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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Vēl visu maija mēnesi var sēt saulespuķes, iesaistoties atbalsta akcijā Ukrainai  

Pilsoniskās sabiedrības iniciētās akcijas “Saulespuķes 

vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu” ietvaros ikviens cilvēks, 

organizācija un darba kolektīvs vēl visu maija mēnesi 

aicināti sēt saulespuķes, lai paustu atbalstu Ukrainas 

tautai, Ukrainas atjaunošanai un integrācijai Eiropas 

Savienībā. 

Akcijas rīkotāji – Latvijas Pilsoniskā alianse un Eiropas 

Kustība Latvijā – ir pateicīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, 

iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, kas līdz šim jau ir 

iesaistījies un iesējis savu saulespuķi Ukrainas atbalstam.  

Aicinām dalīties ar savu saulespuķu sēšanas un audzēšanas 

pieredzi, kā arī savu saulespuķu dārzu fotogrāfijām sociālajos 

tīklos, izmantojot tēmturus #SaulespuķesUkrainai, 

#UkrainaEiropā un #VienotiEiropā.  

Akcijas vizuālie materiāli, ko aicinām izmantot savā komunikācijā un izplatīt tālāk, lai saulespuķes zied 

visās Latvijas malās, atrodami šeit: ej.uz/SaulespukesUkrainai. Ar saulespuķu sēšanas un audzēšanas 

instrukciju var iepazīties šeit.  

 

 

 

 

http://ej.uz/SaulespukesUkraina
https://nvo.lv/uploads/saulespuku_audzesanas_instrukcija.pdf
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Latvijas uzņēmumu un organizāciju atbalsta piedāvājumi Ukrainas iedzīvotājiem 

Latvijā pieejami vietnē propozycii.lv 

Šobrīd vietnē propozycii.lv pieejami jau vairāk nekā 

280 piedāvājumi no dažādām organizācijām,  kas 

piedāvā gan medicīniskus pakalpojumus, gan atbalstu 

jauniešiem, gan pārtikas pakas, dzīves vietas u.c.  

Aicinām organizācijas un uzņēmumus turpināt 

pievienoties palīdzību sniedzēju pulkam un piereģistrēt 

piedāvājumu vietnē propozycii.lv, aizpildīt tajā 

atrodamo pieteikuma formu, kas pieejama arī 

https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem.  

Projektu propozycii.lv jeb latviski – piedāvājumi, īstenojusi brīvprātīgo hakatona grupas “HackForce” 

#HackForUkraine dalībnieki, lai sniegtu atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas un vienuviet apkopotu 

juridisko personu un nevalstisko organizāciju palīdzības piedāvājumus. Informācijas ieguvē palīdz 

Latvijas Pilsoniskā alianse un “Fonds Trīs”. 

 

Turpini atbalstīt Ukrainu: informācija par aktuālajām atbalsta akcijām  

• Iesēj savu saulespuķi – līdz pat maija beigām 

piedalies akcijā “Saulespuķes vienotai Eiropai 

kopā ar Ukrainu”, sēj saulepuķes un dalies ar savu 

stāstu sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus 

#UkrainaEiropā, #SaulespuķesUkrainai un 

#VienotiEiropā. 

• Ukrainas atbalsta biedrība aicina uz nepārtrauktu 

protesta akciju pretī Krievijas vēstniecībai katru 

dienu no plkst. 11.00 līdz 19.00. 

• Jaunatnes organizācija “Protests” aicina uz 

Ukrainas atbalsta akciju līdz pat karadarbības 

Ukrainā beigām pie Krievijas vēstniecības katru 

dienu no 8.00 līdz 21.00.  

• Valkā pie apģērba Ukrainas karoga lentīti, šādā veidā izrādot atbalstu Ukrainai un 

iedrošinājumu tam, ka nepieciešamības gadījumā cilvēki no Ukrainas var vērsties pēc palīdzības.  

• Ja nevari pievienoties atbalsta akcijām Rīgā, aicinām paust atbalstu sociālajos tīklos, izmantojot 

Ukrainas karogu un tēmturi #StandWithUkraine, kā arī organizēt atbalsta akcijas Ukrainai savā 

pilsētā un reģionā.   

 

Informācija par atbalsta iespējām Ukrainai  

•  Informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, 

apmešanos un darba iespējām Latvijā, tīmekļvietnē 

palidziukrainai.lv. 

• Informācija par atbalsta sniegšanas un saņemšanas 

iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem, izmantot 

vienoto informatīvo tālruni – “Palīdzība ukraiņiem 

Latvijā” – 27 380 380 

• Labdarības organizāciju kartē 

www.palidzibaskarte.lv pieejama informācija par 

aptuveni 100 vietām visā Latvijā, kur pieejama 

dažāda veida palīdzība.  

https://propozycii.lv/
file:///C:/Users/Madara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/25W3IP25/propozycii.lv
https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem
https://propozycii.lv/
https://www.ukraine-latvia.com/
http://www.palidzibaskarte.lv/
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• Kalendārā www.podiyi.lv atspoguļoti notikumi, kurus Ukrainas cilvēki var apmeklēt bezmaksas, 

pasākumi Ukrainas atbalstam, kā arī iespējas iepazīt Ukrainas kultūru un kopā pavadīt laiku 

neformālā atmosfērā. 

 

 

LPA: nepieciešamas būtiskas korekcijas Atveseļošanās un noturības plāna 

īstenošanas noteikumos, pretējā gadījumā mērķi netiks sasniegti 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ministru 

kabineta un Nevalstisko organizāciju sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes NVO pārstāvjiem 

sagatavojusi iebildumus par Valsts kancelejas 

sagatavoto piedāvājumu NVO atbalsta 

programmām Eiropas Savienības Atveseļošanas 

un noturības mehānisma plānā. Organizācijas 

uzsver, ka patreizējais piedāvājums būtiski 

atšķiras no tā, kāda bija konceptuālā vienošanās 

plāna izstrādes procesā - stiprināt platformas un 

sadarbību starp organizācijām mazaizsargāto 

grupu interešu pārstāvībā un sabiedriskā 

monitoringa jomās.  

