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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Oktobra Memoranda īstenošanas padomes sēdē skatītie jautājumi 

30. oktobrī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

ikmēneša sēdē skatīja NVO sektoram būtiskus jautājumus par to, kā praksē tiek ieviests jaunais 

regulējums “Par pārtikas izplatīšanu pēc minimālā derīguma termiņa beigām” jeb pārtikas ziedojumi. 

“Maxima Latvija” pārstāve atklāja, ka  uzņēmums aktīvi iesaistās pārtikas ziedošanas iniciatīvā, tomēr 

saskaras ar vairākiem šķēršļiem, tai skaitā ar to, ka ir ierobežotas iespējas, kam drīkst ziedot pārtiku. 

Šobrīd ir atļauts nodot pārtiku tikai labdarības organizācijām, bet efektīvāk būtu, ja to varētu darīt bez 

starpniecības privātpersonām. Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” pārstāve sēdē dalījās ar pieredzi 

pārtikas paku nodrošināšanā, norādot, ka visvairāk tiek ziedota maize, saldumi un garšviela, un līdz šim 

saņemtas pozitīvas atsauksmes no palīdzības saņēmējiem. Savukārt Zemkopības ministrijas 

parlamentārais sekretārs informēja, ka šis ir jaunā regulējuma pilotēšanas laiks un to plānots pārskatīt 

2020.gada janvārī.  

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

NVO finansēšanu, norādot uz problemātikām, kas konstatētas NVO finansēšanā atsevišķās pašvaldībās 

Zemkopības ministrijā, kur procedūras bijušas tiesiskās, tomēr ne pēc labas pārvaldības principiem.  

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Latvijas Lauku foruma pārstāvji prezentēja galvenās 

tendences iedzīvotāju iesaistē un finansējuma piešķiršanā Latvijas pašvaldībās. Prezentācijās tika 

iekļautas labās prakses, izaicinājumi un ieteikumi uzlabojumiem nākotnē, to vidū nepieciešamība pēc 

jēgpilnām konsultācijām ar iedzīvotājiem, vietējie referendumi, budžeta atklātība, OGP principu 

ieviešana pašvaldībās, izstrādāt un padarīt sabiedrībai zināmu, caurspīdīgu, saprotamu un apolitisku 

praksi finansējuma sadalīšanai NVO un neformālām iedzīvotāju grupām.  

Aizsardzības ministrija informēja par visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu un NVO lomu tajā, 

ieskicējot šobrīd esošos un potenciālos drošības riskus un kā ministrija plāno sadarboties ar NVO 

sabiedrības informēšanas un mobilizēšanas kontekstā. Kā pirmā aktivitāte notiks 29.novembrī – 

seminārs NVO par drošības jautājumiem.  

Ar prezentācijām var iepazīties šeit. Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 27.novembrī, bet 

Memoranda padomes konference 22.novembrī.  
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Izveidota starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai 

31.oktobrī Latvijas platformas 

attīstības sadarbībai (LAPAS) un 

Izglītības iniciatīvu centra (IIC) 

organizēja Starpnozaru koalīcijas 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

ieviešanai dibināšanas pasākumu. 

Koalīcijas mērķis ir atbalstīt 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 

ieviešanu stratēģijās, politikās un 

aktivitātēs lokālā, nacionālā un 

starptautiskā līmenī. 

Ilgtermiņa uzdevumi: 

 Interešu aizstāvības 

koordinēšana, veicinot 

sistēmisku starpnozaru 

politikas risinājumu 

ieviešanu. 

 Efektīvu sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošana, sekmējot starpnozaru 

sadarbību, nacionālo un starptautisko resursu piesaisti. 

 IAM ieviešanas uzraudzība un monitorings. 

 Latvijas IAM prakses popularizēšana starptautiskā līmenī. 

Pasākumā piedalījās valsts pārvaldes, biznesa sektora un nevalstiskā sektora pārstāvji, tai skaitā Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.  

  

Tikšanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvjiem 

Atbilstoši NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda 

padome) nevalstisko organizāciju puses pārstāvju lūgumam noorganizēt tikšanos ar pašreizējiem 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESLK) grupas “Daudzveidība Eiropā” pārstāvjiem, lai 

pārrunātu viņu darba pieredzi EESLK, lai gūtu plašāku ieskatu par EESLK darbību, kā arī, lai izprastu 

nepieciešamību pēc noteiktām kompetencēm darbam EESLK  grupā “Daudzveidība Eiropā”, Valsts 

kanceleja ir noorganizējusi šādu tikšanos šī gada 4.novembrī.  

 

Lejupielādē sabiedrības līdzdalības aplikāciju  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Fridriha Ēberta Fondu Baltijas valstīs, ir izstrādājusi 

mūsdienīgu platformu - aplikāciju  - Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms., kas  sniedz pieeju noderīgiem 

pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības un politiskā dialoga resursu datu bāzei, informē par 

aktualitātēm pilsoniskās sabiedrības jautājumos, tai skaitā likumdošanā, kā arī kalpo kā platforma, 

kurā var aicināt sabiedrības pārstāvjus uz solidāru rīcību un iesaistīties kādā pilsoniskā 

aktivitātē. Aplikāciju varat lejupielādēt šeit. 

