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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Latvijas ziņojums par pilsoniskās 

sabiedrības ilgtspējīgu attīstību 

2018.gadā 

Amerikas Savienoto Valstu starptautiskās 

attīstības aģentūra (United States Agency for 

International Development (USAID)) 

sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi jau 

14.gadu, apkopojot ekspertu viedokļus, gada 

laika spilgtākos notikumus pilsoniskajā 

sabiedrībā, kā arī analizējot citu ziņojumu 

rezultātus, izstrādājusi Latvijas ziņojumu 

par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu 

attīstību.  

Pilsoniskās sabiedrības indekss nosaka 

nevalstisko organizāciju darbības un 

darbības vides stāvokli konkrētajā valstī, 

un šie situācijas apraksti par katru valsti ļauj 

vairāku gadu garumā konstatēt NVO sektora 

attīstības progresu vai regresu tādas tēmas 

kā:  NVO ilgtspēja, tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, 

pakalpojumu sniegšana, sektora infrastruktūra, publiskais tēls. Kopumā NVO ilgtspēja 2018. gadā ir 

palikusi nemainīga, apliecinot, ka pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja pastāv. Tomēr kopš 2016.gada 

finanšu ilgtspēja turpina pasliktināties, ko ietekmējusi gan nodokļu politikas reforma, gan arī citu 

finanšu avotu samazināšanās. Savukārt interešu aizstāvības spējas 2018.gadā ir uzlabojušās – kā 

norādīja eksperti, NVO un to darbinieki kļuvuši profesionālāki savās interešu aizstāvības aktivitātēs. Tai 

pat laikā publiskais tēls, neskatoties uz faktu, ka arvien vairāk cilvēku apzinās pilsoniskās 

sabiedrības nozīmīgumu un lomu sabiedrībā, pēdējos gados tiek bojāts. Nereti izskan politiķu un 

augstu amatpersonu negatīva retorika saistībā ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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Iepazīties ar ziņojumu latviešu un angļu valodās, kā arī ar kopējo Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas 

indeksu 2018. 

 

Sabiedriskā labuma domnīca ar Finanšu ministriju 

Kā iepriekš informējām, Finanšu ministrija organizē viedokļu apmaiņas domnīcu, kurā uzaicināti 

piedalīties valsts un NVO organizāciju pārstāvji, tai skaitā arī Latvijas Pilsoniskā alianse. Domnīcas 

mērķis ir pārrunāt un izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā labuma veicināšanas sistēmas 

pilnveidošanu un sabiedriska labuma organizāciju darbību regulējošas tiesību sistēmas 

efektivitāti. 

Līdz šim domnīcā pārrunāti izaicinājumi, ar kuriem saskaras sabiedrisko labuma organizācijas, kas ir 

sabiedriskais labums un sabiedriskā labuma organizācijas, tai skaitā, kādām organizācijām un kādiem 

mērķiem būtu piešķirams sabiedrisko labuma statuss, savukārt 7.oktobra sēdē tiks diskutēts par valsts 

atbalsta grozu sabiedrisko labuma organizācijām. 

 

Notiks Alianses Mediju un Sabiedriskā pasūtījuma darba grupas sēde 

7.oktobrī notiks Latvijas Pilsoniskās alianses Padomes izveidotās darba grupas sēde par sabiedrisko 

pasūtījumu, kurā LPA biedri piedalīsies publiskā pasūtījuma noformulēšanas procesā. Darba grupa 

tika izveidota, lai kopīgi izstrādātu to, kā nevalstiskās organizācijas vēlētos, lai pilsoniskās sabiedrības 

un demokrātijas jautājumi parādītos publiskā pasūtījuma tekstā, ko iesniegt NEPLP. NEPLP 

Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadītāja vietniece ir Zaiga Pūce, kas ir arī šīs darba grupas vadītāja.  

 

 

Nevalstiskais sektors tikās ar Tieslietu ministrijas un Finanšu izlūkošanas dienesta 

pārstāvjiem 

18.septembrī notika Latvijas Pilsoniskās alianses un Providus organizētā sabiedriskā labuma 

organizāciju un Tieslietu ministrijas un Finanšu izlūkošanas dienesta tikšanās, lai pārrunātu 

detalizētāk publicētajā ziņojumā par nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas identificētajiem riskiem. Pēc garām diskusijām: 

✓ Visi bija vienisprātis, ka skaidras naudas aprite izejošajos maksājumos Latvijas nevalstiskajām 

organizācijām nav tipiska, tāpēc lielas skaidrās naudas izmaksas var būt iemesls uzdot 

nevalstiskajai organizācijai papildus jautājumus par to mērķi. 

