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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Aicinām iesaistīties pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus Covid-19 saistīto jautājumu 

apspriešanā 

Otrdien, 9.februārī, Ministru kabinets apstiprināja Stratēģiju par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-

19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021.gadam. Tās ieviešanai ir izveidota vadības grupa, kuras sastāvā 

ir arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes pārstāvis. Stratēģija 

pieejama šeit. 

Lai sekmētu informācijas apriti starp nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dažādās darba grupās, 

konsultatīvajās padomēs un citās institūcijās, kurās tiek skatīti ar Covid-19 saistītie jautājumi, Latvijas 

Pilsoniskā alianse organizēs iknedēļas saziņu ar organizāciju pārstāvjiem, kuri vēlas aktīvi 

iesaistīties. Ja Jūs darbojaties kādā no šiem formātiem vai vēlaties kā citādi aktīvi iesaistīties NVO 

sektora reakcijā uz Covid-19, lūdzam pieteikties rakstos uz alianse@nvo.lv līdz 18.februārim. 

 

Aicinājums aizpildīt īsu aptauju par Covid-19 ietekmi uz dažādām sabiedrības 

grupām un NVO rīcību 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina sniegt informāciju par Covid-19 ietekmi uz dažādām sabiedrības 

grupām un NVO rīcību, līdz 18.februārim atbildot uz trim jautājumiem šajā anketā. Rezultāti tiks 

izmantoti tālākā LPA darbā Covid-19 ietekmes mazināšanai uz sabiedrību. Plānots, ka šādas aptaujas būs 

regulāras, lai pēc iespējas labāk izzinātu situāciju un atbilstoši rīkoties, cik iespējams. 

 

Piesakies sarunai “Ko mainīs interešu pārstāvniecības atklātības regulējums?”  

Š.g. 19. februārī plkst. 15.00 aicinām interesentus, it īpaši pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kas piedalās 

interešu pārstāvības aktivitātes, piedalīties Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajā sarunā par interešu 

pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipiem. Sarunā plānots rast atbildes uz tādiem 

jautājumiem kā: 

• kas līdz šim ir paveikts un nolemts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 

komisijas Darba grupā lobēšanas atklātības likuma izstrādei? 

• kā jaunais regulējums ietekmēs biedrību un nodibinājumu darbību? 

https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/strategija-covid-19-parvaldisanai-2021.pdf
mailto:alianse@nvo.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSoeEeb4XJNacWYmRsdmtV5ELbkVqCtarZLwZ_n5uewRCsOA/viewform
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• kāds ir gaidāms iespējamais lobiju reģistrs? 

• vai un kā tiks nošķirta sabiedrības līdzdalība no lobija? 

• kāds ir biedrību un nodibinājumu pārstāvju sākotnējais vērtējums?  

Sarunā dalību ir apstiprinājuši darba grupas locekļi: Inese Voika, Saeimas deputāte, Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Darba grupas lobēšanas atklātības likuma 

izstrādei vadītāja, Inese Tauriņa, “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, Līga Stafecka, 

“Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece, Inese Kušķe, Valsts kancelejas Konsultante 

labas pārvaldības jautājumos. 

Informācijai: 

No 2021. gada 26. janvāra līdz 26. februārim iespējams sniegt atsauksmes par dokumentu “Interešu 

pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms likumprojekta izstrādes 

Saeimā” tīmekļa vietnē www.interesuaizstaviba.lv. Dokumentu ir izstrādājusi Saeimas Aizsardzības, 

iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Darba grupa lobēšanas atklātības likuma izstrādei deputātes 

Ineses Voikas vadībā. Darba grupa uzsāka darbu 2019. gada rudenī, to 2020. gada pavasarī uz laiku 

pārtrauca COVID-19 pandēmija. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot iesaistīto pušu viedokli 

par regulējuma nepieciešamību Latvijā un saņemt ieteikumus tālākai likuma izstrādei. 

Pēc sarunas Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavos viedokļu apkopojumu, ko iesniegs Saeima 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba grupai. 

Pieteikšanās dalībai sarunā Zoom platformā, rakstot līdz š.g. 18. februāra plkst. 16.00 uz e-

pastu alianse@nvo.lv 

 

Kādai jābūt Latvijas pozīcijai attiecībā uz EK iniciatīvu par politisko reklāmu 

caurskatāmību? 

Eiropas Komisija šogad plāno izstrādāt jaunu 

regulējumu, kas attiektos ar lielāku politisko reklāmu 

atklātību, it sevišķi sociālajos tīklos un it sevišķi 

attiecībā uz reklāmām, kas īpaši precīzi cenšas 

sasniegt konkrētu vēlētāju (mikrotārgetēšana). 