“Aplikācijā būs pieejama ne tikai aktuālā informācija par pilsoniskajai sabiedrībai būtiskiem 

jautājumiem, bet arī vienuviet būs atrodama aktuālās darba kārtības lēmējistitūcijās, kas padarīs 

izsekošanu lēmumu pieņemšanas procesiem interešu pārstāvjiem daudz ērtāku. Šajā aplikācijā varēs arī 

iegūt arī praktiskus padomus par nevalstisko organizāciju, pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības 

http://www.nvo.lv/
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un politiskā dialoga juridiskiem un praktiskiem jautājumiem,” aplikācijas iespējas skaidro Kristīne 

Zonberga.  

 

Aplikācija sastāv no četrām sadaļām: 

 sadaļā “Ziņas”var iegūt informāciju par nevalstiskā sektora un publiskās pārvaldes 

aktualitātēm, finanšu iespējām, pētījumiem, citiem izglītojošiem un izzinošiem 

materiāliem, kas nepieciešami pilsoniskās sabiedrības darbības attīstībai un ilgtspējas 

nodrošināšanai. 

 sadaļā “Mobilizācija” atrodamas aktuālās darba kārtības Saeimas plenārsēdēm, Saeimas 

komisiju, Ministru kabineta, Valsts sekretāru, Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēm, kas palīdz ikvienam 

interesantam veiksmīgāk sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesiem un iesaistīties tajos. 

 Šajā sadaļā regulāri tiek vaicāts sabiedrības pārstāvju viedoklis par aktuālajiem jautājumiem, 

par kuriem notiek lēmumu pieņemšana.  

 sadaļā “Padomi” var iegūt nevalstisko organizāciju un pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības 

līdzdalības un politiskā dialoga juridiskos skaidrojumus. 

 sadaļā “Noderīgi rīki” apkopots vienkopus pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības 

un politiskā dialoga tiesiskais ietvars; saites uz publiskās pārvaldes iestādēm, kas cieši 

strādā ar pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, kā arī noderīgas saites un rīki finansējuma 

piesaistei un kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā no ārvalstu resursiem.  

 

Decembrī notiks nodarbības “Politiski aktīvs pilsonis” 

Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse turpina sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas 

centru, lai īstenotu Valsts aizsardzības mācības (VAM) ietvaros nodarbību “Politiski aktīvs pilsonis”, 

kuras notiks šī gada decembrī visā Latvijā.  

http://www.nvo.lv/
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Aicinām pieteikties NVO pārstāvjus no visas Latvijas, kuri vēlas un kuriem ir atbilstoša 

kapacitāte līdzdalībai pilsoniskajā izglītībā (vēlama ar pieredze darbā ar jauniešiem un pedagoģisko 

izglītību), pieteikties būt par lektoriem, rakstot uz e-pastu.  

 

SIF sekretariāta direktora atlases komisija par jauno direktori izvēlējusies Zaigu 

Pūci 

Ir noslēdzies atklātais konkurss par Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktora amatu. 

Iegūstot visaugstāko vērtējumu visās trīs konkursa kārtās un ar vienbalsīgu pretendentu atlases 

komisijas atbalstu, konkursā ir uzvarējusi Zaiga Pūce. Viņas kandidatūra vēl tiks virzīta 

apstiprināšanai SIF padomē 8. novembrī. 

Apsveicam Zaigu ar šo lielisko profesionālo panākumu, un, lai izdodas SIF padarīt par mūsdienīgu, 

atvērtu un pilsonisko sabiedrību stiprinošu institūciju! 

 

Zaigai ir ilggadēja pieredze nevalstisko organizāciju sektorā - trīs gadus (2015. – 2018.gads) Zaiga Pūce 

bijusi ievēlēta NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, no kuriem divus gadus bijusi 

Memoranda padomes vadītāja vietniece, kopš 2016. gada viņa ir Latvijas Pilsoniskās alianses padomes 

locekle, savukārt no 2017.gada - valdes locekle Laikmetīgās kultūras NVO asociācijā. Pašlaik Zaiga ir 

biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja, un šajā amatā strādā jau kopš 2011.gada.  Zaiga, pārstāvot 

Latvijas Pilsoniskās alianses biedru intereses, ir iesaistījusies likumdošanas procesā, piemēram, 

veicinājusi izmaiņas ziedojumu regulējumā. 

 

 

http://www.nvo.lv/
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Uzzini, kādas ir populārākās un visretāk izmantotās pilsoniskās līdzdalības formas 

Latvijā 

“Sabiedrības līdzdalības portrets” ir izveidota elektroniska aptaujas anketa, ar mērķi novērtēt Latvijas 

iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un 

politiskajos procesos. Aptaujā tiek novērtēta individuālā pilsoniskā līdzdalība 11 dažādās līdzdalības 

formās, kā arī iesaistes intensitāte.  

Visi, kas aizpilda aptauju, var uzzināt savu pilsoniskās līdzdalības indeksu, kas var būt - aktīvais 

censonis, slavējams mērenais aktīvists vai kūtrais aktīvists. 

Aptaujas pamatā izstrādatais elektronisks rīks  uzkrāja datus no visiem respondentiem, kuri norādīja – 

dzimumu, vecumu, tautību, dzīves vietu un atbildes uz 12 jautājumiem par 11 līdzdalības formām. 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi aptaujas apkopojumu par periodu 28.06.-17.10., lai piefiksētu 

tendences. Šobrīd iegūtie dati sniedz iespēju secināt par to, kādas ir populārākās pilsoniskās 

līdzdalības formas aktīvo iedzīvotāju vidū.  

