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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Aicinām parakstīties par programmas Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības 

efektīvu ieviešanu 

European Civic Forum (ECF) aicina organizācijas parakstīties zem publiskās vēstules Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājas vietniecei Vērtību un pārredzamības jautājumos Verai Jourovai par jaunās programmas 

Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības (Citizens, Equality, Rights and Values programme). 

Programma ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, atbalstot 

sabiedrības līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību. 

ECF sagatavotajā vēstulē tiek aicināts nodrošināt konsultēšanos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

lai izstrādātu pēc iespējas efektīvāku programmas ieviešanu, tai skaitā, paredzot, ka mazākām 

organizācijām nepieciešams mazāk birokrātisks process. Ar sagatavoto vēstuli var iepazīties šeit. 

Organizācijas aicinātas parakstīties līdz pirmdienas, 22. februāra, pulksten 12.00 šeit.  

Atgādinām, ka: 

- pēc vairāk nekā 250 starptautisku un 44 Latvijas  pilsoniskās sabiedrības organizāciju aicinājuma, 

10.novembrī Eiropas Parlamentā tika pieņemts lēmums piešķirt 1,6 miljards eiro finansējumu 

(sākotnējais piedāvājums - 643 miljoni eiro) programmai “Tiesības un vērtības”, ar kuru tiks atbalstītas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju un tiesiskumu vietējā un valsts līmenī 

(plašāk lasiet šeit). Tas ir nozīmīgs sasniegums visas Eiropas ietvaros, jo par finansējuma piešķiršanu 

šim mērķim vienojās daudzas Eiropas valstis, tostarp arī Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas; 

- pēc Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājuma šī gada februārī Saeimas Eiropas lietu komisijas 

deputātiem, nacionālajā pozīcijā par Eiropas Komisijas darba programmu 2020.gadam, Ārlietu 

ministrija veica izmaiņas redakcijā, nostiprinot pozīcijā atbalstu instrumenta izveidei, lai atbalstītu 

organizācijas, kuras darbojas iepriekšminētajās jomās vietējā un nacionālā līmenī, kas ir organizācijas, 

kuras ES dalībvalstīs lielākoties netiek finansētas: “Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai 

jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā 

vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam.” 

 

https://nvo.lv/uploads/letter_vera_jourova_to_sign.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJU6TVBELkXUKBvn6AA0Y8R5ZNGybT8xiGYr-QzFjcbDyA5w/viewform
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_en_11.11_v8.pdf?fbclid=IwAR1IjW7NZoTGIAeJ-d_cdyCGqA8fg-FCl5MNsLfHaTtDl56OzUVD1xHPHcw
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Aicinām NVO sniegt viedokli par Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 

projektu 

Lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu 

Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) ierosināja ieviest 

vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti 

Atveseļošanas un noturības mehānismam (Recovery and Resilience Facility, turpmāk – ANM) – jaunai 

EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai. 

Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo 

ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi ANM plāna projektu, kas izstrādāts ņemot vērā nozaru 

ministriju sagatavoto prioritāro reformu un investīciju piedāvājumu, un pēc apstiprināšanas valdībā 

plāns tika iesniegts EK, kur eksperti vērtēs un sniegs komentārus, vai šo plānu var atzīt par atbilstošu 

valsts specifisko rekomendāciju izpildei un reformu virzieniem. 

No 8. februāra līdz 9. martam ikvienam interesentam, ir iespēja, iepazīstoties ar sagatavoto Latvijas ANM 

plāna projektu, izteikt savu viedokli un komentārus, piedaloties ANM plāna projekta sabiedriskajā 

apspriešanā. Plāna projekts pieejams šeit.  

Tāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas apkopot biedrību un nodibinājumu viedokli par ANM plānu 

- vai tas risinās EK uzstādītos mērķus. Aptaujas anketa pieejama šeit.  

 

Aicinām iepazīties ar februāra Memoranda padomes sēdes darba kārtību 

24. februārī plkst. 11.00 norisināsies ikmēneša Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sēde, kurā notiks 

diskusijas par: 

- NVO iesaisti un prioritātēm COVID-19 ierobežošanas 

stratēģiskās vadības grupā. Ministru kabinets 2021.gada 

9.februārī apstiprināja Stratēģiju par nepieciešamo pasākumu 

kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021.gadam. 

