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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA vēršas pie Ministru prezidenta ar aicinājumu pēc iespējas ātrāk uzsākt 

2020.gada NVO fonda programmas ieviešanu  

Piektdien, 13.decembrī Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam Arturam 

Krišjānim Kariņam un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai, lai vērstu 

uzmanību Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” (NVO fonds) 2020.gadam 

ieviešanas problemātikai un rastu risinājumu, kā NVO fonda programma varētu tikt uzsākta pēc 

iespējas ātrāk. 
Līdz ar 2020. gada valsts budžeta pieņemšanu, NVO fonda apjoms 2020.gadā palielināts līdz 1,2 

miljoniem eiro, kas ir vēsturiski lielākā summa, tomēr vienlaikus izveidojusies situācija, kad ir apstājies 

NVO fonda ieviešanas process un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, NVO sektorā radot bažas, 

vai, kad un kādā apmērā tiks ieviesta NVO fonda programma. LPA vērš uzmanību, ka NVO fonda 

finansējumam būtu bijis jābūt pieejamam NVO jau no 2020.gada 1.janvāra.  

Tā kā SIF varēs virzīties tālāk ar konkursa izsludināšanu tikai pēc līguma noslēgšanas ar KM, NVO 

sektors šobrīd ir situācijas ķīlnieki, tāpēc aicinājums Ministru prezidentam, ņemot vērā, ka SIF ir MP 

institucionālā pārraudzībā un SIF Padomē ir MP biroja deleģētā persona, rast risinājumu, kā NVO fonda 

projektu konkurss varētu tikt izsludināts pēc iespējas ātrāk, to neapgrūtinot ar jauniem un pienācīgi 

neizdiskutētiem nosacījumiem trīs iemeslu dēļ: 

1) NVO sektorā akūti trūkst finansējums un būtiski palielinātais NVO fonda finanšu apjoms, šo 

problēmu vismaz daļēji varētu risināt; 

2) NVO fonds dod atbalstu dažādām pilsoniskām un interešu pārstāvēšanas aktivitātēm, kurām būtu 

jādarbojas bez pārrāvumiem. Taču, lai gan NVO fonds darbojas jau 4 gadus,  līdz pat šim brīdim nav 

izstrādāts mehānisms, kurā NVO fonda finansētās aktivitātes var tikt ieviestas jau no janvāra. Pretēji 

tam - parasti pēc NVO fonda konkursa izsludināšanas tiek atvēlēts mēnesis pieteikuma sagatavošanai, 

kam seko vairāki mēneši pieteikumu izvērtēšanai, apstiprināšanai un līgumu parakstīšanai, kas praktiski 

nozīmē to, ka visu šo garo periodu NVO ir jāpriekšfinansē aktivitātes, cerot, ka to pieteikumi uzvarēs 

konkursu un šie līdzekļi tiks atlīdzināti. Kas arī nozīmē to, ka jo ilgāk netiek izsludināti konkursi, jo 
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mazāk NVO var atļauties apmeklēt valdības darba grupas, Saeimas komisiju sēdes, sagatavot pētījumus, 

u.tml., jo tām nav brīvu līdzekļu, ar ko šīs aktivitātes priekšfinansēt;  

3) NVO fonda programmas nosacījumi ir tādi, ka visām aktivitātēm ir jābeidzas oktobra beigās, kas 

nozīmē, ka jo vēlāk tiek izsludināts projektu pieteikumu konkurss, jo mazāk NVO ir iespēja ar NVO 

fonda finansējumu īstenot aktivitātes. Piemēram, pagājušajā gadā, NVO uzzināja konkursa rezultātus 

aprīļa beigās, maijā vai jūnija sākumā varēja saņemt finansējumu, augustā bija jāiesniedz projekta 

starpatskaite un oktobra beigās bija jāpabeidz NVO fonda finansētās aktivitātes. Ja esošā situācija netiks 

risināta, paredzams, ka 2020.gadā būs tik pat nelabvēlīgs vai pat nelabvēlīgāks scenārijs NVO sektoram. 

LPA, pārstāvot biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas 

pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, patiesi cer uz iespēju atjaunot kvalitatīvu un konstruktīvu 

dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, un rast kompromisa risinājumu, lai jau 2020.gada sākuma NVO 

fonda finansējums nonāktu NVO sektorā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību 

sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā, 

un sasniegtu politikas plānošanas dokumentos noteiktos rezultātus, kas ir sabiedrības un 

publiskās pārvaldes interesēs. Plašāk ar vēstules saturu un tās pielikumiem var iepazīties šeit 

 

Saeimas komisijā diskutē par NAP2027 prioritāti “Vienota, droša un atvērta 

sabiedrība” 
11.decembrī, Saeimas Pilsonības, 

migrācijas un sabiedrības saliedētības 

komisija uzklausīja Pārresoru 

koordinācijas centra pārstāvju 

sagatavoto informāciju par Latvijas 

Nacionālā attīstības plāna 2021.-

2027. gadam projekta prioritāti 

“Vienota, droša un atvērta 

sabiedrība”. PKC pārstāves 

iepazīstināja ar pieteiktajiem 

NAP2027 prioritātes “Vienota, 

droša un atvērta sabiedrība” 

rīcības virzieniem - Saliedētība, 

Tiesiskums un pārvaldība, Drošība. 

PKC arī iepazīstināja ar NAP2027 

izstrādes un pieņemšanas grafikas 

izmaiņām, paredzot, ka NAP2027 projekta 2.versija varētu tikt skatīta Ministru kabinetā un Saeimā 

2020.gada janvārī un februārī, iepriekš paredzētā 2019.gada decembrī. 

Sēdē bija plašāka diskusija par šiem rīcības virzieniem, taču komisijas deputāti kopumā bija atbalstoši 

izstrādātajam piedāvājumam. Arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga pauda 

konceptuālu atbalstu prioritātei, vienlaikus norādot uz vairākiem trūkumiem, kas saistās ar itkā 

pašsaprotamiem terminiem, kā piemēram “laba un atvērta pārvaldība”, kas var nebūt visiem tik 

pašsaprotami, tai skaitā, ka tie ietver pilsonisko dialogu, kā to skaidroja PKC. Tādēļ K.Zonberga 

aicināja nepārprotami noteikt valsts apņemšanos stiprināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, ne tikai ar 

sociālajiem partneriem. Tāpat K.Zonberga aicināja NAP2027  mērķus balstīt uz sākotnējo ieceri, ka 

fokusā ir cilvēks, kas citviet ir pazudis, it īpaši uzdevumos, kur būtu nepieciešams stiprināt iedzīvotāju 

pašorganizēšanās spējas. Sēdē arī Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācijas vadītāja Agnija 

Jansone vērsa uzmanību nepietiekamam atbalstam jaunatnes politikai un jaunatnes organizācijām. 
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ES Pamattiesību aģentūras rekomendācijas politikas veidotājiem 

No 4. līdz 5. decembrim Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga 

piedalījās European Civic forum* padomes 

sēdē, kā arī diskusijās Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejā un Eiropas 

Parlamentā, kur dalībnieku vidū bija EP Vice-

prezidenti, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas (LIBE) priekšsēdētājs un vietnieks, EP 

deputāti, Eiropas Komisijas, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi, 

starptautisku organizāciju un NVO pārstāvji. 

