiskos 

projektos 2014.–2016. gadam. Tādējādi šobrīd Eiropas līmenī attīstības izglītībā 

pastāv lieliska iespēja uzsākt aktīvu darbību attīstības izglītībā – ir iespējas gan 

kapacitātes un sadarbības stiprināšanai, gan pieejami finanšu resursi projektiem. 

Tā kā Latvijā organizācijas lielākoties darbojas kādā konkrētā jomā 

(piemēram, reproduktīvā veselība, dzimumu līdztiesība, vide, lauksaimniecība u. 

tml.), tad tām ir iespēja iesaistīties arī citās CONCORD darba grupās un 

http://www.trialog.or.at/private-sector-in-development
http://www.trialog.or.at/private-sector-in-development
http://www.trialog.or.at/policy_briefing_beyond_2015
http://lapas.lv/konferences-materiali/
http://www.beyound2015.org/
http://www.deeep.org/index.php
http://www.concordeurope.org/
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aktivitātēs, gatavot projektus savu konkrēto mērķu sasniegšanai. Tāpat LAPAS 

kopā ar citām ES 13 valstīm īsteno kapacitātes stiprināšanas projektu TRIALOG, 

kura ietvaros organizācijas var piedalīties apmācībās, saņemt jaunāko 

informāciju un popularizēt savu darbību (vairāk informācijas – 

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

 

Latvijas konteksts 

 

Latvijā attīstības izglītība netiek skatīta kā atsevišķa izglītības joma, kura 

būtu obligāti ieviešama formālās izglītības saturā. Vienlaikus pastāv plašas 

nevalstisko organizāciju aktivitātes, starptautiski projekti, jauniešu apmaiņas un 

daudzi citi instrumenti, kas dod iespēju izprast attīstības saturu saistītās 

izglītības jomās, piemēram, starpkultūru izglītībā, pilsoniskajā izglītībā un citās. 

Lai gan notiek pastāvīga sadarbība ar izglītības politikas veidotājiem, nav 

izdevies šo izglītības jomu formalizēt, pierādot tās nozīmīgumu globālās 

izpratnes veidošanā.  

 

Attīstības plānošanas dokumenti Latvijā 

AS un AI jomas NVO veiksmīgas darbības priekšnoteikums ir pilsoniskās 

sabiedrības grupu iniciatīvu sasaiste ar plašāka mēroga plānošanas 

dokumentiem. 

Attīstības sadarbības jomā par tādu uzskatāmas „Attīstības sadarbības 

politikas pamatnostādnes laika posmam no 2011. gada līdz 2015. gadam”1. 

Pieejamas 

http://www.mfa.gov.lv/data/file/AttistibasSadarbiba/asppamtnostadnes.pdf.  

Pamatnostādņu ieviešanai tiek izstrādāts ikgadējs rīcības plāns, kas 

aptver būtiskākās aktivitātes un finansējuma sadalījumu. Plāna izstrādes procesā 

tiek iesaistītas LAPAS. 

Attīstības izglītības jomā ietvara dokuments ir „Attīstības izglītības 

pamatnostādnes 2008.–2015. gadam”. Pamatnostādņu izstrādē līdzdarbojušies 

LR Ārlietu ministrijas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības LAPAS 

eksperti. Dokuments izmantojams kā mērķtiecīgs pamats koordinētai valsts un 

pilsoniskās sabiedrības rīcībai attīstības izglītības jomā. Pieejams 

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

Ņemot vērā LAPAS zemo kapacitāti, pamatnostādņu ieviešana un 

uzraudzība nav notikusi, tomēr pamatnostādnes ietver noderīgu un arvien 

aktuālu informāciju attīstības izglītības jomā. Šobrīd ir atjaunota LAPAS darba 

                                                            
1 MK rīkojums Nr. 299, 2011. g. 6. jūlijā. 

http://www.trialog.or.at/
http://www.mfa.gov.lv/data/file/AttistibasSadarbiba/asppamtnostadnes.pdf
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2010/04/AI_pamatn_FINAL_latv.pdf
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grupa attīstības izglītības jomā, kura turpinās stratēģisku virzību, balstoties uz 

aktuālo situāciju. 

