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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Pētījums: esošās klasifikācijas sistēmas nesniedz skaidru priekšstatu par Latvijas 

biedrībām un nodibinājumiem 

Publicēts pētījums par Latvijas biedrību un 

nodibinājumu klasifikācijas problēmām un 

risinājumiem, kurā secināts, ka Latvijā 

pastāv daudz dažādi instrumenti tam, kā 

iegūt un apkopot informāciju par 

organizāciju darbību, taču neviens no tiem 

nedod skaidru priekšstatu par sektoru. 

Pētījuma autori piedāvā vairākus modeļus, 

kā risināt sistemātisko problēmu, uz kuru 

norādījuši arī finanšu uzraugi.   

Pētījuma “Latvijas biedrību un nodibinājumu 

klasifikācijas problēmas un risinājumi” 

mērķis ir apkopot faktisko informāciju par 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

analizējot bāzes datus un izstrādājot ieteikumus, kā arī analizēt Latvijā esošās biedrību un nodibinājumu 

klasificēšanas sistēmas, kas ir priekšnoteikums, lai varētu tikt veikta efektīva sektora analītika, 

uzraudzība un ieviesta datos balstīta pilsoniskās sabiedrības attīstības politika.  

Pētījumā secināts: lai arī dažādas klasificēšanas sistēmas eksistē, tās nedod skaidru priekšstatu par 

biedrībām un nodibinājumiem, jo nereti organizācijas nespēj identificēt savu darbību piedāvātajā rāmi, 

kas ir neatbilstošs sektora specifikai. Tāpat pētījumā atklājies, ka dažādos reģistros atrodamā informācija 

ir fragmentēta un par vienu organizāciju reģistrā uzkrātie dati var atšķirties.  

Neskaidra kopēja nevalstiskā sektora aina rada negatīvas segas. Bez visaptverošiem un pilnīgiem datiem 

nav iespējams analizēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to darbības jomas, kā arī finanšu un citus 

rādītājus, tai skaitā attīstības tendences. Nevalstiskā sektora uzskaites neskaidrība liedz mērķēti sasniegt 
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noteiktu jomu organizācijas, kad tas ir nepieciešams, piemēram, lai identificētu potenciālos valsts atbalsta 

saņēmējus COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai. Šī nenoteiktība arī rada paaugstinātu NVO riska 

novērtējumu organizāciju attiecībās ar finanšu sektoru, uz ko norāda Finanšu izlūkošanas dienests.  
Pētījuma rezultāti un pētnieku piedāvātie trīs iespējamie klasificēšanas modeļi problēmas 

risinājumam var kalpot par pamatu Tieslietu ministrijai Finanšu sektora attīstības Padomes 

uzdotā uzdevuma izpildei - pārskatīt NVO darbības jomu klasifikatoru un to pilnveidot.   
Ar pētījuma saturu var iepazīties šeit.  

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2020. gada oktobrī uzsāka projektu “Pētījumi par pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024”, kura mērķis ir sagatavot regulārus pārskatus par 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, to attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās 

un finanšu vides uzlabojumiem. Projekts kopumā ilgs 4,5 gadus. Pirmais pētījums - “Latvijas biedrību 

un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi”. Tas sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas atbalstu EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Pētījuma 

autores: Iveta Kažoka, domnīcas “Providus”, vadošā pētniece un direktore; Agnese Frīdenberga, 

domnīcas “Providus” vadošā pētniece; Līga Stafecka, domnīcas “Providus” vadošā pētniece; Sintija 

Tarasova, domnīcas “Providus” pētniece.  

Pētījumu atbalstīja arī SIA “Lursoft IT”, kas pētījuma vajadzībām apkopoja un sagatavoja datu kopas 

par nevalstiskajām organizācijām, kā arī radīja iespēju piekļūt organizāciju statūtiem un gada pārskatiem. 

 
Šis pētījums “Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi” ir sagatavots 

ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo 

iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.  

 

Aicinām pieteikt pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei” 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar 

ASV vēstniecību Latvijā izsludina  

pieteikšanos balvu konkursam "Cilvēka 

izaugsmei", kurā jau astoto gadu tiks 

godināti cilvēki, organizācijas un 

uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda resursus 

sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.  

“Šis daudziem ir grūts un sarežģīts laiks, 

tāpēc īpaši svarīgi ir meklēt, atrast un izcelt 

labo - cilvēkus un organizācijas, kuri, 

pašaizliedzīgi darbojoties, ir vairojuši 

pozitīvo, palīdzējuši līdzcilvēkiem vai radījuši 

ko jaunu, padarot Latviju par labāku vietu, 

kur dzīvot,” uzsver Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga. 

Septiņu balvas pastāvēšanas gadu laikā ir godināti 29 balvas “Cilvēka izaugsmei” saņēmēji. Laureātu vidū 

ir tādas personas kā "Eņģeļa pasts" izveidotāja Līga Uzulniece, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes 

priekšsēdētājs Māris Ceirulis, ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centra "Līna" vadītāja Vita Kalniņa, Valsts 

probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā Tamāra Krēsliņa, kā arī kustība 

#paliecmājās (#vieglipalīdzēt), nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”, u.c. Ar visiem konkursa 

laureātiem iespējams iepazīties konkursa mājaslapā.  

https://nvo.lv/uploads/nvo_petijums_2021.pdf
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
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“Ikgadējā Balva Cilvēka izaugsmei ir pierādījums pilsoniskās līdzdalības spēkam: cilvēki un 

organizācijas, kam rūp tas, kas notiek apkārt, var nest nozīmīgas pārmaiņas savu līdzcilvēku un kopienu 

dzīvēs,” norāda Ričards Damstra, ASV vēstniecības preses un kultūras atašejs. 

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 30. maijam. 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 elektroniski, aizpildot 

anketu, kurā iekļauta informācija par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un 

rezultātu.  

 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina parakstīt vēstuli par Eiropas Savienības fondu 

plānošanas un ieviešanas pilnveidi  

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) aicina 

biedrības un nodibinājumus pievienoties 

nostājas vēstulei Ministru kabinetam un 

Finanšu ministrijai (FM) ar aicinājumu 

nostiprināt biedrību un nodibinājumu lomu 

kā partneriem Eiropas Savienības (ES) 

fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.   

Šogad Latvija, tāpat kā citas ES dalībvalstis, 

sāks īstenot jaunā ES daudzgadu budžeta, kas 

paredzēts turpmākajiem septiņiem gadiem, 

ieviešanu. Latvijai no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda (KF) 

un Eiropas Sociālā fonda+ (ESF+) līdzekļiem 

2021.-2027. gada plānošanas periodā ir 

paredzēti 4,24 miljardi eiro. FM sagatavotajā ES fondu Darbības programmas projektā norādīts, ka 

nevalstiskās organizācijas kā saņēmēji varēs pretendēt uz finansējumu tikai četru iestāžu (Valsts 

kancelejas, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija) īstenotajos pasākumos.   

Ņemot vērā, ka biedrības un nodibinājumi Latvijā īsteno daudz sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, 

kuras neīsteno valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors, un tādēļ ir neaizstājams posms 

tādās nozarēs kā sociālā aprūpe, veselības aprūpes pieejamība, sports, kultūra, izglītība, pilsoniskās 

sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti, aicinām Ministru 

kabinetu un FM kā ES fondu Vadošo iestādi nostiprināt biedrību un nodibinājumu lomu kā 

partneriem ES fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, iekļaujot LPA priekšlikumus ES fondu 

Darbības programmā, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības 

likumā un attiecīgi ikvienā specifiskā atbalsta mērķī pirms to iesniegšanas apstiprināšanai Ministru 

kabinetā un paredzēt:    

https://docs.google.com/forms/d/17-cx0PrUToALCD53BsQ00sEzcyIWXz9bDHbH1S2q1JI/edit
https://esfondi.lv/upload/2021-2027/dp_22022021.docx
https://nvo.lv/uploads/kads_planots_atbalsts_no_es_strukturfondu_finansejuma_20212027.pdf
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• vienlīdzīgas iespējas biedrībām un nodibinājumiem pretendēt uz ES fondu finansējumu kā 

projektu īstenotājiem un finansējuma saņēmējiem;    

• tādu finansējuma administrēšanas mehānismu, kas neradītu nesamērīgu administratīvo slogu un 

naudas plūsmas problēmas aktivitāšu īstenotājam tajās atbalsta programmās, kuru īstenošanā ir 

nozīmīga biedrību un nodibinājumu līdzdalība;  

• kvalitatīvo rādītāju ikvienas atbalsta programmas ietvaros, kas iekļautu ES fondu līdzekļu 

ieguldījuma izvērtējumu, balstoties uz to, cik daudz un kādā kvalitātē projektu īstenošanā ir 

iesaistītas biedrības un nodibinājumi;  

Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit. 