Mērķis ir ne tikai nodrošināt godīgas vēlēšanas, bet 

arī samazināt dezinformācijas iespējas. Tādēļ ar 

politiskajām reklāmām tiek saprastas ne tikai 

partiju priekšvēlēšanu aģitācija, bet arī 

sponsorētie paziņojumi par kādām sabiedrībai 

svarīgām tēmām. 

Pirms konkrēta risinājuma izstrādāšanas, Eiropas 

Komisija šobrīd skatās trīs virzienos: 

1) maigākais risinājums - vairāk rekomendāciju 

dalībvalstīm, vairāk ētikas kodeksu reklāmas industrijas pārstāvjiem un partijām, vairāk kapacitātes 

celšanas projektu, informācijas kampaņu tam, lai uzlabotu pilsoņu un žurnālistu medijpratību; 

2) īpašs regulējums visiem priekšvēlēšanu aģitācijas izvietotājiem (tiem, kuri dod platformu politiskajām 

reklāmām) - visai ES vienādas definīcijas par to, kas ir politiskā reklāma, obligāts pienākums atklāt 

reklāmu finansētājus un finansējuma apmēru, auditorijas mērķēšanas kritēriju (targeting) atklātība, 

pienākums uzturēt arhīvu, pienākums ļaut veikt auditus. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām - 

pienākums Eiropas līmeņa partijām nodrošināt savas izvietotās reklāmas caurskatāmību; 

3) Visām Eiropas Savienības kopīgs politiskās reklāmas regulējums - kopīgas minimālās prasības par 

politiskajām reklāmām, tai skaitā attiecībā uz politisko reklāmu ierobežojumiem. 

Domnīca PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā alianse aicina partiju finansēšanas un/vai 

dezinformācijas novēršanas ekspertus, partiju pārstāvjus, amatpersonas, kuras strādā ar partiju 

finansēšanas un/vai dezinformācijas novēršanas jautājumiem, reklāmas industrijas pārstāvjus 

https://interesuaizstaviba.lv/wp-content/uploads/2021/01/Interesu-parstavniecibas-atklatibas-regulejuma-pamatprincipi.-Publiska-apspriesana-pirms-likumprojekta-izstrades-Saeima.pdf
https://interesuaizstaviba.lv/wp-content/uploads/2021/01/Interesu-parstavniecibas-atklatibas-regulejuma-pamatprincipi.-Publiska-apspriesana-pirms-likumprojekta-izstrades-Saeima.pdf
https://interesuaizstaviba.lv/wp-content/uploads/2021/01/Interesu-parstavniecibas-atklatibas-regulejuma-pamatprincipi.-Publiska-apspriesana-pirms-likumprojekta-izstrades-Saeima.pdf
http://www.interesuaizstaviba.lv/
http://aizsardziba.saeima.lv/darba-grupa-lob%C4%93%C5%A1anas-atkl%C4%81t%C4%ABbas-likuma-izstr%C4%81dei
mailto:alianse@nvo.lv
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piedalīties tiešsaistes diskusijā 18.februārī, plkst. 15:00, lai diskutētu par Eiropas Komisijas sākotnējo 

piedāvājumu tam, lai Eiropas līmenī palielinātu politisko reklāmu un citu politiska rakstura paziņojumu 

caurskatāmību. 

Apspriedes galvenais jautājums: kādai būtu jābūt Latvijas pozīcijai attiecībā uz jauno Eiropas 

Komisijas iniciatīvu par politisko reklāmu caurskatāmību? Par šo iniciatīvu plašāk var izlasīt šeit. 

Ja vēlaties tajā piedalīties diskusijā, lūdzu, līdz 18.februāra plkst.12.00 rakstiet uz e-pastu 

alianse@nvo.lv. 

 
Projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” finansē Eiropas Savienība. 

Publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par 

jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu. 

 

#EiropasJaunaisPilsonis dodas pie jauniešiem 

Februārī un martā Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji attālināti tiksies ar skolēniem nodarbībā “Eiropas 

Jaunais pilsonis”, kuras ietvaros izglītos jauniešus par pilsonisko līdzdalību un jautājumiem, kas saistīti 

ar Eiropas Savienības jautājumiem. Nodarbību gaitā jaunieši tiks iepazīstināti ar iespējām, kā kļūt 

par pilsoniski aktīviem Eiropas jaunajiem pilsoņiem.  