✓ Nepieciešams uzlabot nevalstisko organizāciju gada pārskatu saturu un  sniegšanas procesu, tai 

skaitā, digitalizējot gada atskaites formas (vadības ziņojumu), papildināt ar ailītēm, kur atsevišķi 

atzīmēt skaidras un bezskaidras naudas plūsmas, kā arī ieviest ailīti, kur atzīmēt vienu vai 

vairākas jomas, kurā darbojas attiecīgā organizācija. Apzinoties, ka jebkādu prasību vai 

dokumentu izmaiņas rada papildus administratīvo slogu nevalstiskajām organizācijām, būtiski, 

ka šādas un/vai citas noderīgas izmaiņas notiktu vienlaikus un pēc iespējas reti. 

✓ Būtu vēlams, ka FID nākamajā periodā jau konkrētāk pievērstos specifiskām augsta riska 

organizācijām (piemēram, tām, kurām bijušas netipiskas skaidrās naudas izmaksas) un censtos 

izvairīties no vispārinātiem apgalvojumiem par sektoru kopumā. Jāapzinās, ka vispārināti 

apgalvojumi par nevalstisko sektoru vai sabiedriskā labuma organizācijām ne tikai met ēnu uz 

visām organizācijām, bet arī apgrūtina to pieeju banku finanšu pakalpojumiem. 

✓ Nepieciešams veicināt izpratni publiskajā un nevalstiskajā sektorā par iespējamiem finanšu 

riskiem un labu pārvaldību. Viens no iespējamiem rīcības virzieniem:  radīt uzticamas 

nevalstiskās organizācijas pazīmju sarakstu. Šādas pazīmes var būt, piemēram, SLO statusa 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/20191004174705667.pdf
https://nvo.lv/uploads/201910041745409456.pdf
https://nvo.lv/uploads/201910041747406956.pdf
https://nvo.lv/uploads/201910041747406956.pdf
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esamība, nav ievērojamu skaidras naudas izmaksu, publiski pieejama informācija par tās 

darbību, utt. 

 

 

Tiksies Memoranda padomes konferences organizatoriskā darba grupa 

8.oktobrī notiks darba grupas Memoranda padomes konferences mērķu un sasniedzamo rezultātu 

definēšanai pirmā tikšanās. Darba grupas sastāvā paredzēts iekļaut trīs NVO un Ministru kabineta 

sadarbības īstenošanas memoranda padomes nevalstisko organizāciju pārstāvjus un pārstāvjus no valsts 

pārvaldes: Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas vai Finanšu ministrijas. 

Darba grupu vadīs pārstāvis no Valsts kancelejas. 

 

 

Ar tēmu “Uzdrīkstēties kopā” uzstāsimies sabiedrības vadītāju konferencē 

"Celtspēja"  

11. oktobrī, koncertzālē Lielais dzintars, Liepājā 

norisināsies sabiedrības vadītāju konference 

“Celtspēja” Latvijas Pilsoniskās alianses 

direktore Kristīne Zonberga un LAPAS direktore 

Inese Vaivare dalīsies savā pieredzē par šādām 

tēmām: globālās un lokālās pārmaiņas, atbildība 

un sadarbība, drosme eksperimentēt, pilsoniskā 

sabiedrība – partneris nevis bieds. Uzzini plašāk.     

 

 

Pilnveido NVO sektora līderu interešu aizstāvības darba efektivitāti  

3.oktobrī domnīca Providus un Latvijas 

Pilsoniskā Alianse organizēja vienas 

dienas apmācībām “Veiksmīga 

interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast 

pareizās durvis, pie kurām klauvēt?”  

Tajā NVO pārstāvji apguva interešu 

aizstāvēšanu Saeimā, detalizētāk 

iepazīstot likumdošanas procesu, tā 

organizēšanu, iesaistītās puses un 

līdzdarbības iespējas, kā arī uzzināja 

ļoti praktiskus ieteikumus par to, kā 

atšķiras dažādu komisiju darbs un kādi 

ir riskantākie interešu aizstāvības 

paņēmieni. 

Apmācību ietvaros organizāciju 

pārstāvji veica arī praktiskus 

uzdevumus, izstrādājot interešu 

aizstāvības plānu organizācijai 

svarīgā jautājumā. Praktiskajā darbā 

savu atbalstu sniedza Providus vadošās 

pētnieces Iveta Kažoka un Līga 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.celtspeja.lv/lv/
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Stafecka, kā arī jurists un Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr.iur. Edvīns 

Danovskis, kuram ir ievērojama pieredze likumdošanas darbā Saeimā.  

Apmācības bija balstītas uz praktisko pieredzi, ko 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.  

 
Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar Vācijas Ārlietu ministrijas 

finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības NVO līderiem” 

(Thematical workshops for NGO leaders)” īstenošanai”. 

