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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 

Iezīmējot Eiropas Prasmju gadu, ar raidierakstu ciklu tiek meklētas sastāvdaļas 

super-pilsoņa receptei 

Šī gada martā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību Latvijā uzsāk raidierakstu cikla 

“Pilsoniskā@balss” 2. sezonu, kurā kopā ar dažādu jomu 

ekspertiem, tiks meklētas atbildes, kādām prasmēm jāpiemīt 

mūsdienu pilsonim.  

Kopumā notiks astoņas sarunas ar jomas ekspertiem no dažādiem 

Latvijas reģioniem par prasmēm, kam jāpiemīt mūsdienu pilsonim, 

sākot ar digitālajām prasmēm, kritisko domāšanu, modernām 

profesijām, līdz pat tādām prasmēm, kā pilsoniskā kompetence, 

prasmes ievērot labbūtību, prasmes rast harmoniju starp privāto un profesionālo dzīvi u.tml.   

Eiropas Komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu, kura ietvaros tiek ierosināts dot 

jaunu impulsu zināšanu un prasmju apguvei, tai skaitā pilsoniskās izglītības un līdzdalības jomā. Viens 

no labi funkcionējošas demokrātijas pamatakmeņiem ir prasmju pilnveide tieši pilsoniskās izglītības jomā. 

Vairāk par Prasmju gadu varat uzzināt šeit vai noklausoties diskusiju.   

Pirmās  raidieraksta sarunas “Super-pilsoņa recepte: Pilsoniskā kompetence demokrātisko vērtību 

groziņā” viesi ir biedrības “Gribu Palīdzēt bēgļiem” valdes locekle Linda Jākobsone-Gavala un 

“Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” projektu direktore Agnija Jansone. Sarunu 

iespējams noklausīties šeit.  

 

 

 

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_lv
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1530543754106779
https://jauns.lv/raksts/zinas/549619-superpilsona-recepte-pilsoniska-kompetence-demokratisko-vertibu-grozina
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Aicinām Rīgas un Rīgas reģiona organizācijas pieteikties attīstības atbalsta 

programmai 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pieteikties atbalstam Rīgas un 

Rīgas reģiona organizācijas, kuras darbojas ar mazākumtautību 

pārstāvjiem. Organizācijām ir pieejams sekojošs finansējums: 

Organizācijas darbības plānu un/vai stratēģiju sasniegšanai: 

• finansējums materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, t. sk. tehniskais 

aprīkojums, noma, mājas lapas izveide, u.c. izmaksas; 

• aptauju izveidei un aktivitātēm turpmākās darbības plānošanai un 

stratēģiju izstrādei; 

Konkursa kopējais budžets ir 7000 eiro. Vienai organizācijai 

maksimālā summa - 1000 eiro. 

Finansējumu savu mērķu sasniegšanai, organizējot aktivitātes vai pasākumus, vēlams Demokrātijas 

nedēļas (1.-9.maijs) ietvaros. Šai atbalsta sadaļai var pieteikties kopā ar iepriekš minēto atbalstu. Konkursa 

kopējais budžets ir 3500 eiro. Vienai organizācijai maksimālā  summa -  500 eiro.  

Ideju īstenošanas laiks ir no 2023.gada 11.aprīļa līdz 20. jūnijam. Prioritāri tiks atbalstītas 

organizācijas, kuras: 

• plāno vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu informāciju par savas organizācijas darbību; 

• ir izstrādājušas savas organizācijas darbības plānus vai stratēģiju.  

Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 3.aprīlim, aizpildot anketu šeit.  Konkursa nolikums 

pieejams šeit. 

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga biedrība „Latvijas 

Pilsoniskā alianse”. 

 

 

Biedru kopsapulce jau pēc nedēļas 

24. martā no plkst. 12.00-15.00 notiks Latvijas Pilsoniskās 

alianses biedru kopsapulce. Tajā atskatīsimies uz paveikto 

2022. gadā, ieplānosim svarīgākos 2023. gada notikumus un 

ievēlēsim jaunu padomes locekli. 

Aicinām dalību LPA biedriem sapulcē apstiprināt līdz 20. 

martam šeit. Kopsapulce šogad notiks hibrīdrežīmā, katram 

izvēloties sev ērtāko veidu dalībai. 