Iniciatīvas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties 

praktiski. Klasei darbošanās notiks vairākos posmos: informatīvā lekcija, interaktīvā daļa, diskusijas, 

pilsoniskā aktivitāte. Mācību gada noslēgumā tiks izvērtētas visas veiktās skolēnu pilsoniskās aktivitātes, 

pēc konkursa nolikuma kritērijiem, un tiks apbalvota labākā iniciatīva.  

Pirmās virtuāli apmeklētās skolas būs Madlienas un Iecavas vidusskolas.  

Projekts top sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

 

 

Gatavojamies Vispasaules NVO dienai 

27.februārī, jau divpadsmito reizi pasaulē tiks atzīmēta 

Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) diena (World 

NGO day), kas ir veltīta organizētajai pilsoniskajai 

sabiedrībai visā pasaulē, lai izceltu darbu kopējam 

labumam, līdzcilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā 

arī valstu attīstībā, un ilgtspējīga miera nodrošināšanā. 

Nevalstisko organizāciju oficiāla atzīšana notika pirms 

septiņdesmit viena gada, kad Apvienoto Nāciju 

Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, taču 

Vispasaules NVO dienas iniciatīva aizsākās 2009. gadā Latvijā, kuru iniciēja Mārcis Liors 

Skadmanis un Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Gaidot Vispasaules NVO dienu, februāra ietvaros, ik dienu Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs plašāku 

informāciju, kas ir Vispasaules NVO diena, ieskatu, ko dara NVO, kā arī aicināsim Latvijas NVO un to 

atbalstītājus iesaistīties šīs dienas svinēšanā.  

Esam apkopojuši arī vairākus ieteikumus, kā Jūs kā organizācija varat padarīt Vispasaules NVO dienu jo 

īpašāku: 

 

➢ atcerieties, ka šo dienu atzīmē organizācijas visā pasaulē jau divpadsmit gadus, un Jūsu 

organizācija ir daļa no lielās Vispasaules NVO saimes! 

➢ savos sociālajos kontos dalieties ar Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavoto informāciju par 

Vispasaules NVO dienu, lai par šo dienu uzzina plašāka sabiedrības daļa; 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
mailto:alianse@nvo.lv
https://www.youtube.com/watch?v=0BNxLzTd9eI&fbclid=IwAR1M44hjTyumgMeVXx_KuDZeXa9pPJYGRt-tB9hHtX25x-0JzudYStoQlJg
https://www.youtube.com/watch?v=0BNxLzTd9eI&fbclid=IwAR1M44hjTyumgMeVXx_KuDZeXa9pPJYGRt-tB9hHtX25x-0JzudYStoQlJg
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➢ aplieciniet publiski, ka esat NVO ģimenes dalībnieks, lietojot mirkļbirku #NVOdiena un 

#WorldNGODay; 

➢ organizējiet tiešsaistes pasākumus, iepazīstinot ar savas organizācijas darbību, aicinot kļūt par 

jaunu biedru, atbalstītāju, filantropu;  

➢ organizējot balvas NVO aktīvistiem, kas ir lielisks veids, kā pateikties cilvēkiem, kuri  

iesaistīti nevalstiskā sektora darbā. 

➢ veiciet informatīvas kampaņas par Jūsu organizācijas darbu, sadarbībā ar reģionālajiem un 

valsts medijiem; 

➢ nosūtiet valsts vai pašvaldības institūcijām informāciju par savas organizācijas mērķiem un 

pakalpojumiem, par paveiktajiem darbiem; 

➢ parādiet, ka esat pateicīgi par darbu, ko veic biedri un aktīvisti, iesaistoties Jūsu organizācijas 

mērķu sasniegšanā, nosūtot elektronisko apsveikumu vai noorganizējot kopīgu virtuālo 

ballīti; 

➢ izsakiet pateicību saviem atbalstītājiem par viņu ieguldījumu Jūsu organizācijas darbībā un 

attīstībā; 

Iedvesmosim citus, stāstīsim par savas organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem, kā arī radīsim 

jaunas iniciatīvas un tradīcijas. Dalieties ar saviem pasākumiem un notikumiem, ko plānojat veikt NVO 

dienā! Ziņojiet mums, rakstot uz alianse@nvo.lv, un mēs padalīsimies tālāk! 

 

Meklējam divus kolēģus uz noteiktu laiku - projektu asistentu un sabiedrisko 

attiecību speciālistu 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā un vadošā organizācija, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā 

biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un 

cilvēktiesībām. Šobrīd esam jaunu kolēģu meklējumos un aicinām savai komandai pievienoties 

Projektu asistentu un Sabiedrisko attiecību speciālistu un noteiktu laiku. Ja esi ir gatavs jauniem 

izaicinājumiem, kā arī prasmīgi spēj izmantot savas zināšanas un pieredzi, pievienojies Latvijas 

Pilsoniskajai aliansei. 

