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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

LPA: aicinām Valdības savstarpējās sadarbības mērķos iekļaut mērķtiecīgu atbalstu 

pilsoniskās sabiedrības attīstībai 

Trešdien, 2.jūnijā Latvijas Pilsoniskā alianse 

(LPA) nosūtīja vēstuli Ministru kabinetam un 

ministru kandidātiem ar aicinājumu Valdības 

savstarpējās sadarbības mērķos iekļaut 

mērķtiecīgu atbalstu pilsoniskās sabiedrības 

attīstībai. 

Vēstulē Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja 

Valdībai jaunajā sastāvā īstenot atbalsta aktivitātes 

pilsoniskajai sabiedrībai, risinot būtiskākos sektora 

sistemātiskos problēmjautājumus: 

1. Ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un 

lēmumu pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu 

mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos 

jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos – ieviešot līdzdalības 

(partnerības) modeli jeb NVO un MK sadarbības memoranda padomes jauno modeli, kas jau 

konceptuāli tika apstiprināts 2018.gadā; 

2. Valstiskā līmenī stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumu, nosakot sadarbības un atbalsta 

partneri pilsoniskajai sabiedrībai no valsts pārvaldes (politiskā un ierēdniecības līmenī), kas būs 

atbildīgs par tās attīstību; 

3. Tiekties stiprināt Latvijas Pilsoniskās alianses* vadošo lomu nevalstiskā sektora interešu pārstāvēšanā, 

nodrošinot līdzvērtīgu lomu dialogam ar pilsonisko sabiedrību ar sociālo dialogu; 
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4. Īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus 

resursus vismaz 5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un 

sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā; 

5. Ieviest mehānismu, kurā publiskie finanšu līdzekļi tiktu pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas 

dokumentiem, balstoties uz sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš definētiem kritērijiem, pārraudzības 

mehānismiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem; nodrošinot atklātības principu jeb 

sabiedrības tiesības iegūt informāciju un piedalīties priekšlikumu izstrādē ne tikai par nozaru 

ministriju izstrādātajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, bet arī par 

publiskā finansējuma prioritātēm, kas saistās ar valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēm.  

 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina Saeimas deputātus nesašaurināt 

atklātības principus 

Latvijas Pilsoniskā alianse, Sabiedrība par atklātību – 

Delna un sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS” 

aicina Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas deputātus neatbalstīt likumprojektu 

“Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā”” esošajā redakcijā, kura 

būtiski sašaurina valsts amatpersonas deklarācijas 

publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – 

augstskolu padomju un valsts kapitālsabiedrību 

padomju locekļiem.  

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas uzskata, ka nav 

pamatoti no sabiedrības slēpt informāciju par valsts amatpersonu deklarācijās iekļauto informāciju. Šāda 

slepenība neļaus pilsoniskajai sabiedrībai (žurnālistiem, aktīvistiem, NVO) veikt sabiedrisko interešu 

uzraudzību, lai izgaismotu interešu konfliktus valsts amatpersonu darbībā. Darbs augstskolu padomēs 

un valsts kapitālsabiedrību padomēs ir laikietilpīgs, tiek atbilstoši atlīdzināts un ietver 

amatpersonai raksturīgu funkciju pildīšanu. Tādēļ ir pamatoti prasīt par šāda darba veikšanu 

sniegt pilnu amatpersonas deklarāciju, kā arī to pilnā apmērā publiskot. Turklāt ar grozījumiem tiek 

izjaukta vienotā pieeja attiecībā uz augstākā līmeņa valsts amatpersonu publiskojamajām deklarācijām. 

Vienlaikus, aicinām Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju atrast risinājumu gadījumiem, kad 

valsts amatpersonai raksturīgas pilnvaras tiek pildītas epizodiski (ne vairāk kā 2 nedēļas gada laikā), vai 

tām ir vairāk konsultatīvs raksturs, un/vai par to pildīšanu netiek saņemts atalgojums. Šādos gadījumos 

pienākums apkopot informāciju, lai iesniegtu amatpersonas deklarācijas ir nesamērīgs. Ikgadējās valsts 

amatpersonu deklarācijas vietā ierosinām paredzēt īpašu instrumentu – personas apliecinājumu par 

interešu konflikta neesamību.  Tāpat attiecīgā persona būtu jāinformē par to, kādi amatu savietošanas, 

papildus ienākumu gūšanas un citi no interešu konflikta izrietoši pienākumi uz viņu attiecas, uzņemoties 

veikt konkrētos pienākumus, un kādas varētu būt tiesiskās sekas par ierobežojumu neievērošanu.   

Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties šeit.  

 

LPA: Pievienotās vērtības nodokļa likumā jāiekļauj atvieglojumi bezpeļņas 

organizācijām 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen ir sagatavojusi 

atzinumu par Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības 

nodokļa likumā”, aicinot pilnībā pārņemt Eiropas Savienības Padomes Direktīvā “Par kopējo 

pievienotās vērtības nodokļa sistēmu” noteiktos atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļa 

maksas, kas piemērojami par konkrētām darbībām sabiedrības interesēs bezpeļņas organizācijām. 

https://nvo.lv/uploads/atzinums_saeima_par_interesu_konflikta_noversanu.pdf
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Latvija, kļūstot par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, uzņēmās virkni saistību, kuras tā apņēmās pildīt, 

tai skaitā, nodrošinot nacionālās tiesību sistēmas sakārtošanu, kā arī ES tiesību pareizu piemērošanu 

praksē.  LPA norāda, ka Direktīvā ir uzskaitīta virkne jomas un sfēras, kuru darbības ir sabiedrības 

interesēs un ir piemērojams atbrīvojums, taču Pievienotās vērtības nodokļa likums neparedz 

atvieglojumus. LPA ieskatā ir būtiski pārņemt visus nosacījumus, kas ir attiecināmi un piemērojami 

biedrību un nodibinājumu darbībai. Vienlaikus LPA aicina papildināt Ministru kabineta noteikto kārtību, 

kādā atbrīvojums no nodokļa piemērojams šādām preču piegādēm un pakalpojumiem, kā to nosaka 

Direktīva: 

- personāla nodrošinājumu, ko veic reliģiskas vai filozofiskas organizācijas (biedrības un nodibinājumi), 

savu noteikto mērķu sasniegšanai;  

-  pakalpojumu sniegšanu vai ar to cieši saistītu preču piegādi, ko biedrības un nodibinājumi, tai skaitā 

reliģiskās organizācijas politiskiem, arodbiedrību, reliģiskiem, patriotiskiem, filozofiskiem, 

filantropiskiem vai pilsoniskiem mērķiem sniedz saviem biedriem to kopējo interešu labad apmaiņā pret 

biedru naudas nomaksu, kura noteikta saskaņā ar šo organizāciju statūtiem; 

- konkrētus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar sportu vai fizisko audzināšanu un ko biedrības un 

nodibinājumi sniedz personām, kas piedalās sporta vai fiziskās audzināšanas pasākumos; 

- pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko sakarā ar līdzekļu vākšanas kampaņām, kuras organizētas 

tikai pašu labā, veic biedrības un nodibinājumi. 

Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties šeit. 

  

Atzinums ir sagatavots sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen.  

 

LPA atkārtoti aicina koriģēt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 

plānu 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir atkārtoti 

nosūtījusi Kultūras ministrijai priekšlikumus satura 

korekcijām sagatavotajā Saliedētas un pilsoniski 

aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2021.-

2023.gadam, vēršot uzmanību, ka Kultūras ministrija 

nav izvērtējusi un sniegusi argumentētu skaidrojumu par 

iemesliem, kāpēc LPA iepriekš, 2021. gada 12. maijā, pēc 

Kultūras ministrijas aicinājuma sniegtie priekšlikumi par 

Plānu nav ņemti vērā. 

LPA atkārtoti aicina Plānā iekļaut pamatus 

pilsoniskajam dialogam, kā to ir paredzējis 

arī  likumdevējs, apstiprinot Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam. Esošie sabiedrības 

līdzdalības formāti Latvijā nespēj pilnvērtīgi nodrošināt to sabiedrības grupu interešu  pārstāvniecību 

lēmumu pieņemšanas procesā, kam tā ir nepieciešama visvairāk. Latvijā pielietotais trīspusējais sociālais 

dialogs neatbilst mūsdienu un nākotnes nodarbinātības un iesaistes jaunajām formām un sociālo spēlētāju 

daudzveidībai, tādēļ ir jāievieš pilsoniskais dialogs, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu sociāli 

ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos nefragmentējot 

sociālos partnerus no pilsoniskās sabiedrības. 

Tāpat LPA aicina veikt Plānā precizējumus attiecībā uz programmu „NVO fonds”, reģionu NVO atbalsta 

programmu, kā arī NVO līdzfinansējuma programmu. Kā arī, LPA atkārtoti lūdz informēt par Kultūras 

ministrijas plāniem attiecībā par pilsoniskās  sabiedrības atbalstu dažādu programmu ietvaros. 

LPA sagatavotais atzinums ir pieejams šeit. 

 

https://nvo.lv/uploads/atzinums_grozijumi_pvn_likuma.pdf
https://nvo.lv/uploads/atzinums_km_saliedetibas_plans.pdf
https://nvo.lv/uploads/atzinums_km_saliedetas_pilsoniski_aktivas_sabiedribas_attistibas_plans.pdf
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LPA rosina uzraudzības padomē izskatīt institūciju sagatavotos budžeta 

priekšlikumus 

Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādājusi atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu “Saliedētas un 

pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums”, 

aicinot Kultūras ministriju nodrošināt padomes izveidē atklātu konkursu un padomes locekļus 

iesaistīt arī konsultācijās par valsts budžeta prioritātēm. 

LPA jau gada sākumā bija sniegusi atzinumu par nolikumu un visi ierosinājumi ir tikuši daļēji ņemti vērā, 

tāpēc LPA atkārtoti sniedz priekšlikumus grozījumiem, proti: 

1) Ņemot vērā, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas 

Pašvaldību savienība pēc juridiskās formas ir biedrības, iebilstam, ka normatīvajā aktā tiek piešķirtas 

ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām, kas ir pretrunā labas pārvaldības un brīvas konkurences 

pamatprincipiem. Vienlaikus LPA aicināja rīkot atvērtu konkursu uz padomes locekļu vietām. Kultūras 

ministrija jaunajā nolikuma versijā ekskluzīvās tiesības noņēmusi LBAS un LDDK, taču LPS saglabājusi, 

tādēļ LPA atkārtoti aicina nepiešķirt kādai organizācijai ekskluzīvas tiesības un nodrošināt 

padomes locekļu atlasi atklātā konkursā, kas jaunajā nolikuma versijā, pēc LPA rosinājuma, ir noteikts 

– atlasi veiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome. 

LPA rosina tikai skaidrāk noteikt, ka atlase notiks saskaņā ar padomes apstiprināto kārtību. 

2) Lai nodrošinātu, ka notiek konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām un 

nodibinājumiem lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, proti, sabiedrības un nozaru vajadzības 

tiek noskaidrotas un ņemtas vērā pirms nozaru ministriju plānu iesniegšanas Finanšu ministrijā, kā arī 

tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt informāciju un piedalīties 

priekšlikumu izstrādē ne tikai par nozaru ministriju izstrādātajiem normatīvo aktu un politikas 

plānošanas dokumentu projektiem, bet arī par publiskā finansējuma prioritātēm, kas saistās ar valsts 

budžeta finansēm, Latvijas Pilsoniskā alianse ierosina papildināt projektā norādītās Padomes funkcijas, 

uzdevumus un tiesības, nosakot, ka Padome izskata tās sastāvā esošo institūciju sagatavotos 

priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem, kas saistīti ar kādu no pamatnostādņu rīcības 

virzieniem (nacionālā identitāte un piederība, demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, 

integrācija), un tiem nepieciešamo finansējumu pirms iesniegšanas Finanšu ministrijā un Pārresoru 

koordinācijas centrā. 

Ar Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavoto atzinumu var iepazīties šeit.  

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027.gadam uzraudzības 

padome (iepriekšējā NIPSIP Padome) ir koleģiāla uzraudzības institūcija, kuras darbības mērķis ir 

veicināt saskaņotu pamatnostādņu rīcības virzienu (nacionālā identitāte un piederība, demokrātijas kultūra 

un iekļaujošs pilsoniskums, integrācija) sasniegšanu. 