Iespējas un izaicinājumi 

Vērtējot Latvijas situāciju, jāsecina, ka šobrīd pastāv virkne iespēju un 

izaicinājumu attīstības jomas tālākai virzībai. 

 Diskusijas par attīstības jēdziena izpratni turpināsies gan globālā, gan 

Latvijas līmenī, iesaistoties jaunā attīstības ietvara apspriešanā, Nacionālā 

attīstības plāna vidustermiņa novērtējumā, pašvaldību ilgtermiņa 

stratēģiju izstrādes kontekstā un tamlīdzīgi. 

 2015. gads Latvijai ir nozīmīgs ne tikai ar Latvijas Prezidentūras ES 

Padomē nodrošināšanu, iespējams, ieņemot vadošu lomu jaunā attīstības 

ietvara kontekstā, bet arī sasaistē ar Eiropas Attīstības gadu, kad attīstības 

jautājumu skaidrošanai būs veltīti ievērojami resursi visā Eiropā. 

 Paplašinoties diskusijām par attīstības jautājumiem, pieaugot mobilitātei, 

attīstības jautājumi skar arvien plašāku personu loku – aktīvāks kļūst 

privātais sektors, pieaug valsts pārvaldes interese par sadarbību ar 

attīstības valstīm. 

 Pieaug iespējas iesaistīties dažādos attīstības izglītības projektos, jo 

Eiropas Komisija ir paplašinājusi obligāto valstu skaitu vienā projektā līdz 

pat 15 valstīm. Tāpat Eiropas līmenī ir uzsākts projekts DEEEP 4, kas dod 

iespējas aktīvāk iesaistīties Eiropas līmeņa aktivitātēs. Ir pieaugusi arī 

pašu nevalstisko organizāciju spēja piesaistīt lielāka apjoma finanšu 

līdzekļus savu mērķu īstenošanai. 

 Ir pieaudzis to organizāciju skaits, kas savā darbībā primāri orientējas uz 

attīstības izglītības jomu, īsteno projektus attīstības sadarbībā. 

 Organizācijām nepastāv specializētas mērķgrupas, tādējādi ir jāvērtē 

spēja efektīvi īstenot aktivitātes ierobežoto resursu ietvaros. 

 Ļoti zema ir NVO aktivitāte politikas jomas ietekmēšanā, to lielākoties 

veic LAPAS, tādējādi pastāv augstāka iespējamība netikt uzklausītiem. 

 Pilnveidojama organizāciju konkurētspējas apzināšanās, jo šobrīd tā 

balstīta uz vēsturiskiem un ģeogrāfiskiem apstākļiem. 

 Pozitīvi vērtējama iesaistīšanās dažādos tīklos. 

 Organizācijas ir spējušas piesaistīt daudzveidīgu finansējumu, vienlaikus 

tās pastāvīgi konkurē ar organizācijām, kas darbojas vietējo vajadzību 

apmierināšanai. 

 Arvien aktuāls ir NVO projektu līdzfinansējuma jautājums. 

 

Vienlaikus pastāv daudzi jautājumi, kas būtu atbildāmi kopīgi visām 

saistītajām pusēm. 

 Kāda ir attīstības izglītības vieta formālās izglītības sistēmā? 
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Rīcības virzieni 

1. Integrēt attīstības izglītības tēmas formālās izglītības saturā visos tās 

līmeņos. 

2. Iesaistīt pēc iespējas dažādākas un plašākas mērķgrupas attīstības 

izglītības jomā neformālajā izglītībā, tai skaitā, pieaugušo izglītībā un 

iedzīvotāju informēšanā. 

