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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
LPA: valsts budžeta izstrādes procesā jānodrošina konsultācijas ar sabiedrību
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisiju uzsākt diskusiju un rast
risinājumus, kā valsts budžeta likuma izstrādes procesā
nodrošināt konsultēšanos ar pilsonisko sabiedrību par
valsts budžeta projekta prioritātēm.
Ar bažām sekojot līdzi līdzšinējai praksei, kurā valsts budžeta
izstrādes un apspriešanas gaitā paredzēta iesaiste un
konsultēšanās tikai ar sociālajiem partneriem Nacionālās
trīspusējās sadarbības padomē, LPA aicina rast risinājumus
un uzlabot esošo valsts budžeta plānošanas procesu,
paredzot konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un
nozaru pārstāvjiem un nodrošinot mehānismu, kurā:
o valsts budžeta finanšu līdzekļi tiktu pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem,
balstoties uz sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš definētiem kritērijiem, pārraudzības
mehānismiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem;
o notiktu konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām un nodibinājumiem lēmumu
izstrādes un pieņemšanas procesā;
o tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt informāciju un piedalīties
priekšlikumu izstrādē arī par publiskā finansējuma prioritātēm, kas saistās ar valsts budžeta un
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēm;
o ieviests jēgpilns pilsoniskās sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas process, nodrošinot
mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos valsts pārvaldes līmeņos
un lēmumu pieņemšanas posmos.
LPA vēstule pieejama šeit.
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LPA aicina skaidrot, vai organizāciju rīkotās sapulces un mācības var uzskatīt par
publiskiem pasākumiem
Latvijas Pilsoniskā alianse 2021. gada nogalē un šī gada
sākumā vairākkārt ir saņēmusi informāciju no
nevalstiskajām organizācijām, ka pašvaldības dažādi
interpretē Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likuma normas par publiskajiem pasākumiem.
Atsevišķas pašvaldības pieprasa, lai biedrības un
nodibinājumi ar pašvaldību saskaņo visus
pasākumus, kurus tās plāno organizēt, tai skaitā tādus
pasākumus, kurus plānots rīkot savās telpās un tikai
organizācijas biedriem.
Ņemot vērā, ka šādas prasības būtiski ietekmē
organizāciju darbu, kā arī ierobežo pulcēšanās
brīvību, LPA nosūtījusi aicinājumu Saeimas Juridiskajam birojam, Iekšlietu ministrijai, Tieslietu
ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt skaidrojumu par to, kādi
pasākumi netiek uzskatīti par publiskajiem pasākumiem, tai skaitā, vai par publiskiem pasākumiem
uzskatāmi tādi pasākumi kā sapulces, tikšanās, mācības vai interešu nodarbības. Vienlaikus LPA aicina
VARAM nodrošināt vienotu un korektu likuma normu interpretāciju un principu piemērošanu visās
pašvaldībās.
LPA vēstules pieejamas šeit.

