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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
LPA aicina izstrādāt atbalsta mehānismu energokrīzes pārvarēšanai biedrībām un
nodibinājumiem
Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtījusi
aicinājumu Ministru prezidentam Krišjānim
Kariņam un Ekonomikas ministrei Ilzei
Indriksonei nodrošināt atbalsta mehānismus, lai
biedrībām un nodibinājumiem būtu iespējams
pārvarēt apkures krīzi un turpināt darbību.
Lai ekonomētu līdzekļus, daudzas biedrības un
nodibinājumi jau šobrīd sadarbojas biroju telpu
izmantošanā, tāpat arī ir biedrības, kuras vispār ir
atteikušās no telpu izmantošanas savām vajadzībām,
tomēr pilnīgi bez telpu izmantošanas nevar iztikt. Tā
kā lielākā daļa no biedrībām un nodibinājumiem
finansējumu gūst no projektu (grantu) konkursiem, daļa no kuriem ir sākušies pirms energoresursu cenu
celšanās un attiecīgi nebija iespējams paredzēt, ka izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem var tik
strauji un būtiski augt, lai būtu iespējams paredzēt šādu cenu kāpumu savu budžetu izdevumu pozīcijās.
LPA vērš uzmanību, ka liela no daļa no 17 000 Latvijā aktīvajām nevalstiskajām organizācijām īsteno
daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno ne valsts un pašvaldības iestādes, stradājot tādās
nozarēs kā sociālā un veselības aprūpe (pēc Labklājības ministrijas sniegtajiem datiem, 35% no
reģistrētajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir nevalstiskās organizācijas), sports, kultūra, izglītība,
pilsoniskās sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti.
Ar vēstuli var iepazīties šeit.
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LPA darba kārtībā
Atskats uz nedēļu 07.11.- 11.11.
•

•

No 10. – 12. novembrim Kristīne Zonberga piedalās Eiropas Pilsoņu foruma (European
Civic forum) valdes sēdē un Eiropas Pilsoņu akadēmijas (European Civic Academy) šī gada
sasaukumā Itālijā, Florencē, kuras tēma - kā demokrātiska pilsoniskā sabiedrība var virzīt
sistēmiskas pārmaiņas?
Piektdien, 11. novembrī, politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalījās Valsts Kancelejas
organizētā seminārā par TAP portālu.

Plāni nedēļai no 14.11. – 20.11.
•
•
•
•

Otrdien, 15. novembrī notiks programmas “ASNS” pilsoniskās sabiedrības izaugsmei
atklāšanas pasākums, kuru rīko LPA birojs un kurā piedalīsies arī LPA padomes
priekšsēdētājs Georgs Rubenis.
LPA sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Aldiņa 15. un 16. novembrī Briselē piedalīsies
Eiropas Parlamenta rīkotā pasākumā Eiropas pilsoniskās sabiedrībs pārstāvjiem.
Ceturtdien, 17. novembrī, Artis Zaļūksnis piedalīsies iknedēļas Valsts sekretāru sanāksmē.
Līdz 20. novembrim LPA direktore Kristīne Zonberga atradīsies prombūtnē.

15. novembrī – pilsoniskās sabiedrības izaugsmes programmas “ASNS” atklāšana
Otrdien, 15. novembrī, no plkst. 15.00-17.00, norisināsies
programmas “ASNS” pilsoniskās sabiedrības izaugsmei
atklāšanai.
Pasākuma ietvaros:
• Izgaismosim labos stāstus no Latvijas un ārvalstīm,
parādot, ka palīdzēt dažādos formātos var ikviens.
• Diskutēsim par atbalsta formām pilsoniskās sabiedrības
ilgtspējai – esošā situācija, nepieciešamie uzlabojumi un
pieredzes stāsti no ārvalstīm.
• Prezentēsim pilsoniskās izaugsmes programmu “ASNS” un digitālo platformu (praktisku rīku, kur
satikties atbalsta un resursu sniedzējiem ar tiem, kuriem tas nepieciešams).
Pasākumā ar savu pieredzi dalīsies pārstāvji no Latvijas Samariešu apvienības projekta “Paēdušai
Latvijai”, Bērnu slimnīcas fonda un Vecāku mājas, nodibinājuma “HOSPISS LV”, kustības “Gribu
palīdzēt bēgļiem” un zvērinātu advokatu biroja “Sorainen Latvija” un uzņēmuma “Maxima Latvija”, kā
arī Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji iepazīstinās ar platformas “ASNS” izmantošanas iespējām.
Pasākumam būs iespējams sekot līdzi tiešsaistē, Latvijas Pilsoniskās alianses Facebook lapā. To vadīs
ilgtspējas eksperte Dace Akule. Darba valodas: latviešu un angļu. Informācija par programmu “ASNS”
pieejama šeit.
Projekts tiek īstenots ar Zviedrijas Institūta finansējumu, Zviedrijas vēstniecības atbalstu un līdzfinansēts
Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Daļu no atklāšanas pasākuma finansiāli
atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”.
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LPA padomes priekšsēdētājs Georgs Rubenis raidījumā “Kas notiek Latvijā?
Latvijas Pilsoniskās alianses priekšsēdētājs
Georgs Rubenis trešdien, 9. novembrī, piedalījās
diskusijā “Kas notiek ar jaunās koalīcijas un
valdības
atbildības
jomu
sadali
un
deklarāciju?”.
Raidījumā piedalījās arī piedalījās Arvils Ašeradens
(“Jaunā Vienotība”), Uldis Pīlēns (“Apvienotais
saraksts”), Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība),
kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras prezidents Aigars Rostovskis, biedrības
“Latvijas formula 2050” valdes loceklis Gundars
Bērziņš un Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
Pēteris Vilks.
Raidījuma ierakstu iespējams noskatīties šeit.

Gints Klāsons: Ir jāsatraucas, ka jauniešu skaits Latvijā samazinās straujāk nekā
iedzīvotāju skaits
Jauniešu skaits Latvijā strauji samazinājās
pēc ekonomiskās krīzes 2007. gadā. Iepriekš
katrs piektais iedzīvotājs Latvijā bija jaunietis,
bet tagad – katrs desmitais. Sociologs,
jaunatnes lietu pētnieks, Latvijas Pilsoniskās
alianses datu analītiķis un Latvijas Kultūras
akadēmijas Kultūras un mākslu institūta lietišķo
pētījumu projektu vadītājs Gints Klāsons intervijā
portālam lsm.lv skaidro, ka skaitļi paši par sevi
nenozīmē neko labu vai sliktu, kā arī nav tāda
optimālā jauniešu skaita, kas būtu vajadzīgs
valstī, tomēr uztraukums ir, ka jauniešu skaits
samazinās ātrāk nekā iedzīvotāju skaits. Interviju
var izlasīt šeit.