 

 

 

Tuvojas SCOPE e-apmācību testēšana  

No 30.septembra līdz 2.oktobrim Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāves – Kristīne Zonberga, Anita Īvāne 

un Zane Popova Tallinā piedalījās projekta “SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and 

Professional Education for the Third Sector” apmācībās un parteru tikšanā.  

Apmācību laikā bija iespēja iepazīties ar SCOPE e-platformas vizuālo izskatu un funkcionalitāti, e-

nozīmītēm (badge), kuras varēs saņemt pēc e-apmācību kursa beigām un kuras apliecinās iegūtās 

kompetences un prasmes. 

Drīzumā aicināsim arī Latvijas organizācijas iesaistīties e-apmācību platformas testēšanā, lai kopīgi 

izstrādātu rīku NVO kompetenču uzlabošanai šādās jomās: pārvaldība; riska menedžments; finanšu 

menedžments, komunikācija un finanšu piesaiste. 

 

  
 

SCOPE ir Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), 

Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán 

(Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija). 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.wheel.ie/
http://www.nvo.lv/lv/news/
https://scvo.org.uk/
http://www.ancosan.ie/
https://www.discendum.com/references/ok_en/
http://www.terveilm.ee/leht/
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Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru 

viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura 

apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku 

izmantošanu. 

 

 

Aicinām uz diskusijām par saliedētu sabiedrību Olainē, Kandavā un Rīgā   

Oktobrī, trīs Rīgas reģiona pilsētās - Olainē, 

Kandavā un Rīgā  - norisināsies Latvijas 

Pilsoniskās alianses rīkotas iedzīvotāju 

diskusijas, kuras mērķis ir atrast jaunas idejas un 

pieejas sabiedrības saliedēšanai un palīdzēt tapt 

Saliedētības politikas pamatnostādnēm. 

Iedzīvotājus aicinām aizpildīt pieteikuma anketu līdz 

21.oktobrim. 

Kultūras ministrija ir sākusi politikas plānošanas 

dokumentu izstrādi, kas noteiks, kāda būs sabiedrības 

saliedētības politika Latvijā turpmākajos septiņos 

gados. Diskusiju mērķis ir panākt, lai šie dokumenti 

tiktu izstrādāti, balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm, 

turklāt procesā iesaistot iedzīvotājus, kuri reprezentē 

sabiedrības portreta dažādību, tai skaitā, kuru dzimtā 

valoda nav latviešu valoda. 

“Svarīgi, ka apspriešanas procesu daļēji organizē 

sabiedriskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības 

jomas eksperti, kuriem rūp izstrādājamo dokumentu 

kvalitāte un iekļaujošs process,” uzsver Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. 

Diskusijas norisināsies visos Latvijas reģionos 

oktobrī, tās organizēs reģionālie NVO resursu centri.  

Latvijas Pilsoniskā alianse diskusijas organizēs trīs 

Rīgas reģiona pilsētās: 10.oktobrī - Olainē, Olaines Jauniešu centrs "Popkorns", Veselības iela 

7; 17.oktobrī  - Kandavā, Kandavas novada sociālajā dienestā, Jelgavas ielā 4a un 24.oktobrī - Rīgā, 

Latvijas Pilsoniskās alianses birojā, Alberta ielā 13. Diskusijas vadīs Dace Akule, kurai ir daudzu gadu 

pieredze, strādājot pilsoniskās sabiedrības organizācijās, tai skaitā ar sabiedrības saliedētības 

jautājumiem. Viņa ir iniciējusi un īstenojusi Pilsoņu debates par integrāciju 2012.gadā pēc referenduma 

par krievu valodas statusu Latvijā. Tāpat Dace ir vadījusi Ekonomikas ministrijas darba grupu 

remigrācijas plāna izstrādei, lai palīdzētu labāk Latvijā atgriezties emigrējušajiem tautiešiem. 

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/SaliedetibaRigas_regions
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Biedru telpā – Centrs Marta 

“Viens no lūzumpunktiem, kas uzdeva 

organizācijai jautājumu “Būt vai nebūt” bija 

2009. gada krīze, kad jau tā tik grūti piesaistāmos 

līdzekļus bija praktiski neiespējami iegūt. 

Meklējām radošu risinājumus un izmantojām 

citus talantus, kas mums bija. Tā kā ar Ditu Lāci 

mēdzām uzstāties no bērnības, sniedzot 

muzikālus priekšnesumus, tad ierakstījām skaņu diskus un koncertējām Ziemeļvalstīs, lai piesaistītu 

MARTAs darbam resursus. Un izdevās sasniegt arvien vairāk cilvēku, kas līdz šim nezināja par cilvēku 

tirdzniecību, vardarbību un kam radās interese mūsu darbu atbalstīt. Un mums izdevās – mēs esam, 

intervijā atklāj resursu centra sievietēm MARTA vadītāja Iluta Lāce. 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  
 “Labo darbu nedēļa 2019” no 07. līdz 13. oktobrim 

„Labo darbu nedēļa” – tā ir nedēļa, kas norisinās jau 11. 

gadu pēc kārtas un tās laikā visa Latvijas sabiedrība tiek 

aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas 

neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai jūsu brīvo laiku un 

darbu. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots. 

