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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 

Saeimas komisijā skatīs NAP2027 prioritāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” 

11.decembrī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē plānots iepazīties ar 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam projektā pieteikto prioritāti “Vienota, droša 

un atvērta sabiedrība” un tās rīcības virzieniem.  Lai pārstāvētu NVO intereses sēdē pieteikušās 

piedalīties arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un domnīcas PROVIDUS 

pētniece Agnese Lāce.  
 

Notiks AiM galda izspēles mācības NVO 

13.decembrī Aizsardzības ministrija rīko galda izspēles mācības, kas ir daļa no pasākumiem, kuri ir saistīti 

ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu. Mācībās piedalīsies arī Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga.  

Visaptveroša valsts aizsardzība Latvijā ir izvirzīta par prioritāro valsts aizsardzības attīstības virzienu, lai 

nodrošinātu koordinētu valsts militāro un civilo aizsardzību un valsts un sabiedrības noturīgumu un 

funkcionēšanu krīzes un kara laikā, tādējādi šāda veida mācības sniegs ieskatu nevalstisko 

organizāciju iespējamās darbībās un dialogā ar publisko pārvaldi valsts apdraudējuma situācijās. 

Mācību ietvaros gūtie secinājumi ļaus arī plānot turpmākās rīcības, kas būtu nepieciešamas nevalstisko 

organizāciju detalizētākā iesaistē visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas procesā.  
 

Notiks LPA padomes sēde 

Pirmdien, 9. decembrī, notiks biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes sēde, kurā tiks izskatīti 

vairāki aktuāli jautājumi. Tiks izskatīti vairāku organizāciju un privātpersonu pieteikumu anketas kļūt par 

LPA biedriem, kā arī pārrunāts LPA stratēģijas izpildes progress un citas aktualitātes. Atgādinām, ka LPA 

padomē ir septiņi padomes locekļi, kuri regulāri tiekas, lai pārrunātu LPA stratēģiskos jautājumus. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/content/padome
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Kas būtu jāzina par NVO iesaistes iespējām ministriju un valdības līmenī? 

5.decembrī notika apmācības - Interešu 

aizstāvēšana Ministru kabinetā: kas būtu jāzina 

par NVO iesaistes iespējām ministriju un 

valdības līmenī?, kuru vadīja Domnīca Providus 

pārstāves Līga Stafecka un Iveta Kažoka. 

Nodarbības laikā dalībnieki uzzināja par dažādiem 

interešu aizstāvības instrumentiem un padomiem, kā 

arī par neformāliem lēmumu pieņemšanas 

mehānismiem valdībā. 

Latvijas Pilsoniskā alianse un Domnīca Providus 

aicina stiprināt zināšanas interešu pārstāvībā, un 

oktobrī izsludināja pieteikšanos dažādās apmācībās un darbnīcās. Atkārtots šo apmācību kurss notiks 

12.decembrī uz kuru vēl var pieteikties šeit.  

 

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

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

 

Visā Latvijā notiek “Pilsoniski aktīvs pilsonis” nodarbības skolā 

Jau otro nedēļu Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno nodarbības 

“Politiski aktīvs pilsonis”, kuras norisinās Valsts aizsardzības mācības (VAM) ietvaros. 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, kas ir viena no sabiedrības līdzdalības formām, un citiem nevalstiskam 

sektoram saistītiem jautājumiem.  

Otrajā decembra nedēļā tiks apmeklētas Priekules vidusskola, Saldus tehnikums, Madlienas vidusskola, 

Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija, Ogres tehnikums, Rīgas 93. vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Ogres 

tehnikums, Rīgas 41.vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Rīgas 

31.vidusskola, Pumpuru vidusskola, Alūksnes novada vidusskola, Vecpiebalgas vidusskola, Pumpuru 

vidusskola un Rīgas Ziepniekkalna vidusskola. 

 

Traucējumi NVO sektorā: juridiski un finansiāli. Kādas problēmas ir jāatrisina? 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes loceklis un Invalīdu un viņu draugu apvienība 

“Apeirons” vadītājs Ivars Balodis 4.decembrī piedalījās Latvijas Radio 4 raidījumā “Atvērtais 

jautājums” (Открытый вопрос). Raidījumā kopā ar žurnālisti un Biedrība “Latvijas Samariešu 

apvienība” direktoru Andri Bērziņu pārrunāja, ko tieši dara nevalstiskās organizācijas? Kāpēc izsekot 

finanšu plūsmām šajā nozarē ir ļoti grūti? Kā sabiedriskā labuma organizācijas statuss paredz nodokļu 

atvieglojumus ziedotājiem? Raidījuma ierakstu var noklausīties šeit, pl.12.10. Raidījums ir krievu valodā. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1SDIicycNuNdujvtk8HK0AMOKct5hof4iBLcJI1JDRZI/viewform?edit_requested=true
https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=12&d=4


 
 
 

            (49/2019) 06.12.2019 

 

3 
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 

 
 

 

Apmācības un individuālas konsultācijas Jaunpilī 

Biedrība “Latvijas Pilsoniska alianse” sadarbība ar 

“Kurzemes NVO centru”, Biedrību Jaunpils RAC 

“RATS” organizē apmācības un individuālas 

konsultācijas par NVO aktuālām tēmām. 

