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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
Par 38% krities sabiedriskā labuma organizāciju saņemto ziedojumu apjoms
Salīdzinājumā ar ziedojumu apjomu, kāds
nevalstiskajām organizācijām bija pirms
nodokļu reformas, kad tika samazināta
nodokļu atlaide par ziedojumu veikšanu,
ziedojumu apjoms ir krities par 38%
jeb 24 miljoniem euro. Pirms
referenduma 2017. gadā nevalstiskais
sektors sabiedriskā labuma mērķiem
saņēma 63,5 miljonus, bet 2018. gadā
vairs tikai 39 miljonus eiro.
Sākotnējā iecere atcelt ziedojumu atlaides
pavisam, pēc “Latvijas Pilsoniskās
alianses” aprēķiniem, draudēja ar
ziedojumu apjoma kritumu pat par 80%,
taču
nodokļu
reformas
gaitā
nevalstiskajam
sektoram
izdevās
pārliecināt Finanšu ministriju un Saeimu,
ka šāds kritums faktiski iznīcinātu
sektoru. Pēdējā brīdī, pirms nodokļu
reformas apstiprināšanas, tika rasts
risinājums saglabāt atlaidi samazinātā
apjomā.
Nodokļu atlaides uzņēmējiem par ziedojumu bija likumā paredzēta arī iepriekš, taču, ieviešot
atvieglojumu uzņēmumiem nemaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli par reinvestēto peļņu,
motivācija ziedot krietni saruka, jo šobrīd uzņēmumu prioritāte ir ieguldīt pašā uzņēmumā.
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Nevalstiskais sektors ir aicinājis Finanšu ministru, Ministru prezidentu un Saeimu rast
risinājumu šim nozīmīgajam līdzekļu kritumam. Piedāvātie risinājumi ietver:
✓ paaugstināt motivāciju privātpersonu ziedojumiem, paceļot likumā atļauto iedzīvotāju
ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu apmēru no 600 EUR uz 1200 EUR gadā;
✓ palielināt iespēju nodarboties NVO ar saimniecisko darbību, kas ļautu pašām
organizācijām nodrošināt sev ienākumus (piemēram, labdarības kartiņu pārdošana veikalos)
ar noteikumu, ka visi līdzekļi tiek novirzīti biedrības mērķu sasniegšanai;
✓ atjaunot uzņēmumu ienākuma nodoklī noteikto atvieglojumu par ziedošanu apmēru, kas
ietver atlaides apjomu uzņēmumiem ziedojot;
✓ adekvāta finansējuma piešķiršana valsts budžeta programmai “Nevalstisko organizāciju
fonds”, kas ir radīts, lai atbalstītu un celtu NVO kapacitāti.
No piedāvātajiem risinājumiem Saeimai līdz šim ir izdevies pieņemt izmaiņas Uzņēmumu ienākumu
likumā, kas paredz palielināt UIN atlaidi ziedotājiem, daļēji atjaunojot pirms nodokļu reformas
pastāvējušo atvieglojumu sistēmu. Atlaide stāsies spēkā ar 2020. gada janvāri, bet tās reālā iedarbība
būs jūtama tikai tad, kad uzņēmēji būs pietiekami reinvestējuši savā pamata biznesā un būs gatavi sākt
izņemt dividendes, kas paredzams ne ātrāk kā pēc 2 līdz 5 gadiem.
Tāpat šī gada budžetā ir NVO fondam ir piešķirti papildus 377 tūkstoši eiro, ka nozīmē to, ka NVO
fonda finansējuma apjoms šogad ir sasniedzis jau pirms četriem gadiem noteikto minimālo
nepieciešamo finansējuma apjomu.
Lai arī ir redzami Saeimas un valdības centieni risināt radušos situāciju, šobrīd tik strauji sarukušie
līdzekļi daudzām labdarības, izglītības, veselības, sporta un pilsoniskās sabiedrības organizācijām
sagādā lielas raizes un pārdomas par sniegtā atbalsta mazināšanu vai pat organizācijas
likvidāciju. Nevalstiskās organizācijas cer uz Finanšu ministrijas strauju rīcību, lai palīdzētu tikt galā ar
radušos situāciju.