Ko jūs varat darīt kopā ar savu ģimeni, draugiem vai darba 

kolektīvu ?  

✓ doties uz dzīvnieku patversmi;  

✓ apciemot vientuļos pensionārus, palīdzot dārza 

darbos, atnesot pirkumus no veikala vai 

aprunājoties pie tējas tases;  

✓ sakopt vietējo apkārtni; 

✓ ziedot asinis, pārtiku vai apģērbu tiem, kam tas 

nepieciešams; 

✓ dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi 

padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam 

ikdienā ir vientuļi; 

✓ veikt jebkuru darbu, par kuru saņemsiet pretī 

sirsnīgu “Paldies!”,  un tā būs liela pateicība un 

prieks par padarīto darbu arī jums!  

Aiciniet citus pievienoties jūsu darbam un ievietojiet 

informāciju arī par savu plānoto darbu. Kad labais darbs padarīts, informējiet par to pārējos, ievietojot 

aprakstu un fotogrāfijas šeit. Ja zināt, kam noderētu palīdzība, droši rakstiet un visi kopā mēs varēsim 

palīdzēt! Iedvesmai, šeit apskatāmi pagājušajā gadā reģistrētie labie darbi. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/201910041717268872.pdf
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/ieplano-savu-labo-darbu
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/registre-paveikto-darbu
mailto:info@palidzesim.lv
http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivs
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Oktobrī foto projekts "Sapņu tilti" viesosies Saulaino dienu bibliotēkā  

Vēlamies informēt, ka no 1. oktobra līdz 31. oktobrim Saulaino dienu bibliotēkā, Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcā, būs iespēja skatīt foto izstādi “Sapņu tilti,” kura tapusi sadarbībā ar pasaules 

atzinību guvušo Andželu Forkeri (Angela Folker), Latvijā zināmām personībām.Vairāk par projektu var 

atrast mājas lapā. 

 

Pateicoties 5% PVN likmei Latvijā joprojām zemākās dārzeņu cenas 

Turpinot diskusiju par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes dārzeņiem, augļiem un 

ogām ietekmi uz valsts ekonomiku un lauksaimniecību, atgādinām, ka ir pieaudzis reģistrēto PVN 

maksātāju skaits augļkopībā un dārzeņkopībā, pieaudzis šo nozaru preču un pakalpojumu apgrozījums, 

kā arī palielinājies vidējais atalgojums, secināms saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 

datiem. Lauksaimnieki šai idejai ticēja arī pirms visu pētījumu un kontroļu veikšanas, jo šis solis  ir 

devis pozitīvus ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Samazināta PVN likme nodrošina arī 

maznodrošinātājiem lielāku pieejamību veselīgai pārtikai un veicina augļu un dārzeņu patēriņu visu 

iedzīvotāju vidū. 

Pēc Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrības “Latvijas dārznieks” biedru 

veikta monitoringa, šī gada 39.kalendārā nedēļā populārāko svaigo dārzeņu mazumtirdzniecības cenas 

“Maxima” veikalos Latvijā ir zemākas nekā tiem pašiem produktiem Lietuvā. 

 

“Satori” aicina diskutēt par ziedošanas kultūru Latvijā un vāc ziedojumus 

Interneta žurnāls "Satori" sāk kampaņu "BEZ UPURA NAV UZVARAS", kurā aicina diskutēt par 

ziedošanas kultūru Latvijā kā nepieciešamu pilsoniskās atbildības izpausmi. Kampaņas centrālais 

notikums ir priekšlasījumi un publiska diskusija "Birojnīcā" 8. oktobrī plkst. 19.00. Paralēli tam 

"Satori" vāc ziedojumus žurnāla darbības uzturēšanai. Uzzini plašāk.  

 

Šī relīze, priekšlasījumi un diskusija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu 

no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par to saturu atbild biedrība "Ascendum". 

 

Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” 

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Tiesībsargu 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. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.sapnutilti.lv/
https://www.satori.lv/article/upuret-un-uzvaret
https://www.satori.lv/ziedot
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Konkurss ir kļuvis par neatņemamu ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt 

cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādējādi 

gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot 

sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā. 

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, vēl tikai līdz 7.oktobrim nosūtot pieteikumus uz e-pasta 

adresi. Pieteikuma anketas un konkursa nolikumu atradīsiet pielikumā, kā arī Tiesībsarga biroja mājas 

lapā.  

