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Latvijā 2011.gadā kopumā bija 500 nevalstiskās organizācijas (avots: Lursoft). 

Tomēr aktīvu darbību, piemēram, līdzdarbošanos lēmumu pieņemšanā, publisko 

pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu veic tikai apmēram 55% organizāciju 

(avots: Pētījums „Pārskats par NVO sektoru Latvijā”, 2011.gada aprīlis), tātad tikai 

nedaudz vairāk kā 50% no Latvijas nevalstiskajām organizācijām ir uzskatāmas par 

aktīvām savā darbībā. 

Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 

tika palielināta biedrības „Skalbes” un tās partneru administratīvā kapacitāte, kas 

nepieciešama, lai organizācijas varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā – veicināt Eiropas 

Komisijas lēmuma ieviešanu Latvijas likumdošanā. 

Biedrības „Skalbes” viena no darbības jomām ir krīzes telefona pakalpojuma 

nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, taču biedrība „Skalbes” savā ikdienas 

darbībā saskaras ar situāciju - Latvijā nav likuma, kas noteiktu krīzes telefona esamību kā 

obligātu. Krīzes telefons ir līnija, kas pieejama 24 stundas diennaktī, kur var zvanīt un 

saņemt tūlītēju psiholoģisko konsultāciju cilvēki, kuri nokļuvuši krīzē. 

Ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums, adresēts visām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm, ka bezmaksas krīzes telefonam ir jābūt obligātam publiskajam 

pakalpojumam, pieejamam 24 stundas diennaktī, katrā Eiropas Savienības dalībvalstī. 

Tomēr, kā zināms, lai arī Eiropas Komisijas lēmumi to adresātiem ir obligāti un saistoši, 

tomēr to iestrādei vietējā likumdošanā nav noteikts termiņš. Likuma par bezmaksas krīzes 

telefona pakalpojumu pieņemšana valstij radītu papildus izdevumus (ja tiks pieņemts 

likums par krīzes telefonu kā obligātu publisko pakalpojumu, valstij būs pienākums 

finansēt tā darbību). 

Šobrīd krīzes telefona pakalpojumu nodrošina biedrība „Skalbes”, tomēr katru 

gadu no jauna tam tiek meklēts finansējums, līdz ar to tā nodrošināšana nav garantēta, 

turklāt finansējuma trūkuma dēļ krīzes tālruņa līnija nav bezmaksas. 

Biedrība „Skalbes” kā savas darbības stratēģisko mērķi ir izvirzījusi iesaistīšanos 

likumdošanas pieņemšanā, tādējādi veicinot likumdošanas pieņemšanu, kas nodrošinātu 

patstāvīgu krīzes telefona pieejamību. 
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Projekta gaitā tika risinātas sekojošas problēmas: 

1. Nevalstiskā sektora līdzdalības likumdošanas pieņemšanā trūkums – Latvijai 

ir pienākums pieņemt attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu, tomēr tā ieviešanai 

nav termiņa, nevalstiskais sektors ir viens no pilsoniskās līdzdalības 

instrumentiem, kas šobrīd ir nepietiekami izmantots, lai veicinātu lēmuma 

iestrādi Latvijas likumdošanā; 

2. Nevalstiskā sektora administratīvās kapacitātes trūkums, kas neļauj 

nodrošināt kvalitatīvu publiskā pakalpojuma īstenošanu – kvalitatīvu un 

nepārtrauktu krīzes telefona nodrošināšanu traucē sasniegt brīvprātīgo un 

brīvprātīgo apmācītāju trūkums; 

3. Sadarbības trūkums starp dažādām nozares organizācijām, kā arī ar 

starptautiskajām organizācijām – „Skalbes” sadarbojas ar citām 

organizācijām, tomēr labāks rezultāts tiktu sasniegts iesaistot arī citas  nozaru 

organizācijas un sadarbojoties ar starptautisko krīzes telefonu asociāciju, kas 

tiks veicināts projekta ietvaros; 

4. Nevalstiskā sektora administratīvās kapacitātes trūkums, kas apgrūtina ES un 

citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu – 

organizācijām trūkst pieredze un zināšanu, kas tika papildinātas, realizējot 

projektu. 

 

Projekta ietvaros tika: 

 veicināta Eiropas Komisijas 2009.gada 30. novembra lēmuma 2009/884/EK 

ar ko groza lēmumu 2007/116/EK iestrāde Latvijas likumdošanā; 

 tika izanalizēti minētā lēmuma ietvarā pastāvošie tiesību akti Latvijas 

Republikā; 

 tika izstrādāta krīzes telefona ieviešanas koncepcija, kā arī sagatavoti 

grozījumi tiesību aktos, kas caur Veselības ministriju tiks virzīti tālākai 

apstiprināšanai.  

 

Neveicot plānotos pasākumus nav iespējams pilnībā izpildīt Eiropas Komisijas 

lēmumu (2007/116/EK) un nodrošināt pilnvērtīgu diennakts krīzes telefona pakalpojumu, 

un, kā rāda līdzšinējā pieredze, tad, lai arī Eiropas Komisijas lēmums ir pieņemts 

2007.gadā, Latvijā līdz šim nav veikti nepieciešamie pasākumi šī lēmuma iedzīvināšanai. 
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Sadarbības trūkums starp dažādām nozares organizācijām, kā arī ar 

starptautiskajām organizācijām būtiski kavē biedrības „Skalbes”, projekta partneru un to 

piedāvāto publisko pakalpojumu attīstību, jo nenotiek pietiekama pieredzes apmaiņa, kā 

arī netiek izmantots potenciālais atbalsts konkrētu lēmumu risināšanai. Projekta ietvaros 

tika veicināta sadarbība gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Vietējā līmenī tika papildus 

nostiprināta vai no jauna veidota sadarbība projekta partneru starpā, kā arī notika vēl 

aktīvāka sadarbība ar Veselības ministriju, kas ir projektam piekritīgās sfēras politikas 

veidotājs. Starptautiskā līmenī tika izvēlēta sadarbības veicināšana ar Starptautisko krīzes 

telefona federāciju (IFOTES - International Federation of Telephone Emergency Services), 

kas sevī apvieno vairāk kā 600 līdzīgus krīzes telefona centrus visā pasaulē un ir lielisks 

kompetences paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas avots. Tas garantē, ka daudzus 

risinājumus būs iespējams pārņemt no sadarbības partneriem ārvalstīs un nevajadzēs tērēt 

resursus, lai tos izstrādātu un aprobētu saviem spēkiem. 

