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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Augusta Memoranda īstenošanas padomes sēdē skatītie jautājumi 

28. augustā notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes sēde. Tajā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks informēja par Nacionālā 

attīstības plāna 2027 izstrādes progresu. Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta 

pārstāve Inese Kušķe informēja par Latvijas 3. nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna izpildi un 

jaunā atvērtās pārvaldības plāna 2020.-2021. gadiem izstrādi (ar prezentāciju var iepazīties šeit). 

Pēc nevalstisko organizāciju lūguma iepriekšējā sēdē, Finanšu ministrija Memoranda padomes sēdē 

ziņoja par valsts budžetu 2020. gadam (ar prezentāciju var iepazīties šeit). Kā iepriekš informējām, 

Memoranda padome NVO pārstāvji izstrādāja un nosūtīja trīs prioritātes, kuras aicināja 2020.gada 

budžetā paredzēt papildus finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai: 

1. īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus 

resursus vismaz 1,5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā; 

2. rast iespēju paredzēt finansējuma piešķīrumu Memoranda padomes jaunā modeļa ieviešanai 116 

000 eiro apmērā; 

3. Latvijā radikāli mainīt iepriekšējo ziedošanas sistēmu juridiskajām personām, radīt motivējošu 

sistēmu privātpersonu ziedojumiem. Šo nostāju Zaiga Pūce pausta 27.augusta Nacionālās trīspusējās 

sadarbības padomes sēdē. 

Tieslietu ministrija un Finanšu izlūkošanas dienests iepazīstināja ar ziņojuma “Juridisko personu un 

nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski” 

secinājumiem. (ar prezentāciju var iepazīties šeit). Tieslietu ministrija norādīja, ka biedrošanos brīvība 

NVO nostiprināta Satversmē, publiskās pārvaldes attieksmē pamatā jāpastāv ģenerāla prezumpcija “par 

labu” NVO darbībai, kamēr nav pierādīts citādi, kā arī to, ka organizācijas var brīvi meklēt, saņemt un 

izmantot valsts, ārvalstu vai starptautiskos finanšu, materiālos un cilvēkresursus savu darbību veikšanai. 

Savukārt Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa norādīja uz riskiem, kā NVO var tikt 

izmantotas ļaunprātīgi. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga prezentēja nevalstiskā 

sektora statistiku, tai skaitā datus par finanšu plūsmām, parādot, ka minētie riski varētu attiekties uz 

samērā šauru grupu organizāciju, un nodokļu atvieglojumi sektoram nav unikāli – tie attiecas arī uz 
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citām juridiskām personām, kas liecina par to, ka nevar attiecināt šādus riskus tikai un vienīgi uz 

nevalstiskajām organizācijām. Nākamā sēde – 25. septembrī, plkst. 11:00. 

 

NIPSIPP sēdes apskats  

30.augustā notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā diskutēja par saliedētas sabiedrības politikas 

plānošanas diskusiju dokumentu. Rezultātā padome nobalsoja par to, ka diskusiju dokuments 

pieņemts zināšanai, un ir nododams diskusijām reģionos, vienlaikus piezīmējot, ka nepieciešams veikt 

papildinājumus, kurus izteica padomes locekļi sēdē. Kultūras ministrija informēja par turpmākajiem 

soļiem līdz tiks izstrādātas Saliedētības politikas pamatnostādnes. Tie ir: 

✓ diskusijas reģionos septembrī un oktobrī; 

✓ pamatnostādņu projekta prezentācija NIPSIPP; 

✓ sabiedriskā apspriede; 

✓ pamatnostādņu skatīšana Memoranda padomē,  iesniegšana Valsts sekretāru sanāksmē; 

✓ 2020. gada martā pamatnostādnes tiks iesniegtas Ministru kabinetā.   

Sēdē NVO sektoru pārstāvēja Kristīne Zonberga Latvijas Pilsoniskā alianses direktore un Agnese Lāce 

Providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā. 

 

Kultūras ministrs Nauris Puntulis – Sabiedrības integrācijas fonda padomes 

priekšsēdētājs 

30.augustā, Sabiedrības integrācijas fondā notika padomes sēde, kurā atkārtoti tika vēlēts padomes 

priekšsēdētājs. Aizklātā balsojumā padomes locekļi ievēlēja Kultūras ministru Nauri Puntuli par 

Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāju. 

Kultūras ministrs Nauris Puntulis pēc ievēlēšanas sāka pildīt padomes priekšsēdētāja pienākumus. 

