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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
Konceptuāli atbalstīts valdības piedāvātais 2019. gada budžeta projekts
6. februārī notika pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde pēc Ministru
prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta apstiprināšanas Saeimā.
NTSP sēdē finanšu ministrs Jānis Reirs ar Finanšu ministrijas speciālistiem iepazīstināja sociālos
partnerus ar 2019. gada valsts budžeta veidošanas procesu. Finanšu ministrs informēja, ka 2019. gada
budžets ir plānots kā tehnisks budžets un tajā netiks iekļautas jaunas politikas iniciatīvas. Budžets tiks
skatīts Ministru kabineta sēdē, kas notiks 5. martā.
Savukārt, par jaunām politikas iniciatīvām varēs diskutēt 2020. gada budžeta projekta izstrādes laikā, ko
paredzēts uzsākt drīz vien pēc 2019. gada valsts budžeta apstiprināšanas Saeimā – aprīlī.
Papildus, Ministru prezidents Arturs Krišjāņis Kariņš informēja par Valdības rīcības plāna turpmāko
izstrādi, kā arī aicināja Ministrijas līdz 25. februārim iesniegt priekšlikumus.
Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību teksts pieejams šeit.

Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojekta skatīšana Saeimā
6. februārī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē tika skatīts Likumprojekts "Grozījumi
Sabiedriskā labuma organizāciju likumā" (Nr.198/Lp13) pirms pirmā lasījuma, kurā deputāti lēma virzīt
likumprojektu uz 1.lasījumu, vienlaikus nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu 14.03.2019., un par
referent tika iecelts Aldis Adamovičs.
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Apkopoti Aktīvo Iedzīvotāju fonda konsultācijās izteikto priekšlikumi
Pērnā gada 15. novembrī, norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi
Latvijā, kuras mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko
organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt
risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.
Ar iesaistīto pušu konsultāciju kopsavilkuma ziņojumu varat iepazīties šeit. Bet ar diskusiju dokumentu
varat iepazīstieties šeit.
Diskusijā izteiktie priekšlikumi tika apkopoti un ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai
izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim.
Vēlamies atgādināt, ka pašu aktuālāko informāciju par Aktīvo Iedzīvotāju fondu atradīsiet mājas lapā un
sociālo tīklu profilā Facebook.

Tikšanās laikā pārrunās Saeimas un NVO foruma 2019 formātu
11. februārī Foruma koordinācijas grupas pārstāvji tiksies ar Saeimas pārstāvjiem, lai pārrunātu 2019.
gada Saeimas un NVO foruma iespējamo formātu un tematisko ievirzi. Šogad Saeimas un NVO
forums notiks jau 13. reizi.
Tikšanās piedalīsies foruma koordinācijas grupas pārstāvji: biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”,
“Ascendum”, “Zaļā brīvība”, “ProBonoPublico”, “Wings for Wheels” un fonds “Valmieras novada
fonds”.

Vai zini, kādus likumus Saeima skatīs turpmākajos 4 gados?
13. Saeimas darba kārtībā iekļauti 233 likumprojektu skatīšana, no tiem 106 ir iepriekšējā sasaukuma
iesāktie likumprojekti. Sarakstu vidū atrodami arī vairāki būtiski likumprojekti nevalstiskajām
organizācijām, kā piemēram, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīs:
 “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu”;
 grozījumus “Reliģisko organizāciju likumā”;
 grozījumus likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (priekšlikumu iesniegšana uz
2.lasījumu līdz 01.03.2019);
 grozījumus “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” (priekšlikumu iesniegšana
uz 2.lasījumu līdz 01.03.2019);
 grozījumus “Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (priekšlikumu iesniegšana uz 2. lasījumu
līdz 01.03.2019).
Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīs:
 grozījumus “Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (priekšlikumu iesniegšana uz 1.lasījumu
līdz 14.03.2019.)
 “Vietējo pašvaldību referendumu likumu” (priekšlikumu iesniegšana uz 2.lasījumu līdz
01.05.2019).
Ar pilnu likumprojektu sarakstu var iepazīties šeit. Savukārt likumprojektu sarakstu pēc atbildīgajām
komisijām var skatīt šeit.
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27. februārī svinēsim Vispasaules NVO dienu
Šogad, 27.februārī, desmito reizi pasaulē atzīmēs Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) dienu
(World NGO day). Tomēr nevalstiskā sektora oficiāla atzīšana notika jau pirms sešdesmit deviņiem
gadiem, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā
nevalstiskā organizācija”. Šajā dienā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā vai starptautiskajā
līmenī:
 NVO kopīgi sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti,
tiem profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām;
 NVO rūpējas par cilvēku drošību, labsajūtu, dabu un cilvēces nākotni;
 NVO palīdz veidot politiku, attīstīt ekonomiku, sniegt sociālos pakalpojumus, darboties dabas
aizsardzībā, palīdz kopt kultūras tradīcijas, ir ievērojami paplašinājušas labdarībā iesaistīto
cilvēku loku;
 NVO nodrošina darba vietas cilvēkiem un aicina līdzcilvēkus būt pilsoniski aktīviem un
iesaistīties dažādos sabiedriski nozīmīgos procesos.

