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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Lemj saglabāt līdzšinējo līdzdalības praksi 

Otrdien, 7. septembrī valdība pieņēma grozījumus 

Ministru kabineta kārtības rullī, kas stājās spēkā 9. 

septembrī. Līdz ar to 9.septembrī darbību uzsāk TAP 

portāls. Atzinuma sniegšana TAP portālā būs iespējama 

divos veidos: biedrības un nodibinājumi var pieteikties 

Valsts kancelejā, lai izveidotu lietotāja kontu, vai arī 

iespējams autentificēties ar Latvija.lv. 

Attiecībā uz izmaiņām sabiedrības līdzdalības iespējās, 

pret ko iepriekš iebilda Latvijas Pilsoniskā alianse, kā arī 

citas nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, tomēr 

lemts atstāt līdzšinējo praksi - Padomdevēju institūts 

Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta un 

Ministru kabineta komitejas sēdēs tiks saglabāts, proti, sociālajiem un sadarbības partneriem saglabāsies 

tiesības būt klāt šajās sēdēs visā to norises laikā. 

Tāpat jaunā redakcija, pēc LPA iniciatīvas precizē, ka projekti, kuri attiecas uz pilsoniskās sabiedrības 

attīstību un biedrību un nodibinājumu darbību (pilsoniskās sabiedrības horizontālie jautājumi, 

demokrātijas kultūra un cilvēktiesības), tai skaitā nodokļu un finanšu jautājumi, pirms to izskatīšanas 

Ministru kabinetā iesniedzami Valsts kancelejā (Memoranda padomes sekretariātā) izskatīšanai 

Memoranda padomē, attiecīgi Memoranda padomes sēdē lemto atspoguļojot normatīvo aktu pavadošā 

anotācijā. Jāmin, ka slēgtajās Ministru kabineta sēdes, kurās tiks izskatīts nacionālās pozīcijas projekts, 

varēs piedalīties tie valdības sociālie partneri un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri būs snieguši 

atzinumus. 

Līdz ar grozījumiem MK kārtības rullī turpmāk MK sēdes slēgtajā daļā, kurā tiek izskatīts nacionālās 

pozīcijas projekts, būs tiesības piedalīties ne tikai valdības sociālo partneru, bet arī nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem, kuri ir snieguši atzinumus.  

https://likumi.lv/ta/id/325944
https://tapportals.mk.gov.lv/
https://tapportals.mk.gov.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_aicina_ministru_kabinetu_nepielaut_sabiedribas_iesaistes_iespeju_samazinasanos
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Attiecībā uz sabiedrības iespējām iesaistīties tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē 

saistībā ar valsts pārvaldes pāreju uz Vienotā Tiesību aktu portālu (TA portāls), panākta vienošanās ar 

Valsts kanceleju, ka gaidāms pārejas periods viena mēneša garumā, kad atzinumus par tiesību aktiem 

joprojām būs iespējams iesniegt ne tikai TA portālā, bet arī sūtot vēstules un e-pastus. Tāpat ministrijas 

aicinātas būt saprotošas gadījumos, kad organizācijai nav sava TA portāla konta vai ir sarežģījumi TA 

portāla darbā, vai ir sarežģījumi ar identitātes verificēšanas sistēmām.  

 

Diskusijas par PVN piemērošanu bezpeļņas organizācijām turpināsies  

Š.g. 3. septembrī Finanšu ministrija rīkoja tikšanos, lai 

pārrunātu iespējamās izmaiņas Pievienotās vērtības 

nodokļa likumā. Iepriekš informējām, ka no Eiropas Padomes 

direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības 

nodokļa sistēmu, nav pārņemti visi 132. pantā noteiktie 

atvieglojumi attiecībā uz biedrību un nodibinājumu (bezpeļņu 

organizāciju) darbību.  

Tikšanās reizē tika pārrunātas jomas, kurām ir iespējams veikt 

grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, proti, FM ir 

gatava diskutēt par izglītības un sporta jomām. Vienlaikus 

Valsts ieņēmumu dienests norādīja, ka būtiski ir sakārtot sektoru, lai nodokļu atvieglojumus saņemtu tikai 

tās organizācijas, kurām tās pienākas.  

Lai apkopotu informāciju par situācijām, kurās PVN regulējums nav bijis pielāgots NVO darbības 

specifikai, dalīties ar pieredzi, rakstot uz alianse@nvo.lv, vai Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu 

departamentam līdz š.g. 17. septembrim.  

 

Sākusies iepriekšēja reģistrēšanās balsošanai Memoranda padomes vēlēšanās  

Sākusies iepriekšēja reģistrēšanās balsošanai 

Memoranda padomes vēlēšanās - līdz 19.09.2021. 

plkst. 23.59. Vēlēšanas norisināsies laika posmā no 23.-

28.09.2021.  