LPA: apņemšanās veicināt medijus kā demokrātisko vērtību popularizēšanas
instrumentu – būtisks NEPLP locekļu atlases procesa kritērijs
Atsaucoties uz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas aicinājumu sniegt vērtējumu kandidātiem uz
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
(NEPLP) locekļu amatiem, Latvijas Pilsoniskā alianse
aicina, izvērtējot kandidātus, ņemt vērā kandidātu
līdzšinējo darbību un apņemšanos veicināt medijus kā
demokrātisko vērtību popularizēšanas, sabiedrības
informēšanas un izglītošanas instrumentu.
LPA ieskatā, Latvijā ir nepieciešams īstenot mērķtiecīgas
stratēģiskās komunikācijas pasākumus – informatīvas un
izglītojušas komunikācijas aktivitātes visām sabiedrības
grupām, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī,
vienlaikus mazinot plaisu starp sabiedrību un valsti, veicinātu pilsonisko un politisko līdzdalību, kā arī
samazināt Latvijas reģionu atrautību no nacionālā līmeņa politisko lēmumu pieņemšanas centra.
Ar LPA vēstuli var iepazīties šeit.
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Darba grupā Latvijas prezidentūras plānošanai iesaistīs NVO sektora pārstāvi
2021. gada nogalē Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja
Ārlietu ministrijai informatīvajā ziņojumā
un
protokollēmumā Par gatavošanos Latvijas Republikas
prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023.
gadā minētajā starpinstitūciju darba grupā, kuras izveide
tiks uzdota ārlietu ministram, iekļaut arī nevalstiskā sektora
pārstāvi. Ņemit vērā, ka Informatīvajā ziņojumā noteiks, ka
Latvijas prezidentūras prioritātes varētu būt sekojošās
jomās:
1) demokrātijas un likuma varas stiprināšana;
2) mākslīgā intelekta pielietojums un tā ietekme uz
cilvēktiesībām;
3) vārda brīvība digitālajā laikmetā;
4) atbalsts EP reformu procesiem;
5) vide un cilvēktiesības,
LPA ieskatā, ir būtiski nodrošināt, ka darba grupā tiek iesaistīti nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas
darbojas šajās jomās. LPA priekšlikums ir pārstāvja deleģēšanu uzticēt NVO un MK sadabības
memoranda īstenošanas padomei.
Priecājamies, ka Ārlietu ministrija ir atvērta sadarbībai un dokumenti ir papildināti, paredzot, ka darba
grupā tiks iekļauts Memoranda padomes deleģētais pārstāvis.

Latvijas Pilsoniskās alianses 2022. gada darbības virzieni
Aizsākoties jaunajam gadam, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina iepazīties ar 2021. gadā paveiktā
atskatu un šobrīd zināmajiem plāniem 2022. gadam.
Detalizētāks pārskats par LPA pagājušajā gadā paveikto būs redzams gada pārskatā. Plašāk šeit.
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LPA darba kārtībā
Latvijas Pilsoniskās alianses darba kārtībā (uz
14.01.2021):
No 10. – 14. janvārim:
•

•

•

Trešdien, 12. janvārī norisinājās Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde, tiks
turpināta Pašvaldību likuma grozījumu
izskatīšana. LPA pārstāvēja Artis Zaļūksnis.
Ceturtdien, 13. janvārī notika Valsts Sekretāru
sanāksme, kurā piedalījās arī Kristīne Zonberga,
un domnīcas “Sabiedrības līdzdalība publiskā
finansējuma plānošanā un uzraudzībā” pirmā
sanāksme.
Piektdien, 14. janvārī notiek LPA padomes sēde, kā arī European Civic Forum nacionālo tīklu
sanāksme, kur Latviju pārstāvēja Kristīne Zonberga.

No 17. līdz 21. janvārim:
•
•

•
•
•

Pirmdien, 17. janvārī Memoranda padomes NVO tikšanās, lai pārrunātu prioritātes 2022.gadā.
Otrdien, 18. janvārī Kristīne Zonberga un Memoranda padomes NVO pārstāvji tiekas ar
Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu pilsoniskā dialoga stiprināšanu Latvijā un
Demokrātijas samita darbības programmas izveidi un īstenošanu Latvijā, kā arī Latvijas biedrību
un nodibinājumu dalību Latvijas Satversmes simtgades pasākumu veidošanā un popularizēšanā;
Trešdien, 19. janvārī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē tiks turpināta
Pašvaldību likuma grozījumu izskatīšana. LPA pārstāvēs Artis Zaļūksnis.
Ceturtdien, 20. janvārī norisināsies Valsts Sekretāru sanāksme, kurā piedalīsies Kristīne
Zonberga.
No 20. līdz 23. janvārim Kristīne Zonberga piedalās Konferences par Eiropas nākotni
pasākumos kā Latvijas pilsoņu pārstāve.