Padomes priekšsēdētāja pienākums ir sasaukt padomes sēdes ne retāk kā reizi trijos mēnešos, un tās ir 

pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz septiņi Fonda padomes locekļi. Fonda padome lēmumu pieņem ar 

klātesošo Fonda padomes locekļu absolūto balsu vairākumu un ja par lēmumu nobalsojuši vismaz 

septiņi Fonda padomes locekļi. 

SIF padome 16.augusta sēdē aicināja Valsts kanceleju izstrādāt amata konkursa nolikumu un koordinēt 

atlases procesu saistībā ar SIF sekretariāta direktora amata konkursu. SIF padome, ieviešot nelielas 

korekcijas, pieņēma Valsts kancelejas izstrādāto amata konkursa nolikumu. Konkursa, uz sekretariāta 

direktora amatu, plānotais izsludināšanas termiņš ir 2.septembris. 

Padome nākamajā sēdē, kas plānota 4.oktobrī, plāno diskutēt par Sabiedrības integrācijas fonda 

stratēģiju, kas ir būtiska produktīvai un caurspīdīgai tālākajai fonda darbībai. 

 

Saeimā skatīs Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu 

4.septembrī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīs Vietējo pašvaldību referendumu 

likumprojektu. Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse 2018.gadā sadarbībā citām 

nevalstiskajām organizācijām aktīvi iesaistījās par likumprojekta pieņemšanu, aicinot Saeimas deputātus 

nebalsot par pašvaldību referenduma likuma novilcināšanu. Tomēr, neskatoties uz vairākkārtējiem 

nevalstiskā sektora aicinājumiem lemt par likuma steidzamu pieņemšanu, Saeima nobalsoja par Vietējo 

pašvaldību referendumu likuma izskatīšanas novilcināšanu, kas rezultējās ar likuma nepieņemšanu 

12.Saeimas sasaukumā, tādējādi atņemot iespēju iedzīvotājiem paust savu nostāju biežāk par vienu reizi 

četros gados pie vēlēšanu urnām 
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Pie Vietējo pašvaldību referendumu likuma ir strādājuši vairāki Saeimas sasaukumi: 

✓ 1997.gada 29.maijā 6.Saeimas prezidijam tika iesniegts likumprojekts “Par Pašvaldību 

aptaujām”, kuru Saeima nodeva komisijām un pēc tam izstrādāja tam alternatīvu likumprojektu , 

ko pieņēma pirmajā lasījumā. Šajā likumprojektā bija iekļautas ne tikai konsultatīvas, bet arī 

lemjošas pašvaldību aptaujas – pašvaldību referendumu analogi; 

✓ 1998.gada 7.decembrī 7.Saeima pārņēma darbu ar likumprojektu “Par Pašvaldības aptauju”, taču 

šo likumu tālāk nevirzīja; 

✓ 2007.gadā Jūrmalas Aizsardzības biedrība ierosināja izveidot regulējumu pašvaldību 

regulējumiem un 9. Saeimas Valsts pārvaldes pašvaldības komisija šo ideju atbalstīja ; 

✓ 2008.gada 17.jūlijā 9. Saeima grozīja likumu Par pašvaldībām, paredzot iespēju rīkot pašvaldību 

referendumus. Ministru kabinetam tika uzdots līdz 2012.gada 1.maijam izstrādāt un iesniegt 

Saeimai likumprojektu par pašvaldību referendumiem; 

✓ 2013.gada 30.janvārī 11. Saeimas prezidijam tika iesniegts Vietējo pašvaldību referendumu 

likums, kuru šis Saeimas sasaukums pieņēma otrajā lasījumā; 

✓ Vietējo pašvaldību referendumu likumu pārņēma divpadsmitais Saeimas sasaukums, tomēr 

likumprojektu neapstiprināja pēc VARAM lūguma “uzsākt diskusijas par likumprojekta 

lietderību kopumā”. 

 

Zaiga Pūce Aliansi pārstāvēs NEPLP konsultatīvajā padomē 

Latvijas Pilsoniskā alianse Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās 

konsultatīvās padomes sastāvā  izvirzīja Zaigu Pūci, kuru NEPLP padome apstiprināja 29. augustā. 

Pirmā Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēde paredzēta 16.septembrī, pulksten 13.00.  

 

Vai zini, kāds ir Tavs līdzdalības potenciāls?  

Pilsoniskās līdzdalības potenciāla mērīšanai Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādāja tiešsaistes aptaujas 

anketu ar 12 jautājumiem par pilsonisko aktivitāti un līdzdalības veidiem. Mērījums ir dalījums 

līdzdalības tipos, kas tiek aprēķināti pēc Latvijas Pilsoniskās alianses pētnieku izstrādātās 

metodoloģijas. Līdzdalības portreta tipi: Aktīvais censonis, Slavējams mērenais aktīvists un Kūtrais 

aktīvists. Portrets tiek aprēķināts pēc punktu skaita katrā jautājumā. 