Organizācijas vērš uzmanību, ka attiecībā uz organizāciju stiprināšanu sabiedrības vismazāk 

aizsargāto grupu interešu pārstāvniecībai sociālās drošības jomā mērķis un ar nevalstisko sektoru 

saskaņotais koncepts ar Valsts kanceleju sākotnēji bija cits, proti, stiprināt un veidot platformas vai 

sadarbības tīklus, kas varētu gan Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna darbības laikā, gan vēlāk 

kļūt par spēcīgām balsīm sociāli mazaizsargāto grupu un pašnodarbināto interešu, kā arī sociālās 

nevienlīdzības mazināšanas interešu pārstāvībai, tai skaitā arī veselības jomā. Šāda pieeja sniegtu iespēju 

esošām vai vēl topošām sadarbības organizācijām izveidot spēcīgu pamatu ilgtspējīgai darbībai, lai tās 

varētu kļūt par spēlētāju, kas ir līdzvērtīgs LDDK un LBAS attiecībā uz šīm grupām ar zemu interešu 

pārstāvības kapacitāti lēmumu pieņemšanas procesā. 

Tāpat attiecībā uz sabiedrības interešu uzraudzības par ārvalstu investīciju un valsts budžeta 

finansējuma izlietojuma jomā: sākotnēji tika plānots, ka tiks stiprinātas vismaz 25 – 30 dažādas 

organizācijas nacionālā un vietējā līmenī, veidojot sadarbības platformas, attīstot Latvijas nevalstisko 

organizāciju tā saucamo “sargsuņu” (watchdog) prasmes un ceļot organizāciju kapacitāti, lai tās kopīgi 

varētu pietiekties uz Eiropas Komisijas integritātes paktiem vai citos konkursos.  

Vienlaikus organizācijas aicina Valsts kanceleju skaidrot plānoto finansējuma sadali, kurš paredzēts 

vairākiem virzieniem, tai skaitā atbalsta programmu pētījumu izstrādei, norādot summas apmēru pētījuma 

un izvērtējuma veikšanai, un to, kas šīs aktivitātes veiks. NVO ieskatā novērtējumu aktivitātes var tikt 

ietvertas pašos projektos.  

Ar atzinumu var iepazīties šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podiyi.lv/
https://nvo.lv/uploads/atzinums_vk_anm_nvo.pdf
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LPA: Rīgas Uzvaras parkā esošais piemineklis nedrīkst būt ārējas varas instruments 

Latvijas sabiedrības šķelšanai 

Latvijas Pilsoniskā alianse kā lielākā biedrību un 

nodibinājumu jumtorganizācija, kura pārstāv un 

aizstāv sabiedrības intereses, kas balstītas 

demokrātijā un cilvēktiesībās, asi nosoda 10. maija 

notikumus Pārdaugavā un ir vērsusies pie Latvijas 

valsts tiesībsargājošajām institūcijām un Iekšlietu 

ministrijas, lūdzot izvērtēt 2022. gada 10. maijā pie 

Rīgas Uzvaras parkā esošā pieminekļa notikušo 

vairāku simtu cilvēku pulcēšanos, slavinot 

Krievijas agresiju un okupāciju.  

Ņemot vērā šīs pulcēšanās nozīmi iepriekš un Krievijas 

pašreizējo karu Ukrainā, slepkavībām un zvērībām pret 

Ukrainas iedzīvotājiem, šī pulcēšanās skatāma kā atbalsts agresoram, atbilstoši Krievijas Federācijas 

agresīvās ārpolitikas interesēm. Pieprasām darīt visu iespējamo, lai Krievijas Federācijas agresīvie 

ārpolitikas mērķi netiktu īstenoti, šķeļot Latvijas sabiedrību. 

Aicinām sabiedrību iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, kas balstītas demokrātiskās un cilvēktiesību 

ievērojošās pamatvērtībām. To ir iespējams darīt, aktīvi iesaistoties pret kara un pret Krievijas vardarbību 

vērstos protestos un mītiņos, paužot uzticību un atbalstu Ukrainas tautai ar Ukrainas karogiem un to 

simboliku vai iesaistoties saulespuķu sēšanas un stādīšanas akcijā un citās kampaņās. Tāpat aicinām būt 

vienotiem atbalstot Ukrainu, nosodot agresoru un paliekot uzticīgiem Eiropas demokrātiskajām un 

iekļaujošām vērtībām. 

 

LPA darba kārtībā 

Latvijas Pilsoniskās alianses darba kārtībā (par  

13.05.2022.): 

• 16. maijā LPA direktore Kristīne Zonberga, 

sabiedrisko attieību vadītāja Madara Aldiņa un 

politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalīsies 

starpinstitūciju plānošanas sanāksmē par 

līdzdalības nedēļu, kas norisināsies jūnija beigās.  

• 17. maijā Kristīne Zonberga piedalīsies “NVO 

fonds” Stratēģiskās plānošanas komitejas 

sanāksmē, kā arī Saeimas un NVO foruma 

rīkotāju tikšanās ar Saeimu (no NVO sektora 

darba grupā ir arī Inese Tauriņa, Kirils Solovjovs, Agnija Jansone). Artis Zaļūksnis piedalīsies 

Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisijas sēdē. Madara Aldiņa organizē LPA 

podkāsta ierakstu par LPA padomes priekšsēdētāju Georgu Rubeni. 

• 18. maijā notiks NVO tikšanās par Interešu pārstāvības atklātības likumu. Kristīne Zonberga, 

Artis Zaļūksnis, projektu vadītāja Aija Gēliņa, datu analītiķis Gints Klāsons un pētnieks Uldis 

Spuriņš tiksies, lai pārrunātu pētījuma “Nevalstisko organizāciju kapacitāte, metodoloģija 

ietekmes un multiplikatīvā efekta mērīšanai” metodoloģiju.  