Lai jūsu pārstāvētā biedrība vai nodibinājums pievienotos vēstules parakstītājiem, lūgums līdz 

18.04.2021 uz e-pastu alianse@nvo.lv atsūtīt organizācijas nosaukumu un to vadītāju (likumīgo pārstāvju) 

vārdus un uzvārdus. 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par 

informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse 

 

 

Aicinām nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecību Latvijas ārējā tēla 

politikas koordinācijas padomē 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir sniegusi priekšlikumus Ārlietu ministrijas izstrādātajos grozījumos 

Ministru kabineta noteikumos  par Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikumu. 

LPA uzsver, ka ir svarīgi, ka Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes sastāvā ir pārstāvis 

no NVO un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas padomes, lai nodrošinātu viedokļu dažādību 

un pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecību, līdzīgi kā tas ir citās padomēs. Tāpat LPA aicina Ārlietu 

ministriju noteikt atklāta konkursa procedūru uz sešiem biedrību un nodibinājumu Padomes locekļu 

amatiem, un paredzēt, ka ir iespējams rīkot Padomes sēdes, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus, tādejādi 

padarot Padomes darbu efektīvāku. 

Ar sniegto atzinumu var iepazīties šeit.  

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par 

informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse 

 

 

Turpināsies Domnīcas “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” aktivitātes 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju februārī ir uzsākusi domnīcu “Iesaistoša un 

rezultatīva sabiedrības līdzdalība” iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” 

ietvaros. Domnīcā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kādas ir līdzdalības formas un kas motivē 

līdzdarboties dažādos līmeņos, kā arī plānots apzināt sabiedrības pārstāvju līdzšinējo pieredzi līdzdalībā 

pašvaldību un nacionālā līmenī, publiskās pārvaldes pieredzi šo procesu organizēšanā, kā arī meklēt 

jaunus risinājumus, tai skaitā digitālus, kā veiksmīgāk iesaistīt visas ieinteresētās puses viedokļu 

izzināšanā, apkopošanā un to jēgpilnu izmantošanu lēmumu pieņemšanas procesā. Līdz šim domnīcas 

dalībnieki ir identificējuši dažādos sabiedrības līdzdalības spēlētājus un kādā veidā tie piedalās sabiedrības 

līdzdalības procesā, kā arī to motivāciju un demotivāciju piedalīties. 

Domnīcas sēdēs 16. un 19. aprīlī tiks prezentēti pieejamie resursi (tiesiskais ietvars, pētījumu, esošo 

risinājumi, u.c) attiecībā uz iepriekšējā darba posmā definēto lietotāju un iesaistīto pušu pieredzi. 

https://drive.google.com/file/d/1ul4onF4O2VE5CRiCUGf1p1PEf5o58k-2/view
mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/uploads/atzinums_am_padome.pdf


  

(13/2021) 09.04.2021 

5 

 

Domnīcas sēdē 19. aprīlī piedalīsies Saeimas deputāte Inese Voika un pārstāvji no Kultūras ministrija, 

Tieslietu ministrija un Valsts kancelejas.  

Savukārt Domnīcas sēdē 16. aprīlī  informāciju sniegs Inese Kušķe (Valsts kanceleja), iepazīstinot ar 

datiem, kas tiek zimantoti, pārstāvot Latvijas intereses OECD Atvērtās pārvaldības darba grupā un OGP. 

Tiks aplūkoti citās valstīs izmantotie e-rīki un inovatīvās metodes. Manabalss.lv iepazīstinās dalībniekus 

ar PSO automātisko apziņošanu efektīvai līdzdalībai. 

 

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. 

 

Uzsākta gatavošanās Demokrātijas nedēļai 2021  

Pagājušajā gadā, atzīmējot Satversmes 

sapulces sanākšanas simtgadi un 

Neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi, 

tika uzsākta jauna pilsoniska iniciatīva 

- “Demokrātijas nedēļa”. Arī šogad  

Demokrātijas nedēļa norisināsies no 1. 

līdz 9. maijam. To atzīmēsim, sakot 

DEMOKRĀTIJĀ! 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina 

pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, 

nevalstiskās organizācijas un ikvienu interesentu iesaistīties otrās Demokrātijas nedēļas īstenošanā. 

Aktuālā informācija par Demokrātijas nedēļas aktualitātēm būs pieejama Facebook grupā “Demokrātijas 

nedēļa 20 21”, kas kalpos kā platforma, kur dalīties ar idejām un pasākumiem Demokrātijas nedēļas 

ietvaros. Lai popularizētu un iedzīvinātu Demokrātijas nedēļu, aicinām dalīties ar idejām, aktivitātēm 

un pārdomām, izmantojot tēmturi #DEMOKRĀTIJĀ, publiski apliecinot, ka esat daļa no Demokrātijas 

nedēļas 

Simboliskais nosaukums “Demokrātijas nedēļa” iniciatīvai piešķirts, jo šī nedēļa sākas ar 1. maiju - 

Satversmes sapulces sasaukšanas un Darba svētku dienu, kam seko 4. maijs - Neatkarības atjaunošanas 

diena, noslēdzot ar 9. maiju - Eiropas dienu.  

 

Memoranda padome iepazīstas ar plānotajām izmaiņām sabiedriskā labuma 

organizāciju saimnieciskās darbības regulējumā  

Trešdien, 2021. gada 31.martā notika ikmēneša Memoranda padomes sēdē, kuras ierakstu var 

noskatīties šeit.   

Šajā Memoranda padomes sēdē Finanšu ministrijas pārstāve iepazīstināja sēdes dalībniekus ar 

sagatavoto redzējumu saistībā ar izmaiņām regulējumā sabiedriskā labuma organizāciju 

saimnieciskai darbībai. Tika sniegta informācija arī par dokumenta turpmāko virzību – to plānots 

izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Padome vienojās, ka nepieciešams diskusijas turpinājums par šo 

jautājumu – vismaz sanāksme, kas tiek plānota 9.aprīlī un iespējams, arī nākamajā Memoranda padomes 

sēdē.  

https://www.facebook.com/groups/228784554354599
https://www.facebook.com/groups/228784554354599
https://www.youtube.com/watch?v=kLDbD1_ZpJ0&pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=kLDbD1_ZpJ0&pli=1
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Tāpat Memoranda padome apstiprināja konkursa komisijas personālsastāvu Sabiedrisko 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases procesa nodrošināšanai.  

Sēdē Memoranda padome uzklausīja arī Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju redzējumu par 

aktivitātēm sociālās uzticēšanās veicināšanai, izsakot pateicību par tēmas nozīmīguma aktualizēšanu un 

atbalstu plānotajām turpmākajām darbībām. Valsts kanceleja informēja par OECD plānoto pētījumu 

par uzticēšanos visās organizācijas dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas.  

Savukārt, Kultūras  ministrijas pārstāves iepazīstināja ar Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības 

attīstības plāna 2021.-2023.gadam projektu, kuru plānots pēc 2021.gada 12.aprīļa izsludināt 

publiskajā apspriešanā, aicinot sabiedrības pārstāvjus izteikt priekšlikumus plāna pilnveidošanai. 

Vienlaikus Kultūras ministrija informēja par iepriekšējā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības 

un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem.  

Inese Vaivare, Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktore, informēja par aktualitātēm saistībā 

ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā. Memoranda padome atbalstīja kopīgu aicinājumu 

visām ministrijām ar savas nozares NVO rīkot sanāksmes, gatavojot Latvijas kopējo redzējumu par 

vēlamajiem ieguldījumiem nozarē (t.sk. NVO aktivitātēm/līdzdalībai) no ES fondiem un citiem ārvalstu 

finanšu instrumentiem (t.sk. Atveseļošanas un noturības mehānisms un Daudzgadu finanšu ietvars). 

Memoranda padome lūdz ministrijas organizēt diskusijas līdz 2021.gada 21. aprīlim, to norises 

kopsavilkumu nosūtot Memoranda padomei līdz 2021.gada 23. aprīlim. 

