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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Godinās “Balvas cilvēka izaugsmei” laureātus 

Apzināt un izcelt Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kuri uzlabo savu līdzcilvēku dzīves 

apstākļus un iespējas, ir balvas konkursa “Balva cilvēka izaugsmei” lielākā vērtība.  

19. septembrī svinīgā ceremonijā godināsim balvas ieguvējus četrās kategorijās: par sociālo 

atbildību, izcilu ieguldījumu izglītībā, izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā un izcilu 

ieguldījumu Latvijas nākotnē. Balvas laureātus apbalvos ar Goda diplomu un balvu – stilizētu 

skulptūru „Asns”.  

 

Kopumā tika saņemti četrdesmit deviņi pieteikumi visās kategorijās ar unikālām un sirsnīgām 

iniciatīvām, kuras patiesi aizkustināja balvas žūriju, tādēļ, tika lemts, ka šogad papildus balvām, 

ministri vai to pārstāvji no Kultūras, Izglītības un zinātnes, Labklājības  un Veselības ministrijas, 

pasniegs arī Goda rakstus katrā kategorijā. 

“Balva cilvēka izaugsmei” ir 2014. gadā aizsākts balvu konkurss, kuru organizē Latvijas Pilsoniskā 

alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā. “Mums ir dota 

brīnišķīga iespēja laureātiem pateikties par viņu ieguldīto darbu savu līdzcilvēku un valsts labā. Ar 
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balvu konkursa palīdzību cenšamies izgaismot iniciatīvas, kuras kalpo iedvesmai arī citiem līdzdarboties 

valstiski nozīmīgos procesos,” balvas konkursa nozīmību pauž Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

Kristīne Zonberga. 

“Viena no veselīgas un dinamiskas pilsoniskās sabiedrības iezīmēm ir to indivīdu un organizāciju 

ieguldījums, kas rada pozitīvas pārmaiņas viņu kopienās,” akcentēja ASV vēstniecības Rīgā Misijas 

vadītāja vietnieks Pols Polītiss (Poal Polete). Savukārt Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā 

izpilddirektore un valdes locekle Līga Smildziņa-Bērtulsone atzina, ka: “Mums kā uzņēmēju 

organizācijai ir svarīgi ne tikai pašiem būt sociāli atbildīgiem, bet arī aicināt sabiedrību un lēmumu 

pieņēmējus atbalstīt un iesaistīties iniciatīvās, kas uzlabo iedzīvotāju veselību, izglītību un labklājību, kā 

arī mazina nevienlīdzību.”  

Pasākumu padara iespējamu sadarbības partneri, sponsori un atbalstītāji: Abbvie, Hamids Ladvejards 

ar ģimeni, SEB banka un Maxima. Informatīvi atbalsta LV portāls.  

 

Saeimā skata Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu 

10.septembrī norisinājās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izveidotā pirmā darba grupas sēde 

par Vietējo pašvaldību referendumu likumprojekta atsevišķiem pantiem. Sēdē vienojās, ka tomēr paliks 

tikai trīs jautājumi, par kuriem iedzīvotāji varēs rosināt referendumus:  

✓ pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;  

✓ domes lēmumu, ar kuru pašvaldība ierosinājusi publiskas ēkas (jaunbūves) būvniecību; 

✓ domes atlaišanu. 

Vienlaikus vienojās, ka likumprojekta redakcija ir jāprecizē, nosakot, ka referendumi var notikt arī par 

grozījumiem pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un ne tikai par publisku ēku būvniecību, bet arī 

par infrastruktūru būvniecību. Precīzu likumprojekta redakciju izstrādās komisija.  

Nākamā darba grupas sēde notiks 17.septembrī, kad diskutēs par balsu skaitu sliekšņiem. Šobrīd 

likumprojekts nosaka, ka referendumu var ierosināt: 

✓ dome, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no domes deputātu kopskaita; 

✓ balsotāji:  Rīgā ne mazāk kā 10 procentu, pārējās pašvaldībās ne mazāk kā 15 procentu no to 

balsotāju skaita, kuri pēdējās domes vēlēšanās vēlēšanu dienā bija iekļauti attiecīgās pašvaldības 

vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstos, bet, ja referendums ir par domes atlaišanu: ne mazāk kā 30 

procentu no to balsotāju skaita, kuri pēdējās domes vēlēšanās vēlēšanu dienā bija iekļauti 

attiecīgās pašvaldības vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstos. 
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Kā iepriekš informējām, Atbildībās komisijas deputāti 4. septembra sēdē vienojās par darba grupas 

izveidi, kas izstrādās priekšlikumu pašvaldību referendumu jautājumu loku. Darba grupā no 

nevalstisko organizāciju pārstāvji būs Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un 

PROVIDUS direktore Iveta Kažoka.  

Papildus informācijai: lai gan diskusijas par pašvaldību referendumu likuma nepieciešamība sākušās jau 

1990-to gadu beigās, pēdējo gadu notikumi, tai skaitā Dundagas dumpis, kā tiek dēvētas iedzīvotāju 

protesta akcijas pret novada domi, mudinājis Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 

deputātus paātrināt Vietējo pašvaldību referenduma likuma izskatīšanu un pieņemšanu. 