Aicinām NVO organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas aktīvi iesaistīties un popularizēt NVO
vērtības. Šī ir:
 diena, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi;
 iespēja skaidrot cilvēkiem, ko NVO dara sabiedrības labā vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
 iespēja iedvesmot cilvēkus apsvērt karjeru NVO sektorā;
 iespēja cilvēkiem uzzināt vairāk par NVO pārstāvjiem;
 NVO iespēja apspriest jautājumus, kas ietekmē viņu darbu, un veidot partnerības, kas var
atrisināt savstarpēju problēmu.
Aicinām arī Latvijas NVO un to atbalstītājus iesaistīties NVO dienas svinēšanā. Zemāk ir daži
ieteikumi, kā atzīmēt šo svinību dienu:
 atcerieties, ka šo dienu atzīmē organizācijas visā pasaulē jau desmit gadus, un Jūsu organizācija
ir daļa no Lielās Vispasaules NVO saimes;
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 savos sociālajos kontos dalieties ar Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavoto informāciju par
Vispasaules NVO dienu, lai par šo dienu uzzina plašāka sabiedrības daļa;
 aplieciniet publiski, ka esat NVO ģimenes dalībnieks, lietojot tēmturi #NVOdiena;
 nosūtiet valsts vai pašvaldības institūcijām informāciju par savas organizācijas mērķiem un
pakalpojumiem, par paveiktajiem darbiem;
 parādiet, ka esat pateicīgi par to aktivitāti, ko veic Jūsu biedri un aktīvisti, iesaistoties Jūsu
organizācijas mērķu sasniegšanā, nosūtot elektronisko apsveikumu vai noorganizējot kopīgu
ballīti;
 atzīmējiet savas organizācijas sasniegumus 2017. gadā, tiekoties ar pašvaldību vai valsts
institūciju pārstāvjiem;
 izsakiet pateicību saviem atbalstītājiem par viņu ieguldījumu Jūsu organizācijas darbībā un
attīstībā;
 organizējiet organizācijas atvērto durvju dienu, kad ikviens var ienākt un uzzināt, cik brīnišķīgus
darbus veic Jūsu organizācija.
Iedvesmosim citus, stāstīsim par savas organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem vai radīsim
jaunas iniciatīvas!
Dalies ar saviem pasākumiem, notikumiem un iniciatīvām, ko plāno veikt NVO dienā. Iesūti
alianse@nvo.lv un mēs padalīsimies!