Iegūtie dati ļāva secināt, ka respondentu vidū visizmantotākās un atbalstītākās līdzdalības formas ir: 

> Pēdējo četru gadu laikā dalība vēlēšanās,  

> Brīvprātīga darbošanās nevalstiskā organizācijā, 

> Dalība sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā, piedaloties parakstu vākšanā 

un interneta balsojumos. 

Savukārt visretāk izmantotās līdzdalības formas ir: 

> Dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos, mītiņos,  

> Iesaistīšanās vietēja līmeņa pārvaldē – skolas vecāku padomē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības 

komitejās u.c.,  

> Iesaistīšanās iedzīvotāju interešu un tiesību pārstāvībā – tiekoties un sazinoties ar valsts un pašvaldību 

ierēdņiem, darbiniekiem un amatpersonām, politiķiem, sniedzot rakstiskus ieteikumus.  

Aicinām detalizētāk iepazīties ar iegūtajiem Sabiedrības līdzdalības portrets rezultātiem šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
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Aptauja “Sabiedrības līdzdalības portrets“ ir sagatavota ar 

Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par aptaujas ”Sabiedrības līdzdalības portrets“ 

saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

Noslēdzas “NVO fonda” programmas projekts 

No maija mēneša līdz oktobra beigām biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” īstenoja Latvijas valsts 

budžeta finansētā programmas „NVO fonds”  ietvarā projektu “Latvijas NVO darbības platformas 

nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”. Projekta 

mērķis bija radīt labvēlīgus apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un veicināt pilsoniskās 

sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.  Projekta ietvaros tika: 

 nodrošināta LPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs; 

 izstrādāti rakstiski viedokļu par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem; 

 apkopoti NVO viedokļi; 

 veikta izpēte un informācijas apkopošana par aktuālajiem tiesību aktu projektiem un tikšanās 

tematikām; 

 pētīta sabiedrības līdzdalība problemātika un iespējamie risinājumi, tai skaitā starptautisko 

prakšu apkopojums; 

 sniegta aktuālā informāciju par norisēm NVO sektorā; 

 nodrošināta dalība sarunu festivālā LAMPA. 

Projekts ir stiprinājis LPA kapacitāti un nodrošinājis iespēju veikt padziļinātākās izpētes par pilsoniskās 

sabiedrības jautājumiem, kā arī iespēju izplatīt informāciju plašākai sabiedrībai par pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātēm. 

 

Projekts tika īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu 

atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu 

atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

Nevienlīdzība jauniešu pilsonības un politiskās identitātes attīstībā – tā ir realitāte! 

Pagājušajā nedēļā (no 24. oktobra līdz 27. oktobrim) Latvijas Pilsoniskās alianses projektu asistente 

Zane Popova piedalījās NECE Network konferencē “Saskaroties ar nevienlīdzību! Pilsoniskās izglītības 

loma”, kas norisinājās Glāzgovā, Skotijā. 

Konferences laikā bija iespēja iepazīties ar nevienlīdzības izaicinājumiem jauniešu pilsonības un 

politiskās identitātes attīstībā, un to, kāda ir lektoru pieredze šo jautājumu risināšanā, popularizēšanā 

un ieviešanā dažādās pasaules valstīs. Konferences laikā bija iespēja apmeklēt vairākus izglītojošus 

seminārus, aktīvās diskusijas un aizrautīgās “Open space” diskusijas. Nākošā gada konference 

norisināsies Berlīnē, novembra sākumā. 
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Izglītošanas iniciatīva #JaunaisPilsonis jau viesojusies pie Varakļānu, Gulbenes, 

Palsmanes un Rīgas jauniešiem 

Oktobrī pilsoniskās izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros Varakļānu vidusskolas, 

Gulbenes 2.vidusskolas, Rīgas 51.vidusskolas un Palsmanes pamatskolas jaunieši paguva iepazīties 

ar vienpadsmit pilsoniskās līdzdalības formām, izspēlēt interaktīvo spēli “Četri stūri”, kā arī iepazinās 

un diskutēja par nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. 

 

Kā iepriekš informējam, oktobrī un novembrī pilsoniskās izglītības programma “Jaunais pilsonis” 

viesosies Latvijas skolās. Klasei darbošanās tiek organizēta četros posmos:  informatīvā lekcija, 

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

un pilsoniskā aktivitāte.  

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

līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Starptautiskā pētījumā Latvijas Universitātes pētnieki secinājuši, 

ka tikai 19% skolēniem ir pilnīga izpratne par pilsoniskumu (pētījums veikts 2017. gada nogalē). 

 

Izglītošanas iniciatīvu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā.  
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“Biedru telpā” - biedrība “Cat care community” 

“Viena kaķa glābšana nemainīs pasauli, bet tas mainīs pasauli vienam kaķim. Ar to es 

vēlos pateikt, ka kopā mēs varam daudz vairāk. Tikai no mums ir atkarīga mūsu vides 

labklājība,” intervijā norāda biedrības “Cat care community” vadītāja Anastasija 

Jahova. 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  
Norisināsies konference Ciešāka Baltijas sadarbība dzimumu līdztiesības jomā ES 

14. novembrī no plkst.12:00 - 16:00 Stokholmā, Zviedrijā norisināsies konference “Ciešāka Baltijas 

sadarbība dzimumu līdztiesības jomā ES”. Dalībnieču vidū arī Latvijas Lauku foruma vadītāja Anita 

Seļicka, kura ar tēmu  “Baltijas un Ziemeļvalstu pilsoniskās sabiedrības sadarbības pieredze un 

cerības uz nākotni” dalīsies savā pieredzē. Reģistrēšanās konferencei šeit līdz 4. novembrim. Uzzini 

plašāk. 