 

Finanšu ministrija organizē viedokļu apmaiņu ar NVO pārstāvjiem 

16.septembrī Finanšu ministrija organizē viedokļu apmaiņas domnīcu, kurā aicināti piedalīties 

valsts un NVO organizāciju pārstāvji: no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, 

Valsts ieņēmumu dienesta, Parresoru koordinacijas centra, nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu 

apvienība “APEIRONS””, biedrības “Latvijas Pilsoniska alianse”, biedrības “Sabiedrība par atklātību 

- Delna”, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, nodibinājuma “Ziedot.lv”, biedrības “Latvijas 

Sporta federāciju padome”, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, publiska 

nodibinājuma “Sabiedrības integrācijas fonds”, biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 

asociācija”, nodibinājuma “Ziedot.lv”, kā arī no NVO un Ministru kabineta sabiedrības memoranda 

īstenošanas padomes deliģētie NVO pārstāvji. 

Domnīcā plānots pārrunāt jautājumus par šī brīža situāciju nevalstiskajā sektorā, ko ir veicinājusi 

nodokļu politikas reforma, kā arī jautājumus par sabiedriska labuma veicināšanas sistēmas 

pilnveidošanu un sabiedriska labuma organizāciju (SLO) darbību regulējošas tiesību sistēmas 

efektivitāti. 

 

Cik pilsoniski aktīvi ir 13.Saeimas deputāti nevalstisko organizāciju darbībā? 

Latvijas Pilsoniskā alianse iepazinās ar Saeimas deputātu iesniegtajām deklarācijām, lai noskaidrotu, cik 

pilsoniski aktīvi ir 13.Saeimas deputāti nevalstisko organizāciju darbībā. Iesaisti nevalstiskajās 

organizācijās skatīja pēc tā, vai persona iesaistījusies tajā kā: 

1) aktīvists (biedrs, brīvprātīgais); 

2) amatpersona valdē; 

3) algots darbinieks. 

Deklarācijās iekļautā 

informācija liecina, ka vairāk 

kā puse - 55 deputāti - ir 

kādas organizācijas valdes 

locekļi. Interesants ir fakts, ka 

viens Saeimas deputāts šobrīd 

darbojas  vienlaikus 6 valdēs, 

savukārt ir vairākas 

organizācijas, kur valdes sastāvā ir 2 Saeimas deputāti. 

Visbiežāk – 23 deputāti – ir 1 valdē, pēc tam seko 2 valdes, kādā kapacitātē darbojas 21 deputāts, 3 

valdēs – 5 deputāti, 4 valdēs – 3 deputāti, 5 valdēs – 2, un rekordskaits - 6 valdes ir vienam Saeimas 

deputātam. Apkopojumu, kā arī izvērstu 13. Saeimas deputātu pārstāvniecību biedrību/nodibinājumu 

valdēs vari atrast šeit. 
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Izpēti veica biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu 

atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”.  

 

 

NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sēde 

11.septembrī tikās NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas pārstāvji, lai, kā bija plānots, 

precizētu NVO fonda programmas mērķus, mikro un makro līmeņu projektu noteikšanas 

kārtību, tai skaitā finansējuma apjoma proporcijas, un atbalstāmās aktivitātes. Tomēr plānotos 

izskatāmos jautājumos komiteja neskatīja, jo Kultūras ministrija paziņoja, ka iebilst pret prioritāšu 

un NVO fonda programmas dokumentācijas pārskatīšanu pirms valsts budžeta pieņemšanas, kas 

praktiski nozīmē, ka diskusijas par NVO fonda saturu atsāksies gada beigās, līdz ar to projektu 

konkursu uzsaukums varētu notikt tikai 2020.gada pirmajos mēnešos.  

Līdz šim komiteja bija vienojusies, ka nākamā gada prioritāri atbalstāmie virzieni būs:  

✓ “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” ar mērķi atbalstīt NVO, kuru pamatdarbība ir 

interešu aizstāvība un, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās 

un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot 

pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā; 

✓ “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” ar mērķi stiprināt demokrātiskās vērtības un 

cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību visos līmeņos, spēcināt Latvijas 

iedzīvotāju cilvēkdrošību un uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt sociālo atbildību kopienā un 

apkaimē, finansiāli atbalstot NVO projektus attiecīgās apakšprogrammas atbalsta jomās. 

Papildus abos virzienos bija ierosinājums ļaut atbalstīt kapacitātes stiprināšanas izmaksas.  

NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministrijas pārstāvji (Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Izglītības un zinātnes 

ministrija), 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), 

Ministru kabinets (Inita Pauloviča) un Sabiedrības integrācijas fonds pārstāvji. 

 

Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām 

klauvēt? 

Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse izsludina pieteikšanos vienas dienas apmācībām 

“Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām klauvēt?” 

Apmācības notiks 3.oktobrī fonda DOTS sanāksmju zālē, Alberta ielā 13, no plkst. 09:30 līdz 

plkst.16:00. 