Tās ieviešanai ir izveidota vadības grupa, kuras sastāvā ir iekļauts 

arī Memoranda padomes deleģēts pārstāvis;  

NVO priekšlikumiem Eiropas Savienības Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plānam. Latvijas Pilsoniskā alianse un Memoranda padomes NVO pārstāvji 

atkārtoti aicinājuši Ministru kabinetu Latvijas Atjaunošanas un noturības plāna projektā iekļaut atbalstu 

ne tikai uzņēmējiem un valsts pārvaldei, bet arī pilsoniskajai sabiedrībai. Sagatavotā priekšlikumu 

prezentācija pieejama šeit. 

Tāpat sēdē ziņos par: 

- Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023.gadam, kas iepriekšējā sēdē tika  konceptuāli 

apstiprināts iepriekšējā sēdē, tomēr bija nepieciešams precizēt dažus uzdevumus; 

- Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidātu atlases procesu. 

Kā iepriekš ziņojām, jaunizveidotā SEPLP sastāvā būs trīs locekļi: vienu no tiem izvirzīs Valsts 

prezidents, vienu – Saeima, bet vēl vienu – Memoranda padome; 

- Par Memoranda padomes līdzšinējās pārstāves ES Struktūrfondu komitejā paveikto, kā arī 

Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem; 

 

Sēde tiks organizēta attālināti, līdz ar to, ja Jūsu pārstāvētā organizācija vēlētos piedalīties sēdē, lūgums 

nosūtīt pieteikumu uz nvo@mk.gov.lv līdz 23.februāra plkst. 17.00.  Sēdes norisei būs iespējams sekot 

līdzi audio formātā Ministru kabineta mājaslapā.  

 
Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu 

atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība 

"Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai". 

 

https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftgHmgnZeac_UKmIi3x10YcXjPx2gjkvZtBtslTlWpLlipHQ/viewform
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/strategija-covid-19-parvaldisanai-2021.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/strategija-covid-19-parvaldisanai-2021.pdf
https://nvo.lv/uploads/lpa_priekslikumi_un_iebildumi_par_anm_plana_projektu.pdf
https://nvo.lv/uploads/atjaunosanasfonds.pdf
https://www.mk.gov.lv/lv
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Ar 2021. gada 1. jūliju tiek uzsākta ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana 

Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz ar 2021. gada 1. jūliju sākt 

ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. Vēršam uzmanību, ka grozījumi attiecas arī uz biedrībām un 

nodibinājumiem, ja grāmatvedību ved ārpakalpojuma grāmatvedis.  Tas ir, likuma grozījumi paredz, 

ka, lai novērstu riskus, ko tautsaimniecībai rada nekvalitatīvu grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšana, 

tiek ieviesta grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana. Grāmatvedības ārpakalpojumu 

sniedzēju darbības licencēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests. Par licences saņemšanu būs jāmaksā 

valsts nodeva 100 eiro apmērā. Teorētiski šādas izmaiņas var sadārdzināt grāmatvedības pakalpojuma 

izmaksas.  

Izmaiņas likumā noteic, ka ārpakalpojuma grāmatveži savus pakalpojumu bez licences varēs sniegt 

līdz 2023.gada 1.jūlijam, savukārt par ārpakalpojuma grāmatvedi bez atbilstošas profesionālās 

kvalifikācijas varēs strādāt līdz 2025.gada 1.jūlijam. 

Uz izdevuma izplatīšanas brīdi Valsts prezidents vēl nebija izsludinājis grozījumus likumā “Par 

grāmatvedību”. Ar Saeimā pieņemtā likumprojekta tekstu var iepazīties šeit.  

 

KNAB SKP skatīs Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna projektu 

25.februārī notiks Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja  Sabiedriskā konsultatīvā padome (KNAB 

SKP), kurā notiks SKP priekšsēdētāja vēlēšanas; Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 

2021.-2023. projekta skatīšana; un KNAB inicētais Nacionālais korupcijas risku novērtējums: progress 

un iespējamais SKP atbalsts metodoloģijas izstrādē. 

