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Saeimā diskutēs par publisko pasākumu drošības nodrošināšanas regulējumu 

20.novembrī Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā tiks diskutēts  par 

izmaiņām publisko pasākumu drošības nodrošināšanas regulējumā, kurā Iekšlietu ministrija iepazīstinās 

ar esošo un jauno tiesisko regulējumu.  

Iepriekš nevalstiskās organizācijas, tai skaitā Latvijas Pilsoniskā alianse, bija vērsušas uzmanību, ka 

esošais regulējums uzliek sabiedrības pārstāvjiem pienākumu rūpēties par sabiedrisko kārtību, lai 

gan faktiski tas ir valsts pienākums. Tāpēc nepieciešams izvērtēt, kā jauni ierobežojumi publisku 

izklaides un svētki pasākumu, sapulču, gājienu un piketu organizēšanā ietekmēs biedrošanās un 

pulcēšanās brīvības, un kopumā pilsonisko aktivitāti.  

Šobrīd arī Iekšlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības 

likumā, un to vidū ir priekšlikums iestrādāt likumā gradāciju, nosakot, ka papildus prasības attiektos 

tikai uz paaugstināta riska pasākumiem jeb “ (..) publisks pasākums, kura apmeklētāju un dalībnieku 

plānotais kopējais skaits pārsniedz 5000 personu, pierobežas joslā vai gadījumā, ja pasākuma 

mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa – 1000 personu.”, kas varētu risināt to, ka ir 

nepamatoti liels administratīvais un finansiālais slogs ikvienam publiskajam pasākumam. 

 

NVO sektorā vērojama ienākumu nevienlīdzība 

Latvijas Pilsoniskā alianse 13.novembrī prezentēja „Latvijas 

nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte, 

finanses. 2019”. Pārskata galvenā uzmanība veltīta 

biedrību un nodibinājumu finanšu datiem laika posmā no 

2015. – 2018.gads, lai salīdzinātu un konstatētu kvantitatīvās 

un kvalitatīvās izmaiņas sektorā. Pārskats tapis, pateicoties 

CIVICUS/AGNA finansiālajam atbalstam. 

Statistika liecina, ka biedrību un nodibinājumu skaits pakāpeniski pieaug, ik gadu skaitam pieaugot par 

aptuveni 1000 jaunām organizācijām, līdz ar to var vērot NVO sektora izaugsmes un attīstības stabilu 

tendenci. Tomēr, kā dati liecina, 2018.gadā 25,4% no reģistrētajām organizācijām nav iesniegušas gada 

pārskatus, un pēdējos 3 gados nav iesniegušas 18-19%, kas ir pamats uzskatīt, ka praktiski no 22 286 

organizācijām, reāli darbojošās ir 17 944 NVO. 

Pēc NACE kodiem, biedrību un nodibinājumu darbības jomas, kuras ir visizplatītākās 1) sporta 

nodarbības, izklaides un atpūtas darbība; 2) operācijas ar nekustamo īpašumu; 3) izglītība. SLO 

jomas, kurās visbiežāk darbojas ir 1) sports; 2) izglītība; 3) kultūra. 

Analizējot NVO finanšu statistiku, var izdarīt secinājumus par ienākumu un izdevumu dinamiku: 

1) kopējie ieņēmumi ir palielinājušies par 9,6%, turpretī izdevumi palielinājušies par 11,6%; 

2) nav vērojamas būtiskas izmaiņas finansēs, izņemot ziedojumi un dāvinājumi krasi samazinājās 

2018.gadā jeb dāvinājumu kritums sektorā ir par 26,8%, SLO ziedojumu kritums ir 36,9%; 

3) tāpat būtisks secinājums, ka 69,9% no visiem NVO ieņēmumiem koncentrējas nosacīti šaurā NVO 

lokā. Ar pārskatu var iepazīties šeit. Drīzumā tiks arī publicēta pārskata angļu valodas versija. 
 