Saeima pieņem grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā
Saeimas deputāti šodien trešajā lasījumā atbalstīja (ar 57 PAR, 2 PRET un 18 atturoties)
grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā. Ar tiem uzlabota fonda darbība un tās
pārraudzība. Paldies deputātiem par atbalstu.
Šis ir būtisks panākums NVO sektoram. Šī jautājuma sakārtošanā veltījām vairāku gadu garumā.
Pagājušā gada 27.jūnijā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdē Kultūras ministrija ziņoja par sagatavotajiem grozījumiem Sabiedrības
integrācijas fonda likumā. Latvijas Pilsoniskā alianse atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādātos
grozījumus, kā arī nostāju publiski pauda ar atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, politiķiem
un medijiem.
Atgādinām, ka nevalstiskās organizācijas neapmierinātību ar SIF darbību, pieņemtajiem lēmumiem un
pārlieku lielo birokrātiju, gadiem ilgi bija vērsušas publiskās pārvaldes uzmanību un aicinājušas novērst
nepilnības. Par tiem norādīja arī zvērinātu advokātu birojs “COBALT”, kas savā atzinumā “Sabiedrības
integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas” ietvēra ne tikai kritiku, bet
konkrētus priekšlikumus sabiedrības integrācijas jomas pārvaldības pilnveidei. Integrācijas fondam ir
jābūt institūcijai, kas stiprina pilsonisko sabiedrību, kas līdz šim bija gluži pretēji – tā tika vājināta ar
pārlieku birokrātiju, necaurspīdīgu pārvaldību konkurēšanu ar nevalstiskajām organizācijām.
Likums nosaka, ka:
✓ turpmāk SIF nolikumu apstiprinās Ministru kabinets, nevis fonda padome, kā līdz šim.
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✓ paredzēts, ka, administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā,
fonds atradīsies Kultūras ministrijas pārraudzībā.
✓ paredz, ka fonda padomes sastāvā turpmāk būs Ministru prezidents, kultūras ministrs, izglītības
un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā
arī tieslietu ministrs.
✓ padomes sastāvā iekļauti četri nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem par pienākumu
pildīšanu plānots piešķirt atlīdzību. Ministru prezidentu un ministrus varēs aizvietot pilnvarotās
personas.
✓ Fonda padomes locekļi padomes priekšsēdētāju no sava vidus varēs ievēlēt tikai uz pieciem
gadiem. Uz pieciem gadiem atklātā konkursā izraugāms arī fonda sekretariāta direktors, un šo
amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
✓ izmaiņas nosaka arī vairākus jautājumus, par kuriem fonda padomei jālemj sēdēs klātienē.
Savukārt sēžu protokoliem 10 dienu laikā būs jābūt pieejamiem fonda mājaslapā.
✓ noteikts, ka sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt fonda
padomē. Savukārt padomes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs pārsūdzēt
administratīvajā tiesā.

Alianse īstenos vienu no 46 NVO fonda programmas projektiem
Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) no maija mēneša ir sākusi īstenot projektu “Latvijas NVO darbības
platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana
Latvijā”, kas ir viens no 46 NVO fonda programmas apstiprinātajiem projektiem. Programmas mērķis
ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju
līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas
sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm
atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.
Līdz pat šī gada oktobra beigām projekta ietvaros Alianse īstenos sekojošas aktivitātes:
✓ nodrošinās Alainses pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot
pilsoniskās sabiedrības intereses un veicinās sabiedrības līdzdalību;
✓ izstrādās rakstiskus viedokļus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, NVO viedokļu
apkopojums;
✓ veiks izpēti un informācijas apkopošanu par aktuālajiem tiesību aktu projektiem un
tikšanās tematikām;
✓ izstrādās izpēti par sabiedrības līdzdalība problemātiku un risinājumiem, tai skaitā
starptautisko prakšu apkopojumu;
✓ sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju par norisēm NVO sektorā un publiskajā
pārvaldē Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu sabiedrības informētību par sektoru;
✓ piedalīsies divu dienu pasākumā sarunu festivālā LAMPA;
✓ nodrošinās projekta administrēšanu un publicitāti par projekta aktivitātēm. Vairāk par
Alianses projektu uzzināsiet šeit.

Sabiedriskā labuma organizāciju likums iesprūdis Saeimā
4.jūnijā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma pagarināt termiņu priekšlikumu
iesniegšanai Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektam līdz 1.jūlijam, tādējādi lemjot, ka
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izmaiņas likumā, kuras sabiedriskā labuma sektors gaida jau gadiem, netiks pieņemti šajā sesijā.
Atgādinām, ka par nepieciešamību veikt grozījumus Sabiedriskā labuma likumā, pirms tam
konsultējoties ar sektoru, sabiedriskā labuma organizācijas Finanšu ministriju aicinājušas, sākot
no 2015.gada, kad konstatēja, ka likuma normas neatbilst mūsdienu realitātei, kā arī identificēja
juridiskas nepilnības esošajā redakcijā.