Vienlaikus turpinās jaunu padomes locekļu 

kandidātu pieteikšana astoņām vietām Memoranda 

padomes sastāvā. Pieteikumi iesniedzami līdz 

2021.gada 19.septembra plkst.23.59, nosūtot uz e-

pastu: nvo@mk.gov.lv. 

Pilnvaru termiņš jaunajiem padomes locekļiem būs no 

2021.gada 1.novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim 

Lai NVO izvirzītu kandidatūru ievēlēšanai padomē, ir jāiesniedz rakstisks pieteikums, kurā ietverta šāda 

informācija par organizāciju un tās izvirzīto kandidātu: 

1. Nevalstiskās organizācijas nosaukums un darbības joma; 

2. Kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze – saskaņā ar nolikumu uz vietu padomē var 

kandidēt Memorandu parakstījušas organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis; 

3. Informācija par kandidāta dalību un sasniegumiem memoranda īstenošanā (pēdējo 12 mēnešu laikā); 

4. Kandidāta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību un motivācija darbam padomē (piemēram, 

prezentācijas, videosižeta, audioieraksta veidā). Plašāka informācija 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://nvo.lv/lv/zina/lpa_pievienotas_vertibas_nodokla_likuma_jaieklauj_atvieglojumi_bezpelnas_organizacijam
mailto:alianse@nvo.lv
https://www.fm.gov.lv/lv/strukturvieniba/netieso-nodoklu-departaments
https://www.fm.gov.lv/lv/strukturvieniba/netieso-nodoklu-departaments
https://www.visidati.lv/aptauja/1764784854/
mailto:nvo@mk.gov.lv
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-izvirzit-kandidaturas-uz-astonam-vietam-memoranda-padomes-sastava
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Aktualitātes jaunā Pašvaldību likuma virzībā 

Š.g. 8.septembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirms otrā lasījuma sāka skatīt 

likumprojektu “Pašvaldību likums”. Komisijas sēdē tika pieņemts lēmums likumprojektu skatīt 

ierastajā kārtībā, nevis sadalot jautājumos pa jautājumu blokiem, lai konceptuāli izdiskutētu jautājumus. 

Ar sēdes audio protokolu var iepazīties šeit.  

Komisija turpinās darbu pie likumprojekta izskatīšanas 15. septembrī plkst. 10.00 un sāks skatīt sadaļu 

par pašvaldību kompetenci un autonomajām funkcijām. Iesniegto priekšlikumu apkopojums (tabula) 

pieejams šeit. 

 

AIF meklē kolēģi - stratēģisko projektu koordinatoru 

Aktīvo iedzīvotāju fonds meklē kolēģi - stratēģisko 

projektu koordinatoru, kuram sirdī tuva pilsoniskā 

sabiedrība un demokrātijas procesu praktizēšana un 

kurš ir gatavs būt atbalsta un uzraudzības persona 

Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu 

īstenotājiem. 

Ko sagaidām no Tevis?  

• pārliecību, ka tikai izglītota un aktīva pilsoniska 

sabiedrība ir pamats demokrātijas turpinātībai 

Latvijā un motivāciju sekmēt šādas sabiedrības 

esamību. 

• pieredzi pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar 

formālām, neformālām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām; 

• pieredzi projektu vadībā,  uzraudzībā vai citos ar projektu konkursu organizēšanu saistītos 

procesos;  

• pieredzi darbā ar informāciju un pasākumu organizēšanu; 

• spēju apkopot un strukturēt plaša apjoma datus; 

• labas datorprasmes, tai skaitā ar MS Excel; 

• labas tekstu veidošanas un neformāli lietišķās komunikācijas prasmes; 

• izcilas latviešus valodas zināšanas un, vēlams, labas angļu valodas zināšanas; 

• aizrautību, izzinot jaunus procesus, cilvēkus un vietas; 

• spēju patstāvīgi plānot un elastīgi pielāgot savu darba laiku;  

• un, protams, vēlmi iesaistīties Aktīvo iedzīvotāju fonda procesos un aktivitātēs, kā arī būt daļai no 

komandas! 

Ko Tev būs iespēja darīt? 

• pārraudzīt AIF stratēģisko projektu ieviešanu, tai skaitā sniegt konsultācijas un atbalstu projektu 

īstenotājiem, pārbaudīt satura un finanšu atskaites;  

• organizēt atbalsta pasākumus projektu īstenotājiem to savstarpējas sinerģijas attīstībai un 

kapacitātes stiprināšanai; 

• sekot līdzi aktuālajiem līdzdalības procesiem valstī un koordinēt projektu īstenotāju iespējas tajos 

iesaistīties. 

Ko Tev piedāvājam? 

