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“Pārtikas paku izdales 
projekts “Gaisma pasaulei” 
sadarbībā ar nodibinājumu 

“Kraukļa fonds””, 2.lpp 
 

“Parakstu vākšana par 
grozījumu veikšanu Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā”, 
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“Parakstu vākšana par grozījumu veikšanu Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā” 

2013.gada 21.novembrī 
biedrība "Sargāsim mūsu 
bērnus!" Centrālajā vēlēšanu 
komisijā iesniedza precizēto 
likumprojekta "Grozījumi Bērnu 

tiesību aizsardzības 
likumā" tekstu un lūgumu 
reģistrēt to parakstu vākšanai. 
Centrālā vēlēšanu komisija 
lēmumu šajā jautājumā pieņēma 

2013.gada 27.novembrī, 
reģistrējot parakstu vākšanai 
biedrības izstrādāto 
likumprojektu "Grozījumi bērnu 
tiesību aizsardzības likumā".  

Ko paredz šie grozījumi? 
1Izteikt 47.pantu šādā 
redakcijā: 
„(1) Valsts institūciju un 
pašvaldību, fizisko un juridisko 
personu pienākums ir aizsargāt 
bērnu no negatīvās sociālās 
vides ietekmes. 
(2) Lai mazinātu negatīvas 
sociālās vides ietekmi, valsts 
sociālās politikas uzdevums ir 
veidot labvēlīgu kultūrvidi un 
popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu. Valsts budžetā 
tam atvēlami līdzekļi. 

(3) Sabiedriskais radio un 

Pasākums visai ģimenei  

 
„Burbuļballe”  

15.jūnijā. pl. 15:00, 
Ventspilī, Loču ielā 8 

 
Paredzētas atrakcijas, 

radošās darbnīcas un citi 
pārsteigumi. 

„Ieejas maksa”- konfekte.  
 

Savāktie saldumi tiks 
ziedoti bērniem, no 

sociālā riska ģimenēm, 
kas piedalās pasākumā 

“Gaisma  pasaulei”  
un  Dienas centra bērniem 

un jauniešiem  
“Spēkuguns” klientiem. 
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TURPINĀJUMS “Parakstu vākšana par grozījumu veikšanu Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā” 

www.atvertasdurvis.lv 

(3) Sabiedriskais radio un 
sabiedriskā televīzija nacionālā 
pasūtījuma ietvaros ik gadu 
veido veselīgu dzīvesveidu 
popularizējošas programmas. 

Savienībā. 
Sabiedrībai 
piedaloties 
lēmumu 
pieņemšanas 
procesā, tiek 
nodrošināta 
grupu interešu ievērošana un 
vajadzību apmierināšana visos 
varas līmeņos dažādu jomu 
griezumā. 
•Šī ir iespēja pašai tautai nolemt, 
ko vēlas tās vairākums savai 
nākotnei, lai vēlāk nevajadzētu 
vainot kādus politiskos spēkus 
kādā darbībā vai bezdarbībā.   
Tādējādi tas ir ne tikai likumīgs 
veids izteikt savu viedokli un tas 
nevis apspiež vai diskriminē 
seksuālo minoritāšu tiesības, bet 
pasargā pašas tautas tiesības 
veidā, ko atbalsta un veicina 
demokrātija.  
Vai var iztikt bez manis? 
„Nē, bez tevis, taviem kaimiņiem 
un taviem draugiem nevarēsim 
apstādināt šo amoralitātes 
uzbrukumu mūsu mazgadīgajiem 
bērniem!” 
Šo labo iespēju- pasargāt savus 
bērnu no amorālitātes ir 
palaidušas garām daudzi Eiropas 

valstu iedzīvotāji – 
par vēlu būs iet 
protesta mītiņos, 
kad direktīvas būs 
ieviestas, kamēr 
mēs guļam... 
Daudzās valstīs tā 

arī noticis, bet mums vēl ir laiks 
pasargāt savus bērnu bērnus no 
pāragras netikumības – 
tas nozīmē no 
sāpēm un truluma.  
Kāpēc šodien mēs, 
biedrība IC “Atvērtās 
durvis”, informējam 
sabiedrību par pilsoniskās 
līdzdalības iespējām un 
rīkojam pasākumus, kas to 
veicina? 
Biedrība IC “Atvērtās durvis” 
ir dibināta 2014.gadā un tās 
darbība balstās uz kristīgām 
vērtībām un viena no tām ir 
ģimene. Stipra ģimene veido 
stipru sabiedrību.  Viens no 
biedrības mērķiem ir veicināt 
“garīgi līdzsvarotas un 
morālas sabiedrības 
attīstību, pamatojoties uz 
augstu tikumības standartu 
ievērošanu un kristīgās 