Nevalstiskā sektora administratīvās kapacitātes trūkums, kas apgrūtina Eiropas 

Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu, galvenokārt 

tika mazināts jau īstenojot šo projektu. Lai pārņemtu labāko pieredzi kā partneris tika 

piesaistīta biedrība „Ideju atbalsta centrs”, kuras biedriem ir ilgstoša un sekmīga pieredze 

Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanā. Tā 

kā Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošana 

sākas ar projektu pieteikumu sagatavošanu, kā arī pārrunām ar administrējošo institūciju 

(īpaši gadījumos, ja projekts tiek finansēts no ārvalstīm, neizmantojot administrējošās 

institūcijas Latvijā), tad ļoti līdzīgu pieredzi ļāva iegūt projekta ietvaros paredzētā 

dokumentācijas sagatavošana iestāšanās starptautiskajā organizācijā IFOTES un 

iestāšanās sarunas. 
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PROJEKTĀ GŪTIE SECINĀJUMI 

 

1. ORGANIZĀCIJĀ NEPIECIEŠAMA KOMANDA. KOMANDĀ NEPIECIEŠAMS 

CILVĒKS AR JURIDISKU IZGLĪTĪBU, IZPRATNI NVO JOMĀ UN JOMAS 

PROFESIONĀLIS, KURŠ PROT „LASĪT LIKUMU” 

 

1. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Latvijas Republikas Satversme 5.nodaļas 65. 

punktā nosaka, ka „Likumprojektus var 

iesniegt Saeimai Valsts Prezidents, ministru 

kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā 

pieci deputāti, kā arī šinī Satversmē 

paredzētos gadījumos un kārtībā viena 

desmitā daļa vēlētāju.”  Tas nozīmē, ka 

jebkurš sabiedrības loceklis var iesaistīties 

likumu veidošanā. 

Cilvēks, kuram ir juridiskā izglītība un 

zināšanas par lobēšanas un likumdošanas 

procesiem, pirmkārt, izprotot sistēmu, zina, 

pie kādām amatpersonām vajadzīgs vērsties 

noteiktā jautājumā, juristam ir zināšanas par 

tiesību aktu sistēmu, hierarhiju un 

piemērošanu valstī, jurists prot lasīt un 

sastādīt dokumentus un tiesību aktu 

projektus. Jurists arī pārzina, kādas ir 

iespējas nevalstiskajām organizācijām 

līdzdarboties lēmumu pieņemšanā – kādas ir 

NVO iespējas sadarboties ar Saeimu un 

valdību NVO interešu aizstāvībā, kā jurists 

orientējas Latvijas Republikas likumdošanā. 

Savukārt, jomas profesionālis savā pieredzē 

ir saskāries ar problēmām esošo tiesību aktu  

 

 

piemērošanā, saprot, kur ir problēmu jomas, 

un viņam ir piedāvājums risinājumam.  

Atbilstoši projektā minētajām prasībām, 

projektā tika iesaistīts jurists ar maģistra 

grādu tiesību zinātnēs, pieredzi darbā ar 

nevalstiskajām organizācijām un juridiskās 

terminoloģijas pārzināšanu. Sākotnēji 

projekta juriste veiksmīgi tika galā ar 

projekta aktivitātēm - tiesību aktu analīze un 

biedrības „Skalbes” dokumentācijas 

sakārtošanu, lai biedrība varētu iestātos 

IFOTES organizācijā. Gatavojoties 

diskusijas un lobēšanas darbam, juriste 

saskārās ar pieredzes trūkumu krīzes telefona 

jomā tieši biedrības „Skalbes” organizācijā. 

Projekta turpmākajā īstenošanas gaitā, 

juristei izveidojās labs kontakts ar biedrības 

„Skalbes” krīzes tālruņa konsultanti, kas 

ilgstoši strādājusi biedrībā un ir lietas kursā 

par krīzes telefona darbību šajā organizācijā. 

Kopš šīs sadarbības izveidojās komanda, 

kuras sastāvā bija juriste un krīzes telefona 

konsultante.  
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1. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 
 

Vēlams pārzināt ne tikai NVO darbības jomu, bet arī tās likumdošanas pamatojumu. 

Vēsturiski Latvijas likumdošanā ir sastopamas kolīzijas (pretrunas) starp divām vienāda 

spēka tiesību normām. Labs piemērs šeit ir būt „Sociālo pakalpojumu un palīdzības 

likums”, kas atrodas Labklājības ministrijas pārziņā un „Ārstniecības likums”, par kura 

darbību ir atbildīga Veselības ministrija. Gala rezultātā abu ministriju likumdošanas 

ietvaros ir skaidri redzams, ka abu ministriju atbildībā ir vienas un tās pašas sfēras, kuras 

nav iespējams sadalīt, taču pastāv atšķirīgi, likumos iestrādāti formulējumi/termini, kurus 

mainīt un saskaņot ir sarežģīti. Līdz ar to parādās tiesību aktu kolīzija, kuru ietekmēt ir 

daudz saražģītāk, salīdzinot ar likumdošanas sistēmu, kura ir strukturēta un kurā daudz 

vieglāk orientēties. Cilvēks ar juridisko izglītību un darba pieredzi citā jomā nevar 

garantēt veiksmīgu projekta rezultātu. Pieredze darbībai jomā ir ļoti svarīgs komponents, 

strādājot ar likumiem, analizējot tos, īpaši izstrādājot grozījumus tiesību aktos.  

Visefektīvākā ir komanda, kas dara darbus, tomēr der tandēms, kurā viens darbinieks ir 

jomas profesionālis un otrs ir jurists. Ja ir vairāki cilvēki, kas iesaistīti darbā, rodas darbu 

pēctecīgums. 

 

 

 

2. INFORMĀCIJAI JĀBŪT SAVLAICĪGAI 
 

2. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Biedrība „Skalbes” jau 15 gadus pirms tam, 

kad bezmaksas uzticības tālruņa lobēšana 

tika paredzēta kā viena no šī projekta 

aktivitātēm, nodrošināja krīzes tālruņa 

pakalpojumu. Tikai salīdzinoši nesen sekoja 

Eiropas Komisijas politiskā iniciatīva, ka 

Eiropā iedzīvotājiem emocionālā atbalsta 

tālruņiem ir jābūt bezmaksas pakalpojumam. 

Iepriekš biedrība „Skalbes”, kad tika 

aicinātas sniegt viedokli par krīzes 

telefonu/uzticības tālruni, bija piedalījusies 

darba grupās, taču šādai līdzdalībai bija 

nejaušs raksturs. 