13.novembra pasākumā, pēc pārskata secinājumu prezentācijas, klātesošie diskutēja par 

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

nepieciešamas situācijas uzlabošanai. Kā būtiskākie ieteikumi turpmākai darbībai minami: 

1) padziļināta nevalstiskā sektora izpēte un analīze, īpašu uzmanību pievēršot niansēm un 

problemātikām, kas identificētas šajā pārskatā; 

2) izstrādāt atskaitīšanās sistēmu pēc NVO gradācijas principa, uz mazām organizācijām neattiecinot tik 

pat administratīvi smagnējus nosacījumus, kā uz lielām NVO; 

3) izstrādāt klasifikatoru mehānismu, kas ir ērti lietojams, kā piemēram, jomu atzīmēšanu noteikt NVO 

gada pārskatu veidlapās, nevis vairākos atsevišķos reģistros, kas savā starpā nekorelē.  
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Ministru kabineta balvu saņem Ivars Balodis 

Latvijas Pilsoniskā alianse sveic LPA padomes locekli un “Invalīdu un viņu draugu apvienības 

“Apeirons”” valdes priekšsēdētāju Ivaru Balodi ar Ministru kabineta balvas  saņemšanu - par 

nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni. Video 

var noskatīties šeit. 

12. novembrī valdības ministri Alūksnē sveica šī gada Ministru kabineta balvas laureātus – 6 spilgtas 

personības, kuras ar savu neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu devušas ieguldījumu Latvijas valsts attīstībā, 

saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā. Ar visiem balvu laureātiem var iepazīties šeit. 

 

Notiks NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

konference 

Ikvienam sabiedrības pārstāvim sākotnēji ir pārliecība, ka uz apkārtējiem, tajā skaitā valsts pārvaldi, var 

paļauties. Uzticība veidojas, ja indivīds ir pārliecināts, ka tiek uzklausīts un viņa viedoklis tiek ņemts 

vērā. Savukārt labu pārvaldību raksturo sabiedrības dalība publiskās pārvaldes procesos. Valsts 

pārvaldei un sabiedrībai ir jāsadarbojas labākas nākotnes vārdā, lai valsts un sabiedrības attīstība un 

izaugsme būtu ilgtspējīga 

Lai veicinātu savstarpēju uzticēšanos, 22.novembrī no pl.10.00-16.00, notiks Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2019. gada 

konference “Uzticēšanās solis”. Pieteikties dalībai konferencē var aizpildot pieteikuma anketu. 

Konferences mērķis ir meklēt jaunus risinājumus, kas veicinātu savstarpējo izpratni, dialogu un radošu 

sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām un pilsonisko sabiedrību. Vairāk informācijas par 

konferenci var atrast šeit.  

 

Kas būtu jāzina par NVO iesaistes iespējām ministriju un valdības līmenī?  

 

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

pieteikties uz apmācībām: Interešu aizstāvēšana Ministru kabinetā: kas būtu jāzina par NVO 

iesaistes iespējām ministriju un valdības līmenī? 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qHbhyWcVOkCGHi3c-TWZYgmf2y5F8qhGoBUd8wkpHP5UMEFFUDc5UFFMWFkwVVNKWkJTSkdKWE1PQS4u
https://www.mk.gov.lv/lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
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Apmācības notiks 5. decembrī plkst. 9:30-16:00 (kursa atkārtojums 12.decembrī). 

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

 

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

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

 

Zaiga Pūce apstiprināta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora 

amatā 

Piektdien, 8. novembrī, Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome izskatījusi un apstiprinājusi Zaigas 

Pūces kandidatūru SIF sekretariāta direktora amatam. Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, 

“Ascendum” valdes priekšsēdētāja un Laikmetīgās kultūras NVO asociācijas valdes locekle 

Z.Pūce tika izvirzīta šim amatam pēc uzvaras atklātā konkursā, ko organizēja Valsts kanceleja. 

Konkurss noritēja trijās kārtās un tajā pieteicās 28 pretendenti, no kuriem Zaiga Pūce visās konkursa 

kārtās guva visaugstāko vērtējumu un ar vienbalsīgu pretendentu atlases komisijas atbalstu kļuva par 

konkursa uzvarētāju. 

Jāpiemin, ka Z. Pūce, pārstāvot Latvijas Pilsoniskās alianses biedru intereses, ir iesaistījusies 

likumdošanas procesā, piemēram, veicinājusi izmaiņas ziedojumu regulējumā. Vairāk informācijas var 

atrast šeit. 

