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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Konferencē meklē risinājumus sabiedrības un valsts pārvaldes sadarbības 

stiprināšanai 

Piektdien, 22. novembrī, notika 

Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes konference 

“Uzticēšanās solis”. Konferences 

laikā tika meklēti risinājumi 

sadarbības uzlabošanai starp valsts 

pārvaldi un nevalstiskajām 

organizācijām, tai skaitā, īpašu 

uzmanību pievēršot ētikai, labai 

pārvaldībai, nevalstisko 

organizāciju pašregulācijai.  
Tāpat tika diskutēts par sabiedriskā 

labuma sistēmas pilnveidošanu, 

stiprinot priekšrocības, ko saņem 

nevalstiskās organizācijas, un vienlaikus nodrošinot pārskatāmu organizācijām piešķirto valsts līdzekļu 

izlietojumu.  

Kā konferences atklāšanas daļā norādīja Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Memoranda padomes 

vadītāja vietniece Kristīne Zonberga: “Neatkarīgi no tā, kas ir iesaistītās puses, uzticēšanās 

priekšnosacījumi ir atklātība, godīgums un cieņa. (..) NVO ikdienā veic nozīmīgu darbu un 

fundamentālu ieguldījumu demokrātijas un labklājības celšanā, kas ir iemesls, kādēļ nereti publiskās 

pārvaldes pielietotā retorika, vispārinot konstatētos atsevišķos gadījumus un metot ēnu uz visu sektoru, 

īpaši sāpīgi tiek uztverta.  Tādēļ tik būtiska ir cieņpilna komunikācija. Tas viennozīmīgi attiecas arī uz 

nevalstisko sektoru. Tāpat NVO atbildība ir nodrošināt atklātību, godīgumu un labu pārvaldību to 

darbībā. Šeit ir veikta izvēle un sperts pirmais solis, un pēc vairāku gadu diskusijām šogad ticis 
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apstiprināts Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, ar mērķi veicināt NVO atbildību un godprātību, 

vienlaikus vairojot uzticēšanos nevalstiskajam sektoram.”  

Ja jums nebija iespēja piedalīties konferencē klātienē vai atkārtoti vēlaties noskatīties diskusijas, vai arī 

apskatīt prezentācijas, visi materiāli ir pieejami šeit. 

 

Memoranda padomes iekšējā darba sēde 

27.novembrī notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes (Memoranda padome) iekšējā darba sēde, kurā Memoranda padomes locekļi pārskatīja 

Memoranda padomes plāna 2019.gadam izpildes progresu, iespējamās Memoranda padomes darbības 

regulējošo tiesību aktu izmaiņas, kā arī diskutēja par padomes darba plānu turpmākajiem gadiem – gan 

par iespējamo gada plānu, gan arī par to, kā stiprināt Memoranda padomes kapacitāti. 

 

NVO fonda plānošanas komitejas tikšanās 

Ņemot vērā, ka Valsts budžets Saeimā ir pieņemts, piešķirot NVO fondam 1,2 milj. euro, 

27.novembrī notika NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas (SPK) sēde, kurā atsāka diskusijas 

par NVO fonda priekšlikumiem 2020.gadam, lai pēc iespējas ātrāk Sabiedrības integrācijas fonds var 

izsludināt projektu konkursu. SPK vienojās kā 2020.gada prioritāros darbības virzienus noteikt: 

1. NVO darbības stirpināšana; 

2. Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm; 

3. NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana; 

4. NVO interešu aizstāvības stiprināšana. 

Tāpat SPK vienojās, ka projektu konkurss un attiecīgi programmas finansējums nebūtu dalāms pa 

darbības virzieniem, tādējādi viens projekts varētu aptvert gan vienu, gan vairākus darbības 

virzienus. Kā arī SPK lēma pacelt viena projekta finansējuma slieksni. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, 

lokālās NVO, paredzēt atsevišķu finansējumu mikro projektiem (grass roots) ar vienkāršāku 

administrēšanas mehānismu.   
 

NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministriju (VARAM, TM, KM, LM, ĀM, 

IzM), 6 NVO - Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centrs; 

Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai; Baiba 

Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Inita 

Pauloviča, Valsts kancelejas un SIF pārstāvji. 

 

European Civic Forum padomes tikšanās Briselē 

No 4. līdz 5.decembrim Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga, kas tika šogad ievēlēta European Civic forum padomē, piedalīsies 

ECF padomes sēdē, kur dienas kārtībā iekļauts ne tikai pārrunāt organizācijas 

iekšējos jautājumus un noteikt stratēģiskos virzienus, bet arī tikšanās ar 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas Parlamenta 

pārstāvjiem, lai diskutētu par demokrātijas izaicinājumiem Eiropā.  
 

* European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 

asociācijas un NVO no 27 Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem 

jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību un demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic 

Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju. 
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Apmācības 5. un 12. decembrī par iesasites 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? 

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”. 