Pārskats par LPA aktualitātēm 2022. gada 3. ceturksnī
Aizvadītajā ceturksnī LPA biroja prioritārās
aktivitātes
galvenokārt
saistījās
ar
aktivitātēm pilsoniskās līdzdalības un
pilsoniskā dialoga veicināšanai, jaunām
iniciatīvām
pilsoniskās
sabiedrības
stiprināšanai un finansējuma pieejamības
jautājumiem. Ar atskata infografiku var
iepazīties šeit, bet plašāks saturiskais pārskats
par LPA aktivitātēm zemāk.
Atbalsts Ukrainai
Akcijā “Caur saulespuķēm sasauksimies
Ukrainas atbalstam!” Latvijas Pilsoniskā alianse
un Eiropas Kustība Latvijā aicināja iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tvert fotomirkļus ar Ukrainas
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simbolu - saulespuķēm - un dalīties ar tiem sociālajos tīklos, tādējādi izrādot savu atbalstu Ukrainai un
tās cilvēkiem.
Pilsoniskās sabiedrības popularizēšana
22. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse un ASV vēstniecība Latvijā apbalvoja četrus
“Balvas cilvēka izaugsmei” 2022. gada laureātus, godinot cilvēkus un organizācijas, kas ar savu
pašaizliedzīgo darbu veicinājuši sabiedrības labklājību, un ar degsmi ilggadīgi strādā, lai stiprinātu
cilvēkus un būtu atbalsta punkts grūtākās dzīves situācijās. Balvas saņēma sociālais uzņēmums “Visi
var!”, Iveta Pokromoviča, Baiba Ziemele un Rojs Puķe.
Jaunas iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā
•

•
•

LPA uzsākusi darbu pie programmas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei. Programma ir
iespēja biedrībām un nodibinājumiem ne tikai atrast sev vajadzīgos resursus, bet arī kļūt par kādas
citas organizācijas atbalstītāju, radot labvēlīgu platformu resursu apmaiņai un pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanai.
Augustā LPA ar ASV vēstniecību Latvijā atbalstu rīkoja nometni “NVO loma sabiedrības
noturības veidošanai: drošība, rīcībspēja un izaugsme”. Nometnes rezultātā izstrādāts
pilsoniskā sektora rīcības plāns iekšējas un ārējās drošības stiprināšanā.
28. septembrī LPA birojā notika seminārs, kā veiksmīgāk īstenot finanšu piesaistes kampaņas
kādas sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas īstenošanai. Semināru vadīja “P2P fundraising”
eksperts no Dānijas: Jesper Jull Jensen, platformas “Better Now” vadītājs. Galvenā Peer to peer
(P2P) fundraising ideja - līdzekļu vākšanas kampaņu popularizē brīvprātīgie un iesaistās kopienas,
draugi, kuri nodod ziņu viens otram.

Pilsoniskās līdzdalības un pilsoniskā dialoga veicināšana
•

•

•
•

Jau kopš gada sākuma LPA īstenoja dažādas aktivitātes, lai mudinātu politiskās partijas un to
apvienības, kas kandidēja uz 14.Saeimu, programmās un turpmāko četru gadu plānos ietvertu arī
politiskās
apņemšanās
un
darbības
pilsoniskās
sabiedrības
un
demokrātijas
stiprināšanai. Kopsavelkot, līdz 14. Saeimas vēlēšanām, LPA dažādos formātos ir tikusies un
pārrunājusi pilsoniskās sabiedrības aktuālās problēmas un prioritātes ar deviņām
politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī Ministru prezidentu.
LPA nosūtīja aicinājumu Pārresoru koordinācijas centram, veicot grozījumus “Valsts pārvaldes
iekārtas likumā”, papildināt esošās Valsts kancelejas funkcijas ar sekojošām: sekmēt
pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku un veicināt sabiedrības līdzdalību, tai skaitā
pilsonisko dialogu.
LPA sniedza atkārtotu atzinumu par Atveseļošanās un noturības plāna NVO programmas
īstenošanas noteikumiem, aicinot nodrošināt harmonizāciju starp MK noteikumu redakciju un
anotācijā iekļauto skaidrojumu par izmaksu aprēķinu. Rezultāts: LPA iebildumi ņemti vērā daļēji.
LPA turpināja uzturēt iebildumus par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas tiek iekļautas
ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sastāvā, FM
nodrošināt kvalitatīvu un līdzsvarotu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā par ES fondiem un
precizēt: lai iekļautu NVO uzraudzības komitejas sastāvā, nepieciešams izsludināt atklātu
konkursu uz ikvienu NVO vietu, nodrošināt, ka NVO pārstāvība ir līdzsvarota, izstrādāt skaidrus
NVO atlases kritērijus, un nodrošināt, ka konkurss uz NVO vietām Uzraudzības komitejā tiek
izsludināts publiski. Neskatoties uz LPA iebildumiem un rekomendācijām FM turpināja virzīt
apstiprināšanai valdībā komitejas sastāvu, lai arī tās izveides procesā, nosakot personas, kuras lemj
par publiskā finansējuma pārdali, nav tikuši nodrošināti labas pārvaldības principi. FM sastāvā
bija iekļāvusi arī LPA, bet tā kā procedūra nav atbalstāma, LPA lūdza izņemt to no komitejas
sastāva.
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Sakārtota tiesiskā vide
•

•
•

LPA turpināja uzturēt iebildumus par Biedrību un nodibinājumu likumu (aicinot saglabāt
pašlaik spēkā esošo regulējumu attiecībā uz kārtību, kādā tiek sagatavots un pievienots gada
pārskatam revidenta ziņojums, pretstatā plānotajam, ka revidenta ziņojums ir obligāts).
Likumprojekta virzība valdībā pēc LPA iebildumiem tika atlikta, plānots kopā ar TM, FM un NVO
un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi vēlreiz izdiskutēt minētā panta
redakciju.
Latvijas Pilsoniskā alianse diskusijās ar Saeimas deputātiem aicināja, veicot grozījumus
Brīvprātīgā darba likumā, precizēt likumprojektā noteikto Sabiedrības integrācijas fonda
kompetenci brīvprātīgā darba koordinēšanā. Diskusijas ar iesaistītajām pusēm turpinās
Turpinājās darbs pie Interešu pārstāvības atklātības likuma – LPA aicināja Saeimas deputātus
pirms likuma tālākas virzīšanas plaši izdiskutēt to ar nevalstiskajām organizācijām. Priekšlikumi
netika ņemti vērā.