• Elastīgu darba laiku, kuru plāno un nosaki Tu pats; 

• Iespēju strādāt daļēji attālināti (no mājām); 

• Pilnas slodzes darbu; 

• Atalgojumu 1360 euro  mēnesī bruto pirms nodokļu nomaksas; 

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/c151f9a2a6869b1ac225874400367c02/$FILE/2021_09_08_VPPK_1000.mp3
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/9A55166E7C80A7AFC225874A00383889?OpenDocument
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• Veselības apdrošināšanu; 

• Biroju Rīgas centrā; 

• Darba attiecības no 2021. gada 18.oktobra (vēlams) līdz 2023. gada 30. jūnijam, ar iespēju turpināt 

darbu Latvijas Pilsoniskajā aliansē pēc tā brīža aktuālās situācijas un iespējām. 

Gaidīsim Tavu CV un īsu redzējumu par to, kā veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

savstarpējo sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai līdz 24. septembrim uz e-pastu alianse@nvo.lv! 

 

Nodibinājums “Hospiss LV” ir pievienojies LPA 

Latvijas Pilsoniskās alianses biedru saimei pievienojies 

nodibinājums “Hospiss LV”. 

“Hospiss LV” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis 

ir aktualizēt paliatīvās aprūpes pakalpojumu nozīmi, lai pacienti 

pēdējo atvēlēto laiku varētu pavadīt patīkamos apstākļos, 

profesionāla personāla uzraudzībā. 

“Hospiss LV” strādā, lai sniegtu praktisku palīdzību pacientu 

vajadzību un vēlmju nodrošināšanā, rosinātu diskusiju 

sabiedrībā un veicināt kvalitatīvas paliatīvās aprūpes pieejamību 

visā valstī. Vairāk par biedrību var uzzināt mājaslapā 

https://hospiss.lv/.   

Sirsnīgi sveicam LPA biedru saimē! Latvijas Pilsoniskā alianse šobrīd apvieno 141 Latvijas biedrības, 

nodibinājumus un individuālas personas. Plašāk ar LPA biedriem iespējams iepazīties šeit. 

 

II LĪDZDALĪBA 
 

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 6. 

līdz 10. septembrim, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

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

• Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija turpinās skatīt likumprojektu “Pašvaldību 

likums”. Komisijas sēde notiks 15.septembrī plkst. 10.00. Plānots skatīt likuma II nodaļu 

(pašvaldību kompetence un autonomās funkcijas). 

 

* Apkopojums veikts 2021. gada 9.septembrī 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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:alianse@nvo.lv
https://hospiss.lv/
https://nvo.lv/lv/musejie/
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_iespejas2021-09-09
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Latgalē diskutēs par iekļaujošu līdzdalību un veiksmīgāku sadarbību starp valsts 

pārvaldi un NVO sektoru 

16. septembrī Latgales plānošanas reģions (LPR) un biedrība 

“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina iesaistītās 

un ieinteresētās puses/personas piedalīties LPR un Latgales 

nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda Padomes sēdē, kas 

notiks viesu namā “Zaļā sala” (adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, 

Rēzeknes novads) no pl.: 10:00 līdz 12:30. 

Kopā ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni, Sabiedrības 

integrācijas fonda direktori Zaigu Pūci un SIF direktora vietnieku Reini Lasmani, Aktīvo iedzīvotāju 

fonda Padomes locekļiem Oskaru Zuģicki un Uldi Dūmiņu un Ziemeļvalstu pārstāvniecības biroja 

Daugavpilī vadītāju Vadimu Murašovu un Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem tiks 

pārrunāti esošie un turpmāk pieejamie atbalsta instrumenti sabiedrības līdzdalības veicināšanai Latgalē, 

veiksmīgāka sadarbība starp valsts pārvaldi un NVO sektoru,  iekļaujoša līdzdalība un citas aktuālas 

tēmas. 

Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit. Lai piedalītos pasākumā, aicinām nevalstiskā sektora 

pārstāvjus reģistrēties šim pasākumam, aizpildot pieteikuma anketu.  

 

Delna publicē pētījumu par naudas atmazgāšanu Baltijas valstīs 

Delna ir publicējusi savu jaunāko pētījumu par naudas atmazgāšanas gadījumiem Baltijas valstīs un 

identificē galvenās iezīmes sarežģītām naudas atmazgāšanas shēmām, kas veiktas caur Latvijas un 

citām Baltijas valstu bankām. Pētījumā izvērtējam šo valstu valdību centienus novērst līdzīgu shēmu 

atkārtošanos nākotnē. Balstoties uz pētījumā apskatīto, Delna sniedz rekomendācijas Latvijas valdībai, 

norādot uz nepieciešamību atbalstīt pašreizējos ES centienus izveidot pārnacionālu uzraudzības un 

ziņošanas mehānismu pārrobežas darījumiem, kā arī norāda uz virkni citiem īstenojamajiem pasākumiem. 

Ar pētījumu (angļu valodā) aicinām iepazīties šeit.  