3. Veidot pastāvīgu sadarbību ar privātā sektora organizācijām. 

4. Palielināt līdzdalību starptautiska līmeņa aktivitātēs attīstības izglītības 

jomā. 

Īstenot interešu pārstāvniecības aktivitātes, palielinot līdzfinansējuma 

Kā līdzdarboties 

1. Iestāties LAPAS biedros un LAPAS biedru apkārtrakstā saņemt jaunāko 

informāciju par iespējām piedalīties pasākumos un projektos, 

līdzdarboties LAPAS attīstības izglītības darba grupā, Eiropas un globālā 

līmeņa aktivitātēs (vairāk informācijas par iestāšanos – www.lapas.lv). 

2. Sekot LAPAS Twitter @LAPAS_LV un Facebook Lapas_lv. 

3. Iesaistīties Eiropas un globālajos procesos patstāvīgi, pievienojoties 

starptautiskām ziņu lapām, datu bāzēm u. tml. 

 

 Kā paplašināt personu loku, uz kuriem ir vērsta attīstības izglītība, 

iesaistot, piemēram, pensionārus? 

 Kā sekmēt projektu ilgtspēju un nodrošināt pastāvīgu līdzfinansējumu? 

 

Kopumā jāsecina, ka Latvija šobrīd atrodas īpašā situācijā – ar savu 

pieredzi attīstības izglītībā, jo īpaši spēju sasaistīt globālos jautājumus ar 

vietējā līmeņa izpratni, tā var kļūt par nozīmīgu spēlētāju Eiropas mērogā.  
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 Latvijas nevalstisko organizāciju 
aptaujas rezultāti 

 

 Plānojot gan jomas kopumā, gan arī atsevišķas organizācijas stratēģisko 

virzību, būtiska ir informācija par pašreizējo situāciju attīstības jomā un par 

aktīvākajām organizācijām un to saturiskajām prioritātēm, galvenajām mērķa 

grupām, lai varētu plānot: 

a) sadarbību ar kādām konkrētām organizācijām, attīstot kopīgas 

aktivitātes vai papildinot vienam otra darbību, tādējādi nostiprinot kādu 

noteiktu darbības virzienu; 

b) atšķirīgu darbības virzienu, atšķirīgas pieejas, kas varētu „aizpildīt” 

trūkstošos, tukšos attīstības jomas laukus. 

 Lai gūtu priekšstatu par Latvijas attīstības jomas organizācijām, projekta 

„NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un attīstības izglītības 

politikas veidošanas procesā” ietvaros tika izsūtīta aptaujas anketa gan projekta 

dalībniekiem, gan LAPAS dalīborganizācijām. Tika saņemtas septiņas anketas no 

šādām organizācijām: Asociācija „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (AIIA), Latvijas 

Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA), GLEN Latvija (GLEN), 

Humana Latvija (Humana), Attīstības kolba jeb Development Bulb (DB), Izglītības 

attīstības centrs (IAC) un Papardes Zieds (PZ).  

 Apskatot organizāciju darbības virzienus un pastāvēšanas vēsturi, 

redzams, ka Latvijas attīstības jomas organizācijas atšķiras pēc darbības 

tematiskajiem virzieniem, pēc uzskatiem par attīstības jomu kopumā, pēc 

darbības mēroga un biedru skaita, pēc resursiem, pēc partnerībām un 

sadarbībām ar citām organizācijām vietējā un starptautiskā mērogā. 

Organizāciju, kas savu darbību uzsāka 20. gadsimta 90. gados (LAPSA, IAC, PZ), 

iepriekšējā darbība un uzkrātā kapacitāte citās jomās (ilgtspējīga attīstība, 

iekļaujoša izglītība, pilsoniskā sabiedrība, kritiskā domāšana u. c.) ir resurss un 

papildina pašreizējo darbību attīstības jomā, veidojot saikni ar citām izglītības 

tēmām, citām nozarēm un dažādām mērķa grupām. Organizācijas, kas dibinātas 

21. gadsimta sākumā (AIIA, GLEN, Humana, DB), lielākoties saistītas ar jaunām 

izpratnēm, interpretācijām un pieejām attīstības jautājumiem; to iedvesmas 

avots lielā mērā ir attīstības jautājumu aktualitāte un procesi Eiropā, pasaulē. 