Vienā no paneļdiskusijām Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūra ne tikai kritizēja ES 

dalībvalstu valdību arvien biežāk radīto 

neatbalstošo tiesisko un finanšu vidi pilsoniskajai 

sabiedrībai, bet arī sniedza rekomendācijas 

politikas veidotājiem: 

1) Politikas veidotājiem, veidojot tiesisko regulējumu, tai skaitā, arī tad, kad ievieš starptautiskas 

prasības, pievērst uzmanību tam, kā regulējums ietekmēs pilsonisko sabiedrību. ES šobrīd sliktie 

piemēri ir nodokļu regulējumi, kas ierobežo NVO finansiālo kapacitāti, anti-money laundering prasības, 

kas šobrīd ES dalībvalstīs radījis negatīvas sekas NVO, bankām aizverot NVO kontus, kas savukārt 

bloķē NVO iespēju darboties; 

2) Pārskatīt NVO sektora finansēšanu, palielinot finansējumu interešu pārstāvjiem, nodrošinot 

“core funding”, kā arī ilgtermiņa projektus (vismaz 3 gadi). Jo ir naivi publiskajai pārvaldei cerēt, ka 

NVO var sasniegt ilgtermiņa ietekmi, ja finansējums ir neregulārs, ar pārtraukumiem un īstermiņa; 

3) Nostiprināt izpratni, ka līdzdalībai ir nepieciešamas specifiskas prasmes. Un ne tikai NVO 

pārstāvjiem jāizglītojas līdzdalības jautājumos, bet arī publiskajai pārvaldei ir nepieciešams stiprināt tās 

spējas nodrošināt kvalitatīvu sabiedrības līdzdalības procesu; 

4) Valsts pienākums ir aizsargāt pilsonisko sabiedrību no uzbrukumiem, tai skaitā no 

nomelnošanas kampaņām. Publiskajai pārvaldei būtu jāapzinās, ka pilsoniskā sabiedrība ir daļa no 

demokrātijas un pilsoniskā līdzdalība ir cilvēka pamattiesības. 

 

* 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. European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa NVO 

sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju. 

 

NVO fonda izaicinājumi 2020. gadā 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktores Kristīnes Zonbergas viedoklis par NVO fonda 

aktualitātēm 2020. gadā.  

2020. gada valsts budžeta pieņemšanas procesā Saeimā tika nolemts piešķirt NVO fondam 

nepieciešamos papildus resursus 1,2 miljonu eiro apmērā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un 

sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju 

Latvijā. Praktiski šī summa bija gan sava veida kompensācija par ziedojumu apjoma kritumu pēc 

nodokļu politikas reformas, gan arī iepriekšējās valdības doto solījumu pildīšana par finansējumu NVO 

fondam, piešķirot Nacionālajā attīstības plānā un NVO fonda koncepcijā paredzēto summu. Taču vai 
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labā griba nenogrims birokrātiskajos šķēršļos un atšķirīgos uzskatos, kā būtu jāveicina pilsoniskās 

sabiedrības attīstība?  

2015. gada decembrī valdība apstiprināja konceptuālo ziņojumu par valsts finansētu nevalstisko 

organizāciju fonda (NVO fonds) izveidi, ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, 

ļaujot NVO virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt 

pakalpojumus, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu 

sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un 

iesaistīties tai aktuālajos jautājumos. Tāpat jau sākotnēji tika paredzēts, ka NVO fondam jādarbojas 

saskaņā ar diviem politikas plānošanas dokumentiem: 

1. Nacionālais attīstības plāns, kurā ietverta prioritāte ar valsts apņemšanos veicināt Latvijas iedzīvotāju 

piederības sajūtu un lepnumu par valsti, pilsonisko līdzdalību un iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, 

kā arī mazināt sabiedrības neiecietību pret citu tautību pārstāvjiem, veicinot iedzīvotāju savstarpējo 

uzticēšanos.  

2. Nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam 

(NIPSIP) iekļauto rīcības virzienu -  “Pilsoniskā sabiedrība un integrācija”, kurā savukārt iekļauta valsts 

apņemšanās veicināt iedzīvotāju ticību savām spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus Latvijā, 

iesaistoties NVO darbā, iesaisti brīvprātīgā darba aktivitātēs un labdarībā. Ar pilnu viedokļa rakstu 

iespējams iepazīties šeit.  

 

Memoranda īstenošanas padomes sēde decembrī 

18. decembrī plkst. 11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes ik mēneša sēde. 

Tajā pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informēs par E-adresi - 

ērtai un drošai saziņai ar valsti. Valsts kancelejas pārstāve iepazīstinās Latvijas Atvērtās 

pārvaldības rīcības plāna izstrādes virzība un uzraudzība sadaļa par sabiedrības līdzdalību. 

Savukārt, Latvijas Pilsoniskā alianses direktore un Memoranda padomes vadītāja vietniece, Kristīne 

Zonberga iepazīstinās ar Memoranda padomes darba plāna 2020. gadam projektu.  

Kā ierasts, tiks nodrošināta arī Memoranda padomes sēdes tiešraide, norāde uz tiešraidi būs redzama 

Ministra kabineta tīmekļvietnes sākumlapā neilgi pirms sēdes sākuma. Ja vēlaties piedalīties 

Memoranda padomes sēdē klātienē, informāciju par Jūsu organizācijas pārstāvju dalību (norādot sēdes 

dalībnieku datus šādā secībā: uzvārds, vārds* un personu apliecinošā dokumenta numurs (kurš tiks 

uzrādīts iekļūšanai Ministru kabineta ēkā vai personas koda pirmā puse*) līdz 17. decembra plkst. 

16:00 nosūtiet uz e-pastu nvo@mk.gov.lv. 

 

Notikusi šī gada pēdējā LPA padomes sēde 

Pirmdien, 9.decembrī, notika biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse šogad pēdējā padomes sēde. 