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: alianse@nvo.lv līdz 28.februārim. Uzzini vairāk par 

Projekta asistenta vakanci šeit un par Sabiedrisko attiecību speciālista vakanci šeit. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse uzņēmusi jaunus biedrus 

Latvijas Pilsoniskās alianses biedru saimei pievienojas divi jauni biedri – Latvijas Okupācijas muzejs 

un Biedrība “Attīstība JP”.  

Latvijas Okupācijas muzejs ir valsts akreditēts privāts muzejs, kas dibināts 1993. gadā. To uztur un 

pārvalda sabiedriskā labuma organizācija Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (LOMB). Vairāk par 

muzeja darbību uzzināsiet šeit.  

Savukārt, biedrības “Attīstība JP” mērķis ir izveidot tādu organizāciju, kas veicinātu ikviena Latvijas 

iedzīvotāja fiziskās un morālās labklājības uzlabošanos, izmantojot dažādas apmācību, praktiskās darba 

pieredzes, sevis izzināšanas un motivēšanas metodes. 

Sirsnīgi sveicam Latvijas Okupācijas muzeju un biedrību “Attīstība JP” LPA biedru saimē! Latvijas 

Pilsoniskā alianse šobrīd apvieno 136 Latvijas biedrības, nodibinājumus un individuālas personas. Plašāk 

ar LPA biedriem iespējams iepazīties šeit. 

 

 

 

 

mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/lv/zina/meklejam_kolegi__projektu_asistentu
https://nvo.lv/lv/zina/meklejam_kolegi__sabiedrisko_attiecibu_specialistu
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
https://nvo.lv/lv/musejie/


  

(06/2021) 12.02.2021 

5 

 

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

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

15.-19. februārim*, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

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

Vēršam uzmanību uz 11. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem 

aktiem, kuri var attiekties uz pilsonisko sabiedrību: 

• Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". Likumprojekta “Grozījumi Valsts 

sociālo pabalstu likumā” izstrādes mērķis ir noteikt ģimenes valsts pabalsta apmēru un tā 

piešķiršanas nosacījumus. 

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

• Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija 15.februārī plkst. 

09:00 "Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo pasākumu nodrošināšana nodokļu maksātājiem". 

• Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 17.februārī plkst. 10:00 "Par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu izplatības ierobežošanu NVO sektorā". 

• Ilgtspējīgas attīstības komisija 17.februārī plkst. 12:00 "Par progresu ar ekonomikas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma (RRF) plānu Latvijā". 

* Apkopojums veikts 2021. gada 11. februārī plkst. 16.00 

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

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

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

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

aktualitātēm un sabiedrības līdzdalības iespējām nākamajā nedēļā iespējams iepazīties šeit. 

 

 

III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
AIF aicina pieteikties starptautiskai cilvēktiesību organizāciju kapacitātes 

akadēmijai  

Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonds līdz 24. februārim aicina 

pieteikties cilvēktiesību jomā strādājošās organizācijas 

dalībai starptautiskā cilvēktiesību aizstāvības 

organizāciju kapacitātes celšanas akadēmijā, kuru 

organizē Rumānijas Aktīvo iedzīvotāju fonds un Novēģijas 

Helsinku Komiteja. Dalībai no Latvijas ir rezervētas vietas 

trīs pārstāvjiem un īpaši aicinātas pieteikties ir 

organizācijas, kas nesen uzsākušas savu darbību 

cilvēktiesību jomā. Pieteikšanās tiešsaistē.  

Dalība akadēmijā ir apmaksāta, pamatā tā norisināsies 

tiešsaistē ar iespējamu klātienes noslēguma pasākumu Oslo. Vairāk informācijas atradīsiet šeit. Papildus 

jautājumu gadījumā sazināties ar Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonda Divpusējās un reģionālās sadarbības 

koordinatori Laumu Kalēju, tālr.26572229, lauma.kaleja@activecitizensfund.lv 

 

 

 

https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2021-02-11
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdLz2Sm2YQYJUekGW2ub-5ICU7RIC2jpXQVc_8N-8WdIl8Tg/viewform
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/cilvektiesibu-aizstavibas-organizaciju-kapacitates-celsanas-akademija.html
mailto:lauma.kaleja@activecitizensfund.lv
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IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Piedalieties aptaujā un palīdziet izveidot atklātības rekomendācijas pašvaldībām!  

Latvijas 4.Atvērtās pārvaldības partnerības plāns paredz līdz 2021.gada beigām izstrādāt atvērtības 

standartus un rekomendācijas Latvijas pašvaldībām. Skat. 19.lpp. šeit. 