 

Aicinām pieteikt savu kandidatūru LPA padomē 

Aicinām LPA biedrus izskatīt savu kandidatūru vai izvirzīt kādu citu personu, kas būtu ar mieru 

ar savu ieguldījumu stratēģiski stiprināt LPA darbību LPA padomē. Šogad LPA biedru kopsapulcei 

ir jāievēl 1 padomes loceklis. Lūgums pieteikumus padomes locekļa kandidatūrai iesūtīt līdz š.g. 17. 

martam šeit.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LLvIA033nND1HT1KYcCwdb3-Mbycy2Qi_lsKu_6egEg/edit
https://nvo.lv/uploads/konkursa_nolikums144.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN6Pum30JqUoOQ3vrmIy02dXJGRxjAgj3G8xgQ7RBbTq4s9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH-MEiT2VeiHb8SwdY-nm6P7pNK5U9iVBOjbEP6JYSVD_Xmw/viewform
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“Sociālās inovācijas primārā jēga ir sociālā ietekme nevis peļņa”,  - Iveta Cīrule 

Ceturtdien, 16. martā, tiešsaistē, notika Latvijas Pilsoniskās 

alianses organizētā semināru cikla par organizācijas 

stiprināšanu nodarbība “Eksperimentēšana un inovācijas”, 

kuru vadīja lektore Iveta Cīrule.  

Nodarbības laikā klātesošie uzzināja, kas sociālā inovācija, par 

inovāciju veidiem, dažādību. Tāpat lektore lika domāt arī par 

sociālo ietekmi – kāda būs mūsu sociālās inovācijas radītā 

pozitīvā pārmaiņa. 

Klātesošie darbojās arī praktiski – gan no konkrētiem 

priekšmetiem radot idejas sociālām inovācijām, gan arī rodot 

risinājumus sociāliem izaicinājumiem.  

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga biedrība „Latvijas 

Pilsoniskā alianse”. 

 

 

Semināru cikla dalībnieki apgūs zināšanas par personāla vadību un motivēšanu 

Ceturtdien, 23. martā, plkst. 10.00 – 13.15 notiks Latvijas 

Pilsoniskās alianses organizētā semināru cikla par 

organizācijas stiprināšanu kārtējā nodarbība, kurā tiks 

runāts par personāla vadību un personāla motivēšanu.  

Nodarbības vadītāja Gitāna Dāvidsone klātesošos iepazīstinās ar 

tādiem jautājumiem kā kā domāt par personāla vadību 

nevalstiskajās organizācijās, personāla vadības pamati, vadītājs kā 

paraugs jeb vadītāja motivācijas nozīme citu motivēšanā, 

motivācijas programmu veidošana jeb kas ir/varētu būt manas 

organizācijas motivācijas grozā? 

 

Aicinām pieteikties nodarbībai līdz 22. martam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.  

Par lektori: Gitāna Dāvidsone - organizāciju un vadītāju attīstības konsultante SIA “O.D.A.”, sertificēta 

darba un organizāciju psiholoģe un pārraugs. Nozīmīgākā NVO pieredze gūta kā Latvijas Psihologu 

biedrības dibinātājai un padomes priekšsēdētājai (2013. – 2016. gadam), šobrīd vada biedrības 

Kompetences centru.  

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga biedrība „Latvijas 

Pilsoniskā alianse”. 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse uzņēmusi jaunus biedrus 

Aicinām iepazīties ar jaunajiem Latvijas Pilsoniskās alianses biedriem: 

• Biedrība “Krievu balss Latvijai” mērķis ir veidot stipru un vienotu politisko nāciju, pārvarēt 

šķelšanos sabiedrībā un stiprināt Latvijas identitāti, kas balstīta Satversmes garā, kopīgā vēsturē 

un kultūrā, patiesā mīlestībā pret savu valsti un vēlmi to padarīt labāku, balstoties uz Eiropas 

vērtībām – brīvību, demokrātiju un cilvēktiesībām. 

https://docs.google.com/forms/d/1wnbEBAfTGGl5BUy19dP5IFElNo3PVZLGX265uE7N7QU/edit?fbclid=IwAR2meqGIMr9wdd7mcDxke9pdq5p2wek2-zIn__TBlxEETfST-hxD3DsmD_4
https://www.krievubalsslatvijai.lv/


 

(11/2023) 17.03.2023. 

4 

 

• Biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību 

patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, balstoties uz to 

identificētajām vajadzībām, vienlaikus palīdzot integrēties ekonomiskajā, sociālajā un kultūras 

jomā. 

Sisnīgi sveicam Latvijas Pilsoniskās alianses biedru pulkā! 

 

LPA darba kārtībā  

Atskats uz periodu no 13.03. – 17.03. 

• Pirmdien, 13. martā, notika LPA biroja sanāksme. 

• Ceturtdien, 16. martā, attālināti notika LPA organizētā semināru cikla par organizācijas 

stiprināšanu ceturtā nodarbība par jaunu ideju ģenerēšanu sociālām pārmaiņām un indivīdu, 

organizācijas, sabiedrības noturībspējai. 