 

Notiks seminārs par iespējām Eiropas Savienības dalībvalstīs izlīdzināt vēlēšanu 

nosacījumus 

Domnīca PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā alianse ar 

Eiropas Parlamenta atbalstu aicina diasporas organizāciju 

un politisko partiju pārstāvjus, Latvijā dzīvojošos citu 

Eiropas Savienības valstu pilsoņus, konstitucionālo 

tiesību ekspertus un valsts iestāžu darbiniekus, kuri 

strādā ar pilsonisko tiesību, vēlēšanu un politisko 

partiju tēmām 11. jūnijā plkst. 13:00 piedalīties 

tiešsaistes diskusijā par iespējām Eiropas Savienības 

dalībvalstīs izlīdzināt vēlēšanu nosacījumus.  

 

 

https://nvo.lv/uploads/atzinums_km_nolikums_padome.pdf
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Apspriedes galvenie jautājumi: 

1) Vai būtu vērts Eiropas Savienības valstīm izlīdzināt nosacījumus, kas attiecas uz kandidēšanas iespējām 

pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās? 

2) Vai Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu vajadzīgi līdzīgāki politisko partiju dibināšanas un 

priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumi? 

3) Vai ļaut Eiropas līmeņa partijām plašāk piedalīties vēlēšanu un referendumu kampaņās? 

4) Vai paredzēt iespēju eiropiešiem balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās ne tikai par savas valsts partijām, 

bet arī par kandidātiem, kuri startē vēlēšanās visas Eiropas Savienības mērogā? 

Īsumā par iniciatīvu 

2020.gada nogalē Eiropas Parlaments detalizēti izvērtēja iepriekšējo Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

pieredzi. Deputāti konstatēja to, ka vēlēšanās bija pieaugusi līdzdalība, taču saskatīja arī vairākas ar 

vēlēšanām saistītas problēmas. Dažas no tām nav vienkārši risināmas, tās prasa dziļāku diskusiju - tādēļ 

Eiropas Parlaments aicināja to risinājumus apsvērt Konferences par Eiropas nākotni ietvaros. Galvenās 

no šādām problēmām: Eiropas Savienības dalībvalstu neviendabīgie kandidēšanas, kampaņošanas, partiju 

veidošanas nosacījumi, kā arī pārāk maza Eiropas tēmu un Eiropas līmeņa partiju redzamība.  

Konference par Eiropas nākotni ir sākusies šogad, un tā noslēgsies nākamā gada pavasarī. 

Vienlaikus jau šī gada rudenī Eiropas Parlaments saņems no Eiropas Komisijas divu jaunu normatīvu 

dokumentu projektus, kuri skar vēlēšanu tēmas: 

1) Regulas melnrakstu par plašākām iespējām Eiropas līmeņa politiskajām partijām un partiju fondiem; 

2) Direktīvas melnrakstu par plašākām iespējām mobilajiem Eiropas Savienības pilsoņiem piedalīties 

pašvaldību vēlēšanās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās citā valstī. 

Pirms iesniegt šo dokumentu piedāvājumus Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisija līdz jūnija vidum par 

šīm iecerēm rīko sabiedriskās apspriedes (līdz jūnija vidum). 

Ja vēlaties piedalīties diskusijā, lūdzu, līdz 10.jūnija plkst.12.00 rakstiet uz e-pastu alianse@nvo.lv. 

 
 Pasākums notiek projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” ietvaros, kuru 

finansē Eiropas Savienība. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Eiropas Parlaments nav 

atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu. 
 

 

Turpinās darbs domnīcās par sabiedrības līdzdalības un labas pārvaldības 

jautājumiem 

Turpinās darbs domnīcās, kuras Latvijas 

Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts 

kanceleju uzsāka februārī iniciatīvas 

“Sabiedrības līdzdalība – atslēga 

demokrātijas nākotnei” ietvaros. Domnīcu 

darbs ir atvērts un ikvienam interesentam 

ir iespēja iesaistīties, kopīgi veidojot 

pozitīvas pārmaiņas sabiedrības līdzdalības 

un pilsoniskās sabiedrības labas pārvaldības 

jautājumos.  

Domnīcā "Atbildība  un caurskatāmība 

pilsoniskās sabiedrības sektorā" (domnīca I), kuras rezultātā plānots izstrādāt uzlabotu prototipu 

biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapai un izstrādāt labas pārvaldības vadlīnijas, ir uzsākts 

darbs pie prototipu izstrādes un papildus notiek biedrību un nodibinājumu, kā arī iesaistīto pušu 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0211_EN.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-European-political-parties-and-foundations-review-of-rules-on-legal-status-and-funding_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12733-Inclusive-elections-in-Europe-enabling-EU-citizens-who-reside-in-another-EU-country-to-exercise-their-right-to-participate-in-municipal-elections_en
mailto:alianse@nvo.lv
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anketēšana par organizāciju gada pārskata veidlapām. Domnīcas nākamā sēde notiks 14. jūnijā un tajā 

plānots turpināt kopīgi veidot saturu labas pārvaldības vadlīnijām.  

Savukārt, domnīcā “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” (domnīca II), kuras rezultātā 

tiks izstrādāts prototips digitālajam rīkam sabiedrības līdzdalības veicināšanai, kā arī izstrādāts vadlīnijas 

valsts pārvaldē nodarbinātajiem jēgpilnas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai, turpinās darbs pie 

vadlīniju satura izveides. Papildus notiek darbs pie fokusgrupu organizēšanas un aptaujas anketu izstrādes 

iesaistītajām pusēm.  Domnīcas sēdē 11. jūnijā turpināsies darbs pie vadlīniju izstrādes valsts pārvaldes 

darbiniekiem.  

 

Iniciatīva "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" 

saņem dotācijas 49 997 euro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir 

stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Islandi, 

sekmējot labās prakses pārņemšanu inovatīvas un efektīvas sabiedrības 

līdzdalības veicināšanā, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbības uzlabošanā, tādējādi veicinot 

nākotnes demokrātiskas valsts tālāku attīstību. 