 

Semināri par kopienu līdzdalību teritoriju attīstības veicināšanu reģionos 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums” 

organizē četrus reģionālos seminārus – diskusijas “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie 

paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā arī 

citiem aktīvistiem. 

Semināros – diskusijās paredzēts diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās 

prakses piemēriem, iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciema plāna izstrādes 

vadlīniju projektu. Identificēt labās prakses piemērus, ko var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un 

plānu īstenošanā. Tāpat paredzēts klātienē apskatīt ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus. 

Reģionālie semināri – seminari - diskusijas notiks 5. novembrī Engurē un 12. novembrī – Alsungā. 

Diskusijas jau notikušas Koknesē un Druvienā. Dalībai seminārā – diskusijā iespējams pieteikties šeit. 

Precizētā darba kārtība un citi semināru materiāli tiks izsūtīti pirms semināru norises, kā arī būs 

pieejami VARAM interneta vietnē un šeit. 

 

Saruna: "Dzīves kaislība: no privātas intereses līdz sabiedriskam labumam" 

Arī šovasar Fonds Libido of Life projekta Es’Essence ietvaros viesojās Sarunu festivālā LAMPA, lai 

runātu par to, kādas drosmes tabletes ir jāsaēdas, lai acis mirdzētu kā lampiņas, sirds kvēlotu par 

sabiedrības interesēm un cilvēks, iedvesmas pārņemts, kļūtu par aktīvu nevalstisko organizāciju sektora 

līdzdalībnieku. Video noskatīties šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/biedru_telpa__biedriba_cat_care_community
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjhuvlQjz5hb2R5y3R4Va7ySir0nlnXqwzQv8PihJgDzaVw/viewform
https://ec.europa.eu/sweden/20191114-gender_sv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeLPHA7XnW-mhGCJLe4kztequ0ctrwGyv4CzQKW3pT4LgFrg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27960
https://drive.google.com/drive/folders/1-lWcbSCs6Lj-TABr4eY1Pga7Lat6pCRL
https://www.youtube.com/watch?v=PzgJe2yVaAI
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Lieliskā kompānijā diskutējām par to, kāpēc iesaistīties, vai un kāda tam ir jēga, ar kādiem 

izaicinājumiem jārēķinās, kā tos pārvarēt, kur gūt līdzekļus sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanai – 

vai iespejams līdzsvars starp saimnieciesku un sabiedrisku darbību, kā kvēlot, degt un neizdegt. 

 

 

Savā pieredzē un drosmes tabletes ķīmiskajā formulā dalījās biedrības Papardes Zieds vadītāja Iveta 

Ķelle, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, filosofs un vīrišķības pētnieks, biedrības Riga 

Men’s Group dalībnieks un interneta resursa Telpa Vīriem radītājs Vents Sīlis, Fonda Libido of Life 

dibinātāja, projekta Es’Essence vadītāja Inese Luka – Indāne (Aleksandroviča), zvērināta advokāte, 

biedrības Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera Juridiskās komitejas locekle, biedrības 

Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija dalībniece Iveta Pazare, Abgunstes muižas saimniece 

un biedrības Radošuma meka projektu vadītāja Asnāte Avotniece, uzņēmējs, sabiedriska labuma 

organizācijas Labadaba dibinātājs Māris Saukāns. Uzzināt plašāk. 

 

Mākslinieki izstādē runās par invaliditāti un ar to saistītiem jautājumiem 

13. novembrī Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā atklās 

mākslas izstādi „Drosme 

būt”,kuras gaitā sešu nedēļu 

garumā mākslinieki 

sadarbosies ar nevalstiskajām 

organizācijām, lai runātu par 

invaliditāti un ar to saistītiem 

jautājumiem. 

Izstāde „Drosme būt” ir mākslas 

izstādes un semināru, diskusiju 

vakaru kopums, kuras galvenā 

tematika ir sabiedrības 

uzmanības pievēršana 

jautājumiem par cilvēkiem ar 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.esessence.lv/no-privatas-intereses-lidz-sabiedriskam-labumam/
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invaliditāti, un tiem, kurus skar invaliditāte, lai veicinātu sapratni, kliedētu aizspriedumus un negatīvos 

stereotipus, kā arī veicinātu integrāciju un sabiedrības vienotību. 

Izstādes norises laikā skatītājiem būs iespēja apmeklēt arī seminārus: 

 15. novembris plkst. 17.00 Baiba Baikovska „Vai invaliditāte var būt stilīga iespēja?” 

 11. decembris plkst. 18.00 Katie Leatherwood „Aktīvs dzīvesveids un invaliditāte” 

 17. decembris plkst. 18.00 Latvijas Paralimpiskā komiteja „Atklāj sevi caur sportu” 

 18. decembris plkst. 18.00 Apvienība „Apeirons” „Komunikācija”.  

