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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Aicinām uz tikšanos par grozījumiem 

Biedrību un nodibinājumu likumā  

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina biedrību un 

nodibinājumu pārstāvjus pirmdien, 22. novembrī 

plkst. 15:00. uz e-tikšanos par grozījumiem 

Biedrību un nodibinājumu likumā Grozījumi 

Biedrību un nodibinājumu likumā paredz noteikt 

biedrībām un nodibinājumiem obligātu darbības jomas 

norādīšanu, vienkāršoto likvidāciju ar Uzņēmumu 

reģistra un Valsts ieņēmuma dienesta lēmumu un 

attālināto biedru sapulču regulējumu. Pieteikšanās, 

rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv, līdz 21. 

novembrim.  

Publiskā apspriešana par grozījumiem likumā norisinās līdz 30. novembrim, aicinām būt aktīviem 

un iesaistīties! Viedokļus par iesniegt Tiesību aktu portālā (TAP).  

Likumprojekts (grozījumi) un anotācija (ex-ante) pieejami šeit.  

 

Aktualitātes VSAOI darba grupā  

Noslēgumam tuvojas Finanšu ministrijas rīkotā darba grupa par minimālo valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu regulējuma  pilnveidošanu. Piektdien, 12. novembrī, notika 

kārtējā darba grupas tikšanās, kurā piedalījās arī LPA politikas koordinators Artis Zaļūksnis.  

Darba grupā Labklājības ministrija sniedza redzējumu par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu, VSAA 

informēja par minimālām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba tirgus kontekstā, 

Nodarbinātības valsts aģentūras informēja par tās lomu darba tirgus kontekstā, VID sniedza valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu analīzi par pirmo darbības ceturksni.  

mailto:alianse@nvo.lv
https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/c5b5de10-4e5d-4c53-97a9-22066fe74b5f
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Savu viedokli par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu regulējumu sniedza dažādu 

nozaru pārstāvji, tai skaitā arī nevalstiskais sektors. LPA pārstāvis iepazīstināja darba grupu ar veikto 

apkopojumu par savu biedru organizāciju viedokli par darba grupai iesniegtajiem priekšlikumiem. Proti,  

vairākas organizācijas iestājas un atbalsta priekšlikumu, ka nevalstisko organizāciju īstenotie projekti 

ir izņēmumi pats par sevi, par tiem darba devējam nevajadzētu veikt minimālās VSAOI, ņemot 

vērā, ka  ir ļoti daudz projekti, kuros NVO nodarbinātajiem nav pilna slodze, NVO nav resursu izsekot, 
vai nodarbinātais ir vēl kaut kur citur nodarbināts līdz pilnai slodzei. Turklāt NVO nav riska ar nelegālo 

nodarbinātību, jo ir atļauts brīvprātīgais darbs. 

Finanšu ministrija pēc aptaujas par iesaistīto personu viedokli saistībā ar nepilnu slodzi un minimālajām 

VSAOI ir secinājusi, ka nevalstiskajās organizācijās: 

• Darbinieki pamatā ir ar augstāko izglītību, tādejādi ir pamats pieņemt, ka šie darbinieki tiek 

nodarbināti arī pie citiem darba devējiem (iespējams, arī citās NVO kā projektu vadītāji). 

• Nevar apvienot nepilnās slodzes saistībā ar dalību dažādos projektos (rodas jautājums, vai vienā 

NVO katrs darbinieks tiek pieņemts darbā katram projektam). 

LPA pārstāvis, komentējot šos secinājumus, norādīja, ka pirmais secinājums ir norādīts kā pieņēmums, 

kas nav datos balstīts. Atbilstoši VID datiem, ir ļoti ievērojams NVO sektorā nodarbināto skaits, kuru 

ienākumi ceturksnī, pat vairāk kā vienā darba vietā, nesasniedz 1500 eiro. Savukārt, attiecībā par otro 

secinājumu jāmin, ka tas ir iespējams, ka ir NVO nodarbinātie ar nelielu slodzi, kas ir šauras jomas 

eksperti un nodarbināti nelielā slodzē. 

 

LVportāls: Deputātu kvotas – vai ir atbalstāma šāda naudas sadale 

Ir atgriezusies nodokļu naudas sadale ārpus 

valdības plānotajiem budžeta līdzekļiem jeb tā 

saucamās deputātu kvotas. Valdība 2. novembrī 

atbalstīja apmēram 40 koalīcijas partiju deputātu 

iesniegtos priekšlikumus 2022. gada budžetā par 

kopumā gandrīz diviem miljoniem eiro. Tas, vai 

šāda prakse ir atbalstāma, komentē LVportālam 

ILZE BĀDERE, Valsts kontroles Revīzijas un 

metodoloģijas departamenta direktore; OLAFS 

GRIGUS, biedrības “Sabiedrība par atklātību – 

Delna” pētnieks; KRISTĪNE ZONBERGA, 

biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore; 

JĀNIS IKSTENS, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns. 

LPA direktore Kristīne Zonberga komentārā LV portālam pauda, ka Latvijā ir kritiski zems 

uzticēšanās līmenis valdībai un Saeimai, tādēļ ir būtiski, lai tiktu novērstas šaubas par valsts 

amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti un to darbību sabiedrības interešu labā, taču 

“deputātu kvotu” sistēma met šaubu ēnu pār to, kā tiek pieņemti lēmumi valstī, tai skaitā, pārdalot 

valsts budžeta līdzekļus. Tāpēc attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu pārdali, kā minimums, būtu 

jāievēro šādi labas pārvaldības principi: 

- valsts budžeta finanšu līdzekļi tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem; 

- finanšu pārdale notiek ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības 

mehānismiem un izvirzītiem rezultatīvajiem rādītājiem; 

- publiskais finansējums tiek pārdalīts, ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās 

paļāvības principus. 

