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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Memoranda padome tikās ar EESLK pārstāvjiem 

4.novembrī NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda 

padome) nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās ar pašreizējiem un iepriekšējiem Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejas (EESLK) grupas “Daudzveidība Eiropā” pārstāvjiem, lai pārrunātu viņu darba 

pieredzi EESLK un gūtu plašāku ieskatu par EESLK darbību, kā arī, lai izprastu nepieciešamību pēc 

noteiktām kompetencēm darbam EESLK  grupā “Daudzveidība Eiropā”. 

Tikšanās laikā tika pārrunātas gan dažādās līdzšinējās pieejas, darbojoties EESLK, lobējot Latvijas un 

ES sabiedrības intereses, gan arī nodrošinot atgriezenisko saikni ar Latvijas organizācijām un 

sabiedrības pārstāvjiem. Būtiskākais, par ko vienisprātis bija klātesošie, ir tas, ka jāstiprina informācijas 

aprite, kam viens no risinājumiem būtu ieviests jaunais Memoranda padomes modelis, kurā paredzēts 

stiprināt Memoranda padomes sekretariātu un veidot pastāvīgas darba grupas, kuru ietvaros 

varētu tikt nodrošināta ne tikai informācijas saņemšana no EESLK pārstāvjiem, bet arī viedokļa 

sniegšana no Latvijas organizācijām.  

 

SLO domnīcas tikšanās par SLO sistēmas pilnveides koncepciju 

11.novembrī notiks sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) domnīcas tikšanās, lai turpinātu strādāt pie 

kopīgi radītajā dokumentā “Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcija” precizējamiem un 

papildināmiem punktiem, kā arī plašāk diskutējamiem un pētāmiem jautājumiem. Kā iepriekš 

informējām, plānots, ka koncepcija prezentēs un tā ar plašāku loku sabiedriskā labuma 

organizācijām tiks apriespriesta 22.novembrī, Memoranda padomes konferencē.  

 

Saeimā diskutē par integrācijas politikas aktualitātēm un finansējumu nākamajā 

gadā 

6. novembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Kultūras 

ministrijas Valsts sekretāra vietnieci starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zani Vāgneri 

un Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāves par integrācijas politikas aktualitātēm un plānoto 

finansējumu sabiedrības integrācijas pasākumiem 2020. gada valsts budžeta projektā. 
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Kultūras ministrijas pārstāves iepazīstināja komisiju ar sasniegto integrācijas politikā pēdējos gados, 

norādot, ka ir uzlabojusies mazākumtautību iedzīvotāju piederības sajūta Latvijai un valsts valodas 

prasme, pieauguši iedzīvotāju kopējie līdzdalības rādītāji – biedrību un nodibinājumu skaits.  

Runājot par plānojamo finansējumu integrācijas pasākumiem 2020. gadā, Z.Vāgnere uzsvēra, ka 

tas plānots 1.8 miljonu euro apmērā: 

1) Atbalsta programmai 

“Latvijas NVO fonds” 1,2 

milj.eiro; 

2) Jauniešu pilsoniskās 

izglītības programmām 117 

tūkstoši eiro; 

3) Mazākumtautību kultūras 

savpatības saglabāšanai 122 

tūkstoši eiro; 

4) Līdzfinansējumu Eiropas 

Savienības un starptautisku 

finanšu instrumentu 

atbalstītiem NVO 

projektiem 260 tūkstošus 

eiro; 

5) Diasporas politikas 

īstenošanai 849,7 tūkstoši eiro. 

Šobrīd notiek darbs pie nākamā plānošanas perioda saliedētas sabiedrības politikas plānošanas 

dokumenta izstrādes. Tajā akcents tiks likts uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un uzticēšanās valstij 

veicināšanu, latviešu valodas lietošanas pozīciju nostiprināšanu, migrācijas un citiem jautājumiem, kas 

ir izkristalizējušies ministrijas organizētajās reģionālajās apspriedēs ar sabiedrības pārstāvjiem. Šo 

politikas dokumentu valdībā plānots iesniegt nākamā gada martā.  