 

Pēc pilsētnieku un sponsoru iniciatīvas Rīgas centrā iestāda divas deviņmetrīgas 

liepas 

Pateicoties privātai iniciatīvai un sponsoru piesaistei, Rīgas centrā 31. oktobrī iestādītas divas 

gandrīz deviņus metrus augstas liepas. Projekta kopējās izmaksas ir apmēram 20 000 eiro, un to 

īstenojusi apvienība „Pilsēta cilvēkiem” ar mērķi parādīt, ka ar pareizām tehnoloģijām kokus 

iespējams stādīt arī sarežģītās pilsētas vietās ar apakšzemes komunikācijām. 

 

“Mēs šodien te stādām divas lielas Holandes liepas. Tas ir tas izmērs, kādus kokus vajadzētu stādīt 

pilsētā. Stādot mazākus kokus, ir lielāks risks, ka tie neiedzīvosies. Kokam ir jābūt spēcīgam, lai pilsētas 

agresīvajā vidē spētu izturēt sāli, gaisa piesārņojumu, lai saknes varētu izurbties cauri līdz tīriem 

gruntsūdeņiem. Ietve un transporta slodzes netraucēs šim kokam dzīvot vismaz nākamos 50 gadus,” 

stāstīja apvienība „Pilsēta cilvēkiem” pārstāvis Māris Jonovs. 

 

Berlīnē notiks pirmais Latvijas radošās diasporas sadarbības forums 

Lai uzsāktu radošās diasporas kustību sadarbībai kultūras diplomātijā, no 31. oktobra līdz 1. 

novembrim Vācijas galvaspilsētā Berlīnē notiks pirmais Latvijas radošās diasporas sadarbības 

forums. Tajā aicināti piedalīties ārvalstīs dzīvojošie Latvijas radošie profesionāļi, kā arī kultūrpolitikas 

un kultūrizglītības veidotāji un producenti no Latvijas. Forumā tiks prezentēti iegūtie radošās diasporas 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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profesionāļu kartēšanas rezultāti, apspriesta līdzšinējā pieredze un rosinātas jaunas iniciatīvas ārvalstīs 

strādājošo mākslinieku, mūziķu, dizaina un citu jomu profesionāļu sadarbībai ar Latviju. 

Pasākumā piedalīsies arī Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis un Eiropas Kultūras 

parlamenta ģenerālsekretārs Karls Ēriks Normans (Karl Erik Norrman). Ar saviem pieredzes stāstiem 

dalīsies spilgti ārvalstīs strādājoši latviešu mākslinieki un radošo nozaru uzņēmēji. Plānotas tematiskas 

diskusijas par radošo profesionāļu sadarbības iniciatīvām, diasporas māksliniecisko kopu (koru, deju 

kopu, amatierteātru, amatniecības u. c.) lomas stiprināšanu kultūras diplomātijā un iespējām un 

izaicinājumiem sadarbības projektu finansiālajam nodrošinājumam. 

 

Seminārs jauniešiem „Maini dzīvi, domā plašāk!”  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties 

bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies 6. novembrī no plkst. 

13:00 līdz 17:00 Krustpils novada domes ēkā ,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikšanās semināram.  

Semināra laikā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās atbalsta personas uzzinās par programmu “Eiropas 

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

stāstus par Eiropas iespēju ieguvumiem un varēs piedalīties brīvrunas meistarklasē. Plašāka informācija 

pieejama šeit. 

 

13. Saeima noslaucījusi putekļus no iepriekšējā Saeimā “iestrēgušajiem” 

likumprojektiem 

Pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” Delna apkopojusi 13. Saeimas pirmajā 

gadā paveiktos nozīmīgākos darbus korupcijas mazināšanai, kā arī atklātības un labas pārvaldības 

veicināšanai. 

Delna īpaši izceļ piecus Saeimas deputātu lēmumus: 

 Piešķirt papildu pilnvaras Konkurences padomei iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību 

uzņēmumi kropļo konkurenci. Grozījumi ļaus Konkurences padomei uzlikt valsts un pašvaldību 

iestādēm un uzņēmumiem pienākumu novērst konkurences kavējumu un piemērot naudas sodu 

apmērā līdz trim procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro. 

 Paplašināt Valsts kontroles pilnvaras atprasīt izšķērdētos līdzekļus vainīgajām amatpersonām un 

darbiniekiem, ja valsts vai pašvaldību iestāde to pati nedara. Valsts kontrolei būs tiesības lemt 

par zaudējumu piedziņu, ja tie valsts vai pašvaldības budžetam radīti nelikumīgas rīcības 

rezultātā. 

 Pilnveidot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. Noteikts, ka kapitāla daļu turētājam 

vai kapitālsabiedrības padomei jāizveido nominācijas komisija, kura izvērtē valdes vai padomes 

locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā jāiekļauj arī neatkarīgus ekspertus un, ja 

nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām. 

 Novērst iespējamu interešu konfliktu Saeimas deputātu un ministru darbā. Saeimas deputāti un 

ministri nedrīkstēs saņemt algu par darbu biedrībās. 

 Izveidot lobēšanas un interešu aizstāvības atklātības regulējuma izstrādes darba grupu. 

