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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Pilsoniskās sabiedrības Ilgtspēja Latvijā vēl arvien izaicinājumu priekšā  

Latvija Pilsoniskās sabiedrības Ilgtspējas 

indeksā saglabājusi pagājušā gada līmeni, 

taču, salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm - 

Lietuva ir krietni uzlabojusi ilgtspējas 

indeksu, bet Baltijas valstu vidū augstākais 

nozaru ilgtspējas līmenis ir Igaunijā.  

“Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja 2018. gadā ir 

palikusi nemainīga, apliecinot, ka pilsoniskās 

sabiedrības ilgtspēja pastāv. Tomēr kopš 

2016.gada finanšu ilgtspēja Latvijā 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,” Ilgtspējas indeksa datus komentē Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga. Uzzini plašāk. 

Amerikas Savienoto Valstu starptautiskās attīstības aģentūra (USAID) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko 

aliansi 14. gadu pēc kārtas izstrādā Latvijas ziņojumu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 

Saskaņā ar aģentūras datiem, 2018.gadā kopējais Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss tikai 

nedaudz uzlabojis rādītājus organizāciju kapacitātes un interešu aizstāvības rādījumos, bet finansiālā 

ilgtspēja 2018. gadā ir pasliktinājusies.  
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Satraucoši ir arī tas, ka 2018.gada nogalē Kultūras ministrijas un SIA Latvijas Fakti veiktais pētījums 

atklāja, ka tikai 10 procenti Latvijas iedzīvotāju iesaistās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Pētījuma 

dati arī norāda, ka viens no četriem Latvijas iedzīvotājiem piedalās Lielās talkas aktivitātēs, tajā pašā 

laikā tikai 8 procenti no iedzīvotājiem ir piedalījušies sabiedriskajās apspriedēs un 6 procenti sociālajās 

kampaņās. Par jaunu un diezgan efektīvu cilvēku veidotu un sabiedrības līdzdalības iesaistes formu būtu 

uzskatāma vairāku jaunu apkaimju kustību, biedrību veidošanās Rīgas rajonos. 

Aicinām iepazīties ar Latvijas ziņojumu, kā arī ar kopējo Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu 

2018. 

 

Tikšanās ar Saeimas komisiju koordinatoriem 

14.oktobrī Saeimas un NVO Sadarbības grupas pārstāvji - Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā 

alianse, Agnija Jansone, Latvijas skauti un gaidas, Inese Tauriņa, Delna Sabiedrība Par Atklātību un 

Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Providus direktore Iveta Kažoka un pētniece Līga Stafecka, tiksies 

ar Saeimas komisiju koordinatoriem, lai pārrunātu Saeimas komisiju un NVO sadarbību. Tikšanās laikā 

plānots pārrunāt: 

✓ Deklarāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām 

organizācijām – tā būtība un apņemšanās sadarboties 

✓ Saeimas un NVO foruma rezolūcijas punktus, kas skar sabiedrības līdzdalības un sadarbības 

jautājumus 

✓ secinājumus par Saeimas komisiju darba specifiku un organizēšanu 

✓ līdzšinējā sadarbība un uzlabojumi nākotnē, tai skaitā, kā uzlabot NVO un Saeimas komisiju 

sadarbību, pārrunājot Saeimas komisiju koordinatoru pieredzes stāstus, novērojumus un 

ieteikumus veiksmīgākai sadarbībai ar NVO; Saeimas komisiju koordinatoru komisiju darba 

organizēšanu;Saeimas komisiju koordinatoru un NVO sadarbībai nepieciešamos 

priekšnosacījumus un iespējamos uzlabojumus. 

 

Noslēgusies SLO domnīca 

7.oktobrī notika noslēdzošā domnīcas par sabiedriska labuma veicināšanas sistēmas pilnveidošanu 

tikšanās, kurā klātesošie modelēja iespējamo valsts atbalsta grozu sabiedrisko labuma organizācijām. 

Tāpat noslēgumā notika diskusija par turpmāk veicamajiem soļiem, kā pirmo nosakot komunikāciju ar 

plašāku loku nevalstiskajām organizācijām.  

Šobrīd tiek gatavots konceptuāls dokuments par Domnīcas diskusiju rezultātiem, kuru plānots nodot 

apspriešanai ar visām interesentu grupām. Tai skaitā domnīcas diskusijas rezultāti varētu tikt pārrunāti 

NVO un MK Memoranda sadarbības īstenošanas padomē un tās organizētajā konferencē šī gada 

22.novembrī. 