Apmācības notiks ceturtdien, 2020.gada 23. janvārī. 

Plānots, ka dienas pirmajā pusē būs iespēja 

piedalīties pamācībās par NVO grāmatvedības 

un lietvedības aktualitātēm, savukārt otrajā 

dienas pusē notiks individuālās konsultācijas.  

Ja pieteiksieties individuālajai konsultācijai, pirms 

tam sasakņosim ar Jums precīzu konsultācijas laiku, 

kā arī lūgsim iezīmēt konsultācijas tēmu.  

Pieteikties apmācībām var šeit. Ar apmācību 

programmu var iepazīties šeit. 

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīsības jomā” 

rezultātiem. 

 

#Jaunaispilsonis klase dodas uz dzīvnieku patversmi 

Rīgas 51. vidusskola 7.a klase izglītības programmas 

“Jaunais pilsonis” ietvaros izlēma apmeklēt Dzīvnieku 

patversmi “Labās mājas”. 

Ideja apmeklēt dzīvnieku patversmi nāca no pašiem 

bērniem pasākumi “Labo darbu nedēļā 2019”, kuru 

īsteno Palīdzēsim.lv. Tā kā darbinieki bija aizņemti un 

nevarēja klasi uzņemt šajā nedēļā, tad klase vienojās par 

apmeklējumu 13. novembrī, bet Labo darbu nedēļā tika 

saziedotas kancelejas preces, kuras tika aizvestas uz 

Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu Vienības gatvē.  

Katrs skolēns sarūpēja kādu dāvaniņu patversmes 

iemītniekiem, kā arī no klases tika nopirktas rotaļlietas 

suņiem un pavadiņas. Aizbraucot uz patversmi, 

vispirms skolēni noklausījās drošības un uzvedības instruktāžu, pasniedza dāvanas un devās nelielā 

informatīvā ekskursijā. Pēc tam klasi sagaidīja 5 kucēni, kuri tika izvesti pastaigāties pa mežu.  

Bērni bija sajūsmā, ikviens gribēja vest mazo kucēnu pie pavadiņas, viens otram nododot deva padomus, 

kā labāk vest, cik garā pavadiņā, kas kucēnam patīk, kas nē. Bija ļoti grūti šķirties no kucēniem. Braucot 

prom, bērni izteica vēlēšanos, ka gribētu vēlreiz apciemot dzīvnieku patversmi un izvest pastaigā mazos 

draugus. 

Rudenī pie Rīgas 51. vidusskolas jauniešiem viesojās “Latvijas Pilsoniskās alianses”” pārstāve un 

iepazīstināja ar nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. Pēc 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoUDRe0FpCuX96cGtkhZtJejVknBFmqXCh1TZ1M_s_9iYFMg/viewform
https://nvo.lv/uploads/201912061352464597.pdf
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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.  

 

“Biedru telpā” - biedrība “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” 

“Biedrības mērķis, galvenokārt, ir garantēt iedzīvotājiem pieeju padarīt 

savus mājokļus labākus, drošākus, kvalitatīvākus un ilgāk kalpojošus. 

Sniegt zināšanas ne tikai iesaistītajām pusēm un sadarbības partneriem, 

bet pašiem labuma ieguvējiem - iedzīvotājiem, jo labāka ikdiena sākas no 

iedzīvotāja un vēlmes mainīt savu apkārtni! Mēs gribam mainīt cilvēku 

redzējumu, lai viņi atklāj, ka ir iespējams sniegt savai mājai otru 

dzīvi, uzlabot savas dzīves kvalitāti un vienlaicīgi rūpēties par vidi.” 

intervijā norāda biedrības Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs 

(ESEB) līdzdirektors un valdes loceklis Nicholas Stancioff. 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  

“Aperions” atzīmē cilvēku ar invaliditāti dienu 

Tradicionāli 3.decembris pasaulē tiek atzīmēts kā cilvēku ar invaliditāti diena. Šajā dienā Valsts un 

pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā organizē un piedalās dažādos 

pasākumos, lai vēlreiz atkārtotu par cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējam dzīvot sabiedrībā. 

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” šo dienu atzīmē jau kopš 1993.gada, kad sāka 

organizēt kultūrizglītojošus pasākumus tādejādi iedrošinot cilvēkus ar invaliditāti aktīvi piedalīties 

sabiedrības dzīvē. Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” joprojām uzsver, ka īpaša valsts un 

sabiedrības uzmanība ir jāpievērš tādām jomām, kā – izglītība, sabiedrības informēšana, vides pieejamība, 

veselība, dažādu pakalpojumu savlaicīga pieejamība un nodarbinātība. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/biedru_telpa__biedriba_eku_saglabasanas_un_energotaupibas_birojs
https://www.apeirons.lv/kas-notiek-ar-invaliditati-latvija/
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“Gada brīvprātīgais 2019” godināti šī gada labākie brīvprātīgā darba veicēji 