• Piektdien, 17. martā, LPA padomes priekšsēdētājs Georgs Rubenis un biedrības “Gribu Palīdzēt 

bēgļiem” valdes locekle Linda Jākobsone – Gavala piedalījās Sabiedrisko elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) darba grupas sanāksmē.  

 

Plāni nedēļai 20.03. – 24.03.  

• Pirmdien, 20.martā, notiks LPA biroja sanāksme. 

- Līdz 20.martam LPA direktore Kristīne Zonberga būs mācību atvaļinājumā, piedaloties 

Open World’ 23 programmā “Civic Participation in Government”. 

• Otrdien, 21. martā, LPA direktore Kristīne Zonberga piedalās Latvijas Piektā nacionālā atvērtās 

pārvaldībasrīcības plāna 2022.–2025. gadam uzraudzības padomes sēdē. Darba kārtībā 

plānots runāt par Atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025.gadam īstenošanas galvenajiem 

virzieniem, paveikto un aktualitātēm, aktivitāte sadarbībā ar Valsts kancelejas Inovācijas 

laboratoriju, Atvērtās pārvaldības partnerības (OGP) aktualitātēm 2023. gadā. 

- LPA direktore Kristīne Zonberga piedalīsies European Civic Forum (ECF) padomes sēdē, 

kurā tiks aplūkotas tādas tēmas kā ECF startēģiskās prioritātes 2023-2024. gadam, gatavošanās 

ikgadējai Eiropas pilsoņu akadēmijai u.c. 

- Madara Aldiņa Jēkabpils 2. vidusskolā skolēniem vada spēli “Demokrātija 2084”. 

- Notiks darba grupas tikšanās par akciju #SaulespuķesUkrainai! Plānots arī šogad aicināt 

sabiedrību caur saulespuķēm sasaukties Ukrainas atbalstam. 

• Trešdien, 22. martā, Madara Aldiņa Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēniem vada 

spēli “Demokrātija 2084”. 

• Ceturtdien, 23. martā, notiks LPA organizētā semināru cikla par organizācijas stiprināšanu 

nodarbība par personāla gatavību un labklājību.  

• Piektdien, 24. martā, notiks LPA biedru sapulce. Kopsapulcē atskatīsimies uz paveikto 2022. 

gadā, ieplānosim svarīgākos 2023. gada notikumus un ievēlēsim jaunu padomes locekli.  

 

Aicinām darbā praktikanti/-u  

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina savai komandai pievienoties praktikanti/-u - jaunieti vecumā no 

18 līdz 29 gadiem, kas ir reģistrēts NVA Rīgas reģionālajā filiālē kā bezdarbnieks. Praktikants tiks 

pieņemts darbā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība” ietvaros.  

Pasākuma dalībniekam tiks maksāta stipendija - 15 eiro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts 

atbilstoši nostrādātām dienām. Viena dalībnieka iesaistes ilgums pasākumā ir 6 mēneši. Intereses 

gadījumā lūdzam līdz 22. martam sūtīt savu CV uz alianse@nvo.lv. 

 

https://gribupalidzetbegliem.lv/par-mums/
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
mailto:alianse@nvo.lv
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Nevalstiskās organizācijas aicinātas izvirzīt kandidatūras uz astoņām vietām 

Memoranda padomes sastāvā 

Valsts kanceleja kā Memoranda padomes sekretariāts atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra 

noteikumu Nr. 14 “Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes nolikums” 7. punktam izsludina jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu. Pieteikumi 

iesniedzami līdz 2023. gada 12. aprīļa plkst. 23:59, nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. 

Pilnvaru termiņš jaunajiem padomes locekļiem būs no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. 

oktobrim. Kandidātu var izvirzīt organizācija, kas parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memorandu. Plašāka informācija šeit.  

 

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par potenciāliem nevalstiskajam  sektoram aktuāliem 

jautājumiem,  Tiesību aktu portālā publicētajiem normatīvo aktu projektiem un Saeimas komisiju darba 

kārtībām. Aicinām organizācijas būt aktīvām, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs, lai pārstāvētu 

intereses. 

 

Saeimas komisijās: 

*Apkopojums veikts 2023. gada 17. martā plkst. 8.00 

• 21.martā, plkst. 10:00 Sociālo un darba lietu komisijas sēdē skatīs aktuālos jautājumus senioru 

situācijas uzlabošanai; 

• 21.martā plkst. 13:30 Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas 

apakškomisijas sēdē skatīs jautājumu “Nevienlīdzības izpausmes Latvijā”; 

• 22.martā, plkst. 12:00 Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē 

(izbraukuma) skatīs jautājumu par skolas vecuma Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas 

izglītības sistēmā. 