 

Notikusi Alianses Mediju un Sabiedriskā pasūtījuma darba grupas sēde 

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

pasūtījumu, ko iesniegt NEPLP. NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadītāja vietniece ir Zaiga 

Pūce, kas ir arī šīs darba grupas vadītāja. 

Tikšanās laikā tika pārskatītas Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā 

pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijas 2019.–2021.gadam, uzdevumiem 2019.gadam un diskutēts par 
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uzdevumiem 2020.gadam. Rezultātā grupas biedri vienojās ne tikai par saturiskiem uzlabojumiem, bet 

arī bija vienisprātis, ka līdzšinējā pieeja, kā tikuši viedoti dokumenti, būtu jāmaina, jo: 

✓ iekļautie uzdevumi ir neizmērāmi (vajadzētu pēc SMART (TRIKS) principiem); 

✓ uzdevumi atšķiras pēc uzbūvas – daļa par satura veidošanu, daļa par to, kā saturu aiznest līdz 

auditorijai; 

✓ iekļautie uzdevumi dažviet ir definētas kā misijas un vīzijas; 

✓ uzdevumiem nav sasaistes ar politikas plānošanas dokumentiem; 

✓ uzdevumu formulēšanā netiek iekļauts sabiedrības viedoklis.  

Viens no darba grupas priekšlikumiem ir turpmāk sabiedrisko pasūtījumu veidot pēc sekojošas shēmas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aicinām uz diskusijām par saliedētu sabiedrību Kandavā un Rīgā   

17.oktobrī - Kandavā Latvijas Pilsoniskās alianse organizē iedzīvotāju diskusiju, lai uzklausītu 

iedzīvotāju viedokli par to, kas nepieciešams, lai Latvijas sabiedrība kļūtu saliedētāka. Iedzīvotāju 

diskusija notiks Kandavas novada sociālajā dienestā, Jelgavas ielā 4a plkst. 18:00.  

Nāc un piedalies! Meklēsim kopā jaunas idejas un pieejas sabiedrības saliedēšanai! Piesaki savu dalību. 

Reģionu nevalstisko organizāciju atbalsta centri sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

oktobrī organizē diskusiju ciklu reģionos par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanos. Pēc šīm 

diskusijām taps Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem 

gadiem (2021-2027) 

Pirmā Rīgas reģiona diskusija 10. oktobrī notika Olaines Jauniešu centrā "Popkorns", kurā kopā ar 

Olaines iedzīvotājiem meklējām jaunas idejas un pieejas sabiedrības saliedēšanai! 

Paldies Olaines diskusijas dalībniekiem par iesaisti un idejām! Paldies biedrībai Pierīgas Partnerība un 

jauniešu centram "Popkorns" par sadarbību diskusijas īstenošanā! 

LPA diskusijas organizē trīs Rīgas reģiona pilsētās: 10.oktobrī – Olainē (ir notikusi); 17.oktobrī  - 

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

http://www.nvo.lv/
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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.  

 

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

 

 

Sācies iedzīvotāju diskusiju cikls par saliedētu sabiedrību  

Lai izstrādātu saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes septiņiem gadiem (2021-

2027), Kultūras ministrija sadarbībā ar reģionu nevalstisko organizāciju atbalsta centriem 9. oktobrī, 

uzsāka diskusiju ciklu reģionos par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanos.  

Kas palīdz uzticēties saviem līdzcilvēkiem un valstij? Kas jādara, lai palīdzētu iedzīvotājiem uzlabot 

latviešu valodas prasmes? Kāda ir iedzīvotāju līdzdalības pieredze? Kā uzlabot iedzīvotāju savstarpējo 

sadarbību un veicināt piederības sajūtu? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklēsim atbildes, 

lai topošais plānošanas dokuments atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem 

jautājumiem un valsts budžeta finansējuma virzieniem, kas nepieciešami, lai Latvijas sabiedrība kļūtu 

saliedētāka. Diskusijas ir atvērtas ikvienam Latvijas iedzīvotājam.  