• 19. maijā Kristīne Zonberga piedalīsies Valsts sekretāru sanāksmē. 

• 20. maijā Kristīne Zonberga tiksies ar Valsts kontroli.  
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NVO pārstāvjus aicina pieteikties konkursā uz Memoranda padomes deleģētā 

pārstāvja dalībai Valsts sekretāru sanāksmē vietu 

Izsludināts konkurss uz Memoranda padomes 

deleģētā pārstāvja dalībai Valsts sekretāru 

sanāksmē vietu. Pieteikumi ar norādi 

“Konkursam NVO pārstāvja izraudzīšanai 

darbam VSS” iesūtāmi uz e-pastu: 

nvo@mk.gov.lv līdz 2022. gada 23. maija 

plkst.10.00.  

Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli, 

Memoranda īstenošanas padomes pilnvarots 

pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmē piedalās ar 

padomdevēja tiesībām. Kandidātu izvirzīšana un 

lēmuma pieņemšana par konkrētas personas 

apstiprināšanu notiek saskaņā ar Memoranda 

padomes 2021.gada 26.maija sēdē apstiprināto 

kārtību.  

Katra NVO ir tiesīga izvirzīt vienu kandidātu. Izvirzot kandidātu, NVO sagatavo un iesniedz pieteikumu 

brīvā formātā, iekļaujot šādu informāciju:  

• biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, 

kā arī kandidāta vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese;  

• biedrības vai nodibinājuma darbības un pieredzes līdzdalībā valsts pārvaldē un sadarbības 

veicināšanā ar NVO, administratīvās kapacitātes apraksts, un kandidāta līdzšinējā pieredze 

interešu aizstāvībā un līdzdalībā valsts pārvaldē;  

• kā NVO pārstāvis VSS izplatīs informāciju, nevalstiskā sektora viedokļa apkopošanā iesaistīs citas 

NVO un nodrošinās atgriezenisko saiti.  

Pieteikumam pievienojams kandidāta motivācijas vēstule un dzīvesgājuma apraksts (curriculum vitae). 

 

Pārstāvja apstiprināšana plānota 2022.gada 25.maija sēdē. Pārstāvja pilnvaru termiņš būs viens gads un 

seši mēneši. Plašāk par prasībām šeit.  

 

Aicinām organizāciju pārstāvjus uz tikšanos par interešu pārstāvības likumu 

Trešdien, 18. maijā plkst. 15:00-17:00 biedrību un 

nodibinājumu pārstāvji aicināti piedalīties tikšanās 

reizē, lai sagatavotu priekšlikumus par likumprojektu 

“Interešu pārstāvības atklātības likums”.  

Pieteikšanās līdz 17. maija plkst. 18.00 šeit. Zoom saite tiks 

nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu pirms tikšanās. 

Aicinām organizācijas, kuras plāno piedalīties tikšanās 

reizē, iepazīties un sagatavot priekšlikumus par 

likumprojektu.  

 

 

 

 

mailto:nvo@mk.gov.lv
https://www.mk.gov.lv/lv/media/9615/download
https://nvo.lv/lv/zina/nvo_parstavjus_aicina_pieteikties_konkursa_uz_memoranda_padomes_delegeta_parstavja_dalibai_valsts_sekretaru_sanaksme_vietu_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Cw85GtV879x5G3sY4xxxXW_AhahXGOYzOPSk0z5165ZJtw/viewform?usp=sf_link
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/970BA5ED16A3769FC22587E20033863E?
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LPA iepazīstina ar virtuālo izlaušanās spēli par Eiropas Savienības vērtībām 

Lai iepazītos ar jauno izlaušanās spēli "Eiropas 

vērtību istabas" trešdien, 11. maijā, LPA birojā 

viesojās Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja 

Vita Tērauda, Latvijas pārstāvis Konferencē par 

Eiropas nākotni Normunds Legzdiņš, Eiropas 

Kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane 

un Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta 

nodaļas vadītājs Andrejs Lukins.  

Dalībnieki pārvarēja izlaušanās istabas 

izaicinājumus, atguva spēles ietvaros zaudētās ES 

vērtības, kā arī vienojās, ka lai runātu par ES vērtību 

jautājumiem ar sabiedrības grupām, kas ikdienā par šīm tēmām neinteresējas, nepieciešams meklēt jaunus 

un interaktīvus veidus.  

Izlaušanās spēle tiek īstenota starptautiska projekta “ESCAPE ROOM - What would life be without EU?!” 

ietvaros kopā ar 10 partnerorganizācijām no Itālijas, Slovēnijas, Vācijas, Polijas, Čehijas, Grieķijas, 

Igaunijas, Austrijas, Bulgārijas un Spānijas. Spēles autors - galda spēļu un izlaušanās istabu veidotājs 

Kristaps Auzāns. 

 

Izmanto iespēju pateikties labo darbu veicējiem  

Līdz 31. maijam iespējams pieteikt  pretendentus 

balvu konkursam “Cilvēka izaugsmei”, kurā jau 

devīto gadu tiks godināti cilvēki, organizācijas un 

uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda resursus 

sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.  

Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt četrās 

kategorijās: 

1. Par sociālo atbildību un filantropiju.  

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā.  

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā.  

4. Par ieguldījumu Latvijas nākotnē.  

Konkursa laureāti tiks godināti apbalvošanas ceremonijā septembrī, kurā katrs balvas laureāts saņems 

tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru “Asns”. Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens interesents 

elektroniski, aizpildot anketu, kurā iekļauta informācija par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas 

aprakstu, mērķi un rezultātu. Balvu konkursu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Latvijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resceuescaperoom.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPkJy9xAJhMYFr3Bpnq7_2qvJeKrOg1jFoM2abvgPtU3CYng/viewform
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Pilsonisko iniciatīvu konkursā “Jaunais Pilsonis” īstenotas 9 iniciatīvas  

Ziedojumu kampaņas organizēšana, dabas lieguma 

sakopšana, lokālpatriotiska kampaņa par savu 

skolu, atbalsts Ukrainas tautai – tās ir dažas no 

aktivitātēm, ko martā un aprīlī īstenoja pilsonisko 

iniciatīvu konkursa “JaunaisPilsonis” dalībnieki.   