Kapacitāte un finansējuma pieejamība
•

•
•
•

•

LPA aicināja Finanšu ministriju rast iespēju iepazīstināt Latvijas Pilsonisko aliansi ar nozaru
ministriju priekšlikumiem par papildu investīcijām un grozījumiem, kas iekļaujami Latvijas
Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā pirms priekšlikumi tiks virzīti Ministru
kabinetam apstiprināšanai. Tāpat LPA aicināja rast iespēju nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
iesniegt un prezentēt savus priekšlikumus par iespējamām reformām un investīcijām
Atveseļošanas fonda ietvaros. Atsaucoties uz LPA priekšlikumu, NVO pārstāvji tikās ar Finanšu
ministrijas (FM) pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna
grozījumus, tai skaitā grozījumu tvērumu, un to, kā NVO varēs iesaistīties šajā procesā. Tāpat
LPA sagatavoja un iesniedza priekšlikumus ANM plāna grozījumiem.
Tāpat LPA aicināja Finanšu ministriju nodrošināt, lai Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas
2021. – 2027. gada plānošanas periodā būtu pieejamas arī biedrībām un nodibinājumiem.
LPA arī veica analīzi par Finanšu ministrijā saņemtajiem ministriju un citu centrālo valsts iestāžu
priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem 2023.-2025. gadam, identificējot tos finanšu
pieprasījumus, kas tieši vai netieši attiecas uz NVO, kā arī pilsonisko sabiedrību un līdzdalību.
Septembra Memoranda padomes sēdē, diskutējot par ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība,
tiesības un vērtības” apakšprogrammu, kas paredzēta kā re-grantinga programma, panākta
vienošanās par risinājumu, kā Latvijai iespējams piesaistīt papildus finansējumu nevalstisko
organizāciju darbībai maksimāli 4 miljonu eiro apmērā, pieprasot no valsts budžeta
līdzfinansējumu 10% apmērā, ko noteikusi kā obligātu prasību Eiropas Komisija, bet Latvijas
organizācijām nav šādas kapacitātes to nodrošināt.
Lai apzinātu esošo situāciju un sektora viedokli par nepieciešamajiem risinājumiem, saistībā
ar dažādām krīzēm (vīrusa Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, energokrīze u.c.) LPA šī gada
augustā un septembrī veica organizāciju viedokļu apkopošanu. Aptaujātās organizācijas pauž
bažas par to, kāda nākotne un darbības iespējas tās sagaida rudenī un ziemā. Tā kā absolūtajam
vairākumam organizāciju nav nekādu finansiālu uzkrājumu, lai segtu paredzamo izmaksu
sadārdzinājumu, daudzām organizācijām tas var izrādīties kritisks un darbību nāktos iesaldēt vai
pārtraukt. LPA ir uzsākusi komunikāciju ar atbildīgajām institūcijām par iespējamiem atbalsta
risinājumiem.

ES jautājumi
•

Latvijas Pilsoniskā alianse pievienojās vairāk kā 140 Eiropas pilsonisko organizāciju
aicinājumam Eiropas Komisijai nodrošināt Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām,
tīkliem un arodbiedrībām, kā arī Ukrainas pilsoniskajai sabiedrībai un pašvaldībām skaidru
lomu un funkcijas platformas “Rebuild Ukraine” pārvaldībā, tostarp jēgpilnas konsultācijas
un oficiāla novērotāja statusu visās apspriedēs.
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Komunikācija
•
•
•

Balvas “Cilvēka izaugsmei” apbalvošanas ceremoniju šogad pirmoreiz bija iespējams noskatīties
arī TV ekrānos – kanālā RE:TV. Ceremoniju noskatījās vairāk kā 20 000 cilvēku.
LPA uz sarunu raidierakstā PILSONISKĀ @BALSS pirms Saeimas vēlēšanām aicināja partijas
un to apvienības, lai noskaidrotu politisko partiju plānus un viedokļus pilsoniskās sabiedrības
attīstības jautājumos. Raidierakstus iespējams noklausīties arī Spotify platformā.
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piektdien, 22. jūlijā, Liepājā, piedalījās
nevalstisko organizāciju forumā “Es esmu resurss?”.

Latvijas Pilsoniskās alianses pakalpojumu grozs
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz pakalpojumus
pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju
attīstības
jautājumos,
palīdzot
sagatavot
dokumentus, sniedzot ekspertīzi, konsultācijas un
vadot apmācības.
Sazinies ar mums,
nepieciešams:
•
•
•
•

ja

Tavai

organizācijai

ir

izveidot darbības plānu, attīstības stratēģiju;
sagatavot interešu pārstāvības stratēģiju;
motivēt organizācijas aktīvistus kopīgam
darbam (motivācijas treniņš);
stiprināt organizāciju kapacitāti, sniedzot apmācības darbiniekiem, biedriem un brīvprātīgajiem
par tādām tēmām kā:
o organizāciju attīstība;
o finansējuma piesaiste;
o NVO/ sabiedrības līdzdalība;
o brīvprātīgā darbība;
o normatīvie akti NVO darbībai;
o NVO grāmatvedība un lietvedība;
o semināru un apmācību metodes;
o ievads projektu pieteikumu izveidē.

Apmācības un seminārus sniedzam visā Latvijā. Pasākumu programmu izstrādājam, konsultējoties ar
organizāciju par aktivitātes mērķi, dalībniekiem un turpmāko organizācijas darbību. Pakalpojumu
cenrādis pieejams šeit. Ar mums var sazināties, rakstot e-pastu uz alianse@nvo.lv vai zvanot 24245580.
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II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS
Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par NVO sektoram aktuālajām Tiesību aktu portālā
publicētajiem normatīvajiem aktiem un Saeimas komisiju darba kārtību, un aicinām organizācijas būt
aktīvām, iepazīties, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs.

TAP portālā
•

Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam. Valsts pārvaldes modernizācijas
plāna 2023.–2027. gadam mērķis ir veidot atvērtu, gudru un efektīvu valsts pārvaldi, kas
nodrošina iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus un pieejamus
pakalpojumus, darbu sabiedrības labā, caurskatāmību un atvērtību sabiedrībai, efektīvāku valsts
pārvaldes darba organizāciju, inovatīvu pieeju regulējuma un politiku izstrādē, kā arī
pierādījumos balstītu un kopradē veidotu regulējumu un politiku. Valsts pārvaldes modernizācija
sasniedzama, izmantojot inovatīvas, politikas un pakalpojumu dizainā balstītas pieejas, īstenojot
efektīvu valsts pārvaldes procesu un sistēmu digitālo transformāciju, kā arī nodrošinot kvalitatīvu
pārmaiņu vadību reformas ieviešanas procesā.