Tāpat Memoranda padome atbalstīja priekšlikumus sagatavot grozījumus Memoranda padomes 

2017.gada 24.maijā apstiprinātajā kārtībā attiecībā uz pārstāvju deleģēšanu, risinot identificētos 

Memoranda padomes un deleģēto pārstāvju sadarbības problēmjautājumus.  

Sabiedrības integrācijas fonds iepazīstināja ar kustību “Dažādībā ir spēks” (plašāka infomācija pieejama 

https://www.dazadiba.lv/). Tuvākajā laikā tiks izsūtīta papildus informācija par iespējām pieteikties 

pašvērtējuma veikšanai. Tāpat Sabiedrības integrācijas fonds informēja par tuvākajās dienās plānoto 

konkursa izsludināšanu uz četrām nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām Sabiedrības 

integrācijas fonda padomē, kā arī aicināja Memoranda padomi deleģēt pārstāvi pretendentu pieteikumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā.  

Ņemot vērā, ka iespējai deleģēt pārstāvi Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas 

komisijā noteiktajā termiņā nav atsaukusies neviena organizācija, sadarbībā ar Kultūras ministriju rasts 

risinājums – Memoranda padomes sekretariāts aicinās jomas ekspertus no Nemateriālā kultūras 

mantojuma padomes, Latvijas Mūzikas padomes un Latvijas Dejas padomes apsvērt pārstāvju 

izvirzīšanu, lai Memoranda padome 2021.gada aprīļa sākumā rakstiskajā procedūrā varētu lemt par 

pārstāvja deleģēšanu.  

Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 2021.gada 28.aprīlī plkst. 11.00, tās darba kārtībā 

iekļaujami šādi jautājumi: Valsts kancelejas un Atvērtās pārvaldības partnerības ekspertu ziņojums par 

5.Latvijas Atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesu, provizoriski ziņojums par biedrības „Latvijas 

Pilsoniskās alianse” un biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” kopīgi veikto pētījumu, kā arī 

citi jautājumi, kas tiks precizēti tuvākajā laikā.  

Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē šeit.  

 

Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības 

Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Alianse 

Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai". 

 

 

 

 

https://www.dazadiba.lv/
https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-31-marta-sedes-darba-kartiba
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Notikusi pirmā sēde LPA darba grupai par brīvprātīgo darbu 

Piektdien, 9.aprīlī, notika pirmā sēde LPA darba 

grupai par brīvprātīgo darbu. Sēdes sākumā 

darba grupas dalībnieki iepazinās, norādot savu 

motivāciju, kādēļ vēlas iesaistīties šajā darba 

grupā.  Latvijas Skautu un gaidu centrālās 

organizācijas valdes priekšsēdētāja Agnija 

Jansone iepazīstināja ar Nevalstisko organizāciju 

un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes darbu brīvprātīgā darba 

kontekstā. Savukārt, Latvijas Jaunatnes padomes 

pārstāve Renāte Mecendorfa informēja par 

6.aprīļa Saeimas Deputātu grupas brīvprātīgā 

darba veicināšanas sēdē pārrunātajiem 

jautājumiem. 

Tāpat tika ievēlēta brīvprātīgā darba grupas vadītāja -  Latvijas Jaunatnes padomes prezidente 

Ilze Bergmane un vadītājas vietniece - Latvijas Jaunatnes padomes projektu vadītāja Renāte 

Mecendorfa.  

Sēdes dalībnieki diskutēja par brīvprātīgā darba prestiža, vērtību, finansējuma un politiskās atbildības 

jautājumiem, kas būtu aktuālās šīs darba grupas prioritātes.   

Atgādinām, Latvijas Pilsoniskās alianses Padome apstiprinājusi biedru aicinājumu izveidot Brīvprātīgā 

darba biedru darba grupu, kuras mērķis ir atrast kopīgus risinājumus Brīvprātīgā darba likuma un 

sistēmas uzlabošanai Latvijā un iesniegt priekšlikumus Saeimā.  

 

Par naida runu un naida noziegumiem ir nepieciešamas plašākas diskusijas  

Otrdien, 6. aprīli, tiešsaistē notika Domnīcas Providus un Latvijas Pilsoniskā alianses rīkotais seminārs 

par Eiropas Komisijas sākotnējo piedāvājumu tam, lai par Eiropas līmeņa noziegumiem atzītu 

naida noziegumus un naida runu.  

Apspriedes galvenie jautājumi bija: Vai naida runu vajadzētu regulēt ES kopīgi, vai katrai valstij 

atsevišķi? Vai definīcijas pielīdzināšanai būtu jānotiek un vai tās ir jāregulē ar ES mehānismiem? 

Diskusijas dalībnieki, kuru vidū bija gan pārstāvju no valsts, akadēmiskā, kā arī nevalstiskā sektora 

norādīja, ka šādam regulējumam būtu jābūt ES  līmenī, jo izpratne, piemēram, var ļoti atšķirties Baltijas 

valstīs, un plašāka reģionā tā ir vēl atšķirīgāka. Svarīgi, ka konkrētais regulējuma ietvars ir gana 

skaidrs un nepārprotams, jo interpretācija būs vienmēr, bet, ja ir viens kopīgs rāmis, tad tas palīdz 

pieņemt noteiktus lēmumus. 

Semināra laikā dalībnieki uzzināja, ka Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Sabiedrības integrācijas 

fonds, Tiesu administrācija, Valsts policija un Latvijas Republikas Prokuratūra ir uzsākusi kopīgu 

projektu Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” ietvaros - tiesībsargājošo 

iestāžu kapacitātes celšanu naida noziegumu novēršanai un apkarošanai. Projekta laikā plānots celt 

tiesnešu, advokātu, prokuroru, valsts un pašvaldības policijas darbinieku ekspertīzi naida runas un naida 

noziegumu identificēšanā, efektīvā izmeklēšanā un tiesību normu piemērošanā, kā arī sadarbībā ar 

projekta partneriem tiks izvērtēts pašreizējais tiesiskais regulējums un nepieciešamības gadījumā tiks 

iniciētas tiesību aktu izmaiņas atbilstoši starptautisko tiesību praksei. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

Tāpat diskusijas dalībnieki atzina, ka būtu nepieciešama plašāka diskusija no dažādiem sektoriem 

par naida runas izprati un definīciju, jo būtu uzmanība jāpievērš ne tikai sodīšanas, bet arī izpratnes 

veicināšanas rakursam.  

Atgādinām, ka Eiropas Komisija plāno līdz 2021.gada beigām piedāvāt Eiropas Parlamentam un Padomei 

naida noziegumus un naida runu nodarījumu kriminalizēšanu Eiropas Savienības līmenī. Līdz tam Eiropas 

https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11267%3ACels-policijas%2C-proukaturas-un-tiesu-ekspertizi-naida-noziegumu-atpazisana&lang=lv
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Komisija veiks konsultācijas ar sabiedrību un veiks padziļinātu pētniecību par to, ko ES dalībvalstis dara, 

lai apkarotu naida runu un naida noziegumus. 

Domnīca PROVIDUS apkopos diskusijā izskanējušos viedokļus un iesniegs tos Eiropas Komisijas 

organizētajā sabiedriskajā apspriedē.  

  
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. 

 

Organizētā pilsoniskā sabiedrība – partneris publiskajai pārvaldei krīzes 

pārvarēšanai 

Ar 2020.gada novembri Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu “Organizētā pilsoniskā sabiedrība – 

partneris publiskajai pārvaldei krīzes pārvarēšanai”, kurš tiek īstenots Sabiedrība integrācijas fonda 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku 

mazināšanai” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt pārbaudītas un faktos balstītas informācijas 

apmaiņu ar lēmumu pieņēmējiem un nevalstisko sektoru, lai varētu pieņemt kvalitatīvus un 

ilgtspējīgus lēmums Covid 19 krīzes seku un izplatības mazināšanai. 

