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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Memoranda īstenošanas padomes sēde oktobrī 

30. oktobrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes ik mēneša sēde. 

Tajā pārstāvji no Zemkopības ministrijas, SIA “Maxima Latvija” un Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, 

Latvijas Samariešu apvienības informēs Par pārtikas izplatīšanu pēc minimālā derīguma termiņa 

beigām jeb par to, kā praksē tiek ieviests jaunais regulējums, kurš ļauj uzņēmējiem ziedot pārtiku. 

Savukārt, pārstāvji no Valsts kontroles sniegs atziņas no revīzijām par jautājumiem, kas saistīti ar 

NVO finansēšanu. Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Latvijas Lauku foruma pārstāvji 

prezentēs galvenās tendences iedzīvotāju iesaistē un finansējuma piešķiršanā Latvijas pašvaldībās. 

Aizsardzības ministrija informēs par visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu un NVO lomu tajā. 

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 29. oktobra plkst. 

16:00 nosūtiet uz e-pastu. 

 

LPA Padomes loceklim, APEIRONS vadītājam Ivaram Balodim, pasniegs MK 

balvu par ieguldījumu Latvijas attīstībā 

22. oktobrī, valdība atbalstīja Ministru kabineta balvas piešķiršanu 6 izcilām personībām par 

nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai 

citās valstij nozīmīgās jomās. Par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un 

veicinot sabiedrības izpratni, apbalvošanai ir izvirzīts Ivars Balodis, kurš ir Invalīdu un viņu draugu 

apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes loceklis un 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

loceklis. 
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Vairāk informācijas par Ministru kabineta balvas saņēmējiem 2019. gadā, kā arī balvas pasniegšanas 

svinīgo ceremoniju lasīt šeit. 

 

 

Notiks SLO domnīcas tikšanās 

28.oktobrī notiks sabiedrisko labuma organizāciju Domnīcas tikšanās, kurā tiks apspriests un precizēts 

Domnīcā radītais Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcijas projekts, kurš tapis, 

apkopojot š.g. 16., 23.,30.septembra un 7.oktobra Domnīcu rezultātus. Plānots, ka koncepcijas projektu 

prezentēs un papildus ar sektoru apspriedīs 22.novembra NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes ikgadējā konferencē. 

 

Rīgas reģionā noslēgušās iedzīvotāju diskusijas par saliedētu sabiedrību  

Latvijas Pilsoniskā alianse oktobrī organizēja iedzīvotāju diskusijas trīs Rīgas reģiona pilsētās - 

Olainē, Kandavā un Rīgā, 

kurā ikvienam iedzīvotājam 

bija iespēja piedalīties Latvijas 

politikas veidošanā, paužot 

viedokli un redzējumu par to, 

kādām prioritātēm būtu 

jāparādās Kultūras 

ministrijas topošajā 

dokumentā “Saliedētas 

sabiedrības pamatnostādnes”.  

Iedzīvotāju diskusijās kā 

būtiskākie šķērsļi sabiedrības 

saliedētībai tika minēts 

valodas jautājums, 

sabiedrības noslāņošanās, 

pilsoniskās aktivitātes 

trūkums, kā arī dažādo 

http://www.nvo.lv/
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informatīvo telpu paralēlā pastāvēšana. Diskusijās piedalījās dažāda vecuma, tautības un izglītības 

cilvēki, kuri diskusijas gaitā spēja vienoties par konkrētiem izaicinājumiem, kuri tika padziļināti 

apspriesti un kuriem tika meklēti potenciālie risinājumi. Visās Rīgas reģiona diskusijās tika uzsvērta 

mediju telpas stiprināšanas jautājums, jo šobrīd, kad katrs var izvēlēties savu informācijas plūsmu, 

svarīgi būtu pārliecināties par informācijas patiesumu un objektivitāti. Tāpat tika izcelts valodas un 

kultūrtelpas stiprināšanas jautājums gan Latvijas teritorijas iedzīvotāju vidū, gan Latvijai piederīgo 

vidū ārvalstīm. Iedzīvotāji arī akcentēja zemo pilsoniskās aktivitātes līmeni, kas ir būtisks šķērslis 

sākot no praktisku lietu risināšanas līdz valstiska mēroga iesaistes. 

Kā iepriekš informējām, Kultūras ministrija sadarbībā ar reģionu nevalstisko organizāciju atbalsta 

centriem oktobrī rīkoja diskusiju ciklu reģionos par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanos. Topošajā 

plānošanas dokumentā iecerēts atspoguļot iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem 

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

saliedētāka. 

Diskusijas vadīja Dace Akule, kurai ir daudzu gadu pieredze, strādājot pilsoniskās sabiedrības 

organizācijās, tai skaitā ar sabiedrības saliedētības jautājumiem. 

Oktobra beigās visu reģionu diskusiju apkopojums tiks iesniegts Kultūras ministrijai. 

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

 

 

NVO pārstāvjus aicinām sniegt viedokli par NAP2027 

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņoja Latvijas Nacionālā attīstības plāna 

2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to.NAP2027 pirmo 

redakciju publiskajai apspriešanai ir 

nodevusi līdz 8. novembrim. 

23.oktobra Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē 

tika skatīta NAP2027 prioritāte “Vienota, 

droša un atvērta sabiedrība”, kurā bija 

skeptiski par  šo prioritāti, lai gan tā ir 

prioritāte, kas vistiešāk nostiprina 

demokrātisko vērtību stiprināšanu Latvijā. 

Tāpēc Alianse īpaši aicina NVO pārstāvjus 

neklusēt un komentēt NAP2027 plānu, it 

īpaši 6.vizienu, kas noteiks pilsoniskās 

sabiedrības attīstību nākamajos 7 gados. 

To varat izdarīt dažādos formātos: 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/
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Aicinām iepazīties ar pārskatu par pilsoniskās sabiedrības atbalsta starptautisko 

praksi 

Latvijas Pilsoniskā alianse 2019.gada 

rudenī veica nevalstisko organizāciju 

aptauju, ar mērķi izpētīt citu valstu 

piemērus, kā tiek atbalstīta pilsoniskā 

sabiedrība. Ar aptaujas palīdzību tika 

apkopoti 17 dažādu valstu prakses 

pilsoniskās sabiedrības atbalstam no 

Austrijas, Bulgārijas, Dānijas, 

Etiopijas, Gvatemalas, Igaunijas, 

Islandes, Lietuvas, Maltas, Moldovas, 

Nīderlandes, Polijas, Portugāles, 

Slovēnijas, Ungārijas, Vācijas un 

Zviedrijas. 

Apkopotajā pārskatā ir ņemti kvalitatīvie dati no aptaujas, kā arī sekundārie dati no dažādiem 

respondentu minētajiem avotiem un no LPA pieejamajiem pētījumiem. Aptauja atklāja, ka piemēram, 

“procentuālās filantropijas” sistēmas pastāv vairākās no respondentu pārstāvētajām valstīm, bet tās ir 

gana atšķirīgas, parādot katras valsts pieeju šim atbalsta veidam. Tāpat pārskata var uzzināt par 

dažādiem nodokļu atvieglojumiem, ja ziedo nevalstiskajām organizācijām vai arī citiem nodokļu 

atvieglojumiem, kuri attiecas uz nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Islandē NVO nemaksā 

mantojuma nodokli. Pārskats ir pieejams latviešu un angļu valodās. Ar pētījumu aicinām iepazīties šeit. 