Šī gada sākumā Latvijas Pilsoniskā alianse 7. - 12. 

klases aicināja pieteikties izglītības programmai 

“JaunaisPilsonis” 2021./2022. mācību gada pavasara 

semestrim. Nodarbības notika gan attālināti, gan 

klātienē, tajās lektori ar skolēniem diskutēja par 

dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību, veicinot 

izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma 

nozīmi un kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot 

jauniešus būt pilsoniski aktīviem. Ņemot vērā aktuālo 

situāciju, diksutēts arī par karu Ukrainā un apspriestas 

iespējas, kā šajā situāijā iespējams būt aktīvam 

pilsonim. Kopumā novadītas 30 nodarbības 31 klasei – 

no tām 18 klases pamatskolas posmā, 11 – vidusskolas 

un 2 kursi no vidējās profesionālās izglītības iestādēm. 

Martā un aprīlī skolēni visā Latvijā izglītības 

programmas “JaunaisPilsonis” ietvaros veica dažādas 

pilsoniskās iniciatīvas. Iniciatīvu konkursā piedalījās 

skolēni no Bauskas 2. vidusskolas, pamatskolas 

“BŪSIM”, Rīgas Centra daiļamatniecības 

pamatskolas, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas, Saldus vidusskola, Siguldas Valsts ģimnāzijas un 

Valmieras Valsts ģimnāzijas.  

Bauskas 2. vidusskolas 7.b klases skolēni deva jaunu elpu un izskatu skolas gaiteņu koka soliem, kuri, 

jau ilgstoši lietojot, vairs nebija kā jauni.  

Bauskas 2.vidusskolas 10.a klases jaunieši, izmantojot tualetes papīra rullīšu vidū esošos kartonus, 

burciņu vāciņus, kartona kasti un citus papildmateriālus, izveidoja kalendāru. 

Pamatskolas “BŪSIM” 7. klases skolēni īstenoja ziedojumu vākšanas kampaņu, aicinot 1.-6. klases 

skolēnus un viņu tuviniekus par iespēju ziedot dziju skolai, pīnīšu tamborēšanai. 

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas 7.a klase iesaistījās Vecdaugavas dabas lieguma 

sakopšanā, kā arī izzināja, ko nozīmē dabas liegums.  

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas, 9.d, 9.e un 9.f klašu skolēni izveidoja mērķa sasniegšanas 

dienasgrāmatu ar atziņām un ieteikumiem “peer to peer” jaunietis jaunietim, kā izvēlēties un sasniegt 

mērķus, iedvesmojot cits citu jaunu mērķu meklēšanā un karjeras izvēles motivācijas veidošanā.  

Saldus vidusskolas 10.b klases skolēni rīkoja pilsonisko aktivitāti lokālpatriotisma celšanai “Veram 

mūsu skolas durvis”, radot video sēriju par to, kas labs Saldus vidusskolā un noorganizējot pasākumu 

„Atveru durvis savai skolai“ jebkuram 9.klašu interesentam, kurš vēlas iepazīt Saldus skolu. 

Siguldas Valsts ģimnāzija 7.e klase organizēja aktivitātes, kas saistītas ar atbalstu Ukrainas tautai  - 

organizēja ziedojumu akciju un saulespuķu sēšanas akciju “Saule mieram”. Tāpat arī Valmieras Valsts 

ģimnāzija 11.c klase piedalījās un rīkoja dažādas aktivitātes Ukrainas atbalstam - šķiroja saziedotās 

mantas Ukrainas bēgļiem, piedalījās atbalsta koncertā un svecīšu nolikšanas akcijā, palīdzēja veidot 

kamuflāžas tīklu, kā arī piedalīās virknē Demokrātijas nedēļas un ES dienas aktivitāšu. 

Valmieras Valsts ģimnāzija 8.a klase attīstīja savas dzimtās vietas apziņu, izstaigājot interaktīvās spēles 

“Ak, kaut man Daliņa kājas būtu ”un “Hernhūtiešu ceļi Valmierā”, kā arī sakopjot Jāņa Daliņa kapu. 
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13. maijā žūrijas komisija, kurā ir pārstāvji no Latvijas Pilsoniskās alianses un ASV vēstniecības Latvijā, 

visas iniciatīvas izvērtēs pēc konkursa nolikuma.  

11 gadu laikā programmā izglītoti vairāk kā 18 000  jauniešu visā Latvijā. 2021. gadā programma “Jaunais 

Pilsonis” tika nominēta kā Latvijas pārstāvis Kārļa Lielā Starptautiskās balvas finālā. Šogad programmas 

īstenošanu atbalsta ASV Vēstniecība Latvijā. 
 

 

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par 

aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā 

nākamnedēļ, no 16. līdz 20. maijam, un aicinām 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo 

aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas 

procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs. 

• 17. maijā plkst. 13:00 Valsts pārvaldes un 

pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas 

pilnveidošanas apakškomisija par situāciju 

pašvaldībās saistībā ar finansējumu Ukrainas bēgļu 

uzņemšanai un pēc valsts apmaksātā 90 dienu 

atbalsta perioda beigām. 

• 17. maijā plkst. 10:00 Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija par 

likumprojekta “Interešu pārstāvības atklātības likums” (1341/Lp13) izskatīšanu 2. lasījumam.  

