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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
Saeimā skata Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu
Šodien, 4.septembrī, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā skatīja Vietējo pašvaldību referendumu
likumprojektu, par kuru bija saņemti virkne priekšlikumi, tai skaitā konceptuāli priekšlikumi ieviest
divu veidu referendumus: konsultatīvos un lemjošos.
Atbildībās komisijas deputāti lēma, ka jāpaliek pie sākotnējās idejas, ka visi pašvaldību referendumi
ir lemjošie jeb saistoši pašvaldībām, taču nevienojās par jautājumu loku, par kādiem varēs rīkot
pašvaldību referendumus.
Sēdē vienojās par darba grupas izveidi, kas izstrādās priekšlikumu pašvaldību referendumu
jautājumu loku, un pēc divām nedēļām to skatīs komisijas sēdē. Darba grupā no nevalstisko
organizāciju pārstāvji būs Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un PROVIDUS
direktore Iveta Kažoka. Pirmā darba grupas sēde notiks 10.septembrī.
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.

Latvijas pārstāvju izvirzīšanas kārtība dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejā
Ministru kabineta mājas lapā sabiedrības līdzdalībai ir ievietots Informatīvā ziņojuma projekts par
Latvijas pārstāvju izvirzīšanas kārtību dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā.
Projektu atradīsi šeit. Aicinām izvērtēt izstrādāto kārtību un sniegt savus priekšlikumus līdz
20.septembrim, sūtot e-pastu.
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Zaiga Pūce Aliansi pārstāvēs NEPLP konsultatīvajā padomes sastāvā
Latvijas Pilsoniskā alianse Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās
konsultatīvās padomes sastāvā izvirzīja Zaigu Pūci.
29. augustā NEPLP apstiprinājusi jaunās Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sastāvu 19 personu
sastāvā un aicina biedrību, nodibinājumu, profesionālo iestāžu un citu organizāciju pārstāvjus
turpināt pieteikties, lai līdzdarbotos un paustu savu viedokli sabiedriskā pasūtījuma un
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā.
Jaunais SKP modelis paredz divas apakšpadomes – sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome, kurā
darbojas organizāciju pārstāvji, kuri īsteno sabiedrības interešu pārstāvniecību sabiedriskā pasūtījuma
izstrādē un izvērtēšanā, un nozares attīstības apakšpadome, kurā darbojas organizāciju pārstāvji, kuri
īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares interešu pārstāvniecību nozares stratēģijā.
NVO sektoru pārstāvēs un padomē darbosies: biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāve Dace
Gulbe, nodibinājuma “Fonds Nāc līdzās!” pārstāve Sarma Freiberga, biedrības “Eiropas Latviešu
apvienība” pārstāvis Kristaps Grasis, biedrības “I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību
asociācija” pārstāvis Dārija Juškeviča, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”
pārstāvis Edgars Kots, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstāve Zaiga Pūce, biedrības
“Latgolys Saeima” pārstāvis Aivars Mackevičs, biedrības “Latvijas Studentu apvienība” pārstāvis Kirils
Solovjovs, biedrības “Latvijas Miopātijas slimnieku asociācija “Sartorius”” pārstāve Santa Survila, kā
arī SIA “Biznesa augstskola “Turība”” pārstāve Ingrīda Veikša.

Vai nākamgad būs ievērojams atbalsts demokrātijai?
Kultūras ministrija (KM), nesot atbildību par kultūrpolitiku, mediju politikas veidošanu un sabiedrības
integrāciju Latvijā, kā prioritārus 2020. gada valsts budžetā kopumā pieteikusi pasākumus 41,3
miljonu eiro vērtībā; 2021. un 2022. gados attiecīgi - 53,6 un 60,1 miljonus eiro.
Sabiedrības integrācijas jomā 2020. gadam KM
prioritāri pieprasījusi 705 000 eiro, lai būtiski
palielinātu
NVO
iespējas
piesaistīt
finansējumu – NVO fonda darbībai
nepieciešami 300 000 eiro, mazākumtautību
NVO darbībai - 275 000 eiro, savukārt NVO
darbības efektivizēšanai visos Latvijas
reģionos – vēl 130 000 eiro.
Kā iepriekš informējām, Memoranda padome
NVO pārstāvji izstrādāja un nosūtīja trīs
prioritātes valdībai, 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.
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Ļoti ceram, ka valdība ņems vērā NVO prioritātes, un budžetā iekļaus pienācīgu atbalstu demokrātijas
stiprināšanai.

Skatīs Dažādības veicināšanas ieviešanas progresu
10.septembrī notiks darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" Uzraudzības
padomes sēde. Padomes sastāvā ir arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.
Sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti sekojoši jautājumi:
✓ SIF projekta "Dažādības veicināšana" ieviešanas progress;
✓ darba devēju izvirzīšana apbalvošanai labās prakses veicināšanas pasākumu ietvaros.
Attiecībā par otro darba kārtības punktu - ir izveidota mājas lapa, kurā ikviens darba devējs no 1.marta
līdz 30.jūnijam varēja aizpildīt un iesniegt pieprasījumu darba vides izvērtējumam. 18. oktobrī ir
plānots šī gada apbalvošanas atbalsta pasākums. 2019.gadā darba vides izvērtēšanai ir pieteikušies
31 darba devējs, un patreiz notiek intensīva darba devēju pieteikumu izvērtēšana.
Ir plānots piešķirt 5 balvas par šādiem sasniegumiem: mūsu darbinieki; mūsu principi; mūsu darba
vide; mūsu tirgus attiecības un mūsu saziņa vai komunikācija.