Tāpat nepieciešams stiprināt konsultēšanās kultūru Latvijā un ieviest mehānismu pilsoniskās 

sabiedrības pilnvērtīgai iesaistīšanai valsts budžeta izstrādes procesā – gan konsultāciju procesā, 
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gan arī priekšlikumu sniegšanā –, tādējādi nodrošinot to, ka budžeta pieņemšanas procesā tiek 

uzklausītas sabiedrības intereses un vajadzības. 

Plašāk ar ekspertu viedokļiem “deputātu kvotu” jautājumā var iepazīties šeit. 

 

LPA aicina uzlabot tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) pēc Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas aicinājuma ir sniegusi 

atzinumu par valsts iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 

piekļūstamību.  

LPA aicināja vērtēt tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 

piekļūstamību informācijas ieguves ziņā, proti, valsts pārvaldes 

iestāžu tīmekļa vietnēs sadaļai "Sabiedrības līdzdalība" 

(Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 445 

"Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā") paredz, ka 

tās ir pirmajā skatā. Taču pašlaik tā nav - valsts pārvaldes iestāžu 

tīmekļa vietnēs sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" ir zem sadaļas "Aktualitātes", kas LPA skatījumā nav 

pareizi. Bez tam jāmin, ka kontaktu meklēšana tīmekļa vietnēs, kas ir izveidotas Valsts un pašvaldību 

iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvarā, nav funkcionāla un nav iespējams ātri un 

pārskatāmi atrast informāciju par noteiktu iestādes struktūrvienību. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstība saistībā ar sadaļu “Sabiedrības līdzdalība” informēja LPA, ka 

iestādes var izvietot (izcelt šo sadaļu) sākumlapā esošajos 3 blokos. Satura kokā šī sadaļa ir zem 

aktualitātēm, jo satura koks tika veidots balstoties uz lietojamības testiem un šāds bija lietotāju redzējums, 

kur viņi meklētu šo sadaļu.  

 

Zināms jaunais Memoranda padomes sastāvs 

2021.gada 5.novembrī paziņoti Memoranda padomes 

NVO puses pārstāvju vēlēšanu rezultāti.  Memoranda 

padomē nevalstiskās organizācijas līdz 2023.gada 30. 

aprīlim pārstāvēs: 

1. Kristīne Zonberga (Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"), 

2. Agnija Jansone (Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu 

centrālā organizācija"), 

3. Agnese Frīdenberga (Biedrība "Sabiedriskās politikas 

centrs PROVIDUS"), 

4. Andris Gobiņš (Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"), 

5. Ilze Bergmane (Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"), 

6. Āris Ādlers (Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"), 

7. Inese Vaivare (Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"), 

8. Baiba Ziemele (Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse"). 

Sestdien, 13. novembrī notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes jaunievēlēto NVO neformālā tikšanās, lai pārrunātu turpmāko sadarbību un 

prioritātes. 

 

 

https://lvportals.lv/viedokli/334487-deputatu-kvotas-vai-ir-atbalstama-sada-naudas-sadale-2021
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LPA dienaskārtībā  

Sestdien, 13. novembrī Latvijas Pilsoniskās alianses 

(LPA) direktore K. Zonberga piedalīsies Ārlietu 

ministrijas organizētajās konsultācijās ar NVO 

pārstāvjiem, lai apspriestu Latvijas nostāju 

gaidāmajā 23. novembra Vispārējo lietu padomē. 

Vispārējo lietu padomes darba kārtībā plānoti sekojoši 

jautājumi: 16.-17.decembra Eiropadomes sanāksmes 

sagatavošana; ES koordinācija COVID-19 

ierobežošanā; Padomes secinājumi par sagatavotības, 

reaģēšanas spēju un noturības uzlabošanu krīžu 

pārvarēšanā; diskusija par ES paplašināšanās, 

stabilizācijas un asociācijas procesu; ES–Apvienotās 

Karalistes attiecības; ikgadējais ziņojums par 

tiesiskumu;  diskusija par Komisijas darba programmu 2022.gadam; Konference par Eiropas nākotni. 

Konsultāciju laikā plānots apspriest arī Latvijas nostāju attiecībā uz Eiropas Komisijas izplatīto darba 

programmu 2022. gadam. 

Sestdien, 13. novembrī notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes jaunievēlēto NVO neformālā tikšanās, lai pārrunātu turpmāko sadarbību un 

prioritātes. Sēdē piedalīsies arī LPA direktore Kristīne Zonberga, kura ievēlēta Memoranda padomes 

sastāvā.  

Otrdien, 23. novembrī K. Zonberga piedalīsies starptautiskā apaļā galda diskusijā par 

Atveseļošanas un noturības instrumentu, ko rīko Open Government Partnership Support Unit, 

prezentējot Latvijas pilsoniskā sektora pieredzi Latvijas Atveseļošanas un noturības instrumenta plāna 

sagatavošanā, veicinot atklātību, caurspīdību un sabiedrības iesaisti plāna sagatavošanā.   

25.-26.novembrī Parīzē notiks European Civic Forum tikšanās un Padomes sēde. Tajā piedalīsies 

arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, kas ievēlēta European Civic Forum 

padomē kopš 2019.gada. Dienas kārtībā iekļauts ne tikai pārrunāt organizācijas iekšējos jautājumus un 

noteikt stratēģiskos virzienus 2022.gadam,  bet arī diskusijas par Tiesiskuma ziņojumu un Konferenci par 

Eiropas nākotni.  European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 asociācijas un 

NVO no 27 Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību 

un demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa 

NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju. 

 

Kā sarīkot pasākumu Konferences par Eiropas nākotni ietvaros?  