 

Tiesību aktu portālā: 

• Informatīvais ziņojums “Latvijas Republikas konsolidētais (sestais un septītais) kārtējais ziņojums 

par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām 

izpildi Latvijā 2016.-2020.gadā”. Saskaņošanas termiņš: 11.04.2023. 

• Noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 

4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto 

personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām 

pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošanas noteikumi”. Publiskās 

apspriešanas termiņš: 24.03.2023.  

 

• Informācija par Vecāko amatpersonu sanāksmēs 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. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses sagatavotā informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.  

Sabiedrības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas aicinātas izmantot TAP portāla publisko vidi šeit , 

Valsts kanceleja ir sagatavojusi video par katru no iespējām TAP portāla publiskajā vidē. Video 

pamācības pieejamas šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP portāla publiskajā vidē (video 

mailto:nvo@mk.gov.lv
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-izvirzit-kandidaturas-uz-astonam-vietam-memoranda-padomes-sastava-0?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4163318b-fee7-4992-9dee-bb08d937cf1d
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4163318b-fee7-4992-9dee-bb08d937cf1d
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cba1069d-73b8-4911-adac-80e87a859f11
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cba1069d-73b8-4911-adac-80e87a859f11
https://www.mfa.gov.lv/lv/vecako-amatpersonu-sanaksmju-darba-kartibas-un-protokoli-0
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=3&Date=2020-07-31
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
https://tapportals.mk.gov.lv/
https://tapportals.mk.gov.lv/help/video
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pamācība šeit.) Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās komisijas e-

pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit. 

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

“Zaļais barometrs”. Ministru debates “100 dienas valdībā: uzsāktais klimata, dabas 

un vides politikā 

Iniciatīva “Zaļais barometrs” organizē Zaļā grila diskusiju – 

ministru debates “100 dienas valdībā: uzsāktais klimata, 

dabas un vides politikā”. Diskusijā piedalīsies klimata un 

enerģētikas ministrs Raimonds Čudars, vides un reģionālās 

attīstības ministrs Māris Sprindžuks un zemkopības ministrs 

Didzis Šmits.  

Diskusija notiks 30.martā plkst. 11.00-11.45 ES Mājas 

Kamīnzālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā). Uz diskusiju klātienē obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 23. 

martam, aizpildot anketu. Diskusijā varēs piedalīties arī tiešsaistē. Plašāka informācija šeit.  

 

Tiešsaistes seminārs par NVO grāmatvedību sadarbībā ar VID  

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar  Valsts ieņēmumu dienestu 

22.martā plkst. 11:00 tiešsaistē organizē semināru 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem “NVO grāmatvedības 

kārtošana”. Semināra mērķis sniegt atbalstu NVO 

veiksmīgi sagatavot 2022.gada darbības pārskatu un plānot 

turpmāko darbību. 

Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja precizēt jautājumus 

organizācijas grāmatvedības kārtošanā, gada pārskata 

sagatavošanā un iesniegšanā, kā arī iegūt informāciju par aktualitātēm. Pieteikties semināram šeit.  

 

Latvijā pirmais diskusiju forums par hospisa aprūpi “Tiesības uz cieņpilnu nāvi” 

Nodibinājums “Hospiss LV” un Latvijas Universitāte 22. martā LU 

Lielajā aulā (Rīga, Raiņa bulvāris 19) plkst.10.00 aicina uz Latvijā 

pirmo diskusiju forumu par hospisa aprūpi “Tiesības uz cieņpilnu 

nāvi”? 

Foruma mērķis ir veidot saturiski kvalitatīvu un izzinošu diskusiju Latvijas 

sabiedrībā par hospisa aprūpes jautājumiem un problēmām. Forumā 

plānots izcelt sociāli mazaizsargātu un augstam diskriminācijas riskam 

pakļautu personu – hospisa pacientu, intereses un vajadzības, akcentējot 

cilvēktiesību aspektus, kā arī diskutēt par hospisa pacientam 

nepieciešamajiem pakalpojumiem, problēmām to ieviešanā, ārvalstu 

pieredzi. Plašāka informācija šeit.  

 

 

 

 

https://youtu.be/qg8OLgdm6jE
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=3&Date=2020-07-31
https://ej.uz/Zalogrilu
https://www.lob.lv/2023/03/ministru-debates-100-dienas-valdiba-uzsaktais-klimata-dabas-un-vides-politika/
https://ej.uz/NVO_gramatvedibas_seminars
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/76778/


 

(11/2023) 17.03.2023. 

7 

 

Apeirons laiž klajā jaunu raidījumu “Pāreja” 

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” marta vidū 

skatītājiem nodos jaunu raidījumu “Pāreja”, lai radošā un 

aizraujošā veidā parādītu sabiedrības dažādību un rosinātu 

ikvienu paskatīties uz notikumiem un lietām no cita 

skatpunkta. 