• 18. maijā plkst. 10:00 Sociālo un darba lietu komisija par Saeimas analītiskā dienesta sagatavoto 

ziņojumu “Sociālās drošības sistēmas novērtējums personām ar invaliditāti kopš bērnības”. 

 

* Apkopojums veikts 2022. gada 13. maijā plkst. 9.00 

• Informācija par Vecāko amatpersonu 13.04.2022. 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, 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.  

 

  

https://www.mfa.gov.lv/lv/media/5975/download
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/cabinet_ministers/e5196c02-da52-4bf4-bbd2-4a13c6f78b5a
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Rimi uz Ukrainu nosūtījusi trīs humānās 

palīdzības kravas 45 tonnu apjomā 

Latvijas Samariešu apvienība kopš kara sākuma 

nosūtījusi jau trīs palīdzības kravas, pavisam 45 tonnas 

jeb 150 paletes higiēnas preču un pārtikas produktu, t. sk. 

Rimi ziedotos pārtikas produktus un labdarības akcijā 

savāktās pārtikas pakas. 

Latvijas samarieši sadarbībā ar Ukrainas Samariešu 

apvienību kravas nogādājuši Kijivā, lai palīdzētu senioriem, 

trūkumcietējiem, cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī izpostīto 

piepilsētu iedzīvotājiem. Daļa palīdzības nosūtīta arī uz 

Dņipro, kur atrodas viens no lielākajiem bēgļu centriem, 

uzņemot cilvēkus no Kramatorskas, Harkivas, Mariupoles, Luhanskas un citām pilsētām. Plašāk šeit.  

 

Zaļā brīvība aicina pievienoties Godīgās tirdzniecības draugu kustībai un kļūt par 

Godīgai tirdzniecībai draudzīgu uzņēmumu  

Biedrība “Zaļā brīvība” sadarbībā ar kolēģiem no Igaunijas un 

Lietuvas kopīgi strādā pie Godīgās tirdzniecības informatīvās un 

atbalsta telpas izveides.  

Biedrība aicina veikalu, kafejnīcu, restorānu, viesnīcu, importētāju un 

vairumtirgotāju pārstāvjus izpētīt savā uzņēmumā pieejamo Godīgās 

tirdzniecības produktu klāstu. Ja uzņēmums izmanto vai tā sortimentā pastāvīgi ir vairāki produkti ar kādu 

no Godīgās tirdzniecības (fair trade), tiešās tirdzniecības  (direct trade), ilgtspējīgas attīstības (sustainable 

development) vai atbildīgas ražošanas (responsible production) marķējumiem (piemēram, Fairtrade, Fair 

For Life, Hand in Hand, Rainforest Alliance, UTZ certified, ASC, Cradle2Cradle, World Fair Trade 

Organization, u.c.), biedrība aicina līdz 2022. gada 30. jūnijam aizpildīt pieteikšanās veidlapu, lai kļūtu 

par Godīgās tirdzniecības kustības draugu. Plašāk šeit. 

 

Aicina uz tīklošanas pasākumu “Ārpus rāmjiem” 

Zemgales NVO Centrs 18. maijā no plkst. 16:00 līdz 

19:00 aicina uz tīklošanās pēcpusdienu, lai iepazītos 

ar ilggadēja Zemgales NVO Centra valdes 

priekšsēdētāja Ulda Dūmiņa pieredzes stāstu par 

kāpumiem un kritumiem, aktīvi darbojoties dažādās 

sfērās un pieņemot dzīves izaicinājumus un kopā ar 

supervizori un Zemgales NVO Centra projektu 

koordinatori Ingu Remerti paraudzītos ārpus sev ierastā, 

praktiskajā darbnīcā “Tu vari vairāk!”, apskatot gan 

esošo, gan vēlamo savu un organizācijas attīstības ceļu.  

Pasākums notiks Dobeles ielā 62A, Jelgavā. 

Pieteikšanās šeit.  

 

https://samariesi.lv/lv/jaunumi/latvijas-samariesu-apvieniba-sadarbiba-ar-rimi-uz-ukrainu-nosutijusi-tris-humanas-palidzibas
https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/godiga-tirdznieciba/
https://ej.uz/arpus_ramjiem
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LOSP aicina noteikt ārkārtas stāvokli iedzīvotāju apgādei ar pārtiku  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) biedru kopsapulcē 11. maijā, analizējot situāciju 

Latvijā, turpinoties kara darbībai Ukrainā, kas ir radījusi globālus tautsaimnieciskus satricinājumus, 

nepieredzētu cenu kāpumu energoresursiem, pārtikai un izmaksu kāpumu katram Latvijas ražotājam un 

iedzīvotājam, prasa Saeimai, Valdībai, Finanšu ministrijai godprātīgi izvērtēt PVN samazināšanas pārtikai 

“no lauka līdz galdam” ietekmi uz katra Latvijas iedzīvotāja labklājību, vietējo pārtikas ražotāju 

dzīvotspēju, valsts budžeta PVN saldo un nekavējoties noteikt pārtikai “no lauka līdz galdam” 5% PVN 

likmi, kā arī atzīt pārtiku par valsts stratēģisko resursu, un noteikt Ārkārtas stāvokli pārtikas nozarē un 

iedzīvotāju apgādē ar pārtiku. Plašāk šeit. 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Notiks apmācību seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā 

2022. gada 18. maijā Latvijas Cilvēktiesību centrs rīko apmācību semināru juridiskās palīdzības 

sniedzējiem patvēruma jomā. Seminārs norisināsies tiešsaistē - Zoom platformā. Sākums – plkst. 10:00 

Apmācību seminārs tiks veltīts šādām tēmām: 

• Pagaidu aizsardzības statuss Latvijas un ES tiesību kontekstā; 

• Patvēruma iesniegums. Tiesības to iesniegt un tiesiskās sekas. 