Līdz 2021.gada janvārim pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām ir iespējams rīkot pasākumus, a pkopojot 

iedzīvotāju viedokļus par Eiropas nākotni un tos iesniegt 

daudzvalodu digitālajā platformā, lai Eiropas 

Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas 

Komisija tos sadzirdētu.  

Konferences par Eiropas nākotni rīkotāji ir uzsvēruši, cik 

svarīgi ir sasniegt, uzklausīt un apkopot arī tādu sabiedrības 

grupu viedokļus, kuras retāk piedalās pasākumos, ko rīko 

dažādas ES jautājumos ieinteresētas organizācijas, lai iegūtu 

padziļinātu ieskatu iedzīvotāju bažās, cerībās un ieteikumos 

par šodienas un nākotnes Eiropu. 

Esam apkopojuši dažus ieteikumus, kā sarīkot pasākumu par Eiropas nākotni cilvēkiem, kas 

ikdienā nav raduši par šīm tēmām domāt un diskutēt.  
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Ar ieteikumiem pasākumu rīkošanai vai iepazīties šeit.  

Šeit pieejama informācija par Konferenci un galvenajām Konferences tēmām.  

Aicinām pasākumu rīkotājus aizpildīt Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavoto aptaujas anketu par 

organizētajiem pasākumiem. Iesūtītie viedokļi tiks iekļauti kopējā ziņojumā, kas būs publiski pieejams. 

 

Meklējam ekspertus domnīcai par publiskā finansējuma procedūrām 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pieteikties politikas 

plānošanas ekspertu un ekspertu ar pieredzi publiskā 

finansējuma izstrādes procesā izsludinātajā tirgus 

izpētē darbam projektā “Sabiedrības līdzdalība – 

atslēga demokrātijas nākotnei”. Domnīcas ietvaros tiks 

meklētas atbildes uz jautājumiem, kā veicināt sabiedrības 

iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistās ar 

publiskā finansējuma procedūrām, proti, – kādi 

priekšnosacījumi ir nepieciešami publiskajai 

pārvaldei un sabiedrībai, kādas ir minimālās prasības 

konsultāciju, atklātības un uzraudzības procesos, un 

kā tos īstenot praksē.  

Mēs meklējam:  

2 ekspertus: ekonomistu/finansistu, ar pieredzi publiskā finansējuma izstrādes procesā un politikas 

plānošanas ekspertu, ar pieredzi politikas plānošanas, izstrādes un ieviešanas procesos.  

Prasības pretendentiem: izglītība un profesionālā pieredze jomā, kurā tas piesaka savu kandidatūru 

konkursam; pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis saistīts ar 

kādu biedrību vai nodibinājumu (piemēram, kā biedrības biedrs, darbinieks), piemīt izpratne par dizaina 

domāšanas principiem, kā arī pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

un ir iesniedzis visu nolikumā pieprasīto informāciju.  

Līguma izpilde jāveic no 2021. gada decembra līdz 2022. gada februārim (datumi un domnīcas 

tikšanās reižu skaits tiks precizēti). 

Piedāvājumus tirgus izpētē iespējams iesniegt elektroniski līdz 2021. gada 28.novembrim, parakstot ar 

drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz pasta adresi alianse@nvo.lv.   

Sīkāka informācija par prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem - šeit. 

 

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par LPA darbību 

Latvijas Pilsoniskās alianse strādā, lai sniegtu izcilu ekspertīzi 

un pakalpojumus pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, 

vienlaikus iemiesojot atvērtas un iekļaujošas organizācijas 

principus. Tāpēc mums ir svarīgi iegūt atgriezenisko saiti no 

biedriem un sadarbības partneriem par organizācijas 

līdzšinējo darbību un ierosinājumus turpmākajai darbībai. 

2021. gadā noslēdzas Latvijas Pilsoniskās alianses trīsgades 

stratēģijas periods. Plānojot jauno trīsgades periodu, īstenojam 

aptauju, lai apkopotu biedru un sadarbības partneru 

vērtējumus un ierosinājumus. Aptaujā iegūtos datus 

izmantosim, lai plānotu Latvijas Pilsoniskās alianses prioritātes 2022.-2024.gadiem, kā arī 

pilnveidotu organizācijas darbību. 

Aptauja ir anonīma un visa iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Saite uz aptauju šeit. 

https://nvo.lv/uploads/konference_par_eiropas_nakotni_pasakumi.pdf
https://nvo.lv/uploads/konference_par_eiropas_nakotni.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2TbvOPvYk1ZGxo5iGHpmEvAIWl5MwGV7_jzQhAPJuYjtA-g/viewform
https://nvo.lv/uploads/ekspertu_tirgus_izpete_domnica_iii_11112021.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/Z8SZBWN
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Aktuālā informācija par epidemioloģiskajām drošības prasībām 

Turpinoties drošības pasākumiem saistībā ar 

epidemioloģisko situāciju, esam apkopojuši aktuālākos 

valsts institūciju materiālus, kas aktuāli arī nevalstiskajam 

sektoram un ir spēkā no 15.novembra, kad būs beidzies 

iepriekš noteiktais stingrais mājsēdes periods. 

Aicinām iepazīties ar aktuālāko informāciju un 

dalīties ar to ar savām mērķgrupām!  

Aicinām būt atbildīgiem un rādīt piemēru arī 

sabiedrībai kopumā! 

• Aktuālo drošības pasākumu pēc 15.novembra 

apkopojums  

• Oficiālie MK noteikumi  

• Informācija par tuvākajām izbraukuma vakcinācijām 

• Vakcināciju vietu darba laiki un pieejamās vakcīnas  

• Veselības ministrijas sagatavotie vizuālie materiāli 

 

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 

 

Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana Kapacitātes projektu konkursā  

Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Aktīvo 

iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā 

Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas 

sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas 

kapacitātes stiprināšanai. 