•

Par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam un Bērnu,
jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2025. gadam īstenošanas plānu.
Pamatnostādnes nodrošina NAP2027 prioritātēs noteikto rīcības virzienu un uzdevumu
īstenošanu bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas jomā. Pamatnostādnes aptver virkni šobrīd
aktuālu, horizontālu un pārnozarisku risināmu, jaunu attīstības virzienu bērnu, jaunatnes un
ģimenes politikas jomā, kā piemēram, agrīnās bērnības politikas nepieciešamības nostiprināšana,
bērnu un jauniešu attīstības vajadzību nodrošināšana, agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izveide,
veselība, izglītība, psiholoģiskā un emocionālā labklājība viņu izaugsmes ceļā, jauniešu
līdzdalības veicināšana, bērnu tiesību aizsardzības un uzraudzības sistēmas pilnveidošana, darba
ar jaunatni sistēmas attīstība, kā arī Pamatnostādnēs uzsvērta nepieciešamība mērķēti attīstīt
jaunus daudzfunkcionālus pakalpojumus.

•

Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju un to apakšpadomju darbības noteikumi.
Noteikumi paredz, ka padomes darbā kā loceklis tiek iesaistīts arī NVO pārstāvis.

•

Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un
maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citai
centrālajai valsts iestādei vidējam termiņam. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina
maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu un maksimāli pieļaujamo valsts
budžeta izdevumu kopējo apjomu katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei vidējam
termiņam.

* Apkopojums veikts 2022. gada 10. novembrī plkst. 15:00.

•
•
•

Informācija par Vecāko amatpersonu 21.09.2022. sanāksmē apstiprinātajiem EK politikas
dokumentiem par ES tiesību aktu projektiem (no iknedēļas COM tabulām), pieejama šeit.
Ar Ministra kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit.
Aktuālie normatīvo aktu projekti, kuri nodoti publiskai apspriešanai, apskatāmi šeit.

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP portālā,
Ja personas pārstāvētajai institūcijai nav konta TAP portālā, tad, rakstot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv un
norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo amatu, jautājumu, kura
izskatīšanā vēlas piedalīties. Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās
komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Nodibinājumam “Hospiss LV” valsts atsaka finansējumu paliatīvās aprūpes
sniegšanā
Nodibinājumam “Hospiss LV”, kas jau gadu
sekmīgi veicis paliatīvās aprūpes nodrošināšanu
nedziedināmi slimiem cilvēkiem, valsts atteikusi
finansējumu projekta turpināšanai. Labklājības
ministrija norādījusi, ka hospisa pakalpojuma
turpinājums nākamgad nav iespējams. Hospisa
projekta īstenotāji ir dziļā neizpratnē par šādu
lēmumu, jo šis pakalpojums bijis ļoti pieprasīts,
turklāt valstij izmaksā lētāk nekā paliatīvā aprūpe
slimnīcās. Raizes rada arī jautājums, kas notiks ar
esošajiem klientiem līdz ar gada beigām.
Par augsta līmeņa paliatīvās aprūpes nodrošināšanu
nedziedināmiem slimniekiem viņu pašu mājās, nodibinājums hospiss.lv šoruden saņēma Eiropas Pilsoņu
balvu. Ar brīvprātīgo iesaisti viņiem šogad izdevies palīdzēt 130 neārstējami slimiem cilvēkiem no šīs
dzīves aiziet cieņpilni, savās mājās, saņemot profesionālu pirmsnāves aprūpi. Plašāk lasiet un skatieties
TV3 sižetu par šo tēmu šeit.

LSK īsteno projektu “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”
No 2022. gada oktobra līdz decembrim biedrība “Latvijas
Sarkanais Krusts” (LSK) realizē projektu “Atbalsts
Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi turpināt sniegt
mērķtiecīgu un uz vajadzībām balstītu atbalstu Ukrainas
civiliedzīvotājiem Latvijā.
Mērķa grupa ir jebkurš Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš ieradies
Latvijā pēc 2022. gada 24. februāra, bēgot no Krievijas izraisītā
bruņotā konflikta Ukrainā. Projekta ietvaros plānots sniegt
atbalstu vismaz 1000 Ukrainas civiliedzīvotajiem. Projekta
aktivitātes tiks realizētas LSK reģionālajās komitejās, kas
atrodas Latvijas – Krievijas robežas tuvumā, kur visbiežāk
atrodas Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir piedzīvojuši smagas
fiziskas un emocionālas traumas un kuriem ir nepieciešama
daudzpusīga palīdzība. Plašāka informācija par projektu šeit.

Laimē telpu! Biedrība FREE RIGA izsludina konkursu NVO!
Solidarizējoties ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) laikā, kad
paaugstinās komunālo pakalpojumu cenas un telpu nomas cenu
dārdzība, biedrība FREE RIGA izsludina konkursu nevalstiskajām
organizācijām un nodibinājumiem Latvijā. Balvā – telpa bez
maksas uz sešiem mēnešiem lielākajā biedrības ēku projektā
“Viskaļi” Čiekurkalnā, kurā šobrīd jau aktīvi darbojas vairāk kā
147 radošo profesiju pārstāvji, uzņēmumi, organizācijas un sociālās
inciatīvas.
Konkursā aicināta piedalīties jebkura NVO vai nodibinājums, ar mērķi
solidarizēties un tīkloties ar NVO pārstāvjiem un dalībniekiem Latvijā,
veicināt NVO iesaistīšanu FREE RIGA aktivitātēs, kā arī, nodrošināt
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pieejamas izmaksas telpas un auglīgu vidi izaugsmei tādai darbībai, kas vairos sabiedrisko labumu.
Plašāka informācija par konkursu šeit.

Vides organizācijas Enerģētikas, klimata un vides ministrijas ieceri atbalsta ar
nosacījumiem

Latvijas vides organizāciju iniciatīva “Zaļais barometrs” pozitīvi novērtē potenciālā valdības
vadītāja un valsts prezidenta uzstādījumu izvirzīt Eiropas Zaļo kursu par mūsu valsts prioritāti,
kuras kontekstā arī radusies iecere veidot jaunu Enerģētikas, klimata un vides ministriju. Šo
Jaunās Vienotības premjera kandidāta Krišjāņa Kariņa plānu “Zaļais barometrs” atbalsta ar
nosacījumiem un vienlaikus atgādina, ka Zaļais kurss balstās uz trim pīlāriem – klimatneitralitāti,
aprites ekonomiku un dabas daudzveidību – un caurvij ikvienu tautsaimniecības nozari.
Vides organizācijas vēlas uzsvērt būtiskus priekšnoteikumus un riskus jaunas ministrijas izveidei, kā arī
norāda, ka ministrijas izveidošana pati par sevi neatrisinās visas ar vides, dabas un klimata politiku
saistītās problēmas.
Projektu “Zaļais barometrs” īsteno Latvijas ietekmīgākās vides nevalstiskās organizācijas – Latvijas
Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācija un Pasaules Dabas Fonds. Iniciatīvas mērķis ir uzraudzīt un vērtēt politiskās norises saistībā ar
dabas un vides jautājumiem. Plašāk lasiet šeit.