Skolās norisināsies jauniešu izglītošanas iniciatīva #JaunaisPilsonis
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council
pārstāvniecību Latvijā, 2019. gada februārī un martā
viesosies 30 Latvijas skolās, īstenojot iniciatīvu “Jaunais
pilsonis”. Tikšanās reizēs ar skolēniem, interaktīvā un
saturiskā veidā dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām
pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko
organizāciju darbību, kā arī mudināti paši iesaistīties
aktivitātēs.
Uz skolām dosies īpaši apmācīti nevalstisko organizāciju
pārstāvji, kuri kopā ar skolēniem diskutēs par dažādiem,
ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem,
tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā
aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un
toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko
domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski
aktīviem – Jauniem pilsoņiem.
Iniciatīvas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos
pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav
iekļauta mācību saturā. Starptautiskā pētījumā Latvijas
Universitātes pētnieki secinājuši, ka tikai 19% skolēniem ir pilnīga izpratne par pilsoniskumu (pētījums
veikts 2017. gada nogalē).
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Šī nav pilnīgi jauna iniciatīva, astoņus gadus izglītības programma bijusi pazīstama kā “Mazais
pilsonis”, kuras laikā kopumā Alianse izglītojusi vairāk nekā 12 000 jauniešu. “Programma ir
sasniegusi briedumu, kas pieprasīja nepieciešamību mainīties, lai mūsdienīgā veidā uzrunātu jauniešus,
un viņus mudinātu iesaistīties sabiedrības līdzdalības veicināšanas kampaņās. Programmas “Jaunais
pilsonis” nosaukuma un identitātes maiņa ir būtiska, respektējot to, ka jaunieši vēlas tikt uzskatīti par
jauniem, mērķtiecīgiem, aktīviem un radošiem sabiedrības pārstāvjiem, kas var ietekmēt procesus
sabiedrībā,” jaunās programmas identitātes maiņu skaidro Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīne
Zonberga. “Nemainīgi arī šogad, programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros, turpināsim jauniešus izglītot
par pilsonisko līdzdalību, visa gada garumā”.
Programmas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi
apgūstot teoriju un darbosies praktiski. Klasei darbošanās notiks četros posmos: informatīvā lekcija,
diskusija, interaktīvā spēle “Četri stūri”, saskaņā Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu
metodoloģiju un pilsoniskā aktivitāte. Jauniešiem aktivitātes veikšanai tiks piešķirta neliela aktivitātes
stipendija, kas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai.
“Mēs ceram, ka skolēni labprāt iesaistīsies iniciatīvā “Jaunais pilsonis” un darbosies kopā ar
pieredzējušiem mentoriem. Šodien ir svarīgi, ka ikviens iedzīvotājs – gan liels, gan mazs - izprot savu
lomu un iespējas iesaistīties demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Jo agrāk mēs mācīsim bērniem, kādēļ
ir svarīga aktīva iesaiste, nevis tikai notiekošā vērošana, jo pilsoniski aktīvāka būs Latvijas sabiedrība
nākotnē, kas piedalīsies demokrātisku lēmumu pieņemšanā gan vietējā kopienā, gan ārpus tās robežām,”
uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.
Projekts tiek īstenots ar British Council Latvia atbalstu.

Ziedojumu kampaņa “Kopā mēs varam radīt pārmaiņas”
Alianse aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu
aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts
pārvaldē, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi
līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses.
Viena no Alianses pamatvērtībām ir pilsoniskas
sabiedrības stiprināšanā ir pilsoniskā līdzdalības
veicināšana.
Pilsoniskā
sabiedrībā
indivīdi
sadarbojas ar citiem indivīdiem un publisko varu,
savu un sabiedrības problēmu risināšanā.
Ja Tev ir saistošs Alianses paveiktais, un vēlies
atbalstīt turpmākās NVO organizāciju interešu
aizstāvību, sabiedrības līdzdalības veicināšanu,
pilsoniskās sabiedrības izglītošanu, pētniecību un
kapacitātes stiprināšanu – atbalsti Alianses darbu un
ziedo!
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, Reģ. Nr.
40008087708, Swedbank:LV24HABA0551009349318
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Vai pilsonis Latvijā var reāli ietekmēt to, kas notiek valstī?
30. janvārī Saeima izskatīšanai komisijās virzīja portālā “ManaBalss.lv” publicēto kolektīvo iesniegumu
par parlamenta budžeta revīziju. 2018. gadā parlaments atbalstīja 7 pilsoņu iniciatīvas. Savukārt portāla
darbības laikā kopumā Saeimā un citās iestādēs tika atbalstīti 26 no 38 pilsoņu iesniegtiem
priekšlikumiem, liecina portālā "ManaBalss.lv" publicētā informācija.
Teju pusotrs tūkstotis iesniegtu pilsonisko iniciatīvu. Vairāk nekā viens miljons parakstu. Tāda ir portāla
“ManaBalss.lv” darbība skaitļos kopš tā dibināšanas brīža 2011. gadā. Portāla darbības princips ir šāds:
ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, drīkst parakstīt un ierosināt iniciatīvu portālā.
Ja priekšlikums savāc vismaz 10 000 parakstu un atbilst parlamenta juridiskajiem kritērijiem, tas tiek
iesniegts Saeimā.
No visām portālā publicētajām iniciatīvām Saeimā vai pašvaldībās nonāk tikai neliela daļa. Ne visi
priekšlikumi spēj savākt nepieciešamo parakstu skaitu. Taču no iesniegtajiem atbalsta vairāk nekā pusi
priekšlikumu. Lielākā daļa no tiem, kā atzīmē Didzis Meļķis, esot kompromisa variants.
“Lēmējiem būtu jākomunicē ar sabiedrību par to, kāpēc viņi nepieņems vai nevirzīs tālāk šādas
sabiedrības pārstāvju idejas. Ja mēs gribam veicināt pilsonisko un politisko līdzdalību, kas Latvijā ir ļoti
zema, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tad par to būtu stratēģiski jākomunicē kopumā no valsts
pārvaldes puses,” portāla darbības rezultātus komentēja arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
Kristīne Zonberga.