 Dažādība tematiskajos virzienos, uzskatos un pieejās ir svarīgs 

apstāklis jomas attīstībai kopumā. Tādēļ, plānojot gan jomas, gan atsevišķu 

organizāciju stratēģisko attīstību, jācenšas sabalansēt šie divi lielumi – 

vienojošā, kopīgā identificēšana un dažādības, individuālo stipro pušu 

atbalstīšana. 
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 No organizāciju sniegtajiem datiem iespējams secināt, ka vairākas 

organizācijas (AIIA, LAPSA, GLEN, Humana) savu darbību saista tikai ar attīstības 

jomu (attīstības izglītību, attīstības sadarbību). Turklāt visas aptaujātās 

organizācijas primāri darbojas attīstības izglītības jomā. 

 

Darbības attīstības jomā raksturīgākie saturisko tēmu atslēgas vārdi: 

 izglītība ilgtspējīgai attīstībai (AIIA), 

 vide: lietu otrreizēja izmantošana (Humana), vides ilgtspēja (IAC, GLEN), 

 starpkultūru jautājumi un dažādība (IAC, Humana, GLEN), 

 lokālā un globālā saistība (IAC, GLEN), 

 globalizācija un savstarpējā mijiedarbība (IAC, GLEN), 

 migrācija (IAC), 

 globālā veselība (PZ), 

 sociālais taisnīgums (GLEN), 

 globālā ekonomika – godīgā tirdzniecība, nabadzība (GLEN). 

 sadarbības kultūra (LAPSA), 

 sociālais, kultūras un globālais aspekts augstskolā (LAPSA), 

 integrēta attīstības sadarbības izpratne Latvijā (DB), u. c. 

Savukārt, raksturīgākās aktivitātes un pasākumi, kā ar šīm tēmām tiek 

strādāts, ir:  

 semināri, lekcijas, darbnīcas, konferences (visas organizācijas), 

 izglītojošu, mācību materiālu sagatavošana (visas organizācijas), 

 profesionālās izaugsmes kursi, tālākizglītības programmas (AIIA, LAPSA, 

IAC), 

 pētījumi (DB, IAC, AIIA), 

 starpskolu sadarbības tīklu veidošana (IAC), 

 starptautiska pieredzes apmaiņa un ārvalstu vizītes (visas organizācijas), 

 attīstības projekta plānošana un īstenošana attīstības valstī (GLEN),  

 izstādes (GLEN), 

 sabiedrību izglītojošas akcijas festivālos, parkos, citos pasākumos (PZ, 

IAC, Humana, GLEN), 

 publikācijas medijos (visas organizācijas), 

 atsevišķas radošas metodes: modes talkas (Humana). 
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 Analizējot katras organizācijas mērķa grupas gan pēc to prioritātes, gan 

pēc sadarbības biežuma, iespējams secināt, ka vispopulārākās Latvijas 

organizāciju mērķa grupu kategorijas ir „jaunieši” un „pieaugušie”2. Tabulā, 

ņemot vērā organizācijas norādīto mērķa grupas prioritāti un sadarbības 

biežumu, katrai no organizācijām atzīmētas divas galvenās mērķa grupas. 

 

Jaunieši Pieaugušie Politikas 

veidotāji 

Sabiedrība 

kopumā 

Uzņēmēji Citas NVO 

AIIA, 

LAPSA, 

Humana, 

GLEN, PZ, 

IAC 

AIIA, 

LAPSA, 

IAC, DB, 

PZ, GLEN, 

Humana 

IAC, PZ, 

LAPSA 

Humana, 

DB, IAC, PZ 

Minimāla 

iesaiste 

IAC, AIIA, 

LAPSA 

 

 Šie aptaujas dati arī parāda, ka attīstības jomas organizācijas salīdzinoši 

maz savā darbībā fokusējas uz politikas veidotājiem un gandrīz nemaz uz 

uzņēmējiem.  