 

Alianses komandai pievienojas Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Ar 2.decembri Latvijas Pilsoniskās alianses komandai pievienojas Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Anita Urkauska, kuras līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar sabiedrisko attiecību vadīšanu 

Liepājas muzejā, kā arī Anitai ir pieredze darbā ar klientiem, gūstot pieredzi Vācijā. Darba pieredze gan 

vietējos, gan ārvalstu projektos, devusi iespēju sadarboties ar dažādu valstu vēstniecībām un 

māksliniekiem, sniedzot iespēju gan iepazīt mākslas pasauli, gan nostiprināt un pilnveidot 

komunikācijas prasmes. Anita uzskata, ka mūsu kopīgais uzdevums ir nepalikt vienaldzīgiem - kā pret 

sevi, tā arī apkārtējiem, jo kopā mēs esam stipri un spējam daudz. Ar Anitu var sazināties, rakstot uz e-

pastu Anita.Urkauska@nvo.lv 

 

Kopīgiem spēkiem varam veikt vēl daudzas labas lietas!  

Varakļānu vidusskolas 8., 9., 10. un 11. klases izglītības 

programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros izlēma sašūt 

spilvenus skolas sākumskolas klasēm. 

Šujot spilvenus no mākslīgās ādas, tika iesaistīti skolas 

skolēni, vecāki, skolas skolotāji, darbinieki, jo bija 

nepieciešama palīdzība spilvenu pildījuma piegādei no 

lietotām drēbēm, ko nācās sīki sagriezt. Darba 

veikšanai bija nepieciešamas divas nedēļas, gandrīz 

katru dienu tika veikts kāds no darba etapiem. Kad 

visu spilvenu šūšana tika pabeigta, jaunieši noorganizēja 

sākumskolas audzēkņiem “iepazīšanos ar spilveniem”. 

Parādot, ko ar spilveniem var darīt un ko nevajadzētu 

darīt. Svarīgākās Varakļānu vidusskolas jauniešu atziņas 

veicot šo aktivitāti: prieks, ka izremontētais, bet tukšais sākumskolas klašu  koridors ir ieguvis pirmās 

patīkamās un noderīgās lietas.  Kā arī jaunieši secināja, ka kopīgiem spēkiem var veikt vēl daudzas labas 

lietas. 
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Rudenī pie Varakļānu vidusskolas jauniešiem viesojās “Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” pārstāvis 

un iepazināja ar  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. 

Izglītības programmas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības 

kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā.  

  

Izglītības programmu “Jaunais pilsonis” organizē Latvijas 

Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas 

vēstniecību Rīgā.  
 

 

Sākas SCOPE e-apmācību testēšana  

No 2.decembra līdz 17. janvārim tiks testēts SCOPE e-apmācību platforma. Latvijas Pilsoniskā alianse 

ir uzrunājusi 25 dalībniekus no dažādām organizācijām, kuri testēs apmācību  moduļus par 

organizācijas pārvaldību, finansējumu, komunikāciju, risku un finansējuma piesaisti. SCOPE 

projektā izstrādātās e-apmācību platformas mērķis ir kapacitātes stiprināšana, prasmju pilnveidošana un 

neformālās izglītības atzīšana nevalstiskā sektora darbiniekiem un brīvprātīgajiem. 

Pēc testēšanas posma ir plānots apkopot viedokļus par platformas lietošanas ērtumu, saturu un 

pieejamību, kas ļautu papildināt un pilnveidot platformu, lai jau vēlāk nodrošinātu tās pieejamību 

plašākai auditorijai. 

“SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector”  

projekts sākās 2018. gadā, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas 

Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis 

Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija).  

  
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru 

viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura 

apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku 

izmantošanu. 

 

 

Decembrī notiks “Pilsoniski aktīvs pilsonis” nodarbības skolās visā Latvijā 

Latvijas Pilsoniskā alianse turpina sadarbību ar Jaunsardzes centru, lai Valsts aizsardzības 

mācības (VAM) ietvaros īstenotu nodarbības “Politiski aktīvs pilsonis”. No 2.decembra līdz 

19.decembrim nevalstisko organizāciju pārstāvji kopā ar Jaunsardzes instruktoriem dosies uz skolām, lai 

jauniešos veidotu izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un mudinātu tajās iesaistīties. Vienlaikus 

veicinot piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu. 

NVO pārstāvji interaktīvi un saturīgi izglītos jauniešus par pilsonisko līdzdalību, iepazīstinās ar 

nevalstisko organizāciju darbību, un citiem nevalstiskam sektoram saistītiem jautājumiem.  

Pirmajā decembra nedēļā tiks apmeklētas Rēzeknes 2.vidusskola, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Krāslavas 

Valsts ģimnāzija, Mazsalacas vidusskola, Rīgas Katoļu ģimnāzija, Vaiņodes vidusskola, Daugavpils 

16.vidusskola, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Valmieras 

5.vidusskola, Siguldas valsts ģimnāzija, Limbažu 3.vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts 

http://www.nvo.lv/
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ģimnāzija, Rēzeknes tehnikums, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskola, Gulbenes 2.vidusskola, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Jaunjelgavas vidusskola, 

Aizkraukles profesionālā vidusskola, Lizuma vidusskola, Kalnu vidusskola, Balvu profesionālā 

vidusskola un Maltas vidusskola. 

 

Tu vari, kad Tu dari! 

Starptautisks iedvesmas projekts cilvēcei - SparkleHeart - kur viena no darbības bāzēm ir 99 īsu filmiņu 

izveide par 99 Latvijas Brīnuma meitām - iedvesmas bagātām sievietēm, kuras iedvesmo  uz darbību arī 

citus, izveidojis video par Līgu Leontīni Uzulnieci - sievieti ar lielu sirdi un plašu dvēseli - sociālā 

uzņēmuma Enģeļa pasts mammu un Balva Cilvēka izaugsmei 2019 laureāti. 