Viens no būtiskākajiem jautājumiem sēdē bija ar padomes locekļu rotāciju. Biedrība ir saņēmusi 

iesniegumu no padomes locekles Zaigas Pūces, ka viņa sāk pildīt Sabiedrības integrācijas fonda 

direktores pienākumus un atsauc savu dalību LPA padomē, jo nevar to apvienot ar biedrības valdes 

locekļa amatu. Padome vienojās, ka uzrunās nākamos kandidātus, kuri marta biedru sapulcē vēlējās kļūt 

par LPA padomes locekļiem. Padome locekļi arī vienojās, ka ar 2020. gadu zvanīs biedriem, lai 

painteresētos par biedru aktualitātēm un līdzšinējo sadarbību ar LPA.Tāpat tika izskatīti vairāku 

organizāciju un privātpersonu pieteikumi kļūt par LPA biedriem. LPA sveic savus jaunos biedrus: 

• Rīgas Centra attīstības biedrību - tās mērķis ir ar dažādu aktivitāšu palīdzību radīt labvēlīgus 

apstākļus, lai cilvēki vēlētos dzīvot, pavadīt laiku, kā arī atgriezties Rīgas centrā, veicināt 

pilsētas centra apkaimes attīstību. 
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• Zaļā brīvība -  biedrības mērķis ir veidot sabiedrību, kurā cilvēki dzīvo saskaņā ar sevi un 

apkārtējo vidi. 

• Zero Waste Latvija - biedrības galvenie mērķi ir mazināt Latvijas sabiedrības radītā 

piesārņojuma nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, atbalstīt videi draudzīgas alternatīvas, popularizēt 

bezatkritumu dzīvesveidu, informēt sabiedrību. 

• Annu Auderi - motivācija kļūt par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru, jo interesē veicināt 

starptautisko aizsardzības personu integrāciju Latvijā, Baltijā un Eiropas Savienībā gan aktīvi 

sekojot līdzi likumdošanas procesiem, gan iesaistoties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar 

bēgļiem, trešo valstu pilsoņiem un integrāciju. 

• Jāni Feldmani – vēlas iesaistīties LPA, lai iegūtu papildus zināšanas par biedrību pārstāvēšanu 

dialogā ar publisko pārvaldi, kā arī pienest LPA savu ieguldījumu zināšanu veidā. 

Šobrīd LPA apvieno 131 biedrus par kuriem vairāk var uzzināt šeit. 

 

Noslēdzas apmācību, darbnīcu cikls ar mērķi stiprināt NVO zināšanas interešu 

pārstāvībā 

Apmācības “Interešu aizstāvēšana Ministru kabinetā: kas būtu jāzina par NVO iesaistes iespējām 

ministriju un valdības līmenī?” un “Noderīgi padomi pasākumu organizēšanā- mazzināmi formāti, 

moderēšanas triki” 12. un 13. decembrī nolēdza Domnīcas Providus un Latvijas Pilsoniskās alianse 

apmācību, darbnīcu ciklu ar mērķi stiprināt NVO zināšanas interešu pārstāvībā.  

Šajā apmācību ciklā notika arī “Darbnīca un pieredzes stāsti: kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt 

protesta pasākumu?” un “Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām 

klauvēt?”. Apmācību un darbnīcu, kuras notika sākot no augusta beigām, ietvaros bija iespēja 

detalizētāk iepazīt likumdošanas procesu, tā organizēšanu, iesaistītās puses un līdzdarbības iespējas, bet 

arī uzzināt ļoti praktiskus ieteikumus, piemēram, kas ir īpaši veiksmīgi paņēmieni, kas ir tipiskākās 

kļūdas, kā atšķiras dažādu komisiju darbs, kas ir riskantākie interešu aizstāvības paņēmieni. Kopumā 

apmācības un darbnīcas apmeklēja vairāk kā 130 cilvēku. 

 

Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar Vācijas 

vēstniecības finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības 

NVO līderiem” (Thematical workshops for NGO leaders)” 

īstenošanai”. 

 

Pārskats par NVO sektoru Latvijā, tagad arī angliski  

Latvijas Pilsoniskā alianse 13.novembrī prezentēja „Latvijas 

nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte, 

finanses. 2019”. Šobrīd ir pieejama ne tika pārskata versija 

latviešu valodā, bet arī angļu valodā. 

Pārskata galvenā uzmanība veltīta biedrību un 

nodibinājumu finanšu datiem laika posmā no 2015. – 

2018.gads, lai salīdzinātu un konstatētu kvantitatīvās un 

kvalitatīvās izmaiņas sektorā. Raksturojot kvantitatīvās 

izmaiņas, tika izmantoti arī 2019. gada dati, kaut gan pārskata izstrādes brīdī pieeja tiem bija ierobežota. 

Pārskats tika veidots iegūstot un analizējot datus no vairākiem avotiem, izmantojot sekundāros datus – 

valsts un nevalstisko organizāciju (NVO) uzkrātos. Pārskats tapis, pateicoties CIVICUS/AGNA 

finansiālajam atbalstam. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.zalabriviba.lv/
https://www.facebook.com/zerowastelatvija/
https://nvo.lv/lv/musejie/
https://nvo.lv/uploads/201911141454365728.pdf
https://nvo.lv/uploads/201912111104282768.pdf
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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 apmācībās 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. 

 

Ikmēneša Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās 

Trešdien, 18.decembrī, biedrība “Patvērums “Drošā māja” rīko ikmēneša Starpsektoriālās Dialoga 

platformas tikšanos. Šajā reizē Anita Īvāne no Latvijas Pilsoniskās alianses un Elīna Immere no 

“Kurzemes NVO centra” atskatīsies uz reģionālajām diskusijām par saliedētu un pilsonisku sabiedrību 

rezultātiem. Atgādinām, ka diskusijas par saliedētu sabiedrību notika oktobrī visā Latvijā.  

 

NVO līderi pārrunās NVO sektora aktualitātes 2020. gadā 

Trešdien, 18.decembrī, Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse tiksies ar NVO līderiem, 

lai pārrunātu NVO sektora aktualitātes un veidotu kopēju stratēģiju sektora interešu pārstāvībai.  

Viens no aktuālajiem jautājumiem būs saistībā ar NAP 2027, kurš ir būtisks, lai valsts apņemšanās uz 

turpmākajiem 7 gadiem būtu labvēlīgs pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpat ir plānots runāt par 2020.gada 

gaidāmajām aktualitātēm, kā piemēram, tiks pārskatīta nodokļu politika, Kultūras ministrijai jāiesniedz 

Ministru kabinetam Saliedētības politikas pamatnostādnes un citi jautājumi, kuri būtiski ietekmē 

nevalstisko sektoru. 

   

Tikšanos organizē Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā.  
 

 

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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Noslēdzas 2019. gada “Pilsoniski aktīvs pilsonis” nodarbības skolā 

Līdz 19.decembrim Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno 

nodarbības “Politiski aktīvs pilsonis”, kuras 

norisinās Valsts aizsardzības mācības (VAM) 

ietvaros.  

Trešajā decembra nedēļā tiks apmeklētas 

Kalnciema vidusskola, Aizputes vidusskola, 

Liepājas 15. vidusskola, Baltinavas vidusskola, 

Malnavas koledža, Rankas filiāle Ogres 

tehnikums, Saulkrastu vidusskola, Rīgas Imantas 

vidusskola, Ventspils 4.vidusskola, Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma Izglītības programmas 

īstenošanas vieta “Dagda”, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija, Tilžas vidusskola, Viļakas Valsts 

ģimnāzija, Aizkraukles profesionālā vidusskola un Zemgales vidusskola. 