Latvijas pilsoniskās sabiedrības situāciju prezentēsim Jordānijā
13.-12.jūnijā norisināsies AGNA (Nacionālo asociāciju afinitātes grupa) biedru sapulce, kuras
ietvaros norisināsies arī nacionālo platformu diskusijas par pilsoniskās sabiedrības un publiskās
pārvaldes dialogu, kā arī par pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja, it īpaši finanšu jautājumos.
Latvijas pilsoniskās sabiedrības situāciju prezentēs Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
Kristīne Zonberga.
AGNA tīkls apvieno valstu asociācijas un reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu lielāku
sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības
organizācijām sadarboties savā starpā. AGNA ir pārstāvēta Āfrika, Āzija, Klusā okeāna, Eiropas,
Latīņamerikas un Karību jūras reģioni, kā arī Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika. Pašlaik AGNA ir 92
biedri no vairāk nekā 81 valstīm.

Saeimas un NVO forums “Meklējot ilgtspējīgus
risinājumus valsts attīstībai”
Jau 10.jūnijā Saeimas ēkā, Jēkaba ielā 6/8, norisināsies
ikgadējais Saeimas un NVO forums “Meklējot
ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai”. Aicinām
iepazīties ar foruma programmu.
Foruma dalībnieki piedalīsies sešās tematiskajās diskusijās,
runājot par jautājumiem, kas skar pilsoniskās sabiedrības
ilgtspēju, ilgtspējīgas un demokrātiskas pašvaldības,
depozītsistēmas ieviešanu Latvijā un vides aizsardzību,
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030.gadam
izpildi Latvijā un sadarbību ar NVO, lobēšanas
regulējumu un praksi, kā arī sabiedriskā medija
uzdevumus un neatkarību.
Foruma norisei varēs sekot līdzi arī tiešsaistē Saeimas
mājas lapā.

Ar savu telti sarunu festivālā Lampa
28. un 29. jūnijā sarunu festivālā LAMPA Alianse pirmo reizi saimniekosim Līdzdalības teltī, kurā
interaktīvā veidā popularizēsim NVO un pilsonisko aktivitāti. Teltī būs iespēja ikvienam pārbaudīt
savas zināšanas par pilsonisko līdzdalību. Noskaidrot, kāds ir personīgais līdzdalības potenciāls! Mūsu
teltī varēs uzzināt visu par pilsoniskās sabiedrības lomu, pilsoniskā aktīvisma labvēlīgo ietekmi un
nepieciešamību, kā arī piedalīties interaktīvā spēlē, kas sniegs lielisku iespēju pilnveidot savu aktīvā
pilsoņa potenciālu.
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Līdzdalības teltī ar diskusijām un aktivitātēm par pilsoniskais sabiedrībai nozīmīgām tēmām
runās biedrība “Papardes zieds”, Fonds “Libido of Life”, biedrība “Dzīvnieku brīvība”, Domnīca
Profectus, Latvijas Operetes fonds un biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Savukārt Valsts Kontrole ar simulācijas spēli palīdzēs izprast, kā aktīvi piedalīties pašvaldības dzīvē un
novērtēt pašvaldības prasības, piedāvājumu, kā arī pašiem būt argumentēti prasīgiem pret savām
vietvarām.
Līdzdalības teltī pirmo reizi plašāk arī diskutēsim par
Latvijas Pilsoniskās alianses sadarbībā ar Valsts
Kanceleju izveidoto NVO Ētikas kodeksu. "Kam vajag
NVO ētikas kodeksu?" Vai Ētikas kodekss ir
nepieciešams NVO sektoram? Kāda pieredze ar Ētikas
kodeksu ieviešanu ir citos sektoros? Kāda ir NVO sektora
darba vide pirms Ētikas kodeksa ieviešanas? Kā Kodeksu
praktiski ieviest dzīvē? Uz šiem un citiem jautājumiem
radīs atbildes pārstāvji no Valsts, pašvaldības, biznesa un
NVO sektora.
Mēs esam pārliecināti, ka Ētikas kodekss veicinās
organizāciju pārstāvju individuālo atbildību, godprātību,
un kopīgās vērtībās balstītas darba kultūras veidošanos, kā
arī vairos sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam
sektoram.
Uz DZIRKSTELE skatuves 29.jūnijā no plkst. 20:00 21:00 Pieredzes stāstos "Drosme būt aktīvistam!"
dalīsies Marta Lempart, Nacionālā sieviešu streika OSK
palīdzības dienesta iniciatore, Strajk Kobiet Poland, Irina
Darij, Aktīviste no Ukrainas, Gramada i zakon, Ukraina
un Lolita Tomsone, Biedrības „Žaņa Lipkes memoriāls“
direktore, Latvija. Diskusiju vadīs Kristīne Zonberga,
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore.

Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem
Lai veiksmīgāk izglītotu jauniešus
par
pilsoniskās
līdzdalības
nepieciešamību un tās nozīmi
demokrātijas stiprināšanā Latvijas
Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas
Federatīvās Republikas vēstniecību
Rīgā rīko pilsoniskās līdzdalības
apmācības NVO pārstāvjiem.
Apmācībās plānots apskatīt šādus
jautājumus:
interaktīva
skolēnu
izglītošana par pilsoniskās līdzdalības
jautājumiem,
skolēnu
iesaistes
veicināšana, metodoloģijas apmācības,
mācībspēka iesaiste, atgriezeniskās
saites esamības motivēšana, bērnu drošības jautājumi, analītiskās domāšanas veicināšana un citiem.
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Apmācībām aicinām pieteikties NVO pārstāvjus (vēlama ar pieredze darbā ar jauniešiem un
pedagoģisko izglītību). Apmācības notiks 18. jūnijā, no plkst. 11.00 – 16.00, Latvijas Pilsoniskās
alianses biroja lielajā zālē Alberta ielā 13, Rīgā.
Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot Kristīnei Kazākai.Vietu skaits ir ierobežots.

"Biedru telpas" viesis – “Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas” direktore Ilze
Paleja
“Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju pirms vairāk nekā 22 gadiem izveidoja cilvēki, kuri bija cieši
pārliecināti, ka Latvijā ir nepieciešama cilvēcīga un ģimeniska alternatīva bērnu aprūpei, kuri zaudējuši
savu bioloģisko vecāku gādību, pretstatā tolaik pastāvošajai aprūpes sistēmai lielajos bērnu namos.
Audžuģimeņu kustība tajā laikā Latvijā vēl nebija attīstīta.” Interviju ar Latvijas SOS bērnu ciematu
asociācijas direktori Ilzi Paleju lasi šeit.
Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši nedēļu ziņu
izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas
viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas.
Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO
sektorā.

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Sarunu festivāla LAMPA programma ir gaismā!
LAMPA iedegsies jau pavisam drīz – 28. un 29. jūnijā, Cēsu pils parkā – un šis būs saturiski un
pasākumu skaita ziņā bagātākais festivāls tā vēsturē – vairāk nekā 350 pasākumu divu dienu
garumā, kopējam diskusiju un notikumu ilgumam sasniedzot 700 stundas.
Lai neapjuktu plašajā piedāvājumā un izbaudītu LAMPU kā personisku piedzīvojumu, ikvienam tiek
piedāvāta iespēja “Mana programma” – mājaslapā atrodams rīks, kas palīdz personalizēt festivāla
pieredzi, izveidojot tikai sev interesējošu pasākumu sarakstu, kuru viegli pārskatīt telefonā. Sarunu
festivāla programma.
Festivāla tēmu loks – visiem vecumiem, arī jauniešiem un pašiem mazākajiem.
Šogad LAMPA vairos drosmi, jo tieši drosme ir šī gada festivāla virstēma. mazinās savu ekoloģisko
nospiedumu; kļūs vēl iekļaujošāka: festivāla iekārtojums būs veidots tā, lai teritorijā būtu maksimāli
ērti pārvietoties ar ratiņkrēsliem; savukārt sarunbiedru loka paplašināšanai notiks zīmju valodas
meistarklase.Ieeja festivālā ir bez maksas.

Sabiedrības līdzdalības veicināšana pašvaldībās: veiksmes stāsti un līdzdalības rīki
Domnīca PROVIDUS ar Vācijas vēstniecības Rīgā atbalstu īsteno projektu, kura mērķis ir apzināt un
veicināt sabiedrības līdzdalības aktivitātes Latvijā.
Šī projekta ietvaros pašvaldību pārstāvji tiek aicināti piedalīties seminārā "Sabiedrības līdzdalības
veicināšana pašvaldībās: veiksmes stāsti un līdzdalības rīki". Semināra laikā būs iespēja uzzināt par
sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, ieviešanas iespējām, ierobežojumiem un labās prakses piemēriem.
Semināra programma un pieteikšanās pieejama šeit.
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Nosvinēta „Palīdzēsim.lv” 10 gadu dzimšanas diena
1.jūnijs viesu namā „Skultes muiža”
sirsnīgā atmosfērā tikās tie, kuriem
palīdzēts un tie, kuri atbalsta,
ziedojot
naudas
līdzekļus,
produkciju, pakalpojumu, savu laiku
un talantu.
Desmit gadu laikā labdarības
organizācija kopumā palīdzējusi
vairāk kā 500 bērniem un
jauniešiem.
Izveidoti vairāk kā 155 fotostāsti ar
palīdzības lūgumiem un aptuveni tik
pat daudz fotostāstu, kuros redzams,
kā kopīgi esam mainījuši šo bērnu
dzīves. Nodibināta cieša sadarbība
ar
8 aprūpes centriem, 7
specializētajām internātskolām, 6 bērnu namiem visā Latvijā un Iļģuciema sieviešu cietumu.
Noorganizētas 32 vasaras nometnes, īstenoti neskaitāmi pārgājieni, kopā ar jauniešiem esam
piedalījušies 7 Rīgas Maratonos un tikko aizsākām sadarbību ar „Stirnu buku”, īstenotas 10 Labo
darbu nedēļas, ik pārnedēļas tiekas Jauniešu klubiņš, kā arī mūsu lielākais pēdējā laika lolojums –
Brīvbrīdis, kurā tiekas mūsu lieliskie īpašie bērni un viņu fantastiskās mammas .
Pateicoties atbalstītāju un sadarbības partneru uzticībai, plānojam nākamo desmitgadi.