Komisijas sēdē tika lemts, ka nepieciešams noorganizēt atsevišķu sēdi par nevalstisko organizāciju 

finansējumu, kurā diskutēt gan par ziedošanas regulējumu, gan kopumā par finansēšanas modeļiem, 

pieaicinot uz sēdi Finanšu ministrijas pārstāvjus.  

 

Starpnozaru saruna par tendencēm NVO darbībā un finansējumā 

13.novembrī Latvijas Pilsoniskā alianse organizēs starpnozaru sarunu par tendencēm nevalstisko 

organizāciju darbībā un finansējumā. Tajā aicināti piedalīties Saeimas, ministriju, uzņēmēju, 

akadēmiskās vides un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopīgi diskutētu par nepieciešamajām 

rīcībām, sadarbību un jaunām pilsoniskās sabiedrības atbalsta formām, kuras būtu nepieciešamas 

situācijas uzlabošanai. Tāpat LPA iepazīstinās ar secinājumiem no veiktās Latvijas nevalstisko 

organizāciju sektora pārskata: skaits, aktivitāte, finanses. Pārskats tiks publicēts un būs pieejams LPA 

mājas lapā latviešu un angļu valodās. 
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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 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. 
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✓ 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.  

 

Pie Saldus, Brocēnu un Rīgas jauniešiem viesojās #JaunaisPilsonis  

No 4.novembra līdz 8.novembrim ar vienpadsmit 

pilsoniskās līdzdalības formām, pilsoniskās 

izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros, 

iepazinās Saldus vidusskola, Brocēnu vidusskola 

un Rīgas 75.vidusskolas jaunieši.  Jaunieši tikās ar 

“Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” un 

“Latvijas Pilsoniskās alianses” pārstāvjiem,  

izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri”, kā arī 

iepazinās un diskutēja par nevalstisko organizāciju 

darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi 

sabiedrībā. Pēc tikšanās jaunieši tika aicināti pašu 

veikt kādu pilsonisko iniciatīvu, kura būtu nozīmīga 

savas kopienas, apkārtējās vides vai sabiedrības 

labklājības veicināšanā. 

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

līdz šim nav iekļauta mācību saturā.  

 

Izglītošanas iniciatīvu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā.  
 

 

“Biedru telpā” - biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” 

“Asociācija ar savu darbu vēlas celt patērētāju kultūras un 

izglītības līmeni valstī,” intervijā norāda biedrības 

“Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” 

vadītāja Tekla Žabova. Pirms 20 gadiem Latvijā esošās 

nevalstiskās patērētāju organizācijas apvienojās un izveidoja 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju (LPIAA), 

lai attīstītu nevalstisko patērētāju kustību un koordinētu 

patērētāju aizsardzības sabiedrisko organizāciju tīklu Latvijā. 

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.  
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS  
Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu oktobrī saņēmušas  98 personas 

2019. gada oktobra mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 

sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma 

meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru 

pakalpojumu 2019. gada septembrī saņēma 98 klienti, no tiem – 69, kas uzturējās Patvēruma 

meklētāju centrā Muceniekos, un 29 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā, no tiem: 21 sievietes, 48 

vīrieši, 29 bērni.  

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra – Rīgā,  LSK sociālie darbinieki 

un sociālie mentori turpināja nodrošināt gan psihoemocionālo palīdzību, gan primāro vajadzību 

apmierināšanu, gan sekmēja patvērumu meklētāju un bēgļu integrāciju Latvijas sabiedrībā, organizējot 

un piedaloties kopīgos pasākumos. LSK turpināja apģērba, apavu sagādi klientiem, kā arī sniedza 

praktisku palīdzību sadzīvisku problēmu risināšanā, formalitāšu kārtošanā, pavadot klientus uz valsts, 

pašvaldības un citām institūcijām. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

“Putna stundas" novembra uzdevums 

Oktobrī “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” aicināja skolas un izglītības grupas iesaistīties aktivitātē 

“Putna stunda”, katru mēnesi izpildot noteiktu uzdevumu par pašu brīvi izvēlētu Latvijā ligzdojošu 

putnu sugu. Oktobra uzdevums bija izvēlēties kādu putnu sugu un sagatavot visu informāciju par tās 

izskatu un atšķiršanu no līdzīgām sugām. Priecājamies par visiem, kuri jau ir iesaistījušies un atsūtījuši 

atskaiti par paveikto! Bet, ja kādam tikai tagad ir radusies vēlme iesaistīties, nekas nav nokavēts! 