Aicinām pieteikties līdz 27.septembrim NVO sektora līderus, NVO vadītājus, kam ir bijusi pieredze 

interešu aizstāvībā, kā arī sabiedriskā labuma organizāciju aktīvistus, kuri vēlas attīstīt savas prasmes 

šajā jomā. Apmācību ietvaros būs iespēja detalizētāk iepazīt likumdošanas procesu, tā organizēšanu, 

iesaistītās puses un līdzdarbības iespējas, bet arī uzzināt ļoti praktiskus ieteikumus, piemēram, kas ir 

īpaši veiksmīgi paņēmieni, kas ir tipiskākās kļūdas, kā atšķiras dažādu komisiju darbs, kas ir riskantākie 

interešu aizstāvības paņēmieni.  
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Apmācību ietvaros organizāciju 

pārstāvjiem būs jāveic arī praktiski 

uzdevumi, izstrādājot interešu 

aizstāvības plānu organizācijai 

svarīgā jautājumā. Praktiskajā darbā 

savu atbalstu sniegs Providus 

vadošās pētnieces Iveta Kažoka un 

Līga Stafecka, kā arī jurists un 

Juridiskās fakultātes Valststiesību 

zinātņu katedras docents 

Dr.iur.  Edvīns Danovskis, kuram ir 

ievērojama pieredze likumdošanas 

darbā Saeimā. Praktiskie uzdevumi 

ļaus veiksmīgāk pielietot 

apmācībās iegūtās zināšanas 

organizāciju turpmākajā darbā.  

 

Apmācības balstītas gan praktiskā pieredzē, ko domnīca PROVIDUS uzkrājusi daudzu gadu garumā, 

gan arī apzinot daudzu citu NVO pieredzi, Saeimas deputātu, Saeimas komisiju pārstāvju ieteikumus. 

Apmācības veidotas tā, lai pilnveidotu NVO sektora līderu interešu aizstāvības darba efektivitāti un 

profesionalitāti. Apmācības notiek pateicoties Vācijas vēstniecības atbalstam, dalība tajās ir bez maksas.  

Apmācības programmu atradīsi šeit.  

 

 Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar  Vācijas Ārlietu ministrijas 

finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības NVO līderiem” (Thematical 

workshops for NGO leaders)” īstenošanai”.  

 

Olainē, Kandavā un Rīgā norisināsies iedzīvotāju 

diskusijas par saliedētas sabiedrības veidošanu  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā oktobrī organizēs iedzīvotāju 

diskusijas trīs Rīgas reģiona pilsētās - 10.oktobrī - Olainē, 

17.oktobrī  - Kandavā un 24.oktobrī - Rīgā, lai kopīgi izvērtētu 

līdzšinējo saliedētības politiku un piedāvātu idejas saliedētākas 

sabiedrības veidošanai turpmākajos gados.  

Kultūras ministrija ir sākusi politikas plānošanas dokumentu izstrādi 

– Saliedētības politikas pamatnostādnes- , kas pamatā noteiks, kāda 

būs sabiedrības saliedētības politika Latvijā turpmākajos 7 gados. 

Svarīgi, lai šāda veida dokumenti tiktu izstrādāti iekļaujošā procesā, 

balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm, turklāt procesā iesaistot 

iedzīvotājus, kas reprezentē sabiedrības portreta dažādību, tai skaitā, 

kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tāpat svarīgi, lai 

apspriešanas procesu vismaz daļēji organizētu sabiedriskās 

organizācijas un pilsoniskās sabiedrības jomas eksperti, kuriem rūp 

izstrādājamo dokumentu kvalitāte un iekļaujošs process.  

Tādēļ aicinām Rīgas reģiona iedzīvotājus piedalīties šajās diskusijās, 

kur mērķis ir atrast jaunas idejas/pieejas sabiedrības saliedēšanai 
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un palīdzēt tapt Saliedētības politikas pamatnostādnēm. Reģionālās diskusijas tiks rīkotas darba 

dienu vakarpusē: no plkst.18.00-21.00. Arī citos reģionos tiks rīkotas diskusijas, par kuru norisi būs 

atbildīgi reģionālie NVO resursu centri. 

Aicinām iedzīvotāju diskusijām pieteikties šeit. Par konkrētu norises vietu un citu papildus informāciju 

informēsim tuvākajā laikā.  

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

 

 

 

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; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1RQo6RtDe6b5WtvjE__RUYiqmzZ4GdNhoaK606D9gYRk/edit
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✓ 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. 

  

Aicinām pieteikties 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.  

 

 

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. 

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

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.  

 

 

Biedru telpā – Samariešu apvienība 

“Šo gadu laikā uz Latviju ir braukušas delegācijas no Slovākijas, Vācijas, 

Francijas un citām Eiropas valstīm un pat no Ķīnas, lai smeltos pieredzi. 