Rakstnieki aicināti pieteikties radošajai vasaras nometnei Susējā
Interneta žurnāls “Satori” izsludina pieteikšanos “Satori” autoru radošajai vasaras nometnei, kas šogad
notiks sešas dienas, no 13. līdz 18. augustam, Aknīste novadā, brīvdienu mājā "Susēja". Nometnē
būs iespēja darboties vienā no trim virzieniem: Ingas Žoludes prozas meistarklasē, Kārļa Vērdiņa
atdzejas darbnīcā vai Paula Bankovska publicistikas meistarklasē. Konkursam aicināti pieteikties
interneta žurnāla “Satori” rakstošie autori, kā arī jaunie autori no Zemgales reģiona.
Pieteikumus nometnei līdz 21. jūnijam jāsūta uz e-pastu, jānorāda viens virziens (obligāti jāizvēlas
tieši viens!), kurā autors vēlas darboties (proza/atdzeja/publicistika), kā arī jāpievieno neliela
motivācijas vēstule, kurā izklāstīts, ar kādu mērķi vēlas piedalīties nometnē un ko plāno paveikt
(uzrakstīt) tās laikā. Dalībnieku atlasi veiks “Satori” redakcija sadarbībā ar meistarklašu vadītājiem.
Kopā nometnē tiks uzņemti 20–25 autori. Rezultāti tiks paziņoti 10. jūlijā. Uzzini plašāk.

Inese Tauriņa vadīs Aliansi pret korupciju Latvijā
Delnas projektu “Alianse pret korupciju Latvijā” no 1. jūnija vada Inese Tauriņa, kam ir vairāk nekā 16
gadu pieredze komunikācijas jomā.
Alianse pret korupciju Latvijā” (Alianse) ir brīvprātīgs, neformāls sadarbības veids starp Latvijas
tiesībsargājošām iestādēm, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas vēlas veidot Latviju kā godīgu
valsti, kurā katrs var dzīvot pārtikušu un sakārtotu dzīvi. Ar dažādiem pasākumiem, publiskām
debatēm un citām akcijām Alianse veicina sabiedrības spēju atpazīt korupciju, celt trauksmi un ziņot
par korupcijas gadījumiem.Plašāka informācijas par Aliansi.
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III NVO INFORMĒ
Bērnu slimnīcas fonda ziedojumi pēc nodokļu reformas samazinājušies par 25%
Ziedojumi Bērnu slimnīcas fondam pēc nodokļu reformas samazinājušies par 25%, intervijā
Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" teica fonda vadītāja Liene Dambiņa. Viņa norādīja, ka
samazinājums noticis tieši gada beigās, kad parasti ziedo uzņēmēji, tādējādi redzams, ka viņi nav
motivēti ziedot. Dambiņa stāstīja, ka ziedojumu samazinājums nozīmē - cietīs projekti slimnīcas vides
uzlabošanā. Piemēram, nesen par ziedotāju naudu tika uzcelta Hematoonkoloģijas nodaļa. Šādus
projektus samazināta finansējuma apstākļos būs grūti īstenot.
Fonds īpaši palīdzējis slimnīcai īstenot jaunas operācijas, iepērkot jaunu aparatūru. Piemēram, ieviestas
jaunas metodes kardioloģijā, neiroloģijā.
Pašlaik fonds arī īpaši strādā ar jauniešiem, kuriem ir psiholoģiskas problēmas. Nākotnē fonds vēlas
palīdzēt ne tikai bērniem, kuri cīnās ar atkarībām, bet arī tiem nepilngadīgajiem, kuriem ir depresija,
kuri saskaras ar domām par paškaitējumu, pašnāvību.
Dambiņa uzsvēra, ka finanšu ministram Jānim Reiram ("Jaunā Vienotība") vajadzētu apdomāt,
vai tiešām nodokļu reformā noteiktais, kad daudzas organizācijas nevalstiskajā sektorā zaudē
finansējumu, ir pareizi.