SparkleHeart iniciatīvas mērķi ir iepazīstināt pasauli ar sievietēm, kuras uz dzīvi raugās ar dzirkstošām 

acīm, dzīvo sevis piepildītu dzīvi, neraugoties uz citu cilvēku skeptisko attieksmi un tic citu cilvēku 

iespējām un darbiem vairāk kā tie tic paši sev, kā arī iedvesmot, iedrošināt rīkoties un ļaut cilvēkiem 

saprast, ka jebkurš sapnis ir piepildāms - palīdzēt arī to īstenošanā. 

 

“Biedru telpā” - biedrība “Latvijas Kinoloģiskā federācija” 

Latvijas Kinoloģiskā federācija (LKF) ir dibināta 1974. gadā kā Rīgas 

suņu audzētāju biedrība, vairākkārt, papalašinoties darbības profilam, 

mainījusi nosaukumu. LKF ir lielākā kinoloģijas organizācija Latvijas 

Republikā, apvieno 36 suņu audzētāju klubus, 2004. gadā reģistrēta arī 

kā izglītības iestāde. “Latvijas Kinoloģiskā federācija” prezidente Vija 

Klučniece “Biedru telpas” intervijā norāda, ka būtiskākie pagrieziena 

punkti organizācijā bija 1996. gads, kad tika parakstīts kontraktu ar 

Starptautisko kinoloģisko federāciju (FCI) par pievienošanos un 2005.gads, 

kad LKF kļuva  par FCI pilntiesīgiem biedriem. 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  
Izstrādāts labo prakšu apkopojums par jauniešu prasmju un zināšanu apguves 

iniciatīvām 

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” ir partneri projektā “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, 

veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y”, kurā piedalās partneri arī 

no Polijas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas. Šī projekta galvenais mērķis ir palielināt izpratni, 

zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicināt informācijas 

brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū.  

Caurskatāmība ir stipras, efektīvi funkcionējošas demokrātiskas valsts pamats, tāpēc ir ļoti svarīgi 

izglītot jaunatni šajā jomā un piedāvāt rīkus un metodes publiskās informācijas piekļuvei. Pilsoniskā 
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aktivitāte, kas ir šī projekta mērķis, kalpo par ļoti svarīgu rīku, lai sasniegtu publisku institūciju 

atbildīgumu un sabiedrības pilsonisko iesaisti valsts un Eiropas Savienības pārvaldes procesos. 

Projekta ietvaros izstrādāts labo prakšu apkopojums, kas apskata partnervalstīs esošo situāciju saistībā ar 

tiesībām pieprasīt publisku informāciju, kā arī identificē šajās valstīs īstenotās iniciatīvas, kas veicina 

jauniešu prasmju un zināšanu apguvi šajā jomā. Dokuments ir pieejams šeit. 

 

Latvijā jāuzlabo korupcijas novēršanai svarīgu valsts pārvaldes datu pieejamība 

Delnas publicētā pētījuma “Atvērtie dati un politiskā godprātība Baltijas un Ziemeļvalstu 

reģionā” rezultāti liecina, ka: 

• Tikai 1 no 5 korupcijas novēršanai svarīgām valsts pārvaldes datu bāzēm Latvijā ir pieejama 

atvērto datu formātā - to iespējams lejupielādēt mašīnlasāmā formātā.  

• Sabiedrībā ir pieprasījums pēc datiem lielākā apjomā un ir potenciāls efektīvai datu atkal 

izmantošanai:  

o tikai 1 no 10 respondentiem ir apmierināts ar valsts pārvaldes datu pieejamību;  

o 4 no 10 respondentiem uzskata, ka ir pieredzējuši datu lietotāji. 

• Atvērtās pārvaldības partnerībai līdz šim ir bijusi minimāla ietekme uz datu atvēršanu. Valsts 

kanceleja sadarbībā ar valsts institūcijām un pilsoniskās sabiedrības partneriem šobrīd izstrādā 

ceturto Atvērtās pārvaldības partnerības plānu. Delna tajā aicina iestrādāt ambiciozu apņemšanos 

atvērt korupcijas novēršanai svarīgās datu kopas. 

Pārējos pētījuma secinājumus lasiet Delnas mājas lapā  

 

Operetes Jaungada koncertos Franz Lehár+ 

Latvijas Operetes fonds organizē Operetes Jaungada koncertus Franz Lehár+.  Jauni un talantīgi 

operetes solisti – Anta Jankovska (soprāns/Itālija), Laura Purena (soprāns), Emīls Kivlenieks (tenors), 

Nauris Indzeris (baritons), un orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. 

Īpašie viesi – vijolnieks Raimonds Ozols un dziedātājs Laimis Rācenājs. Kustību konsultante – 

horeogrāfe – Egija Abaroviča.  

Programmā populāri Štrausu dinastijas komponistu un šī gada jubilāra – slavenā austroungāru 

komponista Franča Lehāra operešu hiti, kurus prieks dzirdēt atkal no jauna, kā arī šarmanti muzikālie 

pārsteigumi! Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Gājienā par dzīvniekiem aicinās izbeigt zvēraudzēšanu Latvijā 

Sestdien, 30. novembrī, Rīgā norisināsies 

šī gada lielākā dzīvnieku aizstāvības akcija 

– "Gājiens par dzīvniekiem: kažokādas 

pagātnē", aicinot Saeimu pieņemt 

kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā. 