KNAB SKP izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas 

veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. Padomes uzdevums ir veicināt KNAB saikni ar 

sabiedrību, sniedzot rekomendācijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par 

aktuāliem jautājumiem. KNAB SKP sastāvā ir Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga.  

 

LPA atkārtoti aicina precizēt jauno Grāmatvedības likumu 

Saeimas Budžetu un finanšu (nodokļu) komisija tiek aicināta precīzāk norādīt jaunajā Grāmatvedības 

likumā, ka grāmatvedības pienākumus var veikt brīvprātīgais, jo komisijas 2021. gada 26. janvāra sēdē 

paustais Finanšu ministrijas viedoklis, ka esošā likumprojekta redakcija to pieļauj, jo grāmatvedības 

kārtošanu veic grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis, ar ko iestādes vadītājs noslēdzis attiecīgu 

rakstveida vienošanos, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība. Tas nevieš pārliecību, 

ka normatīvajā aktā vispārīgi definēts apstāklis netiks interpretēts pretēji, proti, kā pārkāpums, ja 

biedrības vai nodibinājuma grāmatvedību veiks brīvprātīgā darba veicējs, ar kuru noslēgta 

rakstveida vienošanās. Ar priekšlikumu pilnu tekstu var iepazīties šeit. 

 

Nepieciešams definēt “politiskās reklāmas” jēdzienu  

Domnīca PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā alianse 18.februārī uz tiešsaistes diskusiju aicināja partiju 

finansēšanas un/vai dezinformācijas novēršanas ekspertus, partiju pārstāvjus, amatpersonas, kuras strādā 

ar partiju finansēšanas un/vai dezinformācijas novēršanas jautājumiem, reklāmas industrijas, lai diskutētu 

par Eiropas Komisijas sākotnējo piedāvājumu tam, lai Eiropas līmenī palielinātu politisko reklāmu un citu 

politiska rakstura paziņojumu caurskatāmību. 

Eiropas Komisija šogad plāno izstrādāt jaunu regulējumu, kas attiektos ar lielāku politisko 

reklāmu atklātību, it sevišķi sociālajos tīklos un it sevišķi attiecībā uz reklāmām, kas īpaši precīzi 

cenšas sasniegt konkrētu vēlētāju (mikrotārgetēšana). Mērķis ir ne tikai nodrošināt godīgas vēlēšanas, 

bet arī samazināt dezinformācijas iespējas. Tādēļ ar politiskajām reklāmām tiek saprastas ne tikai partiju 

priekšvēlēšanu aģitācija, bet arī sponsorētie paziņojumi par kādām sabiedrībai svarīgām tēmām. 

Diskusijā vairakkārt izskanēja, ka nepieciešams definēt “reklāmas“ un “politiskās reklāmas” jēdzienus, 

kas šobrīd ir dažādi interpretāji un praksē rada problēmas. Diskusiju dalībnieki norādīja, ka šobrīd nav 

http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=583/Lp13
Biedrība%20%22Latvijas%20Pilsoniskā%20alianse%22%20atkārtoti%20aicina%20likumprojektā%20%22Grāmatvedības%20likums%22
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vienādas izpratnes par šo jautājumu dalībvalstīs, kā arī katrā valstī atšķiras tiesiskais regulējums 

attiecībā uz vēlēšanu procesu, kā arī ierobežojumi attiecībā uz politisko reklāmu. Tāpat dalībnieki 

bija vienisprātis, ka ļoti būtiska ir politiskās reklāmas caurskatāmība, ka tā nav slēpta. 

Domnīca PROVIDUS apkopos diskusijā izskanējušos viedokļus un iesniegs tos Eiropas Komisijas 

organizētajā sabiedriskajā apspriedē.  

 
Projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” finansē Eiropas Savienība. 

Publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par 

jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu. 

 

Jaunieši iepazīstās ar programmu #EiropasJaunaisPilsonis  

Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji turpina virtuāli tikties ar 

jauniešiem, lai izglītotu un diskutētu par pilsonisko līdzdalību un 

jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Esam gandarīti, ka 

trešajā februāra nedēļā ar programmu #EiropasJaunaisPilsonis 

iepazinās Madlienas vidusskolas 7. klases un Iecavas vidusskolas 

7.b klases jaunieši.  