Lai veiksmīgi to sasniegtu projekta ietvaros LPA pārstāvji no 2020.gada novembrim līdz 2021. gada 

jūnijam īstenot sekojošas aktivitātes: 

• Piedalīsies vismaz 50 formālās un neformālās sanāksmēs, kurās risina ar krīzi saistītos 

jautājumus, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses;  

• Izstrādās vismaz 9 rakstiskus viedokļu dokumentus un priekšlikumus par pilsoniskās 

sabiedrības jautājumiem; 

• Veiks vismaz 5 detalizētas datu un informācijas izpētes, lai izstrādātu uz datiem balstītus 

priekšlikumus pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismiem; 

• Organizēs vismaz 5 tikšanās par Covid-19 krīzes saistīto jautājumu risināšanu;  

• Izplatīs oficiālu un pārbaudītu informāciju, lai mazinātu populisma vilni un dezinformāciju 

pilsoniskajā sabiedrībā;  

• Organizēs mērķētu komunikācijas kampaņu, aicinot būt atbildīgiem pilsoņiem, kā arī izceļot 

pilsoniskās sabiedrības labos darbus un pienesumu Covid- 19 krīzes negatīvo seku un izplatīšanās 

mazināšanā. 

 

Rezultatīvie rādītāji projektam uz marta vidu ir:  

• 30 sēdes, kas saistītas ar Covid-19 krīzi (t.sk.,Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīni 

Zonbergu piedalās Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādes darba grupā, 

kā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

deleģētā pārstāve); 

• 5 priekšlikumu dokumenti par krīzes pārvarēšanas programmām, tai skaitā Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plānu; 

• 2 biedrību un nodibinājumu aptaujas par finanšu atbalsta mehānismiem un Covid-19 izraisīto 

krīzes ietekmi uz organizācijas darbību; 

• 4 NVO tikšanās par Covid-19 krīzes pārvarēšanu – krīzes ietekmi uz NVO un kā NVO var 

palīdzēt publiskajai pārvaldei, sniedzot savus pakalpojumus dažādām mērķa grupām.  

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par 

informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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LPA iepazīstinās ar bibliotēku lomu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā 

Trešdien, 14. aprīlī Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga 

piedalīsies Latvijas bibliotekāru 21. 

konferencē “Darīt neticamo!”. K. Zonberga 

iepazīstinās konferences dalībniekus ar  

NVO darbības iespējām un bibliotēku lomu 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanā, kā arī 

informēs par Latvijas pilsoniskās sabiedrības 

indeksu. 

Konference notiks Latvijas Bibliotekāru 

biedrības organizētā Latvijas Bibliotēku 

festivāla ietvaros, kurš notiks 14. un 15. aprīlī 

tiešsaistē – platformā “Zoom”. Festivāla 

pirmajā dienā notiks Latvijas bibliotekāru 21. 

konference. Festivāla otrajā dienā – Bibliotēku ideju tirgus. Plašāka informācija par Latvijas Bibliotēku 

festivālu šeit.   

 

LPA darbinieku rindas NVA projekta ietvaros papildina Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Latvijas Pilsoniskajā aliansē no 6. aprīļa līdz 5. oktobrim par sabiedrisko attiecību speciālisti strādās 

Ksenija Lučko. Ksenija darbu ieguva Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma “Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība” ietvarā (par projektu vairāk var uzzināt šeit). Starp darba pienākumiem, kurus veiks 

Ksenija, būs informācijas apkopošana ziņu lapai “Nesēdi tumsā” un ziņu lapas pielikumam “Biedru telpa”, 

kā arī vizualizāciju gatavošana un citu sabiedrisko attiecību aktivitāšu veikšana, sadarbībā ar citiem LPA 

kolēģiem. Sazināties ar Kseniju var rakstot uz e-pastu Ksenija@nvo.lv. 

 

 

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 12. 

līdz 16. aprīlim, 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 13.04.2021. plkst. 10:00 “2.Grozījumi Darba likumā ( 

717/Lp13, 3.las.)”. Komentārs: Grozījumi precizē kārtību par darbinieka nosūtīšanu 

komandējumā, kā arī attālinātā darba veikšanas nosacījumus. 

• Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 14.04.2021. plkst. 10:00 “Likumprojekts 

“Pašvaldību likums” (Nr. 976/Lp13) pirms pirmā lasījuma”. Komentārs: Jaunais likums, kurš 

uzlabos pašvaldību darbu, kā arī paredz jaunus mehānismus sabiedrības līdzdalības veicināšanā, 

piemēram, kā iedzīvotāju padomju izveidošanu. 

* Apkopojums veikts 2021. gada 8. aprīlī plkst. 20.00 

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. 

 

 

https://www.biblioteka.lv/veram-vala-durvis-uz-latvijas-biblioteku-festivalu-2021/
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
mailto:Ksenija@nvo.lv.
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_iespejas2021-04-07


  

(13/2021) 09.04.2021 

10 

 

III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
 

Rīcības projekti: Saņemti 14 Rīcības projektu pieteikumi 

Uz kārtējo, nu jau trešo, Rīcības projektu konkursa 

projektu atlases sākumu iesniegti 14 projekti 

steidzamu pilsonisko aktivitāšu īstenošanai. 

Rezultātus AIF plāno paziņot līdz maija sākumam. 

Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa 

uzsākšana plānota 2021. gada 2. augustā, kurā tiks 

izvērtēti projekti, kas būs saņemti līdz 2021. gada 

1. augusta plkst. 23.59. Vēršam uzmanību, ka AIF 

padome saskaņā ar Rīcības projektu konkursa 

nolikuma 8. nodaļā noteikto kārtību var lemt par 

vērtēšanas procesa uzsākšanu steidzamības kārtā. 

Šobrīd vēl pieejamais finansējums ir 176 820.85 euro. Ar jau līdz šim atbalstītajiem AIF Rīcības 

projektiem var iepazīties šeit.  

 

Zināmi Kapacitātes projektu konkursa rezultāti 

2021. gada 31. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi pirmā Kapacitātes 

projektu konkursa rezultātus – 269 projektu konkurencē finansējums piešķirts 57 projektu 

īstenošanai par kopējo summu 1 050 969,27 eiro. 7 projektos paredzētas arī partnerības ar 

EEZ/Norvēģijas grantu donorvalstu organizācijām. Atbalstīto projektu saraksts 

Atbalstītos projektus ir iesniegušas gan nelielas kopienu organizācijas visos Latvijas reģionos, gan 

pieredzējušas Latvijas mēroga un tīkla organizācijass, kā arī to darbības jomas ir ļoti dažādas 

-  cilvēktiesību, apkaimju attīstības, jaunatnes, izglītības, sociālo pakalpojumu sniegšanas, vides 

aizsardzības u.c. Kopumā atbalstītās 57 organizācijas darbojas 21 pašvaldību teritorijās, savukārt 

konkursā piedalījās 269 organizācijas no 74 pašvaldību teritorijām. 

Lai sniegtu atbalstu projektu sagatavošanas posmā, AIF biedrībām un nodibinājumiem visā Latvijā 

nodrošināja plašas atbalsta iespējas gan izglītojošu semināru, gan individuālu konsultāciju veidā. 

Kopumā AIF reģionālie koordinatori sniedza teju 600 konsultācijas 259 organizācijām no 70 pašvaldību 

teritorijām. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Delna publicē palīgu trauksmes cēlējiem – rokasgrāmatu 

Trauksmes cēlēji ir varoņi, kuri uzdrīkstas ziņot par savā darba vietā novērotiem pārkāpumiem. 

Ar savu uzdrīkstēšanos trauksmes cēlēji palīdz visai sabiedrībai, taču nereti daudzi nav gatavi tam, ko 

atklās šie varonīgie cilvēki. Arī daudzie trauksmes cēlēju stāsti apliecina, ka celt trauksmi ir varoņdarbs, 

kas prasa drosmi. 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un Alianse pret korupciju Latvijā ir sagatavojusi un 

publicē Rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem. Tā sniedz atbildes uz jautājumiem, par kādiem iespējamiem 

pārkāpumiem var celt trauksmi, kā to darīt, ar kādu aizsardzību trauksmes cēlējs var rēķināties, izlemjot 

neklusēt par kaitējumu sabiedrības interesēm. Sīkāk lasiet Delnas Trauksmes celšanas mājaslapā 

www.celtrauksmi.lv   

 

 

 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti.html
https://drive.google.com/file/d/1bA76C-0peN8J6sKo-Qqb7YuVU7oLeiaB/view?usp=sharing
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/zinami-kapacitates-projektu-konkursa-rezultati.html
https://www.celtrauksmi.lv/wp-content/uploads/2021/03/Rokasgramata_Trauksmes_Celejam-03-2021.pdf
http://www.celtrauksmi.lv/
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Parūpējies par savu mentālo veselību 

Vai COVID – 19 pandēmijas laikā esi izjutis/ usi 

bēdas, uztraukumu, dusmas vai bailes? Latvijas 

Sarkanais krusts atgādina, ka šādas emocijas ir 

normālas, tomēr nekavējies lūgt palīdzību, ja tāda 

nepieciešama. Tava mentālā veselība ir tikpat svarīga 

cik Tava fiziskā veselība un labsajūta. 

