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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Godināja “Balvas cilvēka izaugsmei” laureātus 

Vakar, 19. septembrī, svinīgā ceremonijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā pasniedza četras “Balvas cilvēka 

izaugsmei”, godinot cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus, kas nesavtīgi iegulda resursus 

sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē.  

 

Balvu par sociālo atbildību saņēma Līga Uzulniece, „Eņģeļa pasts” izveidotāja, kura ir apzinājusi 

visus Latvijas valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientus, izzinājusi katra individuālos sapņus un 

izveidojusi īpašu interneta platformu plašākai sabiedrības iesaistei. Līga brīvprātīgi un pēc savas 
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iniciatīvas ir uzņēmusies darīt labus darbus,  savienojot divas sabiedrības daļas – ārpus mūsu ikdienas 

redzamos, VSAC dzīvojošos cilvēkus ar ikdienā aizņemtajiem, tādējādi noorganizējot vairāk nekā 7000 

Ziemassvētku dāvanu saņemšanu visā Latvijā. „Eņģeļa pasts” šogad noritēs jau  ceturto gadu. 

Balvu par izcilu ieguldījumu izglītībā saņēma Solveiga Medne, Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierzinātņu vidusskolas direktore. 2015. gadā dibinātā Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi 

universitāte un kurā Latvijas talantīgākie skolēni var padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, lai 

sagatavotos inženierzinātņu studijām. 

Balvu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma Agnese Kviese, Ģimeņu un bērnu 

attīstības centrs "Brīnumiņš" izveidotāja. Centra darbs sākās 2006. gadā kā grūtnieču un 

jaundzimušo nodarbību vieta, taču vēlāk tas sāka piedāvāt nodarbības dažāda vecuma bērniem un viņu 

vecākiem. Pēc dažiem gadiem centrs aizsāka atbalsta eņģeļu programmu bērniem ar funkcionālām 

vajadzībām. 

Balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma Ilze Paleja no Latvijas SOS Bērnu ciematu 

asociācijas. Asociācija izveidojusi 2 SOS bērnu ciematus, SOS jauniešu māju, trīs SOS Ģimeņu atbalsta 

centrus un piecus Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem”, sniedzot atbalstu daudziem 

simtiem bērnu un ģimeņu. SOS ģimenēs un jauniešu mājā šobrīd aug 140 bērni un jaunieši, kuri 

zaudējuši savu bioloģisko vecāku aprūpi. Atbalsta centru īstenotajās programmās 2018. gadā palīdzību 

saņēmuši vairāk kā 900 bērni un viņu ģimenes.  

Balvas laureātus apbalvoja ar Goda diplomu un balvu – stilizētu skulptūru „Asns”.  

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

ministrijas pasniedza Goda rakstus katrā kategorijā. 

Goda rakstu par sociālo atbildību saņēma Dana Didžus, Romu mediatore. Dana ir ilggadēja Jelgavas 

pilsētas un rajona čigānu biedrības “Romani čačipen” aktīviste, kura strādā ar romu tautību bērniem un 

jauniešiem. 

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu izglītībā saņēma biedrība "Nākotnes iela". Biedrībā 

apvienojušies Carnikavas novada vecāki, kuri īsteno ieceres bērnu un jauniešu izaugsmes un 

izglītošanas veicināšanas jomā. Biedrības mērķis ir sekmēt augstākus mācību sasniegumus Carnikavas 

novada skolēnu vidū, kuru sekmes dažādu  iemeslu dēļ ir desmitnieka skalas zemākajā pusē. Iniciatīva 

pastāv no 2013.gada.  

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes 

biedrība. Piecu gadu laikā biedrības centrā ir izveidots fizioterapeita, ergoterapeita kabinets, 

multisensorā maņu telpa. Notiek arī radošās darbnīcas, logopēda, audiologopēda, psihologa, 

individuālās un nodarbības grupā. Centram aktīvi darbojoties ar 2018.g. tika uzsākta 

deinstitucionalizācijas projekta realizācija Viesītes novadam. Bezmaksas pakalpojumi tika sniegti 

Neretas un Viesītes sociālās aprūpes centriem. 

