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Nākamais ziņu izdevums iznāks 1. jūlijā! 

 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Informācija par atbalsta iespējām Ukrainai  

• www.ukraine-latvia.lv – vienotais informācijas resurss 

dzīves uzsākšanai Latvijā, informācija par ieceļošanu, 

uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā. 

• www.kartadopomogy.lv – humānās palīdzības karte, ja 

nepieciešams apģērbs, pārtika, preces bērniem u.c. 

• www.propozycii.lv – Latvijas uzņēmēju un nevalstisko 

organizāciju piedāvājumi Ukrainas cilvēkiem 

• www.podiyi.lv – pasākumu kalendārs Ukrainas 

Ukrainas atbalstam.  

• Vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem 

Latvijā” Informācija par atbalsta sniegšanas un 

saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem,– 27 

380 380. 

• Bezmaksas tālrunis par sociālo atbalstu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem – 80700011 (pirmdienās – 

ceturtdienās plkst. 8.30-17.00, piektdienās plkst. 8.30-15.00 (arī krievu valodā).  

 

 

 

 

http://www.ukraine-latvia.lv/
http://www.kartadopomogy.lv/
http://www.propozycii.lv/
http://www.podiyi.lv/


  

(23/2022) 17.06.2022. 

2 

 

Latvijas uzņēmumu un organizāciju atbalsta piedāvājumi Ukrainas iedzīvotājiem 

Latvijā pieejami vietnē propozycii.lv 

Šobrīd vietnē propozycii.lv pieejami jau vairāk nekā 

300 piedāvājumi no dažādām organizācijām,  kas 

piedāvā gan medicīniskus pakalpojumus, gan atbalstu 

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

Aicinām organizācijas un uzņēmumus turpināt 

pievienoties palīdzību sniedzēju pulkam un 

piereģistrēt piedāvājumu vietnē propozycii.lv, 

aizpildīt tajā atrodamo pieteikuma formu, kas 

pieejama arī https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem.  

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

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

juridisko personu un nevalstisko organizāciju palīdzības piedāvājumus. Informācijas ieguvē palīdz 

Latvijas Pilsoniskā alianse un “Fonds Trīs”. 

 

Turpini atbalstīt Ukrainu: informācija par aktuālajām atbalsta akcijām  

• Iesēj savu saulespuķi – līdz pat jūnija vidum 

piedalies akcijā “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā 

ar Ukrainu”, sēj saulepuķes un dalies ar savu stāstu 

sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus 

#UkrainaEiropā, #SaulespuķesUkrainai un 

#VienotiEiropā. 

• Ukrainas atbalsta biedrība aicina uz nepārtrauktu 

protesta akciju pretī Krievijas vēstniecībai katru 

dienu no plkst. 11.00 līdz 19.00. 

• Jaunatnes organizācija “Protests” aicina uz 

Ukrainas atbalsta akciju līdz pat karadarbības 

Ukrainā beigām pie Krievijas vēstniecības katru 

dienu no 8.00 līdz 21.00.  

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

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

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

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

pilsētā un reģionā.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://propozycii.lv/
file:///C:/Users/Madara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/25W3IP25/propozycii.lv
https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem
https://propozycii.lv/


  

(23/2022) 17.06.2022. 

3 

 

Līdzdalības nedēļā meklēs risinājumus veiksmīgākai sabiedrības iesaistei un 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai  

No 27. jūnija līdz 3. jūlijam visā Latvijā 

norisināsies pilsoniskās sabiedrības forums 

“Līdzdalības nedēļa”, kurā diskutēs un meklēs 

risinājumus, kā veicināt sabiedrības iesaisti 

sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, un kā 

uzlabot savstarpējo sadarbību un uzticēšanos. 

Pirmajā foruma dienā, 27. jūnijā, notiks Valsts 

pārvaldes līdzdalības pēcpusdienas atklāšana un 

dalīšanās ar  stāstiem par ieļautajām kļūdām 

līdzdalības procesos “Līdzdalības aplauziens”. Otrajā plānotas tīklošanās un sadarbības veicināšanas 

aktivitātes par tādiem tematiem kā darbs ar pasīvajām mērķgrupām, sociālo kampaņu organizēšanu un 

mācībām, ko sniedz ukraiņi attiecībā uz līdzdalības veicināšanu. Trešajā dienā notiks klātienes 

Memoranda sēde, kurā tiks meklēti risinājumi lokāla un nacionāla līmeņa pilsoniskajai līdzdalībai, tāpat 

ManaBalss.lv aicinās uz OpenSaeima likumu darināšanas darbnīcu. Savukārt, ceturtajā dienā notiks 

pilsonisko kompetenču stiprināšana nacionālā, lokālā un individuālā līmenī. Piektā un sestā dienā 

norisināsies sarunu festivāls LAMPA, bet septītajā dienā ikviens aicināts praktizēt līdzdalību individuāli. 