Šobrīd strādājam pie tā, lai nākamais gads būtu vēl viens svarīgs pagrieziena 

punkts Samariešu apvienības darbībā. Gada vidū plānojam atklāt jauno 

Multifunkcionālo sociālo pakalpojumu centru, kas būtiski mainīs līdzšinējās 

pieejas un risinājumus, intervijā atklāj biedrības „Latvijas Samariešu 

apvienība” direktors Andris Bērziņš. Interviju lasi 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  
Jēkabpilī īstenos projektu “Ģimene kā sabiedrības saknes un medijs” 

Jēkabpils NVO resursu centrs no septembra līdz novembrim organizēs divas aizraujošas ģimeņu 

dienas, tostarp velo orientēšanās pasākumu vidē ģimeņu komandām, radošās darbnīcas pamatskolas 

vecuma bērniem un fizisko aktivitāšu pasākumus pirmsskolniekiem Jēkabpils Mežaparkā, kā arī 

izglītojošu pasākumu par dzimtas koka veidošanu un saistības ar Jēkabpils pilsētu izzināšanu Krustpils 

pilī. Pasākumu laikā dalībnieki varēs piedalīties vēl citās radošos un saliedējošos pasākumos ģimenēm. 

Piedaloties būs iespēja gan laimēt dažādas balvas, gan piedalīties pārsteiguma balvu izlozē, gan tikties ar 

ievērojamiem cilvēkiem. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/invquiz/
https://nvo.lv/finquiz/,
https://nvo.lv/lv/blog_post/
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Valsts prezidents: ir svarīgi īstenot iekļaujošu politiku attiecībā pret personām ar 

invaliditāti  

Valsts prezidents Egils Levits 5. septembrī Rīgas pilī tikās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sadarbības organizācijas “Sustento” valdes priekšsēdētāju Guntu Anču un valdes locekli Ivetu 

Neimani, uzsverot nepieciešamību sabiedrībā mainīt priekšstatus par cilvēku ar invaliditāti 

iekļaušanos ikdienas dzīvē. “Sustento” apvieno 50 nevalstisko organizāciju un 50 000 biedru. 

Abas puses sarunā apspriedās par šķēršļiem, kas Latvijā ir jāpārvar, lai cilvēks ar invaliditāti līdzīgi kā 

jebkurš cits sabiedrības loceklis varētu pilnvērtīgi iekļauties ikdienas dzīvē no dzimšanas līdz mūža 

briedumam. G. Anča izteica satraukumu par stratēģiska, vienota skata trūkumu uz šo jautājumu, jo 

nozaru ministrijām nereti ir grūti vienoties par vienu redzējumu nozaru šķērsgriezumā. 

Liela uzmanība sarunā tika pievērsta arī piekļūstamības tematam. “Lai cilvēks ar invaliditāti kaut vai 

fiziski varētu nokļūt izglītības, kultūras iestādē vai darba vietā, ēkās ir jābūt piekļuves iespējai, kas to 

paredz, un tas ir būtisks priekšnoteikums, lai cilvēks ar šādām vajadzībām varētu pilnvērtīgi pats 

iesaistīties praktiskajā ikdienas dzīvē. 

 

Visā Latvijā norisināsies akcija "Labo darbu nedēļa 2019" 

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv informē, ka ikgadējā akcija 

"Labo darbu nedēļa 2019" norisināsies no 7.līdz 13.oktobrim visā 

Latvijā. Akcija "Labo darbu nedēļa", kas norisināsies jau vienpadsmito 

gadu, 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.  

 Ar katru gadu akcijas aktivitāte kļūst plašāka un „Labo darbu nedēļā 

2018” piedalījušies vairāk kā 13 000 Latvijas iedzīvotāju, labo darbu 

veikšanā iesaistoties skolēniem, dažādu nozaru darba kolektīviem, 

organizācijām, lai, baudot skaisto rudeni, kopīgi pavadītu dienu, veicot 

labo darbu. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, „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.  

 

Satori kultūras ekskursija uz Hardija Lediņa koncertu Liepājā 

Piedāvājam pavadīt pēdējo septembra svētdienu 29.septembri lieliskā kompānijā Liepājā! Pēc pirmās 

Satori kultūras ekskursijas lielā pieprasījuma esam nolēmuši rīkot arī nākamo. Šoreiz uz Mākslas 

foruma noslēguma koncertu Liepājas Dzintarā "Veltījums Hardijam Lediņam".  

Ekskursijas reģistrācijas forma ir atrodama šeit un pasākuma apraksts pieejams šeit.  

Ja Jūsu uzņēmumu vai organizāciju interesē šāda veida kultūras ekskursijas jūsu darbiniekiem vai 

klientiem, sazinieties ar mums un mēs noorganizēsim. 

 

Pievienojies Eiropas Sadarbības dienas svinībām 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.palidzesim.lv/
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/par-projektu
mailto:labie_darbi@palidzesim.lv
https://www.satori.lv/article/satori-dodas-uz-liepaju-klausities-veltijumu-hardijam-ledinam
https://www.facebook.com/events/919750495059594/
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Biedrība "Radošās Idejas" aicina pievienojies brīvprātīgā darba aktivitātei - ozolu jaunaudzes kopšanai 

un Eiropas Sadarbības dienas svinībām 14.septembrī Balvu novadā.Uzzini plašāk.  