Aicinām organizācijas uz tikšanos par pilsoniskā sektora prioritātēm
2022. gads ir vēlēšanu gads, un šogad rudenī dosimies
pie vēlēšanu urnām, lai nobalsotu par kādu no partijām
un tās programmā ietvertajiem solījumiem. Kā ierasts,
LPA, plāno pirms vēlēšanām tikties ar politiskajām
partijām, lai iepazīstinātu partiju pārstāvjus ar
nevalstisko organizāciju izaicinājumiem un prioritātēm,
kā arī, lai noskaidrotu, kā politiskās partijas plāno
stiprināt pilsonisko sabiedrību, sabiedrības līdzdalību un
sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām.
Lai noskaidrotu aktuālākās nevalstiskā sektora
prioritātes, aicinām organizāciju pārstāvjus un
pilsoniskos aktīvistus uz tikšanos 2. februārī plkst.
15.00 Zoom platformā. Lai pieteiktos sanāksmei, lūgums rakstīt alianse@nvo.lv līdz 31. janvārim.
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Izsaki savu viedokli par Eiropas demokrātijas, vērtību un tiesību, tiesiskuma un
drošības jautājumiem
Nākamajā nedēļā turpināsies Konferences par Eiropas
nākotni tematiskie pasākumi, kuros kā Latvijas pilsoņu
pārstāve piedalīsies arī Latvijas Pilsoniskās alianses
direktore Kristīne Zonberga.
Šobrīd Konferences platformā jau pieejami
starpziņojumi par Konferencē izskanējušajām idejām
un pilsoņu paneļdiskusiju rezultāti. Aicinām Latvijas
organizāciju pārstāvjus un pilsoniskos aktīvistus,
kurus interesē Eiropas demokrātijas, vērtību un
tiesību, tiesiskuma un drošības jautājumi iepazīties
ar konferences materiāliem un iesūtīt savus
viedokļus alianse@nvo.lv apkopošanai.
Tā kā Konference par Eiropas nākotni turpināsies līdz šī gada maijam, aicinām organizācijas un aktīvistus
rīkot pasākumus, apkopojot iedzīvotāju viedokļus par Eiropas nākotni un tos iesniegt daudzvalodu
digitālajā platformā, lai Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija tos
sadzirdētu.
Ar ieteikumiem pasākumu rīkošanai vai iepazīties šeit. Šeit pieejama informācija par Konferenci un
galvenajām Konferences tēmām.

Veidosim pozitīvas līdzdalības pieredzes kopā
Latvijas Pilsoniskā alianse ar programmas “NVO fonds”
atbalstu no šī gada janvāra līdz oktobrim īstenos projektu
“Pozitīvas līdzdalības un līdzdarbības pieredzes
veidošana”. Projekta mērķis ir radīt pozitīvas līdzdalības
un līdzdarbības pieredzi, praktiski veicinot demokrātiskas
un atvērtas līdzdalības iespējas.
Projekta ietvaros LPA:
o