 

Pārskatu apkopoja biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar 

Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas 

Pilsoniskā alianse”.  

 

Drīzumā SCOPE e-apmācības platforma būs pieejama testa režīmā 

Seši partneri The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), Scottish Council for Voluntary 

Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö 

Ümarlaud – AKÜ (Igaunija) ir apvienojušies sadarbības projektā SCOPE – Skills Recognition, Capacity 

Building, and Professional Education for the Third Sector  - trešā sektora prasmju atpazīšana, 

kapacitātes stiprināšana un profesionāla izglītība. 

Projekta mērķis ir nodrošināt e-apmācības programmas izstrādāšanu nevalstiskajam sektoram. 

Mērķa sasniegšanai projekta partneri izvirzīja mērķi - izstrādāt tiešsaistes mācību saturu un izveidot 

modernu e-apmācības platformu, lai nodrošinātu, ka apmācība ir pieejama ikvienam un visur. Pēc 

izmēģinājuma posma, SCOPE platforma būs brīvi pieeja ikvienam interesentam, lai apgūtu 

pamatiemaņas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 

Projekta pirmajā posmā partneri izstrādāja e-apmācību saturu, kas aptvers šādas tēmas: organizācijas 

pārvaldība; līdzekļu piesaiste; komunikācija; finanšu pamati un risks. 

Drīz visās projektā iesaistītajās valstīs organizācijas tiks aicinātas testēt e-apmācību platformas 

izmēģinājuma versiju. Mērķauditorija ir mazās nevalstiskās organizācijas ar ne vairāk kā 5 

darbiniekiem (tomēr visi lietotāji ir laipni aicināti). Šī būs lieliska iespēja pārbaudīt un uzlabot e-

apmācības platformu sešās dažādās valstīs un uzzināt vairāk par pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 

Svarīgi, ka pēc e-apmācības moduļa pabeigšanas būs iespēja nopelnīt digitālās nozīmītes. Nozīmītes 

http://www.nvo.lv/
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parādīs lietotāju apgūtās prasmes un kompetences atbilstoši EQT, ECTS, ESCO standartiem. Ar 

nozīmītēm būs iespējams dalīties LinkedIn un Facebook un citos sociālajos plašsaziņas līdzekļos, lai 

izceltu e-apmācību iespējas un individuālās prasmes. 

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija 

atspoguļo tikai autora uzskatus, un ne Komisija, ne Nacionālā aģentūra 

nevar būt atbildīga par jebkādu tajā izmantotās informācijas izmantošanu. 

 

Starptautiskā konferncē papildinām zināšanas par nevienlīdzību jauniešu 

pilsonības un politiskās identitātes attīstībā 

No 24. līdz 27.oktobrim Latvijas 

Pilsoniskās alianses projektu asistente Zane 

Popova piedalīsies Networking European 

Citizenship Education 2019 (NECE) 

konferencē “Saskaroties ar 

nevienlīdzību! Pilsoniskās izglītības 

loma” (“Confronting Inequalities! The 

Role of Citizenship Education”), kas 

norisināsies Glāzgovā, Skotijā. 

Konferencē pievērsīsies tādiem 

jautājumiem, kā nevienlīdzība jauniešu 

pilsonības un politiskās identitātes 

attīstībā un citiem: vairāk nekā 20 

semināros, prezentācijās, diskusijās, 

ekskursijās, projektu tirgū un divās “Open 

space” diskusijās apspriedīs pieaugošos 

nevienlīdzības izaicinājumus, tā politiskos cēloņus un tā ietekmi uz pilsonības izglītību. 

Konferencē piedalīsies vairāk nekā 40 lektori un vairāk nekā 400 dalībnieki no Eiropas un citām 

valstīm, lai pārrunātu pieaugošās nevienlīdzības problēmas pilsonības izglītībā. Ar pilno konferences 

aprakstu un  programmu iespējams iepazīties šeit.   

 

NVO pārstāvjiem iespēja pieteikties apmācībām par interešu pārstāvniecību 

Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse aicina stiprināt zināšanas interešu pārstāvībā, un 

izsludina pieteikšanos šādās apmācībās/darbnīcās:  

 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. 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.  

http://www.nvo.lv/
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Šīs apmācības ir paredzētas NVO sektora pārstāvjiem, tāpēc primāri pieteikumi tiks apstiprināti 

pārstāvjiem no NVO. 

 

Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar Vācijas 

vēstniecības finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības 

NVO līderiem” (Thematical workshops for NGO leaders)” 

īstenošanai”. 

 

“Biedru telpā” - Latvijas Farmaceitu biedrība 

“Ar biedrības darbu vēlamies iedzīvotājos veicināt gan izpratni un 

zināšanas par savas veselības saglabāšanu, gan stiprināt farmaceita 

lomu, un vienlaicīgi atgādināt, ka farmaceits ir vispieejamākais 

veselības aprūpes speciālists,” intervijā norāda Latvijas Farmaceitu 

biedrības prezidente Dace Ķikute.  

8.novembrī Latvijas Farmaceitu biedrības gada konferencē atzīmēs 

savu pastāvēšanas 25.gadadienu, lai gan farmaceitu vienošanās 

tradīcijām Latvijā ir vairāk nekā 200 gadu. Apsveicam! 

Interviju lasiet 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  
Piedalies operācijā "Dignāja"- kad mūsējie sadodas rokās!” 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” 

vēršas pie ikviena, kurš pats vai tuvinieks bijis un ir 

saistīts ar biedrību: piedalījies rehabilitācijas 

programmā un no jauna salicis dzīves mozaīku; 

piedalījies Dzīvības koka pasākumos un smēlies 

enerģiju ilgākam; saņēmis apliecinājumu, ka dzīve ar 

diagnozi nebeidzas; zvanījis un saņēmis stiprinājumu 

izmisuma brīdī; gadiem klausījies, ka būs pašiem SAVS 

rehabilitācijas centrs, kur smelties iedvesmu dzīvei!   

 Organizācija izsludina  Vislatvijas operāciju – 

„Iespējamā misija- Operācija "Dignāja"- kad 

mūsējie SADODAS ROKĀS!” Lūdzam "sadoties rokās" un ziedot, sākot no 2 EUR, lai Centrs būtu. 

„Dzīvības koks” kopš 2009.gada ievieš psihosociālās rehabilitācijas programmu cilvēkiem pēc 

onkoloģiskas slimības. Kopš 2012.gada biedrība par ziedojumos piesaistītiem līdzekļiem  atjauno un 

rekonstruē ēku Dignājas pagastā, kurā varēs īstenot psihosociālo rehabilitāciju cilvēkiem pēc 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/201910251215196564.pdf
http://www.divibaskoks.lv/lv/ziedo


  

(43/2019) 25.10.2019 

7 
Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

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

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

onkoloģiskas slimības. Šobrīd ieguldīti 230 000 EUR, lai pabeigtu rekonstrukciju un iekārtotu centru, 

nepieciešami vismaz 250 000 EUR. Plašāka informācija.  