morāles 
vērtībām”, 
“informācijas 
apmaiņu 
sabiedrībā un 

dialoga veidošanos ar valsti.”  
Varbūt man nevajag atbalstīt 
man nepazīstamu biedrību 
iniciatīvu (biedrība 
“Sargāsim mūsu bērnus”, 
biedrība IC “Atvērtās 
durvis”)? Varbūt tur slēpjas 
politika? 
Katrs visvienkāršākais Latvijas 
pilsonis saprot, ka aizsargāt 
bērnus no amoralitātes IR 
LABI! 
Labi, ka kādam ir bijis laika un 
atbildības sajūta un 
profesionalitāte šos grozījumus 
sagatavot un novirzīt šo likumā 
paredzēto iespēju līdz šim 
punktam, kur sākas katra 
vienkārša cilvēka saprātīgs 
lēmums un iniciatīva. 
Pat ja šajā procesā ir iesaistīts 
kāds politiķis – mēs jau 
nepierakstāmies viņa partijā, 
mēs piedalāmies likuma 
grozījumā kurā mūsu bērni 
varētu drošāk dzīvot... 
Likumos nav minēt, kurš ir 
izmaiņu un grozījumus ir 
iniciators, bet tauta tos 
vienkārši lieto un viss.  
Mēs, piemēram, neviens 
neatceramies, kurš panāca to, 
ka šodien uzņēmējiem peļņas 
nodoklis ir 15%  nevis 25%?  

(4) Bērnu izglītības un aprūpes 
iestādēs dzimumaudzināšanai 
jābūt balstītai uz Latvijas 
Republikas Satversmes 
110.panta. Bērnu izglītības un 

aprūpes iestādēs 
viendzimuma personu 
seksuālo un laulības 
attiecību popularizēšana 
un reklāma ir aizliegta. ” 
2.Izteikt 50.1 panta otro 
daļu šādā redakcijā: 

„(2) Bērnu aizliegts iesaistīt 
skaistuma konkursos vai citos 
tamlīdzīgos pasākumos, kuru 
galvenais mērķis ir vienīgi viņa 
ārējā izskata vērtēšana. Bērnu 
kā dalībnieku vai skatītāju 
aizliegts iesaistīt pasākumos, 
kuru mērķis ir viendzimuma 
personu seksuālo un laulības 
attiecību popularizēšana un 

reklāma.” 
Kā notiek šis process? 
Pēc tam, kad likuma projekts ir 
iesniegts Centrālajā vēlēšanu 
komisijā un tā ir pieņēmusi 
lēmumu, tad nākamais solis ir 
savākt 30 000 pilngadīgu 
Latvijas Republikas notariāli 
apstiprinātu pilsoņu parakstus. 
Pēc parakstu savākšanas CVK 
likumīgā kārtā  izsludinās 
Latvijā referendumu un visa 
tauta varēs nobalsot par šiem 
grozījumiem. 
Kāpēc man tas vispār ir 
jādara un vai tas nav vērsts 
pret minoritātes tiesībām? 
Atbilde: Tā ir pilsoniskā 
līdzdalība un jautājumā, ko šis 
vārdu salikums praksē nozīmē, 
tad skaidrojums ir sekojošs, ka:  

•Latvija ir demokrātiska valsts 

un atrodas demokrātiskajā 
Eiropas Savienībā; 
•Demokrātija balstās uz 
sabiedrības (TU un ES) aktīvu 
(MĒS kaut ko darām) līdzdalību 
(MĒS iesaistāmies) valsts 
pārvaldīšanas procesos un tas 
ir viens no būtiskākajiem 
demokrātijas pamatelementiem; 
•Līdzdalība ir veids, kā 
noskaidrot sabiedrības 
PATIESĀS intereses un ļauj 
valstij pārstāvēt vairākuma 
intereses; 
•Iesaistīties vai nē ir lēmums, 
kas ietekmē vidi, kurā dzīvojam; 
•Līdzdalība ir atbildības 
uzņemšanās par savu valsti. 
•Sabiedrības iesaiste 
ir ļoti nozīmīga 
kvalitatīvam lēmumu 
pieņemšanas 
procesam Eiropas 

Notāri Ventspilī un Kuldīgā 

Ģimene un sabiedrība 
Tradicionāla ģimene (vīrs, 
sieva un viņu bērni) ir cilvēku 
dabas noteikts sabiedrības 
elements, kas balstās uz 
vīrieša un sievietes mūža 
savienību laulībā. 

Ģimene un laulība 
Laulība ir veselīgas ģimenes 
dzīves stūrakmens, kas rada 
drošību, apmierinātību, jēgu 
un garīgu briedumu vīrietim un 
sievietei, kas stājas šajā mūža 
savienībā ar nesavtīgu atdevi. 

Ģimene un bērni 
Tradicionāla ģimene 
nodrošina vislabākos 
apstākļus bērnu veselīgai 
attīstībai. 

