
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008132522
Nosaukums LATVIJAS SIEVIEŠU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU SADARBĪBAS

TĪKLS BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2017

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības virsuzdevums ir apvienot Latvijas sieviešu organizācijas vienotā sadarbības tīklā, lai
sekmētu sieviešu tiesību un interešu aizsardzību.
Tās mērķi ir:
veicināt Latvijas sieviešu solidaritāti un pašapziņu;
pārstāvēt sieviešu intereses dialogā ar nacionālajām, Eiropas un citām starptautiskajām
institūcijām;
veikt efektīvu lobēšanu dzimumu līdztiesības veicināšanai, tās principu integrēšanu visās
rīcībpolitikas sfērās, Saeimas, valdības un pašvaldību lēmumu pieņemšanas līmenī, ātri reaģēt uz
notikumiem Latvijā un izskatāmajiem jautājumiem un likumiem Ministru Kabinetā, Saeimā un
Eiropas Savienībā;
attīstīt tīkla kapacitāti un sekmēt tās biedru organizāciju institucionālo un kapacitātes attīstību, tai
skaitā Latvijas nereģistrēto sieviešu organizāciju, apvienību un interešu grupu aktīvu iesaistīšanos
tīkla darbā un to reģistrēšanu atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam;
koordinēt un organizēt vietēja un starptautiska mēroga sieviešu sadarbības pasākumus;
nodrošināt politikas procesu monitoringu, ievērojot diskriminācijas uz dzimumu piederības
pamata aizliegumu, cilvēktiesības un vienādas iespējas starp sievietēm un vīriešiem.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
2 - Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
7 - Veselības veicināšana
4 - Izglītības veicināšana
sieviešu tiesību aizstāvība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
2 - Nepilnās ģimenes
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
9 - Cilvēktirdzniecības upuri
15 - Bērni
16 - No vardarbības cietušās personas
sieviešu organizācijas

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Dzirnavu iela 3A–22, Rīga, LV-1010
kontaktadrese Dzirnavu iela 3A–22, Rīga, LV-1010
tālruņa numurs 26468079
faksa numurs
e-pasta adrese edipsi@yahoo.com
mājaslapa

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nodrošināta dalības maksa Eiropas Sieviešu lobijā, izstrādātas Latvijas NVO pozīcijas Eiropas
Sieviešu lobijam, nodrošināta dalība Eiropas Sieviešu lobija valdē, veidoti pasākumi; nodrošināta
informācija par vardarbības pret sievieti novēršanu Latvijā Eiropas institūcijām.
Dalība Eiropas Sieviešu lobijā un jaunizveidotajā Darba grupā Centrāleiropai, Austrumu un
Dienvidaustrumeiropai informācijas apmaiņai, stratēgiju izstrādei un kopīgu projektu īstenošanai.
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III. Turpmākās darbības plāns 