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Aicina piedalījies simpozijā “Eiropas neirozes”
15. februārī plkst. 18:00 interneta
žurnāls “Satori”, atzīmējot 100
dienas pirms Eiropas vēlēšanām
Latvijā, aicina uz simpoziju
“Eiropas neirozes”, kas ar
priekšlasījumiem,
diskusiju,
privātiem dueļiem un muzikālu
noformējumu norisināsies Kaņepes
kultūras centrā.
“Šogad notiks Eiroparlamenta
vēlēšanas,
un
ir
pamats
satraukumam, ka, eiropiešiem esot
pasīviem,
kontinenta
idejas
ilgtspēja ir apdraudēta. Simpozijā “Eiropas neirozes” analizēsim eiropiešu attieksmi pret kopīgo dzīves
telpu, un iespējām to pasargāt no korozijas,” tā vakara vadītāja un žurnālisteRita Ruduša.
Vakars sāksies ar trīs priekšlasījumiem par tēmu “Vai Eiropas vērtības ir pašsaprotamas?” Turpinājumā
notiks Ritas Rudušas vadīta diskusija “Eiropas neirozes”. Bet Simpozija noslēgumā - sarunas un dueļus
būs iespējams turpināt, baudot atspirdzinājumus un uzkodas DJ muzikālā noformējuma pavadījumā.
Pasākumā laipni gaidīts ikviens interesents. #ŠoreizEsBalsošu
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III NVO INFORMĒ
Izsludināta projektu pieņemšana Mediju atbalsta fonda konkursā
No 4. februāra Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pieņem projektu pieteikumus Mediju atbalsta fonda
konkursā „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas
stiprināšanai latviešu valodā." Projektu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 5. marts.
Konkursa mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo
kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu
medijos, tādejādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko
domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz
latviešu valodas pamata.
Konkursa ietvaros atbalsts paredzēts projektiem 9 kategorijās. Detalizētu informāciju par konkursa
nosacījumiem un prasībām uzzināsi šeit. Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas atradīsi šeit.

Zero Waste meistarklase “Ar cieņu par pārtiku”
Aptuveni trešdaļa no pasaulē saražotās pārtikas tiek izmesta. ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam par
50% samazināt pārtikas atkritumu apjomu dalībvalstīs. Aprēķini liecina, ka atbildīga rīcība ikdienā ļautu
katrai ES mājsaimniecībai ietaupīt līdz pat 500 EUR gadā. Lai aktualizētu tēmu un sniegtu praktiskus
ieteikumus, 14. februārī no plkst. 18.00 līdz 20.00 aicinām uz lekciju par pārtikas produktu pārdomātu
pirkšanu, lietošanu un pārstrādi. Pēc lekcijas – radošā darbnīca, kurā varēs pagatavot dažādus veselīgus
gardumus.
Pasākums notiks Eiropas Savienības mājas 1. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā un būs noslēdzošais
ciklā par ilgtspējīgu un bezatkritumu dzīvesveidu. Bezmaksas pasākumam iepriekš pieteikties šeit.