Līdzdalības nedēļas ietvaros 29. un 30. jūnijā notiks arī jau par tradīciju kļuvušais Latvijas lauku kopienu 

vasaras forums, ko rīko Latvijas Lauku forums, aicinot piedalīties aktīvās lauku kopienas, viedos ciemus, 

kopienu attīstības lietpratējus un interesentus.   

Foruma organizatori ir Valsts kanceleja, Latvijas Pilsoniskā alianse, PROVIDUS un Aktīvo iedzīvotāju 

fonds, taču Līdzdalības nedēļa ir atvērta iniciatīva.  

Pasākuma programmas tiks regulāri papildināta, ar aktuālo foruma programmu var iepazīties šeit. 

Savukārt, šeit pieejama Līdzdalības nedēļas tematiskā programma.  

Lai sekotu līdzi aktuālākajai informācijai par Līdzdalības nedēļu, aicinām sekot līdzi 

jaunumiem  pasākuma Facebook lapā, tāpat ikviens, kurš vēlas iesaistīties šīs nedēļas veidošanā un 

popularizēšanā, aicināts dalīties sociālajos tīklos ar tēmturi #LīdzdalībasNedēļa. 

 

Līdzdalības aplauziena stāsti izskanēs Līdzdalības bānītī  

Ikvienam reizēm gadās kļūdīties. Runā, ka no 

kļūdām mācās, un vispatīkamāk, protams, ir 

mācīties no citu kļūdām un par savām spēt 

pasmieties. Līdzdalības nedēļas pirmajā dienā, 

pirmdien, 27. jūnijā, plkst. 17:30 notiks 

pasākums “Līdzdalības aplauziens” 

(pasākuma formāts, labāk zināms kā F*ck up 

night, dēvēts arī par neveiksmju stāstiem, lažu 

vakaru vai ķezu svinēšanu), kurā brīvā un 

neformālā gaisotnē runātāji dalīsies ar savām 

kļūdām, neveiksmēm jeb “aplauzieniem”, 

līdzdalības procesos iesaistoties. Stāstu pavedienu palīdzēs uzturēt Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās 

alianses dibinātāja. 

Pasākuma norises vieta – Līdzdalības bānītis jeb Retro tramvajs maršrutā Ausekļa iela - Mežaparks - 

Ausekļa iela.  

Retro tramvajs no Ausekļa ielas aties plkst. 17:30. Iekāpšana un izkāpšana pasākuma laikā nav paredzēta. 

Apmeklētāju skaits ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 22. jūnijam, plkst. 17:00: 

https://ej.uz/LN_aplauziens.  

https://festivalslampa.lv/lv
https://laukuforums.lv/lv/archives/14115
https://nvo.lv/uploads/ln_programma_17062022.pdf
https://nvo.lv/uploads/ln_programma_1.pdf
https://www.facebook.com/events/1481309228934119
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2FLN_aplauziens%3Ffbclid%3DIwAR3TrPS6ixHHztXZ3hBX8-axEjDvbkck6z8pYwkVc65TT32TkE4T_gwmd-o&h=AT3Pr_5mIL44toTRfTAncMWlAvYqoA9QWry4ct9vv8A-Gmz-Z4JJtEcjmeJh8KEWtFkB5eDcY6rcMuI-9NEa_vi0wCuNvyoFdRek6M3fpcIIXDgZf55_MAIx1Old7vCCkA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT03TLu08nR7HxW1rxy05madEDeXjF4EFEu_lvc23N4s-HdGxzS6yCQI3SZb5sn5KH-U9TT2_1IdD6RhCn8TkNrG_s6CSY5YteKBiAR6r_ph77KUxvs8bgWb87Mn1506M-J3ZNi1_7UDSGjOu3p5VFxlQNsKZIpdSJDh7HNXAuNFtGcNLABMxOmU2cmQ_db2n-sgLqkjiev_EpUmmCnA6sby37TwmCOeMKY
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Kā efektīvi un radoši veidot un organizēt sociālās kampaņas?   

 Līdzdalības nedēļas ietvaros otrdien, 28. 

jūnijā no plkst. 14.30 - 15.30 ES mājā notiks 

seminārs, ko vadīs Gudruna Jonsdottira no 

Islandes, daloties pieredzē par efektīvu un 

radošu kampaņu rīkošanu, lai panāktu 

tiesību aktu grozījumus un sabiedrības 

attieksmes maiņu.  

Dalība seminārā ir bezmaksas, taču dalībnieku 

skaits ir ierobežots.  

Pieteikšanās: ej.uz/cilvekuspeks līdz 26. jūnijam. 