Katrā raidījumā sabiedrībā zināma cilvēka vadībā būs iespēja 

ielūkoties kādas nevalstiskās organizācijas ikdienā, lai uzzinātu 

ne tikai par to darbību, bet arī iespējām pašiem caur brīvprātīgo 

darbu gan palīdzēt līdzcilvēkiem, gan arī gūt vērtīgas zināšanas un prasmes sev. Pirmajā raidījumā 

Kozmens jeb Mārtiņš Kozlovskis viesojas Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Plašāk laseit šeit.  

 

IV NVO INFORMĒ 

Latgales izzināšanas programma jauniešiem “LTG tu dū!” 

Latgaliešu kultūras kustība “Volūda” aicina jauniešus (16–21 gadu vecumā) iesaistīties izaugsmes un 

Latgales izzināšanas progrmmā “LTG tu dū!”. Programmas mērķis ar nodarbībām, braucieniem, 

aktīvu un zinošu cilvēku satikšanu ir motivēt jauniešus vairāk izzināt un pašiem iesaistīties 

latgaliešu kultūrvides un sabiedriskajās norisēs, kļūt par jaunajiem Latgales līderiem. 

 Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu ej.uz/LTGtudu, līdz 26. martam. Programmas atklāšana - 8. 

aprīlī Rēzeknē. Plašāka informācija šeit.  

 

Zemes stundas koncertā aicina atbalstīt dabas 

atjaunošanu Ukrainā 

Zemes stundas nedēļā Pasaules Dabas Fonds aicina uz īpašu šim 

notikumam veltītu koncertu, kas norisināsies 23. martā pulksten 

19.00 Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Visi koncerta ienākumi 

par biļetēm tiks novirzīti kara izpostīto dabas aizsargājamo teritoriju 

atjaunošanai Ukrainā. Zemes stundas koncertā šogad uzstāsies 

dziedātāja Grēta, čellu trio “Melo – M”un Igo. Plašāk lasiet šeit.  

 

Bezmaksas seminārs “Kā kļūt par sociālo uzņēmēju?” 

Pierīgas partnerība aicina uzņēmumu, biedrību pārstāvjus un iedzīvotājus, kuriem ir interese par 

sociālo uzņēmējdarbību, pieteikties bezmaksas seminarsam “Kā kļūt par sociālo uzņēmēju?” 

Seminārs notiks 5. aprīlī plkst.10.00 – 12.00 Olaines kopstrādes telpā, Veselības ielā 7, Olainē. 

Pieteikšanās šeit. Plašāka informācija šeit.  

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikties NVO un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda parakstīšanai 

2023. gada martā plānota jaunu nevalstisko organizāciju pievienošanās Nevalstisko organizāciju 

un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memorandu no valdības puses parakstīs Ministru 

prezidents A.K.Kariņš. Tikšanas ar Ministru prezidentu šobrīd tiek plānota 2023.gada maijā 

Memoranda padomes sēdes laikā.  

https://www.apeirons.lv/apeirons-laiz-klaja-jaunu-raidijumu-pareja/
http://ej.uz/LTGtudu
https://www.ludzasbjc.lv/izaugsmes-un-latgales-izzinasanas-progrmma-ltg-tu-du/
https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/?235030/Zemes-stundas-koncerta-aicina-atbalstit-dabas-atjaunosanu-Ukraina
https://forms.gle/JHF9u81FTiYnBS4V8
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/bezmaksas-seminars-ka-klut-par-socialo-uznemeju/
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Memoranda parakstīšana nevalstiskajai organizācijai dos iespēju: 

• piedalīties Memoranda padomes darbā – paust viedokli, iesaistoties dažādu nevalstiskajām 

organizācijām aktuālu jautājumu risināšanā; 

• sekmēt sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm; 

• izvirzīt kandidatūru darbam Memoranda padomē (nākamās vēlēšanas plānotas 2023.gada aprīlī). 

Memoranda padomes sekretariāts aicina līdz 2023. gada 26. martam pieteikties Memoranda 

parakstīšanai, aizpildot reģistrēšanās anketu. 

 

Rīgas NVO aicinātas pieteikties dalībai Sadarbības memoranda īstenošanas padomē 

Rīgas nevalstiskās organizācijas līdz 29. martam aicinātas pieteikt pārstāvjus vēlēšanām uz 

Pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes locekļu vietām. 

Sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanai 2021. gada janvārī tika izveidota Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome. Padomes sastāvā 

darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi 

Sadarbības memorandu parakstījušo NVO pārstāvji, kuri tiek ievēlēti konkursa kārtībā uz diviem gadiem 

saskaņā ar nolikumu. 