Seminārā tiks aplūkoti aktuālie jautājumi patvēruma meklētāju jomā, kā arī statistikas dati, būs iespēja 

diskutēt un uzdot aktuālos jautājumus. Reģistrēšanās līdz 2022. gada 16.maijam, aizpildot tiešsaistes 

formu šeit.  Apraksts un programma pieejama šeit.  

 

Latvijas iedzīvotāju pilsoniski aktīvas rīcības veicināšanai startē projekts “Stipri 

atbalstam”  

Biedrība “Sadarbības platforma” 2022. gada martā uzsāka projektu 

“Stipri atbalstam”, kura  mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotājus 

pilsoniski aktīvai rīcībai saistībā ar Ukrainā notiekošo karadarbību un 

tās izraisītajām sekām Ukrainā un Latvijā.  

Galvenās projekta aktivitātes būs veltītas brīvprātīgo iesaistei, apmācībām 

un psihoemocionālajai palīdzībai atbalsta sniedzējiem - biedrības biedriem 

un brīvprātīgajiem. Paredzēti arī pasākumi, kuros piedalās brīvprātīgie, 

sniedzot atbalstu Ukrainas situācijā cietušajiem un iesaistoties pilsoniski 

nozīmīgas aktivitātēs, kā arī veicinot dezinformācijas novēršanu un 

mazināšanu. Plašāk šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/6695
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfqZSaO5VqSi4TL3RkG1yd2S511vz5JNYmAx-e9Jshs94Qimg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR3SbHxYTFNp5DbYRDkp-RVyWfcra8aPfB1DXvfBhQgoZ6cO9Mbae-lvrMc&h=AT35iPIMFTZljeBLPahePkRnO-VeQW4EFlEB1IBn9c1Tn2kY8c4pcJvAQWwCln7ZMx9eQ4bLn7CAnU6HBd3wxqu4lcEBfX5VRP6bG38io9ZtkMBXaH2TitOuj4yHbAta6w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3TFB_hpRCpsT8H09a8GorMcCWmuKQ8O8qwfxPunFxbyQJeS7O88yTSSM57qugDyGvt6ritTKrPZkmCj_PQSOpfnourQ8heqe6Ec2kfsETSXPKtPyX6xKsTaxyeUMIWnWj_uxv7uk8FgwxpYwMKBQ_mi56Wf4IZckL95TQJtUpbz9Y
https://cilvektiesibas.org.lv/lv/news/seminaru-juridiskas-palidzibas-sniedzejiem-patveru-563/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/posts/2921131151512062
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Augustā notiks latgaliskais seminārs jauniešiem “Atzolys” 

2022. gada augustā biedrība “LgSC” Balvu novadā rīkos 

bezmaksas četru dienu latgalisko semināru jauniešiem 

“Atzolys”, kurā varēs piedalīties 20 jaunieši vecumā no 16 

līdz 25 gadiem, lai mācītos latgaliešu rakstu valodu, iepazītos 

ar mūsdienu Latgales personībām, kā arī izzinātu reģiona 

kultūrvēsturi un šī brīža iespējas jauniešiem. 

Jauniešu seminārs “Atzolys” paredzēts no 2022. gada 11. līdz 

14. augustam Balvu novada Rekavas vidusskolā. Semināram 

pieteikties varēs jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem ar 

interesi mācīties latgaliešu rakstu valodu, runāt latgaliski, 

iepazīt latgalisko kultūru un vērtības, lai stiprinātu savu 

identitāte, nākotnē veidotu stipru Latgales reģionu un iesaistītos pilsoniskās sabiedrības veidošanā, kā arī 

socializētos, veidotu jaunus kontaktus, interesanti pavadītu laiku ar domubiedriem un iedvesmotos no 

Latgalē aktīviem cilvēkiem. Pieteikšanās šeit līdz 30. maijam. 

 

22. maijā aicina pievienoties Mežtakas dienvidu daļas atklāšanas pārgājienam 

 Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku 

ceļotājs” informē, ka pilnībā pabeigts darbs pie 

Mežtakas un Jūrtakas garo distanču pārgājienu 

maršrutu izveides Baltijas valstīs, tagad 

pabeigta arī abu taku dienvidu daļa - Kurzemē 

un Lietuvā. 

Mežtakas dienvidu daļu tiks atklāta ar 

pārgājienu 22. maijā,  maršrutā no Snēpeles uz Kuldīgu. Pārgājiena sākums 10:00, noslēgums 17:00. 

Plašāk šeit. 

Tāpat Mežtakā un Jūrtakā Kurzemes reģionā uzstādītas bērnu apgleznotas pastkastes ar viesu grāmatām. 

Kopumā Kurzemē uzstādītas 14 šādas pastkastes, no tām astoņas izvietotas Mežtakas, bet sešas - Jūrtakas 

maršrutā. Katrā no pastkastēm atrodas viesu grāmata un rakstāmpiederumi ierakstu veikšanai. 

 

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Aktīvisti gājienā pieprasīs nekavējoties 

nojaukt pieminekli Uzvaras parkā  

Nākampiektdien, 20. maijā, aktīvisti Rīgā dosies 

miermīlīgā gājienā, pieprasot nekavējošu Uzvaras 

parkā esošā padomju pieminekļa nojaukšanu. 

Gājienu organizē mūziķis Ralfs Eilands. 

Gājiena sākums būs pulksten 18.00, lai kopā dotos no 

Brīvības pieminekļa līdz piemineklim Pārdaugavā. Plašāk 

šeit. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8apZXvE1LZYyPllIkjI6EdZhvAu-NesLERKbgRPMLY-PHA/viewform
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1201
https://saite.lv/sgJ
https://www.facebook.com/events/s/gajiens-par-atbrivosanos-no-pa/717644676009205/
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Aicina darba kolektīvus palīdzēt Rīgas atbalsta centra zupas virtuvē 

Lai nodrošinātu ēdināšanu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, Rīgas dome aicina šim 

darbam pieteikties komandas no uzņēmumiem, lai kopīgi vienotos brīvprātīgajā darbā. 

