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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

 

Biedrības un nodibinājumi aicināti piedalīties aptaujā par vīrusa Covid-19 

pandēmijas ietekmi  

Aicinām biedrību un nodibinājumu 

pārstāvjus līdz 8. augustam piedalīties 

aptaujā, lai apzinātu vīrusa Covid-19 radītās 

pandēmijas negatīvās sekas un ierosinājumus 

uzlabojumiem.  

Saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību pasaulē, 

Latvijas sabiedrība saskaras ar dažādiem 

izaicinājumiem, kas saistās ar veselību, drošību, 

ekonomisko stabilitāti un demokrātijas 

vērtībām. Tāpat jau vairāk kā gadu Latvijā ir 

noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas saistīti 

ar vīrusa Covid-19 pandēmijas ierobežošanu. 

Noteiktie ierobežojumi ietekmē arī biedrību un 

nodibinājumu darbību, kā arī organizāciju pārstāvētās jomas un mērķa grupas. Tāpēc ir svarīgi apzināt 

esošo situāciju un sektora viedokli par nepieciešamajiem risinājumiem. Aptaujas anketa pieejama šeit.  

 

Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Pilsoniskā 

alianse".  

 

https://forms.gle/rMhk6R1tqW9YpT5K6
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Aicinām piedalīties aptaujā par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā 

Aicinām nevalstiskās organizācijas, kuras pēdējo 2 

gadu laikā ir piedalījušās kādās lēmumu 

pieņemšanas aktivitātēs (darba grupas, komisijas, 

padomes, publiskās apspriešanas u.tml.), piedalīties 

aptaujā par nevalstiskā sektora līdzdalību nacionālā 

līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā.  Aptaujas 

anketa pieejama šeit līdz 22.jūlijam.  

Aptaujas mērķis: izvirzīt iespējamos risinājumus 

procesu uzlabošanai, kur tas ir nepieciešams 

kvalitatīvākai, jēgpilnākai sadarbībai un lēmumu 

pieņemšanas procesam. 

 

 
 

Skaidri klasifikācijas noteikumi NVO sektorā – kāpēc tas ir svarīgi 

Biedrību un nodibinājumu klasificēšana vai grupēšana 

atbilstoši darbības jomai ir priekšnoteikums efektīvai 

sektora analīzei un uzraudzībai, kā arī datos balstītas 

pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas izveidei. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2020. gada oktobrī 

uzsāka projektu “Pētījumi par pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju sektoru Latvijā 2020–2024”, kura mērķis ir 

sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju darbību Latvijā, to attīstības tendencēm un 

nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. 

Projekts kopumā ilgs 4,5 gadus. Pirmais pētījums – 

“Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas 

problēmas un risinājumi”. Pētījuma autori: domnīcas “Providus” pētnieces Iveta Kažoka, Agnese 

Frīdenberga, Līga Stafecka, Sintija Tarasova. Ar pētījumu “Latvijas biedrību un nodibinājumu 

klasifikācijas problēmas un risinājumi” saturu var iepazīties Latvijas Pilsoniskās alianses mājaslapā. 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga skaidroja situāciju un iespējamos 

risinājumus NVO klasifikācijas jomā LV portālam. Plašāka informācija šeit.  

 

 Šis pētījums “Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas 

un risinājumi” ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas 

atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju 

fonds”. Par materiāla saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/6SF5TNT
https://nvo.lv/uploads/nvo_petijums_2021.pdf
https://lvportals.lv/viedokli/330392-skaidri-klasifikacijas-noteikumi-nvo-sektora-kapec-tas-ir-svarigi-2021
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Aicinām NVO pārstāvjus piedalīties sarunā par finansētāju  prasībām projektos pēc 

jaunā nodokļu režīma ieviešanas  

Latvijas Pilsoniskā alianse 29. jūlijā plkst.15.00 

rīko sarunu par finansētāju, valsts iestāžu un 

aktivitāšu īstenotāju prasībām un savstarpējo 

sadarbību esošo finanšu līgumu ietvaros, kas 

varētu mainīties pēc nodokļu režīma izmaiņām ar 

š.g 1. jūliju. Saruna notiks attālināti Zoom platformā. 

Sarunā aicināti piedalīties pārstāvji no Finanšu 

ministrijas, Labklājības ministrijas, Kultūras 

ministrijas, Valsts kontroles, Sabiedrības integrācijas 

fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda. 