Tiksies NVO fonda stratēģiskās plānošanas komiteja
11.septembrī notiks NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas (SPK) kārtējā sanāksme, kurā
plānots precizēt NVO fonda programmas mērķus, mikro un makro līmeņu projektu noteikšanas
kārtību, tai skaitā finansējuma apjoma proporcijas, un atbalstāmās aktivitātes.
Iepriekšējā sēdē SPK vienojās, ka 2020.gadā būs divi prioritārie darbības virzieni: “NVO interešu
aizstāvības stiprināšana” un “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”.
NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministrijas pārstāvji (VARAM, TM, KM,
LM, ĀM,IzM), 6 NVO (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales
NVO Centrs; Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai
attīstībai; Baiba Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku
apvienība), Valsts kancelejas (Inita Pauloviča) un SIF pārstāvji.

Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumiem interešu konflikta novēršanas
likumā
5.septembrī Saeima sanāca uz pirmo sēdi šī gada rudens sesijā, kurā skatīja arī priekšlikumus
grozījumiem interešu konflikta novēršanas likumā. Tie paredz noteikt, ka amatpersona amatu
biedrībā vai nodibinājumā var ieņemt tikai ar noteikumu, ka par šo amatu netiek saņemts
atalgojums. Saeima otrajā lasījumā apstiprināja šādus grozījumus:
✓ 2. Papildināt 9. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: “(21) Šā likuma 7. panta otrajā daļā minētajām
valsts amatpersonām ir aizliegts saņemt atalgojumu par amatu, ko tās ieņem biedrībā,
nodibinājumā vai sociālajā uzņēmumā.”
✓ 7. pantā: papildināt otrās daļas 1. punktu pēc vārdiem “biedrībā vai nodibinājumā” ar vārdiem
“sociālajā uzņēmumā”;
✓ Likums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā
Saeima likumu trešajā lasījumā skatīs 19. septembrī.
3
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

(36/2019) 06.09.2019
Meklējam kolēģi - sabiedrisko attiecību vadītāju, - kuram sirdī tuvi demokrātijas
procesi!
Ko Tev vajadzēs darīt ikdienā?
✓ veidot pievilcīgu organizācijas tēlu, veicinot publicitāti/ atpazīstamību vietējā, nacionālā un
starptautiskā līmenī;
✓ veidot sadarbību ar masu medijiem, lai informētu sabiedrību par aktualitātēm pilsoniskajā
sabiedrībā;
✓ izstrādāt informatīvos materiālus, īstenot informatīvās kampaņas un citas sabiedrisko attiecību
aktivitātes;
✓ veidot interesantu un saistošu saturu mājas lapai www. nvo.lv un iknedēļas ziņu lapai “Nesēdi
Tumsā”, sociālo mediju profiliem, kā arī ikmēneša ziņu izlaidumam “Finanšu ziņas”;
✓ koordinēt LPA komunikācijas politikas un stratēģijas īstenošanu;
✓ sadarboties ar sadarbības partneriem un biedriem.
Ar kādām prasmēm Tev vajadzēs būt
apveltītam?
✓ augstākā izglītība sabiedrisko attiecību vai
komunikācijas jomā;
✓ vismaz divu gadu veiksmīga darba pieredze
sabiedrisko attiecību jomā;
✓ labas organizatoriskās un komunikācijas
spējas, loģiska domāšana, precizitāte un
prasme pieņemt lēmumus pastāvīgi, pieredze
pasākumu organizēšanā;
✓ prasme racionāli un efektīvi plānot savu
darba laiku, būt elastīgam;
✓ ar augstu atbildības izjūtu, atsaucību un
augstas darba spējas;
✓ spēja ievērot profesionālās ētikas un NVO ētikas normas;
✓ izcilas latviešus valodas zināšanas, labas angļu un vēlamas krievu valodas zināšanas;
✓ ar izpratni un interesi par nevalstisko organizāciju darbību un demokrātijas procesiem;
Ko mēs piedāvāsim?
✓ radošu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
✓ iespēju dalīties idejās un radoši izpausties;
✓ stabilu atalgojumu (diapazonā 1400 – 1700 EUR);
✓ sociālās garantijas;
✓ labus darba apstākļus Rīgas centrā;
✓ pilna slodze uz noteiktu laiku
Gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: alianse@nvo.lv līdz 16.septembrim.
*Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāv pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās
intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. LPA ir vadošā organizācija,
kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi
stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī.
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Aptaujas rezultāti par organizāciju likvidācijas procedūru
Latvijas Pilsoniskā alianse 2019.gada jūlijā veica kvalitatīvo pētījumu, lai apzinātu viedokli par
organizāciju likvidācijas procedūru un iespējamiem uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā un /vai tā
piemērošanas praksē. Aptaujā tika skaidrots par informācijas pieejamību saistībā ar likvidācijas
procedūru, likuma normu piemērošanas vērtējums, likvidācijas procedūras posmu novērtējums.
Aptaujas mērķa grupa: sabiedrības pārstāvji, kuri ir izgājuši vai uzsākuši organizācijas likvidācijas
procesu, kā arī pārstāvji, kuri padziļināti pētījuši, tai skaitā apzinājuši citu viedokli, par organizāciju
likvidācijas procedūru.
Attiecībā uz informācijas pieejamību, lielākā daļa respondent (60%) norādījuši, ka informācija par
organizāciju likvidēšanas procedūru nav pieejama pietiekamā apjomā (interneta vidē, semināri,
konsultācijas u.c.). Un respondenti vienisprātis norādījuši, ka šādai informācijai būtu jābūt viegli
atrodamai Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
Attiecībā uz Biedrību un nodibinājumu likuma normām, puse no respondentiem norādījuši, ka
Biedrību un nodibinājumu likumā likvidācijas procedūra būtu jāatrunā precīzāk. Savukārt pārējo
respondentu domas aptuveni līdzvērtīgi dalījās, norādot, ka likvidācijas procedūru vajadzētu precizēt
Ministru kabineta noteikumos, vai arī pašām organizācijām savos statūtos, kā arī to, ka esošā likuma
redakcija ir saprotama.