Goda rakstu par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē saņēma nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”, 

kas Sarmas Freibergas vadībā darbojās jau 23 gadus ar mērķi dot iespēju bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām izpaust sevi mākslinieciski, attīstīt talantus, piedaloties dažādos fonda rīkotos 

projektos un ar mākslas palīdzību veiksmīgi iekļaujoties sabiedrībā, apzinot savas spējas un nozīmi 

sabiedrībā.  

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

alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā. 

 

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

ar ģimeni, SEB banka un Maxima. Informatīvi atbalstīja LV portāls.  
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“Balvas cilvēka izaugsmei” apbalvošanas ceremonijas foto pieejams šeit: https://failiem.lv/u/6ubx6t7d 

 

Sabiedriskā labuma domnīca ar Finanšu ministriju 

16.septembrī notika pirmā Finanšu ministrijas organizētā domnīca par sabiedriska labuma 

veicināšanas sistēmas pilnveidošanu, nākamā darba grupa notika 23.septembrī.  

Kā svarīgākais secinājums pēc pirmās tikšanās ir, ka nepieciešams pārskatīt sadalījumu starp biedru 

organizācijām, sabiedriskā labuma organizācijām un klubu (profesionālajām) organizācijām, pēc kā 

nepieciešams pārskatīt valsts atbalsta grozu sabiedriskā labuma organizācijām.   

Domnīcā Finanšu ministrija aicinājusi piedalīties NVO organizāciju, Latvijas Valsts prezidenta 

kancelejas, Valsts kancelejas, Valsts ieņēmumu dienesta, Parresoru koordinacijas centra, kā arī Finanšu 

ministrijas 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 darbību regulējošas tiesību sistēmas efektivitāti. 

 

 

Darba grupa sanāksme par tiesību aktu projektu izstrādi sabiedrības integrācijas 

jomā 

25.septembrī notiks darba grupas sanāksme par tiesību aktu projektu izstrādi sabiedrības integrācijas 

jomā jeb izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par to, kādā kārtībā tiek izvēlēti 

nevalstisko organizāciju pārstāvji Sabiedrības intergrācijas fonda padomē.  

 

 

Memoranda īstenošanas padomes sēde septembrī 

25. septembrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija informēs par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027, savukārt Valsts 

kancelejas sniegs informāciju par Tiesību aktu portālu. 

Kā ierasts, tiks nodrošināta arī Memoranda padomes sēdes tiešraide, norāde uz tiešraidi būs redzama 

Ministra kabineta tīmekļvietnes sākumlapā neilgi pirms sēdes sākuma. Ja vēlaties piedalīties 

Memoranda padomes sēdē klātienē, informāciju par Jūsu organizācijas pārstāvju dalību (norādot sēdes 

dalībnieku datus šādā secībā: uzvārds, vārds* un personu apliecinošā dokumenta numurs (kurš tiks 

uzrādīts iekļūšanai Ministru kabineta ēkā vai personas koda pirmā puse*) līdz 24. septembra plkst. 

17.00  uz e-pastu. Nākamā sēde 30. oktobrī plkst. 11:00. 

 

 

Olainē, Kandavā un Rīgā norisināsies iedzīvotāju diskusijas par saliedētas 

sabiedrības veidošanu  

Latvijas Pilsoniskā alianse oktobrī organizēs iedzīvotāju diskusijas trīs Rīgas reģiona pilsētās:  

✓ 10.oktobrī - Olainē, koprades telpā “Dzīvoklis”, Zemgales ielā 29 – 1. stāvā; 

✓ 17.oktobrī  - Kandavā, Kandavas novada sociālajā dienestā, Jelgavas ielā 4a; 

✓ 24.oktobrī - Rīgā, Latvijas Pilsoniskās alianses birojā, Alberta ielā 13, lai kopīgi izvērtētu 

līdzšinējo saliedētības politiku un piedāvātu idejas saliedētākas sabiedrības veidošanai 

turpmākajos gados.  
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Tādēļ aicinām Rīgas reģiona iedzīvotājus piedalīties šajās 

diskusijās, kur mērķis atrast jaunas idejas/pieejas 

sabiedrības saliedēšanai un palīdzēt tapt Saliedētības 

politikas pamatnostādnēm. Reģionālās diskusijas notiks no 

plkst.18.00-21.00. Aicinām iedzīvotāju diskusijām pieteikties 

šeit.  