30. novembrī, Rīgā tika godināti 

brīvprātīgā darba veicēji un 

organizētāji, kuri devuši ievērojamu 

ieguldījumu sabiedrības labā laika 

posmā no 2018. gada 1. novembra līdz 

2019. gada 31. oktobrim. “Gada 

brīvprātīgais 2019” goda zīmes saņēma 

Kandavas novada brīvprātīgā Gita Zuze, 

kura dāvā pašas adītas zeķītes un čībiņas 

jaundzimušajiem; Latvijas bāreņu un 

audžu ģimeņu atbalsta centrs “Sirota.lv”, 

kurš regulāri savā darbībā iesaista 

brīvprātīgos; Latvijas Sarkanā Krusta 

Preiļu nodaļas brīvprātīgā Sandra 

Sprindža, kura rūpējas par pārtikas paku 

izdali maznodrošinātajiem un Latvijas Sarkanā Krusta Viduslatvijas komitejas Kokneses novada nodaļas 

brīvprātīgā Lība Zukule, kura aktīvi īsteno un iesaistās Bebru pagasta notikumu organizēšanā; radošās 

apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgais Aladins Nassrs Allahs (Aladdin Nassr Allah), kurš 

brīvprātīgajam darbam veltījis 678 stundas; Kalkūnes pagasta kultūras, sporta un jauniešu pasākumu 

brīvprātīgais organizētājs Andrejs Rucko, kas iedvesmo līdzcilvēkus brīvprātībai; Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja un biedrības “Creative Minds for Culture” brīvprātīgā Nora Gavare, kuras entuziasms 

priecē muzeja radošo nodarbību apmeklētājus; Madonas novada biedrības “Kāla ezera padome” bērnu 

nometņu brīvprātīgā organizētāja Adrija Raiveta Kaire, kas 15 gadu vecumā var lepoties ar bagātīgu 

brīvprātīgās pieredzi.  

Laureātus godināja labklājības ministre Ramona Petraviča un Nodarbinātības valsts aģentūras direktore 

Evita Simsone, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš, 

Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans, režisore Dzintra Geka, Gaismas festivāla “Staro Rīga” 

mākslinieciskā vadītāja Diāna Čivle, mūziķis un brīvprātīgais Jānis Strapcāns. Vairāk informācijas var 

atrast šeit.  

 

Balso par Gada Eiropas cilvēku 2019! 

Gada Eiropas cilvēka Latvijā tituls nu jau 22 gadu 

pēc kārtas tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar 

saviem darbiem ir devis vislielāko ieguldījumu 

Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un 

Eiropas kopējo vērtību integrēšanai Latvijā. 

Titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības 

balsojumā, ko tradicionāli organizē biedrība 

Eiropas Kustība Latvijā. Balsojums ir veids kā 

pateikt Paldies cilvēkam, kurš  šajā gadā ir darījis 

vairāk, nekā to prasa darba pienākumi. Pagājušajā gadā par Gada Eiropas cilvēku 2018 kļuva Egils Levits. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/5268-gada-brivpratigais-2019-godinati-labakie-brivpratiga-darba-veiceji
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Kurš šo titulu ir pelnījis šogad? Uzzini vairāk par šī gada kandidātiem un iespēju balsot šeit. 

 

“Delna” organizē konferenci par publiskajiem iepirkumiem  

Trešdien, 2019. gada 11. decembrī plkst. 14.00 – 17.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 

13 norisināsies konference “Godīgi publiskie iepirkumi: digitalizācija, atklātība, konkurence”. Tajā 

piedalīsies publiskā un privātā sektora pārstāvji, lai diskutētu par plānotajām izmaiņām publisko 

iepirkumu regulējumā, instrumentiem, ko var izmantot ikviena pašvaldība, veicinot sabiedrības 

uzticēšanos iepirkumu procesam un, kā uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība var iesaistīties, lai veicinātu 

publisko iepirkumu īstenošanu sabiedrības interesēs. Konferencē diskusiju un priekšlasījumu formā varēs 

uzzināt par tādiem tematiem kā plānotās izmaiņas publisko iepirkumu regulējumā, kontrolējošo iestāžu 

pieeja godīgu publisko iepirkumu nodrošināšanā, valsts iestāžu plānotā kapacitātes stiprināšanas 

programma iepirkumu veicējiem un citu svarīgu informāciju. Vairāk par konferenci un reģistrēšanos var 

uzzināt šeit. 

 

Aicina apmeklēt labdarības koncertu – svētbrīdi “Apsnieg eņģeļu koks” 

15. decembrī plkst. 15.00, Rīgas Domā notiks 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizētais 

labdarības koncerts - svētbrīdis “Apsnieg enģeļu 

koks”. Būt mājās, kopā ar mammu, tēti, brāļiem, 

māsām, mīļajiem - mēs ikkatrs zinām, cik mierpilna, 

silta, droša sajūta tā ir. Bērniem ar neizārstējamām 

slimībām, tostarp viņu ģimenēm, iespēja būt mājās, 

bet tajā pašā laikā saņemt nepieciešamo palīdzību, ir 

tas, kas dod patiesu sirdsmieru, drošību. Bērnu 

paliatīvās aprūpes komanda ikdienā dara visu 

iespējamo, lai atbalstītu bērnus, viņu ģimenes. 