Šeit atradīsi dažādus vienkāršus padomus, kā 

uzlabot savu garastāvokli un darba motivāciju, kā 

atpūsties vienatnē un kopā ar draugiem 

attālināti. Savukārt šeit skatāmi 8 viegli izpildāmi 

soļi stresa mazināšanai.  

Ar citiem informatīvajiem materiāliem saistībā ar 

COVID-19 izplatības mazināšanu, mentālo veselību, 

kā arī noterīgiem materiāliem par citām veselības 

tēmām aicinām iepazīties šeit. 

 

Vai likums atļauj neatmaksāt naudu par Covid-19 dēļ atceltu ceļojumu? 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija informē, ka tuvojas gads kopš 2020.gada 10.jūnijā 

stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kurš noregulēja vairākus jautājumus 

saistībā ar vaučeru izsniegšanu par nenotikušiem ceļojumiem. Tomēr patērētāju sūdzības par 

atteikumiem atmaksāt par ceļojumiem samaksāto naudu rāda, ka neskaidrības par likuma saturu 

ir gan pašiem patērētājiem, gan atsevišķiem tūrisma operatoriem. Piemēram, ir komersanti, kuri 

apgalvo ka šis likums piešķir viņiem tiesības veikt naudas atmaksu ceļotājiem tikai pēc 2021.gada 9.jūnija. 

Savukārt citi uzskata, ka drīkst neatmaksāt naudu ceļotājiem, kuri nepiekrīt vaučera saņemšanai vai citam 

tūrisma operatora piedāvājumam. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

Uzsāk pūļa finansēšanas kampaņu grāmatas “Slēptā dzīve. Homoseksuāļa 

dienasgrāmatas 1927-1949” izdošanai 

Biedrība “Ascendum” kopā ar biedrību “Mozaīka” uzsāk pūļa finansēšanas kampaņu grāmatas “Slēptā 

dzīve. Homoseksuāļa dienasgrāmatas 1927-1949” izdošanai. Jūrmalnieks Kaspars Aleksandrs Irbe 

dienasgrāmatu sāka rakstīt 1927. gadā un darīja to līdz pat savai nāvei 1996. gadā. Būdams homoseksuāls, 

Irbe bija spiests turēt šo dienasgrāmatu slepenībā, un plašāka sabiedrība par to uzzināja tikai pēc viņa 

nāves. Irbes unikālās atmiņas ļauj ceļot laikā, ieskatīties LGBT+ kopienas dzīvē padomju periodā, 

kā arī personīgos un vēsturiskos notikumos Ulmaņa laikā, okupācijas gados un atjaunotajā Latvijas 

valstī. 

Dienasgrāmatu tekstu papildinās vēsturnieces Inetas Lipšas zinātniskie komentāri un ievads, kā arī attēli 

no Irbes arhīva. Izdevuma dizainu veido mākslinieks Aleksejs Muraško. Ziedojumu vākšana notiek šeit.  

 

Atdod pirms met arā – dod otro iespēju nevajadzīgajām mantam 

Ja ir sakrājušās vairs nevajadzīgās mantas, Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība “Dace” aicina 

tās nodot labdarībai. 

Mantas ir iespējams nodot: 

• Rīgā, Burtnieku ielā 26 (Purvciems), otrdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-19.00, sestdienās plkst. 

9.00-17.00; 

• Baložos, Rīgas ielā 14-2 stāvs, darba dienās plskt. 12.00-18.00, sestdienās plkst. 12.00-15.00. 

• Ir iespējams organizēt bezmaksas izvešanu, ja mantas ir lielos apjomos. 

https://www.redcross.lv/uploads/2021/02/ifrc_lsk_ment%C4%81l%C4%81-vesel%C4%ABba-ir-svar%C4%ABga.pdf
https://www.redcross.lv/uploads/2021/01/ifrc_lsk_8-so%C4%BCi-stresa-mazin%C4%81%C5%A1anai_covid_19.pdf
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/informativie-materiali/
https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/component/content/article/1-zias-un-jaunumi/302-vai-likums-atauj-neatmakst-naudu-par-covid-19-d-atceltu-ceojumu
https://gogetfunding.com/slepta-dzive-homoseksuala-dienasgramata/
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Biedrībai nepieciešamās mantas ir: 

• trauki, dekori, suvenīri, vāzes, bildes, 

lampas, telefoni, pulksteņi, fotoaparāti, 

sadzīves preces, elektropreces; 

• dzija, somas, bižutērija, aksesuāri, 

kosmētika un higiēnas preces; 

• zīdaiņu piederumi, bērnu ratiņi; 

• bērnu lietas, rotaļlietas, spēles un 

darbošanās piederumus; 

• skolas, biroja kancelejas preces, sporta 

piederumi, velosipēdi, grāmatas (jeb kāda 

veida), mūzikas instrumenti; 

• makšķernieku un dārza piederumi, ziedi, 

sēklas, puķupodi, dzīvnieku piederumi un 

barība; 

• jauni un mazlietoti apģērbi, apavi, gultas 

veļa, aizkari, segas; 

• medikamenti, brilles, invalīdu piederumi, 

ratiņi; 

• darba instrumenti, būvmateriāli, 

remontdarbu materiāli (tapetes, krāsas utt.); 

• pārtika (produkti, saldumi),  var būt arī ne 

kondīcijas produkcija vai kurai drīz izticēs 

termiņš (jo ir iespējama ātra izdalīšana), 

pāri palikusi no banketiem, pasākumiem, 

prezentācijām, konferencēm, forumiem utt; 

• biļetes vai ielūgumi uz kultūras 

pasākumiem: teātri, kino, koncertu ut

Vairāk var uzzināt biedrības mājaslapā vai zvanot pa tālruni +371 27 000 190. 

 

Sociālās inovācijas centrs aicina uz virtuālo pasākumu par papildinātās realitātes 

iSeeApp tehnoloģijas pielietošanu vides izglītibas un mācību procesā 

 Ar mērķi dabaszinību un vides tēmu 

apgūšanu padarīt par aizraujošo un 

interesanto procesu, Sociālās inovācijas 

centrs Erasmus+ projekta “Papildinātā 

realitāte vides izglītības jomā” ietvaros 

kopā ar nevalstiskām organizācijām no 

Lietuvas un Igaunijas ir izstrādājušas 

izglītojošos materiālus ar papildinātās 

realitātes tehnoloģiju iSeeApp, ar kuru 

palīdzību dod iespēju NVO pārstāvjiem, 

jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem 

ieinteresēt jauniešus izzināt vides 

aizsardzības tēmu, rīkoties atbildīgi un 

domāt inovatīvi. 

Lai pilnībā izglītotu par papildinātās realitātes tehnoloģijas pielietošanu mācību procesā, Sociālās 

inovācijas centrs 14.aprīlī (trešdiena), plkst. 14:00, rīko pasākumu, kurā tiks pastāstīts, kā iesaistīt 

jauniešus un pieaugušos vides izglītībā un tādējādi veicināt ilgtspējīgu dzīvēsveidu popularizēšanu. 

Pasākums notiks platformā ZOOM. 

Pieteikties ir aicināti vides jomu pārstāvošos NVO pārstāvji, izglītības iestažu skolotāji, jaunatnes 

līderi, ikviens jaunietis, kas ieinteresēts mūsdienu tehnoloģijās un vides zinātnēs. 

Pasākumā tiks veidotas komandas, aicinot piedalīties praktiskā darbnīcā, mācoties pašiem strādāt ar 

papildināto realitātes rīku un diskutēt, kur un kādos izglītības procesos varētu izmantot papildinātās 

realitātes tehnologijas, lai padarītu mācīšanas procesu modernāku un uzrunājošāku. Piedaloties darbnīcās, 

būs iespēja laimēt vērtīgas balvas komandām (Escape room un VR gaiming apmeklējums) un 

individuāliem dalībniekiem (kino biļetes, Spotify un Netflix abonementi). Pieteikties dalībai pasākumā 

var līdz 12. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu šeit.  