Kopš 2018.gada psihosociālā. rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir valsts 

apmaksāts pakalpojums, tas notiek īrētās telpās. Tāpēc lūdzam palīdzēt izveidot pašiem savu centru, 

kurš būtu paredzēts tikai un vienīgi rehabilitācijai, tikai un vjenīgi dzīves iedvesmai! Noskaties video. 

 

Jauniešus aicina piedalīties izlaušanās spēlē „Valsts. Balsts. Salds.”  

Eiropas Kustība Latvijā aicina vidusskolu 10. un 11. klašu jauniešus izbaudīt ko nebijušu, piedaloties 

izlaušanās spēlē „Valsts. Balsts. Salds.” Tā ir mūsdienīga mācīšanās forma, kurā jaunieši ieņem aktīvu 

spēlētāja pozīciju un veic misijas. Misijas veidotas tā, lai nevis pārbaudītu, bet pilnveidotu zināšanas 

un izpratni par valsti, tās struktūru, aktuālajiem notikumiem, līdzdalības formām. Izlaušanās 

spēles saturs ietver dažādas mācību jomas, tāpēc tajā aktīvi var piedalīties ikviens skolēns, pat tas, 

kurš līdz šim ir dzīvojis ar saukli: „Valsts – tā ir politika. Bet politika mani neinteresē!” 

Kvalitatīvi veiktas misijas ļauj veidot Latvijas sabiedrību – ja valsts būs stipra un kalpos kā balsts, 

nākotne būs salda jeb VALSTS.BALSTS.SALDS. Vai mums pietiks zināšanu, enerģijas un spēju, lai šo 

mērķi sasniegtu? Pārsteigumi, negaidīti uzdevumi, darbs individuāli un komandās, fakti un viedokļi – 4 

aktīvas un jēgpilnas stundas. 

Izlaušanās spēli vada biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un ģenerālsekretāre 

Liene Valdmane. Plašāku informāciju par pilsētām, kurās norisināsies spēle un pieteikšanās formas 

pieejamas šeit. 

 

 

Norisinājusies konference "Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un 

inovācijas Latvijā un Eiropā" 

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

attīstības ministrijas atbalstu rīkoja konferenci par iedzīvotāju iesaisti un sabiedrības līdzlemtu 

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

Ar konferences dienas plānu iespējams iepazīties šeit. Noskaties konferences ieraksta pirmo daļu un otro 

daļu. Savukārt, ar konferencē prezentēto Pārskatu par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas 

pašvaldībās pieejams šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.dzivibaskoks.lv/lv/ziedojumu-izlietojums
https://www.youtube.com/watch?v=LYv4H_5RI10&feature=share&fbclid=IwAR12dl5N9fqDp7LOr0MgloFxZKPN2Ssp8j45Zi1RvfKNn6lxGzMsuuIWlWg
http://www.eiropaskustiba.lv/iespejas/projekti/eiropas-pedas-latvija-20192020/
http://providus.lv/article_files/3586/original/Konference_Sabiedr%C4%ABbas_iesaiste_pa%C5%A1vald%C4%ABb%C4%81s_tendences_un_inovacijas_LV_ENG.pdf?1569847474
https://www.youtube.com/watch?v=1bh1QcTY05c
https://www.youtube.com/watch?v=5V38gIi09II
https://www.youtube.com/watch?v=5V38gIi09II
http://providus.lv/article_files/3604/original/Parskats_Iedzivotaju_iesaistes_piemeri_Latvijas_pasvaldibas.pdf?1571916922
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Aicina pieteikties semināram “Integrācijas programmu veiksmīgā prakse dažādās 

valstīs'' 
Informācijas centrs iebraucējiem, kuru nodrošina un attīsta biedrība “Patvērums “Drošā māja””, 

24.oktobrī, Lāčplēša ielā 75 - 1B, Rīgā, no plkst. 10:30 - 14:30 rīko semināru “Integrācijas 

programmu veiksmīgā prakse dažādās valstīs". Interesentus aicina pieteikties semināram šeit. 

 

PROVIDUS atzinums par Latvijas Atvērtās pārvaldības rīcības plāna ieviešanu un 

izstrādi 

Domnīca PROVIDUS ir nosūtu savus novērojumus par Latvijas Atvērtās pārvaldības rīcības plāna 

(OGP plāna) ieviešanu un izstrādi, kā arī priekšlikumus ceturtajam OGP plānam. Ar pilnīgu ziņojuma 

tekstu iespējams iepazīties šeit. 

Šī gada vasarā PROVIDUS veica Latvijas iepriekšējā OGP plāna izpildē iesaistīto iestāžu aptauju. Šīs 

aptaujas rezultātā esam nonākuši pie šāda secinājuma: līdzšinējie OGP dokumenti līdz šim gan Latvijas 

pārvaldei, gan NVO ir funkcionējis kā fona dokuments, ar kuru pastiprināt savu argumentāciju par labu 

kādām pārmaiņām, bet vienlaikus tas nav bijis galvenais motivētājs pārmaiņu veikšanai. Uzzināt plašāk. 

 

Operetes teātris aicina uz pasaulslaveno opereti "Jautrā atraitne", mūziklu bērniem 

"Karlsons" un īpašajiem Jaungada koncertiem 

Šogad vienīgo reizi 31. oktobrī plkst. 19:00 VEF Kultūras pilī visu laiku populārākās operetes pasaulē 

Franča Lehāra "Jautrā atraitne" būs iespējams baudīt Rīgā. Galvenajā lomā – operdīva un Operetes 

teātra prīma Sonora Vaice. 

Ja nokavēji mūziklu bērniem "Karlsons", tiekamies 28. decembrī plkst. 16:00 VEF Kultūras pilī! 

Operetes jaungada koncertos baudīsim decembrī svētku sajūtu dzirkstošo pasauli, jaunības azartu un 

Vīnes klasiskās operetes šarmu Operetes Jaungada koncertos Franz Lehár+. Plašāka informācija un 

pasākuma laiki pieejami šeit. Atgādinam, ka Latvijas Pilsoniskās alianses biedriem ir pieejama atlaide. 

 

Noslēgusies Palīdzēsim.lv organizētā „Labo darbu nedēļa 2019” 

No 7.līdz 13. oktobrim  norisinājās 

akcija  "Labo darbu nedēļa 2019", 

kura laikā laikā paveikti vairāk kā 400 

labie darbi, akcijā iesaistoties 15 000 

Latvijas iedzīvotājiem.  