Seminārs notiks angļu valodā, bez tulkojuma. 

Semināru organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Aktīvo iedzīvotāju fondu.  

 

Memoranda padomes sēdē Lastādijas dārzā diskutēs par līdzdalības jautājumiem  

Trešdien, 29. jūnijā no 11:00 – 13:00 Lastādijas 

dārzā (Turgeņeva ielā 13) notiks Memoranda 

padomes sēde, kurā tiks meklēti risinājumi lokāla 

un nacionāla līmeņa pilsoniskajai līdzdalībai.  

Sēdes ieskaņā Inese Vaivare, LAPAS direktore 

informēs par NVO ziņojumu ANO par Latvijas 

pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu Ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanā.  

Tālāk ieskatu Latvijas pilsoniskās sabiedrības datos un 

izaicinājumos sniegs Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore. Svarīgākās mācības no 

gadījumu analīzes par labas un sliktas sabiedrības līdzdalības piemēriem publiskajā pārvaldē prezentēs 

domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece Līga Stafecka. Savukārt, Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimību 

alianses valdes priekšsēdētāja, sniegs ziņojumu par domnīcu ciklu “Sabiedrības līdzdalība publiskā 

finansējuma plānošanā un uzraudzībā”.  

Par valsts pārvaldes plānotajiem risinājumien pilsoniskās līdzdalības stiprināšanā – ziņos Valsts 

kancelejas pārstāves Inese Kušķe un Zane Legzdiņa-Joja.  

Memoranda padomes sēde būs atvērta un pieejama ikvienam interesentam.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTImj4kSgMV8oyD-tIWmOz3Jw9mHgsDVGcGzmWsblk8GgZ-g/viewform
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LPA darba kārtībā 

Latvijas Pilsoniskās alianses darba kārtībā (par  17.06.2022.). 

Sestdiena, 18. jūnijs – otrdiena, 21. jūnijs  

• Projektu vadītāja Aija Gēliņa piedalās starptautiskā 

projekta “ESCAPE ROOM - What would life be without 

EU?!” noslēguma pasākumā Slovēnijā.  

Trešdiena, 22. jūnijs  

• Direktore Kristīne Zonberga piedalīsies Aktīvo 

iedzīvotāju fonda biroja sēdē. 

Pirmdiena, 27. jūnijs – svētdiena, 2. jūlijs  

• LPA birojs organizēs un piedalīsies Līdzdalības 

nedēļas aktivitātēs 

Trešdiena, 29. jūnijs  

• Kristīne Zonberga piedalīsies Memoranda padomes sēdē  

Ceturtdiena, 30. jūnijs 

• Politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalīsies Valsts sekretāru sanāksmē.  

 

 

Tikšanās par plānotajām organizāciju gada pārskatu jaunajām veidlapām 

Šī gada 16. jūnijā notika tikšanās, kuras laikā tika 

pārrunāts Finanšu ministrijas sagatavotais Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā 

ieraksta sistēmā”. Noteikumi izstrādāti, lai vienkāršotu 

un padarītu ērtāku gada pārskatu sagatavošanu biedrībām 

un nodibinājumiem. Turklāt FM informēja, ka 

paredzēts, ka jaunā veidlapa digitālā versijā varētu 

tikt ieviesta 2023. gadā.  

Ar noteikumu spēkā stāšanos mainīsies arī gada pārskata 

sniegšanas veidlapa, kuras pamatā ņemts vērā prototips, kas tika izstrādāts iniciatīvas domnīcā “Atbildība 

un caurskatāmība pilsoniskās sabiedrības sektorā”. Izstrādātais prototipi paredz diferencēt sniedzamo 

informāciju nepieciešamību (obligātie/izvēles). Prototipa izstrāde tika vērsta uz labas pārvaldības 

veicināšanu sektorā, vienlaikus uzlabojot atskaitīšanās procedūras (vienotas un organizācijām atvieglotas 

atskaites, nodrošinātu vienkopus pieejamu informāciju biedriem, sabiedrībai, donoriem, uzraugošām 

iestādēm, bankām). 

Ar noteikumu projektu š.g. 23. februārī Finanšu ministrija iepazīstināja Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi. Memoranda padomes sēdē tika izteikta 

doma, ka biedrību un nodibinājumu  gada pārskata sastāvā nepieciešams veidot strukturizēta vadības 

ziņojuma formu, par pamatu ņemot domnīcā izstrādāto prototipu. Pēc sēdes FM veica precizējumus 

noteikumu projektā, iestrādājot prasības Vadības ziņojuma saturam un formai atbilstoši saņemtajam 

ieteikumam. Noteikumu projektam ir jātiek pieņemtam līdz š.g. 1. jūlijam. 