Arī citos reģionos tiks rīkotas diskusijas, par kuru norisi būs 

atbildīgi reģionālie NVO resursu centri. 

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.  

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas 

konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

 

 

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 
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atšķiras dažādu komisiju darbs, kas ir riskantākie interešu aizstāvības paņēmieni.  

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”.  

 

 

Biedru telpā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 

“12 gadu laikā biedrība ir kļuvusi par vienu no 

diviem nacionālajiem palīdzības servisiem, kas 

nodrošina valsts apmaksātus rehabilitācijas 

pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem. 

Šobrīd organizācija turpina sniegt atbalstu 

personām, kuras cietušas no cilvēku 

tirdzniecības,” intervijā atklāja biedrības 

„Patvērums „Drošā māja”” valdes priekšsēdētāja Gunta Vīksne. Interviju vari lasīt 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  
Izziņo pasaules lielāko mācību stundu 

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija 

“Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 

2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien. Akcijai jau piekto gadu aicinātas pievienoties arī 

Latvijas izglītības iestādes. 

Mācību stundas vai nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina īstenot laikā no 23. 

septembra līdz 31. oktobrim. Akciju organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta 
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Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas 

platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības 

fonda Ekoskolu programma u.c. Uzināt plašāk.  

 

Latvijas ANO Jauniešu delegāte piedalīsies ANO Ģenerālasamblejā 

Latvijā šogad ieviestās Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programmas ietvaros 

Latvijas pirmā ANO Jauniešu delegāte Kristiāna Plāte piedalīsies ANO Ģenerālasamblejas 74. 

sesijā, kas norisināsies no 17. līdz 30. septembrim Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī 

pārstāvēs Latviju ANO Jauniešu klimata samitā 21. septembrī un atbalstīs Latvijas delegāciju 

citos pasākumos. Ģenerālasamblejas sesijas ietvaros norisināsies vairāki augsta līmeņa pasākumi, tai 

skaitā ANO Klimata samits, kura darba plānā ietilpst arī ANO Jauniešu klimata samitā sasniegtā 

apspriešana. ANO Jauniešu klimata samita mērķis ir vienot jauniešus un pilsoniskās sabiedrības 

aktīvistus, lai veicinātu paaudžu dialogu un rastu konkrētas iniciatīvas turpmākai rīcībai. Uzzināt plašāk. 

 

Jauno zemnieku klubs aicina uz atvērto durvju dienu! 

Lai veicinātu jauniešu iesaisti nevalstisko 

organizāciju darbībā un kvalitatīvāku jauno 

lauksaimnieku komunikāciju biedrība “Latvijas 

Jauno zemnieku klubs” aicina visus interesentus 

uz atvērto durvju dienu.  Pasākums notiks 

8.oktobrī pulksten 19:00 biedrības birojā 

Krišjāņa Barona ielā 40, Jelgavā, 

210.kabinetā. Atvērto durvju dienas neoficiālajā 

daļā būs iespēja iesaistīties dažādās iepazīšanās 

aktivitātēs, apmainīties ar kontaktiem, saturīgi 

pavadīt vakaru un gūt jaunus priekšstatus par 

jauniešu pilsonisko aktivitāti un iespējām 

ikkatram līdzdarboties! 

Biedrības pārstāvji laipni sagaidīs ikvienu 

interesentu, būs silta tēja/kafija, kārumi un atvērta atmosfēra, kuru nodrošinās Jauno zemnieku kluba 

entuziasti!  

 

LOSP atbalsta LM plānu samazināt bezdarbnieku pabalsta izmaksas termiņu un 

apmēru 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) atbalsta Labklājības ministrijas plānu no 

nākamā gada samazināt bezdarbnieku pabalsta izmaksas termiņu un apmēru. 