Karostas festivāls Brīvības cīņu simtgadē
9.jūnijā Redānā notiks
Karostas
festivāla
centrālais
pasākums.
Festivāla ietvaros notiks
piemiņas
akmens
R.Radziņam, tradicionālais
foto plenērs “Karosta – foto
osta”,
starptautisks
mākslinieku
plenērs,
Zemessardzes 44.kājnieku
bataljona
prezentācija,
NATO
paplašinātās
klātbūtnes kaujas grupas
kara tehnikas apskate,
Brīvības
cīņu
kauju
imitācijas, koncerts un pārgājiens pa jaunizveidoto maršrutu Brīvība taka. Plašāka informācija.

NVO darba ēnošana Alūksnes novadā
Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" no jūnija līdz septembrim piedāvā
iespēju 8 Alūksnes, Apes, Balvu, Smiltenes, Gulbenes, Rugāju, Viļakas un Baltinavas NVO
aktīvistiem iesaistīties "NVO darba ēnošanā".
Tas nozīmē, ka Jūs kopā ar vēl vienu NVO pārstāvi nonāksiet kādā no Jums interesējošām NVO Latvijā,
kur divas dienas pavadīsiet kopā ar organizācijas biedriem / darbiniekiem / brīvprātīgajiem, lai skatītos,
mācītos, iztaujātu, iesaistītos šīs organizācijas darbībā. Savukārt pēc tam jauno pieredzi vedīsiet atpakaļ
mājās un izmantosiet savas organizācijas darbības uzlabošanai vai kopienas aktivizēšanai.
Jums tiks segti transporta izdevumi, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumi. Pieteikšanās līdz 10. jūnijam.
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
Liepājas Novada fonds izsludina 4. vides projektu konkursu
3. jūnijā Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi
izsludina 4. vides projektu konkursu.
Projektu konkursā tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas par SEZ teritorijā iekļautās Karostas mikrorajona
dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu. Savas idejas projektu konkursā var pieteikt ikviena nevalstiskā
organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa. Konkursa prioritātes ir dabas vides atjaunošana un
nostiprināšana, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un iedzīvotāju
informēšana un izglītošana par videi draudzīgu ikdienas rīcību.
Projektu iesniegšanas termiņš ir 1. jūlijs. Nolikumu un pieteikuma anketu var lejupielādēt sadaļā
Programmas „Atbalsts apkaimei”. Potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem ir iespēja
saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, piesakot tikšanos vai uzdodot jautājumu e-pastā.

Bibliotēkas veicinās uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē Latvijā un Pleskavas reģionā
Krievijā
Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!”
biedrība
“Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un
Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvienos
spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu
bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par
uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.
Lai radītu vidi apmācībām, tikšanās un
tīklošanās, tiks pilnveidoti pakalpojumi un
aprīkojums biedrībā “Radošās Idejas,” Balvu
novada pašvaldībā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, Dedoviču rajona Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs
(kopā sešās iestādēs), kā arī veikta vienkāršota renovācija Balvu Centrālajā bibliotēkā (Latvijā) un
kosmētiskais remonts Krasnije gorki un Poselkovajas bibliotēkās (Krievijā), (kopā trīs telpās).
Lai palīdzētu iekarot plašākus tirgus, projektā tiks sniegts individuāls atbalsts 40 maziem uzņēmumiem
Latvijā un Krievijā (kopā vairāk kā 50 aktivitātes). Sadarbībā ar profesionāļiem, uzņēmējiem būs iespēja
attīstīt vizuālo identitāti un dizainu, sagatavot mārketinga plānus, kā arī izgatavot fotogrāfijas vai video
produktu vai pakalpojumu atpazīstamības veicināšanai. Vismaz 10 uzņēmumiem būs iespēja piedalīties
starptautiskajā izstādē PSKOV-EXPO Pleskavā, Krievijā.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un
atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas
lapa.