Jāmin, ka Latvijā pastāv vairāki datu reģistri, kuros apkopo informāciju par organizāciju darbību, taču 

informācija reģistros ir fragmentēta un par vienu organizāciju reģistrā uzkrātie dati var pat atšķirties. 

Pētījumā “Par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024: Latvijas biedrību un 

nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi” [1] tika secināts, ka informācija reģistros par vienu 

organizāciju var atšķirties un būt pat pretrunīgi, tādēļ būtiski, lai virzītos uz “vienas pieturas aģentūras” 

https://www.resceuescaperoom.eu/
https://www.resceuescaperoom.eu/
https://nvo.lv/uploads/nvo_petijums_2021.pdf
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principu, kas mazinātu administratīvo slogu biedrībām un nodibinājumiem, kā arī valsts iestādēm, kas 

atbild par esošajiem reģistriem, un novērstu pretrunīgās informācijas iespējamību. 

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS 
 

Iedvesmas saruna “Kvalitātes vadība organizāciju izaugsmei” 

Līdzdalības nedēļas ietvaros Aktīvo iedzīvotāju fonds 

un Latvijas Pilsoniskā alianse 30. jūnijā plkst. 10.00 

aicina uz iedvesmas sarunu “Kvalitātes vadība 

organizāciju izaugsmei”. Pasākuma laikā NVO un 

citiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar kvalitātes 

vadības un izcilības konceptu nevaldības organizāciju 

sektorā, uzzināt vairāku organizāciju pieredzes stāstus, 

ieviešot kvalitātes vadības sistēmu, kā arī gūt ieskatu par 

vairākiem praktiskiem rīkiem sociālās ietekmes 

mērīšanai un organizācijas pašnovērtējuma veikšanai. 

Plašāka informācija par sarunas programmu un pieteikšanos šeit.  

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Iespēja piedalīties Demokrātijas festivāla vasaras skolā jauniešiem 

Šovasar 29. un 30. jūlijā Kuldīgā norisināsies jau otrais 

Demokrātijas festivāls, taču īsti pirms tam  (no 26. jūlija) jauniešiem 

ir iespēja piedalīties festivāla vasaras skolā, kuras galvenais mērķis – 

kopīgi sagatavot pašu organizētu aktivitāti, kas tiks iekļauta festivāla 

programmā. Demokrātijas festivāls Kuldīgā ir paštaisīti un pašiem taisīti 

demokrātijas svētki, kuru rīkošanā var piedalīties jebkurš interesents. 

Festivāla mērķis ir ar visdažādākā veida pasākumiem stiprināt 

demokrātijas vērtības, attīstīt demokrātijai nepieciešamās prasmes, kā arī 

dot iespēju spriest par sabiedrībā aktuālām tēmām. 

Uzzini vairāk šeit.  

 

Iespēja jauniešiem piedalīties pilsoniskās līdzdalības domnīcā Balvos 

Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Balvu novada bērnu 

un jauniešu centru aicina Balvu novada jauniešus 30. jūnijā 

plkst. 14.00 uz domnīcu par pilsonisko līdzdalību. Domnīcas 

mērķis ir veidot jauniešu izpratni par aktīvismu, pilsoniskās 

līdzdalības formām, un ieguvumiem darbojoties jaunatnes 

nevalstiskajās organizācijās. Pasākuma laikā jauniešiem būs iespēja 

uzzināt vairāk par pilsonisko līdzdalību un to, kāpēc un kā būt 

aktīviem, kā arī iedvesmoties no citiem aktīvajiem jauniešiem. 

Plašāka informācija šeit.  

 

 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/piedalies-iedvesmas-saruna-par-kvalitates-vadibu.html
https://kurzemesnvo.lv/iespeja-piedalities-demokratijas-festivala-vasaras-skola-jauniesiem/
https://www.ljp.lv/lv/aktualitate/185-latvijas-jaunatnes-padome-aicina-jauniesus-uz-pilsoniskas-lidzdalibas-domnicu-balvos
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Jauniešu festivāls “KOPUMS” 

12. un 13. augustā, Jūrmalā, Dzintaru Mežaparkā, 

norisināsies vasaras lielākais notikums jauniešiem un 

jaunatnes jomā iesaistītajiem – brīvdabas un koprades 

festivāls “KOPUMS”. Tas ir jauniešu festivāls, kas 

vienuviet apvienos dažādas jauniešu organizācijas, 

māksliniekus, radošās personības, līderus un jauniešus no 

visas Latvijas. Festivālā varēs iepazīties ar jaunatnes 

organizācijām un iespējām, kā lietderīgi un interesanti 

pavadīt laiku. Tāpat jaunieši varēs iedvesmoties 

līdzdarboties labākas nākotnes kopradīšanā. 

Plašāka informācija šeit.  