Koncertā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti bērnu 

paliatīvās aprūpes nodrošināšanai mājās.  

Būs iespēja dzirdēt skaistas Ziemassvētku melodijas 

solistes Montas Martinsones, ērģelnieces Larisas 

Carjkovas, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas 

vijolnieku, Zemessardzes orķestra metāla 

pūšaminstrumentu kvinteta, Rīgas Domes draudzes 

kora izpildījumā. Labdarības koncerts-svētbrīdis 

Rīgas Doma baznīcā jau ir izveidojies par sirsnīgu 

tradīciju, tas notiek jau sesto gadu un tiek rīkots 

bērnu paliatīvās aprūpes biedrības labdarības 

kustības “Eņģeļu koks” ietvaros. Ieeja pasākumā par 

ziedojumiem bērnu paliatīvās aprūpes 

nodrošināšanai mājās. Biedrība izsaka lielu 

pateicību par ilggadējo atbalstu Konekesko Latvija, Rīgas Domam, Rīgas Domei. Vairāk informācijas var 

atrast šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.eiropaskustiba.lv/balso-2019-gada-eiropas-cilveks-latvija-top10/
https://delna.lv/lv/2019/12/03/konference-par-krapsanas-un-korupcijas-noversanu-publiskajos-iepirkumos/
http://www.palliative.lv/
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“Satori” atklāj jauno grāmatžurnālu un aicina uz Paģiru sanatoriju 

 

Interneta žurnāls “Satori” 9. decembrī plkst. 19.00 

Ģertrūdes ielas teātrī prozas lasījumu izskaņā ar 

guļošajiem lasījumiem un ilustrāciju izstādi atklās 

grāmatžurnālu “Paģiras”. “Paģiras nav tikai rīts pēc 

uzdzīves – tā ir piezemēšanās, kas seko jebkuras 

virsotnes iekarošanai”, teic izdevuma redaktors Henriks 

Eliass Zēgners. Jaunajā grāmatžurnālā dokumentālās 

prozas teksti iztirzā privātā un publiskā kauna tēmu, 

prozas tekstos uzmanības lokā nonāk Kapusvētku 

fenomens, dzejas nodaļā lasāmi sirsnīgi bohēmiski 

veltījuma dzejoļi, bet atdzejai šogad tika izvēlētas franču rakstnieka Pjēra Luisa anakreontiskās (Pierre 

Louÿs, 1870–1925) “Bilitis dziesmas”. Grāmatžurnālu jau otro gadu ilustrē Latvijas Mākslas akadēmijas 

Grafikas nodaļas studenti – arī viņu darbu izstāde būs aplūkojama Ģertrūdes ielas teātrī. Interneta žurnālu 

“Satori” izdod biedrība “Ascendum”. Vairāk informācijas par pasākumu var atrast šeit. 

 

“CHEER” – iedrošina uzsākt kultūras mantojumā balstītu nodarbinātību 

Biedrība „Radošās Idejas” un partneri no Vācijas, Austrijas, Grieķijas, Bulgārijas un Rumānijas ir 

apvienojušies, lai kopīgi sagatavotu un testētu metodes, kas veicina ilgtspējīgu sociālo uzņēmumu 

veidošanos. Pašnodarbinātība un sociālā uzņēmējdarbība sniedz jaunas iespējas indivīdiem un kopienām, 

lai risinātu Eiropas bezdarba problēmas. “CHEER” projekta mērķis ir iedrošināt ilgtermiņa 

bezdarbniekus, kam ir grūtības iesaistīties darba tirgū, ieraudzīt un izmantot vietējās kultūras 

mantojuma ekonomisko un sociālo vērtību. Projekts sekmīgi turpina īstenot projekta darba plānu. 2019. 

gada 29.-30. oktobrī projekta partnerus Grieķijā, Pirejā uzņēma IDEC apmācību centrs. Tikšanās 

dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros sagatavoto apmācību programmu sociālās 

uzņēmējdarbības veicināšanai. Projektā iesaistītie pieaugušo apmācītāji tika iepazīstināti ar projekta 

galvenajiem rezultātiem, raisot auglīgu diskusiju par gaidāmajiem izaicinājumiem apmācību fāzē. 2020. 

gada februārī Balvos sāksies apmācības ilgtermiņa bezdarbniekiem, kas saskārušies ar grūtībām iekļauties 

darba tirgū. Ir iespēja vēl pieteikties apmācībām! Vairāk informācijas projekta mājaslapa (arī latviešu 

valodā): http://www.cheertheproject.eu/ un projekta Facebook lapā. 