Pēc nodarbībām jaunieši atzina, ka nodarbībās varēja uzzinājāt 

kaut ko jaunu, kā arī varēja izteikt savu viedokli par sev un 

sabiedrībai nopietnām tēmām, tāpat nodarbības laikā bija 

iespēja ieklausīties klasesbiedru viedokļos, kā arī forumlēt savas 

domas. 

Februārī un martā Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji attālināti 

tiksies ar skolēniem nodarbībā #EiropasJaunaisPilsonis, kuras 

ietvaros izglītos jauniešus par pilsonisko līdzdalību un jautājumiem, 

kas saistīti ar Eiropas Savienības jautājumiem. Nodarbību gaitā 

jaunieši tiks iepazīstināti ar iespējām, kā kļūt par pilsoniski aktīviem 

Eiropas jaunajiem pilsoņiem.  

Projekts top sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

 

 

Meklējam divus kolēģus uz noteiktu laiku - projektu asistentu un sabiedrisko 

attiecību speciālistu 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā un vadošā organizācija, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā 

biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un 

cilvēktiesībām. Šobrīd esam jaunu kolēģu meklējumos un aicinām savai komandai pievienoties 

Projektu asistentu un Sabiedrisko attiecību speciālistu un noteiktu laiku. Ja esi ir gatavs jauniem 

izaicinājumiem, kā arī prasmīgi spēj izmantot savas zināšanas un pieredzi, pievienojies Latvijas 

Pilsoniskajai aliansei. 

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: alianse@nvo.lv līdz 28.februārim. Uzzini vairāk par 

Projekta asistenta vakanci šeit un par Sabiedrisko attiecību speciālista vakanci šeit. 

 

 

 

 

https://nvo.lv/lv/zina/meklejam_kolegi__projektu_asistentu
https://nvo.lv/lv/zina/meklejam_kolegi__sabiedrisko_attiecibu_specialistu
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II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS  
Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā 

(Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.) nākamnedēļ, no 

22.-26. februārim*, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs. 

Aicinām piedalīties Saeimas komisijas sēdēs, kuras var attiekties uz NVO sektoru*: 

• Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 2021. gada 23.februārī plkst. 

10:00 “Par ES Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 

projektu” 

• Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 23.februārī plkst. 13:00 

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2020. gada darbības rezultāti, 

personālpolitikas attīstība un budžeta līdzekļu izlietojums.” 

* Apkopojums veikts 2021. gada 19. februārī plkst. 9.00 

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz 

e-pasta adresi pasts@mk.gov.lv, savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās 

komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Vēršam uzmanību, ka šobrīd sēdes notiek tikai attālinātā 

režīmā, un piekļuves rekvizīti tiek nosūtīti uz e-pasta adresi neilgi pirms plānotās sēdes sākuma. Ar citām 

aktualitātēm un sabiedrības līdzdalības iespējām nākamajā nedēļā iespējams iepazīties šeit. 

 

 

III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
Kapacitātes projektu konkursā saņemti 269 projektu pieteikumi 

Aktīvo iedzīvotāju fonda trešajā atklātajā projeku 

konkursā “Kapacitātes projektu konkurss” saņemti 269 

projektu pieteikumi, kuru vidū paredzētas arī 30 

partnerības ar kādu no donorvalstu organizācijām – gan 

Islandē, gan Lihtenšteinā, gan Norvēģijā. Projektu 

pieteikumi saņemti no biedrībām un nodibinājumiem, kas 

reģistrētas visos Latvijas reģionos - 65 dažādos novados 

un 9 Latvijas Republikas pilsētās. Kopējā konkursā 

pieprasītā summa ir nepilni 5 miljoni eiro, kamēr 

pieejamais konkursa budžets ir 1 600 000 eiro. 

Šobrīd ir uzsākta visu projektu atbilstības un administratīvā pārbaude, kurai sekos kvalitatīvā vērtēšana. 

Plānots, ka konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz marta beigām un finansējums varētu pietikt vismaz 55 

projektiem. 