Delnas pētnieks Antonio Greko speciāli LV portālam sagatavoja rakstu par izpētē secināto, apskatot 

Latvijas bankas sektora “attīrīšanas” sekas un jaunos riskus naudas atmazgāšanai Latvijā. Ar rakstu LV 

portālam aicinām iepazīties šeit.  

 

Patvēruma meklētāju skaita straujš pieaugums uz Latvijas/ Baltkrievijas robežas 

paplašina esošās LSK palīdzības apjomus 

Pēdējā laika aktualitāte – patvēruma meklētāju 

skaita straujš pieaugums uz Latvijas/ Baltkrievijas 

robežas paplašina esošās biedrības “Latvijas 

Sarkanais Krusts” (LSK) palīdzības (mentori, 

humānā palīdzība) apjomus palīdzības meklētāju 

izvietošanas vietās, un tiek meklēti jauni 

sadarbības modeļi, piemēram, ar Valsts robežsardzi 

un pašvaldību institūcijām. LSK pēc iespējas 

sadarbojas ar krīzes apstākļos strādājošām valsts un 

pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstiskā sektora 

pārstāvjiem, jo tikai kopējs, savstarpēji papildinošs, 

nevis dublējošs un izslēdzošs darbs, sniegs 

http://www.nvoc.lv/upload/DNVOAC%20Memorands%2016.09.2021%20programma.pdf
https://ej.uz/16092021Memorads
https://list.mg2.mlgnserv.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=6a8d20cb04934b2f&e=95362051c5bda2d0
https://list.mg2.mlgnserv.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=dd90e1cfb38e8a2b&e=95362051c5bda2d0
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maksimālo efektu mērķa auditorijai – patvēruma meklētājiem. LSK izsaka pateicību par iesaistīšanos un 

aktivitātēm visiem LSK brīvprātīgajiem, biedriem un darbiniekiem, kā arī visiem citu NVO cilvēkiem par 

aktīvu pozīciju un reāliem darbiem, jo – tikai kopā varam palīdzēt!  

 

Piesakies “Labo darbu nedēļai 2021” un izdari labu darbu! 

“Labo darbu nedēļa” šogad norisināsies no 4. līdz 10. oktobrim. Akcijas 

laikā darbosies interaktīva mājas lapa ar Latvijas karti, kurā ikvienam 

dalībniekam ir iespēja atzīmēt savu plānoto vai/un paveikto labo darbu. 

Šogad Latvijas iedzīvotājus aicinām pievērst īpašu uzmanību saviem 

līdzcilvēkiem - iespējams, valstī pastāvošo ierobežojumu un noslēgtības 

dēļ, kādam no kaimiņu senioriem, klasesbiedriem, darba biedriem vai 

draugiem ir zudusi vēlme draudzēties un komunicēt -  nepaliec 

vienaldzīgs un aicini uz pastaigu, sarunu vai kopīgi paveicat kādu labo 

darbu.  

Lai padarītu labos darbus redzamākus, noteikti pastāstiet par saviem 

labajiem darbiem mums un iedvesmojiet citus! Ja zināt, kam noderētu 

palīdzība, droši rakstiet uz e-pastu: info@palidzesim.lv un visi kopā mēs 

varēsim palīdzēt! Iedvesmai šeit apskatāmi pagājušajā gadā reģistrētie 

labie darbi. Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!  

  

Tiesībsargs izsludina tradicionālo konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti 

atbalstam” 

Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas 

Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva 

cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt 

individuālus sasniegumus, kā arī sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbu. 

Konkursa balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2020. gada 

1. septembra līdz 2021. gada 1. septembrim.  Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas 

cilvēkiem ar invaliditāti  Covid-19 pandēmijas laikā.  

Konkursā drīkst pieteikt sevi vai personu, nevalstisko organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, 

domubiedru grupu atbilstoši nominācijām. Nominantu pieteikšana notiek no 7. septembra līdz 

5. oktobrim. Par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem plašāk var uzzināt konkursa 

nolikumā.  

 

Steidzami aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar bēgļiem un patvēruma 

meklētājiem 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” steidzami aicina 

darbā tolerantu un komunikablu SOCIĀLO 

DARBINIEKU Patvēruma meklētāju izmitināšanas 

centrā, Muceniekos, projekta „Sociālā darbinieka un 

sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma 

meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu” 

ietvaros! Plašāka informācija par vakanci atradīsiet šeit. 