 Aktivitātes, kas raksturo sadarbību ar politikas veidotājiem, ir 

piedalīšanās darba grupās, sanāksmēs, politikas veidotāju iesaistīšana 

pasākumos, ārvalstu vizītēs. Attiecībā uz politikas veidotājiem trūkst gan 

ilglaicīgu un sistemātisku izglītojošu aktivitāšu, gan arī aktivitāšu, kas ciešāk 

saistītas ar lēmumu pieņemšanas un jomas attīstības ietekmēšanu, lobēšanu. 

 Mērķa grupa „uzņēmēji” no aptaujāto organizāciju skatupunkta pašlaik ir 

neapgūta mērķa grupa. Iespējams, tas izskaidrojams ar to, ka konkrētās 

organizācijas primāri fokusējas uz izglītības aktivitātēm un gan aktivitāšu saturs, 

gan mērķa grupas ir cieši saistītas ar ierasto izglītības vidi. Tāpat kvalitatīvu 

aktivitāšu izstrādei nepieciešams skaidrs priekšstats par uzņēmēju vajadzībām 

un motivāciju. 

 Lai citas organizācijas varētu plānot savu stratēģisko attīstību, kā arī 

sadarbību ar aptaujātajām organizācijām, zemāk piedāvāts īss stipro pušu un 

unikalitātes apskats. 

AIIA Izglītība ilgtspējīgai attīstībai + akadēmiska kapacitāte 

Ekspertīze nevalstiskā sektora iniciatīvu par izglītību ilgtspējīgai 

attīstībai aktualizēšanai augstākajā izglītībā. 

Pamatīga akadēmiskā bāze – biedri ar doktora grādu, augstskolu 

pasniedzēji, pētnieki. 

LAPSA Sadarbības pedagoģija un pētniecība + akadēmiska kapacitāte 

                                                            
2 Kā „jaunieši” lielākoties tiek saprasti vai nu studenti (AIIA, LAPSA) vai skolēni, savukārt 
„pieaugušie”, lielākoties, tiek interpretēti kā skolu vai augstskolu pedagogi (papildu izņēmumi – 
bērnu vecāki, pētnieki, ārsti (PZ)). 
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Ekspertīze nevalstiskā sektora iniciatīvu par sadarbības pedagoģiju 

un pētniecību aktualizēšanai augstākajā izglītībā. 

Pamatīga akadēmiskā bāze – biedri ar doktora grādu, augstskolu 

pasniedzēji, pētnieki. 

GLEN Unikāla pieredze attīstības valstīs  

Jauno profesionāļu tīkls, kura biedri piedalījušies globālās izglītības 

mācību programmā un guvuši nepastarpinātu attīstības tematikas 

pieredzi kādā konkrētā projektā attīstības valstī (Latvijā vienīgā šāda 

veida programma). 

Saites ar citu pasaules valstu GLEN programmas dalībniekiem. 

Humana Radošas un mākslinieciskas aktivitātes  

Radošas metodes „modes Talkas” pasākumi. 

Pasākumi pirmsskolas (bērnudārza) un sākumskolas vecuma 

bērniem. 

DB Attīstības jomas pētniecības ekspertīze 

Akadēmiska un neformāla izglītība par attīstības sadarbības tēmu. 

Latvijā vienīgā pētniecības institūcija, kas specializējas tieši attīstības 

jomā. 

IAC Pieredze un sadarbība izglītības jomā + profesionalitāte 

Profesionāla sadarbība un institucionāls atbalsts no izglītības un 

attīstības politikas veidotājiem. 