Ģimene un seksualitāte 
Seksualitāte pastāv, lai paustu 
mīlestību starp vīru un sievu 
un lai laulības savienībā radītu 
bērnus. 

Ģimene, dzīvība un  
bioētiskie jautājumi 
Katrai cilvēciskai būtnei ir 
patiesa vērtība no ieņemšanas 
brīža līdz nāves brīdim. 

Ģimene un demogrāfija 
Pēcnācēju radīšana ir cilvēku 
rases izdzīvošanas garants. 

Ģimene un izglītība 
Vecākiem ir primārās tiesības 
un atbildība gādāt par bērnu 
audzināšanu un izglītošanu, 
izņemot vardarbības un 
nolaidības gadījumos. 

Ģimene, ekonomika un  
attīstība 
Dabiska ģimene ir sabiedrības 
ekonomiskās izaugsmes un 
attīstības pamatelements. 

Ģimene un valdība 
Laba valdība aizsargā un 
atbalsta ģimeni, neuzurpējot 
svarīgo lomu, ko ģimene pilda 
sabiedrībā. 

Ģimene un reliģija 
Vecākiem kā galvenajiem 
audzinātājiem ir tiesības mācīt 
saviem bērniem savus 
reliģiskos un morālos uzskatus 
un audzināt viņus saskaņā ar 
viņu reliģisko pārliecību. 



 

 

Darbības 
jomas 

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”  

Dibināta 2004. gadā Ventspilī, bet savu darbību 
Kuldīgā sākusi 2010. gadā.  

Mērķis:  garīgi līdzsvarotas un morālas sabiedrības attīstība, 
pamatojoties uz augstu tikumības standartu ievērošanu un 
kristīgās morāles vērtībām. 

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”, WWW.ATVERTASDURVIS.LV 

www.atvertasdurvis.lv 

Global Discipleship Ministries Hjūstona Teksasā (ASV) 
sadarbībā ar biedrību IC “Atvērtās durvis” organizē 

pirmo starptautisko ģimenes konferenci visu konfesiju 
sievietēm un vīriešiem 

“karaliskas attiecības jeb esteres 

pieredze”  

no 11.-13.jūlijam Ventspilī, Loču ielā 8. 

Mērija Stenlija ar komandu no Teksasas (ASV) Ventspilī 
jau deviņus gadus sadarbībā ar biedrību IC “Atvērtās 
durvis” rīkojusi Starptautisko sieviešu garīgās 
izaugsmes konferenci. Šogad pirmo reizi tiks rīkota 
Starptautiskā ģimenes konference. 

Piektdiena, 11.07.2014. pl. 19:00 - 21:00 
Pielūgsmes vakars, konferences atklāšana. 

Sestdiena, 12.07.2014. pl. 10:30—20:00.  
Ievadseminārs, semināri grupās (sievietēm un 

vīriešiem), vakara dievkalpojums grupās. 

Svētdiena,  21.07.13. - pl. 11:00-14:00 
  Dievkalpojums 

Reģistrācija konferencei līdz 10. jūlijam  pa 
tel.26717841, e-pasts: atvertasdurvis@gmail.com. 

Nakstmītnēm var  pieteikties līdz 7.jūlijam (no 5  
EUR/pers). 

Šis ir laiks, kad DIEVS vēlas kalpot Tev!  
Atrodi laiku, atstāj darbus un nāc, lai kopā ar Dievu koptu 

attiecību dārzu! 

Vairāk informāciju un programma www.atvertasdurvis.lv 

 
Sociālie pakalpojumi Ostgalā, 

Loču ielā 8, Ventspils 

Tel. uzziņām:  26717841 

Zupas virtuve  

500 ml biezzupas uz vietas vai 

līdzņemšanai 

Pirmdiena—sestdiena plkst. 

12:00—13:00 

Ls 0.50/EUR 0.80 vai  
Ls 0.30/EUR 0.43*  

Higiēnas punkts 

Veļas mazgāšana, žāvēšana un 

gludināšana līdz 7kg.  

Informācija par cenām mājas lapā 

www.atvertasdurvis.lv vai zvanot. 