Vienlaikus uz jautājumu, vai likuma normas par organizācijas likvidēšanu ir viegli piemērot un īstenot,
53,3% respondenti norādīja, ka ir saskārušies ar normu ievērošanas grūtībām, savukārt 47,7%
norādīja, ka nav saskārušies. Biežāk minētie piemēri, kas sagādāja grūtības:
✓ paziņojuma ievietošana Latvijas Vēstnesī;
✓ likumā noteiktie garie termiņi, jo, nereti, likvidācijas process var aizņemt laiku līdz pat vienam
gadam, kas ir nesamērīgi garš process salīdzinājumā ar komersantiem;
✓ ja organizācija ilgstoši nedarbojas, tai skaitā nav vairs aktīvi organizācijas dibinātāji, brīdī,
kad organizācijā iesaistītie cilvēki būtu gatavi uzsākt likvidācijas procesu, ir grūtības
nodrošināt visu dokumentu izstrādi, kas noteikti likumā;
✓ likvidācijas izmaksas ir tādas pašas kā komersantiem, lai gan nevalstiskās organizācijas ir
bezpeļņas organizācijas.
Tas sasaucas ar respondentu atbildēm, par to, vai esošā procedūra ir nevalstisko organizāciju kapacitātei
atbilstoša, kur 73,3% respondentu norādījuši, ka likvidācijas procedūras ir neatbilstoša
nevalstiskas organizācijas kapacitātei, un tikai 13,3% respondenti - ir kapacitātei atbilstošs.
Aptaujā lūdzām dalībniekus pa posmiem novērtēt likvidācijas procesus, un sniegtās atbildes liecina, ka:
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✓ kā vissaprotamākais posms ir lēmums par darbības izbeigšanu, pieteikums UR par likvidācijas
procesa uzsākšanu un paziņojums UR par likvidācijas procesa pabeigšanu;
✓ par daļēji saprotamām un grūti ievērojamu posmu – mantas sadale, likvidatora iecelšana un
paziņojums par likvidāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
✓ par nesaprotamāko posmu tika atzīta dokumentu nodošana Latvijas Nacionālajā arhīvā,
kreditoru pieprasījumu saņemšana, kreditoru pieprasījumu apkopošana un finanšu pārskata
sagatavošana.
Rezumējot sniegtās atbildes, izceļams, ka:
✓ respondenti atzinīgi vērtē UR darbu, bet darbības, kuras nav tiešā UR pārraudzībā, ir tās,
kurām būtu nepieciešama papildus uzmanība;
✓ ir jārada risinājums, kā likvidācijas procedūru padarīt vienkāršāku. Iespējams, viens no
risinājumiem ir “vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana;
✓ tāpat būtu jāmeklē risinājumi, kā var efektīvi un ātri likvidēt organizāciju, ja tā nefunkcionē
ilgāku laika posmu, tai nav mantas vai naudas līdzekļu, kā arī nav pieteikušies kreditori noteiktā
laikā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī;
✓ likvidācijas procedūra ir cieši saistīta arī ar maksātnespējas procesu, kas būtu risinājums kopā
ar likvidācijas procedūras izmaiņām;
✓ nepieciešams ieviest automātisku izslēgšanu no UR un VID uzskaites, ja faktiska
organizācijas darbība nenotiek vai nespēj notikt;
✓ jāpārskata jautājums par dokumentāciju nodošanu Latvijas Nacionālajam arhīvam, kas, kā
tika norādīts, ir maksas pakalpojums un mūsdienām neatbilstoša prasība, jo dokumentāciju var
glabāt elektroniski;
✓ nepieciešams izstrādāt detalizētu skaidrojumu, kā likvidēt nevalstisko organizāciju;
✓ papildus nepieciešams nodrošināt apmācības nevalstiskajām organizācijām pat, ja tās
neplāno tuvākajā laikā izbeigt savu darbību, par to, vai statūtos ir pietiekami precīzi un
saprotami iekļauta likvidācijas procedūra, un vai biedrības dokumentācija tiek atbilstoši
tiesiskajam regulējumam formēta, kārtota un uzglabāta.
Aptauju veica biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar Sabiedrības integrācijas
fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas
saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”.

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
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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.
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, šeit.
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.