To droši var darīt, sekojot "Putna stundas" nosacījumiem, ar kuriem var iepazīties šeit. 

 

Dienvidlatgales skolēni un skolotāji apgūst latgaliskās tradīcijas 

Lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu 

nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta 

centrs” (DNVOAC) piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās meistarklasēs par latgaliešu tradīcijām 

Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada skolēniem un pašdarbības kolektīvu 

vadītājiem AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts 

kultūras programmām reģionos” finansētā projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros. 

2019. gada 24. oktobrī, Daugavpils novada Lāču pamatskolā notika DNVOAC sadarbībā ar Daugavpils 

novada domes Izglītības pārvaldi rīkotā projekta “Paspied roku kaimiņam” pirmā meistarklase 

Dienvidlatgales skolēniem un skolotājiem. Vairāk nekā 70 skolu jaunieši un skolotāji no Daugavpils 

novada, Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada izmantoja šo iespēju. Meistarklasi vadīja horeogrāfs, 

folklorists, Latgales novada folkloras kopējs un popularizētājs Ilmārs Dreļs. Vairāk informācijas var 

atrast šeit. 

 

Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā 

Biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” aicina 13.novembrī, plkst.10:00, 

Zemkopības ministrijā, 314.telpā uz praktisku semināru – diskusiju „Kā izplatīt vietējo pārtiku 

Bizness-Biznesam (B2B) tīklā”. Seminārā aicina piedalīties vietējās pārtikas ražotājus un to 

apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītājus, kooperatīvo sabiedrību un citu mazo 

pārtikas produktu ražotāju apvienojošās organizācijas. Ar detalizētu pasākuma programmu var iepazīties 

šeit. Reģistrācija pasākumam līdz 8. novembrim uz e-pastu: ruta@celotajs.lv. 
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Ekoskolu Rīcības dienās aicinās sabiedrību izdarīt ilgtspējīgas izvēles drošākas 

nākotnes vārdā 

Ekoskolu Rīcības dienas ir plašākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā, kurā aicināta piedalīties ikviena 

Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem rosinātu pozitīvas pārmaiņas savās kopienās. Vides izglītības fonds 

informē, ka šogad kampaņa notiks no 4. līdz 10. novembrim, un ar saukli “Par nākotni bez klimata 

krīzes!” skolas aicinās Latvijas iedzīvotājus izdarīt ilgtspējīgas izvēles labākas un drošākas nākotnes 

vārdā. Rīcības dienu kampaņa turpinās vērst uzmanību nopietnākajai problēmai vides aizsardzībā 

pasaulē – klimata krīzei. Pirmās izmaiņas redzam jau šobrīd gan Latvijā, gan citur pasaulē, un tās rada 

ievērojamus draudus dzīvajai dabai, lauksaimniecības ražām un labklājībai daudzu teritoriju 

iedzīvotājiem. Apzinoties, ka katastrofālās klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki, vēl ir 

iespējams novērst, jau vairāk nekā 140 Latvijas skolu ieplānojušas dažādas praktiskas un izglītojošas 

aktivitātes visas nedēļas garumā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

III NVO INFORMĒ 
Skatu Punkti Cieņa! – Rēzeknē 

Nodibinājums „Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parks” 

sadarbībā ar Sabiedrības 

integrācijas fondu aicina 

apmeklēt bezmaksas 

dažādības vadības mācības 

“Skatu Punkti Cieņa!”, kas 

notiks No 13.11.2019.-

15.11.2019. viesu namā 

“Zaļā sala” Rēzeknes 

novads, Griškānu pagasta, 

Litavniekos.  