Vairāk informācijas Delnas mājas lapā. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://ejuz.lv/iedvesmakrustpils
https://www.jekabpilsnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/seminars-maini-dzivi-doma-plasak-6-novembri-jekabpili-dodies-un-iedvesmojies-/
https://delna.lv/lv/2019/10/31/13-saeima-noslaucijusi-puteklus-no-iepriekseja-sasaukuma-iestregusajiem-likumprojektiem/
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III NVO INFORMĒ 
Bērnu slimnīcā atklāj Baltijā pirmo Pēdu aprūpes kabinetu 

VSIA “Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca” (BKUS) 

ir atklāts Baltijā pirmais Pēdu 

aprūpes kabinets bērniem. 

Kabinets tapis, pateicoties 

uzņēmuma "Sigmen" un Bērnu 

slimnīcas fonda atbalstam.  

Gan vecākiem, gan pediatriem un 

ģimenes ārstiem no pirmajām 

dzīves dienām ir jāpievērš 

uzmanība bērna pēdām un 

jebkādām izmaiņām. Īpaši 

svarīga profesionāla pēdu aprūpe 

ir paaugstināta riska grupas 

pacientiem – bērniem, kas slimo 

ar cukura diabētu. Neveltot 

pienācīgu uzmanību diabēta 

pacienta pēdām visa mūža garumā, sekas var būt dramatiskais – līdz pat pirkstu vai pēdu amputācijai. 

Latvijas Diabēta asociācijas dati liecina, ka kopš 2014. gada kājas amputāciju gadījumu skaits ir 

pieaudzis trīs reizes, bet kāju pirkstu amputācijas – 7 reizes. 

Jaunais Pēdu aprūpes kabinets bērniem atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Torņakalna 

novietnes Konsultāciju mājā, Vienības gatvē 45. Plānots, ka gada laikā bērnu pēdu aprūpes speciālista 

jeb podologa pakalpojumus varētu izmantot aptuveni 1500 –1600 bērnu. 

 

Kāpēc dāvaniņas saturs ir tāds, kāds ir 

Ik pa laikam, 5 gadu garumā, saņemu zvanus un e-pasta vēstules ar jautājumiem: Kāpēc visiem 

vajadzīgi pledi, kāpēc visiem kalendāri, kāpēc visiem kafija, kāpēc visiem vitamīni, kāpēc daudziem 

spilveni, utt.? Vēl neesmu gan saņēmusi jautājumu: Kāpēc visiem saldumi? Vai piedaloties sociālajā 

projektā, ar mērķi kādu iepriecināt ir jāizprot, kāpēc kaut kas ir visiem līdzīgs vai vienāds. Varbūt 

svarīgi ir saprast un izprast, ka Tu kādu vienkārši iepriecināsi un tas ir pats galvenais mērķis. 

Tieši tāpēc, ja esi nolēmis piedalīties Eņģeļa Pasts sociālajā projektā Piepildi sapni, kura ietvaros 

jāsagatavo un jānosūta lūgtās dāvaniņas, tad piedalies un sarūpē tieši to, kas lūgts. Nav svarīgi, kāpēc 

lūgts, svarīgi, ka cilvēks gaida un būs priecīgs un pateicīgs par to. Līdz ar to arī Tu būsi gandarīts par 

padarīto. 

 

Labdarības festivāls “Dvēseles elpa 2019” 

24.novembrī - Starptautiskajā cistiskās fibrozes dienā - aicina piedalīties labdarības festivālā  

“Dvēseles Elpa”, kas apvieno lielu pulku Latvijas radošo cilvēku labdarības kustībā. Festivāla mērķis – 

sabiedrības informēšana par ģenētisku saslimšanu – cistisko fibrozi un uzmanības pievēršana, to 

cilvēku ikdienas dzīves aprūpei un ārstēšanai. Organizatori aicina atnest daļiņu sava siltuma,  

apmeklējot un piedaloties labdarības festivāla organizētajās aktivitātēs. Saņemtie līdzekļi tiks izlietoti 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.engelapasts.lv/index.php/projekti/piepildi-sapni
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Ziemassvētku dāvanu iegādei bērniem un jauniešiem, ar diagnozi – cistiskā fibroze. Ar festivāla 

programmu aicina iepazīties šeit. Ieeja par ziedojumiem. Bērniem līdz 12 gadiem – ieeja brīva! 

Organizē: Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Golden Artist, Janin Studio 

 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotāji tiksies seminārā 

5. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē projektu vadības semināru 2019. gada 

konkursā apstiprināto Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem skolu (Key action (KA) 

201), profesionālās izglītības (KA 202), augstākās izglītības (KA 203) un pieaugušo izglītības sektoros 

(KA 204). 

Seminārā projektu īstenotājus informēs par 2019. gada projektu konkursa rezultātiem, projektu 

finansējuma līguma nosacījumiem, izdevumus apliecinošiem dokumentiem un pārbaužu veidiem, 

projektu īstenošanas kvalitatīvajiem aspektiem un citiem jautajumiem. Plašāk uzzini šeit. 

 

Supervīzijas Rīgas jaunatnes darbiniekiem 

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” aicina Rīgas 

jaunatnes nevalstisko organizāciju darbiniekus, 

brīvā laika centru pedagogus un visus, kas 

ikdienā strādā ar Rīgas jauniešiem, piedalīties 

Jaunatnes darbinieku supervīzijās šī gada 

22. novembrī un 6. decembrī Rīgas jauniešu 

centrā “Kaņieris”, Kaņiera ielā 15. 

Pasākumiem var pieteikties līdz 12. 

novembrim.  