LOSP nosūtījusi Valdību veidojošajām partijām 13 priekšlikumus valdības
deklarācijas veidošanai
Šā gada 9. novembrī Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padome nosūtījusi LR 14. Saeimas Valdību veidojošām
partijām 13 priekšlikumus Valdības deklarācijas projektam.
Tostarp pieprasījumu iekļaut deklarācijā VSAOI iemaksu
samazinājumu par 4%, samazinot kopējos darbaspēka
nodokļus, kā arī esošo 2. pensiju līmeņa uzkrājumu un atlikušos
2% vismaz 50% apmērā ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā
(fondos, aktīvos).
Norādāms, ka šā gada 9. novembrī LOSP valde kārtējās sēdes
ietvaros aizvadīja tikšanos ar Finanšu nozares asociācijas vadības pārstāvjiem un Latvijas bankas
ekspertiem, lai diskutētu par pensiju sistēmas problemātiku Latvijā. Diskusijas laikā iezīmējās pušu
viedokļu nesakritība, kā arī vērā ņemamas konceptuālas problēmas ar pensiju 2. līmeni, kas ietekmē ne
tikai lauksaimniekus, bet ikvienu Latvijas iedzīvotāju jau šobrīd un arī atstās negatīvu ietekmi ilgtermiņā.
Plašāk lasiet šeit.

9

(41/2022) 11.11.2022.
Notiks dažādības un iekļaušanas forums 2022
22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā plkst. 10.00 –
16.45 notiks “Dažādības un iekļaušanas forums 2022”, kas
norisinās sadarbībā ar Latvijas dažādības hartu, LGBT un
viņu draugu apvienību “Mozaīka”, Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūtu.
Dažādības vadības un iekļaušanas politikas kļūst par aizvien
aktuālākiem tematiem visos vadības un lēmumu pieņemšanas
līmeņos. Ņemot vērā karu Ukrainā un esošo ekonomisko un enerģētisko krīzi, nozīmīgāki kļūst jautājumi,
kas saistīti ar sabiedrības emocionālo spriedzi pret dažādām dažādības grupām, kā arī ar atbalstu
mazākaizsargātajām grupām.
Foruma laikā tiks prezentēti jaunākie secinājumi par neiecietības (homofobijas) ietekmi uz Latvijas
ekonomiku un sniegtas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Tāpat tiks stāstīts par labās prakses
piemēriem no uzņēmumiem Latvijā un reģionā, kā arī sniegti ieteikumi iekļaujošākas darba vides
veidošanai dažādām dažādības grupām. Forums tiks translēts tiešraidē. Darba valoda - latviešu un angļu.
Reģistrācija šeit. Plašāk www.diversity.lv (drīzumā).

IV NVO INFORMĒ
Ziedo Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra iekārtošanai!
Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi bērnu un
pusaudžu psihisko veselību: Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas (BKUS) bērnu psihiatri pērn stacionārā
snieguši par 185% vairāk konsultāciju nekā 2020. gadā.
Lai vienuviet nodrošinātu visaptverošu ārstēšanu
gados jaunajiem pacientiem, uzlabotu speciālistu
pieejamību un veidotu jaunus pakalpojumus, BKUS
sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un tā
atbalstītājiem uzsāk ziedošanas kampaņu Bērnu un
jauniešu psihiskās veselības centra iekārtošanai.
Jaunajā Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā
iecerēts veidot jaunus pakalpojumus pacientiem ar ēšanas traucējumiem, atkarībām no psihoaktīvajām
vielām, kā arī citiem nopietniem psihiskiem traucējumiem. Ziedot Bērnu un jauniešu psihiskās veselības
centra iekārtošanai var Rimi e-veikalā (www.rimi.lv), ziedojot savu Mans Rimi naudas uzkrājumu, kā arī
Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Plašāka informācija šeit.

Iespēja nominēt kandidātus Dzimumu līdztiesības 2022. gada balvai!
Sieviešu sadarbības tīkls aicina
Latvijas nevalstiskās
organizācijas līdz 17. novembrim nominēt kandidātes/tus
Dzimumu līdztiesības 2022. gada balvai. Balvas piešķiršanas
mērķis – veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības
jautājumiem un Latvijas nacionālā līmeņa politiķu, ievēlētu un
darbojošos laikā no 2018. līdz 2022. gadam, ieguldījumu dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā.
Balvas pieteikuma anketa un nolikums šeit.
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Biedrība “Stāstnīca” iemūžina 18. novembra ielu fotostāstā
Īpašu dāvanu Daugavpilij Valsts svētkos sagatavojusi
biedrība “Stāstnīca”, informē biedrības pārstāve I. Onzule.
11. novembrī plkst. 15.00 Daugavpils pilsētas domes 1. stāva
foajē tiks atklāta biedrības veidotā fotoizstāde “18. novembra
iela”.
Biedrība “Stāstnīca” ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu
atbalstu realizējusi unikālu fotoprojektu “18. novembra ielas
fotostāsts”, kura īstenošanas laikā fotogrāfi no visas Latvijas
iemūžināja ikdienu Daugavpils garākajā ielā. Kopumā
fotoprojektā tika iesaistīti 29 autori, kuri jau pavasarī izvēlējās konkrētu 18. novembra ielas posmu, kuru
pētīt un iesaistot iedzīvotājus tvert pilsētas noskaņas fotomirkļos. Plašāk lasiet šeit.

Mežu īpašnieki īstenojuši divus pūču aizsardzības projektus
Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) šogad pabeigusi
darbu pie divu pūču sugu aizsardzības
pasākumu
īstenošanu savu biedru mežos, informē biedrībā.
Projekti tika īstenoti Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF)
projektu aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana".
Ūpju aizsardzības projekts tika īstenots ar LVAF finansējumu
10 971,00 eiro apmērā un LMIB līdzfinansējumu, savukārt
Urālpūču aizsardzības projekts tika īstenots ar LVAF
finansējumu 13 343 eiro apmērā un LMIB līdzfinansējumu.
Kā norāda biedrībā, projekta laikā tika izgatavoti un uzstādīti 45 būri urālpūcēm un 37 platformas ūpju
ligzdošanai. Plašāk par projektu lasiet šeit.