”Laukos darbinieku problēma ir ļoti samilzusi, un es pat neteiktu, ka valstī ir nevis liels bezdarbs, bet 

uzsvērtu, ka valstī ir daudz cilvēku, kuri nevēlas strādāt. Uzskatu, ka, ja darbinieks aiziet no darba uz 

paša vēlēšanos, tad bezdarbnieka pabalstu vajadzētu maksāt tikai vienu mēnesi, savukārt citās situācijās 

nedrīkstētu maksāt pabalstu ilgāk par trīs mēnešiem,” uzsver Lauksaimniecības Statūtsabiedrību 

asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Balode. Lasīt plašāk.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308217-izzino-pasaules-lielako-macibu-stundu-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308378-latvijas-ano-jauniesu-delegate-piedalisies-ano-generalasambleja-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308463-losp-atbalsta-lm-planu-no-samazinat-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksas-terminu-un-apmeru-2019
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III NVO INFORMĒ 
Nāc un diskutē! Jo diskusijas saliedē! 

Sveiks, vidzemniek! Tev ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, kopā ar Kultūras 

ministriju izstrādājot Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Piedaloties Vidzemes reģiona 

diskusijās, Tu vari paust savu viedokli un rosināt savus 

priekšlikumus problēmu risināšanai. Pamatnostādnes noteiks, 

kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada. 

Piedalies un veido jauno politiku arī Tu! 

Šajā un nākamajā gadā tiks izstrādāts Latvijas sabiedrībai nozīmīgs 

dokuments - Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes (iepriekš 

saukts – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 

Integrācijas politikas pamatnostādnes jeb NIPSIP).  

Nav jābūt iestādes vadītājam vai novada deputātam, lai paustu 

savas domas un viedokli par dažādu sabiedrības grupu saliedētību 

Latvijā. Ikviens Vidzemes iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma, 

dzimuma, tautības un pilsonības, tiek aicināts piedalīties kādā no 

Vidzemes reģiona diskusijām: 

✓ 16. oktobrī Madonā, Madonas novada bibliotēkā (Skolas 12) 

plkst.15.00; 

✓ 22. oktobrī Valmierā, Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu 

4) plkst.15.00; 

✓ 24. oktobrī Alūksnē, Alūksnes NVO atbalsta centrā (Dārza 8a) plkst.15.00. 

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi šeit, līdz 14. oktobrim. Reģionālās 

diskusijas tiks rīkotas arī citos reģionos, par kuru norisi ir atbildīgi reģionu nevalstisko organizāciju 

centri. 

Katras diskusijas laikā tapušie problēmu risinājumi un citi priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti tālāk 

Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai. Šī ir Tava iespēja piedalīties Saliedētas sabiedrības 

veidošanā! 

 

Aicina piedalīties forumā “Kultūras līderība Latvijas reģionos” 

16. oktobrī Siguldā, kultūras centrā “Siguldas Devons” norisināsies forums “Kultūras līderība 

Latvijas reģionos”. Forumu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību 

“Sadarbības platforma”, British Council pārstāvniecību Latvijā un biedrību “CultureLab”. Finansiālu 

atbalstu sniedz Kultūras ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds. 

Latvijā dažādu vietējo kopienu līderi ir apvienojušies neformālā kustībā “Latvijas kultūras vēstnieki”. 

Foruma laikā tiks pārrunāti “Latvijas kultūras vēstnieku” kustības mērķi un nākotnes virzība, 

izskatīti uzdevumi nākamajam politikas plānošanas periodam (2021. – 2027. gads) un diskutēts 

par kultūras un kopienas līderības vietu jaunajā Latvijas Nacionālās attīstības plānā.  

Ar priekšlasījumiem uzstāsies sabiedrības viedokļa līderi un “Latvijas kultūras vēstnieku” kustības 

aizsācēji. Klātesošajiem būs iespēja iepazīt kustības “Aktīvās kopienas” (“Active citizens”), kas attīstās 

Lielbritānijā, Igaunijā un Lietuvā, labo praksi un pieredzi līderības jomā. Pieteikšanās forumam līdz 10. 

oktobrim. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC00PHRc4sh9RQ1WtIAY5gGsDDlPCalXW4aP8F02lnUBRkYA/viewform
http://ejuz.lv/22fw
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Ēterā savu skanējumu sāk raidījums “Ar atgriešanos” 

Reģionālā radiostacija „Divu krastu radio” deviņu raidījumu sērijā diskutēs par atgriešanās 

iespējām Latvijā, it īpaši  Latgalē, lai tur veidotu savu nākotni. Ar kādām problēmām  reemigrantiem 

jāsastopas un kā tās atrisināt? Uzzināsim kurās valsts iestādēs  iespējams saņemt informāciju un 

palīdzību, ja jūs, vai jūsu radinieks vēlas atgriezties dzimtenē. Informēsim par uzņēmumiem, kas 

piedāvā darba iespējas Latgalē. Uzklausīsim tos, kas atgriezušies un tos, kas vēlas atgriezties. Raidījums 

notiks trešdienās plkst.18:20 ar atkārtojumiem svētdien plkst.14:00, otrdien plkst.16:20. Noklausīties 

iespējasm šeit. 
 