 

 

Aicinām piedalīties aptaujās par biedrību un nodibinājumu gada pārskatiem 

Lai rastu risinājumus, kas veicina labu pārvaldību pilsoniskajā sektorā, vienlaikus uzlabojot 

atskaitīšanās procedūras (vienotas un organizācijām atvieglotas atskaites, nodrošinātu vienkopus 

pieejamu informāciju biedriem, sabiedrībai, donoriem, uzraugošām iestādēm, bankām), aicinām 

biedrību un nodibinājumu vadītājus un iesaistītās puses piedalīties aptaujās par gada pārskatiem 

un to būtību. Aptauju rezultāti tiks izmantoti, lai izveidotu piedāvājumu jaunām gada pārskata 

veidlapām biedrībām un nodibinājumiem. 

• Aptauja biedrību un nodibinājumu vadītājiem. Aptauja pieejama šeit, tajā iespējams 

piedalīties līdz 7.jūnijam. 

• Aptauja iesaistītajām pusēm - auditoriem, biznesa un banku sektora pārstāvjiem, pētniekiem, 

valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem. Aptauja pieejama šeit, tajā 

iespējams piedalīties līdz 14.jūnijam. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ieņem arvien nozīmīgāku lomu valsts 

dzīvē - iesaista pilsoniskās sabiedrības organizācijās arvien vairāk dalībniekus, piesaista finansējumu, 

nozīmīgi spēj ietekmēt politiskās norises nacionālā līmenī un būtiski veicina sociālās un apkārtējās vides 

pārmaiņas, kā arī atbildīgas, aktīvas  un saliedētas sabiedrības veidošanos. Citiem vārdiem sakot, 

pilsoniskajai sabiedrībai arvien pieaug pilnvaras un ir būtiska biedru un atbalstītāju uzticēšanās katrai 

organizācijai atsevišķi un sektoram kopumā, kas, neapšaubāmi ietekmē sektora reputāciju, tāpēc ir būtiski, 

lai biedrības un nodibinājumi atbildīgi izmantotu šīs pilnvaras, ieviešot organizāciju darbībā augstus 

standartus, kur neatņemama sastāvdaļa ir atbildība un caurskatāmība.  

Aptauju organizē domnīca “Atbildība  un caurskatāmība pilsoniskās 

sabiedrības sektorā” iniciatīvas "Sabiedrības līdzdalība – atslēga 

demokrātijas nākotnei" ietvaros, kuru īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu. Iniciatīva 

saņem dotācijas 49 997 euro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros.  

Projekta mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Islandi, sekmējot labās prakses 

pārņemšanu inovatīvas un efektīvas sabiedrības līdzdalības veicināšanā, valsts pārvaldes un nevalstisko 

organizāciju sadarbības uzlabošanā, tādējādi veicinot nākotnes demokrātiskas valsts tālāku attīstību. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgJ2rIcxq6NPhah6M4bbWew6Yys3kpejiFIoWIgA3C5rhTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnM-nu6JkHC3uEK1PrJ_cg9F003PHoYt6ntlTbojihojGDw/viewform
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Līdz 13.jūnijam var pieteikt pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei” 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Latvijā aicina pieteikt pretendentus 

balvu konkursam “Cilvēka izaugsmei”, kurā jau 

astoto gadu tiks godināti cilvēki, organizācijas un 

uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda resursus 

sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.  

Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt 

četrās kategorijās: 

1. Par sociālo atbildību un filantropiju – par 

izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot 

darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, 

zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus. 

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā – par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu 

iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā. 

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā – par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības 

veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī par nevienlīdzības mazināšanu 

veselības aprūpes jomā. 

4. Par ieguldījumu Latvijas nākotnē – par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības 

sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi. 

Pieteikumus konkursam  var iesniegt līdz 13. jūnijam. Žūrijas komisija izvērtēs pretendentu atbilstību 

kritērijiem un līdz 9. augustam izvirzīs finālistus. Konkursa laureāti tiks godināti apbalvošanas 

ceremonijā, kurā tiks pasniegta arī žūrijas specbalva. Katrs balvas laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas 

veidoto skulptūru “Asns”. Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens interesents. Pretendentiem ir 

iespējams pieteikt arī pašiem sevi. Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu, kurā iekļauta informācija 

par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu.  

 

Biedru telpā – “Fonds digitālai izaugsmei TRĪS” 

  

“Fonds digitālai izaugsmei TRĪS” (Fonds TRĪS) ir 

izveidots, apvienojoties IT nozares, nevalstiskā un 

publiskā sektora profesionāļiem, lai vērstu uzmanību uz 

līdzvērtīgu NVO sektora iekļaušanu valsts digitālās 

transformācijas procesos un piesaistītu resursus vājāko 

posmu stiprināšanai. 

Plašāk par organizāciju lasi intervijā ar fonda valdes 

priekšsēdētāju Līgu Elleri.  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17-cx0PrUToALCD53BsQ00sEzcyIWXz9bDHbH1S2q1JI/edit
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__fonds_digitalai_izaugsmei_tris
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II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS  
 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā 

(Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.) nākamnedēļ, no 7. 

maija līdz 11. jūnijam, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs. 

 

Aicinām piedalīties Saeimas komisijas sēdēs, kuras var attiekties uz NVO sektoru*: 

• Sociālo un darba lietu komisija, 8.jūnijs plkst. 10:00. Par budžeta pieauguma un prioritāšu 

sadalījuma prognozēm veselības nozarei 2022.gadā. 

• Sociālo un darba lietu komisija, 9.jūnijs plkst. 10:00. Par budžeta pieauguma un prioritāšu 

sadalījuma prognozēm labklājības nozarei 2022.gadā. 

Pilna darba kārtība: šeit. 

 

 
* Apkopojums veikts 2021. gada 3.jūnijā plkst. 17:00. 

 

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz 

e-pasta adresi pasts@mk.gov.lv, savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās 

komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Vēršam uzmanību, ka šobrīd sēdes notiek tikai attālinātā 

režīmā, un piekļuves rekvizīti tiek nosūtīti uz e-pasta adresi neilgi pirms plānotās sēdes sākuma. Ar citām 

aktualitātēm un sabiedrības līdzdalības iespējām nākamajā nedēļā iespējams iepazīties šeit. 