Visu decembri nevalstisko organizāciju pārstāvji kopā ar Jaunsardzes instruktoriem dodas uz 

skolām, lai jauniešos veidotu izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un mudinātu tajās 

iesaistīties. Paldies visiem nevalstisko organizāciju lektoriem no Valmieras novada fonda, Alūksnes 

NVO centra, Viduslatgales pārnovadu fonda, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi", 

Bērnu un Jauniešu centra “Dari Vari”, Jaunatnes līderu koalīcijas, Zaļā Brīvība, Skaņumāja, Latgaliešu 

kultūras biedrības, Latvijas Skauti un gaidas, Latvijas Pilsoniskā alianses un Kurzemes NVO centrs, 

kuri atrada laiku un iespēju doties pie skolu jauniešiem pastāstīt par pilsonisko aktīvismu! 

2019. gada decembrī kopumā tik apmeklētas 66 klases dažādās Latvijas skolās. Plānot sadarbību  ar 

Jaunsardzes centru turpināt arī 2020.gadā, lai iepazīstinātu jauniešus ar nevalstisko organizāciju darbību, 

kā arī veicinātu piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko 

domāšanu. 

 

#Jaunaispilsonis veic vairākas, sirsnīgas aktivitātes pirms Ziemassvētkiem 

Saldus vidusskolas 12.a un 7.a klase 11.12.2019. skolēni ar sarūpētajiem Ziemassvētku piparkūku 

saiņiem un muzikālu priekšnesumu ciemojās sociālās aprūpes centrā ”Atpūtas”, sapulcējot kopā zālē 

aprūpes centra iedzīvotājus- ieskandinot Ziemassvētku gaidīšanas svētkus, skolnieces sveica aprūpes 

centra iedzīvotājus ar muzikālu prieksšnesumu, ar dzeju un labas veselības vēlējumiem,  tad skolēni ar 

sirsnīgiem sveicieniem apsveica katru pansionāta iedzīvotāju-pasniedzot sarūpēto piparkūku un 

Ziemassvētku apsveikumu, bet pansionāta iemītniekus, kuri nespēj pārvietoties, skolēni apciemoja viņu 

istabiņās, sirsnīgi parunājoties un iepriecinot Ziemassvētkos. Tas saliedēja abus klases kolektīvus un 

radīja daudz pozitīvu emociju. 

Savukārt Gulbenes 2.vidusskolas 11.a klases skolēni izveidoja plakātu ar aicinājumu ziedot Alūksnes 

dzīvnieku patversmei kaķu un suņu barību, segas, kaķu smiltis, rotaļlietas dzīvniekiem. E-klases pastā 

skolēni nosūtīja uzsaukumu arī visiem vecākiem un skolotājiem. Skolotāju istabā tika nolikts ziedojumu 

trauciņš. Skolēni devās uz Alūksnes dzīvnieku patversmi “Astes un ūsas”, kurai, par saziedoto naudu, 

dāvināja dzīvnieku pārtiku. 

Ļoti aktīvi darbojās Saldus vidusskolas 10.d klase, kura sagatavoja 11.novembrī Lāčplēša dienai veltītu 

koncertu pie Saldus vidusskolas, pēc uzstāšanās visi klases skolēni piedalījās gan pilsētas Gaismas ceļa 

veidošanā, gan Lāpu gājienā.  Tāpat 10.d klases skolēnu izveidoja dekorācijas Ziemassvētku eglei, kas 

šobrīd izgrezno T/C ,, Akvārijs” telpas. Tā kā nākamais gads – 2020. gads- būs žurkas gads, skolēni 

izveidoja dekorācijas papīra žurku formā. Klase veidoja izglītojošu konkursu pamatskolēniem. 4 darba 

grupās tika izveidoti jautājumi par Latviju, tās dabu, politiku, vēsturi, Latvijas personībām, mākslu, 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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sportu un pilsētu Saldus. Skolēni ne tikai pārbaudīja savas zināšanas, bet tika arī izglītoti par konkrēto 

jautājumu. Konkurss notika Saldus vidusskolas 8.-9.klašu skolēniem un Saldus pamatskolas 6. un 

9.kl.audzēkņiem. Uzvarētāji ieguva konfektes! 

Balvu Valsts ģimnāzijas 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b klases izveidoja 11 pilsoniskās 

līdzdalības iespēju aprakstus, izveidojot infografiku, kura tika izprintēta uz bannera, kurš ir izvietots 

jauniešu atpūtas vietā BVĢ gaitenī. 12.12.2019. skolēni noorganizējām pilsoniskās līdzdalības sienas 

svinīgu atklāšanu, kuras laikā skolnieces Annija un Līna iepazīstināja klātesošos ar pilsoniskās 

līdzdalības formām. Pilsoniskās līdzdalības siena būs lielisks atgādinājums ikvienam par viņa kā pilsoņa 

pienākumiem, kā arī noderīgs uzskates materiāls sociālo zinību un politikas mācību priekšmeta 

skolotājiem.  

Saldus vidusskolas 8.a un 8.c klases 12.decembrī veica vairākas pilsoniskās aktivitātes -  viesojās 

Sociālā aprūpes centrā “Ābeles”, kur emocionālā gaisotnē sniedza nelielu koncertu pansionātā 

iemītniekiem, palīdzēja Ziemassvētku rotas veidošanā un vienojās par turpmāko sadarbību palīdzības 

sniegšanā iemītnieku dzīves apstākļu uzlabošanai (talkas). Tāpat skolēni tikās ar Saldus novada 

pašvaldības priekšsēdētāju Māri Zustu. Sarunas laikā jaunieši uzzināja par novada sadraudzības pilsētām 

un valstīm, iepazina pašvaldības darba specifiku un ikdienu. 12. decembrī jaunieši devās Saldus pilsētas 

ielās akcijā “Ziemassvētku apskāviens”. Prieks bija redzēt smaidus cilvēku sejās, saņemot saldumu 

nūjiņu un labus novēlējumus no jauniešiem. 

  

Izglītības programmu “Jaunais pilsonis” organizē Latvijas 

Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas 

vēstniecību Rīgā.  
 

 

“Biedru telpā” – Rasma Pīpiķe 

Rasma Pīpiķe ir Alianses individuālais biedrs, Alianses 

veidošanas idejas līdzautore un dibinātāja, ilggadēja Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore, kā arī pilsoniski aktīvs cilvēks 

un NVO interešu aizstāve. Kā intervijā norāda R.Pīpiķe: 

“Manā NVO dzīvē jebkas vienmēr kalpo par līdzekli 

kādu lielu sabiedrības labuma mērķu vārdā. Šobrīd mans 

mērķis ir “inficēt” Latvijas cilvēkus ar cieņu pret sevi 

pašu un vienam pret otru.” Ar pilnu interviju var iepazīties 

šeit. 