Pieteikumus līdz 17. septembrim aicinām sūtīt uz e-

pastu: gundega.rupenheite@redcross.lv, tematā norādot 

“Vakance: sociālais darbinieks”. Sīkāka informācija, 

zvanot pa tālruni + 371 28379100.  

http://labodarbunedela.palidzesim.lv/
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/ieplano-savu-labo-darbu
mailto:info@palidzesim.lv
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivs
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivs
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivs
https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-izsludina-tradicionalo-konkursu-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam
https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-izsludina-tradicionalo-konkursu-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/sociala-darbinieka-un-sociala-mentora-pakalpojumu-nodrosinasana-patveruma-mekletajiem-un-personam-ar-begla-vai-alternativo-statusu-2019-2022/
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/sociala-darbinieka-un-sociala-mentora-pakalpojumu-nodrosinasana-patveruma-mekletajiem-un-personam-ar-begla-vai-alternativo-statusu-2019-2022/
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/sociala-darbinieka-un-sociala-mentora-pakalpojumu-nodrosinasana-patveruma-mekletajiem-un-personam-ar-begla-vai-alternativo-statusu-2019-2022/
https://www.redcross.lv/steidzami-aicina-darba-socialo-darbinieku-darbam-ar-begliem-un-patveruma-mekletajiem/
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Uzvelc pašmāju zīmola džemperi un atbalsti dzīvnieku aizsardzību 

Gada aukstajos mēnešos dzīvnieku aizsardzības biedrībām un 

patversmēm ir daudz vairāk darba, jo ielās parādāš arvien 

vairāk un vairāk bez mājām palikuši kaķi un suņi. Daudzi 

ziedo savu brīvo laiku pēc darba, palīdzot rūpēties par novārtā 

atstātajiem dzīvniekiem. Taču citi, kuriem vienkārši nepietiek 

tik daudz laika šādiem darbiem, izvēlas ziedot savus līdzekļus 

labdarībai.  

Tāpēc, lai  dotu cilvēkiem iespēju saņemt arī kaut ko jauku 

par viņu ziedojumiem, Anastasija Jahova kopā ar kolēģi 

Irinu Zaicevu izdomāja atvērt interneta veikalu “Pūkainis 

Shop”, kurā interesenti var iegādāties skaistus un kvalitatīvus 

apģērbus, kā arī aksesuārus un citas preces, automātiski 

ziedojot daļu no pirkuma summas Latvijas dzīvnieku 

patversmēm un citām dzīvnieku aizsardzības 

organizācijām. Zīmols ir ciešā sadarbībā ar biedrību 

“Pukainis.lv”, kas jau sešus gadus palīdz dzīvnieku 

patversmēs nonākušajiem mīluļiem atrast savas īstās mājas.  

Vairāk informāciju par “Pūkainis Shop” var atrast 

Etsy veikalā, kā arī Facebook un Instagram lapās.  

 

 

III NVO INFORMĒ 

 
Latvijas Ārstu biedrība izveidojusi Covid-19 infekcijas profilakses darba grupu 

Šobrīd zinātnē balstītie dati atspoguļo, ka vakcinācija pret Covid-19 ir viens no būtiskākajiem un 

efektīvākajiem profilakses pasākumiem pandēmijas apkarošanai, kā arī Latvijā reģistrētās vakcīnas ir 

drošas un efektīvas.  

Lai atbalstītu vakcinācijas aptveres palielināšanu un sniegtu nepārprotamu un skaidru, zinātnē 

bāzētu viedokli par profilaktiskiem pasākumiem Covid-19 ierobežošanai, Latvijas Ārstu biedrība 

(turpmāk – LĀB) šā gada 2. septembrī ir izveidojusi Covid-19 infekcijas profilakses darba grupu. 

Darba grupā ir ievēlēti: LĀB viceprezidents Dr. Roberts Fūrmanis un LĀB valdes locekļi dr. Kārlis 

Rācenis, prof. Gustavs Latkovskis, prof. Alvils Krams. Darba grupu vada LĀB viceprezidents Dr. Roberts 

Fūrmanis. Plašāku informāciju iegūsiet šeit. 

 

LPS iesaistījusies starptautiskā projektā par iniciatīvu veicināšanu klimata 

pārmaiņu jomā 

Lai veicinātu vietējās iniciatīvas klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomā, Latvijas Pašvaldību 

savienība (LPS) sadarbībā ar projekta partneriem no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un 

Krievijas 1. septembrī sāka projekta projekta “Climate Mainstreaming Locally in the Baltic Sea 

Region (CliMaLoc)” īstenošanu. 

7. septembrī notika projekta “CliMaLoc” atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās LPS ģenerālsekretāre 

Mudīte Priede, padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa un projekta vadītāja Elita 

Kresse. Sanāksmē projekta partneri iepazīstināja dalībniekus ar organizācijām, kuras pārstāv, uzsverot 

vēlmi veidot ilgtspējīgas sadarbības partnerības un apmainīties ar labo praksi, lai meklētu efektīvus un 

http://www.etsy.com/shop/Pukainis
https://www.facebook.com/pukainis.shop
https://www.instagram.com/pukainis_shop
https://www.arstubiedriba.lv/latvijas-arstu-biedriba-izveidojusi-covid-19-infekcijas-profilakses-darba-grupu/
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inovatīvus risinājumus pašvaldību identificētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar Eiropas jaunās izaugsmes 

stratēģijas – Eiropas zaļā kursa – prioritātēm. Plašaka informācija pieejama šeit. 