Pulcēšanās gājienam sāksies plkst. 12.00 pie 

Raiņa pieminekļa Esplanādē. 

Gājienu sadarbībā ar citām Latvijas 

dzīvnieku un vides aizstāvības organizācijām 

rīko biedrība “Dzīvnieku brīvība”. Akcijas 

organizatori norāda, ka gājiens iecerēts kā 

krāšņs pasākums visai ģimenei, kurā valda 

svētku sajūta un apņēmība kopīgiem spēkiem 

panākt pozitīvas pārmaiņas. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://civicyouth.eu/2019/11/20/code-of-good-practice-is-here-download-it-now/
http://www.delna.lv/
https://www.operetesfonds.lv/jaungada-koncerti-franz-lehar.html
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Atzīmējot Starptautisko dienu bez kažokādām, līdzīgas akcijas šajā nedēļas nogalē noritēs daudzviet 

pasaulē. Šobrīd zvēraudzēšana ir aizliegta jau 15 Eiropas valstīs. Pēdējo pāris gadu laikā vien 

zvēraudzēšanas aizliegumiem pievienojusies Čehija, Norvēģija, Beļģija, Luksemburga un Slovākija. 

Aktīva sabiedriskā diskusija par zvēraudzēšanas aizliegumu norisinās arī Igaunijā, Lietuvā, Polijā, 

Bulgārijā un citās valstīs. 

Sociālā aptauja parāda, ka 65% Latvijas iedzīvotāju uzskata par nepieņemamu dzīvnieku audzēšanu 

kažokādu ieguvei. Vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku ir parakstījuši petīciju Saeimai par kažokādu 

industrijas slēgšanu. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Rīgas Domā iespēja skatīt foto izstādi “Sapņu tilti” 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aicina Rīgas Domā apskatīt foto izstādi “Sapņu tilti,” kura tapusi 

sadarbībā ar pasaules atzinību guvušo Andželu Forkeri (Angela Folker), Latvijā zināmām personībām.  

Šūpoties, peldēt, lēkt, spēlēties lietū, lidināt gaisa pūķus...šķiet tik pašsaprotamas, neatņemamas 

bērnības aktivitātes, kas sagādā prieku mazajiem un mājo ikviena vecāka, radinieka sapņos. Tomēr 

daudzām no šīm ģimenēm sapņi sagrūst, uzzinot, ka bērniņu skārusi smaga slimība. Gan mūsu, gan 

Andželas pārliecība ir – Viss ir iespējams! Maija izskaņā Andžela viesojās Latvijā, lai fotografētu 11 

ģimenes, kurās aug neizārstējami slimi bērniņi. Parādīt, ka ikviens bērniņš ir skaists, mīlēts, saredzēt 

vēstījumu, ko viņš šai pasaulei nes, - tāds ir Andželas vēstījums caur šiem mākslas darbiem. Andžela 

Forkere uzbur aizkustinošas ainas, kurās galvenie varoņi ir neizārstējami slimi bērni.  Foto izstāde 

“Sapņu tilti” 2019. un 2020. gadā apceļos vairākas Latvijas pilsētas, bet līdz 15.decembrim izstāde 

skatāma Rīgas Domā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

III NVO INFORMĒ 
CAITO – lauku tūrisma piedāvājums veiksmīgi ievests Japānas tirgū 

“Lauku ceļotājs” kopā ar partneriem no Igaunijas un 

Somijas tikko ir atgriezās no Japānas, kur 

tūroperatoru un mediju pārstāvjus seminārā 

iepazīstināja ar jaunāko lauku tūrisma piedāvājumu, 

produktu rokasgrāmatu “Go Rural” un pirtij veltītu 

brošūru “Sauna brochure”. Savukārt 26. un 

27. novembrī visi projekta partneri tikās Tallinā, kur 

līdz ar konferenci „Japāna – vārti uz Āzijas tūrisma 

tirgiem” noslēdzas trīs gadu projekts CAITO, kura 

mērķis bija izveidot un ieviest Japānas tūrisma tirgū 

apvienoto Igaunijas, Latvijas un Dienvidsomijas 

lauku tūrisma piedāvājumu. Īpaši Japānas tirgum 

veidotais lauku tūrisma produkts ar saukli GO 

RURAL (Baudi laukus), ir apmeklējumi un 

programmas lauku saimniecībās, iepazīstot lauku dzīves vidi un vērtības – tradicionālos ēdienus un to 

gatavošanu, rokdarbus, dabu un tradīcijas. Viss piedāvājums ir apkopots nupat iznākušajā lauku tūrisma 

produkta rokasgrāmatā GO RURAL, kas ik gadu ticis atjaunināts un papildināts, mācoties no pieredzes 

un sekojot pieprasījumam. 2020. gada rokasgrāmata ir pieejama ikvienam pdf formātā Japāņu un angļu 

valodā. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.dzivniekubriviba.lv/jaunumi/gajiena-par-dzivniekiem-pieprasis-zveraudzesanas-aizliegumu
http://www.palliative.lv/blog/svarigi/latvija-viesojas-pasaules-atzinibu-guvusi-fotografe-andzela-forkere-angela-forker-no-amerikas-lai-fotografetu-neizarstejami-slimus-berninus/
https://www.celotajs.lv/lv/p/files/GoRural2020?0
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“Ezīša miga” atgriežas jau Ziemassvētku tirdziņā 

Trešās adventes priekšvakarā, 14. decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00, norisināsies Valmieras novada 

fonda Jauniešu ideju laboratorijas (VNF JIL) labdarības akcija “Ezīša miga”, kurā piedalīties tiek 

aicināts ikviens! Vieta nemainīga - viens no Hanzas namiņiem pie Valmieras muzeja. 