Seminārs par iespējām saņemt finansējumu zināšanu apmaiņas veicināšanai
12. jūnijā NVO namā, no 13.00 un ilgs līdz plkst. 14.00, Ieriķu ielā 43A, semināru par iespējām
saņemt finansējumu zināšanu apmaiņas veicināšanai starp Latviju un ASV.
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Baltijas–Amerikas Brīvības Fonda programmu vadītāja Latvijā Ilze Bembere iepazīstinās NVO
pārstāvjus ar iespējām saņemt finansējumu gan ASV speciālistu vizītei uz Latviju, gan atbalstu
Latvijas profesionāļiem dodoties uz ASV. Klātesošie saņems praktiskus ieteikumus projektu
sagatavošanai.
Biedrības, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes un institūti ir aicināti pieteikties
finansējumam, ko piedāvā programma “Baltijas-Amerikas Dialogs”. Programma paredz, ka
jebkuras jomas bezpeļņas organizācijas sava projekta ietvaros var aicināt uz Latviju speciālistus vai
jomas profesionāļus no ASV, tādējādi veicinot zināšanu apmaiņu un savstarpējo sadarbību. Savukārt
dažādu jomu eksperti no Latvijas var doties īstermiņa vizītē uz ASV, lai dalītos pieredzē ar citiem
profesionāļiem. Pieteikties informatīvajam semināram.

Meklē viesģimenes jauniešiem no 10 valstīm nākamajam mācību gadam
Aicina pieteikties viesmīlīgās Latvijas ģimenes! Ja jums interesē citas kultūras un valodas, vēlaties
paplašināt redzesloku un iegūt starptautiskus kontaktus, parādīt viesbērnam labāko no mūsu ikdienas,
paradumiem, tradīcijām, kultūras un būt “otrā ģimene” programmas laikā, gaidām pieteikumu AFS
mājaslapā, zvanu vai e-pastu.
Ja Jūsu ģimenē ir brīva gultasvieta, iespēja nodrošināt
skolēnu ar ēdināšanu (brokastis, vakariņas), pieņemt viņu kā
savu ģimenes locekli un viesvecākiem ir vismaz 25 gadi, kā
arī vismaz viens no ģimenes kaut nedaudz prot angļu valodu,
aicinām kļūt par AFS viesģimeni un iegūt patiešām
neatsveramu pieredzi!
Viesskolēnus var iepazīt AFS mājaslapā – viņi ir tik
dažādi, ar atšķirīgu pieredzi un paradumiem, bet visi
vecumā no 15 līdz 18 gadiem un gatavi pavadīt trīs vai
desmit
mēnešu
Latvijā.
2019. gada augustā Latvijā ieradīsies 32 viesskolēni no
10 pasaules valstīm un AFS starpkultūru apmaiņas trimestra
vai gada programmu ietvaros mācīsies vidusskolās Rīgā un
visos novados. Lai notiktu veiksmīgāka valodas apguve un
jauniešu adaptācija jaunajā vidē, viesskolēni dzīvo
viesģimenēs.

Seminārs par konfliktu risināšanu un stresa pārvaldību
12. jūnijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A, norisināsies seminārs
“Konflikta identificēšana, risināšana un stresa pārvaldība”.
Klātesošie iemācīsies saprast un atpazīt emocijas stresa laikā un izprast, kas notiek ar pašu un citiem
konflikta laikā un - kā pārvaldīt stresu. Lektore ieskicēs arī konfliktu risināšanas stratēģijas. Semināru
vadīs Evija van der Beek, Mg. Sc. administr., diplomēta un sertificēta supervizore, supervīzijas
apvienības biedre, profesionāls koučs. Pieteikties semināram.
Atsāksim semināru rīkošanu NVO nams noslēdz apmācību darbu šajā pusgadā. Semināru
rīkošanu atsāks septembrī!

Pieejami pieci jauni valsts apmaksāti diabēta pacientu apmācības kabineti
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Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka Rīgā un noteiktos Latvijas reģionos jau vairāk
nekā mēnesi pieejami pieci jauni cukura diabēta pacientu apmācības kabineti, kuros pacientiem ar
cukura diabētu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas apmācības par cukura diabēta paškontroli,
insulīna uzglabāšanu un injekciju veikšanu, komplikāciju riska samazināšanu, kā arī veselīga uztura
plānošanu un fiziskajām aktivitātēm.
Tādējādi šobrīd visā Latvijā kopumā darbojas 17 diabēta apmācību kabineti 15 ārstniecības
iestādēs.
Diabēta apmācības kabinetos pacienti var saņemt konsultāciju individuāli vai grupās ar ģimenes
ārsta, endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu, ja apmācību veic pirmo reizi un ar
endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu – ja apmācību veic atkārtoti.
Plašāka informācija par visiem diabēta apmācības kabinetiem un to atrašanās vietām pieejama NVD
interneta vietnē sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumi” – “Diabēta pacientu aprūpe”.
2018. gadā diabēta apmācības kabinetus kopumā apmeklējuši teju 15 tūkstoši diabēta pacientu, savukārt
šogad tajos plānots apmācīt uz pusi vairāk pacientu.