7
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

(36/2019) 06.09.2019
Biedru telpā – Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai
“Nevarētu teikt, ka ir kādi konkrēti procesi, kurus mēs vēlētos mainīt. Pati
to definētu kā vēlmi mainīt sabiedrības, precīzāk, jauniešu attieksmi pret
notiekošo. Svarīgākais darbā ar jauniešiem ir radīt viņos vēlmi iesaistīties
un pilnveidoties, kas ir vienīgais ceļš uz patiesi augstiem sasniegumiem
jebkurā jomā,” Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai viceprezidente
ārlietās Aleksandra Aleksejeva. Lasīt interviju šeit.
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
“Radošās Idejas” uzsāk jaunu Eiropas projektu migrantu integrācijas veicināšanai
"Radošās Idejas" kopā ar 12 partneriem - pilsētām un nevalstiskajām organizācijām - no dažādās
Eiropas valstīm (Rumānijas, Grieķijas, Spānijas, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Itālijas, Spānijas un
Igaunijas) 2020. gada 1. janvārī uzsāks projektu "Eiropas Pakts integrācijai". Projektā tiks izvērtētas un
pilnveidotas pašvaldību stratēģijas migrantu integrācijai. Latviju projektā pārstāvēs Rīgas pašvaldība un
biedrība "Radošās Idejas". Projektu finansē Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fonds.

Aicinām pieteikt nominantus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti
atbalstam”
Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu
draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas
Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina
konkursam "Gada balva cilvēku ar
invaliditāti atbalstam" pieteikt cilvēkus,
nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv
cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un
veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.
Konkurss ir kļuvis par neatņemamu
Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru
ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi
novērtēt un atbalstīt cilvēku ar
invaliditāti
intereses
pārstāvošo
nevalstisko
organizāciju,
kā
arī
individuālu darbību. Tādejādi gan
sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar
invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī
veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.
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Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas: uzdrīkstēšanās; nodarbinātības veicinātājs; sociālo
tīklu balss; izglītotājs; bērnu atbalsts un pakalpojumu nodrošinātājs.
Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizācijas
(biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais
uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti
labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.
Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, līdz 7.oktobrim nosūtot pieteikumus. Pieteikuma anketas
un konkursa nolikums pieejams Tiesībsarga biroja mājas lapā.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 3.decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Atklāj jaunu sociālo pakalpojumu centru Valmierā
4.
septembrī,
Latvijas
Samariešu
apvienība kopā ar Valmieras pašvaldību
un Valmieras Sociālo dienestu atklāja
jaunu Sociālo pakalpojumu centru “Vanags”, kas izveidots Valmierā,
Ūdens ielā 2c.
Šis pakalpojumu centrs apvieno Grupu
dzīvokļa,
atskurbtuves
un
naktspatversmes pakalpojumus, kur
cilvēki varēs saņemt sociālo palīdzību
un rehabilitāciju. No šī gada jūnija ēkā
tiek
nodrošināts
atskurbšanas
pakalpojums,
savukārt
augustā
deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme
iekļauj” ietvaros izveidotajos grupu
dzīvokļos pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem jau šobrīd dzīvo četras personas.
Tāpat izveidotas darba telpas aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem, bet jau oktobrī paredzēts, ka
darbu uzsāks naktspatversme.
Sociālajā pakalpojumu centrā “Vanags” Grupu dzīvoklī ir izveidotas 13 istabiņas, kurās varēs
mitināties 16 iedzīvotāji, atskurbtuvē ir pieejamas 6 vietas, bet naktspatversme varēs uzņemt līdz
15 cilvēkiem.

Bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa" atvēršanas svētki
Biedrība "Ascendum" ielūdz uz bērnu
dzejas gadagrāmatas "Garā pupa"
atvēršanas svētkiem, kas Dzejas
dienu ietvaros 6. septembrī plkst.
13.00 notiks kultūras un mākslas
centrā "NOASS".
Bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā
pupa"
izdošanu
pēc
ilgāka
pārtraukuma
atjaunoja
biedrība
"Ascendum" un Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras padome. Šogad
iznākusi jau sestā atjaunotā "Garā
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pupa", kuras sastādītāja un redaktore ir dzejniece Inese Zandere, bet ilustrācijas zīmējusi
māksliniece Rūta Briede.
Atklāšanu vadīs Inese Zandere un Rūta Briede, pasākumā piedalīsies dzejnieki Anna Belkovska, Juris
Kronbergs, Marts Pujāts un Māra Cielēna, kā arī aktrise Guna Zariņa, kas lasīs Aivara Neibarta
dzejoļus. Bērni, kuru dzejoļi iekļauti grāmatā, pasākuma laikā varēs tikt pie sava "Garās pupas"
eksemplāra un balvām, kā arī iesaistīties konkursos un radošās aktivitātēs.
Biedrība "Ascendum" izdod dzejas gadagrāmatu "Garā Pupa" kopš 2014. gada. Šogad "Garās pupas"
izdošanu un atvēršanas svētku norisi atbalsta Dzejas dienas, Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments, SEB Banka, "Rasēns" un Arctic Paper.

Aicina ārvalstīs dzīvojošos Latvijas radošos profesionāļus piedalīties aptaujā
Līdz 27. septembrim Eiropas
Latviešu apvienība (ELA) un
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)
aicina piedalīties aptaujā, kuras
mērķis ir pirmo reizi apzināt
ārpus Latvijas dzīvojošu radošo
profesiju pārstāvju viedokli par
darba iespējām mītnes zemē,
sadarbības pieredzi ar Latviju un
citiem jautājumiem.
Pētījuma rezultāti tiks izmantoti,
izstrādājot rekomendācijas radošās
diasporas politikai un politiskajām
iniciatīvām dažādu sadarbības veidu
atbalstam.
Ikviens
viedoklis,
pieredze un vērtējumi nozīmīgi
padziļinās izpratni par radošās diasporas profesionālo aktivitāšu iespējām un šķēršļiem, kā arī
vēlamajām atbalsta aktivitātēm. Plašāka informācija par pētījumu un pētījuma aptaujas anketa atrodama
mājas lapā. Aptauja tiek veikta Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantes Ilze Upatnieces promocijas
darba ietvaros.
Plašāka informācija par ELA un radošo profesionāļu pētījumu atrodama biedrības mājas lapā.