Sarunas fokusā būs jautājums par to, kā 

finansētājiem, uzraugiem un aktivitāšu īstenotājiem 

veiksmīgāk sadarboties esošo finansējuma līguma ietvaros, kas tiek atbalstīti no valsts un pašvaldību 

budžeta līdzekļiem, lai sasniegtu projektos noteiktos mērķus tai pat laikā nepārkāpjot normatīvo aktu 

regulējumu. Sarunas mērķis ir rast vienotu izpratni par pārejas periodu, lai ieviestais nodokļu regulējums, 

kas stājas spēkā š.g. 1. jūliju neietekmētu noslēgto līgumu budžeta tāmes, kā arī plānotos sasniedzamos 

rezultatīvos rādītāju, ko uzraugi var vērtēt kā neatbilstoši prasībām īstenotas aktivitātes un aprēķināt 

neattiecināmās izmaksas, ar ko biedrības un nodibinājumi saskārās arī vīrusa Covid-19 radītās pandēmijas 

laikā, lūdzot finansētāju pretīmnākšanu esošajos finansējuma līgumos.  

NVO pārstāvjus aicinām pieteikties sarunai līdz 23. jūlija plkst. 16:00, sūtot e-pastu uz 

alianse@nvo.lv. Lūgums jau iepriekš iesūtīt radušos jautājumus!  

 

 

Meklējam domnīcas vadītāju un ekspertus 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pieteikties domnīcas 

vadītāju un ekspertus izsludinātajā tirgus izpētē darbam 

projektā “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas 

nākotnei”. Domnīcas ietvaros tiks meklētas atbildes uz 

jautājumiem, kā veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu 

pieņemšanas procesos, kas saistās ar publiskā finansējuma 

procedūrām, proti, – kādi priekšnosacījumi ir nepieciešami 

publiskajai pārvaldei un sabiedrībai, kādas ir minimālās 

prasības konsultāciju, atklātības un uzraudzības procesos, un 

kā tos īstenot praksē. 

Mēs meklējam:  

• Domnīcas vadītāju ar dizaina domāšanas pieredzi.  

Prasības pretendentiem: pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas 

ir bijis saistīts ar kādu biedrību vai nodibinājumu (piemēram, kā biedrības biedrs, darbinieks), ir 

pieredze domnīcu vadīšanā un  pret izpratne par dizaina domāšanas principiem; pretendents ir 

neatkarīgs/ir neieinteresētā persona par domnīcā risināmo jautājumu un no iesaistāmajām 

personām, tai skaitā neatrodas interešu konfliktā, kā arī ir sniedzis patiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu nolikumā pieprasīto informāciju. 

• 3 ekspertus: ekonomistu/finansistu, ar pieredzi publiskā finansējuma izstrādes procesā, 

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

un sociologu. 

mailto:alianse@nvo.lv
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Prasības pretendentiem: izglītība un profesionālā pieredze jomā, kurā tas piesaka savu kandidatūru 

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

saistīts ar kādu biedrību vai nodibinājumu (piemēram, kā biedrības biedrs, darbinieks), piemīt 

izpratne par dizaina domāšanas principiem, kā arī pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu nolikumā pieprasīto informāciju.  

Piedāvājumus tirgus izpētē iespējams iesniegt elektroniski līdz 2021. gada 31. jūlijam, parakstot ar drošu 

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

Sīkāka informācija par prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem tirgus izpēte vadītāja pakalpojumam 

pieejama šeit, ekspertu pakalpojumiem  - šeit. 

 

Kādā Eiropā mēs gribam dzīvot? Iesūti video ar prioritāri risināmiem jautājumiem 

ES! 

No 20. līdz 21. augustam klātienē, Cēsīs, kā arī 

tiešsaistē norisināsies sarunu festivāls LAMPA. 

Viens no festivāla dalībniekiem būs Latvijas 

Republikas Saeima, kas festivālā rīkos 

paneļdiskusiju par Eiropas nākotni kā daļu no 

pasākumu virknes Konferences par Eiropas 

nākotni ietvaros.  

Šajā diskusijā, kā arī citos turpmākajos pasākumos 

plānots apkopot un diskutēt par Latvijas sabiedrības 

virzītajiem prioritāri risināmiem jautājumiem ES 

līmenī un viedokli par to, kādā Eiropā vēlas dzīvot arī Latvijas sabiedrības pārstāvji, tādēļ Latvijas 

Pilsoniskā alianse aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesūtīt savus viedokļus, 

idejas un redzējumu par Eiropas nākotni video formātā.  