Spēja aizsniegt skolas dažādās Latvijas vietās, veidot efektīvu un 

uzticībā pamatotu sadarbību ar skolām. 

Augsta reputācija un novērtējums izglītības jomā (visas programmas 

plaši apmeklētas). 

PZ Unikāla tematika veselības jomā 

Vienīgā nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar seksuālās un 

reproduktīvās veselības un tiesību jautājumu risināšanu gan Latvijā, 

gan Eiropā. 

 

Lielākā daļa organizāciju uzsvēra, ka šīs stiprās puses ir attiecināmas uz Latviju; 

trūka informācijas un pārliecinošas informācijas par kādām priekšrocībām, 

izcilību Eiropas mērogā. Divas visbiežākās atbildes, norādot uz unikalitāti 

Eiropas mērogā, ir: 

1) postpadomju telpas pieredze, pārmaiņu vadība (AIIA, LAPSA u.c.), 

2) sadarbība, saites ar austrumu kaimiņvalstīm – Gruziju, Moldovu (DB), 

Kaukāzu (Humana) u. c. 

 

 Sadarbības partneri un saites – visām aptaujātajām organizācijām ir 

salīdzinoši labas sadarbības saites ar valsts un pašvaldību organizācijām, citām 

nevalstiskajām organizācijām, starptautiskām organizācijām (UNESCO, Sorosa 

Fonds Latvija, Britu padome) un vēstniecībām (ASV vēstniecība, Nīderlandes 

vēstniecība). Tāpat arī organizācijām ir sadarbības partneri ārvalstīs – aptaujāto 
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organizāciju darbība aizsniedz tādas valstis kā Portugāle (AIIA), Igaunija (IAC, 

GLEN, Humana), Vācija (Humana, GLEN), Armēnija (Humana), Gruzija (Humana, 

GLEN, DB), Itālija (Humana), Ungārija (Humana), Lielbritānija (IAC, GLEN), 

Čehija (IAC), Slovēnija (IAC), Azerbaidžāna (IAC), Ukraina (IAC), Slovākija 

(LAPSA), Somija (LAPSA) un citas. 

 Organizāciju savstarpējo sadarbību veicina arī dalība dažādos vietējos 

un starptautiskos tīklos, kas saistīti vai nu ar konkrētās jomas attīstību, 

interešu pārstāvniecību vai organizāciju sadarbības veicināšanu, vai arī ar 

konkrētām un specifiskām saturiskajām tēmām (sadarbības kultūra, lasīšana, 

seksuālā un reproduktīvā veselība u. c.). Vietējā mērogā populārākie 

tīkli/organizāciju plaformas ir Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 

un Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA).  

 Par būtiskākajiem organizāciju aktivitāšu finansētājiem nosaukti EEZ 

finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, 

Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem 

paplašinātajai Eiropas Savienībai (administrē Sabiedrības integrācijas fonds), 

UNESCO Latvija birojs, ES programma „Jaunatne darbība”, Sorosa Fonds Latvija, 

Eiropas integrācijas fonds, Eiropas Sociālais fonds, ASV vēstniecība Latvijā, 

Nīderlandes vēstniecība, Rīgas Dome, Eiropas Komisija (programma EuropeAid), 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, ES Mūžizglītības programmas 

Grundtvig apakšprogramma, Ārlietu ministrija, universitātes. Ļoti reti vai – 

lielākoties – nemaz nav pieminēta sadarbība un finansējuma gūšana no privātā 

sektora pārstāvjiem. 
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 Pielikums 

 

NVO IZPĒTES ANKETA AS un AI jomas organizācijām  
 

Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības 

izglītības politikas veidošanas procesā” ietvaros sagatavota anketa 

nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas darbojas attīstības/globālās izglītības 

un attīstības sadarbības jomās.  

Anketa ir noderīgs instruments organizācijām, kuras vēlas veikt savas līdzšinējās 

darbības izvērtēšanu un nākotnes stratēģisko plānošanu. 