Pilsoniskās līdzdalības potenciāls ir Tavas pilsoniskās līdzdalības mērījums, kas parāda Tavu līdzdalības 

pakāpi 11 līdzdalības veidos. Šie līdzdalības veidi ir: brīvprātīgais darbs, balsošana vēlēšanās, 

ziedošana, biedrošanās, dalība kampaņās, interešu aizstāvība, piedalīšanās atbalsta aktivitātes, 

ētiskā patērniecība, piedalīšanās vietēja mēroga pārvaldē, iesaistīšanās sabiedriski derīgajās 

aktivitātēs un iesaistīšanās publiskajās diskusijās. 

Aptaujas pamatā ir anketa, kas uzkrāj datus no visiem respondentiem, tāpēc var aprēķināt kopīgo 

Latvijas iedzīvotāju sabiedrības līdzdalības indeksu. Tajā pat laikā visi, kas aizpilda aptauju, projekta 

noslēguma varēs redzēt savu pilsoniskās līdzdalības indeksu kopsakarā ar citu Latvijas iedzīvotāju 

indeksiem dzimuma, reģiona, izglītības un vecumgrupas kontekstā. 

Noskaidro savu līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes līmeni un uzzini, kā vari pilnveidoties, un būt vēl 

aktīvākam pilsonim.  
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Aptauja “Sabiedrības līdzdalības portrets“ ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas 

fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aptaujas ”Sabiedrības 

līdzdalības portrets“ saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.  

 

Piedalies aptaujā par sabiedrības līdzdalību un NVO fiansējumu 

Latvijas pilsoniskā alianse ir izstrādājusi aptauju “Sabiedrības līdzdalība un NVO finansējums”, 

kurā aicinām piedalīties ikvienu sabiedrības pārstāvi, lai noskaidrotu:  

✓ kādos sabiedrības līdzdalības procesos sabiedrība labprāt piedalās,  

✓ kopējo sabiedrības noskaņojumu NVO finansēšanā. 

Anketas aizpildīšana aizņems 2-3 minūtes laika. Datus izmantosim tikai apkopotā veidā.  

Aptauja “Sabiedrības līdzdalība un NVO finansējums“ ir sagatavota ar 

Sabiedrības integrācijas fonds finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par aptaujas ”Sabiedrības līdzdalība un NVO finansējums“ saturu 

atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.  

 

 

Izziņojam pieteikšanos izglītošanas iniciatīvai #JaunaisPilsonis 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās 

Republikas vēstniecību jaunajā mācību gadā ar iniciatīvu 

“Jaunais pilsonis” viesosies Latvijas skolās.  

Aicinām skolas un jauniešus pieteikties #JaunaisPilsonis 

jaunajai sezonai līdz 20. septembrim, rakstot uz 

zane@nvo.lv! 

Uz skolām dosies nevalstisko organizāciju lektori, kuri kopā ar 

skolēniem diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības 

darbību saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot izpratnes 

paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības 

sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā 

arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt 

pilsoniski aktīviem – Jauniem pilsoņiem.  

Programmas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni 

par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un 

darbojoties praktiski. Klasei darbošanās notiek četros posmos:  

informatīvā lekcija, diskusija, interaktīvā spēle “Četri 

stūri”, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Pilsoniskās alianses 

izstrādātu metodoloģiju, un pilsoniskā aktivitāte kā skolēnu 

mājas darbs.  

 

Biedru telpā – bāreņu biedrība “Saules bērni” 

“Nevalstiskās organizācijas sniedz iespēja cilvēkam būt aktīvam viņam tīkamā jomā. Nenovērtējama ir 

arī tikšanās ar domu biedriem, ar kuriem kopā var manīt pasauli. Un es ticu, ka tā kļūs labāka! Mēs visi 

dzīvojam vienā pasaulē un vienā Latvijā! Mīlēsim, sargāsim  un būsim lepni par to!,”pārliecināta bāreņu 

biedrība “Saules bērni” valdes priekšsēdētāja Gunta Užane.  Interviju lasi šeit.  
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Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu 

izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas 

viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. 

Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO 

sektorā. 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS  
5.septembrī atklās foto izstādi “Sapņu tilti” 

5. septembrī LU Zinātņu mājā tiks atklāta foto izstāde “Sapņu tilti,” kura tapusi sadarbībā ar 

pasaules atzinību guvušo Andželu Forkeri (Angela Folker) un Latvijā zināmām personībām. 