Diskusiju organizatori: Rīgā un Pierīgas reģionā – biedrība „Latvijas Pilsoniskā Alianse”, Kurzemē – 

biedrība „Kurzemes NVO centrs”, Latgalē – biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, 

Zemgalē – biedrība „Zemgales NVO centrs” un Vidzemē – nodibinājums „Valmieras novada 

fonds”. Oktobrī reģionos plānoto diskusiju „Saliedēta un pilsoniski aktīva sabiedrība” apspriežu grafiks 

pieejams šeit. 
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Izsludinām pieteikšanos apmācībām par interešu pārstāvniecību 

Domnīca Providus un Latvijas 

Pilsoniskā alianse aicina stiprināt 

zināšanas interešu pārstāvībā, un 

izsludina pieteikšanos šādās 

apmācībās/darbnīcās:  

21.oktobrī plkst. 13:00 - 17:00 

(atkārtots kurss) 

Darbnīca un pieredzes stāsti: kā 

pilsoniskajam aktīvistam 

saorganizēt protesta pasākumu?  

Lektore: Lolita Tomsone 

Apmācības sniegs atbildes uz 

tādiem jautājumiem: 

Kā pieteikt un saskaņot protesta pasākumu? 

Kā plānot protesta pasākuma norisi un publicitāti? 

Kā arī notiks piketu plakātu darbnīcas simulācija un piketa izspēle. Piesaki savu dalību. 

31.oktobrī plkst. 9:30 -16:00 (atkārtots kurss) 

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

Lektori: Līga Stafecka, Iveta Kažoka, Edvīns Danovskis 

Aicinām apmācībām pieteikties 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. 

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. Piesaki savu dalību. 

20.novembrī plkst. 9:30-15:00 (kursa atkārtojums 13.decembrī)  

Noderīgi padomi pasākumu organizēšanā- mazzināmi formāti, moderēšanas triki  

Lektori: Egita Prāma, Ieva Morica. Piesaki savu dalību.  

5. decembrī plkst. 9:30-16:00 (kursa atkārtojums 12.decembrī)  

Interešu aizstāvēšana Ministru kabinetā: kas būtu jāzina par NVO iesaistes iespējām ministriju 

un valdības līmenī?  

Lektori: Līga Stafecka, Iveta Kažoka. Piesaki savu dalību.  

Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar Vācijas vēstniecības finansiālu atbalstu projekta 

“Tematiskās apmācības NVO līderiem” (Thematical workshops for NGO leaders)” īstenošanai”. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/Piketu_darbnica
https://ej.uz/Aizstaviba_Saeima
https://ej.uz/Pasakuma_triki
https://ej.uz/Aizstavesana_MK?fbclid=IwAR0fcHhC9AeZL8ybveZZCcULMQfmPSWXpqCVb__KM-Ua_wqAio0R0nhMGeo


  

(41/2019) 11.10.2019 

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

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

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

Izglītošanas iniciatīva #JaunaisPilsonis apceļos Latvijas skolas 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību oktobra beigās un 

novembrī viesosies Latvijas skolās ar iniciatīvu “Jaunais pilsonis”.  

Interaktīvā un saturiskā veidā skolēni iepazīsies ar vienpadsmit pilsoniskās līdzdalības formām, 

nevalstisko organizāciju darbību, kā arī jaunieši varēs iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs. 

Iniciatīvas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz 

šim nav iekļauta mācību saturā.  

 

Programmas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi 

apgūstot teoriju un darbosies praktiski. Klasei darbošanās notiks četros posmos:  informatīvā lekcija, 

diskusija, interaktīvā spēle “Četri stūri”, saskaņā Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu metodoloģiju 

un pilsoniskā aktivitāte. Jauniešiem aktivitātes veikšanai tiks piešķirta neliela aktivitātes stipendija, kas 

palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai. 

 

Notika Alianses padomes sēde 

7.oktobrī notika biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse padome sēde, kurā tika pārrunāti un izskatīti 

jautājumi par biedrības stratēģiju un nākamajiem veicamajiem soļiem, stratēģijas īstenošanā, kā arī 

pārrunāti veicamie uzdevumi saistībā ar Alianses 15 gadu jubileju. Padome lēma arī par jaunu biedru 

uzņemšanu. Alianse savā biedru vidū uzņēma:  

• Nodibinājums “Kultūrprieks”, kura mērķis ir veicināt kultūras un mākslas pieejamību pilsētās un 

novados, kā arī sekmēt kultūrizglītības attīstību, kultūras vērtību apzināšu sabiedrībā.  

• Biedrība “Cat Care Community”, kas ir dzīvnieku aizsardzības biedrība, kas palīdz bezsaimnieka 

kaķiem iegūt labāko dzīvi.  

Sveicam Jūs mūsu biedru pulkā! 