Supervīzijas vadīs Lauma Žubule, un dalība 

tajās ir bez maksas. Programma tiek 

nodrošināta no Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta budžeta 

līdzekļiem. Uzzini plašāk.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://cistiskafibroze.lv/?p=1002
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40874
https://ej.uz/supervizijas2019
http://www.kopnica.lv/
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Liepājā norisināsies Jauno mediju mākslas nedēļa 

No 4. līdz 8. novembrim Liepājā notiks Jauno mediju mākslas nedēļa “Update: Human. Nature” 

(Atjauninājums: Cilvēks. Daba). Nedēļas programmā ir radošās darbnīcas, zinātniskais seminārs, atvērto 

ideju vakari un divas izstādes ar dažādu starptautisku un vietējo jauno mediju un laikmetīgo mākslinieku 

dalību. Interesentiem būs pieejamas 5 radošās darbnīcas, kuras vadīs nedēļas viesi no Vācijas, 

Nīderlandes un pat Filipīnām. Vairāk par nedēļas notikumiem, darbnīcu un lekciju apraksti pieejami 

mājas lapā. 

 

Iespēja iegūt praktiskas zināšanas semināra “Darbs Excel programmā” 

6. novembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A, notiks praktiskais seminārs 

“Darbs Excel programmā”. Semināra laikā dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar datu ievades 

pamatrīkiem,  darba tabulas uzbūves principiem, rindu un kolonnu noformēšanu, teksta apgabalu 

noformēšanu, informācijas kopēšanas veidiem, automātiskajiem informācijas ierakstiem un citiem Excel 

programmas rīkiem. Semināru vadīs nodokļu un grāmatvedības konsultante Sandra Laķe. 

Seminārs paredzēts klausītājiem ar minimālām zināšanām par Excel programmu, īpaši – grāmatvežiem. 

Interesentiem uz semināru ieteicams ņemt līdzi savus portatīvos datorus, lai varētu piedalīties 

praktiskajos uzdevumos. Pieteikties semināram iespējams šeit. 

 

Iespēja NVO pārstāvjiem apmeklēt bezmaksas konsultāciju dienu! 

8. novembrī plkst. 14.00 līdz 19.00 NVO namā, Rīgā, Ieriķu ielā 43A, notiks NVO konsultāciju dienu 

“Nāc un izzini!”, lai saņemtu padomus un atbalstu savām organizācijām svarīgos grāmatvedības, 

juridiskos un komunikācijas jautājumos. 

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.Iepriekš pieteikšanās šeit.  

 

Kariņš ar mazākumtautību organizācijām pārrunā sabiedrības integrācijas 

jautājumus 

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 31. oktobrī tikās ar Kultūras ministrijas Mazākumtautību 

nevalstisko organizāciju komitejas pārstāvjiem, lai iepazītos ar situāciju mazākumtautību jomā, kā 

arī pārrunātu ar sabiedrības integrāciju saistītos jautājumus. Šāda veida nepastarpināta tikšanās starp 

Ministru prezidentu un mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem notika pirmo reizi. 

Tikšanās laikā Kultūras ministrijas pārstāvji iepazīstināja ar situāciju un valsts politiku mazākumtautību 

jomā. Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju komitejā pārstāvētas 16 

mazākumtautību organizācijas. Latvijā kopumā vairāk nekā 400 nevalstiskās organizācijas strādā 

mazākumtautību jomā. 

Pārstāvji no krievu, baltkrievu, romu, vāciešu, poļu, arābu, lietuviešu, igauņu un ukraiņu nevalstiskajām 

organizācijām informēja par savu organizāciju aktualitātēm. Vairāku biedrību pārstāvji norādīja, ka 

šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem ir izglītības jomas reforma, kas skars arī mazākumtautību 

izglītības iestādes 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://iweek.mplab.lv/
http://ejuz.lv/excelpr
http://ejuz.lv/konsd
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V LV PORTĀLĀ 
Ēterā TV raidījumu cikls “Zini savas tiesības!” 

Likumi ir nelokāmi, savu tiesību un pienākumu nezināšana neatbrīvo no atbildības, un par to var nākties 

dārgi maksāt. Lai veicinātu sabiedrības tiesībpratību, tapis oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” un 

Vidzemes televīzijas “Re:TV” kopprojekts – raidījumu cikls “Zini savas tiesības!”. Sešos raidījumos 

tiek aplūkotas ikdienai pietuvinātas tēmas, sniedzot speciālistu padomus labākai savu tiesību 

izpratnei un izmantošanai.  

Katrā raidījumā tuvplānā tiek apskatīta konkrēta tēma. Raidījumi ir veltīti šādiem jautājumiem: darba 

samaksa, īres līgums, tiesības internetā, dalītais īpašums, iepirkšanās internetā un administratīvās 

atbildības regulējuma reforma. 

Cikla “Zini savas tiesības” raidījumi “Re:TV” ēterā sešu nedēļu garumā skatāmi katru otrdienu plkst. 

22.30 (ar atkārtojumiem ceturtdienās un sestdienās), visus raidījumus būs iespēja noskatīties arī LV 

portāla “Youtube” kanālā. Tāpat LV portāls lasītājiem sniegs ieskatu raidījumos apskatītajās tiesību 

tēmās. Uzzināt plašāk. 

 

Kurš pārstāv mediju patērētāju tiesības? 