Nevalstisko organizāciju pārstāvju kandidātu – fizisku personu dalībai padomē var pieteikt jebkura 

biedrība vai nodibinājums, kas ir parakstījusi Sadarbības memorandu. Plašāka informācija šeit.  

 

Notiks diskusija ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi – kā tos “piezemēt” Latvijā un 

izmantot tālredzīgi?”  

24. martā  Valsts kontrole  publiskos revīzijas ziņojumu un organizē diskusiju: “ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķi – kā tos “piezemēt” Latvijā un izmantot tālredzīgi?”” 

Diskusijas sākums ir plkst. 10.00 un to būs iespējams vērot interneta portālā www.leta.lv un Valsts 

kontroles Facebook lapā. Paneļdiskusijā tiks runāts par tādām tēmām kā vai ANO ilgtspējas mērķi ir arī 

Latvijas mērķi? Vai sabiedrība ir gatava iesaitīties, lai tos sasniegtu u.c. Diskusijā piedalīsies dažādu jomu 

eksperti, tai skaitā arī no nevalstiskā sektora – Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore Inese 

Vaivare. Plašāka informācija par diskusiju šeit.  

 

Aicinājums uz hakatonu “Senioru mācīšanās perspektīvas mūsdienu sabiedrībā” 

18. aprīlī Erasmus+60 projekta ietvaros Latvijas Universitāte (LU) 

aicina uz hakatonu “Senioru mācīšanās perspektīvas mūsdienu 

sabiedrībā”.   

Hakatona laikā tiks apspriesti labklājības faktori, kas saistīti ar mācīšanās 

procesu senioriem, mūžizglītības resursi un veidi, kā palielināt senioru 

iesaistīšanos mūžizglītībā. Apkopotās atsauksmes būs ļoti svarīgas 

rīcībpolitikas un noslēguma ziņojuma izstrādē, kas tiks iesniegts 

Eiropas Komisijā. Reģistrācija līdz 4. aprīlim  šeit. Plašāka informācija 

šeit.  

 

Dobeles novada pašvaldība informēs NVO pārstāvjus par aktualitātēm 

NVO pārstāvji 31. martā plkst. 14.00 tiek aicināti uz semināru, kurā Dobeles novada pašvaldības pārstāvji 

informēs par aktualitātēm 2023. gadā, budžetu 2023. gadam, pieejamo pašvaldības atbalstu NVO un NVO 

lomu sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Pieteikšanās līdz 23.martam rakstot uz e-pastu 

liva.elarte@dobele.lv.  

https://www.visidati.lv/aptauja/1980943007/
https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-nvo-aicinatas-pieteikties-dalibai-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padome
http://www.leta.lv/
https://www.facebook.com/VKontrole
https://www.facebook.com/VKontrole/photos/a.665259556902693/5967247136703882/
https://www.erasmusplus60.uvsq.fr/erasmus60-hackathon
https://www.erasmusplus60.uvsq.fr/hackathon-4
mailto:liva.elarte@dobele.lv
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NVO aicinātas izstrādāt un iesniegt projektu pieteikumus Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novada pašvaldība no 2. marta līdz 27.martam 

plkst.12.00 aicina nevaldības organizācijas (NVO) izstrādāt un 

iesniegt savas idejas 2023.gada NVO projektu konkursam. 

Ir uzlabots "Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas 

iesniedz projektus konkursam", ar kuru jāiepazīstas. Novada 

teritorijā strādājošās NVO projektu pieteikumus šogad var iesniegt 

arī nedodoties uz Jēkabpili – to var izdarīt visos Klientu apkalpošanas 

centros vai iesniegt elektroniski pasts@jekabpils.lv . Plašāka informācija šeit.  

 

Microsoft aicina uz Baltijas pieejamības forumu un izziņo jaunas tehnoloģijas 

cilvēkiem ar invaliditāti 

Microsoft izziņojis vairākus būtiskus tehnoloģiju jaunumus, kas 

ievērojami uzlabo dažādu produktu pieejamību un lietošanu 

cilvēkiem arī īpašām vajadzībām. Pagājušajā nedēļā aizvadītais 

pieejamības jautājumiem veltītais samits (13th Ability Summit) 

pulcēja kopumā 20 000 dalībniekus no 137 pasaules valstīm - gan 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus, gan cilvēkus ar invaliditāti, lai 

apspriestu un demonstrētu jaunākās pieejamību veicinošās 

tehnoloģiju inovācijas. Plašāka informācija šeit.  

 

Notiks diskusija par demokrātiskas dzīves prasmēm 

29. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00  EPALE platformā notiks starptautiska tiešsaistes diskusija par 

demokrātiskās dzīves prasmēm.  