 

 

 

http://www.lma-dace.lv/lv/ziedotajiem/
http://socialinnovation.lv/LV/category/projects/projects-ongoing/isee/
http://socialinnovation.lv/LV/category/projects/projects-ongoing/isee/
http://socialinnovation.lv/LV/
http://socialinnovation.lv/LV/
https://ej.uz/iseeapp
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Sarunu skolas LAMPA nodarība “Netiķete jeb iesaistoša saruna digitālā vidē” 

Jau vairāk nekā gadu komunikācija pārsvarā notiek tiešsaistes saziņas platformās, bet, lai digitālā vidē 

veidotos iesaistoša saruna, ir nepieciešamas jaunas komunikācijas prasmes un iemaņas – sākot no savas 

“video telpas” iekārtošanas, beidzot ar TV šova vadītāja cienīgiem aktiermeistarības trikiem. 

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS rīkotā Sarunu skolas LAMPA nodarbība tiks veltīta digitālajai 

retorikai – kā runāt un izskatīties pārliecinoši, kā arī veidot patiesi iesaistošu sarunu. Nodarbība notiks 

15. aprīlī plkst. 16.00 – 17.30. Nodarbību vadīs Dagnija Lejiņa – stratēģiskās komunikācijas vadības 

eksperte, reputācijas vadības kompānijas “Lejiņa & Partneri” vadītāja un publiskās runas institūta 

“Oratore” līdzradītāja. 

Skaties nodarbību tiešraidē LAMPAS feisbuka lapā. Nodarbība būs skatāma arī portāla DELFI 

sākumlapā. Vēlāk būs pieejams video un audio ieraksts. Pēc nodarbības tie, kas vēlēsies turpināt sarunu 

ar Dagniju un citiem nodarbības apmeklētājiem jau mazākā lokā, būs aicināti pievienoties Zoom Meetings 

viedokļu apmaiņai. 

 

Biedrība “Zemgales NVO Centrs” organizē semināru “NVO finanšu iespējas un 

grāmatvedība” 

Biedrība “Zemgales NVO Centrs” sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu 15.aprīlī plkst. 11:00 

tiešsaistē organizē semināru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem “NVO finanšu iespējas un 

grāmatvedība”. Semināra mērķis sniegt atbalstu NVO veiksmīgi sagatavot 2020.gada darbības 

pārskatu un plānot turpmāko darbību. 

Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja precizēt jautājumus organizācijas grāmatvedības kārtošanā, gada 

pārskata sagatavošanā un iesniegšanā, kā arī iegūt informāciju par aktualitātēm. Otrajā pasākuma daļā 

biedrības valdes priekšsēdētājs U.Dūmiņš iepazīstinās klātesošos ar finanšu piesaistes iespējām 

sabiedriskiem projektiem. 

Darba kārtība: 

• 11:00 -12:30 Gada pārskata sagatavošana un biedrības grāmatvedības kārtošana; 

• 13:30 - 14:30 Finansējuma piesaistes iespējas sabiedriskiem projektiem. 

Pieteikties semināram var šeit. Aizpildot pieteikuma anketu aicinājums iesniegt jautājumus par gada 

pārskata sagatavošanu un biedrības grāmatvedības kārtošanu, tai skaita specifiskos jautājumus, lai 

semināra laikā gūt precīzu atbildi.  

 

 

V NVO INFORMĒ 

Izsludina kandidātu pieteikšanu Dzimumu līdztiesības balvai 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un Latvijas Pašvaldību savienība aicina 

nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai. Informāciju par 

kandidātiem var iesniegt līdz 2021. gada 23. aprīlim, aizpildot anketu.    

Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības 

jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību 

pievēršot Eiropas Savienības un ANO Konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām.  

Latvijas nevalstiskās organizācijas aicinātas nominēt politiķus, kas ieguldījuši darbu un pašvaldības 

līdzekļus, lai mazinātu COVID-19 ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm, ģimenēm ar bērniem, 

nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēki ar invaliditāti, jaunās māmiņas, pirmspensijas 

un pensijas vecuma sievietes, romi u.c.). Katrā plānošanas reģionā tiek pasniegta viena balva. Būtiska ir 

balvas kandidātu veikto pasākumu ietekme vietējā, reģionālā, nacionālā, ES vai starptautiskā 

līmenī. Konkursa noteikumi atrodami šeit. 

 

https://fondsdots.us5.list-manage.com/track/click?u=41e0d71c0b1b9a904ad944d32&id=deaeba81f9&e=c56abfb505
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd37ejrffTYiPbzFqSteVaRE8oFplVgCHtS7nK1WKljH3S0BA/viewform
https://formfacade.com/public/106993145805338949047/all/form/1FAIpQLSfqyq766F7GAsZw85rUqhmSjCxmxhRFKv6Tjvu3aRl0uTYgOQ
https://ej.uz/DzLBNolikums
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Aicina aizpildīt aptauju par ģimenes aizsardzību 

Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācija ELFAC  sadarbībā ar Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību 

apvienību ir izveidojusi un uzsākusi aptauju Par vides, kurā dzīvo ģimenes aizsardzību. Aptauja  ir 

pieejama latviešu valodā un interesenti tiek aicināti aizpildīt anketu līdz aprīļa beigām. 

 

 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikls 

EP birojs Latvijā uzsācis parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu. Piecās tiešsaistes 

diskusijās ar jauniešiem tikās Latvijas augstākās amatpersonas, palīdzot izzināt svarīgākās parlamentāras 

demokrātijas institūcijas un to dimensijas Latvijā un ES. Ar Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām 

kopā radītais saturs ir domāts ikvienam interesentam, bet jo īpaši jauniešiem. Vairāk informācijas 

var atrast šeit. 

 

Izsludināts “Erasmus+” jaunatnes projektu pirmais konkurss 

Uzsākot jaunu ES programmas 

“Erasmus+” programmas plānošanas 

periodu (2021. – 2027. gads), Eiropas 

Komisija izsludina pirmo 2021. gada 

jaunatnes projektu konkursu. Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra 

(JSPA) aicina organizācijas un 

pašvaldības maijā iesniegt projektu 

pieteikumus, pretendējot uz pirmā 

projektu konkursa kopējo 

finansējumu 2 234 062.60 EUR. Plašāka 

informācija pieejama šeit. 

 

Projektu konkurss “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku 

mazināšanai” 

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu 

atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar 

jauniešiem. Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku 

mazināšanai”. Aktuāli dokumenti, informācija par projektu pieteikuma iesniegšanas laiku, projektu 

norises laiku būs pieejami aprīlī (pēc nolikuma publicēšanas) tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. 

Lai sniegtu plašāku informāciju un palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus, JSPA projektu 

iesniedzējiem piedāvās informatīvu tiešsaistes semināru par projekta pieteikuma sagatavošanu. 

Interesentiem iepriekšēja pieteikšanās ir atvērta līdz 12. aprīlim. Detalizēta informācija par citiem JSPA 

pasākumiem un dalības reģistrāciju tajos ir pieejama šeit.  

 

Izsludināts projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības 

veicināšanai”  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas 

līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gada otro kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un 

veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, 

pilsētai un valstij. 

https://www.elfac.org/elfac-starts-a-european-survey-on-family-and-enviromental-protection/
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/parlament-r-demokr-tija.html
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/programmu-jaunumi/izsludinats-erasmus-jaunatnes-projektu-pirmais-konkurss-projektu-istenotajiem-pieejami-2-miljoni-eiro/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/pasakumi/
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Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai 

jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir 

Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais 

atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro. Projektu īstenošana ir jāplāno 

laika posmā no 01.06.2021. līdz 30.11.2021., bet ja aktivitātes ir saistītas ar gada nogales vai nākamā 

gada  sākuma pasākumiem, tad projekta termiņš var būt ilgāks. Projektu pieteikumu iesniegšanas 

termiņš ir 26. aprīlis plkst. 17.00. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Rīgā pirmo reizi norisināsies kultūras programma vasaras garumā - aicina arī NVO 

iesniegt projektu pieteikumus 

No 21. jūnija līdz 31. augustam Rīgā pirmo reizi norisināsies Rīgas vasaras kultūras programma ar 

norisēm un pārsteiguma performancēm vairāk nekā 30 apkaimēs. Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departaments aicina radošo industriju pārstāvjus piedalīties programmas veidošanā, iesniedzot 

projektu pieteikumus līdz 20. aprīļa plkst. 17.00. 