Īpašā diskotēkā vāks parakstus LMA Dzejas katedras izveidei
7. septembrī, plkst. 21:00 Latvijas brīvie dzejnieki kopā
ar atbalstītājiem interneta žurnālu "Satori" un MVT
Vasaras māju rīko parakstu vākšanas kampaņu un
diskotēku Dzejas katedras dibināšanai Latvijas
Mākslas akadēmijā.
Līdz šim brīdim Latvijas dzejnieki ir cietuši no šokējošas
vēsturiskas netaisnības – augstākās dzejas izglītības iespēju
trūkums ir licis tiem šo mākslu apgūt kā autodidaktiem,
nereti vientulībā, bez vajadzīgajiem resursiem, atbalsta un
starptautiskas karjeras iespējām. Par spīti tam, ka jau pirms
100 gadiem dzejnieki Rainis un Eižens Bergs iestājās par
10
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

(36/2019) 06.09.2019
šādas katedras izveidi Latvijas Mākslas akadēmijā, līdz pat šim brīdim iecere nav īstenojusies. Kā
liecina pētnieku uzietie arhīvu materiāli, viens no iemesliem tam ir vairāku ievērojamu 20. gadsimta
pirmās puses latviešu mākslinieku parakstīts dokuments, kurā šī iecere kritizēta un noraidīta. Tolaik
Dzejas katedras izveidi neatbalstīja arī tās iecerētās mājvietas – Latvijas Mākslas akadēmijas – vadība.
7. septembra pasākuma laikā būs iespējams ne tikai iepazīties ar katedras dibināšanas manifestu
un to parakstīt, bet arī izdejoties, klausīties dzeju un aplūkot simt gadus vecus dokumentu oriģinālus,
kas ļauj izsekot dzejnieka Eižena Berga iecerei dibināt Dzejas katedru LMA un apstākļiem, kas šo sapni
aprāva.
Latvijas brīvie dzejnieki pasākumā lasīs savus dzejoļus un atskaņos dziesmas, tā izrādot atbalstu šajai
iecerei. Brīvos dzejniekus pārstāvēs Sergejs Timofejevs, Kirils Ēcis, Aivars Madris, Elvīra Bloma,
Agnese Krivade, Kārlis Vērdiņš, Edvards Kuks, Anna Belkovska, Lote Vilma Vītiņa, Raimonds Ķirķis,
Henriks Eliass Zēgners un Marija Luīze Meļķe.

"Satori" aicina uz diskusiju par dzeju interneta laikmetā
7. septembrī, plkst. 18:00 Dzejas dienu ietvaros peldošajā mākslas centrā "Noass" notiks interneta
žurnāla "Satori" rīkota publiska diskusija "// www.internets.lv/dzeja 404 error not found", kurā seši
eksperti spriedīs par to, kā dzejas rakstīšanu un lasīšanu ietekmējis interneta laikmets.
Diskusiju vadīs interneta žurnāla "Satori" galvenais redaktors Henriks Eliass Zēgners, sarunā
piedalīsies fotogrāfe Vika Eksta, dzejnieks Edvards Kuks, dzejnieks un literatūrzinātnieks Kārlis
Vērdiņš, skolotāja un dzejniece Daina Sirmā, kā arī dzejnieks, filozofs un interneta žurnāla
"Punctum" galvenais redaktors Artis Ostups.

Aicina piedalies akcijā “Labo darbu nedēļa 2019”
Labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv ikgadējā akcija "Labo darbu nedēļa 2019" norisināsies no 7. līdz
13.oktobrim visā Latvijā. Akcija norisināsies jau vienpadsmito gadu. Tā ir nedēļa, kad īpaši aktīvi
darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. “Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība
tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.
„Palīdzēsim.lv” aicinās reģistrēt savus labos darbus mājas lapas īpašajā sadaļā „Labo darbu nedēļa”.
Šajā sadaļā ir iespēja reģistrēt gan plānotos, gan izdarītos labos darbus. Tāpat ikviens var sūtīt arī
lūgumu pēc palīdzības, rakstot e-pastu.