Šobrīd Alianse apvieno 126 biedrus ar kuriem var iepazīties šeit. 
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Biedru telpā – biedrība “Radošās idejas” 

Interviju ar Biedrību „Radošās Idejas” dibināja astoņi 

domu biedri pirms astoņiem gadiem (2011. gada 

12.oktobrī), Balvos. Šobrīd biedrībā darbojas 38 cilvēki 

- izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras 

darbinieki, mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi. 

Radošās Idejas Rīgā un Balvos īsteno projektus 

izglītības, sabiedrības integrācijas, kultūras, reģionu 

attīstības un ES prioritāšu jomā. Interviju ar biedrības 

„Radošās Idejas” dibinātāju un valdes priekšsēdētāju 

Sanitu Putniņu 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  
“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.  

 

Konference par sabiedrības iesaisti pašvaldībās 

18.oktobrī domnīca PROVIDUS ar Vācijas vēstniecības Rīgā un Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijas atbalstu rīko konferenci par iedzīvotāju iesaisti un sabiedrības līdzlemtu 

budžetēšanu: "Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā un Eiropā". 

Konferences pieteikuma forma.  

Konference norisināsies trīs daļās. Konferenci atklās domnīca PROVIDUS, prezentējot pārskatu par 

labās prakses piemēriem Latvijas pašvaldībām. Tam sekos pirmā paneļdiskusija, kas veltīta iedzīvotāju 

sabiedrības līdzlemtai budžetēšanai Eiropā (pārstāvji no Igaunijas, Polijas, Vācijas un Latvijas dalīsies 

savā pieredzē par veiksmīgu iedzīvotāju iesaisti ar sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas metodi). Otrā 

paneļdiskusija būs veltīta iedzīvotāju iesaiste Latvijas pašvaldībās (Latvijas pašvaldību pārstāvji dalīsies 

pieredzē par to, kā veiksmīgi iesaistīt iedzīvotājus dažādos pašvaldību procesos). Uzzini plašāk. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/201910111534308317.pdf
https://www.satori.lv/article/upuret-un-uzvaret
https://www.satori.lv/ziedot
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqTG2yw5iQUZEcPHQ7B7TKHp0u7ndT7pKJMsVG48jeo-a0ug/viewform
https://www.facebook.com/events/438169517049490/
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III NVO INFORMĒ 
Pārmaiņas Valmieras novada fondā 

2019. gads nāk ar pārmaiņām Valmieras novada fondā. Pēc 14 gadu darba jaunos izaicinājumos dodas 

fonda vadītājs Ansis Bērziņš. Šos pienākumus Ansis pilda kopš dibināšanas. Paralēli viņš no 2009. gada 

ir Kopienu fondu kustības koordinators, un šo darbu plāno turpināt, lai atbalstītu esošo kopienu fondu 

darbu un jaunu dibināšanu. Taču pamatdarbs Ansim turpmāk būs Aktīvo iedzīvotāju fondā, kas 

atbalstīs pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanu Latvijā no 2020.-

2024. gadam. "NVO sektoru pamest nevēlos un tik viegli nemaz nevaru, taču pārmaiņas ir 

nepieciešamas gan man personīgi, gan fondam," uzsver Ansis. 

Savukārt jau augustā jaunos personīgās un profesionālās dzīves meklējumos devusies līdzekļu 

piesaistes speciāliste Inese Boša. Viņa ziedotājiem fondā veltīja sešus gadus, un pa šo laiku ienesa 

vairākus jauninājumus un nostiprināja Ziedotāju klubu.Vairāk informācijas par pārmaiņām un nākotni 

šeit. 

 

Valmieras novada fonds meklē jaunu vadītāju 

Ja vēlies jaunus izaicinājumus labdarības jomā vai zini kādu citu, kuram/-ai tas šķistu saistoši, tad 

Valmieras novada fonds varētu būt īstā vieta tos piepildīt. 

Fonda padome meklē Valmieras novada fondam valdes priekšsēdētāju, kurš(-a) vadīs ikdienas 

darbu ar līdzekļu piesaisti, atbalstu vietējām iniciatīvām un vedīs fondu uz jauniem sasniegumiem, lai 

arvien vairāk un labāk stiprinātu Valmieras apkaimes izaugsmi.  

Šis nav klasisks darba piedāvājums, tomēr fonds var būt atalgota darbavieta, pateicoties Borisa un Ināras 

Teterevu fonda ilggadējam un nesavtīgam atbalstam un citiem papildu projektiem. VNF reputācija un 14 

gadu iestrādnes būs labs atspēriens tālākai darbībai. 