Lai Latvijas pilsoniskās sabiedrības viedokļi par aktuālajām problēmām, to iespējamiem risinājumiem un 

redzējums par to, kādā Eiropā vēlamies dzīvot, izskanētu pēc iespējas plašāk, aicinām: 

1. Izvēlieties kādu no tēmām, kas ir Konferences par Eiropas nākotni temati (klimata pārmaiņas un 

vide; veselība; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē; vērtības 

un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārveide; Eiropas demokrātija; migrācija; izglītība, 

kultūra un jaunatne, citi); 

2. Izveidojiet 30 sek. – 1 min. garu video par kādu no šīm tēmām organizācijas darbības un Eiropas 

nākotnes kontekstā. Pirms video veidošanas iepazīsties ar tehniskajiem ieteikumiem video 

veidošanai; 

3. Video aicinām augšuplādēt failiem.lv un video saiti iesūtiet Latvijas Pilsoniskajai aliansei uz e-

pastu alianse@nvo.lv ar norādi “Eiropas nākotnes konferencei” līdz 19. jūlijam. Jāpiebilst, ka 

pastāv iespēja, ka ne visi iesūtītie video tiks izmantoti festivālā LAMPA. Latvijas Pilsoniskā 

alianse patur tiesības šos video izmantot arī citās ar Konferenci par Eiropas nākotni saistītās 

aktivitātēs, par kurām informēsim turpmāk. 

Konference par Eiropas nākotni ir pilsoņu vadītu debašu un diskusiju virkne, kas sniegs cilvēkiem no 

visas Eiropas iespēju dalīties ar idejām, lai palīdzētu veidot mūsu kopējo nākotni. Šī ir pirmā tāda veida 

konference. Kā vērienīgs visas Eiropas mēroga demokrātisks process tā piedāvā jaunu publisku forumu 

atklātām, iekļaujošām un pārredzamām diskusijām ar pilsoņiem par daudzām svarīgām prioritātēm un 

problēmām. Konference norisināsies līdz 2022. gadam un tās mērķis ir atspoguļot mūsu daudzveidību un 

izvest Eiropas Savienību ārpus tās galvaspilsētām. To plānots panākts ar dažādu konferences pasākumu 

un debašu palīdzību, kas rīkotas visā Savienībā, kā arī izmantojot interaktīvu daudzvalodu digitālo 

platformu.  

mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/uploads/ieteikumi_video.pdf
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Informējam, ka, iesniedzot videoierakstu, Jūs piekrītat sava videoieraksta publicēšanai Konferences par 

Eiropas nākotni pasākumu ietvaros, t.sk. Sarunu festivālā Lampa 2021 pasākuma “Mana Eiropa: ceļojums 

nākotnē”.  Plašāka informācija par datu apstrādi pieejama https://www.saeima.lv/lv/datu-apstrade/. 

 

Video formātā pieejamas pirmās tiešsaistes apmācību kursa “Kā ietekmēt Eiropas 

Savienības pieņemtos lēmumus?” lekcijas 

Lai uzlabotu Latvijas pilsonisko aktīvistu zināšanas, kā arī 

iespējas šogad ar jēgu iesaistīties Eiropas nākotnes 

veidošanā, domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse 

trīs nedēļas maija mēnesī organizēja tiešsaistes kursu par 

Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu.  

Šobrīd video formātā interesentiem pieejamas pirmās 

divas kursa lekcijas, kurās domnīcas Providus direktore un 

vadošā pētniece Iveta Kažoka iepazīstināja  apmācību 

dalībniekus ar Eiropas Savienības institūciju struktūru 

kopumā, kā arī ar katru institūciju atsevišķi.  

1.lekcijas galvenie temati:  

• Aizmirstiet mācību grāmatas jeb ES lēmumu pieņemšanas pamati: kādēļ lēmumi ES tiek pieņemti 

savādāk, nekā parasti raksta mācību grāmatās! 

• Svarīgākais, kas jāzina par to, kā mijiedarbojas Eiropas Savienības institūcijas. 

• Kuras institūcijas ir “atslēga” uz kuru no lēmumiem? 

 

2.lekcijas galvenie temati: 

• ES un līdzīgas organizācijas: kā neapmaldīties Padomēs? 

• Jaunās ES dalībvalstu sadarbības procedūras (kuras pastāv paralēli Eiropas Savienībai). 

• Daudzu ātrumu Eiropa: padziļinātās sadarbības procedūras starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

• Eiropas lēmumu lobēšanas pamatprincipi. 

Drīzumā tiks publicēti un interesentiem būs pieejami arī pārējie video kopsavilkumi no apmācību kursa. 

Pasākums notiek projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” ietvaros, 

kuru finansē Eiropas Savienība. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Eiropas 

Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu. 

 

 

Iepazīsties ar “You+” stāstu! 