Atvērtības standarti palīdzēs darbā tām pašvaldībām, kuras vēlas uzlabot sava darba atvērtību - 

proti, publicēt brīvi pieejamā formā vairāk informācijas, nekā to prasa likumā noteiktais 

minimums. Standartos būs iekļautas rekomendācijas tam, kāda veida informāciju pašvaldībām būtu 

vēlams publiskot, cik bieži un kādā formā. 

Lai palīdzētu Vides aizsardzības un reģionālo lietu ministrijai šos standartus izstrādāt, domnīca 

PROVIDUS Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar 

sabiedrību” ietvaros veic pašvaldību deputātu, darbinieku, aktīvistu un žurnālistu aptauju. Uz šīs aptaujas 

pamata februārī tiks organizētas vairākas fokusgrupas, lai: 

1) noteiktu, kāda ir vēlamais atklātības līmenis (pakāpe) par pašvaldību darbu; 

2) izstrādātu ieteikumus, kuri noderēs gan pašvaldībām, kuras jau šobrīd daudz piedomā par sava 

darba atklātības, gan tām pašvaldībām, kuras vēlētos uzlabot savu sniegumu. 

Anketu var aizpildīt šeit līdz 2021.gada 15.februārim! 

 

Aicina piedalīties Delnas 2020. gada pretkorupcijas notikumu topa veidošanā 

2020. gads ir bijis notikumiem un izaicinājumiem bagāts. Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un 

lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā. Delnas komanda ir identificējusi svarīgākās 

politiskās un sabiedriskās aktivitātes un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā 2020. gadā. 

Delna aicina balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu! Lūgums aizpildīt 

anketu līdz 2021. gada 15. februārim šeit. 

Ja anketas pildīšanas laikā vēlaties gūt papildus informāciju par pretkorupcijas notikumiem valstī un 

Delnas paveikto 2020. gadā, uzzini vairāk šeit. 

 

Aicina pieteikt Latvijas ciemus atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai 

LLF sadarbnīca (biedrības Latvijas Lauku forums uzņēmums) aicina līdz 2021. gada 9. martam Latvijas 

lauku reģionu kopienas un ciemus pieteikties atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai. 

Iniciatīvas mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, 

daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku 

kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Plašāku informāciju par iniciatīvu un 

pieteikšanās kārtību atradīsiet šeit. 

 

LOB februārī skolēnus aicina pētīt ūdensputnu barošanas jautājumu 

Mudinot izvērtēt ūdensputnu barošanas nepieciešamību, 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina bērnus un jauniešus 

ikmēneša aktivitātē “Putna stunda” veidot skaidrojošu 

plakātu vai video un dalīties ar to ar citiem. 

Februāra mēneša uzdevums ir izveidot informatīvu plakātu 

(virtuālu vai fizisku) vai izglītojošo video publicēšanai 

tiešsaistē par ūdensputnu barošanu. Plakātā vai video jāskaidro 

ūdensputnu ēdienkarte un to, kā ūdensputnu ietekmē barība, 

kuru tam nodrošina cilvēks. Vairāk par projektu lasiet šeit. 

 

 

 

https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Gx1S7l10L8tvnU00bZRCY1y1Q1XV8GHfBMo8WOHjVA1Fcg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCwdlvNq3K8OwxJ3G75toRVc5YnIFQlgzqE_r_aCE4RMELFw/viewform
https://delna.lv/lv/2021/01/14/aicinam-piedalities-delnas-2020-gada-pretkorupcijas-notikumu-topa-veidosana/?fbclid=IwAR3zblVP6hKrwIxyUh2H2jpvijlNGcqPVl5A7b-LdBjBjeECwmGB6jOOm7s
https://lvportals.lv/dienaskartiba/324681-aicina-pieteikt-latvijas-ciemus-atpazistamibas-zimes-viedais-ciems-pieskirsanai-2021
https://www.lob.lv/2021/02/februari-skolenus-aicina-petit-udensputnu-barosanas-jautajumu/
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Lauksaimnieki nepiekrīt 82 % Atveseļošanās plāna finansējuma izlietojumam 

publiskajam sektoram un aicina līdzekļus tērēt ekonomikas ilgtspējai 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācija (LLKA), izvērtējot Atjaunošanas noturības mehānisma (ANM/RRF) plāna projektu un 

finansējuma sadalījumu, saskata būtiskus trūkumus un nepilnības ANM/RRF plāna projektā un 

uzskata, ka projekts vairāk atgādina „budžeta caurumu lāpīšanu” bez skaidra un visaptveroša 

ekonomiska izvērtējuma par plānoto projekta investīciju atdevi. 

