
IELŪGUMS 

Juridiskās palīdzības iedzīvotājiem projekta pirmā 

gada noslēguma pasākums 

 

2011.gada 26.janvārī plkst.15:00 

Ģertrūdes ielā 19/21-5, Rīgā 

(3.stāvā; ārdurvju kods 1725) 

 

 

Ielūdzam Jūs uz Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra 

būvniecības un teritorijas plānošanas jomā pirmā gada noslēguma pasākumu. 

Delna un iedzīvotāji, kuriem sniegts juridiskais atbalsts, vēlas dalīties 

pieredzē par interešu aizstāvības iespējām un rezultātiem, lai motivētu arī 

citus iesaistīties tiesisku risinājumu meklēšanā. 

 

Tikšanās laikā iepazīstināsim ar 2010.gada darbības rezultātiem, sniegsim 

iespēju centra klientiem iepazīstināt ar savām risinātajām lietām un 

apmainīties ar pieredzi, kā arī pastāstīsim par Delnas Interešu aizstāvības un 

juridiskā atbalsta centra 2011.gada plāniem. 

 

Pasākums notiks trešdien, 26.janvārī plkst.15.00 Ģertrūdes ielā 19/21-5 

(durvju kods 1725). 

 

DIENASKĀRTĪBA 

14:40 Reģistrēšanās 

15.00 Par Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centru 

 Inese Voika, Delnas padomes priekšsēdētāja 

 Aiga Grišāne, Delnas juridiskā analītiķe un Interešu aizstāvības un 

juridiskā atbalsta centra būvniecības un teritorijas plānošanas jomā 

vadītāja 

15.30  Iedzīvotāju prezentācijas: 

  Vēja parku būvniecība Rucavas novadā 

  konstutucionālās sūdzības iesniedzēja Inita Vecbaštika 

  Vēja parku būvniecība Grobiņas novadā 

  konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Aldis Mežvids 

  Aizbērtais Ķīšezers 

  Mežaparka Attīstības biedrības valdes locekle Mārīte Spiridovska 

  Torņa būvniecība tiešā daudzdzīvokļu mājas tuvumā 

  iedzīvotāja Viktorija Tetere 

 Akmeņraga gadījums 

 Zemes draugu valdes locekle Guna Grimsta 

16.15  Delnas brīvprātīgie juristi dalās iegūtajā pieredzē 

16.30  Sarunas pie kafijas. Iespēja apmainīties ar pieredzi un iepazīt 

tuvāk arī citus Delnas juridiskā centra klientus 

 

*Gada laikā iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas ar vairāk nekā 40 lietām ir 

vērsušies pie Delnas pēc bezmaksas juridiskās palīdzības un konsultācijām teritorijas 

plānošanas un būvniecības jomā. Vairāki gadījumi ir saistīti ar būtisku sabiedrības 

daļas interešu aizskārumu, daudzās lietās iedzīvotāji un biedrības ir sniegušas 

pieteikumus administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. 

 

  

 
Juridiskā palīdzība sniegta projekta "Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos 

noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā 

ietvara sardzē" ietvaros, kas tiek realizēts ar Sorosa fonds - Latvija finansiālu atbalstu. 

Delnas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas 

finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 