 
III NVO informē 

“Zaļais sertifikāts” šogad nonāk pie 31 lauku tūrisma uzņēmuma 

5. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) 

31 lauku tūrisma uzņēmumam pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais 

sertifikāts”. Kā norādīja Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 

prezidente Asnāte Ziemele, šo sertifikātu tūrisma saimniecībām piešķir vides 

ekspertu komisija. Sertifikāts norāda, ka tiek saimniekots, saudzējot 

apkārtējo vidi, taupot dabas resursus, saglabājot ainavas un bioloģisko 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.satori.lv/
http://www.cheertheproject.eu/
https://www.facebook.com/CHEERtheproject
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daudzveidību, un ievērojot vietējās tradīcijas. Kopumā Latvijā ir 77 lauku tūrisma uzņēmumi, kas 

saņēmuši “Zaļo sertifikātu” pirmo reizi vai pagarinājuši tā darbību un atpazīstami pēc zīmola nosaukuma 

“Zaļās brīvdienas”. Vairāk par kvalitātes zīmes saņēmējiem šeit. 

 

Iespēja piedalīties diskusiju forumā “Zinātnes daudzveidīgums un potenciāls 

Latvijā”   

2020. gada 9. janvārī Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Jauno 

zinātnieku apvienību rīko diskusiju forumu “Zinātnes 

daudzveidīgums un potenciāls Latvijā”, kurā aicināti 

piedalīties potenciālie zinātnieki – vidusskolēni un 

studenti. Pasākumu organizē, lai informētu par 

PostDoc Latvia programmas rezultātiem un 

iedvesmotu jauniešus studijām, kā arī iespējamai 

karjerai zinātnē. Plānots, ka forumu atklās Valsts 

prezidents Egils Levits, kā arī Izglītības un zinātnes 

ministrijas, VIAA un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vadības pārstāvji. Foruma plenārsēdē izcili 

Latvijas zinātnieki un pētnieki diskutēs par zinātnes sasniegumiem, zinātnieka karjeras iespējām un 

izaicinājumiem, par savu pētījuma rezultātiem un atklājumiem. Foruma otrajā daļā būs organizētas 

tematisko diskusiju grupas, kurās jaunie pētnieki iepazīstinās ar saviem pētījumiem tādās jomās kā viedie 

materiāli un tehnoloģijas, inovatīvas diagnostikas un ārstēšanas metodes, jauni medikamentu risinājumi, 

inovatīvi pārtikas produkti, vides kvalitātes uzlabojumi, sociāli ekonomisku izaicinājumu risinājumi, 

inovācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, sabiedrības kultūras un izglītības attīstība. 

Tematiskajās diskusijās foruma apmeklētājiem būs arī iespēja iepazīt PostDoc Latvia projektu ietvaros 

radītos produktus un tehnoloģijas, piemēram, nogaršot jaunus pārtikas produktus, izmēģināt viedā tekstila 

apģērbu. Uzzini vairāk šeit. 
 

Iespēja piedalīties brīvprātīgo akcijā “15 egļu stāsti” 

No 5. decembra katrs Vecrīgas apmeklētājs tiek aicināts piedalīties egļu stāstu radīšanā. „Trīs brāļu” 

pagalms (ieeja no Pils ielas 20) pārtaps par “egļu mežu”, kurā katru vakaru plkst.18:00 - 21:00 viena 

no egļu meža 15 eglēm mākslinieku un sabiedrībā pazīstamu cilvēku vadībā iegūst savu īpašo rotu. 

Ziemassvētku priekšvakarā izrotātās egles dosies uz Latvijas sociālajiem namiem, pansionātiem un bērnu 

namiem. Lai “15 egļu stāsti” saglabātos ilgāku laiku, egles ir podiņos un pavasarī katrs apdāvinātais tās 

varēs iestādīt pie jaunajām mājvietām. Līdzās egļu rotāšanai būs iespējams nosūtīt Ziemassvētku 

sveicienus, rakstot apsveikumu kartiņas tiem cilvēkiem, kas svētkus pavada sociālās aprūpes namos. Līdz 

2020. gada 12. janvārim egles būs apskatāmas “Trīs brāļu” pagalmā. Akcija tiek organizēta pateicoties 

Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamenta, Latvijas mežu īpašnieku biedrības un Nacionālās 

kultūras mantojuma pārvaldes atbalstam. Uzzini vairāk šeit 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lat.bb.lv/raksts/sabiedriba/2019/12/05/puce-31-lauku-turisma-uznemumam-pasniegs-vides-kvalitates-zimi-zalais-sertifikats
http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=40893
https://lvportals.lv/dienaskartiba/311216-nva-aicina-piedalities-brivpratigo-akcija-15-eglu-stasti-2019
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ  

Notiks NVO uz informatīvu semināru par Nordplus 2020.gada konkursu 

Trešdien, 11. decembrī, no plkst. 14.00 NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43a) 

notiks seminārs “Iespējas saņemt finansējumu Nordplus programmā”. 

Seminārā dalībnieki gūs kopēju ieskatu Nordplus programmā un 2020. gada 

konkursa galvenajos nosacījumos.  

Tiks aplūkotas tās Nordplus apakšprogrammas, kuras ir visatbilstošākās 

NVO: Pieaugušo izglītības apakšprogramma, Horizontālā apakšprogramma 

un Valodu apakšprogramma. Pārrunāts projekta iesnieguma saturs un tā 

aizpildīšanas kārtība.  Varēs arī  uzzināt informāciju par Nordplus Jauniešu 

un Augstākās izglītības apakšprogrammām. Semināra otrajā daļā 

klātesošajiem būs iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 

Pieteikties semināram var šeit.  