LOSP un LLKA uzskata, ka ANM/RRF plāna finansējuma sadalījums ir nepareizs un tas ir jāmaina. Lai 

Latvija spētu atveseļoties pēc COVID krīzes, organizācijas aicina valdību pilnveidot ANM/RRF plāna 

projektu un plānot investīcijas pasākumos, kas sekmē inovācijas, produktivitāti, eksportspēju, vietējo 

resursu izmantošanu, kas nodrošinātu noturību un izaugsmi, uzņēmējdarbībai atvēlot vismaz 70% 

iezīmētā ANM/RRF finansējuma. LOSP un LLKA arī uzskata, ka iesniegtais plāns nepilda būtiskāko 

ANM mērķi - mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi! Plašāk lasiet šeit. 

 

Zaļais meet-up “Ceļā uz COP26” 

Interesenti aicināti pievienoties pirmajam Lielbritānijas vēstniecības Latvijā tiešsaistes zaļajam meet-up 

“Ceļā uz COP26”, kas notiks 18. februārī plkst. 11. 00 Facebook tiešsaistē un uzzināt, kā visi kopā 

varam cīnīties pret klimata pārmaiņām. 

Pasākumā piedalīsies un par klimata pārmaiņām, valstu iespējām mazināt ietekmi uz vidi, kā arī 

ilgtspējīgu paradumu iedzīvināšanu sabiedrībā diskutēs Latvijas un Lielbritānijas vides eksperti un 

entuziasti. Interaktīvajā tiešsaistses zaļā meet-up programmā iekļautas trīs sesijas jeb pieturas, kas 

palīdzēs labāk izprast klimata pārmaiņu cēloņus un sekas. Pasākuma piedalīsies arī vides organizācijas 

Zaļā brīvība un Zero Waste Latvija pārstāvji. Vairāk par pasākuma dalībniekiem un programmu 

iespējams uzzināt šeit. 

 

V NVO INFORMĒ 
Tiešsaistes konference par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem  

19. februārī  plkst. 10.00 - 13.20 visu Latvijas 

pašvaldību pārstāvji, sociālie uzņēmēji un ikviens 

interesents aicināts uz tiešsaistes konferenci par 

pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem 

“Kāpēc mums to vajag?”. Konferences mērķis ir 

veicināt pašvaldību sadarbību ar sociālajiem 

uzņēmumiem, atklājot pašvaldību ieguvumus un 

sniedzot praktiskus ieteikumus sadarbības 

uzsākšanai un attīstīšanai.  

Lai saņemtu saiti uz tiešraides skatīšanos, līdz 17. februārim jāaizpilda reģistrācijas anketa. Saite uz 

norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta 18. februārī. Dalība konferencē ir bez maksas. Vairāk informācijas 

var atrast šeit. 

 

Sākusies balsošana konkursā „Gada balva sociālajā darbā Latvijā 2020” 

Pagājušā gada nogalē pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, 

komersanti, plānošanas reģioni, profesionālās organizācijas, biedrības un nodibinājumi varēja iesniegt 

pieteikumus pretendentu izvirzīšanai Labklājības ministrijas organizētajā konkursā „Gada balva sociālajā 

darbā Latvijā 2020”. 

Elektroniski aizpildāmās balsošanas anketas un detalizētāka informācija par konkursu skatāma šeit. 

https://nvo.lv/lv/zina/lauksaimnieki_nepiekrit_82__atveselosanas_plana_finansejuma_izlietojumam_publiskajam_sektoram_un_aicina_lidzeklus_teret_ekonomikas_ilgtspejai
https://www.facebook.com/events/711734222867942/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ufrZJ5EnuYzEy0WTUb-m7Lo32WvvTV9-ROOXRbWaWszPTw/viewform
https://sua.lv/aicinam-uz-tiessaistes-konferenci-par-pasvaldibu-sadarbibu-ar-socialajiem-uznemumiem/
https://www.lm.gov.lv/lv/lm-izsludina-iedzivotaju-balsosanu-konkursa-gada-balva-socialaja-darba-latvija-2020


  

(06/2021) 12.02.2021 

8 

 

Konkursu tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību 

savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba 

speciālistu asociāciju. 

 

Februārī notiks Latgales biškopju konference 

LBB aicina visus interesentus 26. februārī tiešsaistē piedalīties 6. starptautiskajā Latgales biškopju 

konferencē, kuras galvenā tēma būs – “Lāči Latvijas dravās”. Konferences programmu atradīsiet šeit. 