Foto izstāde “Sapņu tilti” 2019. un 2020. gadā apceļos vairākas Latvijas pilsētas. Dzīvespriecīgās, 

aizkustinošās fotogrāfijas būs 

apskatāmas: 

✓ 6.septembra – 

13.septembrim LU 

Zinātņu mājā, 

Jelgavas ielā 3, 

✓ 1.oktobra – 

31.oktobrim Bērnu 

klīniskās universitātes 

slimnīcas Saulaino 

dienu bibliotēkā, 

✓ novembrī un decembrī 

Rīgas Domā.  

Šūpoties, peldēt, lēkt, 

spēlēties lietū, lidināt gaisa 

pūķus...šķiet tik 

pašsaprotamas, neatņemamas 

bērnības aktivitātes, kas 

sagādā prieku mazajiem un 

mājo ikviena vecāka, radinieka sapņos. Tomēr daudzām no šīm ğimenēm sapņi sagrūst, uzzinot, ka 

bērniņu skārusi smaga slimība. Gan mūsu, gan Andželas pārliecība ir – Viss ir iespējams! Maija izskaņā 

Andžela viesojās Latvijā, lai fotografētu 11 ģimenes, kurās aug neizārstējami slimi bērniņi. Parādīt, 

ka ikviens bērniņš ir skaists, mīlēts, saredzēt vēstījumu, ko viņš šai pasaulei nes, - tāds ir Andželas 

vēstījums caur šiem mākslas darbiem. Andžela Forkere uzbur aizkustinošas ainas, kurās galvenie 

varoņi ir neizārstējami slimi bērni. 

 

 

Kultūras ministrijas līdzfinansējuma konkursā atbalstīti 17 projekti 

Noslēdzies Kultūras ministrijas izsludinātais 2019.gada valsts budžeta apakšprogrammas „Eiropas 

Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un valsts budžeta apakšprogrammas 

„Sabiedrības saliedētības pasākumi” paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/


  

(35/2019) 30.08.2019 

6 
Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/  

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

Līdzfinansējuma konkursā tika atbalstīti 17 pieteikumi. To vidū ir arī mūsu biedrorganizācijas: 

biedrības „Patvērums „Drošā māja”” projekta iesniegums „Migrant Talent garden” un 

nodibinājuma „Latvijas Operetes fonds” projekta iesniegumu „EU Arts Live”. 

Līdz ar to, ka valsts budžeta apakšprogrammā „Sabiedrības saliedētības pasākumi” netika apgūts 

pilns finansējums, tuvākajā laikā tiks izsludināta papildu uzsaukuma kārta. 

 

 

"Satori" publiskā diskusija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  

31. augustā plkst. 13:00 interneta žurnāls Satori aicina uz publisku diskusiju Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā "Lappuses vai pikseļi – kādai būt rītdienas bibliotēkai?". Sarunu vadīs žurnāliste un mediju 

speciāliste Rita Ruduša, tajā piedalīsies radošā direktore un reklāmiste Una Rozenbauma, vēsturnieks 

Gustavs Strenga, dizaina domātāja Jeļena Solovjova, antropologs Ivars Austers, kā arī dzejnieks un 

literatūrzinātnieks Ivars Šteinbergs.  

Īpaša uzmanība diskusijā tiks veltīta bibliotēkai kā telpai, cilvēka attiecībām ar bibliotēku un tās 

saturu. Diskusija notiks netradicionālā formā, tās klausītājus gaida šokējoši notikumu pavērsieni.  

Diskusija notiks LNB izstāžu zālē, un uz to laipni aicināti visi interesenti, bet sarunā izskanējušais 

rakstiskā veidā pēcāk tiks publicēts interneta žurnālā "Satori". Šī diskusija ir viens no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas simtgades svinību pasākumiem.  

 
 

Sarunu skolas LAMPA nodarbības 

Sarunu skolas LAMPA nodarbībās varēs pilnveidot savas komunikācijas prasmes. Jaunajā semestrī 

varēs uzzināt, ko darīt ar dusmām, iemācīsieties domāt kritiski, kā arī apgūsiet publisko 

uzstāšanos un improvizāciju. Nodarbības notiks Rīgā, Cēsīs, Limbažos, Rēzeknē un pirmo reizi 

Bauskā, Ventspilī un Gulbenē. Ieeja ir brīva, bet aicinām bezmaksas biļetes izņemt laikus.  