o
o
o
o
o

organizēs regulāras tematiskās tikšanās ar
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai izrunātu
aktualitātes sektorā, nepieciešamības gadījumā
vienotos par kopēju pozīcijuun vienotos par
turpmākajiem soļiem interešu pārstāvībā.
Papildus tiks veikti viedokļu apkopojumi par risināmo jautājumu, lai veicinātu sadarbību un
kopdarbību kopīgu mērķu sasniegšanā;
organizēs sarunas par un ap pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm (podkasta formā), iesaistot
sarunās arī lēmumu pieņēmējus, lai pastiprinātu ne tikai interešu aizstāvības efektivitāti, bet arī
vienlaikus veicinātu sadarbību;
piedalīsies darba grupās, konsultatīvajās padomēs, komisiju sēdēs un citos līdzdalības
instrumentos, formālās un neformālās tikšanās, lai pārstāvētu pilsoniskās sabiedrības intereses,
balstoties uz tematisko tikšanos, sarunu un diskusiju apkopotajiem viedokļiem;
veiks datu un informācijas izpētes un viedokļu apkopojumus, lai izstrādātu uz datiem balstītus
priekšlikumus pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismiem vai risinātu plašākai sabiedrībai
svarīgus jautājumus;
sniegs rakstiskus atzinumus, iesniegumus, viedokļu vēstules, balstoties uz tematisko tikšanos,
sarunu un diskusiju apkopotajiem viedokļiem.
veidos iknedēļas ziņu lapu “Nesēdi tumsā!” un izdevumu angļu valodā “CaL NEWS” par
pilsoniskā sektora aktualitātēm.
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Aicinām jauniešus un skolotājus pieteikt dalību programmā “Jaunais pilsonis”
Arī šogad Latvijas Pilsoniskā alianse, īsteno izglītības
programmu “Jaunais pilsonis” 7.–12. klases skolēniem. Šogad
programmas īstenošanu atbalsta ASV Vēstniecība Latvijā. Šīs
programmas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskā
aktīvisma nozīmi, mudinot jauniešus būt aktīviem pilsoņiem un
informējot par iespējām iesaistīties nevalstiskajās organizācijās
(NVO).
Programmas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni par
pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un darbojoties
praktiski. Klasei darbošanās notiek četros posmos:
1.posms: informatīvā lekcija, kurā lektors skolēnus iepazīstina ar
līdzdalības formām;
2.posms: diskusijas par to, kā būt pilsoniski aktīviem, atklāti runāt
par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un uzdot jautājumus,
kas ir neskaidri saistībā ar valsts attīstību un sabiedriski politisko
dzīvi;
3.posms: interaktīvā spēle “Četri stūri”, kas izstrādāta saskaņā ar
Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu metodoloģiju;
4.posms: pilsoniskā aktivitāte kā skolēnu mājas darbs. Aktivitātes piedalīsies konkursā, uzvarētājs saņems
balvā saturiski izglītojošu dienu klasei par pilsonisko līdzdalību.
Programmai “Jaunais Pilsonis” var pieteikties gan klašu pedagogi, gan paši jaunieši. Pieteikšanās līdz 1.
februārim. Pieteikuma anketa pieejama šeit.
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.

Aktuālā informācija par drošības prasībām un Covid-19 situāciju
Lai novērstu Covid-19, īpaši tā jaunā paveida – omikrona strauju izplatības pieaugumu un saslimstības izraisītos riskus
valsts funkciju, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu,
sabiedrības drošības, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai,
līdz 28.februārim Latvijā turpinās ārkārtas situācija. Esam
apkopojuši aktuālāko informāciju, kas noderēs arī
nevalstiskajam sektoram.
o Aktuālie drošības pasākumi
o Oficiālie MK noteikumi
o Informācija
par
tuvākajām
izbraukuma
vakcinācijām
o Vakcināciju vietu darba laiki un pieejamās vakcīnas
o Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš
o Šonedēļ sāk darboties vakcinācijas centri Balvos, Olainē, Dobelē, Valmierā un Līvānos
o Balstvakcīnu saņēmušie cilvēki slimnīcā nonāk retāk
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Sarunu festivāls LAMPA: pasākumu pieteikšana ir sākusies!
Sarunu festivāla LAMPA programma ir tikpat neprognozējama
un negaidīti pārsteidzoša kā ikviena interesanta saruna. Ik gadu
to rada kopā ar daudzām organizācijām un aktīvistiem, tāpēc
LAMPA komanda aicina visus radošos un idejām bagātos
prātus, entuziastus, privātā, valsts un nevalstiskā sektora
organizācijas pieteikt savu pasākumu astotajai LAMPAI,
kas notiks 2022. gada 1. – 2. jūlijā Cēsīs. Festivāls būs vieta,
kur diskutēs par aktuālo un svarīgo, meklējot atbildes šī laika
izaicinājumiem un kopā mēģinot saprast, kā tālāk?
Plašāk par festivālu un iespēju pieteikties šeit.

Zaļā Brīvība: ieguldījumi kodolenerģijā ir neilgtspējīgi
Eiropas vides organizācijas uzsver, ka kodolenerģija ir
nepiemērots risinājums energosistēmas dekarbonizācijai un
neatbalsta tās iekļaušanu Eiropas Savienības ilgtspējīgu
finanšu ieguldījumu klasifikācijā. Galvenie iemesli, kāpēc
kodolenerģija nav tīra enerģija, ir augstās izmaksas, sabiedrībai
nepieejamas tehnoloģijas un tādi riski kā negadījumi, vides
piesārņojums, atkritumu problēmas un apjomīgie laika
iegudījumi atomelektrostaciju būvniecībai.
Plašāka informācija šeit.