Biedrība “Attīstības platforma “You+”” ir viena no 

organizācijām, kuras īsteno projektu Sabiedrības 

integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētajā 

programmā “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku mazināšanai”.  

“You+” iesaistījās aktivitātēs Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku mazināšanai, redzot, redzot, kāds ir 

pandēmijas radītais emocionālais spiediens uz jauniešu 

mentālo veselību.  Lielais pieprasījums pēc biedrības 

nodrošinātajām bezmaksas psihologa konsultācijām ne tikai jauniešiem, bet arī jauniešu vecākiem, kā arī 

citiem atbalsta pakalpojumiem liecina - diemžēl mentālie izaicinājumi jauniešu vidū nesarūk, tomēr 

prieks, ka tiek meklēts un saņemts atbalsts, tāpēc darbu pie atbalsta tīkla nodrošināšanas jauniešiem 

noteikti nepieciešams turpināt.  

https://www.saeima.lv/lv/datu-apstrade/
https://www.youtube.com/watch?v=xOo6X0AA85c
https://www.youtube.com/watch?v=NgRHeVZB2Co&t=2s
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Video stāstu iespējams noskatīties Latvijas Pilsoniskās alianses Youtube kontā.  

Lai izceltu un atzīmētu Latvijas pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskā sektora veikumu #Covid19 vīrusa 

pandēmijas laikā, Latvijas Pilsoniskā alianse uzrunāja organizācijas, kuras īsteno projektus Sabiedrības 

integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku mazināšanai” un lūdza pastāstīt par problēmām un izaicinājumiem, ar kādiem Covid-19 

vīrusa pandēmijas laikā saskārušies cilvēki, ar kuriem organizācijas strādā, par organizāciju paveikto un 

turpmākajiem plāniem. 

 

Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Pilsoniskā 

alianse".  

 

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 

 

Atbalsts donorvalstu organizāciju iesaistei AIF projektos 

Lai Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektos veicinātu 

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (donorvalstu) 

organizāciju iesaisti, pieredzes apmaiņu un kopīgu 

aktivitāšu īstenošanu, AIF piedāvā kompensēt līdz 1800 eiro 

ceļošanas izdevumus, kas radušies projekta partnerības 

veidošanas vizīšu organizēšanai klātienē.  

Atbalsts pieejams tikai plānojot jaunu projektu AIF 

stratēģisko projektu konkursā (pieteikumu iesniegšana līdz 

6.septembrim) vai Kapacitātes projektu konkursā (plānots 

izsludināt 2021.gada septembrī – oktobrī). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-iy0Gw7NeE0
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Izveidots sociālās ietekmes pārvaldes pārskats Baltijas valstīs 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar 

četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm - 

Latvijas Jaunatnes padomi (LV), Eesti 

Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), 

Geri norai (LT) kopš 2021. gada sākuma īsteno 

Erasmus+ projektu BALTIC: YOUTH: IMPACT.  

Projektā tika apkopoti dati no vairāk kā 50 jaunatnes 

organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem Baltijas 

valstīs, kas strādā ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes 

organizācijas un padomes, studentu asociācijas un 

universitāšu klubi, kā arī sociālie uzņēmumi, kas strādā 

jaunatnes jomā.. Rezultātā tika sagatavots sociālās 

ietekmes pārvaldes pārskats, kurā sniegts apkopojums 

par iepriekšējiem pētījumiem, kas veikti par sociālo ietekmi, apskatīti Baltijas valstu organizāciju labie 

piemēri ietekmes pārvaldībā un piedāvāti praktiski ieteikumi, kā organizācijām sākt mērīt savu sociālo 

ietekmi. Plašāk par projektu šeit. Pārskats pieejams šeit. 

 

Aicina iesaistīties kampaņā "LABAS LIETAS LAI NOTIEK!" 

Izglītības iniciatīvu centrs aicina iesaistīties kampaņā "LABAS 

LIETAS LAI NOTIEK!". Kampaņas mērķis ir veidot savstarpēju 

uzticēšanos un sociālo integrāciju, palīdzot viens otram: kopā - romi un ne 

- romi. Aicinām ikvienu pievienoties kampaņai un izstāstīt savus pozitīvos 

pieredzes stāstus video vai foto formātā, lai par tiem arī uzzina citi. Stāstus 

jāsūta iicbirojs@gmail.com līdz 30.septembrim. Vairāk informācijas var 

iegūt, zvanot uz tālruņa numuru 65235635.  