Šī gada oktobrī plānots izsludināt vēl vienu Kapacitātes projektu konkursu, savukārt vēl šajā pavasarī 

gaidāms arī otrs Stratēģisko projektu konkurss. Seko līdzi jaunākajai informācijai AIF mājaslapā. 

 

IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
ManaBalss aicina uz diskusiju “Vai tikai lielajiem ir teikšana?” 

ManaBalss rīko atvērto diskusiju “Vai tikai lielajiem ir teikšana?” par nevalstisko organizāciju un aktīvo 

iedzīvotāju interešu grupu ietekmi lēmumu pieņemšanā un likumprojektu izstrādē Saeimā. Šī diskusija ir 

kā noslēdzošais solis pētījuma izstrādē un kā atspēriena punkts jau praktiska līdzdalības rīka izstrādes 

uzsākšanai, tādēļ Jūsu dalība un viedoklis mums ir īpaši svarīgs.  

Diskusija paredzēta 25. februārī no plkst. 13:00-15:00, Zoom platformā. Piekļuve pasākumam tiks 

nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem vienu dienu iepriekš.  

Reģistrācija diskusijas dalībniekiem pieejama šeit. Vairāk informācijas par diskusiju var ielikt šeit. 

https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2021-02-19
https://www.activecitizensfund.lv/lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaTCtimFPpuJLh-PL813twt1pLhMfQFZ5SO4JfrnqpfB_mRQ/viewform
https://www.facebook.com/events/1361463587532886
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Sarunu festivāls LAMPA notiks arī šogad 

Vasaras izskaņā, 20. un 21. augustā, tiešsaistē un izkliedēti Cēsu pilsētā 

plānots septītais Sarunu festivāls LAMPA. Ja epidemioloģiska situācija 

būs labvēlīga, lai piedzīvotu sarunas klātienē, šogad LAMPA no ierastā 

Cēsu pils parka pārcelsies uz jaunām sarunu vietām skvēros, ielās, zaļajās 

zonās un būs dzirdama visā pilsētā, piedāvājot jaunu pieredzi dalībniekiem 

un apmeklētājiem – tuvākas sarunas drošā attālumā. 

Laikā, kad cilvēki kļūst aizvien asāki savos viedokļos un attieksmē vienam 

pret otru, LAMPA par festivāla virstēmu šogad izvirza cieņu. Arī šogad 

ikvienam būs iespēja pieteikt un organizēt savu pasākumu LAMPĀ. Pasākumu pieteikšana noritēs no 

1. marta līdz 15. aprīlim. Detalizēta informācija par pieteikšanos sekos. Pilnu rakstu lasiet šeit. 

 

LSK aicina darbā ģimenes asistentu 

Attīstot Ģimenes asistenta pakalpojumu, biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” aicina pievienoties 

enerģisku, erudītu, pozitīvu un optimistiski noskaņotu Ģimenes asistentu/i, lai papildinātu Ģimenes 

asistentu kolektīvu un palīdzētu veikt preventīvu darbu ģimenēs ar bērniem vai cilvēkiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, palīdzēt iemācīties organizēt ikdienu, lai veicinātu klientu sekmīgāku iekļaušanos 

sabiedrībā.  

Ģimenes asistenta galvenie darba pienākumi: 

• Veicināt vecāku prasmju un zināšanu pilnveidi, veicināt izpratni par bērnu vecumposmu 

īpatnībām, savstarpējo attiecību veidošanu, disciplīnu atbilstoši bērnu vecumposmam; 

• Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās prasmes patstāvīgas dzīves nodrošināšanā, 

mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā; 

• Atbalstīt un attīstīt prasmes veiksmīgi risināt jautājumus ar juridiskām un fiziskām personām. 

Pieteikumu ar CV lūgums sūtīt: jolanta.klauca@redcross.lv. Par papildus jautājumiem sazināties ar 

Ģimenes asistentu koordinatori Jolantu Klauču pa tālr. 27611953. Plašāk par vakanci lasiet šeit.  

 

Pie pedagogiem dodas jau otrais "Ideju strops"! 