Apmācību laikā tiek 

attīstītas prasmes bez 

aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas 

riskiem pakļauto personu grupām. 

Tiek nodrošinātas bezmaksas 3 dienu pilnvērtīgs mācību saturs, profesionāli lektori, izmitināšana, 

ēdināšana un tiek atmaksāti ceļa izdevumi nokļūšanai uz un no mācību vietas. 

Šī ir iespēja izmantot iespēju paskatīties uz pasauli no citu skatu punkta, mainīt skatījumu par cilvēkiem 

mums līdzās, pieņemt dažādo, kā arī dibināt jaunus kontaktus 3 dienu mācībās! 

No vienas organizācijas, institūcijas vai uzņēmuma apmācībās var piedalīties divi dalībnieki.  

Pieteikties uz mācībām iespējams aizpildot elektroniski pieteikuma anketu. 

Ja Jums rodas jautājumi, lūgums sazināties ar Līnu Indriksoni, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 

lina.indriksone@vatp.lv telefons 29555338. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-r-c-bas-dien-s-aicin-s-sabiedr-bu-izdar-t-ilgtsp-j-gas-izv-les-dros-kas-n-kotnes-v-rd
https://www.skatupunkti.lv/ciena/
mailto:lina.indriksone@vatp.lv
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Novembrī sākās LIELAIS KRISTAPS 

7. novembrī sākās Nacionālās kino balvas festivāls Lielais Kristaps kinoteātrī Splendid Palace. Kino 

svētki turpināsies līdz 12.novembrim ar nominēto filmu seansiem, pirmizrādēm, diskusijām, semināriem 

un radošajām darbnīcām visai ģimenei.  

Šogad nacionālā kino balvā Lielais Kristaps tiks 

pasniegtas  balvas 24 kategorijās. 

Nominētās filmas un kino profesionāļu sniegumu 

vērtēs īpaši izveidota starptautiska žūrija, kuru pārstāv 

kino profesionāļi gan no Latvijas, gan Amerikas, 

Kanādas un Lietuvas. Atsevišķā konkursa sadaļā tiks 

novērtēta labākā studentu filma, kuras vērtēs 

iepriekšēja gada Lielā Kristapa laureāte, spēlfilmas 

Bille režisore Ināra Kolmane, kino režisors, Lielā 

Kristapa laureāts par debiju Matīss Kaža un kino 

producente Ilona Bičevska.  

Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps rīko biedrība Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar 

Nacionālo kino centru un LR Kultūras ministriju, atbalsta Rīgas dome, Hannu-Pro un Kanādas 

vēstniecība Latvijā. 

Lielā Kristapa kulminācija - balvu pasniegšanas ceremonija notiks otrdien, 12. novembrī plkst. 

20:30. Lasīt vairāk. 

 

LSUA rīkoto vebināru ieraksti – Jūsu lietošanai! 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sniedz ieskatu vebināru ierakstos par aktuālām 

tēmām, atbild uz daudziem jautājumiem un palīdz izprast vairākas, sociālajiem uzņēmējiem svarīgas 

tēmas. Vebināri var būt vērtīgs resurss jaunām zināšanām un prasmēm! Vairāk šeit. 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Ar 2019. gada 1. novembri sāk piemērot Nulles birokrātijas pieeju 

Ar 2019. gada 1. novembri valsts pārvaldes iestādes sāk piemērot Nulles birokrātijas pieeju tiesību aktu 

projektu izstrādē. Pieejas mērķis ir apturēt administratīvā sloga pieaugumu uzņēmējiem. 

Turpmāk, iesniedzot Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas palielina administratīvo slogu vai rada 

jaunas atbilstības izmaksas uzņēmējiem, ministrijai vienlaikus ir jāiesniedz tiesību akta projekts, kas tai 

pašai mērķa grupai samazina administratīvo slogu vai atceļ atbilstības prasības līdzvērtīgā apmērā. 