Eiropas Sadarbības diena — kopīgas robežas, ciešāka saaugšana. Eiropas reģionu un valstu pārrobežu 

sadarbības sasniegumu cildināšana — lūk, ko nozīmē Eiropas Sadarbības diena, kuru kopš 2012.gada 

vienlaicīgi svin visā Eiropā gan Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, gan kaimiņvalstis. Eiropas 

sadarbības diena ir 21.septembris, kuru svin ar saukli “Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!”  

2019.gada Eiropas Sadarbības dienas pasākumi meklējami šeit. 

 

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības "Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās 

sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta 

Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

 

Dzīvnieku brīvība ir izsludinājusi divas darba vakances 

Komunikācijas speciālista vakance. Vai Tev ir teicamas komunikācijas prasmes un Tu vēlies strādāt 

patstāvīgu darbu dzīvnieku labā? “Dzīvnieku brīvība” meklē komunikācijas speciālistu – motivētu, 

radošu un gudru komandas biedru, kurš liks lietā savas prasmes, zināšanas un degsmi, lai attīstītu 

dzīvnieku aizstāvību Latvijā. Uzzini vairāk.  

Ja Tu domā, ka esi īstais cilvēks šim darbam, lūdzu, aizpildi pieteikumu šajā formā! Lūdzam ņemt vērā, 

ka nepilnīgus pieteikumus mēs neizskatīsim. Šis sludinājums tiks dzēsts, kad vakance vairs nebūs 

pieejama. 

Projektu vadītāju asistenta vakance. Vai Tevi aizrauj dzīvnieku tiesību aktīvisms un Tu meklē 

pastāvīgu ilgtermiņa darbu ar karjeras izaugsmes iespējām? Dzīvnieku aizsardzības biedrībā “Dzīvnieku 

brīvībā” ir atvērta projektu vadītāju asistenta vakance! Pieteikuma forma. Uzzini vairāk. 

  

Foto izstādes “Gudro suņu brīvdienas” atklāšana 

18.septembrī, plkst. 12.00, t/c “Mols” pirmajā stāvā servisa suņu biedrības TEODORS kopā ar 

fotomākslinieku Valteru Poļakovu ielūdz uz izstādes “Gudro suņu brīvdienas” atklāšanas 

pasākumu. Pasākumā piedalīsies pārstāvji no biedrības “TEODORS”, kuri rādīs nelielu ieskatu suņu-

pavadoņu un suņa-asistenta ikdienas gaitās. 

Suns  neapšaubāmi ir mūsdienu cilvēka labākais draugs, taču ir sabiedrības daļa, kurai šis dzīvnieks ir 

arī neatņemams palīgs ikdienas gaitās. Tikai katrs piektais kucēns spēj nokārtot eksāmenu un kļūt par 

atbalstu cilvēkam ar invaliditāti, turklāt sabiedrībā vēl joprojām valda aizspriedumi pret servisa suņiem 

un neziņa par viņu ikdienu. Lai atainotu kā suņi-pavadoņi pavada savu brīvo laiku un cik priekpilna ir to 

ikdiena, mākslinieks Valters Poļakovs sadarbībā ar biedrību “TEODORS” ir izveidojis foto izstādi 

“Gudro suņu brīvdienas”.Izstāde apskatāma līdz 18. oktobrim. 

 

Sociālo inovāciju hakatons šogad aicina uz Kuldīgu 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību “D-Juno”, 

Kurzemes NVO centru un Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstu organizē nu jau otro Sociālo inovāciju 

hakatonu, kas šoreiz notiks Kuldīgā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.creativeideas.lv/lv/aktualitates/pievienojies-brivpratiga-darba-aktivitatei-ozolu-jaunaudzes-kopsanai/
https://www.ecday.eu/
https://dzivniekubriviba.lv/lv/aicinam-darba?fbclid=IwAR3a637nUC4QOhSGs3MyOnLVYsKkgK33j1DAUGYQEx3ZBoT-BoyEz-dQHMI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugT5oKLm65UOwqQOCTR84-8rZJINu0-xH_zfM3ZWrNx5P2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc9bReXs3gVvK709H4Yx3cJ1EATot8Nm7oYSpLdFSpyQlVKg/viewform
https://dzivniekubriviba.lv/lv/aicinam-darba?fbclid=IwAR3a637nUC4QOhSGs3MyOnLVYsKkgK33j1DAUGYQEx3ZBoT-BoyEz-dQHMI
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Tas būs 48 h garš ideju 

maratons, kurā 

profesionālu mentoru - 

ekspertu vadībā 

komandām būs iespēja 

radīt jaunus, 

dzīvotspējīgus, uz 

modernajām 

tehnoloģijām balstītus 

sociālā biznesa 

projektus, ko pasākuma 

noslēgumā vērtēs 

investori un 

uzņēmējdarbības 

eksperti. Hakatons 

norisināsies no 11. līdz 13. oktobrim Kuldīgas Jauniešu mājā. Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, 

hakatonā aicināti pulcēties dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, un pasākums norisināsies trīs 

valodās – latviešu, angļu un krievu.  