“Eiropas Kustība Latvijā” veido ikmēneša metodiski informatīvs izdevums demokrātijas kultūras 

stiprināšanai skolā un skolēnu pilsoniskās lietpratības pilnveidei “Ideju strops”.  Jaunākajā numurā 

var atrast informāciju par aktuālajiem semināriem, vebināriem, noderīgu mācību resursu apkopojumu, kā 

arī idejas komiksu veidošanai un izmantošanai mācību procesā. Vairāk par  “Ideju stropu” var uzzināt 

šeit. 

 

V NVO INFORMĒ 
Lielā talka saņēmusi atzinību par pasaulē augstāko talkotāju aktivitāti 2020. gada 

Pasaules talkā  

Lielās talkas organizatori saņēmuši ziņu un balvu no 

Pasaules talku kustības “Let’s do it!” par to, ka 2020. gada 

Pasaules talkā Latvija ir atzīta par valsti, kurā 

labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs 

piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits. Pērnā 

gada 19. septembrī 158 valstīs visā pasaulē notika Pasaules 

talka jeb “World Cleanup Day” (WCD) – 24 stundu ilgs 

talkošanas maratons, kurā Lielās talkas kustība tradicionāli 

iesaistījās gan ar labiekārtošanu, gan ar jau ierasto “Laimes 

koku” stādīšanu un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. Vairāk 

informācijas var atrast šeit.  

https://festivalslampa.lv/lv/jaunumi/sarunu-festivals-lampa-notiks-ari-sogad
mailto:jolanta.klauca@redcross.lv
https://www.redcross.lv/aicinam-darba-gimenes-asistentu/
http://www.eiropaskustiba.lv/jauns-ideju-strops-pedagogiem-informacija-par-seminariem-macibam-datiem-resursi-un-materiali/
https://talkas.lv/2021/02/10/liela-talka-sanem-atzinibu-par-pasaule-augstako-talkotaju-aktivitati-2020-gada-pasaules-talka/
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Par godu Hinduistu festivālam “Holi” izsludina mākslas konkursu 

Konkursa uzdevums ir ar mākslas izteiksmes līdzekļiem, izmantojot pēc iespējas vairāk krāsu, attēlot 

latviešu un Dienvidāzijas reģiona iedzīvotāju (Afganistānā, Bangladešā, Butānā, Indijā, Nepālā, Maldivu 

salās, Pakistānā, Šrilankā) kopīgās vērtības, kas izpaužas kultūrā, tradīcijās, svētkos un citur, pievienojot 

arī nelielu aprakstu par mākslas darbu.  Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

“Sonido” piedāvā telpu nomu pa stundām 

Sociālais uzņēmums “Sonido” piedāvā telpas. Šobrīd daudzas organizācijas ir atteikušās no birojiem, bet 

ne vienmēr visu var izdarīt no mājām. Ja ir nepieciešams darbs klusumā un vienatnē vai arī nepieciešams 

tomēr tikties klātienē, “Sonido” piedāvā telpu nomu pa stundām. Mājīgas telpas Rīgas centrā, ar ērtu 

piekļūšanu, autostāvvietām, biroja aprīkojumu un gardu kafiju. Uzziniet vairāk zvanot pa tālruni +371 22 

322 848 vai rakstot uz e-pastu egita@sonido.lv! 

 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
EP birojs Latvijā uzsācis iniciatīvu “Man ir 18” 

25. februārī, plkst. 11.00 – 12.20 Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā aicina uz tiešsaistes diskusiju par 

to, kā motivēt jaunos vēlētājus. Jaunieši diezgan aktīvi iesaistās dažādās gan lokāla, gan globāla rakstura 

aktivitātēs, piemēram, cīņā pret klimata pārmaiņām un vienlīdzību, taču vēlēšanu dienā tikai salīdzinoši 

neliela daļa aiziet uz vēlēšanu iecirkni. Latvijā 2019. gada EP vēlēšanās vecuma grupā no 18 līdz 24 

gadiem piedalījās 38.9%. EP birojs Latvijā uzsācis iniciatīvu “Man ir 18”. Tās ietvaros īpašu uzmanību 

veltīsim jauniešiem, kuri šogad kļūst par balsstiesīgiem vēlētājiem, kā arī profesionāļiem, kas strādā ar 

jauniešiem - pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešu organizācijām un  EP Vēstnieku skolu 

skolotājiem, kuri palīdz veidot izpratni par vēlēšanu nozīmīgumu.  