Labākas izpratnes veidošanai par Nulles birokrātijas mērķiem, principiem un kompensācijas 

mehānismu tika sarīkotas mācības, kurās piedalījās 74 valsts pārvaldes eksperti no 23 iestādēm. Mācību 

prezentācijas atrodamas šeit. Informatīvais ziņojums par Nulles birokrātijas  pieejas ieviešanu atrodams 

šeit. 

Nākotnē plānots šo principu ieviest arī attiecībā uz NVO sektoru. 

 

Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības izcilības centru izveidei 

2019. gada 15. oktobrī Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības 

ekselences centru (Centres of Vocational Excellence) izveidei, kas ļaus nodibināt ciešas un ilgstošas 

attiecības gan vietējā, gan starpvalstu līmenī starp profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un 

nozares pārstāvjiem.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310214-sodien-sakas-lielais-kristaps-2019
https://sua.lv/vebinari/?fbclid=IwAR2O3VsMf6OwaoTX7AKsPzBdchmtrZiyHCG-EMZmdhS024O1YlMMMIetFSw
http://www.vas.gov.lv/lv/pasakumu_arhivs?1049/12179#7
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40476165
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Profesionālās izglītības ekselences centru izveide ir centralizēta Erasmus+ programmas 3. 

pamatdarbības “Atbalsts politikas reformām” aktivitāte, kura atbalsta profesionālās izglītības izcilības 

centru starpvalstu sadarbības platformu izveidi un attīstību, kas savienotu centrus, kas darbojas noteiktā 

vietējā kontekstā Eiropas līmenī. 

Informācija par konkursu un pieteikšanās procesu, kā arī saite pieteikumu iesniegšanai ir pieejama EK 

mājaslapā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 20. februāris plkst. 17.00 (pēc 

Briseles laika).  

 

Izsludināts 2020. gada Nordplus programmas projektu konkurss 

Līdz 2020. gada 3. februārim izglītības iestādēm un organizācijām, kas darbojas izglītības jomā, ir 

iespēja pieteikties projektu īstenošanai Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, 

Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā.   

Organizācijām no Latvijas Nordplus sniedz iespēju veidot kopīgus projektus ar Ziemeļvalstīm un 

Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, 

Lietuvu un Igauniju. Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast vismaz vienu sadarbības 

partneri no Nordplus dalībvalstīm. Partnerinstitūciju meklēšanai var izmantot Nordplus projektu 

partneru datubāzi. 

Pieteikumus līdz 2020. gada 3. februārim jāiesniedz Espresso elektroniskajā sistēmā. Espresso video 

instrukcijas pieejamas VIAA mājaslapas sadaļā Informatīvie materiāli. Vairāk par projektu konkursu, 

katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt 

VIAA mājaslapā un Nordplus oficiālajā vietnē www.nordplusonline.org. 

 

Atvērtība ir vērtība 

“Atvērtība ir vērtība” ir ilgtermiņa kampaņa no 2018.-2022. gadam, kas tiek īstenotā Sabiedrības 

integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros. Tās mērķis ir veicināt atvērtību pret 

dažādību, kā arī uzrunātu diskriminācijai pakļautās cilvēku grupas. Kampaņai ir dots nosaukums 

“Atvērtība ir vērtība”, jo tā aicina ieraudzīt citādāk. 

“Atvērtība ir vērtība” ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešu, darba devēju un dažādas 

etniskās izcelsmes Latvijas iedzīvotāju auditorijām, lai izceltu ieguvumus no etniskās dažādības. 

Aicinām iepazīties ar “Atvērtība ir vērtība” jaunākajām ziņām un materiāliem, kas palīdzēs izzināt, lauzt 

stereotipus un iedvesmoties no etniskās dažādības! Lasīt vairāk. 

 

Facebook un Instagram komunikācija NVO popularizēšanā 

Trešdien, 13. novembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A, nevalstisko 

organizāciju pārstāvji tiek aicināti uz praktisko semināru “Facebook un Instagram komunikācija NVO 

popularizēšanā”. Semināra gaitā dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar Facebook un Instagram 

komunikācijas padomiem, lai popularizētu vietējo kopienu līderus un NVO aktivitātes. Lektore 

sniegs padomus, kam jāpievērš uzmanība, veidojot komunikāciju šajos divos sociālajos tīklos, kā arī 

kopīgi ar dalībniekiem izmēģinās veidot komunikāciju, ierakstus šajos kanālos. 