 

III NVO INFORMĒ 
Oktobris – “Time to Move” mēnesis jauniešiem 

visā Eiropā 

Lai informētu jauniešus par plašajām iespējām iesaistīties 

Eiropas projektos, brīvprātīgajā darbā vai pašiem rakstīt un 

īstenot projektus, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem 

Eurodesk oktobrī visā Eiropā organizē kampaņu “Time to 

Move”. Visā Latvijā notiks 17 pasākumu, kas palīdzēs 

jauniešiem izzināt viņu iespējas līdzdarboties dažādās ES 

aktivitātēs. Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra, sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem 

koordinatoriem un informācijas punktiem. Pasākumu 

kalendāru atradīsiet šeit.  

 

Aizvadīta World Cleanup Day jeb Pasaules talka 

21.septembrī notika visas pasaules kontekstā nozīmīgs pasākums – World Cleanup Day jeb Pasaules 

talka. Cilvēki no 179 valstīm, tostarp Latvijas, apvienojās ar vienu mērķi: padarīt planētu tīrāku un 

veselīgāku mums visiem. 24 stundu talkas maratonā, kuru uzsāka Fidžī un noslēdza Amerikas 

kontinenta rietumu daļas valstis, piedalījās 20 miljoni cilvēku. Pasaules talka ir unikāla kustība, jo nav 

citas, kas spētu apvienot tik daudzu valstu iedzīvotājus kopīga mērķa vārdā. Mēs esam lepni, ka šīs 

kustības pamatā ir triju Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – talkošanas tradīcijas. Tas ir 

mūsu vērtīgākā dāvana pasaulei, lai saglabātu to zaļu un tīru. 

Kustība “Lielā Talka” pateicas visiem, kuri 21.septembrī piedalījās Pasaules talkā, stādot Laimes kokus 

vai vienkārši sakopjot apkārtni.  

Akcijas ietvaros esam iestādījuši ap 4000 kokiem 171 vietā visā Latvijā.  

Jā mēs katrs vismaz reizi gadā iestādīsim vienu koku, varam būt pārliecināt, ka zaļu un skaistu Latviju 

piedzīvos mūsu bērni, mazbērni un visas nākamās paaudzes. Tiekamies ar Jums jau nākamā gada 

pavasarī, Lielajā Talkā! Video var noskatīties šeit.  

 

Delna pilotē atvērto datu spēles "Datapolis" latviešu versiju 

Datapolis ir izglītojoša spēle par atvērto datu izmantošanas iespējām. Delna spēli pilotēja 28. jūnijā 

Cēsīs Sarunu festivālā LAMPA kopā ar spēles līdzautoru Pierre Mesure no Zviedrijas organizācijas 

Digidem Lab un 25. septembrī Rīgā sadarbībā ar organizāciju Datu skola. Datapolis Latvijā jau 

izspēlējuši publiskā, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji.Uzzini plašāk. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
http://www.tiesibsargs.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/oktobris-time-move-menesis-jauniesiem-visa-eiropa
https://www.youtube.com/watch?v=oCg5pX9cllo
http://www.datuskola.lv/
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Aicina uz praktiskām meistardarbnīcām un 

diskusiju par kopienas mūziķu pieredzi 

17. un 18. oktobrī Rīgā norisināsies diskusija par 

mūzikas plašākas izmantošanas iespējām kopienas 

dzīvē, praktiskās meistardarbnīcas par muzikalitātes 

attīstīšanu un grupas darbu ar personām bez 

iepriekšējas pieredzes, kā arī angļu tradicionālās 

mūzikas koncerts. Pasākumi notiks biedrības 

“Sadarbības platforma” projektā “Roku rokā”, tos 

īstenos biedrība “Skaņumāja” sadarbībā Latvijas 

Nacionālo kultūras centru un British Council 

pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu. Uzzināt 

plašak par programmu.  

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Izsludināts Līdzfinansējuma konkurss 

23.septembrī ir izsludināts konkurss „Valsts budžeta apakšprogrammā 22.10.00 „Sabiedrības 

saliedētības pasākumi” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros 

atbalstītajiem projektiem 2019.gadā paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”. 

Līdzfinansējuma konkurss paredzēts projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības 

programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko 

organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Visa konkursa dokumentācija pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē. 

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330310 

vai rakstot uz e-pasta adresi.  

Informējam, ka 7.oktobrī plkst. 12:00 Kultūras ministrijā tiks rīkots informatīvs seminārs par 

izsludināto konkursu „Valsts budžeta apakšprogrammā 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” 

Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 

2019.gadā paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”. Pieteikšanās līdz 4.oktobra plkst. 14:00 

atsūtīt vārdu un uzvārdu pārstāvim (pārstāvjiem), kas semināru apmeklēs, kā arī konkrētus jautājumus, 

kas Jūsu organizācijai radušies par dalību konkursā. Informatīvā semināra norises vieta: Z.A.Meierovica 

bulvārī 14, 4.stāvā, Semināru zālē. 