Pieteikšanās process ir atvērts un elastīgs, tāpēc negaidi termiņus. Piesakies! Uzzini plašāk. 

 

Aicina pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus “Gada brīvprātīgais 

2019” 

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Aicinām Latvijas iedzīvotājus 

un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī 

norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu 

ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī 

brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas 

iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju 

iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau sesto gadu. 

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var 

jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka 

līdz 28.oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu. Portālā http://www.brivpratigie.lv pieejams arī 

godināšanas nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu. 

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības 

valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas 

domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.vnf.lv/lv/zinas/parmainas-valmieras-novada-fonda.-meklejam-jaunu-vaditaju/
mailto:vnf@vnf.lv
http://www.vnf.lv/lv/zinas/parmainas-valmieras-novada-fonda.-meklejam-jaunu-vaditaju/
http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
http://www.brivpratigie.lv/
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fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota 

žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad saņems Goda zīmes.  

 

Karostas glābšanas biedrība aicina skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā  

14. novembrī aprit tieši 100 gadi, kopš 

Latvijas armijas karavīri sīvā cīņā pārspēja 

Bermonta karaspēku pie Liepājas un 

kaldināja Latvijas uzvaru Neatkarības karā. 

Atzīmējot šī svarīgā notikuma simtgadi, 

Karostas glābšanas biedrība aicina Latvijas 

skolēnus piedalīties konkursā. Konkursā 

iespējams piedalīties ar divu veidu darbiem 

– grafisko dizainu vai piemiņas suvenīru.  

Lai piedalītos konkursā ar grafisko dizainu, 

jāizveido grafisks attēls (.pdf, .jpg vai .png 

formātā ar izšķirtspēju ne mazāku par 300 

DPI), kas raksturo autora skatījumu uz 

minētajiem vēsturiskajiem notikumiem un 

to nozīmi šodien, un jāpievieno īss darba apraksts līdz 4. novembrim. Darbi iesniedzami elektroniski 

Uzzināt plašāk. 

 

Turpinās pietiekšanās diskusijām  kopā ar Kultūras ministriju Vidzemē 

Šomēnes ikvienam no mums ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā un kopā ar 

Kultūras ministriju izstrādāt Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes! Piedaloties diskusijās – 

Alūksnē, Madonā vai Valmierā, mēs varam paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus 

apkārt redzamo problēmu risināšanai.  

Lai paustu savas domas par dažādu sabiedrības grupu savstarpējo 

saliedētību Latvijā, aicinām Vidzemes diskusijās dalīties ar savu 

viedokli. Paaudžu atšķirības, valodas barjeras, atšķirīgas tautības 

un sociālie slāņi, cilvēki ar kustību ierobežojumiem – ir tikai daļa 

no tematiem, kas ikdienā ik uz soļa skar apkārtējo sabiedrību. 

Kādas problēmas mēs redzam mums apkārt? Kādi tām ir 

risinājumi?  

Tādēļ aicinām vidzemniekus, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, 

tautības un pilsonības, piedalīties kādā no Vidzemes diskusijām, 

kas notiks:  

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

plkst.15.00-18.00; 

22. oktobrī Valmierā, Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu 4) 

plkst.15.00-18.00; 

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

plkst.15.00-18.00. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:info@karostascietums.lv
http://karostascietums.lv/konkurss-skoleniem/
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Aicinām pieteikties savlaicīgi, aizpildot anketu. Šī ir mūsu iespēja piedalīties sabiedrības veidošanā, 

paužot savu viedokli par mums tik nozīmīgām tēmām! Diskusijas Vidzemē vadīs Dace Akule un Elīna 

Miķelsone.  

Diskusijas tiek īstenotas ar Kultūras ministrijas atbalstu projektā “Par atsevišķu valsts pārvaldes 

uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā.” Ikdienā 

Valmieras novada fonds jau 14 gadus strādā, atbalsot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai 

Valmierā un apkaimē, bet ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu. 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Uz Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta vadīšanu pieteikušies 28 pretendenti 

9. oktobrī noslēdzās pieteikšanās atklātam konkursam uz Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 

sekretariāta direktora amatu. Pieteikumus iesnieguši 28 pretendenti. Amata konkurss, kas tika 

izsludināts 2. septembrī, norisināsies trīs kārtās.  

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās 

sastāvā ir: Ministru prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos Hosams Abu 

Meri, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju 

jautājumos Zane Vāgnere, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un “Rīgas 

aktīvo senioru alianse” (RASA) valdes priekšsēdētāja Terezija Mackare. Uzzināt plašāk. 

Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase: infografika 

 

Piedalies Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam pirmās redakcijas 

apspriešanā  

Lai kopīgi izraudzītos Latvijas turpmāko attīstības ceļu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai 

apspriešanai izziņo Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju 

un aicina izteikt viedokli par to. 

NAP2027 pirmo redakciju 26. septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un nolēma  to nodot 

publiskajai apspriešanai, kura norisinās no 7. oktobra līdz 8. novembrim. 

Aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, iestādi 

vai organizāciju izteikt priekšlikumus par 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-

2027. gadam pirmo redakciju – par to 

kopumā vai atsevišķām tā sadaļām - 

stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības 

virzieniem un tajos veicamajiem 

uzdevumiem. To varat izdarīt: interaktīvi 

sniegt viedokli sabiedriskās apspriešanas 

rīkā; rakstīt uz NAP2027 e-pastu vai 

Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu; 

sūtīt priekšlikumus pa pastu uz adresi: 

Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520. 

Publiskajā apspriešanā saņemtie atzinumi, viedokļi, priekšlikumi un iebildumi tiks rūpīgi izvērtēti, 

sagatavojot NAP2027 gala redakciju, kā arī PKC mājaslapā būs iespēja iepazīties ar kopsavilkumu par 

izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem. NAP2027 gala redakcija tiks iesniegta izskatīšanai 

Nacionālās attīstības padomē, Ministru kabinetā, un - apstiprināšanai Saeimā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/turpinasKMVNF
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/uz-sabiedribas-integracijas-fonda-sekretariata-vadisanu-pieteikusies-28-pretendenti
https://mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Infografikas/atlases_process_12-01_0_0.pdf
http://www.pkc.gov.lv/nap2027
http://www.pkc.gov.lv/nap2027
mailto:NAP2027@pkc.mk.gov.lv
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
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NAP2027 pirmā redakcija PKC vadībā ir sagatavota ar plašu sabiedrības līdzdalību, iesaistoties nozaru 

pārstāvjiem, ekspertiem, zinātniekiem, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību 

pārstāvjiem, uzņēmējiem un politiķiem. 

 

CFLA aicina uz rudens semināru ciklu “Labā prakse ES fondu projektu 

īstenošanā” 

30. oktobrī ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks rudens semināru 

ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. Novembrī bezmaksas 

semināri notiks arī visos reģionos. 

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju, 

Labklājības ministriju, Finanšu nozares asociāciju un ES fondu projektu īstenotājiem stāstīs par 

aktualitātēm un nākotnes perspektīvām ES fondu jomā.  

Semināri notiks:  

✓ Rīgā – 30. oktobrī plkst.10.00 AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu ielā 33, Rīgā; 

✓ Latgalē – 6. novembrī plkst. 11.00 konferenču centrā Lazy Bear Club Rīgas ielā 1b, Rēzeknē; 

✓ Kurzemē – 13. novembrī plkst. 11.00 Kolkas tautas namā Kolkā, Dundagas novadā; 

✓ Vidzemē – 20. novembrī plkst. 11.00 Cesvaines kultūras namā Pils ielā 8, Cesvainē; 

✓ Zemgalē – 27. novembrī plkst. 11.00 Rundāles multifunkcionālajā centrā Pilsrundālē 1, 

Rundāles novadā. 

Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA mājaslapā. Lūdzam semināru 

apmeklējumam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. Semināru, kas norisināsies 30. 

oktobrī Rīgā, būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē. 

 

 

Īss ceļvedis, kā izprast diskriminācijas situācijas dzimuma dēļ  

Labklājības ministrijas informatīvo materiālu par dzimumu diskrimināciju. Kā var saprast, ka pret Tevi 

izturas nepamatoti atšķirīgi? Kuros gadījumos tas var būt pieņemami, un kuros tas nozīmē 

diskrimināciju? Kā atpazīt dzimumu diskrimināciju un kā rīkoties šādos gadījumos uzzināsi Labklājības 

ministrijas sagatavotajā informatīvajā materiālā "Īss ceļvedis, kā izprast diskriminācijas situācijas 

dzimuma dēļ" ar ceļvedi var iepazīties šeit.  

 

NVO pārstāvjus aicina uz pašvaldību atvērto datu hakatons  

Pašvaldību atvērto datu hakatons 

notiks 18. un 19. oktobrī Valmierā. 