 

Notikusi KNAB Sabiedriskās konsultatīvās padomes 65.sēde 

12.novembrī, notika Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes 

(SKP) 65.sēde. 

Sēdes sākums tika veltīts svarīgiem jautājumiem saistībā ar līdzšinējās sadarbības starp KNAB un SKP 

stiprināšanu un SKP darba efektivizēšanu, t.sk., priekšlikumu veikt grozījumus pašreizējā SKP 

nolikumā. SKP diskutēja par Sabiedrības par atklātību – Delna priekšlikumu precizēt nevalstisko 

organizāciju iekļaušanas SKP vai izslēgšanas no SKP kritērijus, kā arī par nepieciešamību paredzēt, kā 

nodrošināt SKP darbu, ja lūgumu tikt iekļautām padomes sastāvā izsaka liels skaits organizāciju. 

SKP jau šobrīd plaši pārstāvēto sabiedrisko organizāciju sastāvu regulāri vēlas papildināt jaunas 

organizācijas. Šajā sēdē tika vērtēta divu biedrību uzņemšana SKP sastāvā. Atgādinām, ka, lai kļūtu par 

SKP biedru nepietiek tikai ar vēlmi pievienoties SKP sastāvam. Potenciālajiem biedriem būtu jāizklāsta 

motivācija iesaistīties un to iespējamais devums SKP darbā un saistība ar korupcijas novēršanu. Lielu 

uzmanību sēdes dalībnieki veltīja jautājumiem, kas saistīti ar valsts budžeta finansējuma palielinājumu 

politiskajām partijām, tostarp likumprojektam “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas 

likumā”, kā arī KNAB kapacitātes stiprināšanu. Spraigās diskusijas noslēgumā sēdes dalībnieki nonāca 

pie kopēja secinājuma, ka sadarbības attīstība jāturpina gan iespēju robežās biežāk organizējot SKP 

sēdes, gan veidojot darba grupas, kuru ietvaros ekspertu lokā detalizētāk pārrunātu dažādus jautājumus. 

Vairāk lasiet šeit. 

 

#JaunaisPilsonis aicina jauniešus būt pilsoniski aktīviem 

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

šim nav iekļauta mācību saturā. No 11.novembra līdz 15.novembrim  “Kurzemes NVO centra”, 

“Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” un “Latvijas Pilsoniskās alianses” pārstāvji viesojās 

Krāslavas pamatskolā, Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 13.vidusskolā, Balvu Valsts 

ģimnāzijā, Rojas vidusskolā un Rīgas 51.vidusskolā.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/konkursa-mekles-jauno-sabiedribas-integracijas-fonda-sekretariata-direktoru
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/uz-sabiedribas-integracijas-fonda-sekretariata-vadisanu-pieteikusies-28-pretendenti
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/zaiga-puce-apstiprinata-sabiedribas-integracijas-fonda-sekretariata-direktora-amata
https://www.knab.gov.lv/lv/press/547732-notikusi_knab_sabiedriskas_konsultativas_padomes_65_sede.html
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Organizāciju pārstāvji informēja jauniešus par vienpadsmit pilsoniskās līdzdalības formām, kā arī 

izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri” 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.  

 

Izglītošanas iniciatīvu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā.  
 

 

“Biedru telpā” - biedrība “KAPO” 

“Mēs dzīvojam iespēju laikmetā. Šobrīd 

līdzdalība un iniciatīva ir būtiska 

ikdienas sastāvdaļa. Aicinu būt 

atbildīgiem pret sevi un savu vietu, un 

tad - atliek vien darīt!” intervijā norāda 

biedrības KAPO valdes locekle Inga Lapse. 

Biedrība KAPO ir dibināta 2009.gada jūlijā 

un darbojas Gulbenes novada Stāmerienas 

pagasta Kalnienā. Burtu salikums KAPO atšifrējums ir „Kultūras un atpūtas pasākumu 

organizēšana”, kas bija arī biedrības dibināšanas mērķis – dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Kalnienā. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit. 

Alinses 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  
Pētījums par pašvaldību atbalstu NVO un iedzīvotājiem 

Latvijas Lauku forums (LLF) aicina iepazīties ar LLF veidoto pašvaldību aptaujas anketu rezultātu 

apkopojumu par esošo vidi NVO atbalstam un pieejamajām atbalsta formām, kā arī NVO un 

iedzīvotāju aptaujas anketu rezultātu apkopojumu par esošās atbalsta vides atbilstību 

vajadzībām. Pētījumu tika izstrādāts apzinot informāciju 97 novados.  