 

Konkurss pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā 

Ir vēl iespējas pieteikties Kultūras ministrijas 13. novembrī izsludinājā konkursā Latvijas Republikā 

reģistrētu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā. Pieteikšanās termiņš 

konkursā ir 2019. gada 11.decembris. Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā 

no sekojošām jomām: labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības 

attīstība, izglītības, zinātnes veicināšana, kultūras veicināšana, veselības veicināšana un slimību 

profilakse, sporta atbalstīšana, vides aizsardzība, palīdzība katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, 

sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana.  

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”. Minētie noteikumi ir pieejami tiesību aktu 

portālā www.likumi.lv.  

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). Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 

67330317 vai rakstot uz e-pasta adresi: Kristine.Lipina@km.gov.lv. 

 

Ar ekspertīzes slēdzienu, varēs iegūt mūža invaliditāti 

Labklajības ministrija informē, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) 

būs tiesības jau pirmajā invaliditātes ekspertīzē noteikt invaliditāti bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes 

termiņa (uz mūžu) personām jebkurā vecumā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, kurām ir iestājušies 

slimības vai traumas radīti stabili un neatgriezeniski funkcionēšanas ierobežojumi, kas būtu par pamatu 

invaliditātei visa mūža garumā. Šādu kārtību paredz otrdien, 3. decembrī, valdības sēdē pieņemtie 

noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuinnJ2Fbod2IF2Z5pYCz56LPgYvJo0_9Wi78pNuLeBxOAtg/viewform
www.likumi.lv
mailto:kristine.lipina@km.gov.lv
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prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un 

kārtību””. Labklājības ministre Ramona Petraviča norāda, ka pieņemtie MK noteikumi par iespēju piešķirt 

invaliditāti uz mūžu novērsīs gadu desmitiem praktizēto netaisnību pret cilvēkiem ar smagu invaliditāti, 

kurām tā regulāri bija jāpierāda ārstu komisijai. Vairāk informācijas šeit.  

 

Tiek diskutēts par valsts finansiālo atbalstu nevalstiskajam sektoram  

Trešdien, 4.decembrī, norisinājās Saeimas 

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības 

komisijas sēde, kurā tika pārrunāti NVO svarīgi 

jautājumi, izceļot Sabiedrības integrācijas fonda 

(SIF) nozīmību kā starpniekam starp nevalstisko 

sektoru un valsti.    

Zaiga Pūce, kura šī gada novembrī tika apstiprināta 

par SIF jauno vadītāju, klātesošos iepazīstināja ar 

redzējumu par SIF darbības prioritātēm un attīstību. 

Viņa izcēla SIF kā pilsoniskās sabiedrības mentora 

lomas stiprināšanu, kā arī akcentēja SIF kā platformu 

dialogam starp valdību un nevalstisko sektoru, lai 

palīdzētu pārvarēt to starpā pastāvošo uzticēšanās krīzi. 

Diskutējot par valsts finansiālo atbalstu nevalstiskajam sektoram, deputāti pauda bažas par to, vai 

pieteikšanās projektu iesniegumu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” 

ietvaros tiks izsludināta laicīgi un būs pietiekami daudz laika, lai sagatavotu pieteikumus. Iepriekš, paužot 

satraukumu par šo jautājumu, komisijas deputātus bija uzrunājuši vairāku nevalstisko organizāciju 

pārstāvji. Deputāti sēdē diskutēja arī par krievu valodu sabiedriskajos medijos un sabiedrības integrācijas 

veicināšanu. Pilsonības komisija vienojās tuvākajā laikā šim jautājumam veltīt atsevišķu sēdi, informēja 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai pieejami vairāk nekā 2,8 

miljoni eiro 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka dažādām institūcijām, kuras vēlas īstenot 

starptautiskus jaunatnes jomas projektus, 2020. gadā pieejami vairāk nekā 2,8 miljoni eiro (2 848 831,00 

eiro). 14. janvārī no plkst. 10:30 līdz 16:00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā) 

notiks JSPA organizēts informatīvs seminārs projektu iesniedzēju atbalstam, kurā tiks informēts, kā 

sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu un saņemt Eiropas finansējumu projektu īstenošanai.  

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2020. gada 5. janvārim (ieskaitot). 