Nodarbību 4. septembrī, Rīgā (Iļģuciemā) “Kāpēc tu man besī? No kurienes rodas dusmas…” vadīs 

Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits, RSU Psihosomatikas klīnikas virsārsts, kurš ikdienā strādā 

gan ar pieaugušajiem, gan pusaudžiem. Plašāka informācija un bezmaksas biļetes pieejamas šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.eventbrite.com/e/sarunu-skola-lampa-14-nodarbiba-riga-tickets-69710240205
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Cilvēki ar invaliditāti izbrauc Baltijas ceļa posmu no Viļņas caur Rīgu uz Tallinu 

24. augustā Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” kopā ar Latvijas Paralimpisko komiteju 

sagaidīja Lietuvas invalīdu savienību (LŽNS), un kopīgi nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, godinot 

Baltijas ceļa trīsdesmito gada dienu. Vēlāk pavadījām lietuviešu kolēģus uz Tallinas pusi kopējā 

ratiņnieku ķēdē. 

 
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” jau vairāk kā 25 gadus cīnās un iestājās par cilvēku ar 

invaliditāti tiesībām un iespējām uz labāku dzīvi, lai to īstenotu efektīvāk sadarbojās arī ar 

nevalstiskajām organizācijām ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā.  

 

III NVO INFORMĒ 
Iedzīvotājus aicina iesaistīties diskusijā par centra apkaimes atdzīvināšanu  

Lai atdzīvinātu un labiekārtotu Rīgas centra publisko telpu, kā arī veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju 

iesaisti pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā, Rīgas Centra attīstības biedrība (RCAB) aicina 

interesentus piedalīties forumā, kurā apspriestu aktuālākās problēmas un veiksmes stāstus. 

Forums, kas notiks rīt, 28. augustā, plkst. 18.30 kultūras telpā “Autentika” , Bruņinieku ielā 2, pulcēs 

dažādu profesiju pārstāvjus un apkaimes patriotus. 

Ar savu redzējumu iepazīstinās tādi viedokļa līderi kā Viesturs Celmiņš (sociālantropologs), Helēna 

Gūtmane (ALPS ainavu projektēšanas darbnīca), Rihards Ieviņš (SIA IE.LA Inženieri), Mārcis Rubenis 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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(FREE RIGA), Kaspars Spunde (Čiekurkalna attīstības biedrība), Māris Jonovs (Apvienība “Pilsēta 

cilvēkiem”), Ilmārs Millers (SIA Millers & Gabrilovičs), u.c. 

Forumā aicināts piedalīties ikviens interesents, gan kā klausītājs, gan kā dalībnieks – piedāvājot savu 

tēmu paneļdiskusijām. Iedzīvotāji runās par vides pieejamību un drošību publiskajā telpā, transportu un 

mobilitāti, ielu apzaļumošanas un labiekārtošanas stratēģiju, nekustamā īpašuma iespējām un slogu, 

jauno atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, īres likuma izaicinājumiem, sadarbību ar Rīgas domes 

struktūrvienībām u.tml. Atklāto sarunu mērķis ir ieskicēt turpmākos plānus, idejas un mērķus, lai sāktu 

darbu apkaimes atdzīvināšanai. Uzzināt plašāk.  

 

 

Tehnikas un inovāciju festivāls – “Mehatrons”  

Jelgavā, no 6. līdz 8. septembrim, notiks tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons”, kas attīstīta 

bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi, sasaistot tehniskās zinātnes, izglītību un mūsdienu 

tehnoloģijas. Festivāls radies apvienojot divus pasākumus ar līdzīgu tematiku un mērķi - “Inženieru 

dienas” un “Metāla svētkus”. Informāciju par festivāla aktivitātēm un norises laikiem uzzināsi šeit.  

 
 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://apkaimes.lv/28-augusta-notiks-forums-par-rigas-centra-attistisanu/
http://www.jelgava.lv/
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Būvējot ziedojumu kultūru – ar uzsvaru uz pašu resursiem un spēkiem 

Valmieras novada fondam (VNF) ir 

samērā ilga darbības vēsture. 2005. 

gadā fondu nodibināja 13 valmierieši. 

Tā mērķis ir veicināt vietējās 

sabiedrības iesaisti dažādos procesos 

un stiprināt vietējo labdarību. Tā ir 

filozofiskā puse. Taču praktiskā – 

strādājam ar vietējiem ziedotājiem, 

sabiedrību, lai skaidrotu, kas ir 

labdarība, kas ir ziedošana, kāpēc tas 

ir svarīgi. Par saziedotajiem līdzekļiem 

atbalstām dažādas vietējo iedzīvotāju 

iniciatīvas un projektus. VNF darbojas 

bijušā Valmieras rajona robežās, t. i., 

Valmierā, Mazsalacas, Rūjienas, 

Naukšēnu, Burtnieku, Beverīnas un Kocēnu novados, uzsvaru liekot uz to, ka pašu resursiem un 

spēkiem varam paveikt daudz labu darbu. 