 

Septiņi 13. Saeimas deputāti nav atturējušies nevienā plenārsēdes balsojumā 

Apkopojot 13. Saeimas deputātu balsojumus plenārsēdēs no 06.11.2018.–30.09.2019., pretkorupcijas 

organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) secina, ka šī sasaukuma deputāti atturas daudz 

retāk nekā viņu priekšteči 12. Saeimā. 

Deputāti kopumā nepilna gada laikā balsoja “atturos” 1864 reizes, kas vienā plenārsēdē ir vidēji 

47 reizes. Savukārt katrs deputāts apskatītajā periodā kopumā visos balsojumos atturējies vidēji 19 

reizes, tas ir aptuveni 2,5 reizes mazāk nekā iepriekšējās Saeimas deputāti, kas 2017. gadā atturējās katrs 

vidēji 47 reizes.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/biedru_telpa__biedriba_kapo
http://llf.partneribas.lv/archives/6059
http://llf.partneribas.lv/archives/6059
http://llf.partneribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/201910-LLF-kopsavilkums-NVO-iedzivotaju-viedoklis.pdf
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Koalīcijas deputāti atturējušies ievērojami mazāk. Jaunā vienotība – vidēji 17 reizes, Nacionālā 

apvienība – vidēji 15 reizes, bet vismazāk atturējušies jaunievēlētie deputāti. Attīstībai/PAR! 

atturējušies tikai vidēji 3 reizes katrs deputāts, KPV LV – 2 reizes, bet JKP 1,5 reizes. Pie frakcijām 

nepiederošie deputāti atturējušies vidēji 9 reizes. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Atbalsts patvēruma meklētājiem tiks sniegts līdz 2022.gada nogalei 

2019.gada 4.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds parakstīja līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais 

Krusts” par sociālekonomiskā atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai 

alternatīvo statusu. Līguma izpildes termiņš - 36 mēneši (no 2019.gada 1.decembra līdz 2022.gada 

30.novembrim). 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” turpinās sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma 

nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Uz pakalpojuma 

uzsākšanas brīdi tiks iesaistīti 2 sociālie darbinieki un vismaz 10 sociālie mentori, kuri sekmēs klientu 

pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos un integrāciju sabiedrībā, sniegs atbalstu personu un 

viņas ģimenes locekļu krīzes situācijas risināšanai, veidos izpratni par dzīvi Latvijas sabiedrībā, 

palīdzēs apzināties savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, saņemt atbalstu ikdienas dzīves 

situāciju risināšanā, piemēram, mājokļu, veselības un sociālo pakalpojumu u.c. jautājumos. Vairāk par 

projektu var atrast šeit. 

 

Seminārs brīvprātīgajiem suņu staidzinātājiem 

Biedrība Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa 24.novembrī pl.12.00 organizē semināru 

brīvprātīgajiem suņu staidzinātājiem. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

Biedrība par saviem uzdevumiem ir noteikusi dzīvnieku tiesību aizsardzību, patversmju uzturēšanu, 

sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, kā arī likumdošanas 

sakārtošanā Latvijā ar šiem jautājumiem saistītās jomās. Ikdienā tiek izskatīti neskaitāmi ziņojumi par 

cilvēku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Latvijā. 

 

III NVO INFORMĒ 
Jaunatnes politikas konference “Drošs no draudiem” 

Latvijas skautu un gaidu organizācija 

rīko konferenci, lai aktualizētu un 

veicinātu drošības aspektus darbā ar 

jaunatni Latvijā. Konferences pirmajā 

daļā būs iespēja dzirdēt gan pieredzes 

stāstus par to, kā skautu un gaidu radītā 

vide ir devusi iespēju jauniešiem pilnveidoties, gan kādi drošības aspekti jāņem vērā organizējot 

aktivitātes jauniešiem, kā arī iepazīties ar valsts redzējumu par to, ko var dot jaunatnes organizācijas 

Latvijas drošībai. Konferences turpinājumā – piedalīties kādā no praktiskajām darbnīcām par 

emocionālo drošību jaunatnes darbiniekiem, risku apdrošināšanu un informācijas drošību. 