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, 

cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību 

un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz 

organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk 

un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā. Plašāk šeit. 

Informatīvais seminārs par projektu konkursu: 2021. gada 26. novembrī pl. 14.00 ZOOM platformā. 

Pieteikšanās līdz 26. novembra plkst. 10.00 https://ej.uz/AIF_kapacitate. 

 

 

 

 

 

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/par-epidemiologiskas-drosibas-pasakumiem-no-15novembra
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/par-epidemiologiskas-drosibas-pasakumiem-no-15novembra
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://covid19.gov.lv/aktualites/tuvakas-nedelas-laika-notiks-vairak-ka-50-izbraukuma-vakcinacijas-latvijas-pagastos-un
https://www.vm.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-covid-19
https://www.vm.gov.lv/lv/vizualie-materiali-covid-19-ierobezosanai
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/kapacitates-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-kapacitates-projektu-konkursa-nr-2.html
https://ej.uz/AIF_kapacitate
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Providus aicina pašnodarbinātos piedalīties aptaujā par 

nodokļu regulējumu 

Domnīca “Providus” veic aptaujus ar mērķi saprast, cik veiksmīgi vai 

neveiksmīgi valsts iestādēm izdodas izveidot pašnodarbinātajiem 

Latvijā piemērotu nodokļu regulējumu. Ar pašnodarbinātajiem šajā 

aptaujā tiek saprasti pašnodarbinātie, autoratlīdzību saņēmēji, individuālie 

uzņēmēji, patentmaksas maksātāji. 

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt šeit.   

 

Globālās izglītības konference 2021 

2021. gada 26. novembrī no plkst. 13:00 līdz 15:30 Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar sadarbības partneriem aicina uz 

8. ikgadējo globālās izglītības konferenci – “TEPAT ĀRĀ: Globālā 

kompetencē balstīta rīcība”. Īpaša konferences uzmanība tiks 

pievērsta globālās kompetences lomai nevienlīdzības mazināšanā, 

sabiedrības noturības veidošanā un klimata taisnīguma nodrošināšanā. 

Konference norisinās Globālās izglītības nedēļas ietvarā, kas ar virkni 

lokālu un starptautisku pasākumu norisinās visā Eiropā, kā arī ir viens 

no LAPAS 2021. gada rudens tematiskās kampaņas par ilgtstpējīgas 

attīstības mērķu ieviešanu “Mērķē attīstībā” pasākumiem.  

Konferences programma un reģistrēšanās pasākumam. 

 

 

LAPAS aicina uz diskusiju par IAM ieviešanu organizācijās 

2021. gada 2. decembrī no plkst. 13.00 – 15.30 (Rīgas laiks) 

biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” aicina uz 

diskusiju cikla “Ilgtspēju būvējot. Latvija un Islande” otro 

diskusiju “IAM ieviešana publiskā un privātā sektora 

organizācijās”.  

Diskusijā piedāvājam iepazīties ar Islandes praksi – divām dažādām 

perspektīvām Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanā publiskā 

un privātā sektora organizācijās. Pasākumā paredzēts arī diskutēt par 

veiksmīgāko IAM ieviešanas modeli Latvijā. 

Piedalīties aicināti uzņēmumu, pašvaldību, valsts pārvaldes un NVO 

teorētiķi, praktiķi, un visi, kam interesē līdzdarboties šo tēmu 

attīstīšanā un ieviešanā. Diskusija notiks tiešsaistē platformā Zoom. Darba valoda – latviešu, tiks 

nodrošināts tulkojums no angļu valodas. Diskusijas programma un reģistrēšanās šeit.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYMuFgDTaLgOkR2A45pKIW2WZNEPzQqQoH92EsFolclAqqeQ/viewform
https://lapas.lv/lv/musu-darbi/globalas-izglitibas-konference-2021/
https://lapas.lv/lv/aif/ilgtspeju-buvejot-latvija-un-islande-i-otra-diskusija/
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Desmitā Latvijas Dabas fonda tiešraižu sezona no putnu ligzdām – trauksmaina un 

pārsteidzoša 

Jau desmit sezonas Latvijas Dabas fonds (LDF) nodrošina skatītājiem tiešraides no aizsargājamo 

putnu ligzdām Latvijā un šī sezona no ligzdu vērošanas viedokļa uzskatāma par veiksmīgu, jo olas 

tika izdētas gandrīz visās ligzdās. Vienīgie, kuri šogad ligzdošanu neuzsāka, bija jūras ērgļu pāris 
Slīteres ligzdā. Izaudzināt jaunos putnus izdevās četrās ligzdās: melnajām klijām Kurzemē, vistu 

vanagiem Rīgā, melnajiem stārķiem Siguldas novadā un mazajiem ērgļiem Zemgalē, ligzdā eglē. 

Dramatiskie notikumi Durbes jūras ērgļu ligzdā šī gada pavasarī piesaistīja daudzu skatītāju uzmanību ne 

tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Latvijas Dabas fonda tiešraidēm no deviņām putnu ligzdām 2021. gadā 

kopā bija vairāk nekā 5 miljoni skatījumu, kas ir par aptuveni piekto daļu vairāk nekā iepriekšējā sezonā. 

Plašāk šeit. 

 

Aicina bērnus piedalīties zīmējumu konkursā “Gribu Tev palīdzēt smaidīt”! 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 

(LSK) aicina bērnus piedalīties 

zīmējumu konkursā “Gribu Tev 

palīdzēt smaidīt”. Konkursa mērķis ir 

mudināt bērnus aizdomāties par to, kā 

viņi spēj iepriecināt savus līdzcilvēkus. 