Biedrība “LgSC” turpmāk strādās kā “Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda””
Viena no aktīvākajām un redzamākajām latgaliešu
kultūrvides organizācijām un latgaliešu kultūras ziņu
portāla lakuga.lv īpašniece – biedrība “LgSC” – turpmāk
būs atpazīstama un strādās kā “Latgalīšu kulturys
kusteiba “Volūda””. Jaunais zīmols ar saukli “Volūda,
kas saviļņoj” daudz precīzāk raksturo sajūtu un procesus,
ar kādiem aizrautīgi strādā biedrība – visu darbu pamatā
vairāk vai mazāk ir latgaliešu valoda un ar to saistītais
dažādos aspektos.
Biedrība “LgSC” visu savu darbības laiku ir viena no aktīvākajām un spilgtākajām latgaliskās kultūrvides
organizācijām, kas īsteno un rada dažādus latgaliskos darbus. Lielākais biedrības ikdienas darbs ir
latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, kā arī latgaliešu rakstu valodas tiešsaistes nodarbības, akcija
“Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta”, jauniešu seminārs “Atzolys”, konkurss “Latgolys prozys skaitejumi”,
latgaliešu literatūras un cita veida izdevumu sagatavošana, sadarbībā ar Latvijas Radio Latgales studiju
īstenotie Ilzes Spergas stāstu krājuma “Dzeiveiba” radio lasījumi un latgaliešu rakstu valodas diktāts u.c.
Plašāk lasiet šeit.
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Piedalies labdarības akcijā “Kļūstiet par Ziemassvētku Rūķiem!”
Biedrība “Citāds Es” aicina piedalīties labdarības akcijā “Kļūstiet
par Ziemassvētku Rūķiem!”, šogad izvirzot tēmu - slepenajam
Ziemassvētku Rūķim pa pēdām. Biedrība “Citāds Es” rūpējas par
īpašo bērnu integrāciju un savstarpējo ģimeņu draudzību.
Šogad citādo bērnu un jauniešu saraksts ir garš un katra mazā un lielā
sirsniņa gaida pārsteigumu. Tādēļ ikviens aicināts atvert sirdi labajiem
darbiem un sarūpēt dāvaniņas (bērnu un jauniešu vēlmju saraksts:
https://ej.uz/ixpt Sarūpētās dāvaniņas tiks gaidītas laika posmā
21.11.2022. - 04.12.2022, iepriekš saskaņojot tikšanās brīdi (zvanot
vai rakstot uz +371 26184292 (Ieva), rakstot uz citadses@inbox.lv,
rakstot FB messenger un/vai whatsapp). Plašāka informācija šeit.

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
Tiesībsargs izglītojošā materiālā skaidro, kas ir pilsoniskā līdzdalība
Tiesībsarga birojā izstrādāts informatīvi izglītojošs materiāls (skatīt šeit), kurā iedzīvotājiem
draudzīgā un viegli saprotamā veidā izstāstīts par pilsonisko līdzdalību un tās formām. Tajā
atrodami gan teoriju iekļaujoši apraksti, gan piemēri, palīdzot saprast, kā ikviens no mums var
pielikt roku savam un kopīgajam labumam un veidot veiksmīgu sabiedrību.
Informatīvajā materiālā stāstīts par vēlēšanām, publiskajām diskusijām, brīvprātīgo darbu, biedrošanos,
piketiem, gājieniem un sapulcēm, tautas nobalsošanu jeb referendumiem un parakstu vākšanu, tiesībām
uz taisnīgu tiesu, iesaistīšanos sabiedrības pārvaldē, iestāšanos par mazaizsargātiem cilvēkiem, vārda un
izteiksmes brīvību, kā arī privāto dzīvi un datu aizsardzību. Piedāvāto tēmu aizmetņi gūti no nevalstiskās
organizācijas Latvijas Pilsoniskā alianse, kuri savā pētījumā “Sabiedrības līdzdalības portrets” apkopojuši
informāciju par līdzdalības formām. Plašāk lasiet šeit.

Aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022”
4. decembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko brīvprātīgo dienu.
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina Latvijas iedzīvotājus un
organizācijas pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri
devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2021. gada
15. decembra līdz 2022. gada 21. novembrim. Brīvprātīgo godināšanas mērķis
ir pateikt paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku
ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un
organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Pieteikuma anketas un
Godināšanas nolikums pieejami portālā www.brivpratigie.lv. Pieteikumi
jāiesniedz līdz 21. novembrim. Plašāk lasiet šeit.

Aicina līdzdarboties Valsts pārvaldes modernizācijas plāna veidošanā
Valsts kanceleja, turpinot valsts pārvaldē sāktās pārmaiņas un iesaistot vairāk nekā 100 ekspertus,
ir sagatavojusi Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.-2027. gadam (turpmāk –
Modernizācijas plāns) projektu. Šobrīd Valsts kanceleja aicina iedzīvotājus iesaistīties un paust
vērtējumu par plānu līdz 22.novembrim. Modernizācijas plāna mērķis ir turpināt veidot atvērtāku,
gudrāku un efektīvāku valsts pārvaldi.
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Plānā ir piedāvāta pāreja uz jaunas kvalitātes valsts pārvaldi. Lai pāreju īstenotu, iecerēts attīstīt inovatīvas
vadības un pārvaldības pieejas, izmantot jaunās tehnoloģijas un prasmes, veicināt izcilību valsts pārvaldes
pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas iedzīvotājiem un radīt darba kultūru, kurā nodarbinātais ir vērtība.
Plašāk lasiet šeit.

ES māja izsludina uzņemšanu “Prakses kalve 22/23” izaugsmes nodarbību ciklā
“iESpēju Eiropa”
Eiropas Savienības māja izsludina uzņemšanu
“Prakses kalve 22/23” izaugsmes nodarbību ciklā
“iESpēju Eiropa”. Aicināts ikviens, kas ir vecumā no
16-19 gadiem un sabiedriski aktīvs, apveltīts ar
enerģiju un lielu interesi par sabiedrībā notiekošajiem
procesiem gan Latvijā, gan Eiropā.
Šajā apmācību ciklā būs iespēja uzzināt par zaļo un
digitālo pāreju; solidaritāti un ES vērtībām; pilsoniskās
aktivitātes nozīmīgumu; pašizaugsmi un dzirdēt daudzus iedvesmas stāstus.
Nodarbības norisināsies ES mājā, Rīgā divas reizes mēnesī, piektdienu pēcpusdienās no plkst. 15.00 17.30. Pirmā tikšanās jau 23. novembrī. Lai piedalītos, sagatavo īsu video vai motivācijas vēstuli:
Kāpēc es vēlos būt “Prakses kalvē”? un līdz 15. novembrim sūti to uz e-pastu: esmaja@esamaja.lv ar
norādi Pieteikums “Prakses Kalvei”. Plašāka informācija šeit.