Konference notiks 2019.gada 29.novembrī, plkst. 13.00 – 16.30,  „BTA Baltic Insurance Company” 

telpās, Sporta ielā 11, 3.stāvā, (Place Eleven biroji), Rīgā. Pieteikšanās līdz svētdienai, 24.11.2019., 

aizpildot pieteikšanās anketu.  Ar konferences programmu ir iespējams iepazīties šeit. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://delna.lv/lv/2019/10/31/septini-13-saeimas-deputati-nav-atturejusies-neviena-plenarsedes-balsojuma/
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10793%3AAtbalsts-patveruma-mekletajiem-un-personam-ar-begla-vai-alternativo-statusu-tiks-sniegts-lidz-2022-gada-nogalei&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
https://patversme.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74hpQZ7pyKMp2QujP2R6SaAIAfhWuQmGTnvZlx8YCdh8Adw/viewform
http://skauti.lv/jaunatnes-politikas-konference-dross-no-draudiem/
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Eiropas medus brokastis 

Arī šogad biškopji iesaistīsies Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” („European Honey 

Breakfast”) un nodrošinās tuvākajās skolās un bērnudārzos bezmaksas medus degustāciju 

skolēniem, pastāstot par medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanā. Tādējādi tiks popularizēti biškopības produkti, biškopības nozare un biškopja arods plašai 

jauniešu auditorijai.  

Ar skolām un bērnudārziem uz kuriem devās biškopji 15.novembrī var iepazīties šeit.  

 

Seminārs "Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes medību jomā"  

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 20.novembrī 

plkst.16.00 Līvbērzes pagasta kultūras namā organizē to 

medību formējumu un medību vadītāju mācību semināru, 

kuru medību platības reģistrētas Jelgavas novada 

administratīvajā teritorijā. 

Semināru vadīs Latvijas Mednieku savienības valdes 

priekšsēdētājs Jānis Baumanis un semināra tēma: 

“Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes 

medību jomā”. 

Lai atvieglotu pasākuma organizāciju, interesenti tiek 

aicināti iepriekš pieteikt savu dalību seminārā Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes vides 

aizsardzības speciālistei Dacei Gražulei e-pastā: dace.grazule@jelgavasnovads.lv vai zvanot pa tālruni 

63048460. 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Aktuālie iepirkumi 

• Latvijas Republikas Labklājības ministrija ir izsludinājusi iepirkumu Pētījuma eksperta 

pakalpojuma nodrošināšana pētījumā ”Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma 

patēriņa preču un pakalpojuma groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)”. 

Pieteikumus var iesniegt līdz 20.11.2019. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

• Finanšu ministrija ir izsludinājis iepirkumu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, 

pieejamības un ietekmes uz sociālo atstumtību izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma 

personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Pieteikumus var iesniegt līdz 

26.11.2019. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

• Valsts izglītības satura centrs ir izsludinājusi iepirkumu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. Pieteikumus var iesniegt līdz 

29.11.2019. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

ES mājā notiks praktiska nodarbība, kā sagatavoties atklātajiem EPSO konkursiem 

Sestdienā, 16. novembrī, no plkst. 10.30 līdz 13.30 Eiropas Savienības mājā, 1.stāvā, Aspazijas 

bulvārī 28, Rīgā atbildes uz visiem jautājumiem lekcijā par Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 

atklātajiem konkursiem ierēdņu kandidātiem, darba un prakses iespējām ES institūcijās sniegs 

Eiropas Savienības Karjeras personāla vēstnieks (EU Careers Staff Ambassador) Uldis Šalajevs. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.strops.lv/index.php/home/aktualitates/67-arhivs-2018/651-eiropas-medus-brokastis-jau-15-novembri
mailbox://www.lms.org.lv/C:/Users/Eriks/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/zjb9p8wo.default/Mail/mail.inbox.lv/dace.grazule@jelgavasnovads.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29798
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24451
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29877


  

(46/2019) 15.11.2019 

8 
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 

 

 

Lektors Uldis Šalajevs ieteiks, kur, kad un kā vislabāk kārtot EPSO AD un AST testus. Interesentiem 

būs iespēja uzzināt arī par prakses iespējām ES institūcijās un aģentūrās. 