Kampaņa norit iniciatīvas TRUST (UZTICĒŠANĀS) ietvaros. Iniciatīvas 

mērķis ir izstrādāt novatorisku brīvprātīgā darba programmu pieaugušajiem 

– romiem un ne-romiem, pamatojoties uz starpkultūru kompetencēm un 

mācīšanās prasmēm, veidojot savstarpēju uzticēšanos un sociālo integrāciju. Vairāk par programmu var 

uzzināt šajā video. 

 

LAPAS meklē kolēģus! 

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” 

(LAPAS) meklē papildspēkus savai komandai. 

LAPAS ir nacionāla līmeņa platforma, kas apvieno 

nevalstiskās organizācijas darbam sabiedrības noturībai 

un ilgtspējīgai globālajai attīstībai. Ja ir interese sniegt 

savu ieguldījumu drošākas un ilgtspējīgākas sabiedrības 

veidošanā, LAPAS ir īstā vieta, kur darboties.  

LAPAS aicina darbā pasākumu koordinatoru uz pilnu 

slodzi un komunikācijas koordinatoru uz pusslodzi. 

Vairāk informācijas par vakancēm šeit. Pieteikumi 

jāiesūta līdz 3. augustam (ieskaitot).  

https://sua.lv/balticyouthimpact/
https://www.ljp.lv/sites/default/files/news/documents/Needs_asessment_LV%20with%20links.pdf
mailto:iicbirojs@gmail.com
https://youtu.be/Fb9_bcPGFAs
https://lapas.lv/2021/07/lapas-mekle-kolegus/
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IV NVO INFORMĒ 

 
Meklē EPALE vēstniekus 

Interesenti aicināti kļūt par EPALE vēstniekiem. 

Par EPALE vēstnieku var kļūt ikviens pieaugušo 

izglītības jomas profesionālis, kas ir gatavs 

dalīties ar savām zināšanām, iegūt jaunas 

prasmes un būt aktīvs EPALE platformā.  

Vēstniekiem būs priekšroka turpmākajos EPALE 

rīkotajos pasākumos (semināros, nodarbībās, 

meistarklasēs, konferencēs utt.), viņi pirmie uzzinās 

par EPALE aktualitātēm, varēs piekļūt slēgto grupu 

saturam un aktivitātēm, kā arī ciešāk sadarboties ar 

EPALE Latvija, iesakot savas idejas un piedaloties 

kā vieslektori. EPALE Latvija var informatīvi un finansiāli atbalstīt EPALE vēstnieku pieaugušo 

izglītības tēmām veltītus pasākumus. Uzzināt vairāk un pieteikties iespējams EPALE platformā šeit. 

Pēdējā diena anketas aizpildīšanai ir 11. augusts. 

 

Latvijas Ārstu biedrība aicina Latvijas sabiedrību sekot ārstu piemēram un 

vakcinēties pret Covid-19 

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) aicina sabiedrību sekot ārstu 

piemēram un vakcinēties pret Covid-19, lai pasargātu sevi 

un līdzcilvēkus. LĀB apkopotajiem dati par Latvijas 

lielākajām slimnīcām liecina, ka pašlaik ārstu vakcinācijas 

aptvere ir vairāk nekā 90%.  

Latvijas Ārstu biedrība aicina izvēlēties vakcināciju kā pašlaik drošāko, efektīvāko un zinātniskajos 

pētījumos balstītu veidu Covid-19 pandēmijas ierobežošanai. Vienlaikus LĀB aicina ar izpratni un 

atbalstu izturēties pret tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai izlemtu par labu 

vakcinācijai. Plašāka informācija šeit. 

 

Lauku dzīvesveids – iespēja iepazīt mūsdienu dzīvi un cilvēkus laukos 

Lai iepazītu Latvijas laukus, dabu un kultūru, kā arī 

vietējos iedzīvotājus dažādos Latvijas reģionos un 

darbošanos, ir izstrādāts piedāvājums Latvijā – “Lauku 

dzīvesveids”, kas ļauj tūristiem iepazīt mūsdienu dzīvi un 

cilvēkus laukos, iepazīstot arī jaunus ceļojuma galamērķus 

– mazpilsētas, ciemus, pagastus – katru ar savu Lauku 

dzīvesveida identitāti. Plašāka informācija par projektu šeit.  

Projektu mājas lapā šeit ir apkopotas saimniecības, kas piedāvā 

"Lauku dzīvesveida" pieredzi apmeklētājiem Latvijā un 

Igaunijā. “Lauku dzīvesveida” piedāvājumu veido ne tikai 

lauku saimniecības, bet arī dažādu pasākumu apmeklēšana, kas 

ļauj satikt vietējos iedzīvotājus.  