Ja semināra dalībniekiem ir kādi jautājumi, ko vēlētos uzzināt vai apgūt semināra laikā, līdz 2019. gada 

10. novembrim tos var sūtīt uz e-pastu:  nvonams@riga.lv . Pieteikties semināram var šeit. 

 

“DiscoverEU” piedāvā jauniešiem apceļot Eiropu 

Ikviens jaunietis Latvijā, kuram līdz šī gada 31. decembrim paliek 18 gadu, aicināts pieteikties Eiropas 

Savienības (ES) iniciatīvai “DiscoverEU”, kura piedāvā iespēju bez maksas ceļot pa visu Eiropu, 

informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/Projects2/ESPRESSO
http://www.nordplusonline.org/Projects2/ESPRESSO
http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_informativie_izdevumi/
http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/par_nordplus/
https://www.nordplusonline.org/News2/NEWS-AND-ARCHIVE/Call-for-Applications-round-2020
http://www.sif.gov.lv/images/atteli/ESF/ESF_Dazadibas_veicinasana/Projekta_apraksts.png
../../alian/Desktop/AV_DD.pdf
mailto:nvonams@riga.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU7jxsIl1gFaHNGacYiSs9TlkKfvmvl8JFBQP3K_3l8Ar3Vg/viewform
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Pieteikties “DiscoverEU” var līdz 28.novembrim un uzzināt vairāk var Eiropas Jaunatnes portālā. 

“Šī ir ceturtā reize, kad visā Eiropā tiek īstenota “DiscoverEU” iniciatīva. Ar Eiropas Komisijas 

finansiālu atbalstu jaunieši ne tikai apceļo Eiropu, bet arī mācās patstāvīgi plānot un organizēt ceļojumu. 

Tie jaunieši, kas ar “DiscoverEU” atbalstu ir apceļojuši Eiropu, atzīst, ka tā ir bijusi neaizmirstama 

pieredze, kurā var iepazīt citu valstu kultūru un tradīciju daudzveidību, pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes sarunāties svešvalodā, kā arī iepazīties ar cilvēkiem no visas Eiropas,” stāsta Dita Usāre, JSPA 

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja. 

 

CFLA aicina uz semināru 

CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) 

sadarbībā ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā, Finanšu ministriju un 

Labklājības ministriju semināros stāstīs par 

aktualitātēm un nākotnes perspektīvām ES 

fondu jomā. Semināros skaidros arī valsts 

atbalsta jautājumus, pašvaldību aizņēmumu 

tēmu un iepirkumu veikšanu. 

Kurzemē – 13. novembrī plkst. 11.00 

Kolkas tautas namā Kolkā, Dundagas 

novadā; 

Vidzemē – 20. novembrī plkst. 11.00 

Cesvaines kultūras namā Pils ielā 8, 

Cesvainē; 

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

novadā. 

Latgalē – 6.novembrī plkst. 11.00 notika konferenču centrā Rīgas ielā 1b, Rēzeknē 

Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba kārtības pieejamas CFLA mājaslapā. Lūgums 

semināru apmeklējumam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. 

 

Iespēja piedalīties programmas Apvārsnis 2020 informācijas dienā  

Piektdien, 15. novembrī 14.00- 17.00, Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā, norisināsies informācijas diena par 

aktualitātēm programmas Apvārsnis 2020 atvērtajos projektu konkursos apakšprogrammā “Eiropa 

mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība”  

Pasākumā informēs par projektu konkursiem, kuri ir atvērti no 5. novembra ar pieteikšanās termiņu līdz 

2020. gada 12. martam, kā arī dalībniekiem būs iespēja savstarpēji iepazīties un apmainīties ar 

aktualitātēm sociālo un humanitāro zinātņu jomas pārstāvjiem un citiem potenciālajiem projektu 

pieteicējiem. Programmā plānota prezentācija, kurā Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta pārstāve 

informēs par SC6 apakšprogrammas atvērtajiem konkursiem un Eiropas Komisijas izziņoto jaunāko 

informāciju no novembrī notikušās informācijas dienas Bratislavā. Ar iegūto pieredzi un jaunumiem par 

COST akciju “European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” 

iepazīstinās Arnis Kokorevičs no Latvijas Zinātnes padomes. 