Kā motivēt jauniešus? Kāda ir labā prakse? Tiešsaistes diskusijā Rīgas Stradiņa universitātes lektores 

Elīnas Vrobļevskas vadībā ar savu pieredzi dalīsies jauniešu organizāciju, pašvaldību un EP Vēstnieku 

skolu pārstāvji. Reģistrācija līdz 24. februāra plkst. 16.00 šeit. 

 

Izsludināts projektu konkurss aktivitātē “Vides nevalstisko organizāciju sadarbības 

un kapacitātes stiprināšana” 

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija izsludinājusi projektu konkursu aktivitātē “Vides 

nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana”, lai finansiāli atbalstītu un stiprinātu 

vides aizsardzības jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas, veicinot to praktisku iesaisti vides 

aizsardzības sistēmas prioritāro jomu uzlabošanā, vienlaikus arī mazinot Covid-19 noteikto 

ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz vides nevalstisko organizāciju darbību 2021. gadā.  

Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no fonda līdzekļiem ir 25 000 eiro. Pašu ieguldījuma 

nodrošināšana nav obligāta. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 10. marts. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Notiks tiešsaistes seminārs “Darbs ar grupu” 

2021. gada 24. februārī, no plkst. 10.00 līdz plkst.12.30 NVO nams organizē semināru “Darbs ar grupu”. 

Grupas locekļi un grupa kopumā parasti ir dažādu “subkultūru” daļa, ko nosaka dzīves vieta, etniskā 

piederība, darba vieta, hobiji u.c. Katram grupas dalībniekam ir savas vērtības un principi. Ikviens grupas 

dalībnieks ietekmē pārējos dalībniekus un grupu kopumā, tādēļ katra grupa ir unikāla un tajā veidojas 

sava grupas dinamika. Seminārā NVO pārstāvjiem būs iespēja palūkoties uz psihoemocionālajiem 

faktoriem, kas kalpo par pamatu grupu veidošanā un vadīšanā.  

Semināru vadīs Evija Jansone, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docētāja, biedrības “Latvijas 

Kiberpsiholoģijas asociācija” valdes priekšsēdētāja. Semināram var reģistrēties šeit.  Vairāk par semināru 

var uzzināt šeit. 

https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/3869779176412472?__tn__=K-R
mailto:egita@sonido.lv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/25052021
https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXhp5U4uynFyu2rlQEqu42D66GIY-KmQRnq4g9XSBbsT3XQ/viewform
https://www.facebook.com/events/252749123005981/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A442905296829773%7D%7D%5d%22%7D
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Atvērta reģistrēšanās EEZ/N stipendiju aktivitātes Latvijas konkursa atklāšanas 

pasākumam 

2021. gada 24. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Izglītības un 

zinātnes ministriju (IZM) organizē tiešsaistes stipendiju aktivitātes Latvijas konkursa atklāšanas 

pasākumu. Dalībniekus informēs par stipendiju konkursa vispārējo informāciju, aktualitātēm, 

izaicinājumiem un prioritātēm, projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību.  

Atklāšanas pasākums notiks tiešsaistes platformā Zoom no plkst. 10.00 līdz 12.00. Reģistrācija 

tiešsaistes pasākumam būs atvērta līdz 2021. gada 22. februārim. Reģistrētie dalībnieki e-pastā saņems 

pasākuma piekļuves saiti. Vairāk lasiet šeit. 

 

 

VII LV PORTĀLĀ 
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija uzsāks darbu pie Atveseļošanas un noturības 

plāna izskatīšanas 

Saeimas komisijai diskutējot par Atveseļošanas un noturības plānu (ANM) kopumā, deputāti š.g. 

17. februārī uzklausīja nozaru ministriju redzējumu par iecerēto finansējuma sadali plāna ietvaros. 

Paredzēts, ka 20 % no ANM līdzekļiem ieguldīs digitalizācijā, bet 37 % – klimata mērķu sasniegšanā. 