Joprojām ir ļoti jāstrādā, lai cilvēki ticētu, ka ziedotā nauda netiks izniekota, jo netrūkst arī sliktu 

piemēru,” intervijā LV portālam teic Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis bērziņš, kurš 

šo organizāciju vada jau 14 gadus. Visu interviju lasiet šeit.  

 

Konference jauniešiem "Atrodi sevī dzīvesspēka resursu" 

13. septembrī norisinasies konference "Atrodi sevī dzīvesspēka resursu!" Forum Cinemas, 13.janvāra 

iela 8, Rīgā. Konferences pirmajā daļā tiks diskutēts par aktuālajām jauniešu vajadzībām un inovatīvām 

metodēm darbā ar jauniešiem Latvijā un ārvalstu praksē. Otrajā daļā - darbnīcas vadīs paši jaunieši, kuri 

ikdienā ir saskārušies ar dažādām problēmām. 

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” jau vairāk nekā 10 gadus sniedz atbalstu jauniešiem, kas 

piedzīvojuši dažādas grūtības. Ir uzkrāta pieredze, izveidojies redzējums par iespējām darbā ar 

jauniešiem, taču vēl aktuālāka ir kļuvusi vajadzība ļaut jauniešiem pašiem paust savu viedokli.  

Konferences dalībnieki: dažādu jomu speciālisti (pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, jaunatnes 

darbinieki u.c.), kuri ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem.  

Pieteikšanās konferencei pa telefonu: 20334111 vai e-pastu. 

Konference tiek īstenota programmas „NVO fonds” finansētā projekta „Līdzdalības iespējas 

sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem” ietvaros.    

 

Sēņu un sūnu izziņas pārgājiens uz Seldžu ozolu audzi 

14. septembrī plkst. 10:30 Lubānas pilsētā pie tūrisma centra, aicinām pulcēties tos, kuriem patīk 

ielūkoties dabā. Pētīt, izzināt un iepazīties ar mazāk pazīstamām gļotsēnēm un sūnu sugām, kas 

atrodas Seldžu ozolu audzē, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teriotrijā. Zināšanās dalīsies dabas 

fotogrāfe, sēņu pazinēja – Julita Kluša un sūnu speciālists Ansis Opmanis.  

Uz pārgājienu aicināts ikviens zinātkārais, kas vēlas pavadīt daļu dienas iegūstot jaunas zināšanas un 

iepazīstot Seldžu ozolu audzi. Īpaši aicinām ģimenes ar bērniem, jo pārgājiena maršruts nebūs sarežģīts, 

līdz ar to pārgājiens draudzīgs bērniem, lai dotu viņiem iespēju izzināt un atklāt.Uzzini plašāk. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/viedokli/307445-buvejot-ziedojumu-kulturu-ar-uzsvaru-uz-pasu-resursiem-un-spekiem-2019
mailto:baiba.ozere@gmail.com
http://www.lubanaspuse.lv/
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Izstāde “Lamanša kods”  rosina atcerēties Eiropā 

piedzīvotās pārmaiņas un to nozīmi mūsdienās 

No 2. septembra ES mājā būs skatāma mākslinieka Vitolda 

Kucina izstāde “Lamanša kods”. Izstāde veidota kā mākslinieka 

refleksijas par Lamanša šauruma izveidošanos ģeogrāfiski, tam 

atdalot Lielbritāniju no pārējās Eiropas, un velkot domu paralēles 

ar notiekošo Eiropā mūsdienās. Ikviens aicināts uz izstādes 

atklāšanu un sarunām ar mākslinieku 2. septembrī no plkst. 15.00 

līdz 17.30. 

Izstāde “Lamanša kods” ES mājā bez maksas būs skatāma līdz pat 

30. septembrim, katru darba dienu no 10.00 līdz 18.00 un 

sestdienās no 10.00 līdz 14.00.  

 

 

Aicina uz diskusiju - apmācībām pilsonisko prasmju attīstībai  

Nevalstisko organizāciju pārstāvjus un interesentus aicina uz diskusiju – apmācībām, kas veltītas 

pilsonisko prasmju attīstībai. Diskusija – apmācības notiks 13. septembrī no plkst.14. 00 līdz 17.00 

LR Saeimas ēkā, Rīgā, Jēkaba ielā 11. 