Praktiskās nodarbības laikā dažiem dalībniekiem būs iespēja izmēģināt savas prasmes darba grupas 

vadīšanā. Uzdevums grupā ir viena no EPSO konkursa daļām, kurā, pēc individuālas iepazīšanās ar 

noteikta apjoma informāciju svešvalodā, klātesošajiem jāapspriežas grupā ar vairākiem citiem 

dalībniekiem un jāpieņem kopīgs lēmums. Simulācijas uzdevums notiks angļu valodā. 

Vietu skaits ierobežots, tāpēc interesenti tiek aicināti pieteikties iepriekš. 

 

Atvērtās pārvaldības partnerības augsta līmeņa vīzītes Latvijā ietvaros 

2019. gada 4. decembrī plkst. 15:30 – 17:00, Latvijas Universitātes 

Mazajā aulā Sandžejs Prada (Sanjay Pradhan), Atvērtās pārvaldības 

partnerībās izpilddirektors novadīs Atvērto lekciju “Atvērtās 

pārvaldības loma demokrātiskā sabiedrībā” (pasākuma valoda: 

angļu). 2011.gadā Latvija pievienojās Atvērtās pārvaldības partnerībai 

(Open Government Partnership, OGP). Sākot ar 2016.gadu Valsts 

kanceleja sadarbībā ar Ārlietu ministriju nodrošina Latvijas institūciju 

dalības OGP koordināciju. OGP piedalās 75 valstis, 20 pašvaldības un 

tūkstošiem NVO. Iniciatīvas pamatā ir divi rīki - nacionālie rīcības plāni 

un OGP globālie samiti. 

Pasākumu rīko Valsts kanceleja un Latvijas Universitāte. 

 

Izsludināts konkurss NVO pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā 

Kultūras ministrija 13.novembrī ir izsludinājusi atklātu konkursu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību 

un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā. 

Kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu 

pārstāvjus, tai skaitā kandidātu pieteikšanu un iesniedzamos dokumentus, nosaka Ministru kabineta 

2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.977 “Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju 

izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā”.  

Pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi “Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātam 

konkursam”, uz aploksnes norādot biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi, 

jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 11.decembra plkst. 

17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu - K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta 

zīmogs – 2019.gada 11.decembris). Vairāk informācijas šeit.  

 

Izsludināts projektu konkurss vietējo kopienu iniciatīvām 

Lai atbalstītu vietējo kopienu iniciatīvas saliedētākai sabiedrībai, British Council pārstāvniecības Latvijā 

programmā “Darbīgās kopienas” aicina iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 30. novembrim. 

British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar dažādiem partneriem īsteno vairāk nekā 40 

projektus, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu 

pieņemšanā savās kopienās. Vairāk informācijas lasiet šeit. 

 

Notiks semināra “Google iespējas un rīki” otrā nodarbība 

Trešdien, 20. novembrī, no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A notiks nevalstisko 

organizāciju pārstāvju praktiskais seminārs “Google iespējas un rīki”.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=558f1a4588&e=2953ef03d3
https://www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-parvaldiba
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/izsludinats-atklats-konkurss-latvijas-republika-registretu-biedribu-un-nodibinajumu-parstavniecibai-sabiedriska-labuma-komisija-4454?fbclid=IwAR2VV7Nziob04Jhp7bGIbr3eFrNJSN5FsshXnOubiA5wfe4FMiEwEXaSJz8
https://www.britishcouncil.lv/programmas/vietejas-kopienas/projektu-konkurss-vietejo-kopienu-iniciativam
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Semināru vadīs datorspeciālists un pedagogs Mārcis Galiņš. Seminārā tiks aplūkotas Google sniegtās 

iespējas, kā arī varēs praktiski darboties Google diska vidē, pārvaldīt diska saturu un strādāt ar Google 

dokumentiem. Semināra galvenās tēmas: 

• Google formas; 

• Aptauju veidnes; 

• Dokumentu kopīgošanas iespējas. 

Lai seminārā varētu pilnvērtīgi darboties, nepieciešama personīgā Gmail e-pasta adrese un interneta 

pieslēgums. Līdzi jāņem dators, kā arī možs un darbīgs noskaņojums! Pieteikties semināram var šeit. 