Šogad skolas gaitas uzsākuši 10 patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai
alternatīvo statusu bērni
Augusta mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 12 sociālie
mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un
personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu augustā
saņēma 90 klienti, no tiem – 63, kas uzturējās Patvēruma meklētāju centrā, Muceniekos un 27
personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā, no tiem: 20 sievietes, 47 vīrieši, 23 bērni.
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III NVO INFORMĒ
Norisināsies digitālo stāstu laboratorija “Pārtika nav atkritumi”
Biedrība “Zaļās brīvība” Kurzemes novadā septembrī organizē digitālo stāstu laboratorijas
“Pārtika nav atkritumi”, aicinot ikvienu apgūt prasmes veidot digitālus stāstus par ikdienā
svarīgiem tematiem, kas piesaista uzmanību, ir interesanti un aktuāli!
Digitālo stāstu laboratorijās profesionālu videomākslinieku vadībā iedzīvotāji izveidos stāstu par
pārtikas atkritumu mazināšanu savā ikdienā. Ar šiem digitālajiem stāstiem vēlamies atgādināt, ka
pasaulē katru gadu tiek izmesta viena trešā daļa no saražotās pārtikas. Tas rada lielu piesārņojumu un
liek aizdomāties par dažādu resursu izniekošanu milzīgos apjomos: ūdens, augsne, bioloģiskā
daudzveidība, elektroenerģija, cilvēku ieguldītā enerģija, laiks un arī nauda. No visiem klimata
pārmaiņu cēloņiem pārtikas atkritumu veidošanos ir visvieglāk novērst, pie tam ikviens no mums savā
ikdienas dzīvē var dot savu ieguldījumu.
Digitālo stāstu laboratorijā iedzīvotāji uzzinās, kāpēc pārtikas atkritumi ir globāla problēma un kāpēc
pārdomāta rīcība veicina pozitīvas izmaiņas, apgūsi dažādas digitālo stāstu veidošanas tehnikas un
iemācīsies plānot video veidošanas norisi, kā arī izveidos 1 -3 minūšu garu digitālo videostāstu par
pārtikas atkritumu mazināšanu.
Digitālo stāstu laboratorijas notiks:
✓ Liepājā – Kursas Putni, Kuģinieku iela 5, plkst. 18:00-21:00. Pieteikšanās: T. 20286491,
✓ Aizputē – Ideju mājā, Katoļu iela 5, Aizpute, plkst. 16:00-19:00. Pieteikšanās: T. 26670756,
Kuldīgā – METRO CoWorking Kuldīga, Liepājas iela 8, plkst. 17:00-20:00. Pieteikšanās: T.
27111252.
✓ Ventspilī – Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas iela 13, plkst. 15:30-18:30. Pieteikšanās:T.
20238456,
Dalība digitālo stāstu laboratorijā ir bezmaksas. Līdzi jāņem savs dators un mobilais telefons.

Lielā talka aicina Latvijas iedzīvotājus uz Pasaules talku
Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 21. septembrī pievienoties akcijai “World
Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki” – lai
katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par
Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata
pārmaiņām. Tāpēc ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektīvus koku stādīšanas
pasākumus, saskaņojot tos ar savu pašvaldību vai Latvijas Valsts mežiem, vai individuāli iesaistīties
pasākumā, arī Lielajai talkai pastāstot par savām aktivitātēm, rakstot.
Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:
✓ veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni
par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;
✓ stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;
✓ veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā
mērogā.
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Latvijas Mākslas akadēmijai dāvana - mākslas objekts “Platons un Dēmokrits”
Daudzu izcilu Latvijas mākslinieku iedvesmas un izaugsmes šūpulis – Latvijas Mākslas akadēmija –
savā 100. jubilejā saņem mecenātu Borisa un Ināras Teterevu īpašu dāvanu - mākslinieka Ernesta
Kļaviņa veidotu mākslas objektu “Platons un Dēmokrits”. Tas radis mājvietu akadēmijas dārzā.
Mākslinieks Ernests Kļaviņš (1977), abu izvēlēto tēlu kontekstā, uzskata, ka Dēmokrits pārstāv
materiālismu, kuru raksturo zinātniska metode un cēloņsakarību uzrādīšana. Ka saprāts ir materiāla
mehāniska iekārta, kur valoda līdzinās matemātikai. Savukārt Platons pārstāv ideālismu, kas šī filozofa
gadījumā ir teleoloģija, savdabīgs misticisms, bet matemātika ir visuma pamats. Uzzināt plašāk.

Skatu punkti: Cieņa- Jēkabpilī
Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu (SIF) aicina nevalstisko organizāciju darbiniekus, uzņēmumu un pašvaldības institūciju
darbiniekus, apmeklēt bezmaksas dažādības vadības apmācības “Skatu punkti: Cieņa”, kas notiks
25. – 27. septembrī, Viesu namā “Ūdensdzirnas”, Jēkabpils rajonā. Pasākuma laikā tiks sniegta
individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu
organizācijā. Latvijas vadošo ekspertu vadībā: 1. uzzināsiet jaunākās organizāciju vadības tendences,
izmantojot dažādības vadības metodes; 2. veidosiet personisko izpratni par tolerances un iecietības
jautājumiem; 3. iegūsiet informāciju par dzimumu līdztiesības ietekmi uz organizācijas izaugsmes
iespējām; 4. izzināsiet universālā dizaina izmantošanas priekšrocības. Apmācību laikā paredzēts
pilnveidot dalībnieku spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā, ar mērķi palielināt
diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, tādejādi, nodrošinot
efektīvu vietējā darba tirgus resursu iegūšanu organizāciju attīstības vajadzībām. Pasākuma ietvaros būs
iespēja tikties ar darba devēju pārstāvjiem, kuri dalīsies pieredzē par dažādības vadības ieguvumiem
reālā darba vidē un kā izmantot dažādības vadību veselīgas vides veidošanai, kas ir pamats ilgtspējīgai
organizācijai. Dalību pasākumā aicinām pieteikt līdz 20.septembrim šeit. Vietu skaits ir ierobežots! Ja
Jums rodas jautājumi, aicinām sazināties ar mūsu vadošo eksperti Rasmu Pīpiķi pa tālruni 2 60 44 862.
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Bioloģiskā pārtikas izstāde „Riga Food 2019”
No 4. līdz 7. septembrim
norisinās
starptautiskā
pārtikas izstāde ”Riga
Food”, kurā gadu no
gada arvien pamanāmāki
kļūst
bioloģiskās
produkcijas
ražotāji.
Bioloģiskus
pārtikas
produktus var meklēt
arī biedrības „Latvijas
Bioloģiskās
lauksaimniecības
asociācija”
stendā.
Plašāk uzzināsiet šeit.