Šogad ir apmeklētas daudzas dzīvnieku 

patversmes, ziedojot segas un barību, 

sakopjot dzīvnieku voljērus un izvedot 

pastaigāties suņus, kuri ir palikuši bez 

saimnieka. Tāpat Latvijas iedzīvotāji 

čakli talkoja vairākos novados un 

pilsētās. Labo darbu nedēļā tika 

apmeklēti pansionāti un iepriecināti 

seniori gan ar pašu sarūpētām dāvanām, 

gan koncertiem un spēlēm. Arī “Valsts 

asinsdonoru centrā” ziedotas asinis.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1u7Sz2L3TOFynZgIGClsfXQ1Rci6Ol%20sEOhnC0fdPuJkM/edit
http://providus.lv/article_files/3600/original/Atzinums-OGP.pdf?1571216062
http://providus.lv/article/providus-atzinums-par-latvijas-atvertas-parvaldibas-ricibas-plana-ieviesanu-un-izstradi
http://newsletters.operetesfonds.lv/mailing/94284/50.html?t=515149405c030f555e1251505c0b046b5d545757095805050d0f510a0850045d0540405c0605545c40
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Kā katru gadu, akcijā piedalījās daudz bērni no skolām, bērnudārziem un interešu izglītības 

pulciņiem. Tāpat labajos darbos ir iesaistījušies vairāki uzņēmumi, apvienojoties ar skolām, vai paši 

darbinieki, dodoties uz dzīvnieku patversmēm, pansionātiem vai sakopjot apkārtni.  

Kā jau ierasts, “Labo darbu nedēļai” noslēdzoties akcijas organizatori dodas uz skolu, kura bijusi 

atsaucīga labo darbu aicinājumam. Šogad – uz Valdemārpils vidusskolu, īpaši godinot Valdemārpils 

mazpulcēnu labos darbus, kas tiek veikti ne tikai „Labo darbu nedēļas” laikā, bet arī visa gada garumā.  

Valdemārpilieši, kā arī citi aktīvākie labo darbu veicēji, saņems īpašu “Palīdzēsim.lv” ilgstošā 

sadarbības partnera HK “Dinamo Rīga” sarūpētu pārsteigumu - ieejas biļetes uz HK “Dinamo Rīga” 

hokeja spēlēm “Arēnā Rīga” novembra mēnesī. 

Šis gads tiešām bijis bagāts ar labajiem darbiem, kurus veica gan mazi, gan lieli. Mēs ticam un ceram, 

ka „Labo darbu nedēļa” ir bijis labs pamudinājums daudziem un labo darbu bums ir tikai aizsācies! 

 

LOSP aicina interesentus uz semināru „Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-

Biznesam (B2B) tīklā” 

13.novembrī, plkst.10:00, Zemkopības ministrijā, 314.telpā notiks praktiskais seminārs – diskusija 

„Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Seminārā aicinām piedalīties vietējās 

pārtikas ražotājus un to apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītājus, kooperatīvo 

sabiedrību un citu mazo pārtikas produktu ražotāju apvienojošās organizācijas. Diskutēsim par projektā 

”Baltic Sea Food” - rastajiem risinājumiem, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras 

reģiona lauku teritorijās. Detalizēta pasākuma programma piejama šeit.  Reģistrācija pasākumam līdz 

2. novembrim. 

Projekta “Baltic Sea Food” mērķis ir B2B (bizness-biznesam) izplatīšanas modeļa ieviešanas 

veicināšana, lai pēc iespējas vairāk atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku 

teritorijās. Detalizētāka informācija par projektu. 

 

Slovākija aizliedz kažokzvēru audzēšanu 

Slovākija kļuvusi par 15. Eiropas valsti, kurā pieņemts kažokzvēru audzēšanas aizliegums. 17. oktobrī, 

Slovākijas Nacionālā padome galējā lasījumā apstiprināja likuma grozījumus, kas nosaka kažokzvēru 

audzēšanas aizliegumu valstī. Jaunais likums stāsies spēkā 2021. gadā. Esošajām fermām ir noteikts 

pārejas periods līdz 2025. gadam. 

"Zvēraudzēšanas aizliegums Slovākijā turpina tendenci, ka Eiropā sabiedrības ētiskās vērtības gūst 

pārsvaru pār šauras uzņēmēju grupas peļņas interesēm. Cilvēkiem nav pieņemama cietsirdība pret 

dzīvniekiem un tas tiek nostiprināts likumā," komentē biedrības "Dzīvnieku brīvības" vadītājs Aivars 

Andersons. "Vairāk nekā 25 tūkstoši petīcijas parakstu par zvēraudzēšanas aizliegumu Latvijā 

parāda, ka arī mums ir laiks atstāt nežēlīgo kažokādu industriju pagātnē." 

Ņemot vērā sabiedrības nostāju un nenovēršamās dzīvnieku labturības problēmas zvēraudzētavās, 

kažokzvēru audzēšanas aizliegums ir jau pieņemts daudzās Eiropas valstīs, tostarp Lielbritānijā, 

Austrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā, Čehijā, Horvātijā, Slovēnijā un citās. Zvēraudzēšanas 

industrijas aizliegums tiek apsvērts arī Latvijas tuvākajās kaimiņvalstīs – Lietuvā, Polijā un Ukrainā. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://business.facebook.com/Palidzesimlv/?__tn__=K-R&eid=ARAH7Pbd-3jyrWwjN_EH90J2n_Zy3KcAvbxb41iUS8TKtMY-cA4O8nQVoPkSmRgUKuQ2M1gWHACrV_Dh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGJjnkCeyBu7NgekDttPwdY-Pz_a9xLZ_0pnSOjns_sJKpY7qQcUAtcZjhkbv7a3qkI74Y8aTv_8MpnHvevySuNk3DN2XqEk5gSz1gpO5aiF5i1QF9TopR1fHw0RIuOR2Gtnvkm5nUQ9B5TXjI8d2Ae0joU5XPwBRiz0MLfrOeLnt_Z6evDoUK59dhO_vJ7m2N40OQ0iG9dtasCGPOcOfB46sS0Zb3b9fkZPGMcBgD-FMBkyxONhcL5aag8Yi3fkmYVchc7q9Xy6uuuHS2jVftmtFabXVCDBAvP7oNR8Rf7g_IW0IcadiVyWi2mJQml4eaeO2xXdVh6nuP7gNAQxZjHg
https://business.facebook.com/dinamorigaofficial/?__tn__=K-R&eid=ARD-oo_IDxibiflOcx3i_l6d-q_mGbeTc-xh_oAYwlSZJOKVaomzn2Mzk5eMiKd4p_4ayQI_6k5q6-WK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGJjnkCeyBu7NgekDttPwdY-Pz_a9xLZ_0pnSOjns_sJKpY7qQcUAtcZjhkbv7a3qkI74Y8aTv_8MpnHvevySuNk3DN2XqEk5gSz1gpO5aiF5i1QF9TopR1fHw0RIuOR2Gtnvkm5nUQ9B5TXjI8d2Ae0joU5XPwBRiz0MLfrOeLnt_Z6evDoUK59dhO_vJ7m2N40OQ0iG9dtasCGPOcOfB46sS0Zb3b9fkZPGMcBgD-FMBkyxONhcL5aag8Yi3fkmYVchc7q9Xy6uuuHS2jVftmtFabXVCDBAvP7oNR8Rf7g_IW0IcadiVyWi2mJQml4eaeO2xXdVh6nuP7gNAQxZjHg
http://www.losp.lv/node/6260
mailto:ruta@celotajs.lv
http://www.losp.lv/node/5038
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III NVO INFORMĒ 
Pētījums: 63% plaušu hipertensijas pacientu diagnostika ir novēlota, 48% 

aptaujāto ir mērenas līdz smagas depresijas pazīmes  

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO Fonds” ietvaros Pulmonālās hipertensijas 

biedrības projektā “Līdzdalība 2019” tika veikts Latvijā unikāls pētījums par plaušu hipertensijas 

pacientu sociālo, ekonomisko un emocionālo stāvokli. Pētījuma mērķis - saprast, kāds ir plaušu 

hipertensijas pacienta portrets, viņa nepiepildītās vajadzības, emocionālā veselība, diagnozes ietekme uz 

dzīves kvalitāti, ģimenes un tuvinieku loma un cilvēka iespējas katru dienu tikt galā ar apziņu, ka 

izārstēt plaušu hipertensiju nevar, tikai sadzīvot un atbilstoši pielāgot savu dzīvi.  