Rakstiska diskusija sāksies ar tiešraidi (plkst. 11.00-11.45 pēc Latvijas laika), kurā uzaicinātie eksperti 

dalīsies ar savu skatījumu un pieredzi. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību izglītības,  Eiropas Profesionālās izglītības asociācijas un Mūžizglītības platformas.   

Tiešsaistes diskusijā tiks runāts par to, kā prasmes, kompetences un attieksmes ļaus cilvēkiem atrast 

piepildījumu savā dzīvē un arī pielāgoties straujām pārmaiņām - ne tikai dalībai darba tirgū, bet arī 

apzinoties savu potenciālu sabiedrībā. Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.  

 

Tiešsaistes seminārs “Facebook iespējas nevalstisko organizāciju komunikācijā”  

NVO pārstāvji aicināti pieteikties tiešsaistes semināram 

“Facebook iespējas nevalstisko organizāciju komunikācijā”., kas 

notiks 22. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00.  

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar platformas Facebook iespējām 

nevalstisko organizāciju komunikācijā - Facebook biznesa lapu 

iespējas komunikācijas veidošanai ar auditorijām, Facebook sekotāju 

iepazīšanu, Facebook slēgto grupu jeb kopienu komunikāciju, 

ierakstu plānošanu, iesaisti komunikācijā ar citām zīmola lapām, kuras ir būtiskas jūsu nevalstiskās 

organizācijas darbā. Reģistrēšanās līdz 21. martam šeit. Plašāka informācija šeit.  

 

Izstāde par Eiropas Savienības pamattiesībām un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu 

Līdz 6. aprīlīm NVO nama 2. stāvā ir iespējams aplūkot izstādi “Cilvēktiesības saskaņā ar Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu”. Tajā jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Itālijas fotogrāfijās 

iemūžinājuši savu izpratni par šī nozīmīgā dokumenta aspektiem.  

https://www.jekabpils.lv/lv/media/12952/download
https://www.jekabpils.lv/lv/media/12952/download
mailto:pasts@jekabpils.lv
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/lidz-27martam-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-izstradat-un-iesniegt-projektu-pieteikumus?fbclid=IwAR1SlVgtijPzUFXIBkcsHKTFpla4qsAmIX5hzv7fsMSQjfUNahPA7ow0SgE&utm_source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://abilitysummit.event.microsoft.com/home
https://likta.lv/microsoft-izzino-jaunas-tehnologijas-kas-uzlabo-pieejamibu-cilvekiem-ar-invaliditati/
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/get-ready-next-epale-discussion-skills-democratic-life
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/get-ready-next-epale-discussion-skills-democratic-life
https://dare-network.eu/
https://dare-network.eu/
https://www.evta.eu/
https://lllplatform.eu/
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/get-ready-next-epale-discussion-skills-democratic-life
https://ej.uz/fbnvokomun
https://apkaimes.lv/aicinam-nvo-uz-tiessaistes-seminaru-facebook-iespejas-nevalstisko-organizaciju-komunikacija/
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Izstāde radīta projekta “NICE: Nobody Ignores Charter of European Union” ietvaros un ir noslēdzošā 

aktivitāte, kurā atspoguļojas ES ievērojamā loma ikkatra tās iedzīvotāja tiesību un brīvību izveidē.  

 

VI LV PORTĀLĀ 
Iedzīvotāju naudas prasmes uzlabošanai notiks “Finanšu pratības nedēļa 2023” 

Latvijas Banka un partneri no 20. līdz 26. martam rīko nozīmīgāko gada pasākumu finanšu 

pratības jomā. "Finanšu pratības nedēļas 2023" laikā 20 partnerinstitūciju un entuziasti piedāvās 

gandrīz 40 bezmaksas aktivitāšu visā Latvijā, lai veicinātu iedzīvotāju naudas prasmi, finansiālo 

drošību un ilgtspēju.Plašāk lasiet šeit. 

 

Muzeji un sabiedriskās dzīves organizatori aicināti pieteikties Muzeju naktij 

Muzeji un sabiedriskās dzīves organizatori aicināti pieteikt savas norises Muzeju naktij, kas šogad 

plānota 13. maijā. 2023. gadā nakts pasākumi Latvijas muzejos un citās sabiedriskajā vietās notiks 

jau 19. reizi. 

Šogad Muzeju naktij dota tēma "radīšana," ietverot gan jaunradi, atjaunotni un atjaunošanu - dzīves 

uzlabošanu un dažādu lietu atjautīgu pārveidošanu, gan prasmju iepazīšanu un apgūšanu. Tēma sasaucas 

kā ar Starptautiskās Muzeju dienas tematiku "Muzeji, ilgtspēja un labbūtība/Museums, Sustainability and 

Wellbeing", tā 2023. gadu kā Eiropas prasmju gadu. 