Kā katru gadu, arī 2020. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi 

norisināsies trīs reizes: līdz 5. februāra plkst. 13:00, līdz 30. aprīļa plkst. 13:00, kā arī līdz 1. oktobra 

plkst. 13:00. Uzzini vairāk šeit  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91542-petravica-ar-normu-noteikt-invaliditati-uz-muzu-tiks-labota-gadu-desmitiem-praktizeta-netaisniba-pret-cilvekiem-ar-invaliditati
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28525-andrejs-judins-sabiedribas-integracijas-fondam-ir-jabut-starpniekam-starp-nevalstisko-sektoru-un-valsti
https://docs.google.com/forms/d/1R2-x2XizFKT2YirtiJNCQ4MRmStGmE3ITqfTouYBPJs/viewform?edit_requested=true
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/latvija-2020-gada-programmas-erasmus-jaunatne-darbiba-projektu-istenosanai-pieejami-vairak
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Tiesībsargs aicina uz cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci  

Konferences norises laiks ir 10. un 11.decembris, kā ierasts, Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 4.stāva 

zālē. Diemžēl konferences telpas nav pieejamas cilvēkiem riteņkrēslā. Konfernces mērķis ir iepazīstināt 

ar dažādām Latvijā īstenotām aktivitātēm sabiedrības informēšanai par cilvēktiesībām 

(cilvēktiesību izglītību) un veicināt izpratni par cilvēktiesību izglītībā iesaistītajām pusēm, uzsverot 

saikni starp cilvēktiesību juridiskajiem un vērtību aspektiem. Veicināt sadarbību starp valsts sektoru, 

izglītības iestādēm un nevalstisko sektoru cilvēktiesību izglītības veicināšanā un informēt plašāku 

sabiedrību par pieejamajiem resursiem cilvēktiesību izglītībā un cilvēktiesību izglītības nozīmi. 

Klausītājiem konference ir bez maksas. Dalībai konferencē ir jāreģistrējas elektroniski līdz 2019.gada 

9.decembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit  

 

Latvijas Dabas muzejā notiks labdarības pasākumi bērniem 

Ziemassvētku priekšvakarā Latvijas Dabas muzejs ir sarūpējis nelielu pārsteigumu internātskolu, bērnu 

namu, krīzes un dienas centru audzēkņiem – sirsnīgu pasākumu „Ciemiņi uz palikšanu”. Jau vairāku gadu 

garumā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Dabas muzejs aicina pieteikt internātskolu, bērnu namu, krīzes un 

dienas centru audzēkņu grupas labdarības pasākumiem, kas īpaši veidoti, pielāgojot saturu bērnu uztveres 

vajadzībām un interesēm. Šogad aicinām apmeklēt izstādi „Svešie mūsu dabā” un iepazīties ar augiem un 

dzīvniekiem, kuri agrāk Latvijā nebija sastopami. Dažus priekšmetus varēs aptaustīt un apskatīt tuvumā 

vai palielinājumā. Izspēlēsim arī kādu spēli un, kā ierasts, notiks arī radošā darbnīciņa, kurā veidosim 

rokdarbu sev vai kādam tuvam cilvēkam par piemiņu. Noslēgumā par tradīciju ir kļuvis kopīgs svētku 

mirklis pie Ziemassvētku eglītes. Pasākumi notiks no 5. līdz 17. decembrim, katru dienu plkst. 10.00, 

12.00 un 14.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67356039, 67356051. Vairāk informacijas var atrast šeit 

 
V LV PORTĀLĀ 

2020. gadā Latvijā palielinātu minimālo vecuma pensiju saņems 20 000 iedzīvotāju 

Šonedēļ valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta „Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas 

apmēru” paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra Latvijā minimālo vecuma pensiju noteiks, ņemot vērā 

minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi 80 eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti kopš 

bērnības – 122,69 eiro apmērā. Labklājības ministre Ramona Petraviča ir gandarīta, ka ar pieņemtajiem 

Ministru kabineta noteikumiem beidzot izdevies iekustināt minimālā ienākumu līmeņa sistēmas 

pilnveidošanas plānu, kas ir svarīgi, lai mazinātu nabadzības riskus Latvijā. Pavisam valstī 73 000 

iedzīvotāju saņems palielinātu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tai skaitā 20 000 cilvēku - minimālo 

vecuma pensiju. Ministre norāda, ka viņas plāns ir turpināt darbu pie minimālā ienākuma līmeņa celšanas, 

veidojot arī nākamo gadu valsts budžetus. Vairāk informācijas var atrast šeit 

 

Daugavpilī tiek diskutēts par sociālā darba attīstību pašvaldībās 

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros tiek turpināts darbs pie nepieciešamo 

resursu apzināšanas, lai uzlabotu sadarbību un informācijas apriti starp pašvaldību sociālajiem dienestiem 

un to tuvākajiem sadarbības partneriem. Par to Labklājības ministrija ceturtdien, 5. decembrī, rīkoja 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9UtEFC_Dd3YgLGm924uu2U8iuQPJUwn61xg-WyiS1Hcf_Ng/viewform?usp=sf_link
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-2019-gada-cilvektiesibu-un-labas-parvaldibas-konference
https://www.riga.lv/lv/news/latvijas-dabas-muzeja-notiks-labdaribas-pasakumi-berniem?18752
https://lvportals.lv/dienaskartiba/311155-petravica-nakamgad-latvija-palielinatu-minimalo-vecuma-pensiju-sanems-20-000-iedzivotaju-2019
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ikgadējo metodiski - informatīvo sanāksmi Latgales plānošanas reģionā. Šī gada metodiskajās 

sanāksmēs tiek uzsākts dialogs ar ārstniecības iestādēm un personām vardarbības pret bērniem 

kontekstā, īpaši akcentējot prevences nozīmi. Sanāksmēs tiek apskatīti vai identificēti tie gadījumi un 

pazīmes, kuras pamanot un par kurām informējot kolēģus, var novērst daudz nopietnāku problēmsituāciju 

izveidošanos attiecībā uz vardarbību pret bērnu, t.sk. bērna novārtā pamešanu. Informācija, kas iegūta no 

profesionāļu dialoga, tiks izmantota resursu apzināšanai un atbalsta sistēmas stiprināšanai, lai atvieglotu 

gan sociālo dienestu darbinieku, gan ārstniecības personu ikdienas darbu, kā arī dotu ieguldījumu uz 

personas vajadzībām vērstas sistēmas attīstībā. Sanāksmes tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un 

turpināsies līdz 2023. gada decembrim. Vairāk par sanāksmi šeit. 