 

Ideju talka: izsaki savu viedokli par atvērto pārvaldību  

Valsts kanceleja šobrīd uzsāk darbu pie jaunā Latvijas atvērtās pārvaldības plāna 2020-2021 

Atvērtās pārvaldības partnerības ietvaros. Vēlamies apkopot sabiedrības viedokli, kādus pasākumus 

būtu vissvarīgāk iekļaut šajā plānā. Aicinām Jūs piedalīties ideju talkā, sniedzot atbildes uz četriem 

jautājumiem šeit. 

Aktivitātes noris starptautiskās iniciatīvas "Atvērtās pārvaldības partnerība" (Open Government 

Partnership) ietvaros. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/finansejuma-iespejas
mailto:Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv
mailto:Kristine.Lipina@km.gov.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/1492262723/
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Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projektu īstenotāji tiksies seminārā 

8. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē projektu vadības semināru 2019. gada 

konkursā apstiprināto Erasmus+ stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu (KA229) īstenotājiem. 

Seminārā projektu īstenotājus informēs par: 2019. gada projektu konkursa rezultātiem; projektu 

finansējuma līguma nosacījumiem, izdevumus paliecinošiem dokumentiem un pārbaužu veidiem; 

projektu īstenošanas kvalitatīvajiem aspektiem; IT sistēmām, kuru izmantošana nepieciešama projektu 

realizēšanas laikā; Erasmus+ projektu atpazīstamības veidošanu; eTwinning aktualitātēm un 

izmantošanas iespējām projektu īstenošanā un projektu īstenošanas labās prakses piemēru. Uzzināt 

plašāk.  

 

Līdz 7. oktobrim aicinām pieteikt nominantus konkursam “Gada balva cilvēku ar 

invaliditāti atbalstam 2019” 

Vēl tikai nedēļu ir iespējams pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām 

vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā, konkursam "Gada balva cilvēku ar 

invaliditāti atbalstam". 

Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija līdz 

7.oktobrim nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. 

Aicinām Jūs būt aktīviem un pieteikt Gada balvai aktīvi palīdzošus cilvēkus un organizācijas, kas 

atbalsta personas ar invaliditāti. Pielikumā ir preses relīze un, lūk, saite uz konkursa nolikumu un 

pieteikuma veidlapām. Dokumenti pievienoti arī pielikumā. Priecāsimies, ja ziņu ievietosiet arī 

sociālajos tīklos! 

 

“Mūsu tautasdziesmas MEMĒS”  

Projekta “Mūsu tautasdziesmas MEMĒS” dalībnieki aktīvi rosās, jo tuvojas noslēguma konkurss, kura 

mērķis ir veicināt tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 21. gadsimta formātā, popularizējot tās skolu 

jauniešu vidū.  

Radošās darbnīcas sniegs iespēju labāk iepazīt vienam otru un kopīgo kultūru  dažādībā un raisīs idejas 

projekta noslēguma konkursa darbiem, kad nāksies veidot asprātīgas tautasdziesmu interpretācijas 

MEMĒS. Sekot projekta norisēm un balsot par konkursa darbiem aicināts ikviens, atliek facebook 

vietnē sameklēt projekta lapu. Publiskais balsojums tiešsaistē notiek no 20. oktobra līdz 29. oktobrim. 

 Projektu “Mūsu tautasdziesmas MEMĒS” īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) 

sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Aktīvus senioru NVO aicina uz pasākumu “Senioru radošuma kalve”  

Oktobra sākumā visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā senioru diena. Atzīmējot to un uzsverot senioru 

nozīmi Latvijas sabiedrībā, 8. oktobrī no plkst. 13.00 nevalstisko organizāciju pārstāvji, seniori un 

ikviens interesents aicināts uz NVO namu (Rīga, Ieriķu 43a), kur notiks pasākums “Senioru radošuma 

kalve” jeb senioru NVO atvērto durvju diena. 

Pasākuma mērķis ir pulcēt dažādas NVO, kuru biedru rindās darbojas galvenokārt seniori,  lai 

demonstrētu, cik radoši, rosīgi un izdomas bagāti ir seniori. Svarīgi ir parādīt, kādas ir seniorus 

apvienojošas NVO, ko tajās var darīt, kā arī mudināt seniorus nevis sēdēt mājās, bet saturīgi pavadīt 

brīvo laiku, būt aktīviem un možiem.   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40853
https://ej.uz/GadaBalva_2019
https://www.facebook.com/tautasdziesmaMEMES/
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Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai 

Sabiedriskā labuma balvu var piešķirt iedzīvotājiem, kuri snieguši nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības iedzīvotāju veselības un sociālajā aizsardzībā, kā arī stiprinājuši pilsonisko sabiedrību, 

veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā. Uzzināt plašāk. 