 

Tiek veidota jaunatnes jomas resursu karte 

31. augustā tika aizvadīta otrā aktivitāte projektā “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un 

Dienvidkurzemes pašvaldībās”. Šoreiz kopā ar dažādiem speciālistiem un jauniešiem no Liepājas un 

Dienvidkurzemes novada strādājām pie jaunatnes jomas resursu kartes izstrādes. 

Resursu karte būs materiāls, kur vienkopus ir apkopoti Liepājā un Dienvidkurzemē pieejamie resursi 

jaunatnes jomā. Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes novada 

jauniešu “IDEJU MĀJU”. Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

Izsludina literāro konkursu „Doma izgaismo vārdu“ bērniem un jauniešiem 

Valkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi izsludina 

literāro konkursu „Doma izgaismo vārdu“ bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis - radīt bērniem 

un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, veicināt radošās 

domas attīstību un rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs. 

Konkursa dalībnieki - bērni un jaunieši vecumā no 10-18 gadiem. Plašāka informācija atrodama šeit. 

 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Izsludināts lielākais konkurss nevaldības organizācijām – “NVO fonds” 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu lielākajā programmā 

nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam – “NVO fonds”, kuras mērķis ir stiprināt pilsoniskās 

sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Programmas ietvaros pieejamais 

finansējums 2022.gadā ir gandrīz par 500 000 EUR lielāks nekā šogad, sasniedzot nepilnus 2 milj. 

EUR. 

2022. gada “NVO fonds” konkursā saglabāti priekšnosacījumi, kuri veiksmīgi ir adaptēti iepriekšējos 

gados. “NVO fonds” ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no četriem darbības virzieniem: “NVO 

darbības stiprināšana”; “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”; “atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības 

aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”. Konkursā makroprojektu 

kategorijā 2022.gadā paredzēts finansējums 1 510 470 EUR apmērā, savukārt mikroprojektiem – 377 618 

EUR. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 30.septembra plkst.12.00. 

Lai informētu projektu iesniedzējus par pieteikšanos un konkursa norisi, 22.septembrī plkst. 11.00 tiks 

organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs, kura laikā interesentiem būs iespējams uzdot savus 

jautājumus. Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams 

iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

 

Piesakies praktiskam semināram par līgumu slēgšanu ar nodarbinātajiem 

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

tiešsaistes semināram “Kā NVO slēgt līgumus ar nodarbinātajiem, ievērojot izmaiņas 

likumdošanā?”. Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā trešdien, 15. septembrī, no plkst. 15.00 

līdz 18.00. Semināru vadīs Linda Miezīte, lektore, praktizējoša konsultante un pasniedzēja nodokļu, 

grāmatvedības finanšu un juridiskajos jautājumos. Aicinām semināram reģistrēties šeit. Interesentiem, 

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6901-lps-iesaistijusies-starptautiska-projekta-par-iniciativu-veicinasanu-klimata-parmainu-joma
https://www.youpluss.lv/jaunumi/tpost/ltog3p6e31-strdjam-pie-jaunatnes-jomas-resursu-kart
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/izsludina-literaro-konkursu-doma-izgaismo-vardu-berniem-un-jauniesiem-2
www.sif.gov.lv%20
https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi
https://ej.uz/nvonod
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kuri būs pieteikušies līdz 14. septembrim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties 

lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses! FB pasākums  

 

 

Izsludināts konkurss ģimeņu interešu pārstāvošo NVO atbalstam  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu 

pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu interešu 

pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības 

nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras 

piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā 

valsts līmenī.  Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

ir 2021.gada 1.oktobra plkst.12.00.  

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, 

pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".  

 

Erasmus+ aicina uz semināru par maza mēroga partnerību projektu pieteikumu 

sagatavošanu 

16. septembrī plkst. 13.00 Valsts izglītības 

attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes 

semināru par KA2 aktivitātes “Partnerības 

sadarbībai" maza mēroga partnerību projektu 

pieteikumu sagatavošanu konkursa  2.kārtas 

ietvaros skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības 

sektoros. 

Maza mēroga partnerību projektos var piedalīties 

visu veidu organizācijas, kas aktīvi strādā skolu, 

pieaugušo vai profesionālās izglītības sektoros vai 

citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī citas organizācijas, kas īsteno dažādas jomas ietverošas darbības. 

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota Erasmus+ programmas 

valstī. Plašāka informācija par pasākumu semināra programmā. 

Pieteikties semināram var tiešsaistē līdz 15.septembra plkst. 13.00. Erasmus+ programmas 2021. gada 

konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. 