 

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Sociālās inovācijas centrs ielūdz 16. jūnijā piedalīties Līdzdalības budžetēšanas 

tīklošanās pēcpusdienā  

Sociālās inovācijas centrs ielūdz pašvaldības iestāžu, nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus un visus interesentus pieteikties projekta 

“Līdzdalības budžeta iespējošana Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) 

rīkotajā pasākumā, kas veltīts maza mēroga līdzdalības budžetēšanas 

jautājumiem un piemēriem Baltijas jūras reģionā. EmPaci projekta mērķis 

ir iedrošināt vairāk pašvaldību un pilsoņu iesaistīties līdzdalības budžetēšanā, 

uzlabojot pašvaldību kapacitāti, starptautisku sadarbību un sadarbību starp 

pašvaldībām un pilsoņiem visā Baltijas jūras reģionā.  

Pasākums notiks 16. jūnijā plkst 14:00-15:30 Zoom tiešsaistes platformā. 

Reģistrēties pasākumam iespējams šeit līdz 14. jūnijam (ieskaitot). Pasākuma programma un plašāka 

informācija pieejami šeit. 

 

 

 

 

 

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=3&Date=2020-07-31
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2021-06-01
file:///C:/Users/kseni/Downloads/empaci.eu
https://forms.gle/fDCkYgvbb9LtBfNd6
http://socialinnovation.lv/LV/english-pbbase-participatory-budgeting-networking-afternoon-on-16-6-2021/
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Organizācijas aicinātas kļūt par LAMPAS kopā skatīšanās vietu 

20. un 21. augustā uz aizraujošām sarunām par sabiedrībai 

būtisko aicinās septītais Sarunu festivāls LAMPA. Ja 

epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga, lai tiktos klātienē, 

festivāls norisināsies jaunās sarunu vietās Cēsu pilsētvidē, 

savukārt jebkuros apstākļos to varēs skatīties festivāla 

mājaslapā un citās platformās. Pasākuma organizatori 

aicina pieteikt LAMPAS kopā skatīšanās vietu, lai sniegtu 

cilvēkiem iespēju kopā skatīties un apspriest festivāla 

pasākumus, ievērojot valstī tobrīd aktuālos drošības 

nosacījumus. 

Kopā skatīšanās vieta var būt jebkura publiska vai 

apmeklētājiem atvērta vieta, kur ir svarīgas LAMPAS vērtības. 

Kopā skatīšanās vietas ar festivāla atbalstu organizē to 

“saimnieki” – iestādes darbinieki, kultūrvietas īpašnieki, draugu 

grupa vai mājas iedzīvotāji – jebkurš, kurš ir gatavs uzņemt pie sevis kādu daļu LAMPAS “gaismas”.  

Pieteikt kopā skatīšanās vietu iespējams, rakstot uz kopaskatisanas@festivalslampa.lv līdz 25. jūnijam, 

norādot pārstāvēto organizāciju vai vietu un savus kontaktus. Plašāka informācija šeit.  

 

Kas ir PTAC "melnais saraksts" un kā tajā neiekļūt? 

 Pēdējā laikā medijos regulāri parādās ziņas par dažādu komersantu 

iekļaušanu Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (PTAC) 

izveidotajā "melnajā sarakstā", kurā iekļūst gan mazpazīstami, gan 

arī labi zināmi komersanti. Šis bieži izraisa komersantu pārsteigumu un 

neapmierinātību par iekļaušanu ”melnajā” sarakstā, gan arī pašu patērētāju 

neizpratni par to kādēļ viens vai otrs komersants nav tajā nav iekļauts, kā 

arī par “melnā saraksta” jēgu vai nepieciešamību. Lai atrisinātu šīs 

neskaidrības, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) 

skaidro, kas ir PTAC izveidotais “melnais saraksts”, kādam nolūkam tas 

kalpo un kā tajā neiekļūt. Plašāka informācija šeit. 

  

 

IV NVO INFORMĒ 
 

NVO pārstāvjus aicina uz domdarbnīcām “Krustceles” 

Lai rosinātu diskusiju par gaidāmajām izmaiņām NVO sektorā, kas stāsties spēkā līdz ar 

grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 2021. gada 1. jūlijā, biedrība “Sadarbības 

platforma” ir uzsākusi projektu “Ceļš problēmas risinājumā” un aicina uz domdarbnīcām. Līdz 

oktobrim paredzētas 10 šādas domdarbnīcas – diskusijas, lai meklētu risinājumus tālākai NVO sektora 

darbībai. Domdarbnīcas mērķis ir iepazīties ar nodokļu tiesisko regulējumu, kas stāsies spēkā jau 1. jūlijā, 

un to ietekmi uz NVO darbu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā situācijās, kad NVO no projektu finansējuma 

nesedz nodarbināto personu darba samaksu minimālās darba algas apmērā.  

Tuvākās plānotās domdarbnīcas “Krustceles” notiks 2021. gada 4. un 14. jūnijā, 6., 14. un 26. jūlijā, 

4. augustā. Tām pieteikties iespējams, rakstot uz e-pasta adresi sadarbibasplatforma@gmail.com vai 

zvanot uz tālruņa numuru 29209607, vai sekojot līdzi biedrības “Sadarbības platforma” komunikācijai 

Facebook platformā. Plašāk par pasākumiem lasiet šeit. 

https://festivalslampa.lv/lv/festivals/par-festivalu
mailto:kopaskatisanas@festivalslampa.lv
https://www.facebook.com/FestivalsLampa/photos/a.1012478488770851/4339816982703635/
https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/component/content/article/1-zias-un-jaunumi/309-kas-ir-ptac-qmelnais-sarakstsq-un-k-taj-neiekt
mailto:sadarbibasplatforma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=aicina-nvo-parstavjus-uz-domdarbnicam-krustceles-7284
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15. jūnijā notiks konference "Dzimumu līdztiesība augstākajā izglītībā"  

Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un biedrība “Sievietes 

transportā” aicina NVO pārstāvjus piedalīties konferencē "Dzimumu līdztiesība augstākajā 

izglītībā", kas notiks 15. jūnijā pulksten 15.00 - 17.00 tiešsaistē Zoom platformā. No 2022. gada 

“Apvārsnis Eiropa” programmas pieteikumi no publiskām iestādēm, kā arī valsts un privātām augstākās 

izglītības un pētniecības institūcijām netiks izskatīti, ja šai iestādei nebūs izstrādāts Dzimumu līdztiesības 

plāns. Dzimumu līdzsvars pētnieku komandā arī tiks vērtēts kā papildus kvalitātes rādītājs. Konferences 

mērķi ir izvērtēt visu dzimumu līdztiesības aspektus augstākās izglītības iestāžu darbā, piedāvāt ceļa karti 

Latvijas augstākās izglītības iestādēm dzimumu līdztiesības plānu izstrādē un veicināt sadarbību 

veidošanos un ekspertu tīklošanos. Dalības pieteikuma anketa un konferences programma pieejama šeit. 