Pretendentus Sabiedriskā labuma balvai var pieteikt iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības, nevalstiskās 

organizācijas, Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās deputātu komitejas, Jūrmalas pilsētas domes 

struktūrvienības, Jūrmalas Sabiedriskā padome un Jūrmalas pilsētas kristīgo draudžu padome. 

Sabiedriskā labuma balvas nolikums un pieteikuma anketa pieejama šeit. Pretendentus var pieteikt 

līdz 31. oktobrim. 

 

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu NVO 

Smiltenes novada dome izsludina 2019.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām 

organizācijām Smiltenes novadā 2.kārtu. Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt 

pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, 

jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. 

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā, 

sadaļā “Attīstība” – Pašvaldības atbalsts. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 11.oktobrim plkst. 16.00. 

 

 

RTU un Cēsis hakatonā aicina radīt lietotnes pilsētu 

ietekmes uz ekosistēmu novērtēšanai  

25. oktobrī Cēsu novada pašvaldība un Rīgas tehniskā universitāte 

aicina piedalīties 24 stundu hakatonā “Climathon Cēsis 2019”, kurš 

norisināsies RTU Cēsu filiālē un būs veltīts tam, kā analizēt un 

izmērīt klimata pārmaiņu ietekmi uz Cēsu pilsētas zaļām teritorijām 

(īpaši vērtējot Gaujas teritoriju Cēsu pilsētā) un to, kā tūrisma 

attīstība Cēsīs var mijiedarboties ar ekosistēmu pakalpojumiem.  

Dalība hakatonā ir bezmaksas, dalībnieki var pieteikties gan 

individuāli, gan komandās. Reģistrēties hakatonam iespējams 

mājaslapā līdz 18.oktobrim. Uzzini plašāk.  

Hakatons tiek organizēts EIT «Climate-KIC» starptautiskās 

inicatīvas «Climathon 2019» un Cēsu novada pašvaldības īstenotā 

projekta «Augmented Urbans» ietvaros. 

 

 

V LV PORTĀLS 
Iedvesmojoši pasākumi ar reperi Idu Abru jauniešiem Latvijas reģionos 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos uz 

bezmaksas informatīviem semināriem “Maini dzīvi, domā plašāk”: 14. oktobrī – Rojā, 30. oktobrī – 

Mālpilī, 6. novembrī – Jēkabpilī. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/pasvaldiba/68649-aicina-izvirzit-sabiedriska-labuma-balvai
https://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/apbalvojumi/sabiedriska_labuma_balva_par_nozimigu_ieguldijumu_socialaja_un_veselibas_aizsardzibas_joma/20143-jurmalas-pilsetas-domes-sabiedriska-labuma-balva-par-nozimigu-ieguldijumu-socialaja-un-veselibas-aizsardzibas-joma
https://smiltene.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/
https://climathon.climate-kic.org/en/cesis
https://climathon.climate-kic.org/en/cesis
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Semināra laikā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās atbalsta personas uzzinās par programmām 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām, kā arī dzirdēs 

jauniešu stāstus par Eiropas iespēju ieguvumiem un varēs piedalīties brīvrunas meistarklasē. Uzzināt 

plašāk.  

 

Z. Kalniņa-Lukaševica piedalās Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes sēdes 

pasākumos 

2. oktobrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, uzrunājot klātesošos 

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēdes atklāšanā, kā nozīmīgu soli sadarbības 

aktivizēšanā ar tautiešiem minēja nākamajā gadā plānoto vēstniecības atklāšanu Austrālijā. Tas palīdzēs 

skaitliski ievērojamai latviešu diasporai mērķtiecīgāk attīstīt kultūras, izglītības un ekonomiskās saites 

ar Latviju. Kā īpaši svarīgu parlamentārā sekretāre minēja latviešu kopienas atbalstu Latvijas 

kandidatūrai uz nepastāvīgās locekles vietu 2025. gadā gaidāmajās ANO Drošības padomes vēlēšanās, 

kas ir nozīmīgs mērķis Latvijas ārpolitikā. Spēja mobilizēt kopīgu atbalstu Austrālijā, Jaunzēlandē un 

Klusā okeāna reģionā var gūt nozīmīgu lomu vēlēšanu iznākumā. Uzzināt plašāk. 

 

Nemiro: svarīgi stiprināt publiskā un nevalstiskā sektora sadarbību 

3. oktobrī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija “Startin.lv”, 

Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija un Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls parakstīja memorandu 

par sadarbības pastiprināšanu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībā un sabiedrības izpratnes 

veicināšanu par jaunuzņēmumiem.Uzzināt plašāk.  