Silta zupa tiek nodrošināta centra apmeklētājiem katru darba dienu. Ik dienu virtuvē tiek pasniegtas 750 

zupas porcijas, kuras papildina Latvijas uzņēmumu nodrošinātās uzkodas un dzērieni. Katru dienu no 

11.00 līdz 16.00 ir nepieciešama 6-8 cilvēku grupa, kas palīdz ar zupas izdali un kārtības uzturēšanu centra 

ēdnīcā. 

Kolektīvi aicināti pieteikties, rakstot uz e-pastu maija.gredzena@riga.lv. Plašāk šeit. 

 

CFLA aicina uz semināru par labo praksi ES fondu projektos 

Trešdien, 1. jūnijā, notiks tiešsaistes seminārs  “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”, kur 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pulcētie eksperti informēs par aktualitātēm Eiropas 

Savienības fondu jomā un sniegs ieteikumus projektu īstenošanai, ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas 

radītos izaicinājumus. 

Semināru CFLA organizē sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iepirkumu 

uzraudzības biroju. Tas notiks tiešsaistē un to varēs vērot CFLA mājaslapā un Facebook kontā trešdien, 

1. jūnijā, no plkst. 11.00 līdz 15.45. Informācija par semināra darba kārtību un reģistrācija dalībai - šeit. 

 

Turpinās pretendentu pieteikšana Latviešu vēsturisko zemju 

attīstības padomei 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2022. gada 17. maijam aicina 

nevalstiskās organizācijas pieteikt pretendentus Latviešu vēsturisko zemju 

attīstības padomei. 

Pretendentus padomei var izvirzīt NVO, kuru darbība ir saistīta ar attiecīgās kopienas 

kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību. Padomē uz trim gadiem tiks izvēlēts viens 

pārstāvis no katras latviešu vēsturiskās zemes un lībiešu kopienas. Plašāk šeit. 

 

Vebinārā dalīsies ar Eiropas labo praksi sociālo inovāciju atbalstā 

Sabiedrības integrācijas fonds 2022. gada 24. maijā, plkst. 

14:30 - 17:30 aicina piedalīties seminārā “Atbalstot sociālās 

inovācijas – Eiropas labā prakse”. 

Seminārā plānots apmainīties ar pieredzi un informāciju par to, 

kā atbalstīt sociālās inovācijas, iepazīties ar būtiskākajām 

atziņām, kas gūtas pētījumā starptautiska projekta “Ilgtspējīgas 

sabiedrības spēju veidošana” (BuiCaSuS) ietvaros, kurā 

piedalās Spānija, Francija, Latvija un Zviedrija. Pasākums 

sniegs iespējas dalīties arī ar savām zināšanām un pieredzi ar 

citām Eiropas sociālo inovāciju ekosistēmas organizācijām. 

Vebinārs norisināsies angļu valodā. Reģistrācija pieejama šeit.  

 

 

 

 

mailto:maija.gredzena@riga.lv
https://www.riga.lv/lv/jaunums/aicina-darba-kolektivus-palidzet-rigas-atbalsta-centra-zupas-virtuve
https://www.cfla.gov.lv/lv/notikums/tiessaistes-seminars-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana-20221?date=0
https://www.facebook.com/CFLA.gov.lv/
https://www.cfla.gov.lv/lv/notikums/tiessaistes-seminars-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana-20221?date=0
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/turpinas-pretendentu-pieteiksana-latviesu-vesturisko-zemju-attistibas-padomei
https://buicasus-webinar.confetti.events/


  

(18/2022) 13.05.2022. 

13 

 

Organizācijām iespēja pieteikt savu #ErasmusDienu2022 pasākumu 

No 9. maija programmas “Erasmus+” 

dalīborganizācijas aicinātas pieteikt savu pasākumu 

#ErasmusDienām2022 (#ErasmusDays), kas notiks 

2022. gada 13.-15. oktobrī. 

Pasākumus var pieteikt: izglītības un apmācības 

iestādes, uzņēmumi, pētniecības centri, nodarbinātības 

aģentūras, organizācijas, NVO, jaunatnes centri u.c. 

Organizācijas ir aicinātas plānoto pasākumu reģistrēt 

īpašā tīmekļa vietnē www.erasmusdays.eu, bet 

komunikācijai sociālajos tīklos izmantojot mirkļbirku 

#ErasmusDays2022. Plašāk šeit. 

 
Tiek meklēti labās prakses piemēri Eiropas Jaunatnes dialogam 

Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija meklē labās prakses 

piemērus Latvijas nacionālai atskaitei. 

Jaunatnes organizācijas un citus NVO, jauniešu centrus un citas pašvaldības iestādes aicināti dalīties par 

to, kādi ir labās prakses piemēri, ar kuriem Latvijai dalīties starptautiski, īstenojot Eiropas jaunatnes mērķi 

#3 Iekļaujoša sabiedrība un #10 Ilgtspējīga zaļā Eiropa. Piemērus iespējams iesūtīt šeit. 

 
Aicina pieteikties mācību vizītei Lietuvā par jauniešu ar intelektuāliem 

traucējumiem pieejamajām iespējām 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina 

pieteikties mācību vizītei, kurā izpētīt jauniešiem ar 

intelektuālajiem traucējumiem pieejamo programmu 

iespējas. Tā notiks no 20. līdz 24. jūnijam Viļņā, Lietuvā. 

Iepriekš nepieciešams reģistrēties līdz 25. maijam SALTO 

Resursu centra tīmekļa vietnē. 

Vizītes mērķis ir apvienot organizācijas, kas strādā ar 

jauniešiem ar intelektuālajiem traucējumiem, parādīt labās 

prakses piemērus un līdzdalības iespējas, kā arī veicināt 

starptautisko sadarbību. Plašāk šeit. 