Darbus var iesūtīt līdz 22. novembrim 

elektroniski biedrībai “Latvijas Sarkanais 

Krusts”, rakstot uz e-pastu solvita.bespalova@redcross.lv. E-pasta tematā jāievieto norādi “Zīmējumu 

konkursam”, bet tekstā nepieciešams atzīmēt: darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu; pilsētu /pagastu vai 

novadu, kurā dzīvo; kontaktinformāciju. 

Trīs labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas no LSK. Konkursa uzvarētāja darbs kļūs par LSK 

Ziemassvētku kartiņas vāka noformējumu! Plašāk šeit. 

 

 

IV NVO INFORMĒ 

 

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina uz sarunām par integrācijas 

pakalpojumiem 

16.novembrī, plkst, 10:00, kopīgi tiksies integrācijas pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, lai dalītos 

savā pieredzē par to, kādi pakalpojumi ir pieejami starptautiskās aizsardzības saņēmējiem un kā 

tie tiek nodrošināti praksē. 

Par biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbību pastāstīs mentors Dainis Deigelis un atbalsta saņēmējs 

Milads. Par domnīcas PROVIDUS darbību runās Ieva Raubiško. Piedalīsies arī “MakeRoom” un biedrība 

“Patvērums “Drošā māja””, kuras pārstāve Linda Liepkalne kopā ar atbalsta saņēmēju stāstīs par 

piedāvāto atbalstu tulkojumu jautājumos. Par nodarbinātības iespējām pastāstīs Ronalds Kraže no 

Nodarbinātības valsts aģentūras. Savukārt gan par īslaicīgās uzturēšanās mītnes, gan individuālās sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem pastāstīs Laima Kļaviņa un Sohila. Lilāna Garkalne un Rodions no 

Baltkrievijas nobeigumā stāstīs par Latvijas Cilvēktiesību centra piedāvātajiem juridiskās palīdzības 

pakalpojumiem. Pasākums tiks ierakstīts. Saite uz pasākumu šeit. 

 

https://ldf.lv/lv/article/desmita-latvijas-dabas-fonda-tiesraizu-sezona-no-putnu-ligzdam-trauksmaina-un-parsteidzosa
mailto:solvita.bespalova@redcross.lv
https://www.redcross.lv/aicinam-bernus-piedalities-zimejumu-konkursa-gribu-tev-palidzet-smaidit/
https://zoom.us/j/94242293553?pwd=Z0FlN3dUQ2hNSUt4b2tOYWEvdFpNZz09
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Uzsākta ziedojumu vākšanas kampaņa bērniem ar mācīšanās traucējumiem 

Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem tiek diagnosticēti dažādi traucējumi, kas apgrūtina 

zināšanu un prasmju apguvi, norāda sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” Cēsīs, kas 

sniedz atbalstu bērnu attīstības veicināšanā. Nupat sākta ziedojumu kampaņa, lai bērniem ar mācīšanās 

un valodas attīstības traucējumiem mācīties būtu vieglāk. 

Rakstīšanas, lasīšanas vai kādas citas problēmas, kas ietekmē mācīšanos, ir daudziem bērniem. Svarīgi 

tās pamanīt jau laikus, pārbaudot bērnu redzi, dzirdi, aizdeguni, uztveres spējas, spēju koncentrēties un 

citas lietas. Ja laikus nav atklātas problēmas, tās parādās skolas laikā, un tad novērst jau ir grūtāk. Plašāk 

šeit. 

 

Redanā veido muzeju un aicina pieminēt Neatkarības kara varoņus 

1919. gada 14. novembrī Liepājā risinājās Latvijas neatkarībai svarīgi 

notikumi. Trīs dienas pēc Rīgas atbrīvošanas no bermontiešiem, ko tagad 

atzīmējam kā Lāčplēša dienu, notika vērienīgs Bermonta karaspēka 

uzbrukums Liepājai. Sīvākās cīņas notika Karostas ziemeļu daļā un pie 

Grobiņas šosejas, tādēļ iela, kas iezīmē šo kauju frontes līniju tika 

nosaukta par 14. novembra bulvāri. 14. novembra bulvārī atrodas arī 

viens no šo kauju epicentriem – Redans.  

2019. gadā, Neatkarības cīņu simtgadē, Redanā tika atklāts piemiņas akmens 

kaujas varonim, Karostas komandantam, Lāčplēša kara ordeņa kavalierim 

virsleitnantam Robertam Radziņam. Patlaban Redanā tiek veidots jauns 

muzejs, kurš apmeklētājiem tiks atvērts nākamajā vasarā. Muzejā varēs 

iepazīties ar Karostas vēsturi un Neatkarības kara notikumiem Liepājā.  

Karostas glābšanas biedrības dalībnieki aicina 14. novembrī pieminēt tos 

Neatkarības kara varoņus, kas aizstāvēja Liepāju. Plašāka informācija Karostas soctīklu kontos. 

 

Tirgotāji aicina valdību nekavējoties izstrādāt atbalsta programmu arī lielo 

uzņēmumu atbalstam 

Uzņēmēji jau iepriekš pauda nostāju, ka pieeja valsts atbalstam diskriminē mazos uzņēmumus, bet arī 

lieliem uzņēmumiem nepieciešama atbalsta programma, kas balstītos uz jau spēkā esošajām programmām 

Latvijā un Eiropas Savienības atbalsta noteikumiem, ko praksē pārņēmušas vairākas citas dalībvalstis. 

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) piedāvāja palielināt atbalsta apmēru Covid-19 krīzē cietušajiem 

mazajiem uzņēmumiem, kuru vidējais apgrozījums mēnesī pēc 2020.gada datiem ir līdz 20 000 EUR. 