Granta projektu konkurss pilsoniskās sabiedrības organizācijām cilvēktiesību un
demokrātijas veicināšanai Kirgizstānā
Vēršam uzmanību, ka izsludināts Eiropas Komisijas granta projektu konkurss pilsoniskās sabiedrības
organizācijām cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanai Kirgizstānā. Konceptu iesniegšanas
termiņš:18. marts plkst.11:00 (pēc Briseles laika). Konkursa paziņojums atrodams šeit.
Programmas mērķis un prioritātes:
LOT 1 (paredzēti 1.2 mlj EUR)
 Veicināt un atbalstīt personu ar invaliditāti tiesības
 Cīnīties pret diskrimināciju visās tās formās, galveno uzmanību pievēršot sievietēm un
visneaizsargātākajām grupām (LGBTI, bērniem, minoritātēm un citām diskriminētām grupām).
LOT 2 (paredzēti 600 000 EUR)
 Pamatbrīvību, jo īpaši vārda brīvības, veicināšana un aizstāvēšana.
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
TM aicina NVO iesaistīties Valdības rīcības plāna projekta izstrādē
Saskaņā ar Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa šī gada 29. janvāra rezolūciju Tieslietu ministrija
ir uzsākusi Valdības rīcības plāna projekta (VRP projekts) izstrādi Deklarācijā par Artura Krišjāņa
Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību noteikto uzdevumu izpildi sadaļā par Tieslietu
ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
Tieslietu ministrija aicina tieslietu nozari pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, sociālos partnerus un
citus ekspertus sniegt priekšlikumus Tieslietu ministrijas VRP projekta sadaļai, elektroniski tos nosūtot
uz Tieslietu ministrijas oficiālo e-pasta adresi līdz šī gada 12. februārim.
Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību teksts pieejams šeit.

SIF darbība ir jāuzlabo - uzskata komisijas deputāti un eksperti
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 6. februāra sēdē,
piedaloties Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda, Pārresoru koordinācijas centra un citu
iesaistīto institūciju pārstāvjiem, izskatīja jautājumu par Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) darbības
pilnveidošanu.
Komisijai kā līdzatbildīgajai ir nodots likumprojekts „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”
un diskusijas mērķis bija paraudzīties plašāk uz SIF lomu sabiedrības integrācijas procesa nodrošināšanā
un iezīmēt nākotnes vīziju.
Kultūras ministrija prezentēja savu redzējumu par saliedētības politikas īstenošanu tuvākajos gados.
Šogad plānots darbs pie:
 integrācijas politikas pamatnostādņu 2021-2027.gadam izstrādes;
 grozījumu pieņemšana “Sabiedrības integrācijas fonda likumā.”;
 izmaiņām fonda padomes sastāvā un darbs pie SIF stratēģijas izstrādes.
Ministrijas ieskatā grozījumu pieņemšana ļautu uzlabot SIF darbību un NVO un valsts iestāžu uzticību
fondam.

Apmācīs 150 jaunos programmētājus Latvijas darba tirgum
Nodibinājums “Fonds Sabiedrībai” uzsācis vērienīga projekta EDIBO īstenošanu, kas paredz 150
jauniešu apmācīšanu par programmētājiem un nodrošināšanu ar prakses vietām Latvijas ICT
uzņēmumos. Eiropas projekts DIGITAL BOOTCAMPS (EDIBO) pievērsīsies jauniešu bezdarba
problēmai, stiprinot jauniešu līdz 30 gadu vecumam digitālās prasmes, apmācot 150 jauniešus par
programmētājiem un nodrošinot prakses vietas Latvijas IKT uzņēmumos.
Projekta ietvaros jaunieši apgūs 10 nedēļu intensīvu programmētāju kursu, izmanto pilnīgi novatorisku
pieeju, piešķirot uzņēmumiem galveno lomu un rūpīgi analizējot tirgus vajadzības, lai atvieglotu darba
uzsākšanu.
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Visi interesenti 12. februārī no plkst. 10:30 aicināti apmeklēt informatīvu semināru par projektu
EDIBO plānotajām aktivitātēm: “EDIBO – jaunas iespējas Latvijas ICT uzņēmējiem
programmētāju piesaistīšanai”.
Seminārs notiks ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā). Bezmaksas semināram vari pieteikties šeit.