Alinses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savus biedrus 

un biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru 

telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus un privātpersonas 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.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/biedru_telpa__rasma_pipike
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS  

Jauno līderu skolas dalībnieki gatavi veidot Eiropas latviešu jaunatnes kustību 

Divās intensīvās nedēļas nogalēs novembrī Vācijas 

dienvidos Freiburgā vairāk kā 30 latviešu jauniešu no 

10 pasaules valstīm piedalījās seminārnometņu ciklā 

Jauno Līderu skola 2019, kura norisinājās Latviešu 

centrā Bērzaine. Spraigu diskusiju, referentu lekciju 

uzklausīšanas un kopīgas darbošanās rezultātā, 

dalībnieki, parakstot apliecinājumu, pauduši vēlmi un 

motivāciju veidot jauniešu kustību, lai apvienotu 

diasporas un Latvijā dzīvojošos jauniešus. Kopīgi 

darbojoties, dalībnieki atzina, ka tieši šadās 

vērtīgās sanākšanās kā Jauno Līderu skola, var 

gūt sajūtu, ka viņi kā aktīvi latviešu jaunieši 

Eiropā nav vieni paši un kopīgi strādājot, veidot projektus un īstenot idejas nav nemaz tik 

sarežģīti. To atzina un jauniešus motivēja arī viena no projekta organizatorēm Rasa Jansone. Kā vienu 

no izveidotā apliecinājuma mērķiem jaunieši akcentēja arī latviskās kultūras un tradīciju popularizēšanu 

un uzturēšanu. 2019. gadā Jauno Līderu skola tapa sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību, Daugavas 

Vanagiem Vācijā, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes, un Kultūras 

ministrijas atbalstu. Vairāk informācijas par Jauno līderu skolas norisi var atrast šeit. 

 

Iespēja apmeklēt bezmaksas konsultācijas patērētāju jautājumos 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības 

centru tupina piedāvāt bezmaksas konsultācijas un palīdzību patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos 

Rīgā. Konsultācijas un palīdzība ir pieejama gadījumos, kad klients saskāries ar preču un 

pakalpojumu kvalitātes problēmām, nav apmierināts ar pirkumu internetā, nezin kādu 

kreditēšanas pakalpojumu izvēlēties, ir pārslogots ar parādiem, ir nepieciešama palīdzība risinot 

strīdu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju u.tml. Konsultācijas notiek: Brīvības ielā 55-432, 

Rīgā, otrdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00. Saziņai: tālr. +371 29144452 vai e-pasts: info@pateretajs.lv 

Vairāk informācijas par konsultācijām un patērētāja tiesībām iespējams uzzināt šeit. 

 

“Satori” aicina uz noliktavas izpārdošanu 

Otrdien, 17. decembrī, no plkst. 10:00 līdz 19:00 

“Birojnīcā”, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84k-2  

interneta žurnāla “Satori” un biedrības “Ascendum” 

izdotās grāmatas būs nopērkamas par noliktavas 

izpārdošanas cenām. Kopš pēdējās “Satori” noliktavas 

izpārdošanas pagājuši jau divi gadi, un šajā laikā izdotas 

vairākas jaunas grāmatas, tāpēc “Satori” aicina lasītājus 

pielikt savu roku krājumu iztulkšošanā arī šoreiz. 

Izpārdošanā būs atrodamas grāmatas gan pieaugušajiem, 

gan bērniem, tāpat par atklāšanas cenu varēs iegādāties arī 

“Satori” jaunāko izdevumu – grāmatžurnālu “Satori” Nr. 4, 

kura tēma ir “Paģiras”. Pieejami būs arī paši pēdējie Berlīnei veltītās Satori vasaras avīzes #7 bezmaksas 

eksemplāri. Sekojiet līdzi jaunumiem šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/jauno-lideru-skolas-dalibnieki-gatavi-veidot-eiropas-latviesu-jaunatnes-kustibu
mailto:info@pateretajs.lv
http://www.pateretajs.lv/
https://www.facebook.com/Satori.lv/
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Noslēdzies Latvijas Sarkanā Krusta projekts maznodrošinātu ģimeņu integrācijai 

Projekta “Maznodrošinātu ģimeņu integrācija un jēgpilna 

līdzdalība iekļaujošā sabiedrībā” ietvaros notika divi 

apmācību cikli brīvprātīgajiem no biedrības Latvijas 

Sarkanais Krusts Daugavpils pilsētas komitejas, kas 

iesaistījās darbā ar ģimenēm. Šī projekta ietvaros sadarbojās 

trīs Sarkanā Krusta biedrības: Latvijas, Baltkrievijas un Dānijas.  

Projekta ilgums bija 15 mēneši un tā ietvaros tika izveidota 

ģimeņu atbalsta grupu Daugavpilī, iesaistītas 10 ģimenes, 

organizētas 6 ģimeņu atbalsta grupu tikšanās, kur brīvprātīgie 

bija sagatavojuši aktivitātes kā bērniem, tā pieaugušajiem.  

Visu aktivitāšu pamatā bija ar spēļu un uzdevumu palīdzību 

parādīt un izskaidrot, kas ir ģimene un ka kopā strādāšana var 

padarīt priecīgāku laiku kopā ar ģimeni, padarot dienu mazliet 

gaišāku. Balstoties uz jauniegūto pieredzi ģimeņu atbalsta grupas izveidošanā un aktivitāšu 

organizēšanā, tika izveidoti 2 informatīvi materiāli – rokasgrāmata ģimeņu atbalsta grupu vadītājiem un 

ideju katalogs ar rotaļām, lai uzlabotu bērnu spējas pārvarēt grūtības, kam par pamatu tika ņemti Dānijas 

Sarkanā Krusta izveidotie informatīvie materiāli, tos pielāgojot Latvijas kontekstam. Abi informatīvie 

materiāli tika izdalīti Latvijas Sarkanā Krusta komitejās, kā arī tika organizēti informatīvi pasākumi 

sociālajiem darbiniekiem un mērķauditorijas ģimenēm Dienas aprūpes centrā “Stropiņš” un Īslaicīgās 

uzturēšanās mītnē “Burtnieks”, kur tika pastāstīts par projektu, kā arī izmēģinātas dažas ideju katalogā 

atrodamās rotaļas. Uzzini vairāk par projektu un tā norisi šeit.  