Biedrība „Skalbes” par Eiropas Komisijas 

lēmumu dalībvalstīm rezervēt numuru 

emocionālā atbalsta tālruņa vajadzībām 

zināja iepriekš, jo, kad tika izveidots Bērnu 

uzticības tālrunis Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijā, bērniem tika ieviesta 

bezmaksas līnija 116111, kā arī kopš 

2013.gada septembra darbojas līnija 116 000, 
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kas ir palīdzības dienests pazudušu bērnu 

meklēšanai. Biedrība „Skalbes” kā krīzes 

tālrunis pieaugušajiem tika aicinātas lobēt 

līnijas 116123 ieviešanu un finansējuma 

piešķiršanu. Varam uzskatīt, ka šobrīd, kad 

bezmaksas līnijas ieviešana ir konkrēta 

projekta uzdevums, biedrība „Skalbes” ir 

panākusi visvairāk. Piemēram, 2013.gada 

septembrī tika organizēta Saeimas 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu un 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 

kopsēde, kurā piedalījās arī Veselības 

ministrijas, tās Slimību profilakses un 

kontroles centra un Nacionālā veselības 

dienesta amatpersonas, kā arī Labklājības 

ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas specialisti un nevalstiskā sektora 

pārstāvji no biedrības “Skalbes” un 

nodibinājuma “Centrs Dardedze”. Sanāksme 

tika rīkota pēc nevalstiskā sektora iniciatīvas, 

lai no visām iesaistītajām pusēm 

noskaidrotu, kā tiek virzīts jautājums par 

bezmaksas emocionālā atbalsta tālruņa līnijas 

ieviešanu. Šajā sanāksmē atklājās atšķirības 

dažādu institūciju viedokļos – piemēram, 

Nacionālā veselības dienesta pārstāvis pauda 

viedokli, ka nav citu šķēršļu, izņemot 

finansējuma piešķiršanu, lai krīzes tālruņa 

līniju varētu ieviest, un Labklājības 

ministrijas pārstāvji piekrita, ka emocionālā 

atbalsta tālruņa līnijas ieviešana ir Veselības 

ministrijas kompetencē. Tomēr no likuma 

viedokļa pašlaik krīzes telefons ir kā 

sociālais pakalpojums, un prasības krīzes un 

uzticības tālruņiem noteiktas Sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā 

pamatotā tiesību aktā. 

Šajā projektā biedrība „Skalbes” nesaskārās 

ar grūtībām, ka valsts pārvaldes iestāde, kas 

ir atbildīga par likumprojekta virzību, ļoti īsu 

laiku pirms termiņa beigām lūdz nevalstiskai 

organizācijai sniegt atzinumu par kādu 

jautājumu, tomēr ikdienā organizācijām 

nereti jāspēj ātri un īsā laikā sniegt pamatotu 

viedokli. 

 
2. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 

Organizācijai pašai ir jāseko līdzi tendencēm savā nozarē – kas tiek plānots Eiropas, 

Latvijas un pašvaldības līmenī. 
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3. LĪDZDALĪBAI JĀBŪT PLĀNOTAI 
 

3. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Informācijas plūsma katrā ministrija atšķiras 

ar savu aktivitāti, aktualitāti un piekļuves 

metodēm. Biedrības „Skalbes” darbinieki 

projektā izmantoja vairākus ceļus 

informācijas piekļuvei. Viena no sabiedrības 

iespējām sekot aktualitātēm ministrijas 

mājāslapā ir sadaļa, kura ir saistīta ar 

sabiedrības līdzdalību. Šāda sadaļa ir katras 

ministrijas majaslapā, bet šeit ir jāmin, ka 

informācijā ne vienmēr ir aktuāla, un var būt 

diezgan novecojusi. 

Otrs piekļuves ceļš, kurš ir ne katrā 

ministrijas mājāslapā, ir pieraksts uz 

aktualitātēm un aktivitātēm. Ievadot savu e-

pasta adresi un interesējošo tēmu, jebkurš 

sabiedrības pārstāvis var iegūt sev 

nepieciešamo informāciju. Jārēķinās, ka 

institūciju mājas lapās ne vienmēr tiek 

iepriekš publicēta informācija par 

diskusijām, kuras ir ļoti lietderīgas viedokļu 

apmaiņai ministriju, citu institūciju vai 

amatpersonu, NVO pārstāvju vai speciālista 

starpā. Diskusijas ir laba platforma jaunu 

kontaktu dibināšanai, sava viedokļa 

stiprināšanai un pozitīvai vai negatīvai 

reakcijai uz izteiktajiem piedāvājumiem. 

Trešais ceļš ir pastāvīga sekošana izmaiņām 

valsts institūciju majaslapās.  

Lobēšanas procesu ne vienmēr var ietekmēt. 

Pat iepazīstoties ar „nepieciešamiem” 

projekta realizācijai cilvēkiem un lūdzot 

informēt par izmaiņam šajā jomā, ne vienmēr 

amatpersona nosūtīs informāciju, īpaši, ja 

kopš pēdējās sarunas pagājuši vairāki 

mēneši. Nosūtot informāciju par organizāciju 

un tās mērķiem, ir nepieciešams pastāvīgi 

atgādināt par sevi. Piemēram, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, kas ir atbildīga par izmaiņām 

116xxx sērijas numura ieviešanas un 

rezervēšanas jomā, būtu ieinteresēta saņemt 

informāciju par notikumiem un izmaiņām 

par to, cik tālu biedrība „Skalbes” ieviešot 

116 123 numuru ir tikusi. Veselības 

ministrija, ka atbildīgā jomas institūcija būtu 

ieinteresēta saņemt informāciju par biedrības 

„Skalbes” rezultātiem kvalitātes un 

konkurentspējas paaugstināšanas projektos. 

Līdz ar ko organizācijai jāizmato šie 

sadarbības piedāvājumi.  

Lobēšana nav „vienas dienas” process, kuru 

ietekmē gan institūcijas iekšējie, gan ārējie 

procesi. Iekšējie procesi ir saistīti ar 

amatpersonu maiņu, un viss lobēšanas 

process, iespējams, būs jāsāk no paša 

sākuma, ja sadarbības persona institūcijā 

mainās. Līdz ar to sadarbību apliecinošs 

dokuments, parakstīts starp NVO un valsts 

institūciju, ir nozīmīgs, lai projekts nebūtu 

apturēts pusceļā. 



9 
 

Pie ārējiem procesiem, ar kuriem biedrība 

„Skalbes” sastapās, jāmin Ministru Kabineta 

lēmums atteikt krīzes telefona iekļaušanu 

2014.gada valsts budžetā. Izdevumus, kuri 

būtu nepieciešami krīzes līnijas ieviešanai un 

funkcionēšanai valsts līmenī, ja pakalpojumu 

sniedzējs būtu biedrība „Skalbes”, ir gandrīz 

trīs reizes mazāki, nekā tika norādīts 

Veselības Ministrijas Pamatnostādņu 

informatīvajā daļā. Projekts pierāda, ka arī 

turpmāk nepieciešama aktīva līdzdalība, jo 

laicīga sadarbība un informācijas saņemšana 

var būt nozīmīga un, iespējams, ietekmēt 

lēmuma par krīzes telefona finansēšanu 

iekļaušanu budžetā pieņemšanu. 