 

Latvijas Pašvaldību savienība radījusi starptautisku mūzikas un mākslas attīstības 

sadarbības video 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) radīja un 1. 

jūnijā publicēja mūzikas un mākslas video par 

Covid – 19 un dažādu ierobežojumu ietekmi uz 

bērnu un jauniešu mentālo veselību, kas tapis 

sadarbībā ar Kuldīgas, Preiļu un Valkas novada 

pašvaldību, Ozurgeti pašvaldību Gruzijā un 

Ņižinas pašvaldību Ukrainā. Pediatri un psihologi 

dažādās valstīs vērš politiķu un sabiedrības 

uzmanību uz šo problēmu, par ko plaši runā Eiropas 

Savienības dalībvalstīs un Austrumu partnerības 

valstīs. Latvijas Pašvaldību savienība darbojas 

attīstības sadarbības un izglītības aktivitātēs jau vairāk nekā 20 gadus un ar šo video vēlas mudināt 

pašvaldības turpināt attīstības sadarbību arī Covid-19 pandēmijas laikā. Video pieejams LPS YouTube 

kanālā šeit, savukārt video dalībnieku radītos mākslas darbus var apskatīt e-izstādē šeit. 

 

Uz 8.jūniju PĀRCELTS tiešsaistes seminārs “Riski un biežāk pieļautās kļūdas NVO 

dokumentu pārvaldībā” 

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju - biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus 

pieteikties tiešsaistes semināram “Riski un biežāk pieļautās kļūdas NVO dokumentu pārvaldībā 

(lietvedībā)”. Pārceltais tiešsaistes seminārs notiks otrdien, 2021. gada 8. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 

17.00. Seminārs paredzēts NVO pārstāvjiem un darbiniekiem, lai īstenotu atbilstošu dokumentu 

pārvaldību.  

Kā to izdarīt ar ierobežotiem finanšu un personāla resursiem? Kādiem dokumentiem jābūt obligāti, kā tos 

izveidot, lai tiem būtu juridiskais spēks, kādu nesēju izvēlēties. Kur glabāt dokumentus dažādos nesējos? 

Vai NVO jāreģistrē dokumenti, kā to izdarīt (elektroniski vai papīra žurnālā)? Kas ir tiesīgs parakstīt 

dokumentus. Kā noteikt dokumentu glabāšanas laiku? Kā to visu izdarīt ātri, viegli, atbilstoši? Kas var 

notikt, ja dokumenti nav veidoti? Par visiem šiem jautājumiem un vēl citiem, kā arī tipveida riskiem tiks 

runāts seminārā. Semināram iespējams reģistrēties šeit. Semināra Facebook pasākums šeit.  

 

 

 

 

https://formfaca.de/sm/YEwqn9LLh
https://www.youtube.com/watch?v=qt6DDd2AlWs&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=21&t=19s
https://padlet.com/inaozola/30ip5ukccjnalotc
https://ej.uz/riskilietved
https://fb.me/e/PlqDkXCj
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Tiešsaistes seminārs NVO pārstāvjiem “Nodokļu izmaiņas 2021. gadā” 

 NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju - 

biedrību un nodibinājumu - pārstāvjus pieteikties 

tiešsaistes semināram “Nodokļu izmaiņas 2021.gadā”. 

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā trešdien, 

2021. gada 9. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 18.00.  

2020. gada nogalē ir pieņemti grozījumi vairākos nodokļu 

tiesību aktos, kas skar arī nevalstisko organizāciju 

grāmatvedību. Daļa izmaiņu stāsies spēkā pavisam drīz - 1. 

jūlijā, piemēram, gaidāmas izmaiņas nodokļu maksāšanas 

kārtībā tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kas nav reģistrējušies 

kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī tiks ieviestas 

minimālās obligātās VSAOI iemaksas. Semināram iespējams 

reģistrēties šeit. Plašāka informācija par pasākumu šeit.  

 

“Atvērtās dienas laukos” pasākuma karte būs pieejama gan digitāli, gan tūrisma 

informācijas centros visā Latvijā 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” un 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina uz pasākumu 

“Atvērtās dienas laukos” 2021. gada 10.-13. jūnijā. Dalībnieku 

ērtībai pasākuma organizatori aicina izmantot tiešsaistes 

pasākuma karti. Tā ir pieejama gan digitālajā formātā, gan būs 

pieejama papīra formātā tūrisma informācijas centros un DUS 

«Circle K» visā Latvijā. Tajā dalībnieki atzīmēti ar simboliem, 

norādot nodarbošanās veidu, piemēram, maizes cepēji, vīndari, 

dārzi, utt. Par katru var izlasīt īsu “Atvērto dienu” piedāvājuma 

aprakstu. 

Plašāka informācija par to kā plānot dalību pasākumā pieejama šeit 

un šeit. 

 

 
 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Rīkos informatīvo vebināru par pieteikumu iesniegšanu CERV programmas 

apakšpasākumos “Town Twinning” un “Networks of Towns”  

Eiropas Izglītības un Kultūras Izpildaģentūra ir 

publicējusi uzsaukumu ES programmas “Citizenship, 

Equality, Rights and Values” (CERV) apakšprogrammās 

“Town Twinning” un “Networks of Towns” (iepriekšējā 

periodā ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 

apakšpasākumi). Plašāka informācija par apakšprogrammām 

un projektu pieteikuma kārtību šeit. 