LOB aicina piedalīties Ziemojošo ūdensputnu uzskaitē
Lai noskaidrotu, vai un kā mainās ūdensputnu populāciju
lielums, katru gadu janvāra vidū tie tiek skaitīti. Katrā valstī
ir vietu tīkls, kuras jāpārbauda. Ziņas par Latvijā redzēto
ļauj reizi sešos gados Dabas aizsardzības pārvaldei ziņot
Eiropas Komisijai par ziemojošo populāciju stāvokli valstī
2021. gadā Latvijā tika apmeklētas vairāk kā 700 ziemošanas
vietas un saskaitīti 120890 ūdensputni. Lai putnu skaita izmaiņu
indeksi atspoguļotu patieso situāciju, svarīgas ir ziņas gan par
novērotiem putniem, gan par to trūkumu. Plašāk par iespējām
piedalīties ūdensputnu uzskaitē šeit.

Gada dzīvotne 2022
Par 2022. gada dzīvotni Latvijas Dabas fonds (LDF) ir izvēlējies
pilsētu. Latvijā 68% iedzīvotāju dzīvo pilsētās un urbānās vides
kvalitāte ieņem aizvien lielāku nozīmi cilvēku dzīvē. Daba pilsētā
uzlabo cilvēku labsajūtu, mūsu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī
nodrošina dzīves vidi.
Plašāka informācija pieejama šeit.
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IV NVO INFORMĒ
Pieejams finansējums ASV eksperta vizītei
Biedrības, bezpeļņas organizācijas un izglītības iestādes,
plānojot ASV vieslektora vai eksperta vizīti Latvijā laikā no
2022. gada jūnija līdz 2023. gada janvārim, aicinātas
pieteikties BAFF Baltijas-Amerikas Dialoga programmas
sniegtajam finansējumam.
Pieejamais finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru.
Pieteikties programmas finansējumam var līdz 2022. gada 1.
februārim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski
fonda mājaslapā šeit.

Informē biedrība “Sadarbības platforma”
•

•
•

•

20. janvārī plkst. 16.00 līdz 17.30 platformā Zoom notiks Domdarbnīca “Krustceles”. Tās
mērķis ir rosināt diskusiju un dalīties pieredzē, kā NVO sektorā ir veicies ar jauno nodokļu
likumdošanu, kad kopš 1. jūlija par nodarbinātajiem jāsedz sociālās iemaksas minimālās darba
algas apmērā jeb vienā ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Pieteikšanās domdarbnīcai
“Krustceles” šeit, Facebook tiešraidei var sekot līdzi šeit.
Domnīcu ciklā “#Manas Iespējas” jauniešiem notiks četras izaugsmes un iedvesmas
nodarbības, kurās aicināti piedalīties jaunieši no visas Latvijas. Domnīcu ciklam var reģistrēties
šeit.
Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un likumīgi uzturas Latvijā - imigrantu
– veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā no janvāra līdz septembra beigām biedrība realizē
projektu “Apgūstam latviešu valodu”. Pieteikšanās un plašāka informācija: Santa Lāma, e-pasts:
laama.santa@gmail.com vai Dace Sondore, e-pasts: dace.sondare@riga.lv.
2021. gada septembrī biedrība uzsāka īstenot projektu “Sadarbība mūžizglītības attīstībai”
programmā “Erasmus+”, kura ietvaros biedrības lektoriem būs iespēja iepazīt Somijas pieredzi
apmācību darba organizēšanā, apgūstot jaunas zināšanas par mūsdienīgiem starpkultūru dialoga
prasmju apguves paņēmieniem un metodēm. Plašāk šeit.