 

 

3. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Likums nosaka prasību iesaistīt sabiedrību valsts pārvaldē, taču katra iestāde pati izlemj, 

kādā veidā sabiedrība tiks iesaitīta. Tādēļ ir svarīgi, lai nevalstiskajai organizācijai būtu 

skaidrs, ko tā vēlas panākt. 

Organizācijai ir jāseko līdzi sabiedrībā notiekošajam, kā arī valsts instūciju darbībām. 

Saeimas un Ministru Kabineta mājas lapās ir informācija par aktuālajiem likumu 

grozījumiem, kā arī katras ministrijas mājās lapā ir sadaļa par sabiedrības līdzdalību, 

kurā ir pieejama informācija par dažādām aktivitātēm. 

Valsts instūcijām nepieciešams NVO viedoklis, tomēr realitātē tas atkarīgs no konkrētās 

amatpersonas ieinteresētības, tādēļ organizāciju darbiniekiem jābūt gan ieinteresētiem, 

gan mērķtiecīgiem savu ideju pārstāvniecībā. 

Lobēšana ir process, kuru ne vienmēr var ietekmēt. Organizācijām, lai nodrošinātu 

līdzdalību, nepieciešams savu darbību plānot laicīgi, jo likumprojektu virzība ir lēna un tā 

prasa laiku. 
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4. SARUNĀS NEPIECIEŠAMI FAKTI – SARUNAS TĒMAS, DATUMS, 

LAIKS U.C. DETAĻAS 

 

4. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Uzsākot projektu, biedrības „Skalbes” 

darbinieki meklēja kontaktus ar institūciju 

atbildīgajiem darbiniekiem, lai noskaidrotu, 

kura iestāde ir atbildīga, kad plānots piešķirt 

finansējumu, kā notiek jautājuma virzība utt. 

Notika vairākas telefona sarunas. Atklājās, 

ka dažkārt ir grūti sazvanīt iestādes, jo 

vajadzīgais darbinieks ir aizņemts, tiek lūgts 

piezvanīt vēlreiz vēlāk, bet zvanot norādītajā 

laikā, darbinieks atkal atrodas sanāksmē vai 

komandējumā. Sazvanot Veselības 

ministrijas amatpersonu, kura ir atbildīga par 

stratēģisko un finansējuma plānošanu, 

biedrība „Skalbes” tika informēta, ka krīzes 

tālruņa bezmaksas līnijas ieviešanai šogad 

finansējums nav paredzēts. Tālāk nebija 

skaidrs, ar ko tādā gadījumā runāt par krīzes 

tālruņa līnijas ieviešanas saturisko pusi. Bija 

ieguldīts liels darba apjoms, kam nav 

pierādāmu rezultātu. 

 

4. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Katru sarunu ar amatpersonu vēlams fiksēt – datums, laiks, institūcija, amatpersona, 

sarunas tēma, sarunas laikā panāktā vienošanās – turpmākās darbības. Pēc telefona 

sarunas vēlams uzrakstīt pārskatu par sarunu. Tas var palīdzēt apzināt, kādi jautājumi 

kādā laikā ir risināti. Ja no valsts institūcijas puses mainās interešu joma vai atbildīgā 

amatpersona, tad nepazūd pati ideja. 

 



11 
 

5. CILVĒCISKAJAM  FAKTORAM  IR  NOZĪME 
 

5. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Personīgajam kontaktam ar kādu no 

vajadzīgajām amatpersonām vai kādu, kas 

viņu pazīst, ir milzīga nozīme. Projekta 

sākumposmā kā atbildīgā amatpersona 

Veselības ministrijā tika nosaukta valsts 

sekretāra vietnieks stratēģiskās plānošanas 

un finanšu jautājumos. Telefonsarunā ar 

norādīto ierēdni noskaidrojās, ka viņa zināja 

to, ka būs jāievieš krīzes tālrunis 116123, 

taču paskaidroja, ka finansējums tiks 

piešķirts tikai nākamajā gadā, un tādēļ 

ātrāku jautājuma risināšanu ministrija 

neplāno. No ministrijas amatpersonas puses, 

kam jāplāno ministrijas darbs un finanses, 

atbilde bija pilnīgi loģiska. Ar šādu strupceļu 

būtu apstājušās biedrības „Skalbes” darbības 

pie lobēšanas šajā projektā. Ministrijai nav 

finansējuma, tādējādi no ministrijas puses 

nav tik aktīvas līdzdalības jautājuma 

saturiskās puses apspriešanā. Taču biedrība 

„Skalbes” vēlējās runāt ar amatpersonām arī 

par emocionālā atbalsta tālruņa ieviešanas 

saturisko pusi, un par krīzes tālruņa vietu 

garīgās veselības aprūpes sistēmā, un 

piedāvāt savus pieredzē balstītos 

priekšlikumus. Izmantojot personīgus 

kontaktus caur politiķiem un citu ministrijas 

ierēdni, tika noskaidrots, kura departamenta 

atbildība ir garīgā veselība, un kas tieši 

nodarbojas ar jautājumiem par krīzes tālruņa 

līnijas ieviešanu un Psihiatriskās palīdzības 

likumprojekta izstrādes nepieciešamību.  

 

5. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Sadarbība ir jāplāno un kontakts ar amatpersonām ir jāveido no pirmā mirkļa, kad NVO 

pārstāvis ar amatpersonu kontaktējas. Patīkams, neatlaidīgs, konstruktīvs, pieklājīgs 

sadarbības partneris ļauj darbiem ritēt uz priekšu raitāk. 
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6. JĀATTĪSTA PERSONĪGĀS ĪPAŠĪBAS, KURAS UZLABO SADARBĪBU 
 

6. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Projekta īstenošanas laikā bija gadījums, kad 

biedrības „Skalbes ” darbinieki ilgstoši 

nevarēja sazvanīt kādu ministrijas 

amatpersonu, turklāt tas, ka jāzvana tieši šai 

amatpersonai, tika noskaidrots caur citiem 

personīgiem kontaktiem. Biedrības 

„Skalbes” darbinieki vajadzīgo amatpersonu 

satika nejauši, garāmejot iegriežoties 

ministrijā, un satiekot ierēdni vestibilā. Pēc 

tam ātri tika noorganizēta produktīva 

sanāksme, kurā piedalīties tika uzaicināti vēl 

citi ministrijas darbinieki. Mēģinājumi 

sazvanīt ministrijas darbinieku ilga vairākus 

mēnešus, taču kad vajadzīgais cilvēks bija 

satikts, sanāksme ar vēl citiem 

ieinteresētiem ierēdņiem notika divu dienu 

laikā. Svarīgi, kā “lobētājs” radis veidot 

kontaktus ar cilvēkiem, jo šai gadījumā 

viena no darbiniecēm būtu pacietīgi 

zvanījusi vēl un vēl, kamēr saņemot 

nemitīgus atteikumus, iespējams, zvanītu 

retāk, savukārt otra darbiniece piedāvāja 

ieiet ministrijā, sameklēt jebkādu 

darbinieku, kas ir ar mieru runāt, un dabūt 

vajadzīgos kontaktus, ar savu uzstājību 

rezultātu panāca ātrā laikā.  