Šogad “Ezīša miga” pārsteidz ar jaunieviesumu, kas sevi jau lieliski pierādīja Simjūda gadatirgū. 

Samaksājot trīs eiro, tiek dota iespēja veikt griezienu uz laimes rata, tādejādi noskaidrojot, kāda veida 

balva būs laimēta. Piesaistītā nauda tiks noglabāta VNF JIL krājkasē, kuru nākamajā gadā izmantos 

projektu konkursa ietvaros, atbalstot Valmieras un apkārtējo novadu jauniešu idejas un iniciatīvas. 

VNF JIL ir jauniešu komanda, kas domā un dara. Ar dažādām aktivitātēm tiek vākti līdzekļi jauniešu 

idejām. Piemēram, aizvadītā projektu konkursa ietvaros atbalstījām trīs dienu nometnes izveidošanu 

bērniem ar īpašām vajadzībām, kendamas meistarklases rīkošanu un norvēģu klases labiekārtošanu 

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā. Vairāk informācijas par laboratoriju atradīsiet šeit. 

 

ES mājā notiks Adventes rotājumu veidošanas darbnīca 

Sestdien, 7. decembrī, no plkst. 12.00 līdz 13.30 

Eiropas Savienībās mājā, Aspazijas bulvārī 28, 

Rīgā notiks mākslas un kultūras centra 

“Nātre” radošā darbnīca, kurā varēs 

izgatavot Adventes rotājumus mājai. 

Piedalīties aicinātas ģimenes ar bērniem un 

ikviens interesents. 

Iepazīstot sociālās uzņēmējdarbības ideju un 

iespējas, kopā ar mākslas un kultūras centra 

“Nātre” komandu darbnīcā varēs izgatavot 

durvju vainadziņus un eņģelīšus – mājas un 

Ziemassvētku egles rotāšanai. 

Vainadziņi tiks gatavoti no otrreiz pārstrādātām lietām (linu maisiem un reklāmas materiāliem). Ikviens 

radošās darbnīcas dalībnieks varēs darināt vienu vainadziņu vai eņģeli. Visi materiāli nodrošināti. Taču, 

ja vēlaties, varat ņemt līdzi arī savus krāsainos žurnālus, reklāmas materiālus vai rotājumus, lentas. 

Vietu skaits darbnīcā ir ierobežots, tāpēc lūgums tai pieteikties iepriekš. 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
RD IKSD aicina  piedalīties diskusijās par iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību 

“Līdzdalība ir māksla” 

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina aktīvos iedzīvotājus un NVO 

pārstāvjus piedalīties diskusijās “Līdzdalība ir māksla”, kas norisināsies 2019. gada 4.decembrī Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja konferenču zālē no plkst. 15.00.  

2019. gadā Rīgas pilsēta uzsāka līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu, ar mērķī veicināt iedzīvotāju 

lielāku iesaisti savu apkaimju attīstībā. Līdzdalīgās budžetēšanas ideja ir Rīgas Apkaimju alianses 

iniciatīva, kuru pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora Jura Radzeviča atbalsta realizē Rīgas dome. 

Pilotprojekta pirmais konkurss ir norisinājies un 6 projekti ir izvirzīti īstenošanai Brasas, Āgenskalna, 

Ķengaraga, Dārziņu, Buļļu un Jaunciema apkaimēs. Kāda ir iegūtā pieredze, attīstības iespējas un 

pilotprojekta nākotne.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://vnf.lv/lv/jauniesi
https://esmaja.us12.list-manage.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=7f4ec3cc0d&e=2953ef03d3
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Savukārt jau kopš 2015. gada dažādām Rīgas juridiskām personām ir iespēja pieteikties apkaimju 

iniciatīvām iedzīvotāju līdzdalības  un piederības veicināšanai. Konkurss sniedz atbalstu projektiem ar 

mērķi iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas apkaimes  uzlabošanā un attīstībā. Kādas ir īstenotās 

aktivitātes un vai ir iespēja uzlabot un attīstīt konkursa norisi un ietvaru.  

Pasākuma laikā Rīgas nevalstiskās organizācijas var pievienoties Rīgas pilsētas pašvaldības un 

nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Pasākumam var pieteikties aizpildot anketu. 

 

Seminārs nodokļu maksātājiem par aktualitātēm nodokļu normatīvajos aktos 

12.decembrī notiks seminārs nodokļu maksātājiem par aktualitātēm nodokļu normatīvajos aktos. Par 

sekojošām tēmām: 

• Personas reģistrācija VID PVN maksātāju reģistrā.  

• Par īpaša PVN režīma piemērošanu lietotiem automobiļiem.  