Izsludināts centralizētais “Erasmus+” projektu konkurss “Pilsoniskas sabiedrības
sadarbība” jaunatnes jomā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka izsludināts centralizētais “Erasmus+”
konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība” jaunatnes jomā ar mērķi sniegt atbalstu Eiropas
nevalstiskajām organizācijām un ES mēroga tīkliem, kas darbojas jaunatnes jomā, lai:
•
•

palielinātu informētību par ES jaunatnes stratēģiju un Eiropas Jaunatnes gada nozīmi;
sniegtu Komisijai novērtējumu un ieteikumus par galvenajām jaunatnes prioritātēm;

veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.
Pieteikšanās un plašāka informācija Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē šeit.

Atvērta pieteikšanās jaunā perioda Nordplus programmas projektu konkursam
7. novembrī Ziemeļvalstu ministru padome atvērusi
pieteikšanos Nordplus programmas jaunā 2023. līdz
2027. gada perioda projektu konkursam, kurā līdz
2023. gada 1. februārim var pieteikties izglītības
iestādes, citas izglītības jomas organizācijas un
uzņēmumi. Programma sniedz iespēju iedzīvotājiem
risināt konkrētas vajadzības un attīstīt iniciatīvas vietējā
līmenī.
Nordplus programmas jaunajā periodā dalībvalstīm
kopumā piešķir aptuveni 10 milj. eiro gadā. Jaunajā
periodā saglabāsies arī visas piecas apakšprogrammas – Jauniešu izglītības programma, Augstākās
izglītības programma, Horizontālā programma, Pieaugušo izglītības programma un Valodu programma.
Nelielas izmaiņas ieviestas administratīvajās un finanšu niansēs. Plašāk lasiet šeit.
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Aicina pieteikties tiešsaistes mācībām par digitālo prioritāti – sociālo tīklu stratēģijas
izveidi jauniešu piesaistei un noturēšanai
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedāvā jaunatnes darbiniekiem un darbā ar
jaunatni iesaistītajiem piedalīties tiešsaistes mācībās par veiksmīgas sociālo tīklu stratēģijas izveidi,
kas norisināsies gada 22. – 23. novembrim.
Mācību galvenais mērķis ir veicināt izpratni par vispārējo digitālo prioritāti un tās pielietošanu darbā ar
jaunatni, kā arī paaugstināt dalībnieku kompetenci veidot stratēģisku sociālo tīklu lietojumu veiksmīgai
jauniešu auditorijas piesaistei un noturēšanai. Mācībām tiek aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki, darbā
ar jaunatni iesaistītie un projektu īstenotāji pa 1-2 pārstāvjiem no organizācijas. Plašāk lasiet šeit.

Izsludināti konkursi četrās VKKF programmās
No 7. novembra līdz 25. novembrim notiek projektu iesniegšana 4 VKKF programmās:
1.
2.
3.
4.

“Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”,
“Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” (visās nozarēs),
“Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma”,
Mūža stipendiju programmā.

Projektu pieteikumus programmu konkursos var iesniegt projektu pieteikumu sistēmā
https://kkf.kulturaskarte.lv no 2022. gada 7. novembra līdz 2022. gada 25. novembrim plkst. 23:59.
Rezultāti tiks izsludināti pēc 2022. gada 22. decembra. Plašāka informācija šeit.

Atvērts otrais projektu konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.2027.gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona
programmas 2021. - 2027.gadam 2. projektu konkursā,
kas atvērts no 2022. gada 20. oktobra līdz 2023. gada 26.
janvārim (maziem projektiem) un līdz 2023. gada 14.
martam (pamatprojektiem).
Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības
palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas
izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus,
nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona
iedzīvotājiem. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums projektiem 2021. - 2027.gadu
plānošanas periodā ir 232.4 milj. euro. Plānots, ka pirmajā projektu konkursā tiks finansēti 15 - 20 mazie
projekti un 30 pamatprojekti. Plašāk šeit.

Nākamgad SIF atbalstītās diasporas nometnēs piedalīsies 500 bērnu
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 11 atbalstītajās diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnēs
2023. gadā piedalīsies aptuveni 500 bērnu no Latvijas un mītnes zemēm visā pasaulē. Nometnes
kopumā norisināsies Latvijā, Eiropā un Ziemeļamerikā, tā veicinot diasporas saiknes ar Latviju
saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu.
Pēc Ārlietu ministrijas datiem, ārpus Latvijas dažādās mītnes zemēs pasaulē dzīvo, mācās un strādā vairāk
nekā 370 000 Latvijas diasporas pārstāvju. Plašāk lasiet šeit.

14

(41/2022) 11.11.2022.
Akcijas #WhiteFriday laikā saziedota vēl nebijusi liela naudas summa
Aizvadītajā nedēļā Mobilly kopā ar labdarības organizāciju
Ziedot.lv jau ceturto reizi īstenoja ziedošanas akciju #WhiteFriday,
kuras mērķis bija veicināt vairāk nekā 90 dažādu labdarības un
nevalstisko organizāciju ikdienas darba atbalstu un akcentēt
regulāra ziedojuma nozīmi. Labdarības akcija kalpoja kā simboliska
atbilde vispasaules Black Friday iepirkšanās drudzim, un tās ietvaros ar
līdzcilvēku atbalstu Mobilly un Ziedot.lv platformās tika saziedoti nepilni
161,300 tūkstoši eiro, kas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Veikt
ziedojumus dažādām pašmāju organizācijām caur ziedot.lv un mobilly.lv,
kā arī Mobilly lietotni iespējams ik dienu arī ārpus akcijas ietvariem.
Plašāka informācija šeit.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jaunā izstāde
“Satversme 100+” veltīta valsts pamatlikuma vēsturei
Atzīmējot Latvijas pamatlikuma simtgadi, Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs no 8. novembra aicina apmeklētājus uz izstādi
Satversme 100+. Tā aplūkojama LNVM izstāžu telpās Rīgā, Brīvības
bulvārī 32. Izstāde veidota kā daudzpusīgs skaidrojums par
Satversmi, uzsverot Latvijas pamatlikuma tapšanas un darbības
vēsturisko dimensiju un stāstot arī par Satversmes vērtību pēctecību
līdz pat mūsdienām.
Apmeklētāji varēs izzināt Latvijas pamatlikumu ne tikai ar muzeja
priekšmetu, bet arī ar interaktīvu taktilo elementu palīdzību, iedziļināties
agrāko gadsimtu nevienlīdzīgo vēlēšanu principos un, izmantojot
Satversmē ierakstītās pilsoņu tiesības, piedalīties improvizētos balsojumos
par 2022. gadā aktuāliem politiskiem jautājumiem. Plašāk lasiet šeit.