 

Dzīvības koks organizē Ziemassvētku balli 

17.decembrī plkst.14.30 Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē (Merķeļa 

ielā 13) notiks biedrības Dzīvības koks Ziemassvētku balle. Tajā aicināts 

piedalīties ikviens, kurš jūtas un ir saistīts ar Dzīvības koku. Šogad 

Ziemassvētkos būs iespēja  atskatīties uz biedrības 15 gados paveikto, 

kā arī  un psihosociālās rehabilitācijas programmas “Spēka avots” 10 

gados izdarīto.  Ziemassvētku ballē, spītējot laika apstākļiem, būs 

sastopams gandrīz īsts Ziemassvētku vecītis  - Ansis Bogustovs, labi 

cilvēki, gaišas domas, muzikāli poētisks piedzīvojums kopā ar Daci Judinu 

Nīmani un Arturu Nīmani, kā arī dažādi citi pārsteigumi. Plašāku 

informāciju par svētku norisi iespējams iegūt zvanot pa tālr.67625339 vai 

šeit. 

 

Pasākums par komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti 

18. decembrī no plkst. 18.00 - 19.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Invalīdu un viņu draugu apvienība 

Apeirons un Latvijas nedzirdīgo savienība aicina uz pasākumu “Komunikācija”, kurā tiks aplūkoti 

dažādi jautājumi, saistībā ar komunikāciju - cilvēkiem ar invaliditāti. Pieteikties pasākumam var šeit.  

 

Kvalitātes konference Igaunijā FLOW 28. /29.01.2020. 

2020. gada 28. janvārī Igaunijas Kvalitātes asociācija rīko ikgadējo konferenci. Pēc konferences būs 

iespēja piedalīties Latvijas Kvalitātes biedrības goda biedra Dr. Gregory H. Watson seminārā. 

Konferences darba valodas būs angļu un igauņu, tiks nodrošināts tulkojums angliski. Latvijas Kvalitātes 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.redcross.lv/nosledzies-projekts-maznodrosinatu-gimenu-integracija-un-jegpilna-lidzdaliba-ieklaujosa-sabiedriba/
http://www.dzivibaskoks.lv/lv/jaunumi?206#lightbox/0/
https://www.facebook.com/events/441672469866333/?active_tab=about
http://www.kvalb.lv/jaunumi/params/post/1958552/kvalitates-konference-igaunija-flow-2829012020


  

(50/2019) 13.12.2019 

11 
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 

 

 

biedrības biedriem ir iespēja iegūt tādas pašas dalības maksas atlaides, kā Igaunijas Kvalitātes 

asociācijas biedriem. Vairāk par konferenci un iespējām turp doties var atrast šeit. 

“Pasaule ap mani” – izstāde un svētku pasākums bērniem NVO namā  

NVO namā decembra mēnesī ir apskatāma bērnu ar īpašām vajadzībām radošo darbu izstāde “Pasaule 

ap mani”. Tajā var aplūkot 130 bērnu radītos darbus. Izstādi, kuru veido bērni ar īpašām 

vajadzībām, jau ir kļuvusi par skaistu tradīciju – Latvijas mazturīgo atbalsta biedrība Dace to rīko 

jau septiņpadsmito reizi. Pasākuma mērķis ir celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem apzināties, 

ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt viņu veikumu, apbalvojot izstādes dalībniekus. Izstādē piedalās Rīgas 

3. speciālās pamatskolas, Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – 

attīstības centra,  Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības 

centra, Rīgas Starzdumuižas vidusskolas - attīstības centra, Zālītes speciālās internātpamatskolas, 

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, Gaismas internātpamatskolas, Jelgavas Paula Bendrupa 

pamatskolas un biedrības „Rīgas pilsētas Rūpju bērns” dienas aprūpes centra  „Cerību māja” audzēkņi. 

Izstādi “Pasaule ap mani” NVO namā vēl iespējams apskatīt līdz 20. decembrim. 

  

Iespējams balsot par Gada Eiropas cilvēku Latvijā 

 

Šogad jau 22. gadu pēc kārtas tiks piešķirts Gada Eiropas 

cilvēks Latvijā tituls. Balsošana un gada cilvēka godināšana ir 

kļuvusi par tradīciju, ko organizē biedrība Eiropas Kustība 

Latvijā. Tituls tiek piešķirts cilvēkam, kas ar saviem darbiem 

devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanai 

Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanai Latvijā. Pirmā 

balsošanas kārta jau ir noslēgusies, šobrīd ir iespējams balsot 

par kādu pretendentu no Top 5. Balsot var šeit. 

 

III NVO informē 

Tiks organizēts konkurss “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai” 

Mērķprogrammas mērķis ir sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu 

nevalstiskajā sektorā. 2020. gada mērķprogrammas konkursā sadalāmais finansējums ir 200 000 EUR. 

Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru pirmreizējā izrādīšana ir paredzēta ne vēlāk kā 2021. gada 

30. novembrī un kas tiks izrādīti vismaz 4 (četras) reizes viena gada laikā pēc pirmreizējās izrādīšanas. 

Programmas mērķa īstenošanai tiks finansēti projekti, kas paredz jaunradīta vai esoša muzikāli 

dramaturģiskā materiāla iestudēšanu un izrādīšanu dzīvajā izpildījumā. Konkursā netiks atbalstīti 

projekti, kas jau saņēmuši VKKF finansējumu citos projektu/mērķprogrammu konkursos, izņemot 

mērķprogrammu “Latviešu oriģinālmūzika”; jau esošu iestudējumu izrādīšanu; dienas naudas izmaksas; 

organizācijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu; telpu labiekārtošanas un remontdarbus. 

Mērķprogrammai var pieteikties līdz 2020. gada 27. martam plkst.12.00, rezultāti būs zināmi pēc 

2020. gada 26. aprīļa. Plašāka informācija atrodama šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.kvalb.lv/
https://www.visidati.lv/aptauja/1521012301/
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/vkkf-izsludina-konkursu-muzikala-teatra-iestudejumu-radisanai-4574
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Sirdsiltas dāvanas var atrast “Saulgriezē” 

Rokdarbnieku salonā “Saulgrieze” amatnieki ar vajadzībām ir sagatavojuši īpašu svētku preču klāstu. 

Salonā atradīsiet tamborētus eņģeļus un žurkulēnus, pērļu eglītes, izšūtas Ziemassvētku kartiņas, adītus 

dūraiņus, šalles un zeķes, dāvanu maisus, dažādus rokdarbus un citas svētku lietas. Dāvanas iespējams 

iegādāties no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 10.00 līdz 17.00. Rīgas Centrāltirgus Sakņu 

paviljonā. Salons “Saulgrieze” izveidots 2011. gadā un ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 

attīstījies, sniedzot cilvēkiem ar invaliditāti iespēju strādāt un radīt.  

 

Iespēja apgūt starpkultūru profesionālās kompetences pilnveides programmu Rīgā 

Izglītības attīstības centrs 8. janvārī, 23. janvārī un 5. 

februārī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Dzirnavu ielā 34 a-

8, piedāvā apmeklēt profesionālās kompetences 

pilnveides  programmu „Starpkultūru komunikācija un 

sadarbība profesionālai izaugsmei”. Programmas mērķis 

ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru 

daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot 

spēju īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus 

dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas 

līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā. 