Karostas glābšanas biedrība aicina pieteikties Karostas gidu
kursos
Karostas glābšanas biedrība rīko Karostas gidu kursus un aicina
pieteikties kursu dalībniekus. Kursu mērķis ir sagatavot gidus, kas var
vadīt ekskursijas pa Karostu, Karostas cietumu, Redanu, Karostas
nocietinājumiem un ūdenstorni latviešu valodā un svešvalodās.
Kursi sāksies 22. janvārī, dalības maksa ir 40 eiro. Lai pieteiktos, līdz
20.janvārim jānosūta CV un motivācijas vēstule uz e-pastu
info@karostascietums.lv. Plašāk šeit.
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V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
Saeima pieņem grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā
Saeima 13.janvārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus
Sociālā uzņēmuma likumā. Ar tiem precizētas sociālā
uzņēmuma statusa piešķiršanai izvirzītās prasības un kritēriji,
kā arī sociālā uzņēmuma pazīmes.
Grozījumi veikti, jo praksē konstatēti gadījumi, kad pretendenti
formāli atbilst sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai izvirzītajām
prasībām un rada nelielu sociālu ietekmi, taču, izvērtējot to darbību
kopumā, secināms, ka uzņēmuma darbības mērķis pamatā ir vērsts
uz peļņas gūšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tiešsaistes seminārs par izmaiņām IIN un VSAOI piemērošanā
Šī gada 1. janvārī stājās spēkā vairākas izmaiņas IIN
un VSAOI piemērošanā. Ja esi darba devējs,
saimnieciskās darbības veicējs, grāmatvedis, VID
aicina uz tiešsaistes semināru 18. janvārī plkst. 11:00,
kur pārrunās šādas izmaiņas:
•
•
•
•
•
•

Nodokļu piemērošana autoratlīdzības ienākumam
Jauni ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekamo ienākumu veidi
Neapliekamais minimums 2022.gadā
Ziņas par darba ņēmējiem - jauni ziņu kodi darba devējam
Izmaiņas saistībā ar minimālajām obligātajām iemaksām
Pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšana lauksaimniekiem un autoriem.

Semināra tiešraidei var sekot līdz Facebook vai VID Youtube kontā.

Izsludināts LVM sociālās jomas projektu konkurss
Izsludināta pieteikšanās biedrībām un nodibinājumiem
atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.
Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro
šādās prioritārajās jomās:

•

•
Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
•
Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes
situācijās;
•
Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam
dzīvesveidam;
Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

17.janvārī, plkst.10:00 notiks informatīvs seminārs, kuram var reģistrēties šeit, savukārt plašāka
informācija par projektu konkursu atradīsiet šeit.
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VKF aicina iesniegt pieteikumus projektu konkursā
No 2022. gada 3. janvāra līdz 2022. gada 28. janvārim pulksten
23:59 VKF pieņem pieteikumus šā gada 1. kultūras projektu
konkursā.
Taču no 2022. gada 3. janvāra līdz 28.01.2022. plkst. 23:59
pieņempieteikumus mērķprogrammu konkursos:
•
•
•
•
•

Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana;
Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana;
Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;
Muzeju nozares attīstības programma;
VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos.

Plašāk par iespēju pieteikties šeit.

Jauniešu apmaiņas projektu veidošanas darbnīca
JSPA līdz 16.01.2022. aicina organizāciju pārstāvjus
pieteikties projektu darbnīcai par Eiropas Savienības
programmas Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projektu
veidošanu. Darbnīca notiks 20.01., 21.01. un 26.01. tiešsaistes
platformā Zoom.
Projektu darbnīca iepazīstinās ar svarīgākajiem projekta
pieteikuma nosacījumiem, palīdzēs rast iedvesmu projekta idejai
un sniegs vispārīgu ieskatu projekta un tā aktivitāšu izstrādes un
īstenošanas procesā. Plašāka informācija šeit.

“Erasmus+ Sports” Info Diena
JSPA informē, ka no 31.01.2022 plkst. 9:30 līdz 01.02.2022
plkst. 12:30 pēc Briseles laika norisināsies Eiropas Komisijas
un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA)
kopīgi organizētā tiešsaistes Info Diena: “Erasmus+ Sports”.
Pasākuma ietvaros būs iespēja tīkloties un sazināties ar
potenciālajiem partneriem caur ConnexMe aplikāciju, kas
atvieglos saziņu starp pasākuma dalībniekiem. Dienas ietvaros
tiks nodrošināta visu pasākuma sesiju tiešsaistes straumēšana
angļu, franču, vācu, spāņu itāļu un zīmju valodās. Plašāk šeit.
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Sadarbības partnerības projektu veidošanas darbnīca
JSPA līdz 28.01.2022 aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties
klātienes projektu darbnīcai par ES programmas Erasmus+
Sadarbības partnerības projektu veidošanu. Darbnīca notiks
no 09.02. līdz 11.02.
Mācībām aicina pieteikties jaunatnes organizācijas, kā arī
organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas
sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, izglītības iestādes,
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos
uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c. ar
jau esošām priekšzināšanām šajā projektu veidā. Plašāka informācija šeit.