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
ES mājā ģimenēm ar bērniem radoša nodarbība "Iepakosim videi draudzīgāk"
Aicinām vecākus un bērnus, 7. septembrī, no plkst. 12.00 līdz 13.30 uz radošu lekciju un praktisku
nodarbību par to, kā videi draudzīgāk iepakot un uzglabāt skolas lietas. Pasākums notiks Eiropas
Savienības mājā, 1. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Nodarbība piemērota bērniem, kas ir vismaz 3
gadus veci.
Radošā sestdiena ES mājā notiks sadarbībā ar biedrību “Zero Waste Latvija”. Tās vadītāja Laura
Treimane lekcijā stāstīs, kā bērnudārza un skolas dzīvei nepieciešamo (sporta apģērbu, mazās uzkodas,
grāmatas u.c.) iepakot un uzglabāt videi draudzīgāk.
Pēc lekcijas radošā nodarbībā no veciem krekliņiem izgatavosim un apgleznosim auduma maisiņus.
Aicinām līdzi ņemt t-kreklu, kas vairs netiks lietots, lai tam sniegtu otru elpu.
Pieteikšanās nodarbībai, rakstot uz e-pastu. Lūgums norādīt bērnu skaitu un vecumu, kā arī pavadošo
pieaugušo skaitu. Uzzini plašāk.

Iespēja pieteikties kontaktsemināram Rumānijā par demokrātiskās līdzdalības
veicināšanu
Laikā no 12. līdz 16. novembrim Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības
(ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās
sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Stratēģiskās partnerības - demokrātiskās
līdzdalības veicināšana" (“Strategic Partnerships Plus - Empowering Democratic Participation”)
Bukarestē, Rumānijā. Uzzini plašāk.
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Izsludina konkursu jauniešu dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā “Prakses
kalve 2019”
Aktīvi un zinātkāri jaunieši vecumā
no 16 gadiem aicināti līdz 22.
septembrim
iesūtīt
savu
motivācijas vēstuli, lai pieteiktos
dalībai Eiropas Savienības mājas
izaugsmes
nodarbību
ciklā
"Prakses kalve 2019". Piektā
sezona sāksies 4. oktobrī, šī gada
virstēma – PERSONĪBA.
Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 25
mērķtiecīgākie
un
motivētākie
jaunieši no visas Latvijas, kuri
četrus mēnešus reizi nedēļā tiksies
radošās un praktiskās nodarbībās.
Atbilstoši šī gada tēmai, jaunieši pilnveidos runas mākslu, kritisko domāšanu un argumentācijas
prasmes, apgūs lietišķo etiķeti, sadarbību komandā, prasmīgu sociālo tīklu lietošanu. Īpaša uzmanība
tiks pievērsta jauniešu pilsonisko prasmju attīstīšanai, informēšanai par ES sniegtajām iespējām,
jauno Eiropas Parlamentu, lēmumu pieņemšanas procesu ES.
Nodarbības vadīs profesionāli un zinoši eksperti: Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, “Sense
of Team” programmu direktors un treneris Daniēls Godiņš, “Cindy Media” aģentūras dibinātāja un
Instagram trenere Sindija Bokāne, TeaTree improvizācijas teātra vadītāja Mairita Strūberga, ārstspsihoterapeits Artūrs Miksons, debašu organizācijas „Quo Tu Domā?” valdes locekļi Evija Celma un
Edgars Klētnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis,
pilsoniski aktīvā tiesību zinātnes studente Natālija Knipše un citi. Plašāka informācija par iespējām
atradīsi šeit.

Septembrī notiks diskusiju cikls “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”
Septembrī
Labklājības
ministrija
ielūdz
ikvienu
interesentu
uz
reģionālo
diskusiju ciklu “Tu un sociālā
uzņēmējdarbība
–
vai
vajag?”,
kas
norisināsies
piecās
pilsētās:
Liepājā,
Valmierā,
Daugavpilī,
Jelgavā un Rīgā. Diskusijās
varēs uzzināt visu aktuālo
informāciju
par
sociālo
uzņēmējdarbību,
finansējuma
saņemšanu,
izprast šīs nozares mītus un
realitāti, kā arī dzirdēt sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un piedalīties praktiski radošajā
nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”.
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Liepājā diskusija norisināsies 11. septembrī, Valmierā – 13. septembrī, Daugavpilī – 18. septembrī,
Jelgavā – 20. septembrī, Rīgā – 26. septembrī. Rīgā notiekošā diskusija būs skatāma arī videotiešraidē
Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un sociālā tīkla Facebook lapā.
Pieteikuma anketas un plašāka informācija par katru no diskusijām pieejama šeit un Labklājības
ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā sadaļā “Pasākumi”. Papildu informācija: Līga Ivanova,
26464686.
Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā ar dažādām
aktivitātēm tiks atzīmēta “Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa”, kuras ietvaros trīs dienu garumā - 15.,
16. un 17. oktobrī – norisināsies Atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens varētu
iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi.

Izsludināts iepirkums "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma
nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo
statusu"
Lai nodrošinātu sociālā darbinieka un sociālā darbinieka pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību un
pēctecību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, izsludināts iepirkums
"Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un
personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" (SIF 2019/10).
Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.septembris. plkst. 16.30, Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā formas piedāvājumu
iesniegšanai, pieejamas šeit.