 

 

VI LV PORTĀLĀ 

 
Var nākties mainīt likumus un līgumus 

Ne viss izdevies, kā solīts un cerēts, bet skaidrs ir viens – Eiropas Savienību gaida nozīmīgas 

reformas, kas skars ikkatru. Noslēgusies konference par Eiropas nākotni – diskusiju sērija, kuras laikā 

visu 27 dalībvalstu iedzīvotājiem tika dota iespēja izteikt domas par to, kā Eiropai turpmāk būtu jāattīstās. 

Par būtiskāko – saruna ar biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidentu Andri Gobiņu. 

Plašāk šeit. 

 

https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/erasmus/organizacijam-iespeja-pieteikt-savu-erasmusdienu2022-pasakumu/
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/jaunatnes-dialogs/tiek-mekleti-labas-prakses-piemeri-eiropas-jaunatnes-dialogam/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-in-lithuania-explore-the-programme-possibilities-available-to-youth-with-intellectual-disabilities.10219
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/eiropas-solidaritates-korpuss/lidz-25-05-aicinam-pieteikties-macibu-vizitei-lietuva-par-jauniesu-ar-intelektualiem-traucejumiem-pieejamajam-iespejam/
https://lvportals.lv/viedokli/340811-var-nakties-mainit-likumus-un-ligumus-2022
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Jābūt gataviem, ka imigrācijas plūsmas turpināsies 

Domnīcas “PROVIDUS” ziņojums “Latvijas integrācijas sistēma no 2019. līdz 2021. gadam: stagnācija 

pirms pozitīvām pārmaiņām?” parāda, ka ilgstošās integrācijas problēmas starptautiskās aizsardzības 

saņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā vēl vairāk saasinājās. Integrācijas pasākumi Latvijā kopumā 

nav labi koordinēti – tie ir izkaisīti dažādās ministrijās ar sadrumstalotu atbildību. Problēmas spilgti 

izgaismo arī Ukrainas bēgļu pieplūdums. Lielas cerības tagad saistās ar jaunās nacionālās koordinējošās 

iestādes izveidi, intervijā saka “PROVIDUS” vadošā pētniece patvēruma un migrācijas jomā Ieva 

Raubiško.  

Plašāk šeit. 

 

Atceļ juridiskos šķēršļus padomju režīma un tā noziegumus slavinošā pieminekļa 

nojaukšanai 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un padomju okupācijas izbeigšanas Latvija ar Padomju Savienības 

mantinieci Krieviju noslēdza starptautiskos līgumus, kas paredzēja ne tikai Krievijas karaspēka izvešanu 

no Latvijas teritorijas, Skrundas lokatora demontāžu, bet arī ietvēra sabiedrībā pretrunīgi vērtēto padomju 

pieminekļu turpmāku uzturēšanu. Reaģējot uz Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā, Saeima šodien, izskatot 

likumprojektu par grozījumu likumā par “Par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem”, lēma apturēt līguma darbību attiecībā uz memoriālajām 

būvēm un pieminekļiem. 

Plašāk šeit. 

 

 

VII NVO PASAULĒ 

 

Godīgs dialogs par to, kā pārvarēt problēmas. Pilsoniskās sabiedrības stāsti 

Pirmdien, 16. maijā plkst. 9:00 -11:00 (pēc Lielbritānijas laika) “Civicus” rīko diskusiju “Godīgs 

dialogs par to, kā pārvarēt problēmas. Pilsoniskās sabiedrības stāsti.”  

Diskusijas mērķis ir piedāvāt vietu iedvesmai, izpratnei un kopīgām mācībām attiecībā uz nozares 

elastīguma praksi, lai uzzinātu par daudzveidīgajām izturētspējas praksēm. Viena no diskusijas 

dalībniecēm – Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare. Reģistrācija pasākumam 

šeit.  

 

DevTalks – Ukrainas atjaunošanai un pārveidei 

Otrdien, 17. maijā 16:00 – 17:30 (CET) OECD aicina uz 

diskusiju “DevTalks Ukrainas atjaunošanai un pārveidei”. 

DevTalks ir domāts kā dialogs, lai izpētītu veidus, kā OECD 

varētu palīdzēt Ukrainas ekonomikai un tās iedzīvotājiem. 

Dalībnieki pārrunās Ukrainas ekonomisko un sociālo pārveidi 

pirms 2022. gada, kara ietekmi, atjaunošanas prioritātes un 

starptautisko atbalstu, kas nepieciešams, lai realizētu savu 

redzējumu. 

Plašāk šeit. 

 

https://lvportals.lv/viedokli/340869-jabut-gataviem-ka-imigracijas-plusmas-turpinasies-2022
https://lvportals.lv/skaidrojumi/340977-atcel-juridiskos-skerslus-padomju-rezima-un-ta-noziegumus-slavinosa-pieminekla-nojauksanai-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZVy1DBIPcTpSPHwPoiToCO9MsPeWecSYgsn_RmZPvJif4Qg/viewform
https://www.oecd.org/dev/devtalk-ukraine-transformation-reconstruction.htm
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Eiropas Komisija veidos solidaritātes joslas, lai palīdzētu Ukrainai eksportēt 

lauksaimniecības preces 

Eiropas Komisija 12. maijā nāca klajā ar pasākumu kopumu, kas palīdzēs Ukrainai eksportēt 

lauksaimniecības produktus, tas ir daļa no ES solidaritātes atbildes Ukrainai. Pēc Krievijas iebrukuma 

Ukrainā un Ukrainas ostu blokādes Ukrainas labība un citas lauksaimniecības preces vairs nevar nonākt 

galamērķos. Situācija apdraud pārtikas nodrošinājumu pasaulē, un ir steidzami jāizveido alternatīvi 

loģistikas maršruti, izmantojot visus attiecīgos transporta veidus. Plašāk šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu 

atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

 

https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/komisija-veido-solidaritates-joslas-lai-palidzetu-ukrainai-eksportet-lauksaimniecibas-preces-2022-05-12_lv
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