Vislielāko satraukumu rada dati par slimības novēloto atklāšanu, pacientu emocionālo stāvokli un 

pakalpojumu nepieejamību.  

63% gadījumu cilvēki ar pulmonālo hipertensiju nesaņēma atbilstošu ārstēšanu novēlotas diagnostikas 

dēļ. Par to liecina slimības smaguma pakāpe, jo vairāk nekā pusei pacientu ir trešā un ceturtā – pēdējā 

slimības funkcionālā klase. Pulmonālās hipertensijas diagnozes noteikšana Latvijā vidēji prasa 3,5 

gadus. 25% pacientu precīza diagnoze netika noteikta 2 gadus, 25% pacientu - ilgāk par 4 gadiem, bet 

13% - 3 gadus. Pilns pētījuma atspoguļojums pieejams šeit. 

 

Aicina piedalīties meistarklasē par „Komandas veidošanu” Olainē 

Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un ikvienam interesentam, kas 

vēlas labāk sadarboties komandā un saprast savas stiprās puses, būs 

iespēja apmeklēt meistarklasi par „Komandas veidošanu”, 

kas norināsies 29. oktobrī plkst. 16.30-20.00 Olaines Jauniešu 

centrā „Popkorns” (Veselības ielā 7). Meistarklasi vadīs 

„Piedzīvojuma Gars” komanda. Dalība meistarklasēs ir bez maksas. 

Pieteikšanās meistarklasēm ir, aizpildot anketu (vietu skaits ir 

ierobežots). Uzzini plašāk. 

Projektu „NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines 

novados” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta 

līdzekļiem. Biedrības „Pierīgas partnerība” iecere ir attīstīt 

koprades telpas Olainē, kā ietvaros tiek īstenoti dažādi pasākumi un 

meistarklases plānotās koprades telpas „Dzīvoklis” 

popularizēšanai. 

 

Aicina uz sociālās uzņēmdarbības semināru-darbnīcu Ķekavā 

29. oktobrī Ķekavā, Doles Tautas namā, notiks seminārs - darbnīca  “Bizness + Sociālais mērķis = 

Sociālā uzņēmējdarbība”, kas tiek realizēta LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais 

uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Semināra/darbnīcas mērķis ir informēt, iedvesmot un iedrošināt  

topošos sociālos uzņēmējus. Piesaki savu dalību šeit. 

Pasākums ir bez maksas. Vairāk informācijas par semināru-darbnīcu atradīsi šeit un Facebook lapā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.phlatvia.lv/lv/petijuma-rezultati/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/62FAIA3C/ej.uz/meistarklasesNVO
https://www.facebook.com/events/398730431073025/
http://ejuz.lv/vrgsu
http://www.daugavkrasts.lv/
https://ej.uz/biznesasiltumnica
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Noteiks papildu ierobežojumu Saeimas deputāta amata savienošanai 

Saeimas Juridiskā komisija 23.oktobrī galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja likumprojektu, kas 

paredz noteikt ierobežojumu, kādā Saeimas deputāts, Ministru prezidents un viņa biedrs, ministrs, 

īpašu uzdevumu ministrs un parlamentārais sekretārs var savienot darbu ar citiem amatiem biedrībās, 

nodibinājumos un sociālajos uzņēmumos. 

Likumprojekts paredz noteikt, ka minētās valsts amatpersonas amatu biedrībā, nodibinājumā vai 

sociālajā uzņēmumā varēs ieņemt tikai ar noteikumu, ka par to nesaņem atalgojumu. 

Šāds nosacījums nepieciešams, lai novērstu interešu konfliktu, jo minētajām organizācijām var būt arī 

saimnieciski vai citi mērķi, kas var ietekmēt valsts amatpersonas amata pienākumu veikšanu, teikts 

likumprojekta anotācijā. 

Paredzēts, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Tie vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta 

Saeimai. 

 

VID:Septiņas atšķirības, slēdzot 

uzņēmuma vai darba līgumu 

Valsts ieņēmumu dienests infografikas veidā 

ir apkopojis atšķirības, kad tiek slēgts 

uzņēmuma vai darba līgums. Lielākās 

atšķirības atrodamas sociālajās garantijās  - 

tiesību, pienākumu, sociālās aizsardzības, 

darba drošības, valsts sociālo pakalpojumu 

un nodokļu jomā. Vairāk skaties infografikā. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
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https://www.facebook.com/vidgovlv/posts/2722545127756650
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Rīgā uzsāksies pasākumu cikls par labo praksi 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. Dalībai seminārā, kas notiks 30. 

oktobrī plkst.10.00 AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu ielā 33, Rīgā, līdz 28. oktobrim var 

reģistrēties šeit. 

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

un Finanšu nozares asociāciju seminārā stāstīs par aktualitātēm un nākotnes perspektīvām ES fondu 

jomā. Seminārā skaidros arī valsts atbalsta jautājumus, pašvaldību aizņēmumu tēmu un iepirkumu 

veikšanu. Finanšu nozares asociācija dalīsies ar noderīgu informāciju potenciālā ES fondu darījumu 

partnera izvērtēšanā. 

Ar pieredzi – kā veiksmēm, tā izaicinājumiem - projektu īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma 

saņēmēji. Ādažu novada domes pārstāve Inga Pērkone stāstīs par Ādažu sākumskolas tapšanu, 

rehabilitācijas centra Poga vadītāja Rūta Dimanta un nodibinājuma Palīdzēsim.lv pārstāve Ilze Skuja 

dalīsies ar pieredzi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā. Savukārt par akcelerācijas fondu 

programmas atbalstu inovatīviem jaunuzņēmumiem stāstīs Anna Ramata - Stunda, Alternative Plants 

līdzdibinātāja, Arsenijs Sergejevs, VeritaCell līdzdibinātājs, un Jānis Grīnhofs, FabControl dibinātājs. 

Pasākuma laikā būs iespējams saņemt arī individuālas klātienes konsultācijas par ES fondu projektu e-

vidi. Semināru būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē CFLA mājaslapā. 

Semināri rudens ciklā notiks arī reģionos: 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 

un 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. 