LTA uzskata, ka atbalsta apmēram  jābūt  90% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru 

samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un  septembrī, nosākot  apmēra minimumu 75% 

no uzņēmuma krituma un maksimumu – 100% no uzņēmumu krituma. Šī uzņēmumu grupa LTA jau 

iepriekš vērsa Ekonomikas ministrijas uzmanību uz nesamērīgi mazo, salīdzinoši ar Covid-19 krīzes laikā 

zaudējumiem, Apgrozāmo līdzekļu granta fonda atbalsta apmēru. Plašāk šeit. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/uzsakta-ziedojumu-vaksanas-kampana-berniem-ar-macisanas-traucejumiem.a429305/
https://www.facebook.com/karostascietums/
http://www.lta.lv/
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V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

 

NVA aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas 

iedzīvotājus un organizācijas pieteikt labākos brīvprātīgā darba 

veicējus un organizētājus, kuri laika posmā no 2020.gada 

1.novembra līdz 2021.gada 15.decembrim aktīvi darbojās 

sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās 

pašvaldības. 

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” brīvprātīgā darba 

veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, 

nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Pieteikums 

iesniedzams elektroniska dokumenta formā ar elektronisko parakstu 

parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@nva.gov.lv vai papīra 

dokumenta formā ar roku parakstītu, nosūtot pa pastu uz adresi K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 

līdz 2021. gada 15.decembrim. Plašāk šeit. 

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina pievienoties akcijā “Brīvprātīgais – 

brīvprātīgajam!” 

Lai veicinātu brīvprātīgo kopienas stiprināšanu, brīvprātīgā darba organizatoru atpazīstamību un 

mudinātu sabiedrību iesaistīties brīvprātīgajā darbā, Ieslodzījuma vietu pārvalde 5. decembra 

brīvprātīgo dienai par godu organizē akciju – “Brīvprātīgais - brīvprātīgajam”, kuras laikā lūdz 

brīvprātīgos no dažādām organizācijām iesūtīt video sveicienu, kas veltīts citiem brīvprātīgā darba 

veicējiem, lai tos uzmundrinātu turpināt brīvprātīgo darbu un raisītu lepnumu par ieguldījumu sabiedrībā. 

Video tiks publicēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Tieslietu ministrijas Facebook kontā, pārpublicēts 

iesaistīto organizāciju Facebook kontos, kā arī aicināsim jūs dalīties ar šo video ierakstu. 

Lai pievienotos video sveicienam ir nepieciešams: 

• Sapulcināt organizācijas brīvprātīgos (var būt arī tikai 1 pārstāvis); 

• Izdomāt radošu ideju vai sveicienu/ novēlējumu, ko vēstīt citiem brīvprātīgajiem; 

• Nofilmēt video, kas nav garāks par 15sekundēm (viena organizācija - viens video); 

• Video laikā variet neminēt kādu organizāciju pārstāvat, jo šo informāciju montāžas laikā mēs 

pievienosim jūsu video rullītim; 

• Video var tik filmēts kā ar profesionālu kino kameru, tā arī visvienkāršāko telefonu – tam nav 

nozīmes, galvenais ir jūsu vēstījums; 

• Ja filmējiet ar telefonu, tad lūgums filmēt horizontālā stāvoklī, video nedrīkst montēt pāri kādu 

audio failu (mūziku),   

Video var sagatavot un iesūtīt līdz 17. novembrim pl.13.00 uz e-pastu: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-pieteikt-brivpratigos-godinasanai-gada-brivpratigais-2021
mailto:lasma.kokorevica@ievp.gov.lv
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Finansējumu ģimeņu interešu pārstāvošo NVO atbalstam saņem sešas organizācijas 

Sabiedrības integrācijas fonda projektu pieteikumu konkursā “Atbalsts ģimeņu interešu 

pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” atbalstītas sešas organizācijas 69 000 EUR 

vērtībā. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības 

organizācijām (NVO), kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī.   

Projektus ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu realizēs biedrība "Palīdzēsim viens otram", “Bērnu 

paliatīvās aprūpes biedrība”, nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds", nodibinājums "Fonds Mammām un 

Tētiem", “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība” un Iļģuciema Daudzbērnu ģimeņu biedrība 

"IB PĒRLE".  Plašāk šeit. 

 

Novembrī vebināros iepazīstinās ar Nordplus 2022. gada projektu konkursu 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 24. un 25. novembrī rīko informatīvus tiešsaistes 

seminārus par Nordplus programmas 2022. gada projektu konkursu. Vebinārā var piedalīties 

potenciālie projektu pieteicēji, kuri plāno iesniegt projektus vienā no piecām Nordplus 

apakšprogrammām. Īpaši aicinām piedalīties izglītības iestāžu, uzņēmumu un organizāciju pārstāvjus, 

kuriem vēl nav pieredzes Nordplus projektu sagatavošanā. 

Tiešsaistes semināros informēs par Nordplus apakšprogrammām, konkursa galvenajiem nosacījumiem, 

par projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijām, kā arī tiks sniegtas atbildes uz dalībnieku jautājumiem. 

Plašāk šeit.  

 

Aizvadītajā #WhiteFriday akcijas nedēļā ziedoti vairāk kā 84 925 eiro 

Trešā #WhiteFriday akcija tika aizvadīta novembra sākumā 

un ne tikai aicināja ikvienu atbalstīt dažādu nevalstisko un 

labdarības organizāciju mērķus, bet arī mudināja padarīt 

ziedošanu par regulāru ikdienas paradumu. Akcijas ietvaros 

Ziedot.lv platformā ziedoti 76 456 eiro, bet Mobilly platformā – 

8469 eiro. Turklāt cilvēki sniedza savu atbalstu organizācijām, arī 

izmantojot citas ziedošanas iespējas, tādēļ kopējais ziedojumu 

apmērs ir vēl apjomīgāks. 