Programai var pieteikties sociālie darbinieki, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, policisti, 

PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību 

iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji un citi interesenti. Plašāku informāciju par 

programmus saturu un pieteikšanos atradīsiet šeit.  

 

Pierīgas partnerība organize pasākumu “Ceļā uz viedumu” 

17. decembrī no plkst. 17.00 līdz 21.00 Olaines Vēstures un mākslas muzejā būs iespēja apmeklēt 

biedrības Pierīgas partnerība 2019. gada izskaņas pasākumu, lai kopīgi izvērtētu šajā gadā paveikto un 

virzītu idejas tālākiem soļiem 2020. gadā. Pasākums notiek sadarbībā ar Olaines NVO apvienību. Uzzini 

vairāk par pasākumu un iespēju piedalīties šeit. 

 
IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ  

Aktuālie iepirkumi 

Vecumnieku novada dome ir izsludinājusi iepirkumu uz Nodarbību nodrošināšana 7. – 9. klašu 

izglītojamiem pakalpojumam “Radošo industriju pārstāvju pieredzes pārnese, īstenojot 

multidisciplinaritāti”. Pieteikumus var iesniegt līdz 16.12.2019. plkst. 14.00. Vairāk informācijas var 

atrast šeit.  
Valsts administrācijas skola ir izsludinājusi iepirkumu E-mācību kursa “Korupcijas novēršana” 

interaktivitātes izstrādei un piemērošanai. Pieteikumus var iesniegt līdz 17.12.2019. Vairāk informācijas 

iespējams atrast šeit. 
Olaines novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu uz “Pirmsskolas izglītības pakalpojumiem 

Olaines novada bērniem”. Pieteikumus var iesniegt līdz 19.12.2019.. Vairāk informācijas iespējams 

atrast šeit. 
Ogres novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu uz “Ogres novada Attīstības programmas 2021.-

2027. gadam” izstrādi. Pieteikumus var iesniegt līdz 20.12.2019. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-2/new-news-article-6/
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/cela-uz-viedumu/
https://vecumnieki.lv/pasvaldiba-publiskie-iepirkumi/aktivie-iepirkumi/1014-09-12-2019-tirgus-izpete-cenu-salidzinasana-nodarbibu-nodrosinasana-7-9-klasu-izglitojamiem-pakalpojumam
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31015
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31090
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31087
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Izsludināta pieteikšanās Apvārsnis 2020 SwafS programmai  

No 2019. gada 10. decembra līdz 2020. gada 15. 

aprīlim iespējams pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un 

inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā “Zinātne 

sabiedrībai un sadarbībā ar to” (Science with and for Society, 

SwafS). Programma “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to” 

palīdz indivīdiem un organizācijām veicināt savu attīstību ar 

kopīgu pētījumu un inovatīvu aktivitāšu starpniecību piecos 

stratēģiskajos virzienos: 
1) institucionālu pārmaiņu veicināšanu, veidojot 

partnerības, iesaistot pētniekus, politikas veidotājus, pilsoņus un industrijas pārstāvjus, tādējādi 

atbalstot atbildīgu pētniecību un radītās inovācijas; 

2) dzimumu līdztiesības veicināšanu pētniecībā un inovācijās, atbalstot galvenos dzimumu 

līdztiesības pētījumu virzienus un veicinot institucionālas pārmaiņas; 

3) partnerību teritoriālās dimensijas veidošanu, atverot pētniecību un inovācijas sabiedrībai no 

konkrētām ģeogrāfiskām teritorijām; 

4) pilsoņu zinātnes izpēti un atbalstu tās plašākā nozīmē, aicinot ieinteresētās puses un sabiedrību 

iesaistīties visos pētniecības līmeņos;  

5) partnerību zināšanu bāzes veidošanu, kombinējot specifiskus un plašus pētījumu tematus, 

ieskaitot zinātnes komunikāciju.  

Atbilstoši stratēģiskajiem virzieniem kopumā izsludināti 14 projektu konkursi, ar to 

nosacījumiem var iepazīties Eiropas Komisijas portālā. Vairāk iespējams uzzināt šeit. 

 

Pasākumā “Award dalībnieki – var!” pasniegti starptautiski apbalvojumi  

2019. gada 29. novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības 

satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla 

“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award 

dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas 

“Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko 

apbalvojumu. Lai tiktu pie bronzas vai sudraba Edinburgas hercoga 

starptautiskā apbalvojuma, katrs jaunietis – “Award” dalībnieks -, 

ievērojot starptautiskās prasības, bija sasniedzis četrus, paša izvirzītos 

mērķus, pa vienam katrā no programmas “Award” jomām – 

brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu 

ceļojums. Zelta apbalvojuma iegūšanai papildu četru pamatjomu mērķiem bija jāiesaistās kāda 

projekta īstenošanā. Vairāk par balvu saņēmējiem un viņu realizēto programmas ietvaros meklē šeit.  

 

Iespēja pieteikties “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 atbalsta pasākums “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” var pieteikties nevalstiskās organizācijas - 

biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). Pieteikumus pasākumam “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai nevalstiskās organizācijas NVA 

Jelgavā, Ogrē, vai Rīgā jāiesniedz līdz šī gada 16.decembrim. Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra 

sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem. Pasākuma mērķis: atbalsts 

darbam sabiedrības labā, biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana kas vērsta 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2019&text_id=40955
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40955
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=239012
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=239012
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uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicinot saimniecisko darbību komerciāliem 

mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu. Uzziniet vairāk šeit. 

 

Ar kukulīti maizes sniedz atbalstu bērniem ar kustību traucējumiem 

Decembra sākumā noslēdzās labdarības kustība “Starp cilvēku un labu darbu ir viena Poga”, kas tika 

organizēta ar mērķi palīdzēt nodrošināt terapeitiskās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

rehabilitācijas centrā “Poga”. Akcija tika rīkota šī gada rudenī un tās ietvaros iedzīvotāji iegādājās 

81778 “Fazer Dzīvā” maizes kukulīšus, tādējādi, saziedojot 1635,56 eiro bērnu rehabilitācijai. 

Akcijas laikā no katra nopirktā “Fazer Dzīvā” maizes kukulīša divi centi tika novirzīti bērnu 

atlabšanas procesam. Par saziedoto summu mazie pacienti varēs nostaigāt 36 900 soļus uz gaitas 

robota G-EO System (Šveice), kas ir viens no modernākajiem gaitas rehabilitācijas robotiem pasaulē. 

Tāpat par saziedoto summu mazie pacienti “Pogā” varēs saņemt 41 rehabilitācijas nodarbību. Uzzini 

vairāk par šo labdarības kustību šeit. 