VI LV PORTĀLĀ
Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā starptautiskajām
sankcijām ir arvien pieaugoša loma konflikta risināšanā.
LV portāls skaidro, kas ir sankcijas, kādi ir to veidi un
kas par ko Latvijā ir atbildīgs, lai tās tiktu ievērotas.
Eiropas Savienība 6. oktobrī apstiprināja jau astoto sankciju
paketi pret Krieviju, bet 20. oktobrī pieņemtas arī sankcijas
pret Irānu par dronu piegādi Krievijai, kas tiek izmantoti
uzbrukumiem Ukrainas civilajai infrastruktūrai.
Sankcijas ir ārpolitikas instruments, kura mērķis ir
nevardarbīgā ceļā novērst starptautisko tiesību pārkāpumus,
skaidro Ārlietu ministrija kā koordinējošā iestāde sankciju jautājumos. Sankcijas ļauj reaģēt uz
starptautiskās drošības izaicinājumiem, neizmantojot militāru spēku. To mērķis ir demokrātisku iekārtu
un cilvēktiesību ievērošanas atbalstīšana, kā arī starptautiskās drošības sistēmas stiprināšana. Plašāk šeit.
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IZM sāk kampaņu #LaiksStudēt Latvijas augstskolās
Izglītības un zinātnes ministrija sāk kampaņu #LaiksStudēt, lai
stiprinātu augstākās izglītības vērtību un motivētu Latvijas
iedzīvotājus studēt kādā no Latvijas augstskolām. Kampaņas
ietvaros plānots uzrunāt ne tikai skolēnus, bet arī tos, kuri jau
beiguši kādu studiju programmu, rosinot viņus iegūt jaunu
kvalifikāciju.
Kampaņas laikā ikviens interesents aicināts izmantot iespēju
iepazīties ar sev interesējošām studiju iespējām Atvērto durvju
dienās, kuras rīko augstskolas visā Latvijā. Atvērto durvju dienās
augstskolas iepazīstina topošos studentus ar studiju iespējām,
programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta
un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām un bibliotēkām. Plašāk šeit.

Saeimā atklāj fotokonkursa “Brīvība. Neatkarība. Demokrātija” uzvarētāju darbu
izstādi
Saeimas namā ceturtdien, 10.novembrī, svinīgi atklāta jauniešu fotokonkursa “Brīvība.
Neatkarība. Demokrātija” izstāde, kā arī sveikti konkursa uzvarētāji un viņu pedagogi.
Saeimā izstādīti 12 darbi, kas atzīti par fotokonkursa “Brīvība. Neatkarība. Demokrātija” uzvarētājiem,
tos iesūtījuši deviņi autori. Konkurss rīkots, atzīmējot Saeimas simtgadi un gatavojoties Lāčplēša dienai.
Lai piedalītos konkursā, jauniešiem pašu uzņemtās fotogrāfijās bija jāatveido pamatvērtības – brīvība,
neatkarība, demokrātija – kā daļa no savas un mūsu valsts dzīves. Plašāk lasiet šeit.

Futurum Latvia pētījums: lai uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti, nepieciešama
stratēģiska un kompleksa pieeja
Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK)
neatkarīgās domnīcas Futurum Latvia veiktais pētījums par valsts pārvaldes efektivitāti un
konkurētspējas paaugstināšana parāda nepieciešamību pēc stratēģiskas un kompleksas pieejas
efektivitātes uzlabošanai un vienotas valsts pārvaldes īstenošanai.
2022. gada 9. novembrī norisinājās domnīcas Futurum Latvia veiktā pētījuma “Valsts pārvaldes efektīva
darbība konkurētspējas paaugstināšanai” prezentācija, kurā pētījuma autores iepazīstināja ar iegūtajiem
datiem un rādītājiem par valsts pārvaldes iestāžu darba ražīgumu, procesu pārvaldību un orientēšanos uz
klientu un sabiedrību. Plašāk par pētījumu lasiet šeit.
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VII NVO PASAULĒ
Florencē norisinās Eiropas Pilsoņu akadēmija 2022
10. un 111. novembrī Florencē tiek organizēta
Eiropas pilsoņu akadēmija 2022 (European Civic
Academy/ECA) sadarbībā ar Sociālo kustību
pētījumu centru (Cosmos) Scuola Normale
Superiore. Tajā satiksies iepriekšējo Pilsoniskā
lepnuma balvu laureāti, kā arī vadošie pilsoniskie
dalībnieki, akadēmiķi, lai apspriestu pieredzi, kas
gūta no iedvesmojošām mobilizācijām un uzvarām.
Šogad pasākums notiks arī 2022Firenze ietvaros, kurā tiek atzīmēta pirmā Eiropas pilsoniskā foruma 20.
gadadiena Florencē, Itālijā.
Pasākums sākas 10. novembrī Palazzo Strozzi, kas ir Itālijas kultūras skatuves centrālais punkts. Abas
dienas pasākumu būs iespējams vērot un apmeklēt arī tiešsaistē:
• 10. novembrī: https://youtu.be/ULSfutEYXT0
• 11. novembrī: https://youtu.be/dOghbsZgT7o

Eiropas Komisija ir publicējusi pētījumu par asociāciju tiesisko regulējumu 27
dalībvalstīs
Pētījumā tiek salīdzināti 27 valstu asociāciju tiesiskie režīmi Eiropas Savienībā. Darbības jomā
iekļauti asociāciju nacionālās “ainas” apraksts (t.i. asociāciju skaits, asociāciju lomas, aptvertās
aktivitātes, brīvprātīgā un algotā darba daļa, dati par pārrobežu darbībām, ja iespējams), juridiskā analīze,
tiesiskais regulējums visās 27 dalībvalstīs. Plašāk ar dokumentu iespējams iepazīties šeit.

Reģionu un pilsētu stāvoklis Eiropas Savienībā
2022. gada 11. oktobrī Reģionu komiteja publicējusi
Eiropas Savienības gada ziņojumu par stāvokli reģionos
un
pilsētās, informējot par visaktuālākajām
problēmām, ar kurām saskaras reģioni un pilsētas visā
ES.
Šī gada ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta
aktuālākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras ES
pilsētas un reģioni: Krievijas kara pret Ukrainu
ekonomiskajām un sociālajām sekām, Covid-19 pandēmijas
ilgstošās sekas un nepieciešamā atveseļošanās, ārkārtas
situācija klimata jomā un enerģētikas pāreja, cīņa pret nevienlīdzību un demokrātijas nākotne. Informācija
iegūta, balstoties uz konferences par Eiropas nākotni secinājumiem. Plašāk lasiet šeit.

17

(41/2022) 11.11.2022.

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur:
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