#WhiteFriday organizatori atgādina, ka veikt ziedojumus ziedot.lv un mobilly.lv platformās iespējams ik 

dienu arī ārpus akcijas ietvariem, izmantojot Mobilly lietotni, kā arī individuāli atbalstot dažādas 

organizācijas un veicot tiešos ziedojumus. Plašāk šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/finansejumu-gimenu-interesu-parstavoso-nvo-atbalstam-sanem-sesas-organizacijas
https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/novembri-vebinaros-iepazistinas-ar-nordplus-2022-gada-projektu-konkursu
https://mobilly.lv/2021/11/11/aizvaditaja-whitefriday-akcijas-nedela-ziedoti-vairak-ka-84-925-eiro/
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VI LV PORTĀLĀ 

 
Ne vienmēr var novilkt stingru robežu 

 Nacionālās pretošanās aktiem, pat simboliskiem, bija lielāka nozīme, nekā 

varam iedomāties, saka Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Gints 

Zelmenis. Vienlaikus vēsturnieks norāda: varonību apliecinoša, apzināta 

pretošanās un vispārēja neapmierinātība ar okupācijas režīmu nav viens un tas 

pats. Nošķirt vienu no otra tagad ir politiķu uzdevums, lemjot, kam piešķirams 

nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.  

Atzīmējot Lāčplēša dienu un Latvijas brīvības cīnītāju nopelnus, šoreiz LV 

portāls sarunā ar vēsturnieku aktualizē mazāk apspriestas mūsu tautiešu 

varonības izpausmes, pretojoties okupācijas varai, un kāds noturības 

potenciāls valda sabiedrībā iespējamas militāras agresijas gadījumā 

mūsdienās. Plašāk šeit. 

 

Diskusija par vakcinācijas obligātumu aktualizē vienu no demokrātijas 

pamatvērtībām – kopējo labumu 

Sabiedrības viedoklī par obligāto vakcināciju katrai pusei ir savi kompetenti aizstāvji. Gan Latvijas, gan 

starptautiskajos tiesību dokumentos piemeklējamu argumentu pietiks abām pusēm. Tiesāšanās jau ir 

sākusies un vēl turpināsies, to atzīst arī juristi. Iepretī iebildumiem par indivīda tiesību aizskārumu ar 

šādu piespiedu obligātumu arī valstij un sabiedrībai kopumā, tāpat kā katram cilvēkam, ir tiesības 

un pienākumi, kurus nosaka Latvijas valsts pamatlikums un starptautiskie tiesību akti. 

Satversmē teikts: Ikvienam ir pienākums rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo 

labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Plašāk šeit.  

 

Vēlētāju pasivitāte un jaunie līdzdalības mehānismi 

 Aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās piedalījās vien katrs trešais 

balsstiesīgais. Kā mazināt pašvaldību iedzīvotāju pilsonisko apātiju, un 

vai jaunajā pašvaldību likumā paredzētie sabiedrības līdzdalības 

instrumenti varētu uzlabot situāciju? 

Domnīca “Providus” šonedēļ rīkoja diskusiju par pašvaldību iedzīvotāju 

pasivitātes iemesliem un jauno līdzdalības instrumentu iespējām tās 

mazināšanā. Plašāk šeit. 

 
Iedzīvotāju mobilizācija. Kādos gadījumos to var izsludināt? 

Nesen publiskajā vidē izskanēja ziņas par iespējamu mediķu mobilizāciju saistībā ar Covid-19 izraisīto 

krīzi veselības aprūpes sistēmā. Pašlaik runas par mediķu iespējamu mobilizāciju ir atliktas, taču LV 

portāls skaidro, kas ir Mobilizācijas likums, uz ko tas attiecināms un kādos gadījumos iedzīvotāju 

mobilizāciju var izsludināt. Uz jautājumiem par to, kā teorētiski tas varētu ietekmēt dažādu jomu un 

profesiju pārstāvjus, un vai ir izņēmumi, LV portālam stāsta Aizsardzības ministrijas pārstāve Vita Briže. 

Plašāk šeit. 
 

 

https://lvportals.lv/viedokli/334593-ne-vienmer-var-novilkt-stingru-robezu-2021
https://lvportals.lv/norises/334610-diskusija-par-vakcinacijas-obligatumu-aktualize-vienu-no-demokratijas-pamatvertibam-kopejo-labumu-2021
https://lvportals.lv/norises/334656-veletaju-pasivitate-un-jaunie-lidzdalibas-mehanismi-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/334472-iedzivotaju-mobilizacija-kados-gadijumos-to-var-izsludinat-2021
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Nodokļu izmaiņu ietekmes mazināšanai kultūras un mediju nozarēs piešķir 1,7 

miljonus eiro 

 Kultūras un mediju nozare saistībā ar radošo personu nodarbināšanu 

varēs saņemt atbalstu nodokļu likumu izmaiņu radītās ietekmes 

mazināšanai. Naudas piešķīrums paredzēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 
743 “Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu 

likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai”, kas stājas spēkā 

piektdien, 12. novembrī. 

Valsts budžeta finansējums tiek piešķirts granta veidā saimnieciskās darbības 

veicējam nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes mazināšanai 2021. 

gadā saistībā ar radošo personu nodarbināšanu. Atbalsta pasākuma ietvaros 

pieejamais valsts budžeta finansējums līdz 2021. gada 31. decembrim ir 1,7 

miljoni eiro. Plašāk šeit. 