Šodien nevienu vairs nepārsteigsi ar dīvaini skanošo svešvārdu “ombuds”. Esam pieraduši, ka daudzās 

nozarēs ir iespējams patērētāju strīdu risināt ārpustiesas kārtā ar tiesībsarga jeb ombuda palīdzību. Savs 

ombuds ir apdrošināšanas nozarei, Latvijas komercbanku asociācijai. Ir pacientu ombuds un pat Eiropas 

ombuds, kurš palīdz risināt Eiropas Savienības iedzīvotāju problēmas ar nacionālajām, reģionālajām un 

vietējām pārvaldes iestādēm. Bet mediju ombuds? Vai tiešām arī šajā jomā kādam būtu jāpārstāv 

patērētāju tiesības? Neviens taču nespiež patērēt kādu konkrētu mediju – ja gribu, tad lasu, ja negribu, 

varu taču nelasīt. Lasīt plašāk. 

 

Skolu tīkla pārkārtošana – kādas izmaiņas rosinātas Izglītības likumā 

Saeimā nonākuši grozījumi Izglītības likumā, kas paredz valdībai deleģējumu atbilstoši administratīvi 

teritoriālajam iedalījumam noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu izglītības iestādēs. 

Likumprojekts izraisījis pašvaldību un pedagogu arodorganizācijas iebildumus, no kuriem būtiskākais – 

var nākties slēgt daudzas pamatskolas. 

Bažas par IZM sagatavotajām Izglītības likuma normām pauž Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kura 

nosūtījusi vēstuli visām Saeimas frakcijām, norādot uz apdraudējumu bērnu tiesībām apmeklēt 

pamatskolu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un pašvaldību tiesībām nodrošināt izglītību, ko varētu radīt 

likumprojekta īstenošana. “Latvijas Pašvaldību savienība iebilst likumprojekta virzībai piedāvātajā 

redakcijā vairāku apsvērumu dēļ, taču vislielākās bažas ir par jaunajām normām, kas rada apdraudējumu 

daudzu pamatskolu pastāvēšanai,” norāda LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra 

Dundure. Uzzinat plašāk. 

 

Klimata pārmaiņas Eiropā: fakti un skaitļi 

Eiropas Parlaments aicina iepazīties ar svarīgākajiem faktiem un statistiku klimata pārmaiņu jomā 

Eiropas Savienībā (ES) un uzzināt vairāk par reģionālo ietekmi, lielākajiem emitētājiem, siltumnīcefekta 

gāzu emisiju apjoma samazināšanu u. c. jautājumiem. Klimata pārmaiņas ir globāls izaicinājums, bet kā 

tās ietekmē Eiropu? Aicinām ieskatīties svarīgākajos faktos un skaitļos, pievēršot uzmanību atsevišķiem 

problemātikas aspektiem – cēloņiem, sekām un tālākajai attīstībai. Uzzinat plašāk. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZEPh3GGS85MBboUpKgdjTTo3z-S4GAW3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZEPh3GGS85MBboUpKgdjTTo3z-S4GAW3
https://lvportals.lv/norises/309961-etera-tv-raidijumu-cikls-zini-savas-tiesibas-2019
https://lvportals.lv/norises/309918-kurs-parstav-mediju-pateretaju-tiesibas-2019
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309815-skolu-tikla-parkartosana-kadas-izmainas-rosinatas-izglitibas-likuma-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180703STO07129/es-atbilde-uz-klimata-parmainam
https://lvportals.lv/skaidrojumi/309914-klimata-parmainas-eiropa-fakti-un-skaitli-2019
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VI PASAULĒ 
Aicina piedalīties Eiropas pilsoniskajā forumā  

4. un 5. decembrī Briselē norisināsies forums “Pilsoniskā sabiedrība par tiesībām un vienlīdzību. 

Ceļā uz  demokrātiju”. Forumā tiks skatīti šādi temati  -biedrošanās brīvība Eiropā: pašreizējā 

situācija, asociācijas un demokrātija: spēle ar uzvaru, nostāsti par pretestību un citi. Uzzini plašāk.   

 

Aicina iesniegt projektus par sociāli atbildīgu pārtiku un lauksaimniecību  

Projekta iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24. janvāris. Thidge For Food Foundation aicina iesniegt 

pieteikumus 2019.-2020. gada konkursam “Domājot par pārtiku”. Tas ir ikgadējs sadarbības balvu 

konkurss, kas rada veiksmīgu, sociāli atbildīgu pārtikas un lauksaimniecības attīstību visās pasaulē. 

Fonds meklē vietēji atbilstošus risinājumus, kas risina dažādas aktuālas problēmas visās pārtikas 

vērtības ķēdes daļās, sākot no ražošanas līdz izplatīšanai un beidzot ar patēriņu un atkritumiem. Uzzinat 

plašāk.  

National Geographic Society paziņo par pētniecības dotāciju programmu 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 15. janvāris. Biedrība “National Geographic Society” 

meklē pieredzējošu projektu vadītāju pieteikumus saglabāšanas, izglītības, pētniecības, stāstniecības un 

tehnoloģiju jomā savai pētniecības grantu programmai. Uzzināt vairāk. 

 

Globālais inovāciju izaicinājums- #IdeasChangeLives 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. janvāris. British council meklē idejas, kas palīdzētu 

sasniegt jebkuru vai visus mērķus kādā no trim globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Uzzināt 

plašāk. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 

 

                       

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://civic-forum.eu/
https://tffdigitallabs.org/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://www.britishcouncil.org/work/partner/ideas-change-lives
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