Tiešsaistes seminārs maza mēroga partnerību projektu pieteicējiem
2022. gada 20. janvārī plkst. 13.00 VIAA organizē
tiešsaistes semināru par Eiropas Savienības programmas
Erasmus+ 2. pamatdarbības Maza mēroga partnerību
2022. gada projektu konkursu skolu, profesionālās un
pieaugušo izglītības sektoros.
Plašāk par semināru un iespējām reģistrēties šeit.

Tiešsaistes seminārs “Resursi darbam pandēmijas laikā jeb
kā neizdegt”
Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu pārstāvjus aicina pieteikties tiešsaistes semināram “Resursi darbam
pandēmijas laikā jeb kā neizdegt”. Tiešsaistes seminārs notiks
trešdien, 2022. gada 19. janvārī, no plkst. 14.00 līdz 17.00.
Seminārā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādi ir lielākie izaicinājumi
pandēmijas laikā un kā tie ietekmē darba efektivitāti. Svarīgs programmas
punkts būs izdegšanas pazīmes un kam īpaši pievērst uzmanību. Tāpat
klātesošie izzinās, kur ņemt resursus darbam un kā stiprināt labbūtību un
dzīvesspēku. Pieteikties semināram var šeit līdz 18. janvārim.

Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādes semināri
KM un LNKC aicina Latvijas valsts institūcijas,
pašvaldības un NVO iesaistīties Latviešu vēsturisko
zemju un kultūrtelpu plāna izstrādē.
Katrs seminārs veltīts noteiktai vēsturiskajai zemei: 18.
janvārī – Zemgale, 20. janvārī – Sēlija, 21. janvārī –
Latgale, 25. janvārī – Kurzeme, 26. janvārī – Vidzeme un
Rīga. Pieteikties iespējams līdz 2022. gada 17. janvārim.
2021. gada 1. jūlijā stājies spēkā jaunais Latviešu
vēsturisko zemju likums, kura mērķis ir veicināt latviešu
vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu
attīstību.
Plašāk šeit.
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VI LV PORTĀLĀ
Saruna ar Žanetu Ozoliņu par Rietumu sarunām ar Krieviju
Šonedēļ notika vairākas nozīmīgas starpvalstu tikšanās
saistībā ar Krievijas prasībām sniegt tai drošības
garantijas, kuru īstenošana būtiski mainītu stratēģisko
līdzsvaru Eiropā.
LU Politikas zinātnes nodaļas profesore, Latvijas
Transatlantiskās
organizācijas
(LATO)
valdes
priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa skaidro, ka Krievijas
drudžainība šobrīd, iespējams, ir saistīta ar to, ka Kremlim
pietrūkst šo uzvaru, bet impērija bez uzvarām nevar
pastāvēt. Plašāk šeit.

2022. gads - Eiropas Jaunatnes gads
Eiropas Jaunatnes gada, kura pasludināšanu pērn
oktobrī rosinājusi Eiropas Komisija, mērķis ir iesaistīt
jauniešus nozīmīgākajos Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšanas procesos, piemēram, konferencē par
Eiropas nākotni, kā arī politiskajās iniciatīvās
dalībvalstu un vietējā līmenī.
Šogad jaunatnes valsts politikas ietvaros paredzēts jauns
projektu konkurss NVO, kuras veic darbu ar jaunatni, lai
sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu,
jauniešu informētību un medijpratību. Plašāka informācija
pieejama šeit.