 

Depozīta sistēmu ieviesīs 2022.gadā 

Dzērienu iepakojuma depozīta sistēma sāks darbu no 2022. gada 1. februāra, noteic ceturtdien, 

24.oktobrī, Saeimas galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Iepakojuma likumā. Otrreizējai pārstrādei 

varēs nodot alus un bezalkoholisko dzērienu plastmasas vai stikla pudeles un skārdenes. Pirms galīgā 

lasījuma Saeimas atbildīgajai komisijai bija iesniegti vairāk nekā astoņdesmit priekšlikumi, taču 

komisija to lielāko daļu noraidīja.  Saeimas sēdē Attīstībai/Par atsauca savu priekšlikumu iekļaut likumā 

paplašinātu depozīta definīciju. Diskusijas par taras depozītu sākās pirms 19 gadiem. Latvijai līdz 2030. 

gadam jāsasniedz ES izvirzītais mērķis pārstrādāt 70% no visa tirgū novietotā iepakojuma. 

 

Izsludināts iepirkums par konferenču rīkošanu 

Labklājības ministrija ir izsludinājusi iepirkumu “Par ikgadējo konferenču, reģionālo metodisko 

sanāksmju un tematisko diskusiju organizēšanu 2020.-2021. gadā”. Prasības pretendentam 

iepriekšējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā) ir pieredze konferenču 

organizēšanā. Pieteikties var līdz 19.novembrim. Vairāk informācijas šeit. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://list.mg3.mlgnserv.com/track/click?u=1b7dd8c35bffb46f3bd9f6e8571144df&id=9cb7d24a&e=5ed0b1c3
https://list.mg3.mlgnserv.com/track/click?u=1b7dd8c35bffb46f3bd9f6e8571144df&id=f28c5043&e=5ed0b1c3
https://list.mg3.mlgnserv.com/track/click?u=1b7dd8c35bffb46f3bd9f6e8571144df&id=f82cde7f&e=5ed0b1c3
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28431
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Līdz 28.oktobrim vēl ir iespēja pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un 

organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” 

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Vēl tikai nedēļu, līdz 

28.oktobrim, jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldības iestāde var 

pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai 

svinīgajā pasākumā “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī 

norisināsies Rīgā.  

Godināšanai jāpiesaka brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji, kas 

snieguši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 

1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem 

draudzīgākās pašvaldības. Kandidāts jāpiesaka līdz 28.oktobrim, tiešsaistē 

aizpildot pieteikuma anketu. Portālā brivpratigie.lv pieejams arī 

godināšanas nolikums. 

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 

fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. 

 

Ieskaties! Izsludināti NVO saistoši iepirkumi un tirgus izpētes projekti 

 Balvu novada pašvaldība veic tirgus izpēti par nodarbību cikla “Nāc un Dari!” organizēšana 

2019./2020. mācību gadā Balvu valsts ģimnāzijas izglītojamiem Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros. 

Pieteikumus var iesniegt līdz 28.oktobrim. Vairāk informācijas šeit. 

 Ciblas novada pašvaldība veic tirgus izpēti par Veselības dienas – Onkoloģisko slimību 

profilakses pasākumu rīkošanu. Pieteikumus var iesniegt līdz 28.oktobrim. Vairāk 

informācijas šeit. 

 Lielvārdes novada dome veic cenu aptauju fizisko aktivitāšu veicināšanai Lielvārdes novadā 

ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" 

ietvaros. Pieteikties var līdz 31.oktobrim. Vairāk informācijas šeit.  

 Finanšu ministrija ir izsludinājusi publisko iepirkumu “Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 

2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums”. Pieteikumus var 

iesniegt līdz 5.novembrim. Vairāk informācijas šeit. 

 AS "Augstsprieguma tīkls" organizē sarunu procedūru par atzinuma saņemšana par paredzētās 

darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu 

sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai. Pieteikties var līdz 

22.novembrim. Vairāk informācijas šeit. 

 

NVO namā seminārs “Zīmola stāsta veidošana digitālajā vidē” 

30. oktobrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A, norisināsies praktiskais 

seminārs “Zīmola stāsta veidošana digitālajā vidē”. Pieteikties semināram šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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http://www.brivpratigie.lv/lv/
http://www.balvi.lv/iepirkumi/tirgus-izpetes-par-piegadem-un-pakalpojumiem-lidz-9-999-99-eur/20557-nodarbibu-cikla-nac-un-dari-organizesana-2019-2020-macibu-gada-balvu-valsts-gimnazijas-izglitojamiem-eiropas-sociala-fonda-projekta-atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai-projekts-nr-8-3-2-2-16-i-001-ietvaros-id-nr-bnp-ti-2019-91
https://ciblasnovads.lv/zinas/visas-zinas-zinas/2019-10-18-pazinojums-par-tirgus-izpeti-veselibas-diena-onkologisko-slimibu-profilakses-pasakumi
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&Itemid=536&id=9364417
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26758
http://www.ast.lv/lv/purchases/atzinuma-sanemsana-par-paredzetas-darbibas-iespejamo-ietekmi-uz-puksu-purva-teritorija
http://ejuz.lv/zimoluv
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Semināra laikā dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar zīmola stāsta veidošanas nosacījumiem digitālajā 

vidē. Varēs praktiski darboties un kopīgi mācīties veidot organizācijas stāstu digitālajai videi, 

izmantojot gan mobilos tālruņus, gan arī dažādas bezmaksas programmas jeb brīvrīkus vizuālā satura 

noformēšanai. Semināru vadīs lektore Kristīne Tjarve, komunikācijas profesionāle, Latvijas asociācijas 

sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle, mācībspēks Latvijas augstskolās. Uz nodarbību 

vēlams ņemt līdzi ne tikai mobilo tālruni ar kameru (filmēšanas iespējām), bet arī datoru! 

 

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina iesniegt piedāvājumus radio konkursu 

veidošanai 

Konkursa konceptu un finanšu piedāvājumu jāiesūta 

līdz  4. novembrim. Eiropas Parlamenta birojs (EPB) 

Latvijā aicina radio stacijas integrēt savā 

programmā konkursus par Eiropas Parlamentu 
(EP), kas informētu Latvijas iedzīvotājus par 

astoņiem jaunievēlētajiem Latvijas deputātiem un 

viņu darbu EP komitejās. Izvēlētā pretendenta 

uzdevums būs izstrādāt detalizētu konkursa norises 

plānu, pielāgot EPB sagatavoto informāciju savas 

auditorijas vajadzībām un ieradumiem, kā arī 

organizēt konkursu un nodrošināt tā pārraidi. 

Konkursa mērķis - vairot klausītāju zināšanas un 

izpratni par Latvijas deputātu darbu EP. Uzzini plašāk.  

 

Iespēja NVO pārstāvjiem apmeklēt bezmaksas konsultāciju dienu 

8. novembrī plkst. 14.00 līdz 19.00 NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) NVO – biedrību un 

nodibinājumu pārstāvji laipni aicināti apmeklēt bezmaksas NVO konsultāciju dienu “Nāc un izzini!”, 

lai saņemtu padomus un atbalstu savām organizācijām svarīgos grāmatvedības, juridiskos un 

komunikācijas jautājumos. Aicinām iepriekš pieteikties. 