Ja kāds pie sevis vai kopā ar domubiedriem lolo kādu sociālās inovācijas ideju, taču nav vēl radis tai 

gatavu biznesa koncepciju un komandu, vai arī, ja kādam nav ideju, taču ir prasmes IT, moderno 

tehnoloģiju, mārketinga un grafiskā dizaina jomā un interese tās pielietot biznesā ar mērķi padarīt 

labāku pasauli, tad Sociālo inovāciju hakatons būs īstā vieta, lai savus sapņus un ieceres beidzot 

pārvērstu realitātē. 

Hakatonā aicinātas pulcēties individuālas personas vai domubiedru grupas līdz 6 cilvēkiem no visas 

Latvijas - ikviens sociālo inovāciju jomā domājošais, uzņēmumu pārstāvji, jaunie uzņēmēji, 

programmētāji, 3D mākslinieki, grafiskie dizaineri, biznesa un finanšu speciālisti, studenti vai vienkārši 

entuziasma pilni ideju ģeneratori. 

Dalība Sociālo inovāciju hakatonā ir bez maksas, taču vietu skaits ierobežtos - tikai 40 dalībniekiem. 

Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāpasteidzas līdz 22. septembrim aizpildīt pieteikuma anketu.  

Vairāk informācijas par hakatonu. 

 

Kurzemes NVO centrs meklē 

kolēģi - projektu koordinatoru 

#Teirdarbs Kurzemē! Projektu 

koordinatora vakances apraksts pieejams 

šeit. Vakanci sūtīt šeit līdz 23. 

septembrim! 

 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Tp83fBbK1A0P_CmTwb5v5-ebSs2Q8tMHht0IxPncCS73EA/viewform
https://sua.lv/hakatons/
https://www.kurzemesnvo.lv/index.php/homepage/2042-meklejam-kolegi-projektu-koordinatoru
mailto:birojs@kurzemesnvo.lv
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III NVO INFORMĒ 
Projekts “Mūsu tautasdziesmas MEMĒS” turpina darbību 

Mācību gadu uzsākot, arī projekts “Mūsu tautasdziesmas MEMĒS” aktīvi rosās. Šobrīd tiek plānotas 

radošās darbnīcas iesaistītajās skolās. Rīgas 6. vidusskolas, Rīgas Igauņu pamatskolas, Rīgas Ukraiņu 

vidusskolas un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni – mazākumtautību un latviešu 

jaunieši – līdzdarbosies dažādās aktivitātēs, kuru laikā viņi iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu 

kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes, uzklausīs eksperta stāstījumu, kā arī dalīsies ar zināšanām 

par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu.  

Izzinošā pasākumā Krišjāņa Barona muzejā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā 

iekļauto “Latvju dainu” tapšanas ceļu – vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties 

muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Dzimtas pūralāde”. 

Oktobrī noritēs projekta noslēguma konkurss, kurā jaunieši liks lietā gūtās zināšanas, veidojot asprātīgus 

risinājumus tautasdziesmu MEMĒS. Konkursa mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 

21. gadsimta formātā, popularizējot tās skolu jauniešu vidū. Balsot par konkursa darbiem aicināts 

ikviens.  

 

Aktuālas starptautiskas mācību iespējas darbā ar jaunatni 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes 

darbiniekus un ikvienu, kurš ikdienā 

strādā ar jauniešiem, pieteikties 

starptautiskām mācībām, kurās 

tiks padziļinātas starptautisku 

projektu rakstīšanas un īstenošanas 

prasmes, kā arī prasmes, kas būs 

noderīgas turpmākajā darbā ar 

jauniešiem.  

No 18. līdz 23. novembrim Itālijā, 

Romā, notiks mācības "Embracing 

Diversity" jaunatnes darbiniekiem, 

kuru laikā varēs apgūt noteiktas 

metodes, kā pārvaldīt dažādību, 

vienlaikus ļaujot dalībniekiem 

iepazīt atšķirīgus dažādības veidus. Pieteikšanās līdz 15. septembrim šeit. 

No 10. līdz 14. novembrim Albānijā, Tirānā, notiks mācības "Cherry on the cake", kurās radošā vidē 

varēs iepazīt dažādus jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes aspektus, kā arī šo projektu 

neformālās mācīšanās potenciālu darbā ar jaunatni. Pieteikšanās līdz 15. septembrim šeit. 

No 20. līdz 26. novembrim Latvijā notiks YOCOMO 3 mācības jaunatnes darbiniekiem, kurās tiks 

apgūta sistemātiska pieeja kompetenču attīstībā, izmantojot Eiropas apmācību stratēģijas 

kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem. Pieteikšanās līdz 18. septembrim šeit. Plašāka informācija 

par apmācībām šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/macibas-jaunatnes-darbiniekiem-par-dazadibas-parvaldisanu-embracing-diversity
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/macibas-jaunatnes-darbiniekiem-par-dazadibas-parvaldisanu-embracing-diversity
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.8048/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/cherry-cake-jauniesu-apmainas-projekti-konteksta-ar-ilgtermina-darbu-ar-jauniesu-grupam-0
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cherry-on-the-cake-youth-exchange-in-the-context-of-long-term-work-with-groups-of-young-people.8184/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-jaunatnes-darbiniekus-uz-yocomo-3-macibam
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-3-a-systemic-approach-to-competence-development-using-the-ets-competence-model-for-youth-workers.8154/
http://www.jaunatne.gov.lv/lv
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Aicina pieteikties diskusiajai par atvērtā pārvaldības plāna izstrādi  