 

 

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=a64fdd7b050aa51d&e=533cb20c413ecca4
https://www.arstubiedriba.lv/aicinam-latvijas-sabiedribu-sekot-arstu-piemeram-un-vakcineties-pret-covid-19/
https://www.saimnieks.lv/raksts/lauku-dzivesveids-iespeja-iepazit-musdienu-dzivi-un-cilvekus-laukos
http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/rurallifestyle
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Latviesi.com iepazīstina ar 2021.gada diasporas NVO vēstnesēm pasaulē 

Biedrība „Latviesi.com” 2021.gada projektā 

“Mūsdienīgi – virtuāli latvieši pasaulē” turpina 

pērn veiksmīgi iesākto tradīciju piesaistot 

reportierus – Vēstnešus – no visas pasaules.  

Projekta mērķis ir veicināt spēcīgas un ilgtspējīgas 

latviešu diasporas kopienas veidošanos, tai satiekoties 

vienotā komunikāciju platformā - Latviesi.com. 

Turpinām gatavot saistošu un aktuālu saturu un 

uzturēt saikni starp visiem latviešiem pasaulē. Šī gada 

Vēstnešus - radošos sadarbības partnerus – 

Latviesi.com atrada arī tādos attālos reģionos kā 

Āzijas valstis un Dienvidamerika. Vienlaikus 

biedrība paliek uzticīga un turpina vēstīt arī par 

aktualitātēm Eiropā un citur pasaulē. Plašāka informācija par 2021. gada Vēstnesēm šeit. 

 

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Biedrības un nodibinājumi aicināti piedalīties demokrātijas festivālā “NVO tirgus” 

Biedrības un nodibinājumus aicina 

izmantot iespēju veicināt savas 

organizācijas atpazīstamību, palepoties ar 

saviem labajiem darbiem, vērst sabiedrības 

uzmanību uz tēmām, kas tiem ir svarīgas, kā 

arī atrast atbalstītājus un domubiedrus, 

piedaloties Demokrātijas festivāla "NVO 

tirgū", kas notiks Kuldīgā 7. augustā. 

Aizpildīt pieteikuma anketu un uzzināt vairāk 

par to, kā tieši norisināsies “NVO tirgus” var 

šeit. Pieteikšanās līdz 30.jūlijam. 

 

Zeme zied Jelgavā – Latvijas mazākumtautību festivāls 2021 

2021. gada 14. augustā Jelgavā norisināsies Latvijas 

mazākumtautību festivāls “Zeme zied”. Festivāls 

pulcēs vairākus simtus dalībnieku no Latvijas 

tradicionālo kultūru mākslinieciskajiem kolektīviem, 

kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas, tā 

prezentējot mazākumtautību kultūras daudzveidību un 

pienesumu Latvijas kultūrtelpai. 

Visas dienas garumā no pulksten 10.00 līdz 20.00 

festivāla viesi un dalībnieki aicināti baudīt dienas 

koncertprogrammu, garīgās mūzikas koncertu, tautas 

lietišķās mākslas izstādi, amatnieku gadatirgu, radošās 

darbnīcas, meistarklases-lekcijas ar ārvalstu lektoriem, nacionālo virtuvju prezentācijas un tautastērpu 

parādi. Plašāka informācija par festivāla programmu šeit. 

https://www.latviesi.com/jaunumi/iepazistinam-ar-2021gada-latviesicom-vestnesem-pasaule
https://forms.gle/67FSan9d6VWtDqRq8
https://festivali.jelgava.lv/lv/latvijas-mazakumtautibu-festivals-2021/news/iepazisties-ar-festivala-programmu
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Žūrija izvirza Daugavpili dalībai Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa 

otrajā kārtā 

8.jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

rīkotajā preses konferencē starptautiskā žūrija 

nosauca četras Latvijas pilsētas, kuras turpinās 

sacensību par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 

godu. Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu piešķir 

nevis pilsētām ar ievērojamākajiem pagātnes 

sasniegumiem vai nopelniem, bet gan par skaidrāko 

nākotnes attīstības plānu esošo izaicinājumu 

risināšanai.  

Daugavpils pieteikuma izstrādē piedalījās vietējas, 

reģionālās un nacionālas kultūras organizācijas un radošās personas, pilsētas iedzīvotāji, izglītības 

darbinieki, uzņēmēji, sportisti, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, Daugavpils un Latgales atbalstītāji 

tuvumā un tālumā. Tā mākslinieciskā koncepcija, kuras idejas autore ir režisore un dramaturģe Krista 

Burāne, ir kopīga valoda jeb kultūras Lingua Franca. Kopīgas kultūras valodas atrašana, radīšana un 

lietošana ir vienlīdz aktuāla gan Daugavpils un Latvijas, gan Eiropas kontekstā. Plašāka informācija šeit. 