Nevienlīdzības mazināšanai plānots novirzīt 20 %, veselības nozares projektiem – 11 %, ekonomikas 

transformācijas un produktivitātes reformām – 10 %, bet likuma varas stiprināšanai – 2 %. Garantēti 

pieejamais finansējums Latvijai ir 1,65 miljardi euro. Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

Tiks aktualizēts Latvijā aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu 

Dabas aizsardzības pārvalde  sadarbībā ar pētniekiem tuvākajos gados aktualizēs Latvijā aizsargājamo un 

apdraudēto sugu sarakstu, kā arī sagatavos zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes 

novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai. 

Spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti 

pirms apmēram 20 gadiem. Kopš šī laika ir uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību,  

apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas 

aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju 

izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu 

aizsardzību. Plašāka informācija šeit. 

 

VIII NVO PASAULĒ  
Pilsoniskās sabiedrības dienas –izcila iespēja kontaktiem ES un informācijai 

2020. gads ir izrādījies izturības pārbaudījums 

attiecībā uz cilvēktiesībām un sociālajām tiesībām, 

demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un 

ekonomisko noturību ES. 01.03. - 05.03.2021 

notiks pilnībā virtuālās EESK Pilsoniskās 

sabiedrības dienas 2021. gadā, kas pulcēs 

Eiropas pilsoņus, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas un Eiropas iestādes debatēs par 

būtiskām Eiropas pilsoņu ilgtspējīgas 

atveseļošanās sastāvdaļām. 2021. Tāpat EESK Pilsoniskās sabiedrības dienās piedalās ES valstu vadošās 

NVO un diskutē tai svarīgākos jautājumus. Piedalieties arī Jūs, paužot Latvijas pilsoniskās sabiedrības 

redzējumu un veidojot svarīgus kontaktus. Tēmas: jaunieši, izglītība, kultūra,  labklājība, zaļais kurss, 

sociālā uzņēmējdarbība, brīvprātīgo darbs u.c. Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit. 

https://viaa.gov.lv/lat/viaa/citas_aktualitates/?text_id=41509
https://lvportals.lv/dienaskartiba/324997-vjaceslavs-dombrovskis-padzilinati-javerte-katrs-no-atveselosanas-un-noturibas-plana-ieklautajiem-virzieniem-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/325011-aktualizes-latvijas-aizsargajamo-un-apdraudeto-sugu-sarakstu-2021
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2021/programme
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Kā var atturēt no pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārmērīgas regulēšanas?  

European Center for Not-for-Profit Law informē, ka kopš 2001. gada vairāk nekā 140 valdības visā 

pasaulē ir pieņēmušas pretterorisma tiesību aktus, kuri negatīvi ietekmē pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas. Pilsoniskās organizācijas var veikt pasākumus, lai ietekmētu šos lēmumus, ja valdība 

izmantojot pretterorisma vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktus ļaunprātīgi 

izmanto vai pārmērīgi regulē organizācijas. Pilsoniskās organizācijas var virzīt šo jautājumu: ANO 

īpašajam cilvēktiesību un terorisma apkarošanas jautājumu referentam; FATF un tā reģionālajām 

iestādēm; Reģionāliem cilvēktiesību mehānismiem. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Ikgadējais European Youth Event notiks 2021. gada oktobrī 

European Youth Event (EYE) ik gadu pulcē Eiropas Parlamentā Strasbūrā tūkstošiem jauniešu no visas 

Eiropas Savienības un ārpus tās, lai veidotu un dalītos savās idejās par Eiropas nākotni. Šogad EYE2021 

ir pārcelts uz 2021. gada 8. un 9. oktobri. Paredzēts, ka notiks gan klātesošas, gan tiešsaistes aktivitātes, 

kuras ir kopīgi izveidotas ar partneriem, jauniešu organizācijām un pašiem dalībniekiem. EYE2021 sakrīt 

ar konferences par Eiropas nākotni apspriešanās posmu, paredzams, ka aktivitātes atspoguļos konferences 

tēmas - ļaujot EYE dalībniekiem kļūt par daļu no konsultāciju jauniešu konsultāciju procesa. Pēc 

pasākuma visiem Eiropas Parlamenta deputātiem tiks prezentētas jauniešu idejas. Vairāk informācijas var 

atrast šeit.  

 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  

 

 

 

https://ecnl.org/publications/how-can-csos-push-back-against-amlctcft-overregulation
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/