Reģistrēties iespējams līdz 14. novembrim plkst. 11.00 tiešsaistē. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ZE9Pcgl335Bt3d8YrGbL-XfPLydIj-cnMzU-wnXs_Ggl2Q/viewform
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40895
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V LV PORTĀLĀ 
Atalgojuma liegums politiķiem par darbu biedrībās. Kam un kāpēc. 

Saeima ceturtdien, 31. oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ar kuru noteikts ierobežojums, 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.  

Saeimas deputāti un vairāku nacionālā līmeņa izpildvaras institūciju vadošās amatpersonas no nākamā 

gada jūlija savienot darbu ar amatiem biedrībās varēs tikai tad, ja nesaņems par to atalgojumu, lēmusi 

Saeima. LV portāls skaidro, kam un kāpēc šādi ierobežojumi nepieciešami, kā arī kādos gadījumos 

minētās amatpersonas drīkst atalgojumu saņemt citviet. Lasīt vairāk. 

 

IZM pauž gatavību risināt jautājumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

vienkāršošanu 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir ieinteresēta birokrātisko procedūru mazināšanā un raitākā 

dažādu izglītības dokumentu izskatīšanā, piemēram, savstarpējās diplomu atzīšanas un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas jomās, tādēļ pauž gatavību pilnveidot tiesisko regulējumu, ja ir konkrēti 

priekšlikumi. 

IZM kā koordinējošā institūcija, kas ir atbildīga par kopējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

procedūru, jau vairākkārt vērsusi nozaru atbildīgo institūciju uzmanību uz Latvijas profesionālo 

kvalifikāciju atzīšanas procedūru smagnējumu un rosinājusi izmaiņas. Te gan jāatzīmē, ka šobrīd lielāka 

uzmanība tikusi pievērsta tam, lai nodrošinātu uzlabojumus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

procesos, kas attiecas uz Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs 

izsniegtām kvalifikācijām. Lasīt vairāk. 

 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” palīdz atjaunot simtgadīgu liepu aleju 

Čiekurkalnā 

Pagājušo piektdien, 1. novembrī Čiekurkalna apkaimes biedrība pie sevis Čiekurkalnā uzņēma 

talciniekus no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), lai kopīgiem spēkiem atjaunotu vēsturisku 

liepu aleju. Piedaloties teju 20 VNĪ darbiniekiem un uzņēmuma vadībai, Gaujas ielas simtgadīgās alejas 

rindā tika iestādīti četri apmēram 5 m gari Latvijā audzēti liepu dižstādi, kuri stājās iepriekš izkritušo 

koku vietā. 

VNĪ jau rudens sākumā atsaucās Čiekurkalna attīstības biedrības ierosinājumam, atbalstīt jaunu koku 

stādīšanu liepu alejas tukšajās vietās. “Šāda prakse, kad uzņēmums, ienākot mūsu apkaimē, ir 

pretimnākošs un gatavs uzreiz iesaistīties Čiekurkalna pilnveidē, ir ļoti apsveicama. Ideja par vēsturiskās 

liepu alejas atjaunošanu biedrībā lolojām jau pasen, tāpēc esam pateicīgi VNĪ gan par finansiālo 

atbalstu, gan dalību talkā, lai šī iecere beidzot piepildītos!”, teic Čiekurkalna attīstības biedrības vadītājs 

Kaspars Spunde. Lasīt vairāk.  