12.septembrī Valsts kanceleja publicēja un aicina jūs iepazīties ar diskusiju dokumentu par Ceturto 

nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam. Kā arī 16.septembrī 14:30-17:00 

aicina uz diskusiju par šī plāna izstrādi. Lūgums pieteikt dalību līdz 16.septembra 12:00   

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras 

mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, tajā 

skaitā, izmantojot inovācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

OGP šobrīd iesaistījušās 75 pasaules valstis. Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada. No 2016. gada 

Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. 

OGP galvenais instruments ir dalībvalstu ik 2 gadus izstrādātie nacionālie rīcības plāni, kas ietver 5 - 15 

konkrētas apņemšanās (commitments), ko valsts uzņemas izpildīt nākamo 2 gadu laikā, lai sasniegtu 

kopīgos OGP mērķus atvērtās pārvaldības jomā. 

 

Profesionālās izglītības speciālistiem iespēja pieteikties semināram Luksemburgā 

Laikā no 27. līdz 29. novembrim Luksemburgas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas 

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

starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktemināru "Internacionalizācijas un sadarbības 

stratēģijas attīstība profesionālās izglītības sektorā" (“Developing Strategic Internationalisation and 

Partnerships in VET”) Luksemburgas pilsētā, Luksemburgā. 

Kontaktsemināram aicinām pieteikties profesionālās izglītības sektora speciālistus (profesionālo skolu 

direktorus un skolotājus, uzņēmumu/mācību centru pārstāvjus), kurus interesē starptautiskā sadarbība, 

pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ mobilitāšu (KA1) un stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde 

un īstenošana par semināra tēmu. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 13. septembris. Plašāk uzzini. 

 

Saruna par mūsu laiku Eiropā, jo #mēsesamkopā 

12. septembrī plkst. 12:30 ES Mājā (Aspazijas bulvārī 28) notiks diskusija par mūsu laiku Eiropā - 

#mēsesamkopā. Tiksimies, lai apmainītos viedokļiem par mūsu laiku un laika ietaupījumu Eiropā, kā 

arī neseno Eiropas vēlēšanu rezultātiem un nākamajiem līdzdalības soļiem. Esam ieplānojuši tikai 

būtisko: 

✓ 5 vienkāršas atbildes uz jautājumu: "Kā Eiropas Savienība ietaupa Tavu laiku?"; 

✓ Sarunu ar Vidzemes Augstskolas rektoru un pētnieku Gati Krūmiņu, kurš pastāstīs, kā orientēties 

Eiropas jaunumu džungļos. 

Ja vēlaties pievienoties, lūdzu apstipriniet savu dalību. Uzzini plašāk.  

Saeimā Valsts kontrole sniedza revīzijas ziņojumu par Lauksaimnieku NVO 

finansējumu 

11.septembrī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā Valsts kontrole sniedza revīzijas 

ziņojumu par Lauksaimnieku NVO finansējumu: “Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības 

nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?” 

Iepazīties ar Valsts Kontroles prezentāciju.   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Lidzdaliba/diskusiju_dokuments_ogp_4_12.09.2019.pdf
mailto:inese.kuske@mk.gov.lv
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40817
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mesesamkopa12092019
https://www.facebook.com/events/2934814396532127/
https://ej.uz/Lauks_finan_ppt
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Aptauja par digitālās demokrātijas attīstību Latvijā 

Aicina piedalīties aptaujā, kas notiek Latvijas Universitātē veiktā pētījuma ietvaros. Pētījuma mērķis ir 

apzināt Latvijas valsts iedzīvotāju paradumus un interesi par līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu 

pieņemšanas procesā Latvijā, tai skaitā, digitālo risinājumu izmantošanu saziņai starp iestādēm un 

iedzīvotājiem.  

Aptauja ir konfidenciāla, tās aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 5 minūtes. Visi aptaujā iegūtie dati 

tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Sniegtās atbildes tiks izmantotas, veidojot ieteikumus digitālās 

demokrātijas vides uzlabošanai Latvijā. Pētījumu atbalsta projekts “Interframe - lv” 

 

V LV PORTĀLS 
Augsta riska NVO darījumi skaidrā naudā - trīs reizes lielāki nekā ienākumi 

Kultūras, atpūtas un sporta nevalstisko organizāciju (NVO) augsta riska darījumu kopsumma pērn un 

aizpērn skaidrā naudā bijusi trīs reizes lielāka nekā ienākumi, analizējot juridisko personu un NVO 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, secinājis Finanšu izlūkošanas 

dienests (FID). Lai gan nevalstiskās organizācijas Latvijā tieši nefinansē un neatbalsta terorismu, tomēr 

ir identificēti vairāki riski un tiek vērtēts, kā tos mazināt. Lasīt plašāk. 