• Darba devēja ziņojumu un paziņojumu par darbiniekiem aizpildīšana.  

• Aktuālie jautājumi uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā. 

Semināra norises vieta: Talejas iela 1, konferenču zāle. Pieteikties semināram var šeit. 

 

Izsludināts 2020. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss  

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, 

ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2020. gada 

projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības 

(ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību 

jomā. Nākamgad programmas kopējo finansējumu 

EK plānojusi palielināt par vairāk nekā 400 miljoniem 

eiro. 

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt 

organizācijas, kuras darbojas vispārējās, 

profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomā. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, projektu pieteikumus var iesniegt juridiskas personas mācību mobilitāšu 

īstenošanai, kā arī sadarbībai, kas vērsta uz inovāciju veicināšanu un labās prakses apmaiņu. 

Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar Erasmus+ programmas 2020. gada 

konkursa vadlīnijām. Pretendentiem projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. Veidlapas un instrukcijas 

to aizpildīšanai pieejamas šeit. 

 

NVO iespēja pieteikties Microsoft programmatūras ziedojumiem 

Microsoft aicina sabiedriskā labuma organizācijas 

pieteikties programmatūras ziedojumiem 

efektīvākam un drošākam komandas darbam, 

izmantojot jaunākos Microsoft sadarbības, procesu 

analīzes un attālināta darba rīkus, tostarp Teams, 

Power BI un citus. 

Nevalstisko organizāciju risinātie izaicinājumi, 

izmantojamo datu apjoms un projektu vēriens ir 

līdzvērtīgs biznesa organizāciju uzdevumiem, bet 

pieejamie resursi bieži vien ir daudz ierobežotāki. 

Attīstoties attālinātās projektu vadības, sadarbības, 

datu analītikas un vizuālizācijas rīkiem, arī 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFuibnAfCrKl0YxPR3Fc81TGHFK4o0gp7UsQrnVa87pWvfEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj5d_rbKJePSDA6AkaMeIj7eYPLIaqAK6QPySuoNTj1AdsHw/viewform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/par_macibu_mobilitatem/?tl_id=21447&tls_id=35475
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sabiedriskajām organizācijām ir iespēja izmantot digitālās transformācijas priekšrocības, ietaupīt laiku 

un naudu ceļošanai, pārskatāmi analizēt uzkrātos datus, analizēt projektu efektivitāti un ietekmi, 

uzraudzīt naudas plūsmas.  

Diemžēl ierobežotie resursi NVO liedz izmantot nepieciešamos digitālos rīkus darba produktivitātei un 

drošībai, tāpēc Microsoft pēdējo sešu gadu laikā jau atbalstījis vairāk nekā 600 Latvijas NVO ar 

programmatūras risinājumiem 21 miljona eiro kopējā apmērā un tagad sniedz iespēju sabiedriskā 

labuma organizācijām pieteikties arī jaunākās pieejamās programmatūras ziedojumiem. 

Ikviena sabiedriskā labuma statusam atbilstoša organizācija var bez maksas saņemt piekļuvi Microsoft 

produktiem, kas atbilst mūsdienu produktivitātes, drošības un personas datu aizsardzības stingrajām 

prasībām. Vairāk informācijas par Microsoft programmatūras un mācību piedāvājumu NVO var atrast 

šeit. 

 

Mācības pieaugušajiem 4. kārtā uzsākuši vairāk nekā 9000 strādājošo 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajā kārtā ir noslēgusies mācību grupu komplektēšana. 

Rezultātā mācības 66 izglītības iestādēs ir uzsākuši vairāk nekā 9000 strādājošo, kā arī paralēli ir sācies 

darbs pie nākamās kārtas mācību piedāvājuma izstrādes. 

Mācību iespējas projektā kopumā izmantojuši jau 26 tūkstoši nodarbināto. Vairāk nekā 5800 

strādājošo jeb lielākā daļa 4. kārtas mācību dalībnieku apgūst neformālās izglītības programmas jeb 

īsākās mācības projektā, savukārt pusotrs tūkstotis nodarbināto – tālākizglītības programmas, kuru 

noslēgumā var iegūt profesiju, un tikpat – profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru 

noslēgumā var iegūt valsts atzītu apliecību. Nepilni divi simti mācību dalībnieku izvēlējušies mācīties 

kādu no profesionālās izglītības programmas moduļiem. 

Nākamā pieteikšanās gaidāma 2020. gada pavasarī. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

LNB apskatāma izstāde par jauniešu iespējām Latvijā un Eiropā “Mirklis” 

Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijas jaunieši var piedalīties vai paši īstenot starptautiskus Eiropas 

jauniešu apmaiņas, iniciatīvu, solidaritātes vai brīvprātīgā darba projektus. Kopumā šīs iespējas 

Latvijā izmantojuši ap 100 000 jauniešu, liecina Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) 

apkopoto datu rezultāti. Popularizējot Eiropas sniegtās iespējas jauniešiem, JSPA aicina jauniešus un 

jaunatnes jomā strādājošos uz fotogrāfiju izstādi “Mirklis”, kas no 6. līdz 20. decembrim būs apskatāma 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (M stāvā).  