 

CFLA aicina uz semināru par ES fondu finansējuma saņemšanu nodarbināto 

apmācībām 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi 

biedrībām un nodibinājumiem par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Pirmdien, 11. novembrī, 

notiks seminārs par projektu iesniegumu atlases jautājumiem.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/310033-atalgojuma-liegums-politikiem-par-darbu-biedribas-kam-un-kapec-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310112-izm-pauz-gatavibu-risinat-jautajumu-par-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanas-vienkarsosanu-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310055-vas-valsts-nekustamie-ipasumi-palidz-atjaunot-simtgadigu-liepu-aleju-ciekurkalna-2019
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Līdz š.g. 9. decembrim biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju nozari vai starptautisko biznesa pakalpojumu centrus, var pieteikties ERAF 

līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Lasīt vairāk. 

 

VI PASAULĒ 
Rezervē datumu EUSBSR forumam 

Jau vienpadsmitais, ikgadējais Eiropas Savienības Baltijas 

jūras stratēģijas forums (EU Strategy for the Baltic Sea 

Region -EUSBSR) notiks 2020. gada 16. līdz 17. jūnijam 

Turku, Somijā. Plašāka informācija par forumu jau drīzumā 

sekos EUSBSR mājaslapā.  

 

Progress Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanā 

16. oktobrī Eiropas Komisija publicēja progresa ziņojumu par Eiropas programmas migrācijas 

jomā īstenošanu. Ziņojums ietver pārskatu par sasniegto kopš iepriekšējā Komisijas ziņojuma, sniedzot 

novērtējumu par jau izdarīto iepriekš izvirzīto uzdevumu kontekstā, kā arī atzīmē jomas, kurās jāturpina 

darbs, lai risinātu migrācijas problēmas tagad un nākotnē. Ziņojumā ietvertās tēmas: Stāvoklis 

galvenajos migrācijas ceļos; ES atbalsts dalībvalstīm un darbs galvenajos maršrutos; Kontrabandas 

apkarošana, atgriešanas un atpakaļuzņemšanas uzlabošana; Pastiprināta ārējo robežu pārvaldība; 

Tiesiskais regulējums, pārmitināšana, vīzas un likumīgas ieceļošanas iespējas. Ziņojumā skaidrots, ka 

kopumā stāvoklis migrācijas jomā visos maršrutos ir atgriezies pirmskrīzes līmenī - 2019. gada 

septembrī ieceļojušo migrantu skaits ir par aptuveni 90 % mazāks nekā 2015. gada septembrī. 

Vienlaikus, jāatzīst, ka stāvoklis joprojām nav apmierinošs, jo 2019. gada pirmajos 8 mēnešos pie ES 

ārējās robežas tika atklāti aptuveni 70 800 neatbilstīgas robežšķērsošanas gadījumu un līdz šim gandrīz 

1100 migrantu reģistrēti kā miruši vai pazuduši, šķērsojot Vidusjūru. Ar pilno ziņojuma versiju 

iespējams iepazīties šeit. 

 

ARHIPELAGO: 2. konkurss tagad ir atvērts! 

ARCHIPELAGO ir 4 gadu Eiropas programma, ko finansē Eiropas Savienība ES Āfrikas ārkārtas fondu 

ietvaros. Tās galvenie mērķi ir uzlabot jauniešu nodarbinātības iespējas, izmantojot mērķtiecīgus 

tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības pasākumus, un atbalstīt mikrouzņēmumu, 

mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi. 

Programma atbalsta partnerības projektus 12 Sāhelas un Čadas ezera reģionā: Burkinafaso, Kamerūna, 

Čada, Gambija, Gana, Gvineja, Kotdivuāra, Mali, Mauritānija, Nigēra, Nigērija un Senegāla. Lai katru 

projekta priekšlikumu uzskatītu par atbilstīgu, tas jāiesniedz konsorcijam, kurā ir vismaz divi partneri. 

Pieteikumus var iesniegt uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, mācību centri un/vai citas 

organizācijas, kas specializējas darbībās, kas saistītas ar profesionālo apmācību un/vai uzņēmējdarbības 

attīstības pakalpojumiem. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 6. februārim. Vairāk informācijas var 

atrast šeit. 
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