 

 

VII NVO PASAULĒ 

 
Aicina iepazīties ar konferences “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas: galvenie 

dalībnieki Eiropas nākotnei” secinājumiem 

5. novembrī norisinājās starptautiskā konference “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas: galvenie 

dalībnieki Eiropas nākotnei”. Diversity Europe Group and Civil Society Europe aicina iepazīties ar  

secinājumiem un ieteikumiem, kas apkopoti konferences gaitā.  

Vienlaikus šie secinājumi un ieteikumi ir neatņemama daļa no grupas ieguldījuma Eiropas nākotnes 

konferencē. Ieteikumi un secinājumi apkopoti trīs jomās:  

• Mūsu potenciāla īstenošana: pilsoniskās sabiedrības organizācijas kā kopējā labuma sargātājas; 

• Kopīgi risinājumi: pilsoniskā sabiedrība kā demokrātijas un pamattiesību veicinātāji; 

• Tvert mirkli: kopīga rītdienas Eiropas veidošana. 

Ar secinājumiem un ieteikumiem var iepazīties šeit. 

 

Pieejams finansējums projektiem par ES hartu un stratēģisku tiesvedību 

Pirmo reizi vēsturē Eiropas Komisija dara pieejamus 2 miljonus eiro projektiem par ES hartu un 

stratēģisku tiesvedību. 24. novembrī plkst. 10:00 – 11:45 (CET laika zona) notiks tiešsaistes 

informācijas sesiju par šo jauno finansējuma uzaicinājumu.  

Šīs informācijas sesijas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar uzaicinājumā iekļautajām ES prioritātēm, 

atbilstības un piešķiršanas kritērijiem, kā arī ar pieteikumu iesniegšanas tehniskajiem aspektiem. 

Informācijas sesijai iespējams reģistrēties šeit. 

Finansējuma uzaicinājumam ir divas prioritātes: spēju un izpratnes veidošana par ES Pamattiesību hartu 

un darbības saistībā ar stratēģisku tiesvedību. Finansējuma pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 24.02.2022. 

Plašāk par programmu šeit. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/327537-valsts-atbalsta-sniegsanas-kartiba-kulturas-un-mediju-nozarei-nodoklu-likumdosanas-izmainu-raditas-ietekmes-amortizesanai
https://likumi.lv/ta/id/327537-valsts-atbalsta-sniegsanas-kartiba-kulturas-un-mediju-nozarei-nodoklu-likumdosanas-izmainu-raditas-ietekmes-amortizesanai
https://lvportals.lv/skaidrojumi/334663-nodoklu-izmainu-ietekmes-mazinasanai-kulturas-un-mediju-nozares-pieskir-17-miljonus-eiro-2021
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-organisations-key-actors-future-europe/conclusions-and-recommendations?_cldee=a3Jpc3RpbmVAbnZvLmx2&recipientid=contact-a269f370f22bec118118005056a043ea-db1f4b9018e945d99702bc28f58cd1aa&esid=a282dc76-b043-ec11-8118-005056a043ea
https://fra-meetings.webex.com/webappng/sites/fra-meetings/meeting/info/24c253434f29400f806131367235a61d?isPopupRegisterView=true
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Feur04.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fec.europa.eu*2Finfo*2Ffunding-tenders*2Fopportunities*2Fportal*2Fscreen*2Fopportunities*2Ftopic-details*2Fcerv-2022-char-liti*3BcallCode*3Dnull*3BfreeTextSearchKeyword*3D*3BmatchWholeText*3Dtrue*3BtypeCodes*3D1*2C0*3BstatusCodes*3D31094501*2C31094502*2C31094503*3BprogrammePeriod*3D2021*2520-*25202027*3BprogramCcm2Id*3D43251589*3BprogramDivisionCode*3Dnull*3BfocusAreaCode*3Dnull*3Bdestination*3Dnull*3Bmission*3Dnull*3BgeographicalZonesCode*3Dnull*3BprogrammeDivisionProspect*3Dnull*3BstartDateLte*3Dnull*3BstartDateGte*3Dnull*3BcrossCuttingPriorityCode*3Dnull*3BcpvCode*3Dnull*3BperformanceOfDelivery*3Dnull*3BsortQuery*3DsortStatus*3BorderBy*3Dasc*3BonlyTenders*3Dfalse*3BtopicListKey*3DtopicSearchTablePageState%26data%3D04*7C01*7CWaltraud.HELLER*40fra.europa.eu*7Ce4d6f22a308b4b563f7508d9a0461924*7C1554387a5fa2411faf7934ef7ad3cf7b*7C0*7C0*7C637717045213512922*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000%26sdata%3D36RAvASKx2nNenYpUJbKA0qT2eCYfQ7a7qwRufpXWcA*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!DOxrgLBm!WHORX-BajQ0PetTxXuWx3DBjLUQBWVkCmeFxvCuEuc4optx_hGqr58F_WV_4Gqsfwy7l5uYduw%24&data=04%7C01%7CFRP%40fra.europa.eu%7C84d2b47b51ed404fd86b08d9a519e39f%7C1554387a5fa2411faf7934ef7ad3cf7b%7C0%7C0%7C637722352872145322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=91XDedhwuw8ld6TLZbNiyTyEWdvGJTFBz%2F7gDEBdp3w%3D&reserved=0
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Eiropas Pilsoniskā akadēmija III – pieejams video ieraksts 

Eiropas Pilsoniskās akadēmijas trešā sesija norisinājās trešdien, 2021. gada 27. oktobrī, pulcējot 

lielu balsu dažādību no pilsoniskās sabiedrības, akadēmiskajām aprindām un citām. Šajā sesijā 

galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumam “Konverģence: viss labākai pasaulei, bet viss 

sadrumstalots”. 

Video ieraksts pieejams šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_WpZQuKDN4
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