 

Īss organizācijas dosjē 
 

Lūdzu, aizpildiet vajadzīgo informāciju par organizāciju! 

Organizācijas nosaukums  

Dibināšanas gads  

Organizācijas mērķis  

Kopējais biedru skaits  

Darbības reģions (pilsētas, 
novada, valsts, Eiropas 
mērogs) 

 

Norādiet, vai esat vietēja 
vai starptautiska 
organizācija/starptautiskas 
organizācijas nodaļa 

 

Organizācijas mājaslapa  

 

 

Organizācijas darbības raksturojums 
 

 1. Organizācijas darbības virziens 

 

Lūdzu, norādiet organizācijas galvenos darbības virzienus (ne vairāk kā 5)! 
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 2. Darbība attīstības jomā 

 

Lūdzu, izvērtējiet un ierakstiet aptuvenu % mērījumu, cik lielā mērā organizācijas 

darbība ir saistīta ar attīstības jomu (attīstības sadarbību, attīstības/globālo 

izglītību)! 

 

Attīstības jomas aktivitātes (attīstības sadarbības vai attīstības/globālās 

izglītības tēmas) aizņem ____ % no kopējās organizācijas darbības. 

 

  3. Attīstības jomas prioritātes 

 

Lūdzu, izvērtējiet un norādiet aptuvenu % mērījumu, cik daudz no jūsu 

organizācijas darbības attīstības jomā attiecināms uz attīstības izglītības un cik 

daudz uz attīstības sadarbības jomu! Savukārt trešajā kolonnā aprakstiet katram 

darbības virzienam raksturīgākās, biežākās jūsu organizācijas aktivitātes! 

Darbības virziens % no 

darbības 

attīstības 

jomā 

Biežākās, raksturīgākās aktivitātes 

izvēlētajā darbības virzienā 

Attīstības/globālā 

izglītība 

  

Attīstības sadarbība   

 100 %  

 

  4. Saturiskās tēmas 

 

Lūdzu, nosauciet 5 galvenās saturiskās tēmas, jautājumus, ar kuriem strādājat! 

 

 

 

 

  5. Organizācijas mērķa grupa 

 

Lūdzu, norādiet organizācijas aktivitāšu galvenās mērķa grupas (pie mērķa 

grupām, ar kurām nestrādājat, norādiet „n/a”)! Sadaļā „sadarbības prioritāte” 

piešķiriet vērtējumu no 1 līdz 5 konkrētās mērķa grupas svarīgumam organizācijas 

darbības ietvaros, sadaļā „sadarbības biežums” ar vērtējumu no 1 līdz 5 norādiet, 

cik bieži sadarbojaties, strādājat ar konkrēto mērķa grupu! Savukārt pēdējā 
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kolonnā norādiet konkrētas aktivitātes, pasākumus, kuros esat sadarbojušies ar 

konkrēto mērķa grupu pēdējo 3 gadu laikā! 

Mērķa 

grupas 

Sadarbības 

prioritāte  

(1–augstas 

prioritātes 

mērķa 

grupa, …,  

5–zemas 

prioritātes 

mērķa 

grupa) 

Sadarbības 

biežums  

(1–ļoti 

bieži, …,  

5–ļoti reti) 

Piemēri konkrētiem organizācijas 

īstenotiem pasākumiem, 

aktivitātēm, kuros pēdējo 3 gadu 

laikā iesaistīta konkrētā mērķa 

grupa 

Jaunieši    

Pieaugušie    

Politikas 

veidotāji 

   

Sabiedrība 

kopumā 

   

Uzņēmēji    

Citas NVO    

Cita (lūdzu, 

nosauciet):  

 

   

  

 6. Organizācijas stiprās puses un unikalitāte  

 

Lūdzu, īsi aprakstiet un pamatojiet, kas ir jūsu organizācijas stiprās puses, 

priekšrocības un unikalitāte gan jomas ietvaros Latvijā, gan Eiropā, kā arī 

salīdzinot ar citām NVO Latvijas mērogā (ja tādas nav – lieciet atzīmi „n/a” (nav 

attiecināms))! 