Laika plānošana un regularitāte – ja lobētājs 

ir darbinieks, kam šīs īpašības ir stiprā puse, 

noteikti būtu efektīvi zvanīt ierēdnim, 

piemēram, katru ceturtdienu, un atgādināt 

par risināmo jautājumu.  

Par idejas interesantumu un vērtīgumu – 

lobētājam ir pašam “jādeg” par ideju, jābūt 

gatavam no dažādiem aspektiem paskaidrot 

savu ideju. 

Lobētājam jābūt gatavam atbildēt uz 

jautājumiem, piemēram, Veselības ministrijā 

ierēdne uzdeva jautājumu par krīzes telefona 

konsultantu apmācībām, jautājot, vai viņa 

varētu strādāt biedrībā „Skalbēs” pie krīzes 

tālruņa, kaut arī jautājuma būtība bija par 

konsultantu atlases un apmācību kritērijiem. 

 

6. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
NVO pārstāvim jābūt ar labām laika un darbu plānošanas prasmēm, nedaudz 

bezkaunīgam un mērķtiecīgam, pacietīgam, ar spēju stingri pārstāvēt savu viedokli, 

piedāvāt savu ideju kā vērtīgu un interesantu. 

 

 



13 
 

7. DARBINIEKIEM ORGANIZĀCIJĀ JĀAPZINĀS SAVA NOZĪME  
 

7. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Biedrība „Skalbes”, īstenojot projekta 

aktivitātes, proti, analizējot tiesību aktus un 

politikas plānošanas dokumentus, saskārās 

ar to, ka ir iespējams izdarīt minimālas 

izmaiņas tiesību aktos, jo pakalpojums gan 

projektā, gan dokumentos tiek dēvēts dažādi. 

Šādu grozījumu mērķis būtu ieviest 

skaidrību terminoloģijā – kas ir emocionālā 

atbalsta dienests, kas ir krīzes telefons un 

uzticības tālrunis, kura iestāde pārrauga 

nozari. „Skalbes” saskārās ar to, ka būtībā 

jautājums ir par krīzes tālruņa vietu un lomu 

garīgās veselības aprūpes sistēmā, un 

paplašinot šo secinājumu, radās jautājumi, 

kur ir krīzes telefona vai krīžu palīdzības 

loma – vai tā ir palīdzība pēc notikušas 

krīzes, respektīvi, rehabilitācija, vai tā ir arī 

tālāku garīgo slimību profilakse. Biedrības 

„Skalbes” doma bija, ka tādā gadījumā būtu 

vajadzīgs atsevišķs likums, kas regulētu 

garīgās veselības jomu – gan garīgās 

veselības higiēnu, profilaksi un aprūpi, gan 

psihisko slimību ārstēšanu, pieaicinot 

dažadus nozares ekspertus – psihiatrus, 

krīzes centru darbiniekus, centru personām 

ar garīgās attīstības traucējumiem 

darbiniekus, aprūpes centru darbiniekus, kā 

arī citu ar garīgās veselības jomu saistīto 

institūciju pārstāvjus. Šādam likumam būtu 

jāregulē arī krīžu situāciju profilakse un 

palīdzība krīzes situācijās, sistēmā iekļaujot 

emocionālā atbalsta tālruņa līniju. Ņemot 

vērā biedrības „Skalbes” milzīgo pieredzi 

psiholoģiskās palīdzības sniegšanā krīzes 

situācijās, būtu racionāli, ja biedrība 

piedalītos normatīvo aktu izstrādē, iesniegtu 

savus priekšlikumus un izstrādātu sadaļas 

par krīzes situācijam un palīdzību projektu.  

 

7. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Organizācijas pienesums un vērtība sabiedrībā ir organizācijas iniciatīva tad, kad joma 

nav sakārtota. Būtiski apzināties savu lomu sabiedrībā kā vērtību! 

 



14 
 

8. ORGANIZĀCIJAS VĀRDAM UN TĒLAM IR VĒRTĪBA 

 

8. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Biedrība „Skalbes” strādā jau 17 gadus un 

tās Krīzes telefons bija pirmais un joprojām 

ir vienīgais diennakts uzticības tālrunis 

pieaugušajiem. Tas, ka „Skalbes” sniedz 

kvalitatīvu un pieejamu psiholoģsko 

palīdzību cilvēkiem, gadiem reklamē savas 

aktivitātes, ka ir cilvēki kas ir interesējušies 

par palīdzības iespējām vai saņēmuši 

palīdzību un ka organizāciju atpazīst, 

„Skalbes” kā pakalpojuma sniedzējs ir 

padarījis organizāciju atpazīstamu. 

„Skalbes” ir labi zināmas sociālas jomas 

profesionāļu vidū, ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar valsts un pašvaldības policijām, 

bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem. 

„Skalbes” ir bijusi aktīva politikas jautājumu 

lobēšanā, piemēram, par vardarbību ģimenē, 

tas viss ir veidojis organizāciju par stabilu 

un spēcīgu NVO. 

Tieši šī projekta īstenošanas beigās notika 

Zolitūdes traģēdija, un šis notikums deva 

biedrības „Skalbes” vārdam vēl vienu 

atpazīstamības vilni, pēdējā lobēšanas 

sanāksmē decembrī bija jūtams, ka 

„Skalbes” kā NVO tiek respektētas – ja 

iepriekš valsts pārvalde neuztvēra NVO kā 

nopietnu partneri valsts politiku īstenošanā, 

tad tagad attieksme bija kā pret līdzvērtīgu 

sadarbības partneri. 

 

8. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Lielu ieguldījumu sadarbībā ar valsts institūcijām sniedz organizācijas atpazīstamība 

sabiedrībā, ja organizācija pauž viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, ir 

apmācīti un kompetenti darbinieki, darba kvalitāte ir augsta. 
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9. DARBI JĀPLĀNO SAVLAICĪGI 

 

9. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Projekta īstenošanas sākumā nebija 

iespējams vienoties ar projektā paredzēto 

juristu, taču tika panākta vienošanās ar citu 

prasībām atbilstošu juristi. Kaut arī darbs 

sākās, pirmās aktivitātes iekavēšanās 

ietekmēja arī nākamo aktivitāšu laicīgu 

sākšanos. Kad sākās darbs pie 

diskusijas/lobēšanas ar LR ministrijām, 

nonācām pie secinājuma, ka šī aktivitāte 

aizņem ļoti daudz laika un tās rezultātu – 

lēmuma pieņemšanu par krīzes telefona 

publiskā pakalpojuma nodrošināšanas 

iekļaušanu likumdošanā un valsts budžeta 

programmā - nav iespējams panākt ar paša 

spēkiem, vēl jo vairāk, ja kā viens no 

galvenajiem argumentiem ir finansējums. 