Pārdaugavā ierīkos „kaķu pilsētiņu” 

Rīgas dome nodos zemesgabala daļas bez adreses (Kandavas ielas un Tapešu ielas rajonā) bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Šri Ganeša”, kas tur plāno īstenot projektu „Kaķīšu iela”. 

Biedrība „Šri Ganeša” plāno izmantot esošo žogu un izveidot papildus norobežojumu ar tīklu, lai 

nepieļautu nesankcionētu dzīvnieku iekļūšanu un izkļūšanu no teritorijas, kas tiks pielāgota 

komfortablai bezsaimnieka kaķu dzīvošanai. 

Zemi biedrībai plānots nodot uz laiku līdz desmit gadiem. Zemes nodošanai un „kaķu pilsētiņas” 

projekta realizēšanai piekritusi gan Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, gan Pārtikas un veterinārais 

dienests, gan Vides pārvalde. Pret šo ieceri neiebilst arī aptaujātie vietējie iedzīvotāji. 

 

Mārtiņa Rītiņa jubilejas svinībām 

19.oktobrī plkst. 19.00 "Hanzas Peronā" (Hanzas iela 16a) notiks izcilā un atraktīvā šefpavāra Mārtiņa 

Rītiņa apaļās jubilejas svinības. 

Iegādājoties ieejas karti uz pasākumu sev, ģimenei un draugiem, Jūs reizē atbalstīsiet Mārtiņa fondu 

un  rehabilitācijas centru “Dūjas”. Pasākumā paredzēta arī īpaša labdarības izsole, kurā iegūtie 

līdzekļi tiks ziedoti šiem mērķiem. Ceļazīmi uz pasākumu iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” 

kasēs.  

 

NVO apmācību cikls par projektu vadību  

25. septembrī, no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A norisināsies pirmā nodarbība 

semināru ciklā “Projektu vadība”. Semināru ciklā paredzētas četras nodarbības: septembra  

nodarbībai sekos apmācības 2., 9. un 16. oktobrī.  

Nodarbības vadīs Inese Vaivare - projektu vadības eksperte, “LAPAS” direktore, “eLPA” padomes 

locekle, globālā nacionālo NVO platformu tīkla “Forus” padomes locekle un Eiropas reģiona pārstāve.  

Apmācību cikla mērķis ir sniegt nevalstisko organizāciju dalībniekiem zināšanas un praktisko 

pieredzi projektu pieteikumu izstrādē. Paredzams, ka nodarbību rezultātā dalībnieki būs formulējuši 

savas projektu idejas un sagatavojuši pamatinformāciju projekta pieteikuma sagatavošanai kādā no 

projektu konkursiem. Pieteikties apmācību ciklam.  

 

Rīgas un Zemgales reģiona NVO pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference 

26. septembrī norisināsies Rīgas un Zemgales reģiona NVO pieredzes apmaiņas un tīklošanās 

konference. NVO namā tiksies Rīgas, Jelgavas, Jēkabpils, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Bauskas 

pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai dalītos pieredzē un labajā praksē par nevalstiskā 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://rezekneszinas.lv/lv/RADIO-RAIDIJUMI/1/9843/Etera-savu-skanejumu-sak-raidijums-%E2%80%9CAr-atgriesanos%E2%80%9D
https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/73750)
http://ejuz.lv/projvad2019
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sektora un pašvaldību sadarbības modeļiem. Konferences noslēgumā paredzēta “tīklošanās”, lai 

neformālākā gaisotnē savstarpēji iepazītos un pārrunātu sadarbības iespējas.  Uzzini plašāk.  