Pasākuma ievadā tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks 

Latvijas augstskolās Kitija Bite klātesošajiem lekcijā atgādinās, kas ir pilsoniskā sabiedrība, kāda ir 

pilsoniskās līdzdalības nozīme, it īpaši - cik svarīga sadarbība starp iedzīvotājiem dažādu aktuālu 

jautājumu risināšanā. Lektore iepazīstinās ar biedrošanās brīvības formām Latvijā - iespējām 

līdzdarboties nevalstiskās organizācijās un  politiskās partijās, rīkot iedzīvotāju forumus, iespējām 

iesaistīties brīvprātīgo kustībā vai sniegt ieguldījumu sabiedrības labā labdarības un filantropijas 

pasākumos. Dalībnieki uzzinās par veidiem, kā sabiedrība var iesaistīties politikas veidošanā pašvaldību, 

valsts un Eiropas Savienības  līmenī.  

Turpinājumā sekos tikšanās un diskusija ar 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Šteinu par pilsoniskās 

sabiedrības lomu. Klātesošajiem būs iespēja uzdot jautājumus par iespējām sadarboties ar Saeimas 

deputātiem.  

Diskusijas tēmu lokā būs arī pilsoniskās sabiedrības iespējas cīņā pret naida runu un naida 

noziegumiem, dažādu grupu diskrimināciju, dažādu radikalizācijas tendenču un vardarbīgā ekstrēmisma 

novēršanu. Šo tēmu skaidros Dr.iur. Ēriks Treļs.  

Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja doties ekskursijā, iepazīstot Saeimas  ēku un darbību. 

Pieteikšanās šeit. Vietu skaits diskusijā – apmācībās ir ierobežots!   

 

NVO nama telpu noslodzes kalendārs tagad pieejams elektroniski  

Sekojot līdzi digitālajam laikmetam, NVO nams ir ieviesis elektronisko telpu noslodzes kalendāru 

un pieteikšanos telpām!  

Tagad ikviens interesents var redzēt NVO nama telpu noslodzes kalendāru un apskatīties, vai 

interesējošajā laikā un datumā ir pieejamas telpas organizāciju aktivitātēm šeit.      

Kad esat pārbaudījuši telpu pieejamību, tad aicinām aizpildīt NVO nama telpu izmantošanas 

pieteikumus un iesniegt elektroniski.   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://ejuz.lv/pilsonsab
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/nvo/kalendars
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/nvo/rezervacija
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Pēc tam sagaidiet e-pastā atbildi no NVO nama – apstiprinājumu vai atteikumu.  

NVO pārstāvji pilnīgi visas nepieciešamās darbības telpu rezervēšanai var veikt attālināti un uz NVO 

namu doties tikai pasākuma dienā, līdzi ņemot izdrukātu un parakstītu pieteikuma oriģinālu (kas 

veidojas automātiski, aizpildot telpu pieteikumu mājaslapā).  

 

Pieaugušo izglītības speciālisti var pieteikties kontaktsemināram Beļģijā 

Laikā no 27. līdz 30. novembrim Beļģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības 

(ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru 

starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Active Ciztizenship in Adult 

Education” Alden Biesen, Beļģijā. 

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru 

sadaļā dokumenti un veidlapas.  

Pieteikuma iesniegšanas termiņš:  6. septembrim  plkst. 17:00. Uzzini plašāk.  

 

V LV PORTĀLS 
Mediju naudas dalīšana – ulmaņlaika Sabiedrisko lietu ministrijas sliedēs? 

Kamēr norisinās cīniņi par to, kam būtu jāvada Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome, pavisam 

aizēnots ir kāds cits jautājums. Proti, vai institūcija, kurā pārstāvēti tik daudzi politiķi un ministri, vispār 

drīkst nodarboties ar naudas dalīšanu medijiem, tādējādi pārkāpjot vispārzināmo demokrātijas principu, 

ka politiķi medijiem naudu nedala, jo šāda rīcība nozīmē tiešu un nepārprotamu mediju ietekmēšanu. 

Viedokli lasiet šeit.  

 

Biedrības un nodibinājumi NVA filiālēs vēl var pieteikties jauniešu iesaistei darbā  

Biedrības un nodibinājumi līdz 6.septembrim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Bauskā, 

Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Ogrē, Rīgā un Valmierā vēl var pieteikties pasākuma ”Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 

gadiem darbā sabiedrības labā, ja pasākuma īstenošanas vieta tiek izveidota kādā no minēto filiāļu 

apkalpošanas teritorijām. 