Tiešraide būs skatāma: www.laukutikls.lv un www.strops.lv. Konference notiks latviešu, angļu un krievu 

valodā. Tulkojums tiks nodrošināts. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem 

konkrētu, kompetentu atbildi. Vairāk par konferenci lasiet šeit. 

 

Piedāvā pakalpojumu "Zvanu asistents" 

Sociālais uzņēmums “Sonido” piedāvā pakalpojumu “Zvanu asistents”. Profesionāls zvanu asistents, kas 

pārzina 3 valodas un strādā 24/7 reģistrēs katru zvanu, uzklausīs un piefiksēs zvanītāju, nodos jums 

informāciju par zvaniem. “Sonido” nodrošina zvanu reģistrēšanas sistēmu, zvanu apkalpošanu, operatoru 

apmācību atbilstoši jūsu biznesa specifikai, kvalitātes kontroli, klientu menedžeri. Darbs tiks uzsākts 24 

stundu laikā pēc līguma noslēgšanas. Zvaniet pa tālruni +371 22 322 848 vai rakstiet uz e-pastu 

egita@sonido.lv! Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Ko Eiropas migrācijas tīkls pētīs 2021. gadā? 

Katru gadu Eiropas migrācijas tīkla kontaktpunkti piedāvā tēmas, ko vēlas izpētīt Eiropas Savienības 

līmenī. 2020. gadā tika izstrādāts EMT Latvija piedāvātais pētījums par sezonas darbinieku tiesību 

ievērošanu Eiropas Savienībā. Arī šogad EMT kontaktpunkti ir iesnieguši savus tēmu piedāvājumus par 

kuriem drīz notiks oficiāla balsošana.  

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts aicina iepazīties un nobalsot par trim tēmām, 

kuras būtu ierosināmas izpētei EiropasSavienības dalībvalstīs. Aptaujas anketa pieejama šeit. 

 

Karjeras konsultanti vebinārā uzzinās par labbūtības nozīmi un tās vairošanu 
19. februārī plkst. 14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla 

Euroguidance pārstāvji piedāvā piedalīties vebinārā “Labbūtības nozīme karjeras speciālista ikdienā”. 

Vebinārā aicināti piedalīties pedagogi karjeras konsultanti un karjeras konsultanti. 

Tiešsaistes semināru vadīs Euroguidance programmas vadītāja Ilze Astrīda Jansone, kas iepazīstinās ar 

atziņām no Kanādas speciālistiem par savu labbūtības vajadzību apzināšanu, motivācijas izpratni, 

un risinājumu piemeklēšanu. Reģistrācija pasākumam notiek tiešsaistē.  

 

Atklāta Apvārsnis Eiropa ietvara programma 

2021. gada 2. februārī notika jaunās Apvārsnis Eiropa ietvara programmas (2021-2027) atklāšanas 

pasākums, kuru rīkoja Portugāles prezidentūra Eiropas padomē sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Pasākumā 

piedalījās pētnieki, uzņēmumu vadītāji, politiskās un valsts amatpersonas no visas Eiropas, lai mobilizētu 

visu Eiropu fokusēties uz jauno ietvara programmu Apvārsnis Eiropa.  

Dažādi informatīvi materiāli un atklāšanas pasākuma ieraksts pieejams PERIN tīkla mājaslapā. Vairāk 

informācijas iegūsiet šeit. 

 

 

https://www.strops.lv/attachments/article/715/Programma_Latgales_konference_2021.pdf
www.laukutikls.lv
www.strops.lv
https://www.strops.lv/index.php/home/aktualitates/67-arhivs-2018/715-februari-notiks-latgales-biskopju-konference
mailto:egita@sonido.lv
https://www.sonido.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqChAZCmSJvdP5S1KE6p3doluxLm9IhHn4Z8n0pgGT2miqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduGTQPKiPE6Wmc4VpTxEz5rcLpKv6ZZQuarL3qhTTKt5PSDw/viewform
https://perin.pt/launch-of-horizon-europe/
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41496
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NVO nams aicina uz tiešsaistes semiāru “Attālinātais darbs: iespējas un 

izaicinājumi” 
NVO nams aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus pieteikties tiešsaistes 

semināram “Attālinātais darbs: iespējas un izaicinājumi”, kas notiks 

trešdien,17. februārī, no plkst. 14.00 līdz 17.00.  

Nodarbībā tiks salīdzinātas populārākās attālinātā darba platformas, tai 

skaitā, arī iespējas izmantot mākoņpakalpojumus kolektīvajam darbam. Tiks 

apskatīti Zoom platformas plusi un mīnusi, kā arī būs iespēja praktiski 

darboties, veidojot tiešsaistes sanāksmes savā starpā, tās aplūkojot gan no 

administratora, gan standarta lietotāja skatu punkta.  