 

V LV PORTĀLS 
Kultūras ministrija aicina izvirzīt pretendentus Izcilības balvai kultūrā 

Kultūras ministrija (KM) jau sesto gadu aicina pieteikt pretendentus Izcilības balvai kultūrā; pieteikumu 

iesniegšanas termiņš - 15. oktobris. Izcilniekus apbalvojumam var izvirzīt juridiskas personas, valsts 

un pašvaldības institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar kultūras procesu 

nodrošināšanu, kā arī KM nozaru konsultatīvās padomes. 

Apbalvojuma pasniegšanas mērķis - izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga 

sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, 

veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā. 

Uzzināt plašāk.  

 

Rīgā plāno ieviest tūrisma nodevu 

No 2021. gada Rīgā plānots ieviest tūrisma nodevu, lai gūtu finansējumu Rīgas kā tūrisma galamērķa 

attīstībai un pilsētas popularizēšanai. To paredz trešdien, 18.septembrī, Rīgas domes Finanšu un 

administrācijas lietu komitejā akceptētais saistošo noteikumu projekts. Uzzināt vairāk.  

 

Dod zaļo gaismu 36 pašvaldību izveidei 

Latvijā 119 pašreizējo administratīvo teritoriju vietā jāizveido 36 pašvaldības – tā paredz otrdien, 17. 

septembrī, valdībā akceptētais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

piedāvājums konceptuālajā ziņojumā “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”. Sākotnējam 35 

teritoriju modelim ir pievienots Ulbrokas novads. Uzzināt plašāk.  

 

VI PASAULĒ 
Projektu uzsaukumums pilsētu problēmu risināšanai 

Urban Lab of Europe ir izsludinājusi UIA iniciatīvu. Uzaicinājuma mērķis ir sniegt pilsētu teritorijām 

visā Eiropā resursus, lai pārbaudītu jaunus un nepierādītus risinājumus pilsētu problēmu risināšanai. 

Projekta iesniegšanas termiņš: no 16. septembra līdz 12. decembrim. Uzzināt vairāk.  

 

Eiropas Komisija izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus “Altiero Spinelli 

balvai 

Balvā tiek apbalvoti izcilie darbi, kas uzlabo iedzīvotāju izpratni par ES, palīdz paplašināt atbildību par 

Eiropas projektu un attīstīt Eiropas identitāti. balva pirmo reizi tika pasniegta 2017. gadā. Šogad tiks 

piešķirtas 16 godalgas. Uzzināt plašāk. 
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Publicēts Pasaules NVO tehnoloģijas ziņojums 2019 

Savā ceturtajā 2019. gada ziņojumā par globālajām NVO tehnoloģijām ir sniegti 100 + tehnoloģiju 

kritēriji NVO un labdarības organizācijām visā pasaulē. Dati atklāj, kā organizācijas izmanto tīmekļa un 

e-pastus, tiešsaistes līdzekļu piesaisti, sociālos medijus, produktivitātes programmatūru un jaunās 

tehnoloģijas. Uzzināt vairāk.  

 
 

 

Izsludina globālo plašsaziņas līdzekļu konkursu par darbaspēka migrāciju 

Konkursa mērķis ir veicināt kvalitatīvu ziņošanu par darbaspēka migrāciju, lai labāk aizsargātu 

migrējošo darba ņēmēju tiesības. 

Starptautiskā darba organizācija (ILO) uzsāk savu piekto ikgadējo globālo mediju konkursu, lai atzītu 

darbaspēka migrācijas paraugu plašsaziņas līdzekļos. Šā gada temati ir “godīga pieņemšana darbā” un 

“darbaspēka migrācijas nākotne”. Pirmo reizi konkursam ir piešķirta studentu balvu kategorija un 

iespēja saņemt stipendiju balvu. 

Konkursa mērķis ir veicināt kvalitatīvu ziņošanu par darbaspēka migrācijas jautājumiem. Visā pasaulē 

migranti savās darbavietās un kopienās saskaras ar aizspriedumiem, neiecietību un stigmatizāciju. 

Negatīvi publiskie stāstījumi var izraisīt ļaunprātīgu izmantošanu un ekspluatāciju, kā arī apdraudēt 

sociālo kohēziju. Konkursa pieteikšanās termiņš: 31. oktobris. 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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