 

VI PASAULĒ 
Šonedēļ noritēja Globālā atbildības nedēļa 

Jau trešo gadu AGNA apvieno spēkus ar pilsonisko sabiedrību no visas pasaules, lai veicinātu NVO 

atbildību. Šā gada Pasaules atbildības nedēļa notika no 1. līdz 4. oktobrim. Šajās nedēļās uzmanību 

pievērsa Rendir Cuentas, VANI, ANND, BCSDN, REPONGAC ieguldījumam. Uzzināt plašāk.  

 

Alianses Brokastu klubs: #HumanRights 
"Kāpēc filantropijai cilvēktiesības ir tik svarīgas? Vienā līmenī, protams, cilvēktiesības ir pamats 

tiesiskumam, un tās ir pamats demokrātiski funkcionējošai sabiedrībai... bet tas ir arī tāpēc, ka dažas 

vērtības filantropijas centrā ir ļoti saskanīgas ar cilvēktiesību aktivitāti – apstrīdēt ortodoksālas, veicināt 

nesaskaņas un mainīt status quo.” Lasīt plašāk.  

 

Izstrādā zīmola stratēģijas moduli kultūras maršrutu popularizēšanai 

Šobrīd tiek izstrādāta zīmola stratēģija attiecībā uz Eiropas Padomes kultūras maršrutiem četriem ES 

makroreģioniem (Adrijas-Jonijas, Alpu, Baltijas jūras un Donavas reģionos). Katra zīmola veidošanas 

stratēģija ir izstrādāta trīs posmu rezultātā: Audita posms, Zīmola izstrādes posms un Ieteikumi par 

zīmola ieviešanu. Routes4U e-mācību kursa ietvaros tiks izstrādāts modulis par to, kā izstrādāt 

mārketinga stratēģiju un zīmolu, un tas būs pieejams tiešsaistē līdz 2019. gada beigām. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309026-iedvesmojosi-pasakumi-ar-reperi-idu-abru-jauniesiem-latvijas-regionos-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309006-z-kalnina-lukasevica-piedalas-pasaules-brivo-latviesu-apvienibas-valdes-sedes-pasakumos-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/308986-nemiro-svarigi-stiprinat-publiska-un-nevalstiska-sektora-sadarbibu-2019
https://civicus.us6.list-manage.com/track/click?u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=761f4fcb65&e=af5b164347
https://civicus.us6.list-manage.com/track/click?u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=ce914d7abd&e=af5b164347
https://civicus.us6.list-manage.com/track/click?u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=17db359da1&e=af5b164347
https://civicus.us6.list-manage.com/track/click?u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=7850f7fc67&e=af5b164347
https://civicus.us6.list-manage.com/track/click?u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=d30554d887&e=af5b164347
https://www.youtube.com/watch?v=7l7uxnxeKOA
https://www.alliancemagazine.org/analysis/alliance-breakfast-club-humanrights/
https://rm.coe.int/branding-eusair/168097ed24
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Aicina parakstīties, lai nodrošinātu finansējumu pilsoniskajai sabiedrībai ES 

Pirms sarunām par ES daudzgadu budžetu Stefan Batory fonds uzsāk atbalsta kampaņu, lai palielinātu 

ES finansējumu pilsoniskās sabiedrības veicināšanai ES organizācijām, kas aizsargā vērtības 

Eiropas savienībā. 

Programmas mērķis ir atbalstīt iniciatīvas, kas veicina un aizsargā demokrātiju, tiesiskumu, vienlīdzību, 

nevardarbību, pilsonisko līdzdalību, kultūras mantojumu. Uzzināt plašāk.  

Vēstuli valdībām un/vai valstu parlamentiem varat parakstīt šeit.Vēstuli Eiropas Parlamenta deputātiem 

varat parakstīt šeit. 

 

Japāna mākslas Programma Eiropai 2020. -2021. gadam 

Japānas fonds pieņem priekšlikumus tūrisma un sadarbības projektu dotācijām. Projekta iesniegšanas 

termiņš: 31. oktobris. 

Japānas fonds īsteno plašu programmu klāstu attiecībā uz mākslas un kultūras apmaiņu, japāņu valodas 

izglītību, japāņu valodas studijām un intelektuālo apmaiņu. Uzzini plašāk. 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 

 

                       

 

Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

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

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.batory.org.pl/en/news/call_for_signatures_to_ensure_funding_for_civil_society_in_th_eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzC0HzpDZCaHyjK2V4A7xK2_Rw35zF7hwbQBhLjlAEnmyjhw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQNWMKPpk_KR-FFAgx56_L6RdjLLLSkFMpwYU5IRs1eSiEHQ/viewform?usp=sf_link
http://www.jpf.go.jp/
https://jpf.org.uk/cms/files/PAJ-2020-2021-Guidelines.pdf
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