NVO pārstāvjiem būs pieejamas šādas konsultācijas: NVO grāmatvedība, NVO juridiskie jautājumi un 

NVO komunikācija. Par grāmatvedības jautājumiem konsultēs grāmatvedības un nodokļu 

konsultante Jadviga Neilande.  Par juridiskajiem jautājumiem konsultēs tiesību zinātņu doktore, 

vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite. Par 

komunikācijas jautājumiem konsultēs komunikācijas profesionāle, Latvijas asociācijas sabiedrisko 

attiecību profesionāliem valdes locekle, mācībspēks Latvijas augstskolās Kristīne Tjarve. 

 

Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam „Gada rīdzinieks 2019” 

Rīgas dome aicina iedzīvotājus pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam „Gada rīdzinieks 

2019”. Laureāti tiks nosaukti 18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, kad 

notiek Rīgas domes svinīgā sēde. 

Pretendents pašvaldības apbalvojumam var būt jebkuras valsts piederības un tautības persona, kas 

sasniegusi 18 gadu vecumu un šogad ar savu talantu un darbu ir veicinājusi Rīgas vārda 

atpazīstamību Latvijā un pasaulē, pievēršot sabiedrības uzmanību Latvijas galvaspilsētai. 

Pretendentus apbalvojumam „Gada rīdzinieks 2019” ikviens Rīgas iedzīvotājs var pieteikt līdz 10. 

novembrim, zvanot pa bezmaksas tālruni 80000800 vai rakstot uz e-pastu, aizpildot pieteikuma anketu 
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vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9, Brīvības iela 49/53, Daugavpils ielā 

31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Dzirciema ielā 28. 

Līdz šim apbalvojumu „Gada rīdzinieks” saņēmusi operdziedātāja Elīna Garanča, tenisiste Aļona 

Ostapenko, diriģenti Romāns Vanags un Māris Sirmais, maestro Raimonds Pauls, režisors Alvis 

Hermanis, hokeja treneris Jūliuss Šuplers, Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars, 

māksliniece Džemma Skulme, mecenāti Ināra un Boriss Teterevi, kā arī Zaiga un Māris Gaiļi.  

 

Novembrī notiks bezmaksas informatīvais seminārs par ES programmu „Eiropa 

pilsoņiem” 

Kultūras ministrijas ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties 

bezmaksas informatīvajā seminārā, kurš notiks 21.novembrī viesnīcā „Neiburgs” (zālē „Amaryllis”), 

Jaunielā 25/27, Rīgā. Reģistrējies semināram šeit. 

Semināra mērķis ir informēt Latvijas pašvaldību un to padotības iestāžu, kā arī nevalstisko 

organizāciju un biedrību pārstāvjus par programmu „Eiropa pilsoņiem”. 

Informatīvais seminārs būs īpašs ar to, ka līdztekus informācijai par Programmas piedāvātajām 

finansējuma iespējām un veidlapas aizpildīšanas specifiku, projekta iesniedzējorganizācijas pieredzē 

dalīsies nodibinājuma „Sabiedrības Līdzdalības Fonda” pārstāve, kura stāstīs par Programmas 

2.atbalsta darbības 3.apakšpasākuma „Pilsoniskās sabiedrības projekti” ietvaros atbalstīto projektu 

„Smart eDemocracy Against fake news” (Gudra digitālā demokrātija pret viltus ziņām), kas tika 

atbalstīts 2018.gadā. Semināra programma  pieejama šeit. 

 

Aicina NVO pārstāvjus uz III Starptautisko Ekonomikas Forumu 

31. oktobrī un 1.novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīgā norisināsies III Starptautiskais 

Ekonomikas Forums “BIZNESA ATBALSTS: traucējoši faktori, zinātnē balstītie risinājumi un 

starptautiskā sadarbība”. Rezervēt biļeti. 

Forums piedāvā uzņēmēju, zinātnieku un ekspertu skatījumu uz vairākām tēmām: Finanšu sektors un 

investīciju piesaiste, Ārvalstu labākā prakse biznesa atbalstā, Jauniešu uzņēmējdarbība un 

pašvaldību loma, Digitālizācija un inovācija. Konferences programma pieejama šeit, un paralēlo 

sesiju darba kārtība pieejama šeit.  

Ekonomikas Forumu organizē Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar SIA 

“Latvijas Mobilais Telefons” un citiem sadarbības partneriem. 

2019. gada Eiropas vēlēšanas: jaunieši nodrošināja lielo vēlētāju aktivitāti 

Lielākais aktivitātes pieaugums 

vecuma grupā līdz 25 gadiem un 25 - 

39 gadus veco vidū; vairāk cilvēku gan 

Latvijā, gan visā ES uzskata, ka viņu 

balsij ir nozīme; vēlētāju prioritātes - 

vide un ekonomika.  

Augsto vēlētāju aktivitāti 2019. gada 

Eiropas vēlēšanās nodrošināja 

jauniešu aktivitātes pieaugums, 

liecina jūnijā pēc Eiropas Parlamenta 
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(EP) pasūtījuma veikta Eirobarometra aptauja. 

Eiropas vēlēšanās visā ES piedalījās 50,6% balsstiesīgo vēlētāju, nodrošinot augstāko aktivitāti kopš 

1994. gada. Salīdzinot ar 2014. gada Eiropas vēlēšanām, aktivitāte pieauga 19 valstīs, bet saruka - 

septiņās. Latvijā pie vēlēšanu urnām devās 33,5% balsstiesīgo pilsoņu jeb par trīs procentpunktiem 

vairāk nekā 2014. gadā. 

Vairums vēlēšanās piedalījušos cilvēku Latvijā norādīja, ka piedalīties ir pilsoņa pienākums (69% 

iepretim 52% vidēji ES). 32% Latvijā norādīja, ka vienmēr piedalās vēlēšanās, bet 16% uzskata, ka 

dalība EP vēlēšanās ļauj radīt pārmaiņas. Tikpat liels vēlētāju īpatsvars Latvijā vēlēšanās piedalījies, lai 

atbalstītu sev tuvu partiju. Pilns ziņojums par aptaujas rezultātiem, kā arī papildu informācija pieejama 

šeit. 

 

V LV PORTĀLĀ 
Eiropas valstis sadarbojas, lai novērstu cilvēku tirdzniecību 

Atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību, Eiropas Savienības Noziedzības 

novēršanas tīkls (EUCPN) un Eiropas valstis 17.oktobrī uzsāka cilvēku tirdzniecības novēršanas 

kampaņu, kuras galvenais mērķis ir uzrunāt cilvēkus, kuri iespējams ir kļuvuši par cilvēku 

tirdzniecības upuriem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, palīdzība un aizsardzība. 

Cilvēku tirdzniecība ir slēpts un sarežģīts noziegums. Noziegums, kura upuri visbiežāk paliek neredzami 

sabiedrībai, kuri paši bieži vien neapzinās, ka ir maldināti vai piespiesti, ka ar varu, viltu vai draudiem 

un šantāžu pakļauti ekspluatācijai un kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem. Bailes, kauns un vainas 

sajūta – tie ir iemesli, kāpēc cietušie neziņo par noziegumiem, un kāpēc nevēršas pēc palīdzības. Nereti 

cietušajiem trūkst iedrošinājuma vai vajadzīgās informācijas par viņu tiesībām, par to, kur doties un 

saņemt palīdzību. 