Ar konkursa pieteikumu var iepazīties šeit. 

 

 

IV LV PORTĀLĀ 

Cīņa pret dezinfodēmiju – atbildība gan medijiem, gan auditorijai 

Dezinformācijas postošā ietekme uz sabiedrības drošību, attīstību un pat demokrātijas pastāvēšanu 

ilgtermiņā nav noliedzama, un īpaši spilgti to izgaismo Covid-19 pandēmija. Meklējot efektīvākos 

risinājumus cīņā “par cilvēku prātiem”, daudz runāts par to, kā veicināt iedzīvotāju medijpratību, proti, 

atbildības nastu – kritiski izvērtēt publicētā saturu, pārbaudīt faktus un izmantot tikai uzticamus medijus 

– lielā mērā pārliekot uz informācijas patērētāju pleciem.  

Vienlaikus nereti tiek piemirsts, ka arī mediju videi ir būtiska ietekme uz cilvēku noskaņojumu, attieksmi 

un rīcību. Kā to ietekmē mediju dzīšanās pēc klikšķiem un vienveidīgs krīzes atspoguļojums, kas, 

iespējams, ved pie vienaldzības? Šim jautājumam pieskārās arī Latvijas Mediju ētikas padomes rīkotās 

diskusijas “Infodēmijas ierobežošana. Mediju un auditorijas atbildība” dalībnieki, kas jūnija vidū 

ievadīja mediju ētikas mēnesi, kurš nedrīkstētu pazust no mediju politikas, satura veidotāju un patērētāju 

prātiem arī pēc tā noslēguma. Plašāka informācija par diskusijas svarīgākajām atziņām šeit. 

 

Solis uz priekšu vai atkritiens? Amatpersonu deklarācijas un atklātuma problēma 

Vai amatpersona nedzīvo pāri par saviem līdzekļiem un nav interešu konfliktā – šādu informāciju sniedz 

valsts amatpersona deklarācija. Taču Saeimas darba kārtībā ir likumprojekts, kas paredz samazināt 

sabiedrībai publiski pieejamo informāciju šajās valsts amatpersonu atskaitēs apstākļos, kad tās jau 

patlaban tiek vērtētas kā nepilnīgas. 

Valsts amatpersonu deklarāciju atklātības jautājumā sadūrušies divi viedokļi, no kuriem viens šo atskaišu 

publiskumu vienādo ar ielaušanos privātajā dzīvē, bet otrs atgādina par ieguvumiem amatnoziegumu 

apkarošanā un sabiedrības uzticības sekmēšanā. Eksperti norāda uz nepieciešamību pārvērtēt amatpersonu 

deklarāciju sistēmu un novērst nepilnības, nemazinot atklātību un sabiedrības iespējas uzraudzīt augsta 

līmeņa amatpersonu intereses. Plašāka informācija šeit. 

 

https://www.visitdaugavpils.lv/zurija-izvirza-daugavpili-dalibai-eiropas-kulturas-galvaspilsetas-2027-konkursa-otraja-karta/
https://www.daugavpils.lv/daugavpils2027/pieteikums
https://lvportals.lv/norises/330496-cina-pret-dezinfodemiju-atbildiba-gan-medijiem-gan-auditorijai-2021
https://lvportals.lv/norises/330424-solis-uz-prieksu-vai-atkritiens-amatpersonu-deklaracijas-un-atklatuma-problema-2021
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Panākta provizoriska politiskā vienošanās starp Eiropas Parlamentu un ES 

dalībvalstīm par Orhūsas regulas grozīšanu 

Komisija atzinīgi vērtē vakar Padomē panākto provizorisko politisko vienošanos starp Eiropas 

Parlamentu un ES dalībvalstīm par Orhūsas regulas grozīšanu, kas ļaus pastiprināt sabiedrības 

kontroli pār ES tiesību aktiem, kuri ietekmē vidi. Komisija grozījumu ierosināja 2020. gada oktobrī, 

ņemot vērā savu apņemšanos saskaņā ar Eiropas zaļo kursu uzlabot iedzīvotāju un vides nevalstisko 

organizāciju iespējas aktus apstrīdēt administratīvā kārtībā un pārsūdzēt tiesā ES līmenī. Grozījums, par 

kuru ir vienošanās, uzlabos pilsoniskās sabiedrības iespējas pieprasīt ES iestādēm pārskatīt tiesību aktus, 

lai nodrošinātu labāku vides aizsardzību un efektīvāku rīcību klimata jomā. Vides nevalstiskās 

organizācijas, kā arī personas, kuru tiesības ir aizskartas, varēs pieprasīt šādu pārskatīšanu. Plašāka 

informācija par panākto vienošanos šeit. 

