Vadības ziņojums
2018. gadā LSOST turpināja darbu atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem:
• 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 LSOST kapacitāti un sekmēt tās biedru organizāciju institucionālo un
kapacitātes attīstību, tai skaitā Latvijas nereģistrēto sieviešu organizāciju,
apvienību un interešu grupu aktīvu iesaistīšanos LSOST 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.
LSOST darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 167 organizācijas un arī papildus
vairāk kā 7130 biedrus – fiziskas personas.
LSOST valde, strādājot uz brīvprātības pamata, sanāca 10 reizes. Ikdienā Valde
sadarbojas, izmantojot IT instrumentus (Skype, googlegroups u.c.), tiekoties darba
grupās pasākumu sagatavošanai un iesaistot dalīborganizācijas, it īpaši Latvijas
dzimumu līdztiesības apvienības, IMKA Latvija, Latvijas Bērnu foruma, Latvijas
Sieviešu tiesību institūta, Sieviešu invalīdu organizācijas “Aspazija”, Savstarpējās
palīdzības sabiedrības un to lēmējinstitūcijas.
2018. gadā biedrība turpināja darbu Eiropas Sieviešu lobijā kā pilntiesīgs biedrs.
2018. gadā pēc Ārlietu ministrijas nominācijas Latvijas Sieviešu nevalstisko
organizāciju sadarbības tīkls veica Annas Lindes fonda tīkla vadošās organizācijas
funkciju.

2018. gadā tika veikti pasākumi, lai īstenotu LSOST statūtos noteiktos mērķus :
Latvijas sieviešu solidaritātes un pašapziņas veicināšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināta augstāko valsts un pašvaldību amatpersonu informēšana un
līdzdalība LSOST pasākumos;
Informācija par pasākumiem darīta zināma presei un uzturēta Facebook lapa
sieviesusadarbiba.lv;
Turpināta sadarbība ar Eiropas Komisijas Pārstāvniecību un Eiropas
Parlamenta informācijas biroju un Eiropas Parlamenta deputātiem;
Nodrošināta Latvijas NVO pozīcija Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā
sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību;
Nodrošināta informācija un sadarbības pasākumi LSOST dalīborganizācijām,
koordinācija dalībai valsts līmeņa un starptautiskos pasākumos;
Nodrošināts Latvijas Vardarbības observatorijas darbs, kurā bez LSOST
dalībborganizācijām iesaistītas arī citas organizācijas;
Nodrošināta Latvijas dalība Eiropas Sieviešu lobija Vardarbības observatorijā;
Īstenots 8. Marta Starptautiskās sieviešu dienas pasākums “Maize un rozes”.
Sniegtas individuālas juridiskas konsultācijas un atbalsts sievietēm.

Sieviešu interešu pārstāvēšana dialogā ar nacionālajām, Eiropas un citām
starptautiskajām institūcijām un efektīva lobēšana
•

•
•
•
•
•
•

Notika viedokļu izstrāde, prezentēšana un lobēšana par valsts ģimenes
pabalstiem, valsts budžetu, Eiropas Savienības finansējumu, NVO līdzdalību
un partnerību ar valdību, vardarbības novēršanu, mātes un bērna veselību;
LSOST viedoklis tika prezentēts Saeimas Eiropas lietu komisijā;
Tika sniegti komentāri par nacionālajām pozīcijām LM un ĀM;
Biedrība sadarbojas ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai, Latvijas
Pretnabadzības tīklu un SUSTENTO;
Nodrošināta dalība ministriju darba grupās un konsultācijās par politikas
dokumentiem un tiesību aktiem – IeM, VM, LM;
Biedrība pārstāvēta Latvijas Dzimumu līdztiesības komitejā;
Aktīva dalība Veselības ministrijas Mātes un bērna veselības konsultatīvā
padomē un nevalstisko organiāciju darbības padomē atjaunošanā.

LSOST kapacitātes attīstīšana un tā biedru organizāciju institucionālo un
kapacitātes attīstības sekmēšana
•
•
•
•

Dalīborganizāciju konsultēšana par juridiskiem, finanšu un dzimumu
līdztiesības jautājumiem un projektu izstrādi;
Dalīborganizāciju finanšu lobēšana, sadarbībā ar Kultūras ministriju
organizēts praktiskais seminārs par projektu izstrādi;
Dalīborganizāciju atbalsts konfliktsituācijās ar valsts pārvaldes iestādēm un
finansētājiem.
Informācijas par kapacitātes celšanu mērķēta nodošana kompetentajām
dalīborganizācijām.

Vietēja un starptautiska mēroga sieviešu sadarbības pasākumu koordinācija un
organizācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināta dalības maksa Eiropas Sieviešu lobijā;
Izstrādātas Latvijas NVO pozīcijas Eiropas Sieviešu lobijam;
Nodrošināta dalība valdē un Austrumeiropas, Balkānu un Baltijas valstu
grupā, “Sievietes politikā” darba grupā;
Nodrošināta pārstāvniecība Vardarbības novēršanas observatorijā;
Veidoti informatīvi pasākumi un sarīkota zibakcija vardarbības pret sievieti
novēršanai;
Nodrošināta informācija par vardarbības pret sievieti novēršanu Latvijā
Eiropas institūcijām;
Izstrādāta kopīga Eiropas kampaņa “50/50” sieviešu līdzdalības un sievietēm
svarīgu jautājumu aktualizēšanai Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
Nodrošināta Latvijas vēlēšanu procesa analīze dzimumu līdztiesības jautājumu
kontekstā;
ESL darba programmas priekšlikumu izstrāde un statūtu grozījumu izstrāde;
Turpināta sadarbība ar Kultūras ministriju romu kopienas un it īpaši romu
sieviešu līdzdalības nodrošināšanā, organizēti pasākumi romu integrācijai.

Annas Lindes fonda Latvijas tīkla vadība:
• Darba procesa koordinēšana ar Annas Lindes fonda Sekretariātu, pārstāvība
pasākumos klātienē un tiešsaistes pasākumos;
• Sadarbība ar Ārlietu ministriju politikas un pasākumu veidošanā;
• Sadarbības tīkla veidošana ar 41 valsts nacionālo tīkliem, sadarbības grupu
koordinācija, informācijas aprites nodrošināšana (t.sk. kontaktu tīkla
uzturēšana, Facebook grupas administrēšana);
• Sadarbības projekta ar Zviedrijas Annas Lindes fonda tīklu ieviešana mākslinieču un sieviešu organizāciju aktīvistu apzināšana Vācijā, Polijā,
Igaunijā, Lietuvā, Ukrainā un Gruzijā.
• Latvijas tīkla vadīšana – sadarbības attīstīšana, jaunu biedru piesaite,
informācijas un izglītojošu pasākumu organizēšana.
Politikas procesu monitorings
•
•

Likumdošanas procesa monitorings Saeimā un MK;
Identificēto problēmjautājumu aktualizēšana MK un NVO sadarbības
memoranda īstenošanas padomē un citās sadarbības institūcijās un
konsultatīvajās padomēs.

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkls” darbību 2018. gadā.
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Gada pārskats apstiprināts biedru kopsapulcē 2019. gada 30. martā.