Šīs informatīvās kampaņas mērķis ir informēt iedzīvotājus par to, ka viņi varētu būt vai kļūt par cilvēku 

tirdzniecības upuriem, par to, ka viņiem ir Eiropas Savienības mēroga tiesības, un kur viņi var atrast 

informāciju un vērsties pēc palīdzības, atbalsta un aizsardzības. Uzzinat plašāk. 

 

Naida runa – kad vārda brīvības robežas pārkāptas 

Naida runa ir izteiksmes veids, kas ne tikai aizskar citu cilvēku cieņu, bet arī spēj izraisīt tālejošas sekas 

– sašķelt sabiedrību vai galējos gadījumos pat izraisīt vardarbību. Kāpēc ir svarīgi izskaust naida 

runu, kā to atpazīt un kā rīkoties, sastopoties ar naida runu publiskajā telpā, LV portālam skaidro 

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriste Ilze Ambrasa. 

Naida runai nav vienotas vai universālas definīcijas, taču to var skaidrot kā jebkāda veida izteiksmes 

formu, kas veicina naidu vai neiecietību sabiedrībā pret kādu noteiktu aizsargājamu grupu. Nereti naida 

runā tiek pausts aicinājums uz vardarbību, tādējādi pārkāpjot pieļaujamās vārda brīvības robežas. Par 

publiskiem izteikumiem, kas aicina uz naida noziegumiem vai pauž naida runu, pēc Krimināllikuma 

paredzēts sods arī ar brīvības atņemšanu. Lasīt plašāk. 

 

Latvijas Pašvaldību savienība: Apdraudēta daudzu pamatskolu pastāvēšana 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtījusi vēstuli visām Saeimas frakcijām, paužot bažas par 

apdraudējumu bērnu tiesībām apmeklēt pamatskolu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un pašvaldību 

tiesībām nodrošināt izglītību, kas izriet no sagatavotajiem grozījumiem Izglītības likumā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309557-eiropas-valstis-sadarbojas-lai-noverstu-cilveku-tirdzniecibu-2019
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309618-naida-runa-kad-varda-brivibas-robezas-parkaptas-2019
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“Grozījumi Izglītības likumā” ir pretrunā Bērnu tiesību aizsardzības likumam, ANO Vispārējās 

cilvēktiesību deklarācijas 26. pantam, ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un 

kultūras tiesībām 13. un 14. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 

1. protokola 2. pantam, kā arī Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. Šie grozījumi 

Izglītības likumā tiek virzīti likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” pavadošo likumprojektu 

paketē, taču bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē un bez saskaņošanas ar Latvijas Pašvaldību 

savienību, šādi pārkāpjot likumprojekta saskaņošanas procedūru. Uzzināt plašāk. 

 

 

VI PASAULĒ 
Pieejams starptautisks pētījums par filontropiju un Ilgtspējīgu pilsonisko 

sabiedrību  

Center on philanthropy and civil society ir izstrādājis pētījumu “Ilgtspējīga pilsoniskā sabiedrība: Piecu 

fondu pieredze Austrumeiropā”.  

Pēc 1990. gada ASV un Eiropas organizācijas un valdības aģentūras veica ieguldījumu, lai atbalstītu 

pilsonisko sabiedrību Centrāleiropas un Austrumeiropas, Baltijas jūras, Balkānu un Melnās jūras 

reģionos. Ļoti svarīga ir šo ieguldījumu ilgtermiņa ietekmes analīze, jo īpaši tāpēc, ka daudzi politiķi 

šajos reģionos palielina pret pilsonisko sabiedrību vērsto retoriku. Trīs ASV organizāciju darbinieki 

atskatās uz šī finansējuma mantojumu ietekmi un cenšas saprast, kā vislabāk uzturēt pilsonisko 

sabiedrību ilgtermiņā.Ar pētījumu varat iepazīties šeit. 

 

Aicina pieteikties Invaliditātes tiesību novērtēšanas programmai 

Pieteikuma termiņš: līdz 2020. gada 6. janvārim. Programma “Invaliditātes tiesību shēma” nodrošina 

gadu ilgas stipendijas maģistra grāda studijām invaliditātes tiesību aizstāvjiem, juristiem un 

pedagogiem, lai izstrādātu jaunus tiesību aktus, judikatūru, politiku, pētniecību un stipendiju, lai 

izmantotu inovācijas un iespējas, ko piedāvā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar 

invaliditāti tiesībām. Uzzināt vairāk.  

 

Sabiedriskā apspriešana par ESF atbalstu nodarbinātībai un mobilitātei 

Eiropas Komisija ir 

uzsākusi 12 nedēļu ilgu 

sabiedrisko apspriešanu 

(līdz 2020. gada 6. 

Janvārim), lai novērtētu 

Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) atbalstu 

nodarbinātībai un 

mobilitātei laikposmā 

no 2014. līdz 2018. 

gadam.  

Aicināts izteikt viedokli 

tiek aicinata jebkura 

organizācija vai 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/309651-lps-apdraudeta-daudzu-pamatskolu-pastavesana-2019
https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-Graduate-Center/PDF/Centers/Center%20on%20Philanthropy%20and%20Civil%20Society/Sustaining-Civil-Society-Lessons-from-5-Pooled-Funds-FINAL-10-20-19_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/disability-rights-scholarship-program?utm_source=Open+Society+Foundations&utm_campaign=69b4e7688c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_22&utm_medium=email&utm_term=0_d16374add2-69b4e7688c-49155110
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pilsonis, kam ir īpašas zināšanas nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes jomā; Dalībvalstis un 

organizācijas, kas iesaistītas ESF pārvaldībā un organizācijas, kas ir iesaistītas ESF darbību īstenošanā 

kā atbalsta saņēmēji vai projekta partneri: valsts iestādes, NVO, pašvaldības. 

Novērtē Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu nodarbinātībai un mobilitātei tiešsaistē (pieejams visās ES 

oficiālajās valodās). 

 

 

ES budžets 2020: Parlaments prasa vairāk līdzekļu klimata aizsardzībai 

Eiropas Parlaments 23.oktobrī pieņēma savu nostāju par nākamā gada ES budžetu, uzsverot, ka tam 

jākļūst par stabilu izejas punktu nākamās paaudzes ES programmām. 

EP deputāti prasa papildināt Komisijas ierosināto budžetu par vairāk nekā 2 miljardiem EUR un 

novirzīt tos klimata aizsardzībai 2020. gada budžetam jākļūst par “tiltu uz Eiropas nākotni”, ieguldot 

darbavietu izveidē, pētniecībā un atbalstā jauniešiem. Budžeta veidošanas sarunas ar Padomi gaidāmas 

novembrī. 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.                                                                   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_en
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2019g/oktobris-2019/es-bud-ets-2020-parlaments-prasa-vair-k-l-dzek-u-klimata-aizsardz-bai.html
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