 

Kampaņa “Pavairo spēku!” 

Preses konferencē mazumtirdzniecības tīkls ELVI un Bērnu 

paliatīvās aprūpes biedrība informēja par ziedojumu projekta 

“Pavairo spēku!” uzsākšanu. Tā mērķis ir vākt līdzekļus 

neizārstējami slimu bērnu aprūpei mājās un vairotu duku jeb spēku 

uzcelt pirmo multifunkcionālo bērnu paliatīvās aprūpes centru 

Baltijā. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aicināja ikvienu, kuram ir 

iespēja ziedot līdzekļus vai arī savas zināšanas, dalīties ar tām, jo 

hospisa būvniecība ir sarežģīts process, kad jāizstrādā projekts, kā 

arī jāveic gan telpu, gan teritorijas labiekārtošana. 

Uzzini vairāk šeit.  

 

Esi pasargāts no cilvēktirdzniecības! 

Agrāk likās, ka tas jau nenotiek ar mums... Bet diemžēl cilvēku tirdzniecība 

notiek – gan Latvijā, gan ārzemēs.  Kļūt par tirdzniecības upuri ir reāli un 

briesmīgi. 1. jūlijā plkst. 18.00, festivālā Lampa “Patvērums “Drošā 

māja”” risinās dramatisku sarunu: “Esi pasargāts no 

cilvēktirdzniecības!”.  Sarunu vadīs biedrības “Patvērums “Drošā māja”” 

speciālisti – juristi Gita un Alvis Šķenders, kā arī sabiedrisko attiecību 

koordinatore Ilze Ķīķere. 

Plašāka informācija šeit.  

 

Aizvadīta diskusija “Vai dzīve ārpus lielajām pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģija?” 

15. jūnijā aizvadīta otrā diskusiju “Vai dzīve ārpus lielajām 

pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģija?”, kas veltīta izglītības 

jautājumiem. Diskusijā tika aktualizēti ģimeņu ar bērniem 

izaicinājumi dzīvei ārpus lielajām pilsētām, un kopā ar ekspertiem 

meklēti iespējamie risinājumi šiem izaicinājumiem. Diskusijas 

ieraksts vērojams šeit.  Turpretī 22. jūnijā plānota trešā 

tiešsaistes diskusija ciklā, kas būs veltīta kultūras jautājumiem. 

Seko līdzi jaunumiem par 22. jūnija diskusiju Latvijas Bērnu Labklājības Tīkla Facebook lapā. 

 

 

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/augusta-notiks-jauniesu-festivals-kopums
https://lvportals.lv/dienaskartiba/342262-kampana-pavairo-speku-vaks-lidzeklus-bernu-paliativas-aprupes-nodrosinasanai-un-hospisa-celtniecibai-2022
https://www.patverums-dm.lv/lv/dramatiska-saruna-festivala-lampa-%E2%80%9Cesi-pasargats-no-cilvektirdzniecibas%E2%80%9D/1443
https://www.youtube.com/watch?v=iMP0KzFSNlE
https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/?ref=page_internal
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Mākslas izstādes atklāšana: Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm 

“Sabiedrība par atklātību – Delna”, aktualizējot jauniešu lomu atbildīgas 

un tiesiskas valsts stiprināšanā, 2022. gada martā aicināja jauniešus 

vecumā no 12 līdz 19 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Es redzu”. 

Konkursa noslēgumā saņēmti 133 darbi no 24 Latvijas skolām un 1 

ģimenes. Visbiežāk jaunieši savos darbos atainoja drosmi – 57 zīmējumi, 

atbildība – 30 zīmējumi, cieņa – 23 zīmējumi, godīgums – 13 zīmējumi. 

Lai apskatītu jauniešu veikumu, Delna aicina ikvienu uz mākslas 

izstādes “Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm” 

atklāšanu un zīmējumu autoru apbalvošanu 7. jūlijā plkst. 16:00 

Mazajā Ģildē Bellacord zālē.  

Plašāk šeit.  

 

Nometne “Dvēseles harmonija – mans dzīves spēks” 

Latvijas Māsu asociācija aicina pieteikties vasaras nometnē, kura 

norisināsies no 19. līdz 21. augustam. Nometnes dalībniekiem būs 

iespēja piedalīties kopādziedāšanas priekā pie zvaigžņota ugunskura, 

izbaudīt salsas un bačatas dejas soļus, ļauties pirtošanās priekiem un 

sakrāt vēl daudz citu laimes, saules un neaizmirstamu mirkļu. 

Plašāka informācija par pieteikšanos un nometnes programma šeit.  

 

Atkārtoti iznācis sugu noteicējs “Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās 

pļavās?” 