Izstādē iekļautās fotogrāfijas ir dažādi foto mirkļi no dažādiem jauniešu īstenotiem projektiem tepat 

Latvijā un ārpus tās. Paredzēts, ka šī JSPA izstāde 2020. gadā apceļos visus Latvijas reģionus, 

viesojoties gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Latgalē, gan Zemgalē. Organizācijas, jauniešu centri un 

pašvaldības, kuras nākamgad vēlēsies nodrošināt izstādes “Mirklis” apskati sava novada jauniešiem, 

aicinātas sazināties ar JSPA, e-pasts info@jaunatne.gov.lv, tālr:67358065. Vairāk par izstādi var uzzināt 

šeit. 

 

Atvērtās pārvaldības loma demokrātiskā sabiedrībā 

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 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/office-365
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
mailto:info@jaunatne.gov.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/latvijas-nacionalaja-biblioteka-apskatama-izstade-par-jauniesu-iespejam-latvija-un-eiropa
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kanceleja sadarbībā ar Ārlietu ministriju nodrošina Latvijas institūciju dalības OGP koordināciju. OGP 

piedalās 75 valstis, 20 pašvaldības un tūkstošiem NVO. Ar Sandžeja Pradas biogrāfiju var iepazīties 

šeit. Dalību var pieteikt šeit. Facebook pasākuma informācija ir pieejama šeit. 

 

NVO namā notiks seminārs “eParaksta lietošana un priekšrocības” 

Trešdien, 4. decembrī, no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, NVO namā notiks seminārs “eParaksta lietošana 

un priekšrocības”. Semināru vadīs Latvijas Valsts radio un televīzijas centra klientu apkalpošanas 

speciāliste Madara Hella Šabaka.  

Seminārā informēs par eParakstu, tā rīkiem, kā tos iegūt un lietot, kā arī parādīs kā elektroniski 

parakstīt un pārbaudīt dokumentus. Līdz pasākuma dienai portālā eParaksts.lv aicinās pieteikties 

eParaksts mobile saņemšanai un kā līguma parakstīšanas vietu norādīt - “klātienē”. Kad pieteikums 

iesniegts, lejupielādējiet eParaksts mobile (Appstore vai GooglePlay).  Pasākuma laikā varēs noslēgt 

līgumu par eParaksts mobile lietošanu un saņemt palīdzību tā uzstādīšanai viedtālrunī. 

Lai noslēgtu līgumu būs nepieciešams:  

• personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte); 

• internetbankas piekļuves dati (Smart-ID vai kodu kalkulators); 

• portatīvais dators (ja iespējams). 

Pieteikties semināram varat šeit. 

 

V LV PORTĀLĀ 
Valsts prezidents rosinās sabiedrībā sarunas par solidaritāti 

Valsts prezidents Egils Levits izsludina solidaritātes sarunu ciklu, veltītu solidaritātes veicināšanai 

Latvijā, ko E. Levits izvirzījis par vienu no savas prezidentūras prioritātēm. Solidaritātes sarunu cikls 

ietvers dažādus solidaritātes aspektus: sociālās nevienlīdzības mazināšanu, solidaritāti ar dabu, 

paaudžu solidaritāti un iekļaujošu sabiedrību. 

29. novembrī plkst. 11.00–16.00 Rīgas pilī notika pirmā šī cikla ideju domnīca, veltīta tematam 

“Latviešu nācija un saliedēta Latvijas valsts”. Domnīcas mērķis ir apkopot idejas un radīt jaunus 

ierosinājumus, kā Latvijas tauta var kļūt saliedētāka un kā iedzīvotāji kopīgiem spēkiem Latviju var 

veidot par stipru un modernu Eiropas valsti. Domnīcā piedalījās ap 40 dažādu paaudžu sabiedrības 

pārstāvju – žurnālisti, pedagogi, mūziķi, karavīri, mediķi, skolēni un studenti, valsts un pašvaldību 

iestāžu darbinieki, biedrību pārstāvji un citi sabiedriski aktīvi iedzīvotāji. Solidaritātes sarunu cikls 

tiks turpināts arī 2020. gadā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Ar vērtīgām atziņām noslēdzies Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums 

Ir noslēdzies sestais Pasaules latviešu ekonomikas un 

inovāciju forums (PLEIF), ko rīko Pasaules Brīvo 

latviešu apvienība (PBLA) sadarbībā ar Valmieras 

pilsētas pašvaldību. 

“Šo abu foruma dienu laikā mēs aizskārām ļoti būtiskus 

jautājumus, un es patiešām ticu, ka pēc šīm diskusijām, 

sarunām un prezentācijām mēs varēsim spert nākamo soli 

un sākt virzīt procesus valstiskā līmenī, lai veicinātu 

Latvijas tēla un mūsu ekonomikas kopumā attīstību,” 

norāda PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulītis. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.opengovpartnership.org/people/sanjay-pradhan/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qHbhyWcVOkCGHi3c-TWZYgmf2y5F8qhGoBUd8wkpHP5UNFJRU1lLMVVEQVFZQUgwTU1HNTBSRzlURy4u
https://www.facebook.com/events/590394098172845/
https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/mid/apraksts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvyQ_UVsp50yGZzJXvCLjmtM3yI0324a58QeNemAVrsRSi5w/viewform
https://lvportals.lv/dienaskartiba/310775-valsts-prezidents-rosinas-sabiedriba-sarunas-par-solidaritati-2019
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Dažas no būtiskākajām atziņām: 

Latvijas stāsts šobrīd veiksmīgāk stāstāms caur trim šķautnēm: daba, sadarbība un radošums. Lietderīgi 

būtu novērtēt, atbalstīt un ieguldīt jau esošajos veiksmes stāstos, iniciatīvās un darītājos, kas nes Latvijas 

vārdu pasaulē un popularizē Latviju kā dabisku, ekoloģisku, kultūrbagātu un radošu valsti. 