 

 

Aicina pieteikties semināram “Pieaugušo izglītības nākotne: aktualitātes un 

prognozes”  

EPALE Nacionālais atbalsta dienests Latvijā aicina 

pieteikties semināram “Pieaugušo izglītības nākotne: 

aktualitātes un prognozes”. Seminārs norisināsies 30. 

septembrī no plkst. 11.00 līdz 13.00, Izglītības un zinātnes 

ministrijā. Paredzēts, ka pasākumā varēs piedalīties gan 

klātienē, gan attālināti tiešsaistē – atbilstoši tā mirkļa 

epidemioloģiskajai situācijai un prasībām. 

Pieteikties semināram var līdz 23. septembrim, pieteikšanās 

šeit. Semināram jāpiereģistrējas neatkarīgi no izvēlētā dalības 

veida.Klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots, un ierašanās 

pieļaujama tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu. 

https://fb.me/e/3KHMN6mkA
http://www.sif.gov.lv/
https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi
https://www.viaa.gov.lv/lv/media/14105/download
https://forms.gle/TsMMfs5aoBgz5h5z7
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/izsludinam-pieteiksanos-informativam-seminaram-pieauguso-izglitibas-nakotne-aktualitates-un
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Izsludināts konkurss diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu 

pieteikumu konkursu “Atbalsts diasporas un Latvijas 

bērnu kopējām nometnēm”. Konkursa mērķis ir atbalstīt 

nevaldību organizāciju (NVO), t.sk. diasporas organizāciju 

projektus, kuri veicina diasporas saiknes ar Latviju 

saglabāšanu un tās nacionālās identitātes 

stiprināšanu. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums 

2022.gadā ir 140 865 EUR.   

Projekta mērķa grupa ir bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

ir 2021.gada 8. oktobra plkst.12.00.  Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un 

budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".  

 

 

VI LV PORTĀLĀ 
 

Sācies desmit raidījumu cikls “Zini savas tiesības!” 

Pēc pāris gadu pārtraukuma iedzīvotāju 

tiesībpratības veicināšanai 1. septembrī ir uzsākts 

Latvijas Reģionu televīzijas (“Re:TV”) veidotais 

desmit raidījumu cikls “Zini savas tiesības!”. 

Kopumā desmit televīzijas raidījumi ir veidoti ar LV 

portāla redakcionālo atbalstu un piedāvā vispārēju 

ieskatu attiecīgajā tiesību tēmā, ko sniedz gan atbildīgo 

valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, gan ielās 

uzrunātie iedzīvotāji, kuri dalās savā pieredzē. 

Raidījumi veidoti kā informatīvi izglītojoša diskusija ar 

pieaicinātajiem ekspertiem, tajos būs iespēja uzklausīt 

arī jomas speciālistu padomus, kā risināt problēmsituācijas, kuras iedzīvotāji iepriekš aprakstījuši LV 

portāla e-konsultāciju sadaļai iesūtītajos jautājumos. Lasīt vairāk.  

 

LRA aicina uz atvērtu dialogu, risinot mazākumtautību satura pieejamību 

Latvijas raidorganizāciju asociācija (turpmāk LRA) pauž atbalstu Latvijas informatīvās telpas 

stiprināšanai krievvalodīgās auditorijas vidū, sadarbojoties gan ar komerciālajiem, gan sabiedriskajiem 

medijiem. LRA vairākkārtēji ir uzsvērusi nepieciešamību nodrošināt krievvalodīgo auditoriju ar 

uzticamu un aktuālu informāciju, kā arī sniegusi ieteikumus, kā veicināt informatīvās telpas 

stiprināšanu, iesaistot ne tikai sabiedriskos, bet arī komerciālos medijus. 

Informatīvajā telpā no politikas veidotāju un sabiedriskā medija puses ir izskanējis priekšlikumus par 

jauna kanāla izveidi mazākumtautību satura paplašināšanai, piesaistot papildus finansējumu no valsts. 

LRA, uzskata, ka plānoto mērķu sasniegšanai ir nepieciešams atvērts visu mediju tirgus un politikas 

veidotāju kopīgs dialogs. Lasīt vairāk. 

 

http://www.sif.gov.lv/
https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi
https://lvportals.lv/norises/331960-sacies-desmit-raidijumu-cikls-zini-savas-tiesibas-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/332063-lra-aicina-uz-atvertu-dialogu-risinot-mazakumtautibu-satura-pieejamibu-2021
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Ārpusklases izglītības nodarbības kultūrvietās varēs organizēt atbilstoši noteiktām 

prasībām 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas sanāksmē 6. septembrī apstiprināts Kultūras ministrijas 

(KM) piedāvātais risinājums, kā turpmāk kultūrvietās organizējamas ārpusklases izglītības 

nodarbības skolēniem nelielas izglītības iestādes vai vienas klases ietvaros, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

Mācību procesa ietvaros īstenotās ārpusklases izglītības nodarbības, kas notiek kultūrvietās – piemēram, 

muzeja apmeklējumu, grupu aktivitātes bibliotēkās, kino, teātra vai koncerta apmeklējumu, 

programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu – var organizēt skolēnu grupām vienas izglītības 

iestādes vai klases kolektīva ietvaros atbilstoši testēšanas algoritmam, ko nosaka normatīvais regulējums. 