Astoņās NVA filiālēs vēl var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā 

Biedrības un nodibinājumi līdz šī gada 20.septembrim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs 

Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Krāslavā, Rēzeknē, Rīgā un Talsos 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. Uzzināt plašāk. 

 

VI PASAULĒ 
Kursi par donoru atrašanu un izprašanu 

Pirmais solis veiksmīgai līdzekļu piesaistīšanai ir atrast pareizo donoru, kas lieliski atbilst jūsu darba 

kārtībai un jūsu plāniem, kā arī saprast, ko tieši donori vēlas redzēt. Fundsforngos piedāvā sertifikātu 

tiešsaistes kursiem par īpašu cenu.Iegūsi piekļuvi kursiem “Donor Research” un “Finding a Perfect 

Donor Match!” Uzzini plašāk. 

 

Aptuveni 140 000 cilvēku pievienojas FRA aptaujai 

ES mēroga lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBTI) aptauja 2019 ir noslēgusies. 

Aptuveni 140 000 visu vecumu un paaudžu cilvēki dalījās ar Fundamental Rights Platform savos 

stāstos. Šī pētījuma rezultāti, kas ir lielākais LGBTI Naida noziegumu un diskriminācijas apsekojums, 

tiks publicēts 2020. gada sākumā. Tie sniegs nenovērtējamu ieskatu LGBTI cilvēku ikdienas pieredzē 

par diskrimināciju, vardarbību un uzmākšanos dažādās dzīves jomās. Tie ļaus ES iestādēm un 

dalībvalstīm apzināt LGBTI problēmas, ar kurām saskaras cilvēki. Tās arī atbalstīs mērķtiecīgu Eiropas 

un valstu tiesisko un politisko reakciju izstrādi, kas nodrošina viņu pamattiesību aizsardzību.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://digitala-demokratija.questionpro.com/
https://lvportals.lv/norises/308125-augsta-riska-nvo-darijumi-skaidra-nauda-tris-reizes-lielaki-neka-ienakumi-2019
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
https://lvportals.lv/dienaskartiba/307954-astonas-nva-filiales-vel-var-pieteikties-jauniesu-iesaistei-darba-sabiedribas-laba-2019
https://www2.fundsforngos.org/am/finding-and-understanding-donors/
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Eiropas Parlaments apspriedīs FRA ziņojumu par pamattiesībām 2019. gadā 

Fundamental Rights Platform direktors 12. septembrī Briselē iesniedza Eiropas Parlamenta Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai ziņojumu par pamattiesībām 2019, Īpašu uzmanību pievēršot ES 

Pamattiesību hartai.  

 

Aicina aizpildīt aptauju par Pilsoniskās sabiedrības prettiesības grupām 

CIVICUS gatavo ziņojumu, kurā tiek risināti jautājumi par prettiesību grupām. Pētījumā apkopos 

atzinumus par tematu “Pilsoniskās sabiedrības pretestība pret prettiesību grupām un pilsoniskās 

sabiedrības reakcija uz tām”. Ja jums ir bijušas problēmas ar šādām grupām, aicinām aizpildīt aptauju.  

 

European Cultural Foundation ir atvērusi dotācijas  

European Cultural Foundation vēlas atbalstīt cilvēkus, kas strādā Eiropas demokrātisko vērtību 

labā. Cilvēki, kas cīnās par savām pilsoņu tiesībām, par tiesībām uz publisku telpu un 

personiskām brīvībām un par tiesībām uz radošu izpausmi. Mēs meklējam atsevišķas personas vai 

organizācijas, kas strādā vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī. Mēs vēlamies dzirdēt jūsu visradošākās 

idejas mākslas un kultūras, mediju/žurnālistikas, iedzīvotāju rīcības, izglītības, digitālajā un pat dažādu 

nozaru jomā. Pieteikšanās līdz 27. septembrim šeit.  

 

Uzaicinājumu veikt starptautisku pētniecību: Ceļā uz ilgtspējīgām un bioloģiskām 

pārtikas sistēmām 

CORE Organic Cofund aicina pieteikties starptautiskajai pētniecības programmai: Ceļā uz 

ilgtspējīgām un bioloģiskām pārtikas sistēmām. 

Priekšlikumiem jārada pievienotā vērtība ilgtspējīgām un bioloģiskām pārtikas sistēmām saskaņā ar 

ERA-NET mērķiem. Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti sekot vairāku dalībnieku, daudznozaru un 

sistēmas pieejai saistībā ar sarunu tematiem. Uzzināt plašāk par programmu. Pieteikšanās termiņš 4. 

novembris.  

 

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://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2019
https://www.civicus.org/index.php/fr/
https://www.surveymonkey.com/r/?sm=fyyTgJL3KlKUwY50tYODJMy1s1tvJv1DoXKH3qQPk_2F8_3D
https://www.culturalfoundation.eu/action-grants-2019-second-round
http://projects.au.dk/fileadmin/projects/coreorganiccofund/SF_CO_2019_Joint_Call_Pre-Announcement_final_04_07_2019_.pdf
http://projects.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/SF_CO_joint_call_2019_1pager_final.pdf
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