Rīgas vasaras kultūras programmas finansēšanas konkursā aicināti piedalīties radošo industriju 

pārstāvji – uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un producenti – ar prioritāti laikmetīgās kultūras 

piedāvājumam un sadarbības projektiem starp nevalstisko sektoru un valsts vai pašvaldības 

iestādēm. Pretendenti var iesniegt ne vairāk kā trīs projektu pieteikumus uz vienu vai vairākām norises 

vietām. Viena projekta īstenošanai tiks piešķirts finansējums līdz 15 000 EUR. Konkursa nolikums un 

saistītie dokumenti pieejami šeit. 

 

Ekspertu saruna: Kas valstij jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc pandēmijas? 

2021. gada 13. aprīlī plkst. 10.30–12.30 tiešsaistē makroekonomika.lv notiks Ekspertu saruna “Kas 

valstij jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc pandēmijas?”. Covid-19 pandēmijas izraisītā situācija 

darba tirgū vienlaikus ir krīzes radīts izaicinājums un sociālekonomiska problēma. Kā apdomīgi 

izšķirties, kuras situācijas palīdzēt risināt ar pabalstiem, bet kurām būtu noderīgāki valsts izglītības 

un darba tirgus politikas pasākumi? 

Diskusijā moderators kopā ar ekspertiem meklēs atbildes uz jautājumiem: Kā novērst Covid-19 krīzes 

sociālekonomiskos postījumus, lai tas notiktu vienlaikus cilvēcīgi un godīgi? Ko var koriģēt valsts sociālā 

atbalsta sistēmā, lai mazinātu pandēmijas radītās sociālekonomiskās sekas? Ko vajadzētu mainīt valsts 

finansētajos darba tirgus politikas pasākumos? Plašāka informācija ir pieejama šeit. 

 

Notiks starptautiskās partnerības veidošanas pasākumi dalībai ES programmas 

“Radošā Eiropa” konkursos 

“Radošās Eiropas” biroji Ukrainā, Latvijā, 

Spānijā, Itālijā un Nīderlandē aicina 

kultūras un radošo jomu organizāciju 

pārstāvjus piedalīties starptautiskos 

partnerības veidošanas pasākumos 

tiešsaistē “International networking with 

Creative Europe”.  

Pasākumu mērķis ir veicināt minēto valstu 

organizāciju dalību Eiropas Savienības 

programmas “Radošā Eiropa” konkursos, 

sniedzot iespēju iegūt jaunus partnerus.  

• 20. aprīlis plkst. 16:00-18:00 pēc Latvijas laika. Tēma “Starptautiskā sadarbība: māksla 

reģionos” (International networking: arts in peripheral areas); 

https://www.riga.lv/lv/jaunums/izsludina-projektu-konkursu-rigas-apkaimju-iniciativas-lidzdalibas-un-piederibas-veicinasanai
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi?target=185
https://www.makroekonomika.lv/
https://www.makroekonomika.lv/ekspertu-saruna-kas-valstij-jadara-lai-atdzivinatu-darba-tirgu-pec-pandemijas
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• 6. maijs plkst. 16:00-18:00 pēc Latvijas laika. Tēma “Starptautiskā sadarbība: kultūras 

projekti ar fokusu uz ES Zaļo kursu” (International networking: cultural projects focused on 

Green Deal topics). 

Dalībnieku profils: kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju pārstāvji - biedrības, uzņēmumi, 

fondi, izglītības iestādes, pašvaldības, muzeji utt. Dalības pieteikšana pasākumos, aizpildot pieteikšanās 

formu šeit. Pieteikšanās termiņš 20. aprīļa pasākumam - š.g. 12. aprīlis un 6. maija pasākumam - š.g. 

26. aprīlis. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Sorainen piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas 100 000 EUR apmērā 

inovatīviem projektiem 

Ir sākusies pieteikšanās uz Sorainen 2021. gada atbalsta programmu “Shared Mission”, kuras 

ietvaros inovatīviem projektiem tiks sniegtas bezmaksas juridiskas konsultācijas 100 000 EUR apmērā. 

Atbalsta programmu “Shared Mission” Sorainen uzsāka 2020. gadā, lai palīdzētu Baltijas valstīm un 

Baltkrievijai ātrāk atgūties no veselības un ekonomikas krīzes, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija. 

Programma sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas projektiem, kuriem bija tieši tāds mērķis. Sorainen 

atbalstīja vairāk nekā 20 projektu četrās valstīs. Vairāk informācijas atradīsiet šeit. Iesniegt savu 

pieteikumu var, līdz 18. aprīlim aizpildot šo veidlapu. Plašāka informācija par kritērijiem pieteikumu 

iesniedzējiem un pieteikšanos šeit. 

 

LIFE programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā uzsaukumā 

Kad tiks izsludināts LIFE programmas 

uzsaukums? Kādas izmaiņas sagaidāmas 

jaunajā LIFE programmā? Uz šiem un citiem 

jautājumiem atbildes varēs atrast LIFE atbalsta 

vienības organizētajā pasākumā “LIFE 

programmas INFO diena - ieskats gaidāmajā 

uzsaukumā”. 

Lai gan vēl nav zināms viss par to, ko var 

sagaidīt no jaunā uzsaukuma, LIFE atbalsta 

vienība dalīsies ar svarīgāko informāciju - 

plānotajiem termiņiem, provizoriskajām 

atbalsta intensitātēm, jaunajām apakšprogrammām, kā arī citām aktualitātēm. Tas ļaus uzsākt darbu pie 

projektu pieteikumu izstrādes un labāk sagatavoties gaidāmajam uzsaukumam. 

Pasākums norisināsies 13. aprīlī, plkst.10:00-11:45 tiešsaistē, Zoom platformā (saite uz semināru tiks 

nosūtīta visiem, kuri būs aizpildījuši reģistrācijas anketu). Pieteikties var līdz 12. aprīlim 

iepriekš aizpildot reģistrācijas anketu. Pasākuma programma pieejama šeit. 

 

Tiešsaistes seminārs NVO pārstāvjiem “Elektroniskie dokumenti grāmatvedībā” 

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

pieteikties tiešsaistes semināram “Elektroniskie dokumenti grāmatvedībā”. Tiešsaistes seminārs 

notiks trešdien, 14. aprīlī, no plkst. 14.00 līdz 17.00. 

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par elektroniskajiem dokumentiem, vedot grāmatvedības 

uzskaiti, to noformēšanu, svarīgākajām prasībām elektronisko dokumentu izstrādāšanā, kā arī par 

gadījumiem, kad tos drīkst un kad nedrīkst lietot. Semināru vadīs Jadviga Neilande, praktizējoša 

konsultante un pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības finanšu un juridiskajos jautājumos. 

Semināram var reģistrēties šeit. Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 13. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta 

saite uz lekcijas platformu. Vairāk par pasākumu šeit.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVxB76ZZFdeQ6CtyqTMGkdYwYcQQxYJfoNhxVG9lEW2zUMPQ/viewform
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/aprili-un-maija-notiks-starptautiskas-partneribas-veidosanas-pasakumi-dalibai-es-programmas-radosa-eiropa-konkursos
https://www.sorainen.com/lv/shared-mission/#supported
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7MO-ugrahaK3E7neoi--aoTa8VpQKpKZ7wnuPOncFWNmiw/viewform
https://www.sorainen.com/lv/sorainen-piedava-bezmaksas-juridiskas-konsultacijas-100-000-eur-apmera-inovativiem-projektiem/
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=66ef897fdb&e=67b283cb62
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=d5bc0608dd&e=67b283cb62
https://ej.uz/elektrodok
https://fb.me/e/3saVPu342
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EPALE Latvija rīko vebināru “Netiķete jeb interneta etiķete” 

Šī gada pirmais EPALE Latvija komandas rīkotais vebinārs “Netiķete jeb interneta etiķete” 

notiks  13. aprīlī plkst. 11.00 - 12.30. 

Attālinātā darba laikā, kad ikdienā tik ierastas kļuvušas tiešsaistes sapulces un konferences, saziņa 

virtuālajā vidē, ir svarīgi atcerēties, ka etiķetes likumi un pieklājība nekur nav pazuduši. Vebinārā stāstīs 

par profesionālās un privātās dzīves aspektiem, kas ir cieši saistīti ar netiķetes jeb interneta 

etiķetes ievērošanu: 

• lietišķais apģērbs un izskats virtuālajā vidē; 

• kā uzvesties dažādos tiešsaistes pasākumos (sapulce, konference, diskusija, video zvans, ārpus 

darba tiešsaistes pasākums ar kolēģiem u.c.); 

• etiķete telefoniskā saziņā. Vai pastāv robežas starp darba un privāto saziņu; 

• e-pastu un cita rakstveida saziņa virtuālajā vidē; 

• pieklājība, drošība un viedokļu dažādība sociālajos tīkos. 