Finansējums NVO cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbībai ar atbilstošām NVO
Ziemeļvalstīs
Ir veiktas Ziemeļvalstu Labklājības centra atbalsta programmā cilvēku ar īpašām vajadzībām NVO
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs sadarbībai.
Sākot ar 2019. gadu, arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas NVO var kā vadošais partneris iesniegt
projekta pieteikumu. (Iepriekš Baltijas valstu NVO Ziemeļvalstu NVO sadarbības projektos varēja būt
tikai kā partneri). Projektā jābūt iesaistītām cilvēku ar īpašām vajadzībām NVO no vismaz 2
Ziemeļvalstīm un projektam jāatbilst programmas mērķiem, kas aprakstīti programmas rokasgrāmatā.
Rokasgrāmatu pretendentiem un kontaktpersona jautājumu gadījumā atradīsi šeit. Tuvākais pieteikumu
iesniegšanas termiņš: 2019.gada 28. februāris.

Aicina apmeklēt foruma teātra izrādi
Biedrība “Eurofortis” projekta “You are the Engine of Change”
ietvaros aicina piedalīties foruma teātra izrādē, kas notiks 19.februārī
plkst.18:30 Rīgas jauniešu centrā 'Kaņieris' (Kaņiera iela 15, Rīga).
Foruma teātris ir interaktīvs teātra veids, kas dod publikai iespēju mainīt
notiekošo, uz brīdi iejūtoties kāda varoņa lomā, un palīdzēt atrisināt
radušās konfliktsituācijas, ļaujot mums katram pārdomāt savu rīcību
ikdienā. Aicinām piedalīties foruma teātra izrādē un ar šīs metodes
palīdzību apspriest un meklēt risinājumu kādai sabiedrībā aktuālai
problēmai.

Pagarināta pieteikšanās Erasmus+ programmas mācību mobilitātes īstenošanai
Tehnisku problēmu dēļ Eiropas Komisija (EK) pagarinājusi termiņu projektu pieteikumu iesniegšanai
mācību mobilitātes īstenošanai Erasmus+ programmas 2019. gada konkursā līdz 12. februārim, plkst.
12.00 pēc Briseles laika. Projektu pieteicējus, kuri jau aizpildījuši elektroniskās pieteikšanās veidlapas,
aicinām pārliecināties, vai informācija, kas tajās redzama, ir korekta un atbilst plānotajam.
EK strādā pie tehnisko nepilnību novēršanas un šobrīd aicina projektu pieteicējus atlikt veidlapu
aizpildīšanu, lai nenoslogotu sistēmu tās pilnveidošanas laikā. Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA) paziņos, kad problēmas būs novērstas un veidlapas būs pieejamas darbam.
Atgādinām, ka Erasmus+ konkursā projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt tikai
juridiskas personas. Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar programmas
2019. gada konkursa vadlīnijām.
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Izsludināts "NVO fonda" 2019.gada projektu iesniegumu konkurss
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019.gadā īstenojamiem
projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros. Projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš: 2019.gada 6.marts.
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.
Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
 NVO darbības stiprināšana;
 NVO interešu aizstāvības stiprināšana.
Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama šeit. Vairāk
par programmas konkursu uzzināsi šeit. Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu aicinam sūtīt
šeit. (norādot atsauci uz šo projektu konkursu).

Projektu konkursā aicina kļūt par saimniekiem savam saimes galdam
Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam
saimes galdam”. Aicinām bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem
veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam, līdz 28. februārim pieteikt
projektu idejas.
Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju
centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos,
kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.
Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai vispirms līdz 28. februārim jānosūta īss projekta ieceres
apraksts brīvā formā šeit.
Ja iecere gūs pozitīvu atbildi turpmākai virzībai, organizāciju aicinās piedalīties metodiskajā sanāksmē,
kas ļaus izvērtēt praktiskās darbības savas ieceres īstenošanai un saņemt padomus.