Savukārt, ja kultūras norises ārpusklases izglītības ietvaros notiek skolā vai pirmsskolā, tajās iesaistītajām 

personām jāievēro izglītības iestādē noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Lasīt plašāk. 

 

 

VII NVO PASAULĒ 

 

2021. gada stratēģiskās prognozēšanas ziņojums. ES ilgtermiņa spēju un rīcības 

brīvības stiprināšana 

Eiropas Komisija 8.septembrī pieņēma otro ikgadējo 

stratēģiskās prognozēšanas ziņojumu “ES spējas un 

rīcības brīvība”. Šajā paziņojumā izklāstīta uz nākotni 

vērsta un daudzdisciplīnu perspektīva attiecībā uz ES 

atvērto stratēģisko autonomiju arvien daudzpolārākā 

un arvien vairāk apstrīdētā globālajā kārtībā. Komisija 

ir noteikusi četras galvenās globālās tendences, kas 

ietekmē ES spējas un rīcības brīvību: klimata 

pārmaiņas un citas vides problēmas; digitālā 

hipersavienojamība un tehnoloģiskā pārveide; 

spiediens uz demokrātiju un vērtībām; kā arī 

pārmaiņas globālajā kārtībā un demogrāfijā. Tā ir arī 

noteikusi 10 galvenās darbības jomas, kurās ES var izmantot savas globālās līderības un atvērtās 

stratēģiskās autonomijas iespējas. Tādējādi stratēģiskā prognozēšana turpina būt Komisijas darba 

programmu un prioritāšu noteikšanas pamatā. Uzzināt plašāk. 

 

Amplify: Padariet Eiropas nākotni par savu 

Amplify projekts darbojas 12 Eiropas valstīs. Tās galvenais mērķis ir apkopot 

idejas, priekšlikumus, ieteikumus un bažas par kultūras redzējumu Eiropas 

nākotnē. Ir četras galvenās projekta daļas, kas balstās uz sadarbību un enerģiju 

kopienas līmenī. Projekta laikā projekta dalībnieki kopā izstrādā ieteikumu 

kopumu ES lēmumu pieņēmējiem, koncentrējoties uz idejām, cerībām un 

prasībām par Eiropas nākotnes vīziju. Pēc konferences beigām būs iespēja 

atbildēt uz šīm idejām un tās publiski aizstāvēt. Plašāku informāciju par Amplify 

uzzināsiet brošūrā. 

Noskatieties publisko kampaņas #Amplify atklāšanu, kas notika 7. septembrī.  

 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/332147-arpusklases-izglitibas-nodarbibas-kulturvietas-vares-organizet-atbilstosi-noteiktam-prasibam-2021
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/2021-gada-strategiskas-prognozesanas-zinojums-es-ilgtermina-speju-un-ricibas-brivibas_lv
https://cultureactioneurope.org/files/2021/06/Amplify-Leaflet.pdf
https://cultureactioneurope.org/projects/amplify-make-the-future-of-europe-yours/
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Aicina NVO piedalīties aptaujā par Covid-19 ietekmi uz pamatttiesībām un 

pilsonisko telpu 

Šī anketa ir daļa no pētījuma, ko veica Eiropas Pilsoniskā sabiedrība, Eiropas Pilsoniskais forums, Eiropas 

Bezpeļņas tiesību centrs un Sabiedrisko lietu institūts, un kuru pasūtīja Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja (EESK). Mērķis ir saprast, ar kādām problēmām Eiropas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas (PSO) ir saskārušās COVID-19 pandēmijas rezultātā, kā šie šķēršļi ir ietekmējuši 

pilsoniskās sabiedrības darbību un kādas ir pieejamās politikas iespējas to novēršanai. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai plānotu un īstenotu nākamos pētījuma posmus, kas vērsti uz atbalsta 

veidiem, kas organizācijām nepieciešami valsts un Eiropas līmenī. Rezultāts taps pētījums, kurā būs 

ieteikumi par nepieciešamajiem likumdošanas un institucionālajiem pasākumiem.Anketu aicinām 

aizpildīt šeit. 

 
 

 

 

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 Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oeZz0uvarkmzKHurjwOX4jJc7DbpiPJKvN2amQ3OpipUOUIyQlNFTFRRMThTRllGM1RCVVhJM0oxQy4u
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