Vebināru vadīs protokola un etiķetes eksperte, pasniedzēja Jana Trahimoviča.  

Vebinārs būs pieejams EPALE Latvija Youtube un Facebook kanālos. Vebinārs būs skatāms bez maksas. 

Plašāka informācija ir pieejama šeit. 

 

  

VII LV PORTĀLĀ 
 

Covid-19 krīzes skartos uzņēmējus un NVO var atbrīvot no valstij un pašvaldībai 

piederošo telpu nomas maksas 

Valsts un pašvaldību iestādēm saglābāta iespēja nomniekus (komersantus un citus saimnieciskās darbības 

veicējus, biedrības un nodibinājumus) atbrīvot no nomas maksas līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Uzņēmēji un citas organizācijas, kuru saimnieciskā darbība cietusi valdības noteikto drošības pasākumu 

Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ, var lūgt atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu, ja 

telpas tiek nomātas valsts vai pašvaldību, citu atvasinātu publisku personu un to kapitālsabiedrību 

piederošajos nekustamajos īpašumos. Vairāk par piemērotājiem atvieglojumiem lasiet šeit. Apkopojums 

par visām pieejamām atbalsta iespējām pieejams  Finanšu ministrijas mājaslapā. 

 

Uzturēšanās atļaujas: kādi ir to veidi un izsniegšanas pamats 

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas tiek 

izsniegts personas apliecības formātā un kas 

dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijā 

noteiktu laiku vai pastāvīgi. Tā ir 

nepieciešama ārvalstniekiem, kuriem 

Latvijā pieder nekustamais īpašums, darba 

meklētājiem, studentiem, kā arī šo personu 

ģimenes locekļiem, ja tie vēlas Latvijā 

uzturēties ilgāk par 90 dienām pusgada 

laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas. Lai 

noskaidrotu, kādi ir uzturēšanās atļauju veidi, 

termiņi un tiesiskais pamats, kā arī nosacījumi, 

ja personai izbeidzas vai izveidojas jaunas 

tiesiskās attiecības, LV portāls uz raidieraksta 

sarunu aicināja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieci Mairu Rozi. Interviju var 

noklausīties šeit. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCkQ3o6_KmvTnBz_5XmDTIDA
https://www.facebook.com/EPALE.LV
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/vebinars-par-netiketi-0?fbclid=IwAR2p9hYE-9HZYhvF_dhgV2qq6cz5bU7Cqyw1qwFiRWAbXVQipvON4-9KmSo
https://lvportals.lv/dienaskartiba/326725-covid-19-krizes-skartos-uznemejus-un-nvo-var-atbrivot-no-valstij-un-pasvaldibai-piederoso-telpu-nomas-maksas-2021
https://www.fm.gov.lv/lv/covid-19
https://lvportals.lv/viedokli/326699-uzturesanas-atlaujas-kadi-ir-to-veidi-un-izsniegsanas-pamats-2021
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Vadlīnijas attālinātā darba organizācijai 

Vadlīnijās ir apkopota informācija par dažādiem darba organizācijas praktiskiem un juridiskiem 

aspektiem, tai skaitā ieteikumi, kas būtu jāņem vērā, ja darbiniekam, pildot darba pienākumus, ir 

vienlaikus arī jāpieskata bērni, kā arī, kā rīkoties, ja darba ņēmējs kategoriski atsakās strādāt no mājām 

u.c. 16. martā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, ar ko tiek būtiski pastiprināta prasība organizēt darbu attālināti, kur vien darba specifika 

to pieļauj. Šī prasība ir obligāta valsts un pašvaldību iestādēs, savukārt privātā sektora uzņēmumiem un 

organizācijām šāds darba režīms tiek stingri rekomendēts. Lai sniegtu atbalstu pārejā uz attālināto 

darbu un atbildētu uz dažādiem jautājumiem, Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju ir izstrādājusi attālinātā darba vadlīnijas. Vairāk informācijas var 

atrast šeit. 

 

 

VIII NVO PASAULĒ 
 

Kādas ir pēdējo 25 gadu lielākās filantropijas iniciatīvas? 

Žurnāls Alliance savas 25. gadadienas ietvaros aicina padomāt, kā filantropija ir attīstījusies pēdējo 25 

gadu laikā un kā jūs redzat nozares attīstību nākamajos 25 gados. Savu viedokli ir iespējams paust, 

aizpildot šo aptauju. Žurnāls publicēs aptaujas rezultātus savā jubilejas 100. izdevumā. Žurnāla jaunākos 

izdevumus var atrast šeit. 

 

Vebinārs: “Filantropijas nākotne Latīņamerikā” 

Otrdien, 20. aprīlī, plkst. 17:00 - 18:00 pēc Lielbritānijas laika žurnāls Alliance organizē bezmaksas 

tiešsaistes vebināru “Filantropijas nākotne Latīņamerikā”. Šis pasākums ir daļa no alianses īpašās 25. 

gadadienas sērijas, kas pēta filantropijas nākotni sešos dažādos pasaules reģionos, tostarp arābu reģionā, 

Āfrikā, Eiropā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā un Ziemeļamerikā. Šis Latīņamerikai veltīts vebinārs ir 

rīkots sadarbībā ar Institute for the Development of Social Investment (IDIS) Brazīlijā. 

Pieteikties dalībai vebinārā un lasīt vairāk par pasākumu var šeit. Visi reģistrētie vebināra dalībnieki 

saņems personīgo pasākuma ierakstu 48 stundu laikā pēc pasākuma tiešraides.  
 

Diskusija: vai narkotiku lietošanas kriminalizācija ir kaitīgāka nekā pašas 

narkotikas? 

Savā jaunajā grāmatā “Drug Use for Grown-Ups” Karls Hārts (Carl Hart), viens no pasaules galvenajiem 

narkotisko vielu ietekmes pētniekiem, izaicina populārus uzskatus par narkotikām un apgalvo, ka 

narkotiku lietošanas kriminalizācija amerikāņiem ir kaitīgāka nekā pašas narkotikas. 19. aprīlī plkst. 

17:00 – 18:30 pēc austrumu standarta laika Open Society Foundations rīko tiešsaistes diskusiju ar 

grāmatas autoru. Plašāka informācija par pasākumu ir šeit.  

Šī saruna ir pirmā paneļdiskusiju un pasākumu sērijā, ko organizē Open Society Foundations, lai atzīmētu 

50. gadadienu kopš prezidenta Ričarda Niksona sāktā “kara pret narkotikām”. Amerikas Savienotās 

Valstis ir iztērējušas miljardiem dolāru, lai paplašinātu krimināltiesību infrastruktūru arvien agresīvākas 

policijas vajadzībām, mudinājušas citas valstis pieņemt represīvu narkotiku politiku un iznīcinājušas 

minoritāšu kopienas, lai gan narkotiku atkarības un pārdozēšanas līmenis ir tikai kļuvis nekontrolējams. 

Open Society Foundations mērķis ir veidot kustību, lai valstu vadītāji būtu atbildīgi un veicinātu narkotiku 

apkarošanas politiku, kuras pamatā ir sociālais taisnīgums, sabiedrības veselība un cilvēktiesības.  

 
 
 
 

https://likumi.lv/ta/id/321674-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-6-novembra-rikojuma-nr-655-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-
https://lvportals.lv/norises/325963-vadlinijas-attalinata-darba-organizacijai-2021
https://surveys.hotjar.com/a3fd9d5a-a208-4ba8-9322-2fe2d81e851a
https://www.alliancemagazine.org/
https://www.alliancemagazine.org/anniversary/
https://www.alliancemagazine.org/anniversary/
https://idis.org.br/en/
https://event.webinarjam.com/register/42/q78v8f6o
https://www.opensocietyfoundations.org/events/drug-use-for-grown-ups-a-conversation-with-carl-hart?utm_source=Open+Society+Foundations&utm_campaign=23d9256960-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_05&utm_medium=email&utm_term=0_d16374add2-23d9256960-49155110
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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