Apgādā “Zvaigzne ABC” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu iznākusi 

abpusēja grāmatiņa – sugu noteicējs “Kas aug dabiskās pļavās?/ Kas 

dzīvo dabiskās pļavās?”. Noteicējs būs lielisks pavadonis pastaigā pa 

pļavu un dos atbildes uz tik bieži uzdoto jautājumu: “Kas šī par puķīti?” 

vai “Kas tas par kukainīti/ putniņu/ zvēriņu?”, jo pļavas iepazīšana un tās 

bagātību apzināšana ir pirmais solis ceļā uz pļavu saglabāšanu.  

Plašāka informācija par grāmatu šeit.  

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Diskusiju forums par Militāro Mantojumu Latvijā un Igaunijā 

21.jūnijā Cēsīs, Pils laukumā norisināsies diskusiju forums par 

Militāro Mantojumu Latvijā un Igaunijā. Diskusiju foruma laikā 

Latvijas un Igaunijas vēstures un tūrisma speciālisti diskutēs par Militārā 

mantojuma interpretāciju mūsdienās un izglītībā. Diskusijās piedalīsies 

eksperti no Latvijas un Igaunijas, ar zināšanām un pieredzi vēstures tūrisma 

produktu attīstībā. Paralēli diskusijām būs iespēja iepazīties ar Militārā 

mantojuma dažādu objektu informāciju, kā arī interesentiem būs iespēja 

apmeklēt Zemessardzes 27. kājnieku bataljona telti. 

Reģistrācija diskusijai līdz 19. jūnijam šeit, pasākuma programma šeit.  

 

https://delna.lv/lv/2022/06/16/makslas-izstades-atklasana-ciena-drosme-godigums-un-atbildiba-jauniesu-acim/
http://www.masuasociacija.lv/piesakies-savam-vasaras-atputas-mirklim-nometnei-dveseles-harmonija-mans-dzives-speks/
https://ldf.lv/lv/article/atkartoti-iznacis-iecienitais-noteicejs-kas-aug-dabiskas-plavas-kas-dzivo-dabiskas-plavas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GBubo6uLBhewsfyUn2zANgj8DVvU9YET3sK9PVB4bDGTxw/viewform
http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/21junija-cesis-norisinasies-diskusiju-forums-par-militaro-mantojumu.html
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Aicina aizsargāt dabu, glābt dzīvības un risināt klimata krīzi 

Ziņojumā Working with Nature to Protect People: How Nature-based 

Solutions Reduce Climate Change and Weather-Related Disasters 

norādīts, kā dabā balstīti risinājumi var samazināt klimata 

pārmaiņu un ekstremālu laikapstākļu izraisītu negatīvu notikumu 

iespējamību. Tajā izklāstīts, kā, izmantojot dabā balstītus risinājumus, 

var glābt dzīvības, novēršot šādu notikumu ietekmes un atbalstot 

neaizsargātās kopienu pielāgošanos un noturību pret tiem. 

Plašāk šeit.  

 

Notiks Gada balvas Sievietei līderei pasniegšana 

Sieviešu sadarbības tīkls februārī izsludināja kandidātu 

pieteikšanu Sievietes līderes balvai, lai sniegtu atzinību un 

novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī 

sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā. 22. jūnijā 

plkst. 13.00 Kronvalda bulvārī 1, 212. telpā notiks Gada 

balvas Sievietei līderei pasniegšana. Tiks pasniegtas 

kopumā sešas balvas -  piecas Latvijas reģionos  - Rīgā, 

Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē - un viena sievietei 

līderei diasporā. 

Plašāka informācija par balvu šeit.  

 

Ceturtais Karostas festivāls noslēdzies 

Karostā aizvadīta brīnišķīga nedēļa, kurā Karostas festivāls 

vienoja mākslu un mūziku, senos spēkratus, tika atklātas jaunas 

vietas un radītas jaunas idejas, diskutēts par aktuālo, un vienkārši 

baudīta vasara un kopā būšana. Karostas festivālā šogad 

piedalījās 14 mākslinieki no 6 dažādām valstīm. Viņi veidoja 

mākslas darbus Karostas cietumā, ūdenstornī un Redanā, kā arī 

instalāciju Karostas Arsenālā. Vēl visu šo nedēļu, līdz 19. 

jūnijam, apskatāma Karostas Arsenālā izveidotā instalācija 

“SHELTER” (patvērums). 

Karostas Arsenāla instalācijas atrašanās vieta šeit.  

 

NVO namā skatāma fotogrāfiju izstāde “Saspēles kaleidoskops” 

NVO nama 1. un 2. stāva gaiteņos kopš jūnija vidus ir 

apskatāma fotogrāfiju izstāde “Saspēles kaleidoskops”. 