Mūsdienās prasme izmantot atvērtos 

datus, saskatīt tajos kopsakarības, 

pieņemt datos balstītus lēmumus  ir 

vērtīgs resurss ikvienam cilvēkam. 

Piedaloties hakatonā, NVO pārstāvjiem 

būs iespēja gan papildināt savas prasmes 

datu analīzē pieredzējušu mentoru 

vadībā, gan, apvienojoties komandā ar 

programmatūras izstrādātājiem un datu 

analītiķiem, radīt savai nevalstiskajai 

organizācijai noderīgas lietotnes. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
http://www.lm.gov.lv/upload/diskriminacijas_noversana.pdf
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Reģistrācija līdz 14. oktobrim. Plašāka informācija par hakatonu.  

Hakatonu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas atvērto 

tehnoloģiju asociāciju, Valmieras Attīstības aģentūru, Vidzemes Augstskolu. 

 

Aicina apmeklēt laikmetīgās mākslas izstāžu programmu ar izstādi “Silta, jauka 

istabiņa” Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 

No 20. oktobra līdz 12. decembrim kultūras pilī “Ziemeļblāzma” būs skatāma laikmetīgās mākslas 

izstāde “Silta, jauka istabiņa”. Izstādē piedalās mākslinieces Anda Magone, Elīna Brasliņa, Eva Vēvere, 

Katrīna Gaile, Mētra Saberova un Rasa Jansone. Izstādes kuratore Jana Kukaine.  

Izstādes ietvaros notiks divi pavadošie pasākumi: 3. novembrī pl. 14:00 paaudžu sadarbības 

pasākums “Vecmāmiņas receptes” un 1. decembrī pl. 11:00 – radošā mākslas darbnīca bērniem. 

Izstādes darba laiks: katru dienu 10:00–19:00, ieeja izstādē un pasākumos bez maksas. 

Izstāde ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums un kultūras pils “Ziemeļblāzma” 2019. 

gada Laikmetīgās mākslas programmas, kura ir veltīta formu un viedokļu daudzveidības 

atspoguļojumam laikmetīgajā mākslā, 5. cikls – noslēdzošais pasākums. 

 

Aicina izteikt viedokli par Latvijas atvērtās pārvaldības plānu 2020-2021 

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. Izsaki viedokli par atvērto pārvaldību!  

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

Partnership) ietvaros. 

 

V LV PORTĀLS 
Valdība apstiprina #Budžets2020 likumprojektu – plānotie ieņēmumi un izdevumi 

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,9 miljardu, bet izdevumi 10 miljardu eiro 

apmērā, liecina piektdien, 11. oktobrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprinātais likumprojekts par 

valsts budžetu 2020. gadam.  Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 6,9 miljardus, bet izdevumi 7,2 

miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 3,2 miljardu eiro, bet izdevumi 3,0 

miljardu eiro apmērā. 2020. gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 0,3% apmērā no iekšzemes 

kopprodukta (IKP). Savukārt IKP pieaugums 2020. gadā prognozēts 2,8% apmērā. Uzzināt plašāk. 

 

Konkurences padome aicina pieteikt nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei 

Konkurences padome (KP) aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā 

jāpiesaka likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos 

normatīvajos aktos iekļautie nepamatotie ierobežojumi konkurencei vai uzņēmējdarbībai. Akcijas 

mērķis ir identificēt nepamatotos šķēršļus un rosināt to novēršanu. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://tiny.cc/inf8cz
https://www.lata.org.lv/atverto-datu-hakatons-2019
http://www.visidati.lv/aptauja/1492262723/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309315-valdiba-apstiprina-budzets2020-likumprojektu-planotie-ienemumi-un-izdevumi-2019
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Akcijā var piedalīties uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskie 

biroji, kā arī jebkurš interesents, kurš novērojis vai saskāries ar šķēršļiem normatīvajā regulējumā, kas 

nepamatoti kavē vai ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un konkurenci. 

Par šķērsli konkurencei var uzskatīt normatīvo aktu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta jaunu tirgus 

dalībnieku ienākšana tirgū vai no tirgus ir spiesti aiziet jau esošie tirgus dalībnieki, kā arī situācijas, kad 

tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitralitātes principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas 

konkurēt tirgū. Uzzināt plašāk. 