Tieši finansējuma trūkums bija tas, kas 

nedeva iespēju šī projekta ietvaros panākt 

ministrijas atbalstu krīzes telefona publiskā 

pakalpojuma nodrošināšanas iekļaušanu 

likumdošanā un valsts budžeta programmā. 

Taču „Skalbēm” izdevās panākt vienošanos 

par turpmāku sadarbību ar Veselības 

ministriju, kad likumprojekta izstrādes 

nepieciešamības izvērtēšanai tiks piešķirts 

vajadzīgais finansējums un tiks veidota 

darba grupa Psihiatriskās palīdzības 

likumprojekta izstrādes gaitā, kuras sastāvā 

tiks pieaicināti Pasaules Veselības 

organizācijas un vietējie eksperti, tai skaitā 

arī biedrības „Skalbes” pārstāvis. 

 

9. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Ja ir aktivitāte projektā, tad tas jādara savlaicīgi, ja raksta projektu par lobēšanu, tad 

jāplāno arī finanses pašai plānošanai. Ja organizācijas vēlas ietekmēt kāda likumprojeka 

virzību, tad jārēķinās, ka tas paņems ļoti daudz laika. Vislabāk, ja likumprojekta virzība 

nav laika termiņam pieskaņota, tomēr, ja likumprojektu virzīšana ir organizācijas mērķis 

kādā projektā, nepieciešama šī projekta vadība - darbu plānošana un savlaicīga izpilde, 

saskaņota ar atbilstošu finansējumu. 
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10. JĀRĒĶINĀS AR LAIKA IEGULDĪJUMU 

 

10. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Nevalstiskās organizācijas jau ir pierādījušas 

savu būtisko lomu sabiedrībā. NVO ne tikai 

nodrošina pakalpojuma sniegšanu, bet arī 

veicina pilsonisko aktivitāti un iesaistīšanos, 

kā arī līdzdalību. Šis darbības sektors 

vislabāk zina, kāda veida palīdzība ir 

nepieciešama dažādām sabiedrības grupām, 

līdz ar to spēj piedāvāt valstij risinājumus, 

veidojot neformālu sadarbības un palīdzības 

vidi, vai pakalpojumus, kā arī attīstot uz 

klienta vajadzībām vērstu profesionāļu 

apmācību. Turklāt NVO īpašā pievienotā 

vērtība, ir tas, ka organizācijām nav mērķis 

gūt peļņu un pakalpojuma sniegšana tiek 

balstīta uz sabiedrības vērtībām. Saistībā ar 

biedrības „Skalbes” īstenoto projektu, 

Eiropas Komisijas lēmums dod iespēju 

īstenot sociālās vērtības - nākotnē ikvienam 

saņemt emocionālo palīdzību jebkurā 

Eiropas valstī. Turklāt NVO ar savām 

zināšanām un pieredzi var palīdzēt valstij 

vieglāk orientēties un ātrāk ieviest Eiropas 

Komisijas pieņemtos lēmumus, jo ieviešanas 

un darbības procedūra ir pilnīgi pakļauta 

valsts iniciatīvai un struktūrai. Gan pirms 

ieviešanas, gan ieviešanas gaitā NVO var 

sniegt visu nepieciešamo informāciju jomā, 

kas ir gan statistikas dati, gan problemātika, 

gan nepieciešamā finansējuma izklāsts, tādēļ 

valstij nav jātērē laiks nepieciešamās 

problemātikas pētījumiem. Eiropas 

Komisijas lēmums var arī stimulēt iekšējo 

valsts problemātikas risināšanu un NVO, 

savukārt, balstoties uz EK lēmumiem, ja tie 

sakrīt ar NVO vērtībām un mērķiem, ir 

spējīga īstenot un stimulēt lēmuma 

veicināšanu valsts līmenī, aizstāvot savas un 

līdz ar to sabiedrības intereses, palīdzot 

valstij atrast konsensusu un ceļu minēto 

interešu aizstāvības ceļu.  

 

10. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Ja organizāciju interesējošajā jomā ir Eiropas Komisijas lēmumi, tad darbība rit ātrāk, 

nekā tad, ja darbība ir organizācijas iniciatīva. Organizācijai jārēķinās, ka valsts 

institūcijas darbojas neelastīgāk un lēnāk kā NVO. Valsts institūcijām būtu vēlams būt 

aktīvākām NVO iesaistīšanā sadarbībā, bet organizācijas pārstāvjiem jābūt mērķtiecīgiem. 
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11. SVARĪGA IR PĀRDOMĀTA KOMUNIKĀCIJA UN ATBILSTOŠI 

KOMUNIKĀCIJAS VEIDI 

 

11. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Komunikācija ir ļoti svarīga lobēšanai, pētot 

gan Latvijas, ka arī starptautisko 

organizācijas pieredzi, gan valsts tiesisko 

regulējumu, kurš var būt derīgs projekta 

mērķu īstenošanas gaitā. Šī projekta 

pieredze rāda, cik liela nozīme ir pārdomātai 

komunikācijai. Izvērtējot projekta 

īstenošanas gaitā radušās grūtības, ir skaidrs, 

ka, gadījumā, ja trūkst padoma, tieši ar kuras 

iestādes darbiniekiem runāt, kāds ir 

kompetenču sadalījums starp vairākām 

valsts pārvaldes iestādēm, pašā projekta 

īstenošanas sākumposmā vai pat gatavojot 

projekta pieteikumu, būtu efektīvi nosūtīt 

oficiālas vēstules abām ministrijām – 

Veselības un Labklājības – ar idejas jeb 

piedāvājuma izklāstu, un tad mēneša laikā 

tiktu saņemtas pat vairāku iestāžu atbildes.  

Gadījumā, ja pavisam nav skaidrs, kura 

iestāde ir atbildīga par interesējošo 

lobēšanas jomu, efektīgi būtu nosūtīt šādu 

vēstuli Valsts kancelejai, kas vai nu sniegtu 

atbildi, vai pārsūtītu vēstuli atbildīgajai 

iestādei. Gadījumā, ja nosūtāmā informācija 

ir patiešām svarīga, un ja var būt vajadzīgs 

pierādīt, ka tāda tiešām ir sūtīta, jāsūta 

ierakstīta vēstule, vai dokumenti jānogādā 

iestādē personīgi. 