Izstādē piedalās “Latvijas Radošo fotogrāfu asociācijas” 20 autori, 

eksponējot 21 darbu. Izstāde būs skatāma līdz oktobra sākumam. 

Kā norāda jau pats asociācijas nosaukums, autori strādā radoši, 

fotografē sev tuvākās tēmas – kāds izpauž savas idejas, 

fotografējot dabu, kāds tieši pretēji pielieto savas prasmes, 

fotografējot studiju gaismās, kāds jūt aicinājumu, tverot kadrus 

reportāžas žanrā. 

Plašāka informācija šeit.  

 

https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/?233970/IFRC-un-WWF-aicina-aizsargat-dabu-glabt-dzivibas-un-risinat-klimata-krizi
https://sadarbibastikls.lv/lv/lidz-3martam-aicina-pieteikt-laureates-sievietes-lideres-balvai
https://www.google.com/maps/place/56%C2%B034'21.4%22N+21%C2%B001'21.2%22E/@56.572622,21.02146,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xf6246270f5375650!7e2!8m2!3d56.5726223!4d21.0225569?hl=lv&shorturl=1
https://apkaimes.lv/nvo-nama-skatama-fotografiju-izstade-saspeles-kaleidoskops/
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V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Iespēja pieteikties vasaras festivālam “Projektu nakts 2022” 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus 

pieteikties radošam, jaudīgam un iedvesmas pilnam bezmaksas 

festivālam “Projektu nakts 2022”, kas norisināsies 4.–5. 

augustā Siguldā. Festivāla mērķis ir radīt radošu vidi, kur 

jauniešiem ir iespēja apgūt jaunatnes jomas projektu izstrādes 

pamatprincipus, atminēt kvalitatīva projekta noslēpumu, attīstīt 

pašiem savas projekta idejas, kā arī iegūt daudz jaunu draugu un 

potenciālo partneru savai idejai. 

Plašāka informāciju par festivālu un iespēj reģistrēties šeit.  

 

Seminārs “Erasmus Goes Greener” Ungārijā 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina 

pieteikties klātienes semināram “Erasmus Goes Greener”, kas 

norisināsies no 23. līdz 28. oktobrim Budapeštā (Ungārijā). Lai 

piedalītos šajā seminārā, iepriekšējas zināšanas par ilgtspējīgu vidi 

un projektiem nav nepieciešamas. Galvenais ir vēlme kaut ko 

mainīt un uzlabot. Semināra laikā būs iespējams iepazīties ar 

dažādām metodēm, kuras izmantot, ieviešot videi pozitīvas 

pārmaiņas jaunatnes darbā.  

Plašāka informācija šeit, reģistrācija semināram līdz 28. 

augustam.  

 

“Zinātjauda”: Vai ar vienu izglītību pietiek visam mūžam? 

“Zinātjauda” sarunā diskusijas vadītājs Artis Ozoliņš 

pētīs mūžizglītību kopā ar Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes profesori un Sociālo un politisko pētījumu 

institūta direktori Aiju Zobenu un uzņēmuma „Accenture” 

Talantu studijas vadītāju Baltijā Zandu Arnavu. „Zinātjauda” 

ir datos un pētījumos balstītas diskusijas starp pētniekiem un 

praktiķiem par Latvijas izglītības jomas jautājumiem, kas 

nozīmīgi ikvienam.  

Jaunākais ieraksts pieejams šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/jauniesu-iespejas/jauniesiem-iespeja-pieteikties-bezmaksas-vasaras-festivalam-projektu-nakts-2022/
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/erasmus/iespeja-lidz-28-augustam-pieteikties-seminaram-erasmus-goes-greener-ungarija/
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izm-klausamsaruna-zinatjauda-vai-ar-vienu-izglitibu-pietiek-visam-muzam
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VI LV PORTĀLĀ 
 

Pašvaldībām būs jāattīsta darbs ar jaunatni 

Saeima 2. jūnijā atbalstīja grozījumus Jaunatnes likumā, 

kuri vienlaikus ar citiem atbalsta pasākumiem paredz 

noteikt pašvaldības pienākumu izveidot institucionālo 

sistēmu darbam ar jaunatni. Sagaidāms, ka pieaugs 

pienākumu apjoms, kāds pašvaldībām būs jāveic darbā ar 

jaunatni. Svarīgi piebilst, lai efektīvi īstenotu pasākumus darbam 

ar jaunatni, pašvaldības varētu deleģēt pārvaldes uzdevumu 

veikšanu biedrībām un nodibinājumiem. 

Plašāka informācija pieejama šeit.  