 

Valsts ieņēmumu dienest skaidro 

atšķirības starp uzņēma līgumu un  

darba līgumu 

Valsts ieņēmumu dienests norāda uz 7 

atšķirībām tiesību, pienākumu, sociālās 

aizsardzības, darba drošības, valsts sociālo 

pakalpojumu un nodokļu jomā, ja personas darba 

līguma vietā izvēlās slēgt uzņēmuma līgumu un 

reģistrēties par pašnodarbināto. 

Ar pilnu infografiku var iepazīties šeit. 

 

Cēsu novada iedzīvotāju aptauja 2019 

Lai Cēsu novads kļūtu labāks, tiek lūgts esošo, bijušo un topošo novadnieku viedoklis. Balstoties uz 

aptaujas atbildēm Cēsu novada pašvaldībai būs iespēja veidot tādu novadu, kurā ikviens novada 

iedzīvotājs jutīsies labi. Aizpildīt aptauju var šeit līdz 25.novembrim. 
Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti 

Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv 

 

Aglonas novada iedzīvotāji tiek aicināti uz diskusiju par pašvaldību reformu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un laikraksts “Latvijas Avīze” aicina Aglonas 

novada iedzīvotājus uz tikšanos ar ministru Juri Pūci, lai diskutētu par pašvaldību reformu. Šī gada 20. 

novembrī, Aglonas Kultūras centrā, Somersētas ielā 34. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

V LV PORTĀLĀ 
Izsludina konkursu „Rīgas pilsētas labākā bērnu un jaunatnes sporta organizācija” 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu „Rīgas 

pilsētas labākā bērnu un jaunatnes sporta organizācija 2018. gadā”, kurā aicina piedalīties 

nevalstiskās sporta organizācijas, kas organizē un nodrošina sporta nodarbības bērniem un jauniešiem 

valstī atzītajos sporta veidos. 

Rīgas pašvaldība konkursu organizē jau vairākus gadus, lai veicinātu nevalstisko organizāciju 

iesaistīšanu regulāru sporta nodarbību nodrošināšanā, kā arī bērnu un jaunatnes sporta pasākumu 

organizēšanā. Konkursa rezultātā nevalstiskajām organizācijām tiek piešķirts finansējums sporta 

darba organizēšanai. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-XYoaPvNKtPMPPJmf2kRdRslvQr8DdSJ_w_pe059Vl9k2w/viewform
https://www.facebook.com/vidgovlv/photos/a.730400583637791/2722543841090112/?type=3&theater
https://www.surveylegend.com/survey/#/d29yZHByZXNzODA4NTI=~-LsRQjwVjDU9cLMyQNF2
http://www.cesis.lv/
http://www.aglona.lv/aktualitates/aglonas-novada-iedzivotaji-tiek-aicinati-uz-diskusiju-par-pasvaldibu-reformu/
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Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami šeit. Pieteikumi pretendentiem jāiesniedz līdz 

25. novembra plkst. 17.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5 vai parakstītu ar 

drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv. 

 

Latvijas Mediju ētikas padome organizē diskusiju par mediju ētiku  

22.novembrī no plkst. 14.30 līdz 17.00, Birojnīcā, notiks biedrības Latvijas Mediju ētikaspadome 

organizēta diskusija “Mediju ētika 101”. Pasākuma mērķis ir iepazīties araktualitātēm mediju ētikas 

jomā, kā arī aplūkot citu valstu pieredzi un diskutēt parmediju ētikas ietekmi uz ikvienu 

sabiedrības locekli.  

Diskusiju atklās un moderēs biedrības Latvijas Mediju ētikas padome valdes priekšsēdētājs Jānis 

Lielpēteris. Ar stāstījumu par ētikas jautājumiem postpatiesības laikmetā uzstāsies filozofs, Rīgas 

Stradiņa Universitātes asociētais profesors Vents Sīlis. Savukārt par ētikas jautājumu vērtēšanas 

formātiem citviet pasaulē ar uzsvaru uz digitālo laikmetu iepazīstinās Sorainen zvērināti advokāti 

Andris Tauriņš un Ieva Andersone. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

LVSADA lems par turpmākām protesta akcijām 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) padome otrdien, 

19. novembrī, lems par turpmākām protesta akcijām. Padomes sēdē ir uzaicināti piedalīties Latvijas 

Māsu asociācijas (LMA) prezidente Dita Raiska, Latvijas Jauno ārstu asociācijas (LJĀA) valdes 

priekšsēdētājs Kārlis Rācenis, Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidente Ilze Aizsilniece un Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.  