Šī gada 8.jūnijā no plkst. 11:00 līdz 13:00 Kultūras ministrija 

rīko informatīvo vebināru par jauno CERV programmu arī ar 

praktiskiem ieteikumiem projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai. Īpašs uzsvars vebinārā tiks 

https://ej.uz/nodizmnvo
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=tiessaistes-seminars-nvo-parstavjiem-nodoklu-izmainas-2021-gada-7285
https://www.celotajs.lv/geo/map/specialoffers/ADL2021?0&pageType=PLAIN
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1130
https://travelnews.lv/?pub_id=128444
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/atverta-projektu-pieteikumu-iesniegsana-cerv-programmas-apakspasakumos-town-twinning-un-networks-towns-informativais-vebinars
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likts uz CERV programmas apakšpasākumu “European remembrance”, “Town Twinning” un “Networks 

of Towns”. Vebināra dalībniekiem būs iespēja arī saņemt informāciju par jaunā perioda ES programmu 

“Creative Europe” (Radošā Eiropa). Vebinārs notiks MS Teams platformā. Pieteikšanās līdz 6. jūnijam. 

Pieteikties vebināram iespējams šeit.  

 

Aicina uz pasākumu par starpkultūru dialoga veicināšanu un migrantu un 

minoritāšu diskriminācijas mazināšanu 

Carnikavas novada pašvaldība aicina NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus piedalīties 

Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Eiropas pilsētas starpkultūru 

dialoga veicināšanā un migrantu un minoritāšu diskriminācijas mazināšanā” starptautiskajā 

sanāksmē. Sanāksme notiks no 28.06.2021. līdz 30.06.2021. Pasākumā prezentēs Latvijas pieredzi un 

labos piemērus šajā jomā, kā arī uzstāsies Latvijas eksperti, kuri dalīsies ar jomas jaunākajām tendencēm 

šajā jomā. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.  

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja sniegt savus priekšlikumus, kas tiks nodoti atbildīgajām 

iestādēm Eiropas Savienībā, veidot sadarbību ar Latvijas un vēl trīspadsmit valstu pārstāvjiem, kuri 

piedalīsies pasākumā, kā arī iegūt jaunas zināšanas par starpkultūru dialoga veidošanas jaunākajām 

tencencēm un diskriminācijas mazināšanu.  Lai saņemtu pasākuma programmu, lūgums pieteikties līdz 

04.06.2021, rakstot uz e-pastu rasma.pipike@gmail.com. Pieteikšanās pasākumam notiek izmantojot 

reģistrācijas anketu šeit.  

 

Publicētas Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas 

Eiropas Komisija publicējusi Erasmus+ iekļaušanas un 

daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas. Tās 

izveidotas, lai pastiprinātu iekļaušanas un 

daudzveidības dimensiju programmā, veicinot vieglāku 

piekļuvi finansējumam plašākam organizāciju lokam 

un sasniedzot vairāk dalībnieku ar ierobežotām 

iespējām.   

Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un 

sporta jomā 2021. – 2027. gadam kā galvenā prioritāte ir 

izvirzīta vienlīdzīgu iespēju un piekļuves veicināšana, iekļaušana, daudzveidība un taisnīgums. 

Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas ir pieejamas šeit. Plašāka 

informācija šeit. 

 

EK aicina uz vebināru par rezultātu izplatīšanu un izmantošanu programmā 

Apvārsnis Eiropa 

Eiropas Komisija (EK) 9. jūnijā no 9:30 līdz 12:30 pēc 

Briseles laika aicina uz tiešsaistes vebināru “Dissemination 

& Exploitation in Horizon Europe” par rezultātu izplatīšanu 

un izmantošanu programmā Apvārsnis Eiropa. Pasākums 

atvērts ikvienam interesentam.  

Pasākuma dienā būs arī jautājumu un atbilžu sesijas, kurās 

tiešraides laikā būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus, 

izmantojot Slido platformu un laukā “#Enter event code” 

ierakstīt pasākuma atslēgas vārdu “DandE”. Pasākums notiks tiešraidē EK Youtube kanālā. Plašāka 

informācija un lejuplādējama programma EK mājaslapā. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLvqO0MnnDTTQ-w2EqNe2447oJ3ON4DKe2NLC8rh_xyVnrkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.intercultural-network.eu/home.html
mailto:rasma.pipike@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1n0SRFEnXxJ5Ov3MeUdV5clnIURT40lC-Ejqzyswl4rc/edit
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_about/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=41634
https://www.sli.do/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm
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NVO nams atvērts NVO dibinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem 

Ar š.g. 31. maiju Rīgas NVO nams ir atvērts NVO – 

biedrību un nodibinājumu – dibinātu amatiermākslas 

kolektīvu mēģinājumiem nama telpās, ievērojot 

konkrētus nosacījumus.  

Mēģinājumā drīkst piedalīties tikai pret Covid-19 

vakcinētas vai Covid-19 izslimojušas personas, kas ir 

vecākas par 18 gadiem, un dalībnieku skaits kolektīvos 

nedrīkst pārsniegt 20.  

Plašāka informācija par piedāvātām iespējām un nosacījumiem šeit.  

 

 

VI LV PORTĀLĀ 

 

Sabiedrības integrācijas fonda padomē iecelti jauni NVO pārstāvji 

28.maijā, Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē apstiprināts jaunais padomes sastāvs, kurā 

nevaldības organizāciju (NVO) sektoru turpmāk pārstāvēs biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” 

direktors Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidente Ilze Bergmane, biedrības  “Ar 

pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētāja vietnieks Miks Muižarājs un biedrības “Latvijas 

Raidorganizāciju asociācija” izpilddirektors Andris Ķēniņš. Plašāka informācija par jauno padomes 

sastāvu lasiet šeit. 

 

Vienojošais elements – uzticības kliedēšana 

Informācijas plūsma globālajā tīmeklī un tās ietekme uz cilvēku prātu ir viens no aktuālākajiem tematiem 

mūsdienu pasaulē. Cīņā ar dezinformācijas postošo ietekmi ne tikai jāizzina internetā pieejamās 

informācijas ceļš pie patērētāja, bet arī jāizprot cilvēka uztveres īpatnības, jāparedz viņa rīcība un 

jāspēj prognozēt, kādas ilgtermiņa sekas tehnoloģijas un informācijas telpa atstās uz demokrātiju, 

Eiropas Savienību un ikdienas dzīvi. Plašāk šeit. 