Aicina pieteikties iepirkumu konkursam MAMBA
Vidzemes Augstskolas (ViA) ir izsludinājusi atklāto iepirkumu "Eksperta pakalpojums mobilitātes
risinājumiem Baltijas jūras reģionā” projekta “MAMBA - Palielināta mobilitāte un pakalpojumu
pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos” ietvaros. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
ir līdz 11.septembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Izsludināts iepirkumu konkurss par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību
Slimību profilakses un kontroles centrs ir izsludinājis atklātu iepirkumu konkursu “Atkarību izraisošo
vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2019.gadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 26.
septembra, plkst.10:00. Iepirkuma mērķis ir iegūt nacionāli un starptautiski salīdzināmus datus par
alkohola un narkotiku lietošanas izplatību un lietošanas modeļiem 15–64 gadus vecu iedzīvotāju
vidū Latvijā, kas būtu salīdzināmi ar 2007., 2011., un 2015. gada pētījuma datiem. Vairāk informācijas
var atrast šeit.

Notiks informatīvs seminārs Eiropas programma „Radošā Eiropa”
11. septembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A notiks informatīvais
seminārs “Eiropas programma „Radošā Eiropa” (2014-2020)”. Seminārā Kultūras ministrijas
pārstāve Liene Upeniece informēs par nevalstisko organizāciju iespējām saņemt finansējumu saviem
projektiem Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa”. Pieteikties semināram šeit.
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Notiks informatīvs seminārs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma
„Kultūra”
11. septembrī no plkst. 15.00 līdz 16.00 notiks informatīvs seminārs “Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programma „Kultūra””. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras
padomniece Ginta Tropa informēs par programmu “Kultūra”, kas atbalsta mākslinieku rezidences,
ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi kultūras jomā, kā arī profesionālu mākslinieku un
kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai,
dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Pieteikties semināram šeit.

V LV PORTĀLS
Alūksnes novadā pasniegs apbalvojumu “Sudraba zīle”
Desmito gadu pasniegs Alūksnes novada augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle”, tādēļ aicinām īpaši
sarosīties iedzīvotājus un pieteikt apbalvojuma pretendentus – cilvēkus, ģimenes, biedrības,
organizācijas – ikvienu, kura veikums novada un tā iedzīvotāju labā ir sevišķi nozīmīgs.
Pretendentu pieteikšanas termiņš ir 30. septembris.
“Sudraba zīle” ir Alūksnes novada pašvaldības augstākais apbalvojums, ko pašvaldība pasniedz
novembrī, Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā svētku pasākumā.
Apbalvošanai var pieteikt gan novada iedzīvotājus, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai
ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir nozīmīgs ilgākā laika periodā. Tāpat apbalvošanai ar
“Sudraba zīli” var pieteikt ģimenes, nevalstiskas organizācijas, uzņēmumus u.c.
Elektroniskā pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Konkursā uz jaunā Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietu
2. septembrī Valsts kanceleja izsludināja atklātu konkursu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)
sekretariāta direktora amatam. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 2. oktobrim. Vakance ir pieejama
šeit. Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Uzzināt plašāk.

Latvija noslēgusi prezidentūru Ieroču tirdzniecības nolīgumā
30. augustā Ženēvā, Šveicē, noslēdzās Ieroču tirdzniecības nolīguma (Arms Trade Treaty – ATT)
ikgadējā nedēļas plenārsēde. Prezidentūra ATT veicināja Latvijas starptautisko atpazīstamību
starptautiskās drošības politikas jautājumos un deva būtisku Latvijas ieguldījumu konvencionālo ieroču
eksporta kontrolē.
Plenārsēdes gaitā dalībvalstu valdību pārstāvji un nevalstiskā sektora eksperti apsprieda Ieroču
tirdzniecības nolīguma efektīvāku un plašāku iedzīvināšanu, kā arī dalībvalstu pienākumus, ko
tās uzņēmušās, pievienojoties nolīgumam. Pēc Latvijas prezidējošās valsts ATT pienākumus ir
uzsākusi pildīt Argentīna. Nākamā ATT plenārsēde Šveicē norisināsies 2020. gadā no 17. līdz 21.
augustam. Latvija uz gadu pildīs ATT viceprezidenta pienākumus. Uzzināt plašāk.
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VI PASAULĒ
Laba prakse, iedvesma un sapņi lielākai dzimumu līdztiesībai Eiropā
8. jūlijā pilsoņi Eiropai kopā ar EuropaNova un Euractiv Franciju organizēja otro pasākumu “Elles font
bouger l' Europe!” (“Sievietes liek Eiropai kustēties”), kas veltīts sievietēm: kā viņas veicina labākas
Eiropas veidošanu un ko vēl var darīt, lai radītu vienlīdzīgāku sabiedrību.

European Youth Foundation aicina pieteikties 2020. –2021. gada struktūrfondiem
European Youth Foundation (EYF) 2020. –2021. gada struktūrfondi piedāvā dotācijas vispārējo
administratīvo izmaksu segšanai, kas radušās jaunatnes NVO. EYF piedāvā divu veidu strukturālās
dotācijas. Uzzināt vairāk. Projekta iesniegšanas termiņš: 1. oktobris.

Interneta brīvības fonds izsludināja grantu
Interneta brīvības fonds atbalsta projektus un cilvēkus, kas strādā pie atklātiem un pieejamiem uz
tehnoloģijām vērstiem projektiem, kas veicina cilvēktiesības, interneta brīvību, atvērtu sabiedrību un
palīdz veicināt iekļaujošu un drošu piekļuvi globāliem saziņas tīkliem riska lietotājiem, tostarp
žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un cilvēkiem, kas ik dienas
dzīvo represīvā vidē un vēlas brīvi runāt tiešsaistē. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1. novembris.
Uzzināt 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.
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