 

E. Levits: Seniori dod lielu ieguldījumu Latvijas dzīvē 

Valsts prezidents Egils Levits 9.oktobrī Rīgas pilī tikās ar Latvijas Pensionāru federāciju (LPF), kas 

pārstāv 130 organizācijas un apmēram 28 000 cilvēkus visā Latvijā. Valsts prezidents izteica pateicību 

federācijai par viņu veikto darbu, kā arī visiem federācijas biedriem par aktīvo pilsonisko nostāju. Uz 

tikšanos Rīgas pilī ieradās LPF priekšsēdētāja Aija Barča, LPF viceprezidentes Viola Lāzo un Dzintra 

Žilde, kā arī LPF goda prezidents Andris Siliņš, un tika pārrunāts plašs jautājumu loks. 

Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums, ka Latvijas sabiedrībā ir jādiskutē plašāk seniora jēdziens. 

Abas puses bija vienisprātis, ka Latvijas seniori dod milzīgu ieguldījumu sabiedrībai, jo daudzi pēc 

pensijas vecuma iestāšanās turpina strādāt, citi aktīvi darbojas nevalstiskajās organizācijās. Daudz ir arī 

to aktīvo vecākā gadagājuma cilvēku, kuri dažādos reģionos palīdz uzturēt ģimenes saimniecību un 

audzina mazbērnus, kamēr viņu bērni atrodas mītnes zemēs darbā citās pasaules valstīs. Uzzināt plašāk. 

 

VI PASAULĒ 
Aicina pieteikties Filantropijas balvai 

Aicina iesniegt nominācijas Filantropijas balvai, kuras mērķis ir apbalvot vienu vai vairākas nevalstiskās 

organizācijas apņemšanos atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas aizstāv politikas izmaiņas 

vietējā, valsts vai Eiropas Savienības līmenī. Iesniegt nomināciju iespējams šeit līdz 3. novembrim. 

Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 13. decembrī Briselē. Plašāka informācija šeit. 

 

Saņem dotācijas savas organizacijas zīmola attīstībai, radošajiem pakalpojumiem 

un tīmekļa vietnes noformējumam 

Causality Brand Grant sadarbojas ar 

nevalstiskajām organizācijām, lai palīdzētu 

izveidot savu zīmolu ar ilgtspējīgiem 

radošiem rīkiem. Visus grantu projektus 

veic Causality Brand Grant specializēto 

speciālistu darbinieki. Projekti, kas 

pieejami pro bono/partial pro bono: 

✓ identitātes dizains/zīmola attīstība;  

✓ radošie un dizaina pakalpojumi 

(brošūras, gada pārskati, kampaņas, 

pasākumu zīmolrade); 

✓ WordPress vietnes dizains/izveide; 

✓ infografika, ilustrācija, prezentācijas. Pieteikšanās šeit līdz 30. oktobris. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309307-konkurences-padome-aicina-pieteikt-nejedzigakos-skerslus-konkurencei-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309183-e-levits-un-latvijas-pensionaru-federacija-seniori-dod-lielu-ieguldijumu-latvijas-dzive-2019
http://bit.ly/TGLAwards2019
mailto:elena@thegoodlobby.eu
http://www.causalitybrandgrant.com/appl
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Civic Space Watch aicina iesūtīt pilsoniskās sabiedrības cilvēkstāstus  

Sarūkošā pilsoniskajā telpā ir 

svarīgi parādīt, ka cilvēki 

sanāk kopā, viņi pretojas, viņi 

iebilst pret naida veicināšanu, 

represijām un grūtībām. 

Turpmākajos mēnešos (līdz 

decembrim) Civic Space 

Watch aicina brīvprātīgos, 

aktīvistus, kustības, 

organizācijas, indivīdu grupas, kuri aizstāv cilvēktiesības, vai arī  iesūta aprakstus par cilvēkiem, kuriem 

ir palīdzējis kāds no jūsu organizētiem projektiem. Ja zināt spēcīgus stāstus, pastāstiet par tiem šeit.   

Ieteikumi: 1. stāsta apraksts jāraksta 1. personā (vienskaitlī vai daudzskaitlī atbilstoši jūsu vajadzībām). 

Ja jūs nevēlaties izmantot savas organizācijas stāstu, bet, piemēram, aizkustinošu stāstu par kādu, kuram 

ir palīdzējis kāds no jūsu projektiem; 2. Tekstam jāsastāv no 200 līdz 250 vārdiem; 3. Stāstu nosūtiet 

kopā ar attēlu, kas atspoguļo stāstu. 

Lai sniegtu jums konkrētāku priekšstatu par modeli, kuram sekojam, varat pārbaudīt mūsu iepriekšējos 

komentārus kampaņas vietnē. 

 

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/
mailto:ggusciglio@civic-forum.eu
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