Pirmdiena, trešdien, piektdien, 

sestdiena 

 plkst. 12:00—13:00 

*trūcīgiem, maznodrošinātiem, invalīdiem, pensionāriem, 

 studentiem,  ar  EKB “Jaunā paaudze” Ventspils draudzes  

finansiālo atbalstu 

Bet tie bija konkrēti 
cilvēki, kurus šodien 
Latvijas sabiedrība ir 
atstūmusi no 
politikas koridoriem.. 
Nu un? Viņi ir 
izdarījuši savu 
ieguldījumu 
tautsaimniecības 
attīstībā un mēs viņu uzvārdus 
pat neatceramies. Cilvēkam ir 
paradums visu lietot un aizmirst, 
kurš to ir iedevis – tā ka 
neuztrauksimies par politiķiem. 
Uztrauksimies katrs viens par 
sava kā pilsoņa personīgo 
lēmumu piedalīties vai 
nepiedalīties 30 000 parakstu 
savākšanā, t.i. ar SAVU 
PERSONĪGO LĒMUMU 
PANĀKT, LAI MŪSU VALSTĪ 
BĒRNIEM BŪTU DROŠĀK 
DZĪVOT UN MĒS 
APSTĀDINĀTU 
MŪSU BĒRNU 
LIKUMĪGU UN 
PAR EIROPAS 
NAUDU 
APMAKSĀTU  
SAGATA-
VOŠANU 
SEKSUĀLO 

MINO-RITĀŠU LIETOŠANAI 
JAU NO PIRMSSKOLAS UN 
ZĪDAIŅU VECUMA. 
Atdalīsim gaismu no tumsas, 
labo no ļaunā, balto no melnā 
– būsim vienkārši šajos 
jautājumos, atbildīgi un tālejoši 
domājot par saviem bērniem 
un Latvijas nākotni. Mūsu bērni 
ir mūsu vecumdienu 
nodrošinātāji... kādā valstī viņi 
un arī mēs dzīvosim pēc 20 
gadiem – tas šodien vēl 
pagaidām ir mūsu rokās. 

Parakstu vākšanā var 

piedalīties tikai Latvijas 

Republikas pilsoņi! 



 

 

Konts ziedojumiem: 
 

AS Swedbank  
LV92HABA0551010690865 

 
AS DNB  

LV73RIKO0002013098088 

Tel. 26717841 

AdreseS: 

Ventspils, Loču iela 8,  

filiāle Kuldīgā—Liepājas iela 14, 

2.stāvā, virs veikala “Eiroskor” 

Internetā  

atvertasdurvis@gmail.com 

www.atvertasdurvis.lv 

 

Tās nav 

“Eiropakas”! Pārtiku 

ziedo uzņēmēji. 

Nav nepieciešams 

trūcīgā,  

maznodrošinātā vai 

cits statuss! 

Projekta mērķis : 

Palīdzēt grūtībās nonākušajām ģimenēm ar 

bērniem un nepilnām ģimenēm, sniedzot 

morālu un garīgu atbalstu, kā arī regulāri 

apgādājot ģimenes ar pārtikas pakām un 

mazlietotiem apģērbiem. 

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”, WWW.ATVERTASDURVIS.LV 

Pārtikas paku izdales 

projekts “Gaisma 

pasaulei” sadarbībā ar 

nodibinājumu “Kraukļa 

fonds” 

Biedrība Integrācijas centrs 

“Atvērtās durvis” (ICAD) sadarbībā 

ar nodibinājumu “Kraukļa fonds” un 

Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā 

paaudze” Ventspils draudzi 

(www.ngventspils.lv) kopš 2010. gada 

Ventspilī un Kuldīgā, Talsos kopš 

2012. gada rīko labdarības projektu, 

kura mērķis ir palīdzēt ekonomiskās 

grūtībās nonākušajām ģimenēm ar 

bērniem un nepilnām ģimenēm, 

sniedzot morālu un garīgu atbalstu, kā 

arī regulāri apgādājot ģimenes ar 

pārtikas pakām un mazlietotiem 

apģērbiem.  

Nodibinājums „Kraukļa Fonds” tika 

dibināts 2009. gada 27. februārī ar 

mērķi  palīdzēt ģimenēm ar bērniem. 

Informācija par nodibinājumu 

(www.krauklafonds.lv). 

Biedrība Integrācijas centrs  “Atvērtās durvis “, Reģ.nr. 40008084237 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas klubs “Pētnieki” 

Klubs darbojas Ventspilī un Kuldīgā  jau vairākus gadus  
projekta “Vislielākā dāvana” ietvaros. 

“Pētnieku” kluba mērķis ir iepazīstināt bērnus vecumā no 5 
līdz 14 gadiem ar kristīgo pasaules skatījumu tiem 

interesantā un saprotamā veidā, izmantojot krāsainus 
mācību līdzekļus, dziedot  dziesmas, dejojot un spēlējot 

spēles. Nodarbību ilgums 1-1,5 stundas. 

KULDĪGĀ 

Nodarbības notiek  katru 
otro sestdienu, 

 pl. 11:30 , Liepājas ielā 
14 , 2. stāvā (virs veikala 

Eiroskor). Sīkāka 
informācija 29914923. 

VENTSPILĪ 

Nodarbības notiek  katru 
otro svētdienu,  

pl. 11:30,  Loču ielā 8 
(bijušajā zivju kombināta 

klubā). 
Sīkāka informācija 

29673164. 