Eiropas Komisijas un OECD jaunākie ieteikumi Latvijai paredz būtisku valsts finansējuma 

palielināšanu veselības aprūpei, lai uzlabotu tās pieejamību un kvalitāti. To pašu nosaka arī Veselības 

aprūpes finansēšanas likums. Tomēr valdība un Saeima pretlikumīgi gatavojas turpmākajos gados 

pasliktināt valsts veselības aprūpes finansējumu un nepildīt likumā paredzēto par darba samaksas 

pieaugumu nozarē.  Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

VI PASAULĒ 
Starptautisko stipendiātu programma 

Filantropijas un pilsoniskās sabiedrības centrs (Center on Philanthropy and Civil Society) aicina 

pieteikties 2020. gada Starptautisko stipendiātu programmām, kas ir paredzētas kopienu fondu 

vadītājiem un praktiķiem filantropijas un pilsoniskās sabiedrības jomā: 

• Pieredzējušu līderu starptautisko stipendiātu programma (2020. gada 15. aprīlis - 13. maijs), 

pieteikšanās termiņš: 2019. gada 22. novembris. 

• Topošo līderu starptautiskā stipendiātu programma (2020. gada 14. septembris - 20. novembris), 

pieteikšanās termiņš: 2020. gada 20. janvāris. 

Vairāk informācijas par programmām var atrast šeit. 

 

Pauž bažas par Bulgārijas Helsinku komitejas vajāšanu 

ES un Krievijas pilsoniskās sabiedrības foruma (EU-Russia Civil Society Forum) valde pauž bažas 

parBulgārijas Helsinku komitejas (BHC) vajāšanu un aicina pārtraukt visus mēģinājumus aizliegt tās 

darbu. Viena no Bulgārijas valdošās koalīcijas partijām VMRO-BND 2019. gada 30. septembrī lūdza 

Bulgārijas ģenerālprokuroru sākt tiesvedību par BHC aizliegumu.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://sports.riga.lv/lv/sports/finansesanas-konkursi
mailto:iksd.sportjaun@riga.lv
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310441-latvijas-mediju-etikas-padome-organize-diskusiju-par-mediju-etiku-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310462-lvsada-lems-par-turpmakam-protesta-akcijam-2019
https://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Center-on-Philanthropy-and-Civil-Society
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Bulgārijas Helsinku komiteja, kas dibināta 1992. gadā, ir lielākā un vecākā cilvēktiesību organizācija 

Bulgārijā. Komitejas mērķi ir veicināt katra indivīda cilvēktiesību ievērošanu, stimulēt 

likumdošanas reformu, lai Bulgārijas tiesību aktus saskaņotu ar starptautiskajiem cilvēktiesību 

standartiem, izraisīt sabiedriskas debates par cilvēktiesību jautājumiem, veikt aizstāvību 

cilvēktiesību ievērošanu, kā arī padarīt cilvēktiesību instrumentus plaši zināmus un pieejamus. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Dzimumu līdztiesības konferences secinājumi 

31.10.2019. – 01.11.2019. Islandē norisinājās Dzimumu līdztiesības konference, kuru organizē Islandes 

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Portugāles Pilsonības un dzimumu līdztiesības komisiju un Norvēģijas 

vienlīdzības un diskriminācijas novēršanas ombudu. Par konferencē izskatītajiem jautājumiem un 

labajam praksēm informāciju var atrast šeit.  

Pēc konferences mājaslapā ir pieejami arī citi konferences organizatoru sagatavotie dokumenti: 

- Islandes valsts aģentūru, NVO un konsultāciju uzņēmumu saraksts un to darbības jomu apraksts: 

“Tool box” potenciālo projekta partnerību veidošanai. 

- Informatīvais materiāls par dzimumu līdztiesības aspektu EEZ/NOR FI ietvaros. 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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