Attīstības izglītības 

un attīstības 

sadarbības 

organizāciju vidū 

Latvijā 

 

Attīstības izglītības 

un attīstības 

sadarbības 

organizāciju vidū 

Eiropā 

 

NVO vidū Latvijā  
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Organizācijas sadarbība un tīklošanās 
 

 7. Organizācijas svarīgākie sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs 

 

Lūdzu, uzskaitiet organizācijas, ko varat raksturot kā svarīgākos sadarbības 

partnerus, kopīgu projektu un aktivitāšu īstenotājus Latvijā un ārvalstīs! Otrajā 

kolonnā uzskaitiet Latvijas organizācijas, savukārt trešajā kolonnā – organizācijas 

ārvalstīs! 

 Latvijā Ārvalstīs (lūdzu, norādot 

organizāciju, iekavās 

ierakstiet valsti, kas tiek 

pārstāvēta) 

Valsts un pašvaldību 

iestādes 

  

Privātais sektors   

Starptautiskas 

organizācijas, 

vēstniecības 

  

Citas nevalstiskās 

organizācijas 

  

Cita veida 

organizācijas/iepriekš 

nenosauktās 

organizācijas 

  

 

 8. Dalība vietējos un starptautiskos tīklos 

 

Lūdzu, nosauciet tematiskās sadarbības platformas un/vai tīklus gan Latvijā, gan 

ārvalstīs, kuros Jūsu organizācija ir biedrs! 

 

 

 

 

 9. Organizācijas finansētāji 

 

Lūdzu, nosauciet būtiskākos Jūsu organizācijas, aktivitāšu un projektu finansētājus 

pēdējo 5 gadu laikā! Lūdzu, miniet gan vietēja mēroga, gan starptautiska mēroga 

organizācijas, fondus, indivīdus! Ja tādu ir daudz – nosauciet biežākos finansētājus! 
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Organizācijas veiksmes 
 

 10. Labās prakses piemēri 

 

Lūdzu, īsi aprakstiet veiksmīgākās īstenotās iniciatīvas, aktivitātes, projektus 

pēdējo 5 gadu laikā, ar ko lepojaties! Ja nepieciešams, pievienojiet papildus laukus! 

Nosaukums:  

 

 

Īss apraksts (mērķis, aktivitātes, sasniegtie rezultāti): 

Īstenošanas 

gads un ilgums:  

 

 

Informācija 

internetā: 
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www.iac.edu.lv 
 
 

Izglītības attīstības centra projekts  

„NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un  

attīstības izglītības politikas veidošanas procesā” 

 

Projekta līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/014/88 

 

 

 

Projekta vispārējais 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 mērķi bija paaugstināt četru NVO kapacitāti līdzdalībai AS un AI 

politikas plānošanas procesā; izveidot NVO partnerības tīklu un sagatavot NVO 

stratēģiju un inovatīvus pakalpojumus par līdzdalību AS un AI politikas 

ietekmēšanā. 

 

Projekta īstenošanas laiks 

No 2012. gada septembra līdz 2013. gada septembrim 

 

Projekta aktivitātes un rezultāti: 

 izglītojoši pasākumi organizāciju kapacitātes stiprināšanai AS un AI 

tematikā; 

 sagatavoti mentori AS un AI jautājumos; 

 izveidots NVO partnerības tīkls; 

 izstrādāts ceļvedis NVO kapacitātes stiprināšanai AS un AI jomās; 

 AS un AI jomas NVO starptautiskā sadarbība. 

 

Partnerorganiozācijas 

GLEN Latvija, www.glen.lv 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, www.lapas.lv 

Development Bulb, www.bulb.lv 