 
V LV PORTĀLĀ 
Tieslietu ministrija godina brīvprātīgos  

6. decembrī pirmo reizi tika pasniegts Tieslietu 

ministrijas apbalvojums “Cilvēks – cilvēkam”. Ar 

šo apbalvojumu izteikta pateicība 

brīvprātīgajiem, kuri kriminālsodu izpildes 

procesā strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas 

klientiem. Kā pirmie apbalvojuma saņēmēji tika 

godināti māksliniece Marta Jurjāne, aktieris un 

režisors Zigurds Neimanis, ilggadēja Valsts 

probācijas dienesta klientu līdzgaitniece Uva 

Segliņa un brīvprātīgā Iļģuciema cietuma 

darbiniece Daina Strelēvica. Apbalvojuma 

nosaukums “Cilvēks – cilvēkam” aizgūts no Valsts 

probācijas dienesta akcijas ar šādu nosaukumu, kas kopš 2003. gada tiek rīkota Cēsu Audzināšanas 

iestādē nepilngadīgajiem. Gan šī akcija, gan apbalvojums pierāda, ka ikviens cilvēks ir spējīgs un var ar 

savu darbu un iesaistīšanos atbalsta sniegšanā citiem cilvēkiem veidot Latvijas sabiedrību aizvien 

drošāku. Apbalvojums iecerēts kā tradīcija un izveidots Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda 

projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes 

pasākumu īstenošanā (2019–2021)” ietvaros.  Vairāk par balvas laureātiem var uzzināt šeit. 

 

Noslēgusies Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam sabiedriskā apspriešana 

NAP pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana ilga no oktobra 

sākuma līdz 25. novembrim. Pēc aptuveni 1400 valsts institūciju, 

nevalstisko organizāciju un privātpersonu priekšlikumu 

izvērtēšanas, NAP 2027 gala redakcija tiks nodota izskatīšanai 

Nacionālajā attīstības padomē  un Ministru kabinetā, kurš šo 

dokumentu iesniegs apstiprināšanai Saeimā. NAP nosaka lielākos 

valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves 

kvalitātes uzlabošanā septiņu gadu periodā. Tas ietver valsts 
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https://reitingi.lv/lv/news/sabiedriba/133327-lai-palidzetu-berniem-ar-kustibu-traucejumiem-iedzivotaji-apedusi-81778-kukulisus-maizes.html
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attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas 

izmaiņas. NAP 2027 ir izstrādāts, īstenojot Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam 

(“Latvija 2030”) un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Vairāk par Nacionālās attīstības plānu un tā 

darbības virzieniem iespējams uzzināt šeit.  

 

ĀM konference par Latvijas attīstības sadarbības 15 gados paveikto un plānoto 

2019. gada 12. decembrī Ārlietu ministrijā norisinājās attīstības sadarbības jautājumiem veltīta 

konference “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus 

meklējot”, kas organizēta sadarbībā ar biedrību Latvijas Platforma attīstības sadarbībai 

(LAPAS). Konferencē tika diskutēts gan par Latvijas attīstības sadarbības 15 gados paveikto, gan par 

turpmākajām iecerēm, uzsākot darbu pie jaunā attīstības sadarbības politikas plānošanas posma 

2021.-2025. gadam. Konferenci atklāja Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-

Lukaševica un biedrības (LAPAS) direktore Inese Vaivare.  Diskusiju dalībnieki pārrunāja attīstības 

sadarbības globālās un pašmāju tendences, tostarp jautājumu par plašākām privātā sektora iesaistes 

iespējām attīstības sadarbības aktivitātēs. Tāpat tika apskatīti jautājumi kā veicināt sabiedrības atbalstu 

un izpratni par Latvijas iesaisti partnervalstu attīstībā, ar mērķi stiprināt stabilitāti, drošību un ilgtspējīgu 

izaugsmi Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Lai novērtētu paveikto un rosinātu visaptverošu 

viedokļu apmaiņu par turpmākajiem soļiem, dalībnieku vidū bija līdzšinējie attīstības sadarbības 

projektu ieviesēji – valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju, privātā sektora, augstākās 

izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī ar attīstības sadarbību saistītu jomu eksperti no Latvijas diasporas 

pārstāvju vidus. Uzzini vairāk par konferences norisi šeit:  

 
VI PASAULĒ 

Palielinājies to cilvēku skaits, kas dzīvo valstīs, kur netiek ievērotas cilvēktiesības 

Veicot globālu izpēti par 2019. gadu, pamatbrīvību 

ievērošanu 196 valstīs, organizācija CIVICUS: World 

Alliance for Citizen Participation ir nākusi klajā ar jaunu 

ziņojumu ”People Power Under Attack 2019”, vēršot 

uzmanību tam, ka visā pasaulē biedrošanās, mierīgas 

pulcēšanās, vārda brīvība joprojām tiek ierobežota. Gada 

laikā ir divreiz palielinājies to cilvēku skaits, kas dzīvo 

valstīs, kurās tiek pārkāptas pilsoniskās tiesības – šogad 

tie jau ir 40% no pasaules iedzīvotājiem, salīdzinot ar 

2018. gadu - 19%. Šis ziņojums, kura pamatā ir globālās pētniecības un CIVICUS Monitor dati, liecina, 

ka lielākajā daļā valstu tiek pārkāpti pilsoniskas sabiedrības pamattiesības.Tas nozīmē, ka tikai 3% 

pasaules iedzīvotāju šobrīd dzīvo valstīs, kur viņu pamattiesības kopumā tiek aizsargātas un ievērotas - 

pērn tas bija 4%. Vairāk par šo ziņojumu var uzzināt šeit: 
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ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference COP 25  

No 2. līdz  13. decembrim Madridē norisinājās klimata 

konference, kurā piedalījās augstas valsts amatpersonas, 

lai diskutētu par klimata izmaiņām pasaulē un rastu 

ilgtermiņa risinājumus. Runājot par klimata pārmaiņām, 

viena no konferences dalībniecēm, Spānijas ministre Terēza 

Ribera,  atgādināja klātesošajiem par nepieciešamību veidot 

sadarbību starp paaudzēm un strādāt ar vidēja un ilgtermiņa 

vīzijām, kā arī uzsvēra, ka cīņā pret klimata izmaiņām ir 

jābūt arī sociālajam taisnīgumam. Uzzini  vairāk par 

konferences norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem šeit.   

 

Speaking to Power: Global Protest to #FightInequality 

18. janvārī, tūkstošiem cilvēku no vairāk, kā 30 valstīm 

visa pasaulē mobilizēsies, lai pieprasītu godīgāku, 

vienlīdzīgāku un ilgtspējīgāku nākotni. Protestu rīko 

alianse “Cīņa pret nevienlīdzību”. Tā ir globāla organizāciju 

un aktīvistu kustība, kas darbojas dažādās valstīs, lai 

nostiprinātu kolektīvu varu pret globālo sistēmu apspiešanu. 

Vairāk par organizāciju protesta akciju un iespēju iesaistīties 

var atrast šeit. 
 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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