V LV PORTĀLS
Deputāti prasa atbildīgajai ministrijai ilgtermiņa redzējumu par ārpusģimenes
politikas attīstību
Labklājības ministrijai jānāk klajā ar ilgtermiņa redzējumu, kā valstī attīstīt efektīvu ārpusģimenes
politiku, šo koncepciju prezentējot parlamentā jūnija pirmajā pusē. Par to 22.maijā, vienojās Sociālo un
darba lietu komisijas deputāti, iztirzājot Valsts kontroles secinājumus par ministrijai papildus piešķirto
līdzekļu izlietojumu bērnu un ģimenes tiesību jomas stiprināšanai.
Valts kontroliere Elita Krūmiņa deputātiem izklāstīja revīzijā konstatētos faktus, izvērtējot 1,6 miljonu
eiro izlietojumu 2018.gadā, kas ministrijai papildus bija piešķirti ārpusģimenes aprūpes sistēmas
pilnveidošanai. Uzzināt plašāk.

Spriedīs par jaunajiem ārpolitikas izaicinājumiem un valsts attīstību
7. jūnijā Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Formula 2050” rīko apaļā galda diskusiju
“Jaunie izaicinājumi Latvijas ārpolitikas interesēm un valsts ilgtspējīga attīstība”. Droša un
prognozējama starptautiskā vide ir priekšnoteikums Latvijas labklājībai nākotnē. Tādēļ Latvijas
ārpolitika ir vērsta uz tādu starptautiskās situācijas veicināšanu, kurai raksturīga zems risku līmenis
Latvijas ārējai drošībai. Šis ir viens no priekšnoteikumiem sekmīgai Latvijas uzņēmumu konkurencei
pasaules tirgos nākotnē.
Diskusijā piedalīsies valsts pārvaldes, ārpolitikas un drošības politikas eksperti, finanšu, informātikas un
komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumu, uzņēmējdarbības, akadēmiskās vides un nevalstisko organizāciju
pārstāvji. Uzzini plašāk.

Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursā iesniegti 34 pieteikumi
Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas identitāti, atpazīstamību un sekmētu
to revitalizāciju, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinātu apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību
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apkaimju attīstībā, Rīgas dome 12.aprīlī izsludināja konkursu „Par Rīgas apkaimju attīstības projektu
īstenošanu”, kuru izvērtēšanai ir sagatavoti un iesniegti 34 projektu pieteikumi. Uzzini plašāk.

Daugavpils novadā notiks Latgales novada senioru festivāls
16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notiks Latgales novada 17. Senioru dziesmu un
deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”.
Festivālā piedalīsies Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada pensionāru biedrību, Latgales
pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi: kori, vokālie
ansambļi, folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību kolektīvi, Eiropas deju kopas,
senioru deju kopas, tautas deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs un viena amatnieku apvienība, kopā
pulcējot ap 1100 dalībnieku.
Pasākums tiek rīkots ar mērķi atbalstīt sociālās integrācijas procesu, iepazīstināt sabiedrību ar
senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, ka arī veicināt
sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām,
nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

VI PASAULĒ
Pastāsti mums savu pretošanās veiksmes stāstu!
European Civic Forum meklē uzvarošus stāstus par aktīvistiem, apvienībām, kustībām vai
pilsoņu grupām, kas cīnās par pamattiesībām un taisnīgumu visiem, vienlaikus arī pretojoties
mēģinājumiem liegt savas tiesības uz asociēšanu, protestēšanu, izrunāšanos un rīcību. Pieteikumus
var iesniegt līdz 15. jūnijam.
Izraudzītie aktīvisti tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremoniju Briselē 2019. gada ziemā, un viņu stāsti
tiks apkopoti žurnālā “Activizenship #4” Pamatinformāciju atradīsi šeit.

Pilsoniskās sabiedrības briesmīgais stāvoklis Ekvatoriālajā Gvinejā
Ekvatoriālā Gvineja, kas atrodas Centrālāfrikas rietumos starp Kamerūnu un Gabonu un kurā ir mazāk
nekā miljons iedzīvotāju, bieži tiek raksturota kā viena no centriskākajām valstīm pasaulē. Pilsoniskās
sabiedrības telpa - pilsoniskā telpa - ir slēgta, un tādējādi neatkarīgie žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji
ir neaizsargāti pret tiesas vajāšanu, draudiem un uzbrukumiem no valsts puses. Ar Civicus sagatavoto
ziņojumu varat iepazīties šeit.

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:

12
Adrese: Alberta iela 13, 6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580
Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/
Instagram: @CivicAlliance_Latvia
Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318

(23/2019) 07.05.2019

Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem. Par tās saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
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