 

11. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
 

Institūcijas dažkārt neatbild uz izsūtītajiem e-pastiem. Tādēļ jāseko līdzi vēstulei, kas ar to 

notiek, ja nepieciešams, jāzvana. Sazvanīšanās ar amatpersonu pirms jebkuras vēstules 

sūtīšanas var palīdzēt turpmākajā komunikācijā ar amatpersonām un var palīdzēt 

sadarbībai virzīties raitāk. Vispirms tas sniedz iespēju iepazīties ar atbildīgo personu, 

identificēt attieksmi pret organizācijas piedāvājumu, dzirdēt komentārus, radīt iespēju 

abpusēji uzdot jautājumus, un garantēs, ka organizācijas e-pasts tiks atvērts.  

Tomēr zvans un e-pasta atvēršana nevar kļūt par garantiju, ka amatpersona uz to atbildēs. 

Līdz ar to, ierakstīta vēstule nodrošina, ka uz to jebkurai institūcijai ir jāatbild mēneša 

laikā no tās saņemšanas dienas. Bet šajā gadījumā jāmin, ka oficiālas saziņas līdzekļi, dod 

mazāk iespējas tiešai komunikācijai. Vieglāk atrast sapratni un sniegt vairāk informācijas 

ir ar e-pasta palīdzību vai telefonsarunu. 
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12. VAJADZĪGS APSTIPRINĀTS SADARBĪBAS PARTNERIS UN 

IZVEIDOTS SADARBĪBAS TĪKLS 
 

12. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Jāatzīmē, ka gandrīz visiem numuriem, kas 

sākas ar 116xxx Eiropas Komisija 

nodibināja „jumta organizācijas”, kuras 

palīdz virzīt ieviešanas procesu uz priekšu ar 

citu valsts pieredzi, kurās atbilstošs numurs 

jau ir ievests. Tas nozīmē, ka nav 

jākomunicē ar katru organizāciju atsevišķi, 

un visu informāciju, kas iekļauj gan 

pieredzi, gan ieviešanas procedūru, gan 

statistikas datus, gan pētījumus, var saņemt 

no vienas organizācijas, kura apvieno visus. 

Šeit jāmin, ka Emocionālā atbalsta 

pakalpojumam „jumta organizācija” Eiropas 

līmenī nav nodibināta, līdz ar ko biedrībai 

„Skalbes” bija jāveido sadarbības tīkls ar 

līdzīgām organizācijām. 

 

12. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 

 
Nozīmīgākās institūcijas un citas organizācijas svarīgi informēt par projekta uzsākšanu un 

sadarbības veidošanu – pat pirms projekta un darbu uzsākšanas, ar vēstuli paziņot valsts 

institūcijām par ideju un lūgumu sadarboties. Būtiski saprast, kādas NVO darbojas 

interesējošā jautājuma virzībā, kādas amatpersonas ir iesaistītas no valsts institūciju puses. 

Lai sekmīgi darbotos, nepieciešams: 

- atrast amatpersonu, kura ir atbildīga par interesējošo jautājumu; 

- ja amatpersona nav sadarbībā atsaucīga, tad meklēt nākamo amatpersonu – meklēt  

valsts institūcijas nolikumā, kurai institūcijas nodaļai ir kompetence nodarboties ar 

šīm lietām. 

- pirms projekta sākuma nepieciešams izprast un iepazīt, kurš ar ko nodarbojas. 

Valdība var atbalstīt kādu ideju, bet, ja idejai nav piešķirts finansējums, tad ideja apstājas, 

neviens pie tās nestrādā. Ja organizācija vēlas iekļaut lobēšanu kā aktivitāti savā darbībā 

vai kādā projektā, tad nepieciešams nepieciešamo valsts institūciju iegūt kā partneri – 

nosūtīt sadarbības vēstuli. 
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13. VĒLAMA FINAŠU LOBĒŠANA 

 

13. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Kā viens no projekta uzdevumiem tika 

izvirzīts uzdevums ieviest visu diennakti 

pieejamu bezmaksas emocionālā atbalsta 

tālruņa līniju pieaugušajiem. Jau 2008.gadā 

Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ar 

kuriem tika rezervēts numurs 116123 

pieaugušo emocionālā atbalsta dienesta 

vajadzībām. Tajā pašā gadā tika 

apstiprinātas pamatnostādnes Iedzīvotāju 

garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014. 

gadam. Pamatnostādņu īstenošanas plāns 

2013.-2014. gadam tika vairākkārt grozīts, 

emocionālā atbalsta tālruņa 116123 līnijas 

izveidošana atlikta, patlaban krīzes tālruņa 

ieviešana plānota 2014. gada 4.ceturksnī. Ja 

vien projekta īstenošanas termiņi būtu 

saskanējuši ar Pamatnostādņu īstenošanas 

plānā norādītajiem, ja valsts finansējums 

krīzes tālrunim, tāpat Psihiatriskās 

palīdzības likumprojektam būtu piešķirts 

agrāk, tālruņa līnijas ieviešanai nebūtu 

šķēršļu. Ja projekts tiktu īstenots agrāk, 

varētu lobēt jautājumu, lai bezmaksas 

emocionālā atbalsta tālruņa līnijas ieviešana 

netiktu atlikta. Savukārt, ja iestādei nav 

finansējuma kāda jautājuma virzīšanai, 

nekādas darbības netiek veiktas. 

 

 
13. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 
 

Finanšu lobēšana ir grūts darbs - ko darīt, lai uz likumā esošo jēdzienu attītīšanu un 

iedzīvināšanu sabiedrībā iegūtu reālas finanses. Organizācijai ir jāspēj pamatot naudas 

devējiem / budžeta sadalītājam, kāpēc pieprasītais finansējums ir svarīgs. Organizācijā ir 

jābūt cilvēkam, kurš no organizācijas iet uz Saeimu, lai katru gadu pamatotu 

nepieciešamību attīstīt jēdzienu iedzīvināšanu dzīvē.  

Jebkuram sabiedrības loceklim ir iespējams pierakstīties pie katra deputāta, pārstāvēt 

organziācijas viedokli komisijās u.tml., tādēļ  nepieciešama NVO darbinieku neatlaidība. 
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14. JĀRĒĶINĀS AR TIESĪBU AKTU SISTĒMAS SADRUMSTALOTĪBU 
 

14. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Projekta īstenošanas gaitā tika izveidota 

komunikācija ar institūcijām, kuram jau ir 

pieredze krīzes telefona darbības jomā, ka 

arī ar tām institūcijām, kuras bija vai ir 

atbildīgas vai saistītas ar 116123 ieviešanas 

un darbības procesu.  