INN normas Satversmes tiesa atzina par neatbilstošām pamatlikumam
2018. gada nodokļu reformā likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” tika iekļautas jaunas normas ienākuma
noteikšanai saimnieciskās darbības veicējiem.
Tiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, tika
noteikts – ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus piemēro,
nepārsniedzot 80% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
Tiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā,
noteikts –, ja maksātājam ar nodokli apliekamais ienākums ir
mazāks par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem,
nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
Plašāk šeit.
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VII NVO PASAULĒ
Demokrātijas un tiesiskuma atkāpšanās ES dalībvalstīs
Pēdējos gados pilsoniskā sabiedrība un sociālās kustības,
akadēmiķi un citi sabiedrības aizstāvji, tostarp valstu cilvēktiesību
institūcijas, ir brīdinājušas un padarījušas redzamāku tiesiskuma
pasliktināšanos un demokrātijas atkāpšanos dažās ES dalībvalstīs.
Ziņojumā uzsvērts, kā specifiska pieeja rada ievērojamas nepilnības
tiesiskuma regulējumā un ierobežo Eiropas tiesiskuma mehānisma
efektivitāti. Plašāka informācija pieejama šeit.

Konference par Eiropas nākotni
7.-9. janvārī Varšavā Eiropas iedzīvotāji nāca klajā ar
priekšlikumiem, kā uzlabot veselību, cīnīties pret
klimata pārmaiņām un aizsargāt vidi.
Diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta piecām tēmām:
•
•
•
•
•

labāks dzīvesveids;
vides un veselības aizsargāšana;
ekonomikas pārorientēšana;
pārmērīgas ražošanas un pārmērīga
pārorientēšana;
rūpes par visiem.

patēriņa

Plašāk šeit.

Aicinām pieteikties Kārļa Lielā balvas konkursam
Ja esi vecumā no 16 līdz 30 gadiem un strādā pie projekta, kas
saistīts ar Eiropu, piesakies jaunatnes Kārļa Lielā balvai 2022
un iegūsti finansējumu, lai turpinātu attīstīt savu iniciatīvu.
Katra Eiropas Savienības dalībvalsts izvirzīs vienu projektu.
Pēc tam no šiem kopumā 27 projektiem tiks atlasīti trīs
laureāti. Balva par labāko projektu ir 7500 EUR, par otro vietu
— 5000 EUR un par trešo vietu — 2500 EUR.
Plašāka informācija šeit.

Eiropas Mediju brīvības akts - EK sāk sabiedrisko apspriešanu
Eiropas Komisija publicējusi atklātas sabiedriskas
apspriešanas anketu par gaidāmo Eiropas Mediju
brīvības aktu – nozīmīgu iniciatīvu, par kuru EKs
priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja 2021. gada
par stāvokli ES, lai aizsargātu mediju plurālismu un
neatkarību ES iekšējā tirgū. Apspriešanas mērķis - ievākt
viedokļus par svarīgākajiem jautājumiem, kas ietekmē ES
iekšējā mediju tirgus darbību, ieskaitot dažādu iejaukšanos
medijos, kā arī par ekonomikas tendencēm. Plašāka
informācija pieejama šeit.
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Eiropas Reģionu nedēļas partneris
Vai vēlies kļūt par Eiropas Reģionu nedēļas partneri?
Eiropas Komisija aicina pieteikties Eiropas Reģionu
nedēļai, kas norisināsies 3. februārī. Galvenā uzmanība tiks
pievērsta 4 galvenajām tēmām: zaļā pāreja, teritoriālā
kohēzija, digitālā pāreja un jaunatnes iespēju
palielināšana. Šogad Eiropas Reģionu nedēļa svin savu 20.
gadadiena!
Plašāka informācija un iespēja reģistrēties, kļūstot par partneri
šeit.

Aicina pieteikties tiešsaistes lekciju kursam par
pretkorupciju
Šis kurss sniegs skaidru izpratni par stratēģijām, kuras var
izmantot, lai pārvarētu korupcijas negatīvās sekas, izmantojot
jaunāko informāciju un metodes, ko gan valdības, gan
starptautiskā līmenī īsteno gan starptautiskas organizācijas, gan
valstu valdības. Plašāka informācija un reģistrācija šeit.

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur:
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