Sagatavota mācību programma jaunajām sieviešu tiesību aizstāvēm Baltijas un Ziemeļvalstu
līmenī.
Nodrošināts Latvijas Vardarbības pret sievieti observatorijas darbs un Latvijas pārstāvniecība
Eiropas līmenī, kurā bez dalīborganizācijām iesaistītas arī citas organizācijas.
Ārlietu ministrija uzticējusi biedrībai koordinēt Annas Lindes fonda Latvijas tīklu.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Sniegti atzinumi, viedokļi, pozīcijas ministrijām, Tiesībsargam un c. institūcijām.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 42
7.2 iesaistīto personu skaits 42
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 7000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Biedrība ir Eiropas Sieviešu lobija (ESL) nacionālā koordinācija un pilntiesīga biedrorganizācija
(http://www.womenlobby.org/ ) un autore ESL pozīcijām un atzinumiem (veselība, attīstības
sadarbība, vardarbība pret sievieti, sieviešu ekonomiskā situācija krīzes laikā, sievietes politikā un
pārvaldībā, diskriminācija uz dzimumu piederības pamata, dzimumu līdztiesība un nodarbinātība
un c.).
Biedrībā darbojas dažādu kultūru un tautību sievietes un arī biedrības Valde atspoguļo šo
dažādību.
Biedrība ir parakstījusi ir Rīgas Domes un NVO sadarbības memorandu.
Biedrība ir parakstījusi Ministru Kabineta un NVO sadarbības memorandu un bijis aktīvs
Memoranda padomes biedrs.
Biedrībai ir noslēgts sadarbības līgums ar Labklājības ministriju, tā sadarbojas ar Ārlietu
ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju un c.
Biedrība aktīvi darbojas LAPAS (Latvijas Platformā attīstības sadarbībai).
Biedrības pārstāve ir darbojusies Saeimas NVO foruma izveidē un darba kārtību veidošanā.
Biedrības pārstāvji aktīvi piedalās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijas, Sabiedrības veselības apakškomisijas un c .darbā.
Biedrība pārstāvēta Latvijas Dzimumu līdztiesības komitejā.
Biedrības pārstāvji ir iekļauti nozīmīgās darba grupās Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta
Viļņā, Lietuva, un pārstāv Latviju Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejā par vienlīdzīgam
iespējām vīriešiem un sievietēm.
Biedrība pārstāvēta Latvijas Dzimumu līdztiesības komitejā.
Biedrība ir iekļauta Veselības ministrijas Mātes un bērna veselības konsultatīvajā padomē
Biedrība ir pārstāvēta Demogrāfijas padomē.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Sabiedrības integrācijas fonda administrētajos grantu konkursos nav atsevišķu konkursu un
grantu nacionālā līmeņa interešu aizstāvības NVO. Ir pieaudzis finansējums pakalpojumu
sniedzošām biedrībām (piemēram Latvijas Valsts mežu finansējums, ko administrē Ziedot.lv), bet
vispār nav finanšu instrumenti interešu aizstāvības NVO darbībai. Biedrība uzskata, ka nacionāla
līmeņa organizācijām būtu jārīko atsevišķa programma/ projektu konkurss, jo tīklorganizācijas
nacionālā līmenī ir viegli identificējamas un nav godīgi, ka Darbības atbalsta programmā tās
konkurē ar mazām organizācijām, kas sniedz pakalpojumus un strādā lokālā līmenī. Diemžēl arī
Labklājības ministrijai nav prakse atbalstīt savas jomas NVO– bērnu tiesību, dzimumu
līdztiesības, sociālās iekļaušanas un invaliditātes jomā (savukārt ir labās prakses piemēri no
Ārlietu, Aizsardzības, Zemkopības ministrijas, kuras atbalsta savus NVO).
Valdībai ir jānodrošina finansējums nevalstiskajām organizācijām ilgtermiņā un īstermiņā,
jāsteidzas ar NVO fonda izveides procesu – vismaz finansējumu nacionālā līmeņa NVO dalības
maksas segšanai Eiropas līmeņa tīklos, lai varētu strādāt, sadarboties un ietekmēt lēmumu
pieņemšanu Eiropas līmenī.
Trūkst izpratnes par dzimumu līdztiesības jautājumiem politiķu un civildienesta ierēdņu vidū.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
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Dalība Eiropas Sieviešu lobijā un jaunizveidotajā Darba grupā Centrāleiropai, Austrumu un
Dienvidaustrumeiropai informācijas apmaiņai, stratēgiju izstrādei un kopīgu projektu
īstenošanai.
Dalība ministriju darba grupās, konsultatīvajās padomēs sieviešu tiesību un interešu
aizstāvībai.
Aktīva dalība Veselības ministrijas Mātes un bērna veselības konsultatīvā padomē.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Attīstības sadarbības projekts Ukrainā par integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanu
praksē ierēdņiem un pašvaldību darbiniekiem Kijevā.
Anna Lindes fonda Latvijas tīkla koordinēšana.
Sieviešu organizāciju tīklojuma kapacitātes stiprināšana Skandināvijā un Baltijas valstīs un
Baltkrievijā sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomi. Fokusā – sieviešu ekonomiskā
neatkarība un jauno feministu vasaras skolas noorganizēšana.
Ikgadējais pasākums 8.martā –  Starptautiskās sieviešu dienas pasākuma īstenošana,
akcentējot sieviešu ekonomisko neatkarību un labklājības veicināšanu.
Dzimumu līdztiesības balvas pasākums, lai novērtētu pašvaldības politiķu ieguldījumu
dzimumu līdztiesības veicināšanā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Finansējuma piesaiste darbībai un attiecību veidošana ar privātiem uzņēmumiem.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Viedokļu sniegšana no dzimumu līdztiesības perspektīvas klātienē un sociālos medijos
(Twitter).
Tikšanās  ar amatpersonām.
Dalība ANO Sieviešu statusa komitejā Ņujorkā.

Vadītājs Edīte Kalniņa
04.05.2018
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