 

 

VII NVO PASAULĒ 

 

Paziņoti "Civic Pride Awards 2021" balvas saņēmēji 

Eiropas Pilsoņu forums 

(European Civic Forum) ir 

paziņojis ikgadējās Pilsoniskā 

lepnuma balvas (Civic Pride 

Award) saņēmējus. Balvas mērķis 

– godināt izcilas pilsoniskās 

iniciatīvas Eiropā, parādot 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 

rīcību, un veicinot viņu 

pamanāmību Eiropas līmenī.  

Balvas saņēma organizācijas no 

Beļģijas, Ungārijas, Polijas, 

Francijas un Dānijas, kas cīnās par pilsoniskās sabiedrības lomu lēmumu pieņemšanā, cilvēktiesībām, un 

pret diskrimināciju. Specbalva tika piešķirta baltkrievu sievietēm viņu cīņā par demokrātiju. 

Plašāk par apbalvotajām iniciatīvām var lasīt šeit. 

 

Notiks Starptautiskā Jauniešu konference 

The International Youth Think Tank aicina ES dzīvojošus jauniešus vecumā no 18 līdz 24 gadiem 

piedalīties Starptautiskajā Jauniešu konferencē un kopā ar Eiropas lēmumu pieņēmējiem apspriest 

demokrātisku un atvērtu sabiedrību. Dalībniekiem 10 minūšu garajā paziņojumā būs iespēja 

iepazīstināt ar savām idejām un ierosinājumiem par to, kā uzturēt demokrātisku un atvērtu sabiedrību. 

Konference notiks no 2021. gada 22. līdz 25. novembrim Gēteborgā, Zviedrijā. Jauniešiem, kas vēlas 

piedalīties konferencē jāiesniedz savs pieteikums tiešsaistē, pievienotjot aprakstu par sevi un to, kāpēc 

jaunietis vēlas pievienoties konferencei - var augšupielādēt īsu video, tekstu, attēlu vai audio failu. 

Pieteikumu iesniegumu termiņš ir 2021. gada 16. augusts. Izvēlētajiem dalībniekiem tiks segtas ceļa, 

naktsmītnes un ēdināšanas izmaksas. Plašāka informācija šeit. 

 

file:///C:/Users/Madara/Desktop/Grozījums,%20par%20kuru%20ir%20vienošanās,%20uzlabos%20pilsoniskās%20sabiedrības%20iespējas%20pieprasīt%20ES%20iestādēm%20pārskatīt%20tiesību%20aktus,%20lai%20nodrošinātu%20labāku%20vides%20aizsardzību%20un%20efektīvāku%20rīcību%20klimata%20jomā.%20Vides%20nevalstiskās%20organizācijas,%20kā%20arī%20personas,%20kuru%20tiesības%20ir%20aizskartas,%20varēs%20pieprasīt%20šādu%20pārskatīšanu.
https://civic-forum.eu/campaign/civic-pride-award-winners-announced-reclaiming-civic-space
https://iythinktank.com/sign-up/
https://iythinktank.com/call-to-our-third-european-youth-conference/
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Aicina uz konferenci par vardarbības pret LGBTIQ + jauniešiem novēršanu  

Projekts Up4Diversity, ko finansē no REC programmas (Rights, Equality 

and Citizenship Programme), 9. septembrī aicina interesentus uz 

starptautisko tiešsaistes konferenci. Projekta Up4Diversity mērķis ir novērst 

vardarbību pret LGBTIQ + jauniešiem, jo īpaši tiešsaistē, izmantojot uz 

pierādījumiem balstītu pieeju, kas sniedz pozitīvu ietekmi uz vardarbības 

samazināšanu un novēršanu, iesaistot lieciniekus. Konferences mērķis ir 

stiprināt ieinteresēto personu un profesionāļu tīklu, kas izmanto šo metodi kā 

stratēģiju, lai apkarotu vardarbību pret LGBTIQ+. Reģistrēties dalībai 

konferencē var šeit. Plašāku informāciju par projektu un konferenci var atrast 

projekta mājaslapā šeit un sekot līdzi arī Twitter, Instagram un Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://docs.google.com/forms/d/1BzY5hsLn5UIKbmWweHLrBYYZ7nez4OKCTigOF2p__5Q/viewform?edit_requested=true
http://medis-dpedago.urv.cat/up4diversity/
https://twitter.com/UP4Diversity
https://www.instagram.com/up4diversity/
https://www.facebook.com/UP4Diversity
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