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus 

darbiniekus, savukārt jauniešiem - iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT 

jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot 

pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu 

darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām 

visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. 

Uzzināt plašāk.  

 

Haiko kongress pirms 30 gadiem – pirmais ledus lauzts 

Karstās 1989. gada vasaras viducī 50 kilometrus no Helsinkiem Somijā noritēja Astotais vispasaules 

latviešu jauniešu kongress. Tas vēsturē iegājis kā pirmais Rietumu latviešu jauniešu organizētais 

kongress, kurā piedalījās arī vairāk nekā 157 dalībnieki no Latvijas. Lai gan pagājuši 30 gadi, kopīgi 

pavadītais laiks gleznainajā Haiko muižā daudzu atmiņās arvien saglabājies kā spilgts, emocionāli 
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piesātināts un domāšanu satricinošs notikums. Kongresā pieņemtajiem lēmumiem neapšaubāmi bija arī 

sava politiska nozīme Trešās atmodas notikumu virpulī.Uzzināt plašāk. 

 

Kultūras ministrija aicina piedalīties izvērtējumā un izteikt viedokli par sabiedrības 

integrācijas procesiem 

Kultūras ministrija šobrīd veic Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

politikas pamatnostādņu 2012. – 2018. gadam ietekmes izvērtējumu. 

Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku informāciju Kultūras ministrijas uzdevumā SIA “Oxford Research 

Baltics” ir izstrādāta aptaujas anketa. Aptauja ir anonīma, un sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai 

apkopotā veidā. Jūsu izteiktais viedoklis palīdzēs izstrādāt rekomendācijas nākamā perioda politikas 

plānošanas dokumentam. 

Anketā izmantoto terminu skaidrojumu avots ir Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam. Aptauja būs atvērta līdz 10.septembrim šeit.  

Anketas aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm. Pateicamies par Jūsu ieguldījumu! 

 

VI PASAULĒ 
Aicina aizpildīt anketu par ES Pamattiesību hartas izmantošanu un īstenošanu 

FRA Fundamental Rights Platform aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijām aizpildīt anketu par ES 

Pamattiesību hartas izmantošanu un īstenošanu līdz 6. septembrim. Dati tiks izplatīti tikai apkopotā 

veidā.  

Jūs palīdzēsiet FRA gūt labāku ieskatu par hartas lietojamību un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju vajadzībām. Mēs Jūsu balsi sadzirdēsim svarīgākajos pasākumos (piemēram, Eiropas 

Komisijas pasākumā par hartu, kas notiks novembrī). Jūsu ieguldījums tiks izmantots arī nākamā 2020. 

gada FRA Pamattiesību ziņojuma sadaļā par Pamattiesību hartu. 

 

III Vasaras Universitāte 2019 

Citizens for Europe sadarbībā ar “Institut des Etudes Européens/ULB” organizē III Vasaras 

universitāti Eiropas pilsoniskuma jomā IV izdevumu. Pasākums notiks 2. un 3. septembrī, un tajā 

pulcēsies studenti un pētnieki, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un politikas veidotāji, lai apspriestu 

Eiropas pilsoņu darba kārtību pēc 2019. gada EP vēlēšanām. Uzzini plašāk.  

 

Kā pretnostatīt labējo populismu ar Radikālo politaritāti 

Berlīnē Eiropas Demokrātijas tīkla aktīvisti jūnija beigās otro reizi tikās, lai apmainītos ar un apsvērtu 

daudzus svarīgus tematus. Viena no darba sesijām bija veltīta labā spārna populisma izpētei Vācijā. 

Paulīna Froliha (Paulina Fröhlich) (no Das Progressive Zentrum un Kleiner Fünf iepazīstināja 

dalībniekus ar Radical Politness koncepciju, lai aktīvi pretotos naidam un atstumtībai. 

 

Aicina pieteikt projektus komunikācijas balvai 

Līdz 30. septembrim aicina pieteikt projektus Eventiada Awards & Leadership Dialogue Forum 

rīkotajam Eventiada IPRA Golden World Awards, kura lielākā komunikācijas balva Austrumeiropā. 
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Balva godina labākos organizāciju, valsts sektora, NVO, kā arī skolu un augstskolu studentu 

komunikācijas projektus. Līdz 1. septembrim var vēl pagūt pieteikties agro putnu statusā. Uzzini plašāk.  

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 

 

                       

 

Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tās saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.                                                                   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://eventiada.com/en/?fbclid=IwAR3BX-PgNMcYKg42zVReyYnPdCGyukHq0YZNQbAahXvdquoEeO9pNhjWevU
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