 

VARAM pārstāvji piedalās ANO Klimata pārmaiņu konferencē Madridē  

Madridē, Spānijā, no 2. decembra līdz 13.decembrim norisinās ANO Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām Pušu konferences 25. sesija. Klimata konferences ietvaros plānots pabeigt darbu pie 2015. 

gada decembrī pieņemtā Parīzes nolīguma īstenošanas lēmumu izstrādes. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji Klimata konferencē pārstāv Latvijas viedokli Eiropas 

Savienības koordinācijas sanāksmēs un piedalās Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumu izstrādē. Tāpat 

ministrijas pārstāvji piedalās arī dažādos pasākumos, kas notiek paralēli oficiālajām sanāksmēm, lai iegūtu 

papildus zināšanas un labo praksi par citu valstu, organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora rīcību klimata 

pārmaiņu jomā, t.sk. par jaunākajām tehnoloģijām, inovācijām un praksi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanā. Klimata konferencē ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs (António Guterres) savā 

uzrunā norādīja uz situācijas nopietnību, sakot, ka pasaule ir tuvu punktam, kad atgriešanās pie normāliem 

klimata apstākļiem vairs nebūs iespējama. Ģenerālsekretārs aicināja valstu līderus rīkoties atbildīgi un 

vienoti, lai apturētu temperatūras kāpumu līdz katastrofālam līmenim. Tāpat Klimata konferences ietvaros 

liela uzmanība tiks pievērsta klimata ambīciju jautājumam, lai mudinātu valstis pārskatīt to nacionāli 

noteiktos klimata pārmaiņu ierobežošanas mērķus 2020.gadā. Vienlaikus konferences darba kārtībā pirmo 

reizi ir iekļauti jautājumi par okeānu, plānota augsta līmeņa diskusija, pievēršoties okeānu aizsardzībai. 

Vairāk par konferenci šeit  

 
VI PASAULĒ 

Var iesniegt savus pieteikumus sadarbībai ar culture360.ASEF.org 

Mākslas organizācijas, kultūras biedrības, pasākumu organizatori (juridiskas personas), kuri vēlētos 

popularizēt savus organizētos 2020. gada pasākumus kā konferences, festivālus, darbnīcas plašākā 

mērogā, aicināti veidot mediju sadarbību ar culture360.ASEF.org. Galvenais noteikums, lai piedalītos - 

pasākumiem ir jābūt saistītiem ar kultūru, jānotiek jebkurā no 51 Āzijas un Eiropas valstīm, kas ir ASEM 

un ASEF locekles, laika posmā no 2020. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam (Latvija ir ASEM locekle kopš 

2004. gada). Savu pieteikumu var iesniegt līdz 31. decembrim. Uzzini vairāk šeit. 
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Personal Democracy Forum CEE 2020 

No 2020. gada 23. aprīļa līdz 25. aprīlim Gdaņskā, Eiropas 

Solidaritātes centrā, norisināsies “Personal Democracy Forum 

CEE 2020”, ko organizē “ePaństwo fonds”, kopā ar Gdaņskas 

pilsētu. Šis forums ir unikāla vieta, kur tehnoloģijas entuziasms 

tiek atbalstīts ar saturīgām debatēm par tehnoloģiju lomu 

mūsdienu pasaulē. Pieteikties kā runātājs var līdz 10. 

decembrim. Plašāka informācija par foruma norisi un 

pieteikšanos atradīsiet šeit.  

 

Pilsoniskā lepnuma diena 

No 5. decembra visā Eiropā norisināsies pilsoniskā lepnuma dienas (#CivicPride days), kuru 

organizē European Civic Forum. Šajā kampaņā aicināti piedalīties Eiropas iedzīvotāji, organizācijas un 

biedrības. Pasākuma dalībniekiem ir iespējas aktīvi darboties sociālajos tīklos, publicējot video, 

fotogrāfijas, stāstus, uzsverot, kāpēc ir svarīgi dzīvot pilsoniski aktīvā sabiedrībā. Caur šo akciju katram 

iesaistītajam ir iespēja parādīt savu gatavība iestāties par demokrātiju, pilsonisko līdzdalību un pilsonisko 

telpu, biedrošanos, vārda un pulcēšanās brīvību, nosodot pilsoniskā aktīvisma un sociālās solidaritātes 

kriminalizēšanu. Plašāka informāciju atrodama šeit 
 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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