Skolotājiem un profesoriem būtu jāvada stundas, nevis tikai diktējot informāciju, bet mudinot skolēnus 

un studentus līdzdarboties un strādāt nevis tikai klausīties. Izglītības sistēmā būtiski piesaistīt un noturēt 

skolotājus un profesorus, kuri domā par katra skolēna un studenta izaugsmi, kuri rada papildu vilkmi, 

iedvesmu, radošumu. 

Latvijai ir, ko piedāvāt ārzemju talantiem. Primāri viņi meklē drošību, mājokli un labvēlīgu vidi 

ģimenei. Šobrīd ar talantu piesaisti nodarbojas uzņēmēji paši, saskaroties ar birokrātiskiem šķēršļiem. 

Turklāt sabiedrībā ir izteikti jūtams tolerances trūkums, saskaroties ar profesionāļiem no citām valstīm. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

J. Bordāns: Efektīva tiesu vara ir mūsu kopīgs mērķis 

Trešdien, 27. novembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Latvijas Tiesnešu biedrības 

prezidentu Juri Siliņu un biedrības valdes pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt aktuālos jautājumus un 

sadarbību, lai veicinātu kopīgo mērķu – efektīvs tiesu darbs Latvijā – sasniegšanu.  

J. Bordāns Latvijas Tiesnešu biedrību aicināja aktīvi iesaistīties, identificējot šķēršļus efektīvam tiesu 

darbam, kā arī aicināja vērsties Tieslietu ministrijā, lai šādos gadījumos būtu iespējams kopīgi rasts 

labāko risinājumu. 

Tikšanās laikā Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents J. Siliņš atzina, ka biedrība ir gatava iesaistīties 

dažādu attīstības iniciatīvu apspriešanā, kā arī sniegt savu ieguldījumu problēmjautājumu identificēšanā 

un analīzē. Atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Tieslietu ministriju. 

Abas puses tikšanās laikā atzīmēja, ka mērķis ir kopīgs – profesionāla un spēcīga tiesu vara, kurai 

sabiedrība uzticas, un apliecināja gatavību kopīgam darbam šī mērķa sasniegšanai. 

Tikšanās ietvaros tika pārrunāti arī advokātu noslodzes, kriminālprocesa efektivitātes un procesa 

dalībnieku disciplinēšanas jautājumi, kā arī piespiedu atvešanas piemērošanas problēmas. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

VI PASAULĒ 
Čīles iedzīvotāji vēlas jaunu konstitūciju 

Studentu rosināti protesti par transporta cenu pieaugumu Čīlē izcēlās 2019. gada oktobrī. Protesti ātri 

izvērsās masu demonstrācijās, mudinot veikt strukturālas izmaiņas, drošības spēki protestus nežēlīgi 

apspieda. Kā norāda Čīles pilsoniskās sabiedrības aktīviste Soledad Fátima Muñoz, ka protestus 

neizraisīja tikai metro biļetes cenas palielināšanās, kā arī tas nav atsevišķs protests. Gadu gaitā Čīlē 

bija nemitīgi notikusi mobilizācija pret neoliberālās sistēmas radītiem pārkāpumiem. Starp tiem 

bija masveida protesti pret privatizēto pensiju sistēmu, pret Klusā okeāna reģiona ekonomiskās 

sadarbības nolīgumu un pret Zivsaimniecības likumu, feministiski protesti un citi. Apvienojumā ar 

paaudzes ilgušo neapmierinātību Čīles iedzīvotāji pamodās un vēlas jaunu konstitūciju, jo pašreizējā 

bija izstrādāta diktatūras laikā un bija paredzēta sociālās nevienlīdzības veicināšanai. Pilnu interviju var 

izlasīt šeit. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
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Anna Lindh MedForum 2020 

Šibenikā, Horvātijā, no 2020. gada 2. līdz 5. aprīlim notiks Anna Lindh MedForum 2020. Plānots, ka 

forumā iesaistīsies pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no Vidusjūras reģiona valstīm, kā arī sadarbības 

valstīm, kuri ir saistīti ar Vidusjūras reģiona valstu partnerību. Vēl līdz 1. decembrim var paspēt 

pieteikties, lai apmeklētu forumu. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Dotāciju programmu “Bērnu aizsardzība migrācijā” 

Programmas mērķis ir finansēt projektus, kas vērsti uz labas prakses apmaiņu un/vai 

nepieciešamās apmācības nodrošināšanu visās dalībvalstīs, lai atbalstītu 

alternatīvu/neinstitucionalizētu aprūpes sistēmu migrantu bērniem (piemēram, ģimenes aprūpe, 

audžuģimeņu aprūpe, uzraudzīta neatkarīga mājokļa kārtība utt.) un/vai efektīvu alternatīvu bērnu 

aizturēšanai, pamatojoties uz migrācijas apsvērumiem. Pieteikuma iesniegšanas termiņš:  30. janvāris, 

2020. gads. Uzzināt plašāk.  

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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