Par Emocionālā atbalsta dienesta ieviešanu 

116 123 ir atbildīga Veselības ministrija. 

Labklājības Ministrija un Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija, kura īsteno bērnu 

uzticības telefona 116 111 pakalpojumu bija 

ļoti aktīva sadarbībā visa projekta laikā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija arī bija atklāta sarunām un 

ieteikumiem. Turklāt grozījumus, saistītus ar 

līnijas 116 rezervēšanu, no pirmās dienas, 

kad šī līnija tika minēta Latvijas 

likumdošanā, pārsvarā bija sagatavota 

Satiksmes ministrijas (kuras viena no  

nozarēm ir elektronisko sakaru joma, kuras 

galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un 

ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu 

pieejamību) fokusa grupā.  

Viena no elektronisko sakaru nozares 

politikas īstenošanā iesaistītajām institūcijas 

ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, kura ir atbildīga par elektronisko 

sakaru politikas un tiesiskās vides izstrādi. 

Turklāt par numerācijas resursu pārvaldes 

politikas sekmēšanu ir atbildīga Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Numerācijas resursu 

izmantošanas koordinācijas darba grupa. 

Kā elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējs Latvijā tika izvēlēta SIA 

„Lattelecom”. Lēmumu par numura 

piešķiršanu izdod Sabiedrisko pakalpojumu 

regulators. Tas nozīmē, ka numura ievešanā 

juridiski ir iesaistītas sešas institūcijas.  

Runājot par likumdošanā lietoto 

terminoloģiju un domājot, kur labāk iekļaut 

Emocionālā atbalsta dienesta pakalpojumus, 

normatīvajos aktos tika atrasts termins, kurš 

ir līdzīgs pakalpojums, kas ir krīzes centrs, 

kurš sniedz īslaicīgo psiholoģisko palīdzību. 

Krīzes centra darbība ir attiecināma pie 

sociāliem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka 

termins Emocionālā atbalsta dienesta 

pakalpojums atšķiras no Sociāla 

pakalpojuma, kas atrodas Labklājības 

ministrijas pakļautībā, un nevar būt iekļauts 

sociālo pakalpojumu sarakstā ģeogrāfisku 

apsvērumu un atbildīgās institūcijas 

Veselības ministrija dēļ. Turklāt Latvijas 

Republikā jau ieviesto numuru 116111, kā 

arī 116000 Saskaņoto pakalpojumu ar 

sociālo vērtību numuru pieredzi nav 

iespējams pārņemt katra numura īpatnību 

dēļ. Tā kā atbildīgā institūcija ir Veselības 

ministrija, projekta īstenošanas gaitā tika 

uzdots atrast līdzīgu vai ieviest jaunu 

definīciju, kura atbilst krīzes telefona 
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prasībām un kritērijiem. Emocionālā atbalsta 

dienesta pakalpojumu var iekļaut terminā 

garīgā veselība un tikšanās ar Veselības 

ministrijas sabiedriska departamenta 

vadītāju laikā tika diskutēta iespēja iekļaut 

Emocionālā atbalsta krīzes telefonu 

definīcijā garīgā veselība. Turklāt jāņem 

vērā, ka definīcija „krīzes telefons”, bez 

termina skaidras norādes, jau ir minēts 

Ministru Kabineta noteikumos Nr.291 

„Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem”. 

Sadarbojoties ar Veselības ministriju tiesību 

aktu izstrādē radās situācija, kad vienu 

pakalpojumu regulē divi likumi. Uzticības 

telefona darbību un Emocionālā atbalsta 

dienesta pakalpojumu bezmaksas pieejamību 

jānodrošina visā valsts teritorijā. 

 

14. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 
 
Latvijā tiesību aktu sistēma ir sadrumstalota, pastāv tiesību normu kolīzijas – vienā likumā 

par vienu un to pašu jēdzienu ir teikt kaut kas viens, bet citā likumā kaut kas cits. 

Organizācijai jābūt gatavai sadarboties viena jautājuma risināšanai vienlaicīgi ar 

vairākām iestādēm. 
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15. VĒLAMA PASTĀVĪGA ORGANIZĀCIJAS IDEJAS LOBĒŠANA 

SABIEDRĪBĀ 
 

15. PIEMĒRS NO PROJEKTA:  

Projektā tika veiktas vairākas aktivitātes ar 

mērķi lobēt ideju par krīzes telefona virzību. 

Pirmkārt, jau tie bija tiesību aktu izstrāde, 

kas palīdzēja izanalizēt un izpētīt esošo 

likumdošanu, no kuriem tika secināts, kāda 

ir esošā likumdošana un ko nepieciešams 

mainīt vai papildināt. Tad tika izstrādāta 

krīzes telefona ieviešanas koncepcija, kurā 

tika uzsvērta informācija par esošo situāciju 

un tās pamatojumu saistībā ar krīzes telefona 

darbību, likumdošana un finansiālā puse. Šī 

izstrādāta koncepcija tiks piedāvāta 

ministrijai, tādā veidā argumentēti pamatota 

nepieciešamība pēc krīzes telefona 

ieviešanas. Un visbeidzot arī izstrādāti 

grozījumi tiesību aktos. Šie izstrādātie 

dokumenti ir un būs liels palīgs turpmākai 

idejas lobēšanai sabiedrībā. 

Ikdienas darba procesā biedrība "Skalbes" 

regulāri informē sabiedrību par iespēju 

saņemt atbalstu krīzes situācijās un šī 

atbalsta nozīmīgumu. Informācija tiek 

nodota caur mājas lapu www.skalbes.lv, 

forumu www.stastiundzivo.lv, intervijām 

mēdijos un sociālajos tīklos, ar bukletu un 

citu informatīvo materiālu palīdzību. 

 

15. PADOMS NO PROJEKTĀ GŪTĀS PIEREDZES: 
 
NVO jāprot pamatot problēmas aktualitāti caur dažādiem aspektiem, stāstīt par idejas 

nozīmīgumu – argumentēti, sakārtoti, skaidri un loģiski. 

 

 

 

ORGANIZĀCIJAS LĪDZDALĪBA UN KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA NAV NE 

VIEGLS, NE GRŪTS PROCESS. GALVENAIS - BŪT MĒRĶTIECĪGAM UN 

NEBAIDĪTIES NO VALSTS INSTITŪCIJĀM. GADĪJUMĀ, PAT JA VALSTS 

INSTITŪCIJAS ATBILDE IR „NĒ”, IR IESPĒJA ORGANIZĀCIJU INTERESĒJOŠOS 

JAUTĀJUMUS VIRZĪT, SADARBOJOTIES AR CITU MINISTRIJU, PAŠVALDĪBU UN 

PĀRNACIONĀLO INSTITŪCIJU. 