 

Dzīve pansionātā – kāda tā ir? Līdz 26. martam pastāsti tiesībsargam! 

Tiesībsargs jau vairākus gadus īpašu uzmanību velta situācijas 

apzināšanai senioru aprūpes namos jeb pansionātos. Daudzi 

pansionāti apmeklēti klātienē, redzēti labāki un ne tik labi sadzīves 

apstākļi, sajusta siltāka un vēsāka attieksme pret klientiem, 

uzklausīti gaiši un arī skarbi stāsti par dzīvi pansionātā, kam 

sekojuši mūsu ieteikumi uzlabojumiem nākotnē. Taču vizītēs 

redzama tikai daļu no tā, ar ko klienti sastopas katru dienu. 

Kampaņas  mērķis ir uzzināt pieredzi – gan labo, gan arī slikto. Šobrīd aktualizējušās trīs tēmas: 

darbinieku attieksme, aprūpe (sociālā un veselības) un jēgpilnas ikdienas aktivitātes. Plašāk šeit.  

 

VII NVO PASAULĒ 
Iznācis jaunais ziņojums par pilsonisko telpu un demokrātiju Eiropas Savienībā 

European Civic Forum sadarbībā ar Civic Space Watch izveidojuši 

ziņojumu “Fighting for Democratic Empowerment and Resilience”, 

kurā aplūkotas visas Eiropas norises pilsoniskajā telpā, iespējas, 

apdraudējumi. Tāpat ziņojumā atrodami arī ieteikumi, kā uzlabot 

situāciju, stiprināt pilsonisko telpu un demokrātiju. Ziņojums 

pieejams šeit.  

 

 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/349986-iedzivotaju-naudas-prasmes-uzlabosanai-notiks-finansu-pratibas-nedela-2023-2023
https://imd.icom.museum/international-museum-day-2023-to-focus-on-sustainability-and-wellbeing/
https://imd.icom.museum/international-museum-day-2023-to-focus-on-sustainability-and-wellbeing/
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/ko-sola-2023-gads-eiropas-prasmju-gads
https://lvportals.lv/dienaskartiba/349957-pagarinam-kampanu-dzive-pansionata-kada-ta-ir-lidz-26-martam-pastasti-tiesibsargam-2023
https://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2023/03/Civic-Space-Report-2023-European-Civic-Forum.pdf
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Aizsargājiet pilsonisko sabiedrību, aizstāviet demokrātiju! 

22. martā European Civic Forum, Civil Society Europe un CIVICUS Monitor rīkos politikas 

debates “Aizsargājiet pilsonisko sabiedrību, aizstāviet demokrātiju”. Pasākums notiks neilgi pēc ECF 

un CIVICUS Monitor gada pārskatu publicēšanas, kuros tiks uzsvērta pilsoniskās telpas pasliktināšanās, 

kā arī saistība ar Eiropas Komisijas gaidāmo Demokrātijas aizsardzības paketi. Plašāka informācija un 

pieteikšanās šeit.  

 

“DiscoverEU” — jaunieši var pieteikties uz 35 000 bezmaksas ceļošanas kartēm 

15. martā Eiropas Komisija izsludina iniciatīvas “DiscoverEU” 

pavasara pieteikšanās kārtu, kas dos iespēju 35 000 jauniešu saņemt 

dzelzceļa karti ceļošanai pa Eiropu. 

Šajā kārtā pieteikties varēs līdz 29. marta plkst. 12.00. Lai iegūtu 

ceļošanas karti, jaunieši tiek aicināti pieteikties šeit. Atlasi 

izturējušie kandidāti, kas dzimuši laikā no 2004. gada 1. jūlija līdz 

2005. gada 30. jūnijam, laikposmā no 2023. gada 15. jūnija līdz 

2024. gada 30. septembrim varēs līdz pat 30 dienām ceļot pa Eiropu. 

Plašāka informācija šeit.  

 

 

 

 

 

 
  

 

Ziņu izdevuma sadaļas “Latvijas Pilsoniskajā 

aliansē” un “Līdzdalība” ir sagatavotas ar 

Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild 

Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

Ziņu lapas sagatavošanu finansiāli atbalsta Kultūras 

ministrija. Par saturu ir atbildīga biedrība „Latvijas 

Pilsoniskā alianse”. 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

 

https://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2023/02/Policy-Debate-22.3-Protect-Civil-Society-Defend-Democracy.pdf
https://youth.europa.eu/discovereu_lv
https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/discovereu-jauniesi-var-pieteikties-uz-35-000-bezmaksas-celosanas-kartem-2023-03-15_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