 

Tiesībsargs uzsver jauno vēlētāju balsu nozīmi pašvaldību vēlēšanās 

Sestdien, 5. jūnijā, visā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kuras iezīmēs jaunu sākumu daudzos 

Latvijas novados pēc teritoriālās reformas. Samazināsies ne tikai pašvaldību skaits  - no 119 uz 42, bet arī 

pašvaldību domēs ievēlējamo deputātu skaits – tas samazināsies gandrīz uz pusi. 

Šīs vēlēšanas daudzos novados būs svarīgas, jo, apvienojot administratīvās teritorijas, būs būtiski 

nodrošināt apvienoto teritoriju iedzīvotāju līdzīgu interešu pārstāvību un aizsardzību jaunizveidotajās 

domēs. Tādēļ tiesībsargs aicina visus balsstiesīgos vēlētājus īstenot viņiem Satversmē garantētās 

tiesības un parūpēties par savu interešu pārstāvniecību jaunajās domēs. Plašāk šeit. 

 

 

 

 

https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=nvo-nams-atverts-nvo-dibinatu-amatiermakslas-kolektivu-meginajumiem-7256
https://lvportals.lv/dienaskartiba/328757-sabiedribas-integracijas-fonda-padome-iecelti-jauni-nvo-parstavji-2021
https://lvportals.lv/norises/329008-vienojosais-elements-uzticibas-kliedesana-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/329001-tiesibsargs-uzsver-jauno-veletaju-balsu-nozimi-pasvaldibu-velesanas-2021
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VII NVO PASAULĒ 

 

NVO aicināti piedalīties projekta Wise4All-Challenges darba grupā par dzimumu 

līdztiesības jautājumiem 

Asociācija Libera aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties Eiropas projektā “WISE4All-

Challenges” dzimumu līdztiesības veicināšanai ES līmenī. Kopā ar citiem ES partneriem Libera 

aicina arī Latvijas NVO piedalīties projekta Social Pillar darba grupā. Wise4All-Challenges projekta 

mērķi ir veicināt un pastiprināt sieviešu un meiteņu līdzdalību ES Parlamenta iniciatīvās; iesaistīt 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas ES Parlamenta iniciatīvās; iekļaut sieviešu viedokli daudznozaru 

veidā Eiropas politikā (vide, sociālā politika, digitālā pārveide, veselība utt.); veikt pasākumus, lai 

WISE4ALL varētu piedalīties Konferencē par Eiropas nākotni un Atveseļošanas fonda debatēs, izmantojot 

dzimumu līdztiesības pieeju. Lai iesaistītos projektā, interesenti ir aicināti aizpildīt pētījuma anketu šeit 

un reģistrēt savu dalību darba grupā šeit. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.  

 

Eiropas beznosacījumu pamatienākumu eksperiments 

2021. gada 16. jūnijā nevalstiskā organizācija “UBI4ALL” izlozēs savus 

pirmos beznosacījuma pamata ienākumus (BPI) vienam no aptuveni 10000 

izlozei reģistrētajiem ES pilsoņiem. Beznosacījuma pamatienākums ir finansēts, 

izmantojot kopfinansējumu - ikmēneša summa 800 € apmērā tiks izmaksāta 

izlozes uzvarētājam bez jebkādiem nosacījumiem. Reģistrēšanās BPI izlozei būs 

atvērta līdz 14. jūnija plkst. 20:00 pēc Centrālās Eiropas vasaras laika (CEST) 

ikvienam ES pilsonim, kura vecums ir vismaz 16 gadi. Reģistrēties izlozei 

iespējams šeit. Tas tika ierosināts Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Sākt beznosacījuma 

pamatienākumus visā ES” laikā, kuras mērķis ir līdz 2022. gada martam iegūt 

vienu miljonu parakstu, lai iesniegtu savas prasības Eiropas Savienības Komisijā. 

Plašāka informācija par projektu pieejama latviešu valodā šeit.  

 

Norisināsies Eiropas migrācijas tīkla dienai veltīts vebinārs 

11. jūnijā no plkst . 12:00 - 14:00 norisināsies Eiropas migrācijas tīkla dienai veltīts vebinārs, kurā 

tiks prezentēts ikgadējais ziņojums par migrāciju un patvēruma sniegšanu 2020. gadā. Ziņojumā 

ir izklāstīti būtiskākie likumdošanas un politikas sasniegumi ES dalībvalstīs un Norvēģijā 2020. 

gadā un norādītas vairākas kopīgas tendences. Tāpat ziņojumā ar apskatīta pandēmijas ietekme uz 

migrācijas procesiem; ieviestie klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka migrācijas 

pārvaldības sistēmas ir pēc iespējas efektīvākas; elektronisko sistēmu un digitālo rīku nozīme; attīstība, 

lai uzlabotu migrācijas pārvaldības efektivitāti; jaunas partnerības un pastiprināta sadarbība ar trešām 

valstīm. Pielikumā ir pievienota vebināra programma. Interesenti aicināti pasākumam piereģistrēties šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libera.it/
https://www.scom.eu/portfolio/w-i-s-e-4all-challenges/
https://www.scom.eu/portfolio/w-i-s-e-4all-challenges/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhFRUcb1mJgIhy5PmuH8xWy12xNZxTfAcjhE0y9y2ihe7Slg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaMSSAnsW8BJckpnnQHayHptg7utCkru4y1bHAoOIxjYEMsA/viewform
https://www.scom.eu/portfolio/w-i-s-e-4all-challenges/
https://ubi4all.eu/
https://lv.eci-ubi.eu/?fbclid=IwAR083os5Ptdz4KuB40tGJYEXwofo3krSjeRw8FTCUoEYLInnLTJ29YS7umk
https://ecconf.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=ecconf&service=6&rnd=0.916797138240274&main_url=https%3A%2F%2Fecconf.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Dlandingfrommail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c6a9ef0453b2ae64cc83c690141199b4fbcb89ec1ddddc2b5759de633adb6917%26siteurl%3Decconf%26confViewID%3D194659342616627216%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARZFJQGxKaejir1J1mIoIEE8kYonP0_FI_7n9FbxJh6uQ2%26email%3Dewa.stankowska%2540ec.europa.eu
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Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas 

Pilsoniskā alianse. 

 

 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 

 

 

https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