 

Izdevums jauniešiem “Satversme kabatā” tagad arī elektroniski 

Izdevums “Satversme kabatā” ir viena no aktivitātēm 

Satversmes simtgadē. Par godu šai jubilejai un par godu 9. 

klašu beidzejiem juristi, vēsturnieki un rakstnieks ir 

radījuši skaidrojošu Satversmes izklāstu. Ar mūsdienu 

piemēriem un izteiksmes līdzekļiem, papildinātu ar 

ilustrācijām. Grāmata veidota jauniešiem, taču tā būs 

interesanta jebkura vecuma lasītājam, jo rakstnieka Jāņa Joņeva 

izpildījumā tajā piedāvāts ieskats Satversmes tapšanas vēsturē 

un skaidrojums par katras valsts konstitūcijas nodaļas būtību. 

Izdevumu papildina Reiņa Pētersona ilustrācijas, bet salikums 

ir mākslinieka Jura Petraškeviča veikums. 

Plašāk šeit.  

 

Pieaugot cenām, ātrie kredīti ir bīstams problēmu risināšanas veids 

Šobrīd straujo cenu lēcienu savā naudas makā sajūtam teju 

katrs, un finanšu sektora publiskie brīdinājumi par 

sadārdzinājuma pieaugumu jāuztver nopietni. Ja pārskatāmā 

nākotnē nav paredzēti papildu ienākumi, ātrais kredīts nebūs 

glābiņš, bet tikai padziļinās krīzes situāciju. Rūpējoties par 

iedzīvotāju finanšu veselību, eksperti ieteikuši kredītsaistību 

maksājumiem atļauties ne vairāk kā 40% no ienākumiem. 

Uzzini vairāk šeit.  

  

 

 

 

 

 

 

https://lvportals.lv/skaidrojumi/342020-pasvaldibam-bus-jaattista-darbs-ar-jaunatni-2022
https://lvportals.lv/norises/342150-izdevums-jauniesiem-satversme-kabata-tagad-ari-elektroniski-2022
https://lvportals.lv/norises/342213-pieaugot-cenam-atrie-krediti-ir-bistams-problemu-risinasanas-veids-2022
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VII NVO PASAULĒ 
 

Aicinājums Eiropas Komisiju izstrādāt Eiropas pilsoniskās sabiedrības stratēģiju 

Lai gan Eiropas Savienība nesen ir sākusi vairākas 

daudzsološas iniciatīvas demokrātijas, tiesiskuma un sociālās 

ekonomikas jomā, tās pakāpeniski risina vien dažas no 

vissteidzamākajām problēmām, ar kurām saskaras pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas. Visaptverošs risinājums, kas 

veicina un aizsargā pilsonisko sabiedrību, vēl nav 

atrisināts. Paraksti vēstuli vēstuli EK priekšsēdētājai Urzulai 

fon der Leienai, kurā aicina EK 2023. gada darba programmā 

iekļaut ES pilsoniskās sabiedrības stratēģiju Eiropas 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam un aizsardzībai. 

Paraksti aicinājumu šeit.  

 

Dezinformācijas apkarošana 

Eiropas Komisija sagaida publicēto Dezinformācijas 

apkarošanas prakses kodeksu. Visi 34 tā parakstītāji, to vidū 

platformas, tehnoloģiju uzņēmumi un pilsoniskā sabiedrība, ir 

ievērojuši EK 2021. gada norādījumus un ņēmuši vērā Covid-19 

krīzē gūto pieredzi un Krievijas agresīvo karu Ukrainā. Jaunajā 

kodeksā ir izklāstītas plašas un precīzas platformu un nozares 

saistības apkarot dezinformāciju, un tas ir jauns, svarīgs solis 

ceļā uz pārredzamāku, drošāku un uzticamāku tiešsaistes vidi. 

Plašāk šeit.  

 

Eiropieši 2022. gadā par galvenajām prioritātēm izvirza aizsardzību un enerģētisko 

autonomiju 

Publicētais Eirobarometrs liecina, ka Eiropas iedzīvotāji 

plaši atbalsta kopēju drošības un aizsardzības politiku un 

sagaida, ka Eiropas Savienība pakāpeniski izbeigs savu 

atkarību no Krievijas enerģijas avotiem. Aptauja arī 

apstiprina lielo atbalstu ES reakcijai uz Krievijas agresiju pret 

Ukrainu. Tāpat arī Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka cīņa pret 

klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un 

labklājību, un tikpat liela daļa uzskata, ka tā var radīt jaunas 

iespējas inovācijai, investīcijām un nodarbinātībai. 

Plašāka informācija šeit.  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oeZz0uvarkmzKHurjwOX4tRxmL2jDapKtVW-leVGqmtUQ0M1TlBUNUJQWE9IWjBLVVVBNkFaVVJGWiQlQCN0PWcu&wdLOR=cFDE6AD80-CD6D-42C2-90E0-934B144F7159
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3664
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3756
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Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu 

atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

 

https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