V LV PORTĀLS
Diskutēja par iekļaujošās izglītības nodrošināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām
8. februārī Saeimā notika ekspertu darba seminārs “Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem ar
īpašām vajadzībām”. Tajā runāja par būtiskākajām nozares problēmām, kā arī tika spriest par
nepieciešamo regulējumu, lai uzlabotu vispārējās izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.
Semināra uzmanības centrā bija ekspertu un cilvēkus ar īpašām vajadzībām pārstāvošo nevalstisko
organizāciju skatījums uz izaicinājumiem šajā jomā. Plašāk lasiet šeit.
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Ministru prezidentu sabiedrības integrācijas jautājumos konsultēs Abu Meri
Politiķis, ārsts Hosams Abu Meri ir apstiprināts par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa padomnieku
sabiedrības integrācijas jautājumos. H. Abu Meri ir K. Kariņa ārštata padomnieks un amata pienākumus
pilda sabiedriskā kārtā, bez atalgojuma.
“Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība valsts lēmumu pieņemšanā ir stipras demokrātijas pamats. Latvijā ir
vairāk nekā 23 tūkstoši biedrību un nodibinājumu. Tās sniedz būtisku ieguldījumu mūsu valsts attīstībā,
tādēļ ir svarīgi veidot pastāvīgu dialogu starp valdību un pilsonisko sabiedrību. Sabiedrības integrācija
nozīmē ne tikai cittautiešu un mazākumtautību iekļaušanu sabiedrībā. Tā aptver arī jautājumus par
cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem, mazturīgajiem, latviešu diasporu ārzemēs un citām sabiedrības
grupām - par viņu pieņemšanu un par stereotipu nojaukšanu. Mans mērķis ir stiprināt attiecības un
sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām, lai šos jautājumus risinātu pēc
iespējas sekmīgāk,” pauda H.Abu Meri.
Plašāk lasiet šeit.

Saeimā diskutēja par digitālās demokrātijas risinājumiem
4. februārī Saeimā norisinājās darba seminārs “Jaunie digitālās demokrātijas rīki”. Tajā runāja par
to, kā ar jauniem digitāliem risinājumiem stiprināt sabiedrības līdzdalību politiskajos un rīcībpolitikas
plānošanas procesos.
Pasākumu rīkoja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija un nodibinājuma “Sabiedrības
Līdzdalības fonds” platforma “ManaBalss.lv”.
Seminārā par dažādiem digitālās demokrātijas risinājumiem, ar kuriem paredzēts uzlabot dialogu starp
politikas veidotājiem un sabiedrību un padarīt to konstruktīvāku, runās platformas “ManaBalss.lv”
vadītājs Imants Breidaks.

1/

VI PASAULĒ
Howtovote.eu lietotne ir gatava
Zināšanu trūkums var apgrūtināt jauniešu balsošanas iespējas, it īpaši, ja
persona nedzīvo valstī, kurā viņam ir pilsonība. Mēs uzskatām, ka jauniešiem
ir vajadzīgi instrumenti, lai informētu sevi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
un to, kā balsot savā valstī. Šim nolūkam ir izstrādāta lietotne, kas sniedz
informāciju par to, kā balsot dažādās valstīs.
Programma “Howtovote.eu” satur ļoti vienkāršu balsošanas rokasgrāmatu
gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Lai uzzinātu, kā balsot, it īpaši, ja
dzīvojat ārzemēs, ir jāatbild tikai uz 2 jautājumiem. 25. maijā notiks Eiropas
Parlamenta vēlēšanas.
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Programma izstrādāta AEGEE-Europe “Y Vote” projekta ietvaros. Tā ir kampaņa, kuras mērķis ir
jauniešiem attīstīt prasmes, lai dotu viņiem iespēju aktīvi iesaistīties sabiedrības un politiskos procesos.

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:
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