Tiešsaistes semināru vadīs Mārcis Galiņš, datorspeciālists un pedagogs. 

Pieteikties semināram aicinām iespējams šeit.  

 

VII LV PORTĀLĀ 
Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības 

īstenošanai 
No 2024. gada 1.septembra valsts aizsardzības mācības apguve Latvijas skolās būs obligāta. Kā 

pilotprojekts valsts aizsardzības mācība 2018. gadā tika ieviesta četrpadsmit Latvijas skolās. Plānots, ka 

līdz 2024.gada 31.augustam valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē tiks īstenota kā 

specializētais kurss – izvēles priekšmets veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. 

Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī 

sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai 

lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā. Plašāk par valsts 

aizsardzības mācību īstenošanu šeit. 

 

Kas ir trauksmes celšana? 

Turpinoties ārkārtas stāvoklim, kas noteikts saistībā ar vīrusu Covid-19, iedzīvotāji biežāk vēršas 

Trauksmes cēlēju kontaktpunktā, lai konsultētos par iespējamiem apdraudējumiem sabiedrības veselībai, 

kas ir viena no Trauksmes celšanas likumā īpaši izceltajām jomām. Padomus, kā atpazīt trauksmes 

celšanas gadījumus un kur ar tiem vērsties, apkopojis Trauksmes cēlēju kontaktpunkts Valsts 

kancelejā un ar tiem var iepazīties šeit. 

 

Sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms pašvaldību vēlēšanām 

Līdz pašvaldības vēlēšanām, kas notiks š.g. 5. jūnijā, palikušas nedaudz mazāk par 120 dienām. Šajā 

periodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu 

izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis informatīvo materiālu par 

ierobežojumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, kā arī skaidro, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija un 

kādi aģitācijas ierobežojumi jāievēro politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, kā 

arī plašsaziņas līdzekļiem un personām, kas aģitē, taču nepārstāv nevienu politisko spēku. Plašāka 

informācija pieejama šeit. Ar KNAB sagatavoto materiālu var iepazīties šeit. 

 

 

 

 

https://ej.uz/zoomnvo
https://lvportals.lv/dienaskartiba/324662-jaunsardzes-centrs-aicina-izglitibas-iestades-pieteikties-valsts-aizsardzibas-macibas-istenosanai-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/324647-ka-atpazit-trauksmes-celsanas-gadijumus-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/324747-knab-publice-informativo-materialu-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-2021
https://www.knab.gov.lv/upload/informativais_materials_10_02_2021.pdf
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VIII NVO PASAULĒ 
Komiksu konkurss “Generation Equality – Picture it!” 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu tiesību veicināšanas 

institūcija (UN Women) aicina piedalīties komiksu konkursā 

“Generation Equality – Picture it!”. Konkursā aicināti piedalīties 

jaunieši vecumā no 18-28 gadiem un savos pieteiktajos darbos 

atspoguļojot kādu no Pekinas rīcības platformas tematiskajām 

prioritātēm. Paredzētas arī naudas balvas pirmo trīs vietu 

ieguvējiem. Pieteikties var līdz 2021. gada 14.martam. Vairāk 

informācijas atradīsiet šeit. 

 

Aptauja par ANO koncepciju 

The World Academy of Art & Science sadarbībā ar citām organizācijām aicina nevalstiskās organizācijas 

aizpildīt aptaujas anketu par ANO. Anketā tiks lūgts novērtēt uzskatus par ANO koncepciju par cilvēku 

drošību kā pamatu efektīvākas politikas veicināšanai, lai stiprinātu mieru un sasniegtu ilgtspējīgas 

attīstības mērķus. Aptauju var aizpildīt līdz 28.feburārim šeit. 

 

Romi joprojām ir pakļauti diskriminācijai 

Desmit gadus pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēma pirmo romu integrācijas stratēģiju, Eiropas lielākā 

etniskā minoritāte joprojām ir pakļauta nopietnai un pastāvīgai rasu diskriminācijai visā ES. Februāra 

plenārsēdē Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi apsprieda Eiropas Komisijas atjaunoto romu 

stratēģisko ietvaru vienlīdzībai, iekļaušanai un līdzdalībai. Attiecīgajā atzinumā ir aicinājums izstrādāt 

nākotnes tiesību aktus, lai ļautu vairāk romu tautības pārstāvju vietējā politikā. Vairāk par apspriedi 

var uzzināt šeit. 
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