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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA un NVO pārstāvju vēstule SIF padomei un Ministru prezidentam  

Sabiedrības integrācijas fonda padomei un 

Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam tika 

nosūtīta Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) un 

citu lielāko nozaru organizāciju sagatavota vēstule. 

Vēstulē pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicina 

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomi, 

lemjot par Latvijas valsts budžeta finansētās 

programmas “NVO fonds” 2020.gada prioritātēm 

un projektu konkursa saistošo dokumentāciju, 

ņemt vērā, ka NVO fonds šobrīd ir vienīgais 

valsts finansējuma avots jomām, kuras Latvijā 

netiek finansētas no citiem finanšu avotiem, tas 

ir, pilsoniskajam dialogam, kas ietver gan 

sabiedrības un NVO iesaisti lēmumu izstrādē pašvaldības, valsts un ES līmenī, gan arī 

uzraudzības aktivitātes,  kā arī kapacitātes stiprināšanu un tīklošanos. Proti, SIF padomei  jāņemt 

vērā, ja dažādiem ar sabiedrību saistītiem projektiem un nozaru organizācijām ir alternatīvi 

pašvaldību/valsts finansējuma veidi, tad pilsoniskajam dialogam tādu nav.  

Līdz ar to SIF padome tiek aicināta, lemjot par NVO fonda 2020.gada prioritātēm un projektu konkursa 

saistošo dokumentāciju, balstīties uz vairākiem apsvērumiem un datiem, lai panāktu pēc iespējas 

efektīvāku NVO fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu: 

1) NVO fonda nolikuma atbilstība politikas plānošanas dokumentiem, uzmanību vēršot uz 

rezultatīvajiem rādītājiem, kuri nav sasniegti vai ir viszemākā līmenī; 

2) Finansējuma demarkācijas riski un jomas, kuras netiek atbalstītas no citiem finanšu avotiem; 

3) Publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības ekspertu pieņemtie lēmumi par NVO fonda 

prioritātēm. Plašāk ar vēstules saturu var iepazīties šeit. 
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NVO fonda projektu konkursa izsludināšana gaidāma tuvākajās dienās 

10.janvārī notika Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēde, kurā skatīja NVO Latvijas valsts 

budžeta finansētās programmas "NVO fonds" 2020.gada prioritāros virzienus un projektu konkursa 

saistošo dokumentāciju, un pēc garām diskusijām prioritātes un dokumentācija tika apstiprināta, kas 

nozīmē, ka SIF varēs izsludināt NVO fonda projektu konkursu tuvākajās dienās, kas savukārt ir 

saskaņā ar 2019.gada decembra Memoranda padomē iezīmēto grafiku, kādā varētu tikt ieviests NVO 

fonds.Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) un citas lielākās nozaru organizācijas 

aicināja SIF padomi un Ministru prezidentu  lemjot par NVO fonda 2020.gada prioritātēm un projektu 

konkursa saistošo dokumentāciju, ņemt vērā, ka NVO fonds šobrīd ir vienīgais valsts finansējuma avots 

pilsoniskajam dialogam, kas ietver gan sabiedrības un NVO iesaisti lēmumu izstrādē pašvaldības, valsts 

un ES līmenī, gan arī uzraudzības aktivitātes,  kā arī kapacitātes stiprināšanu un tīklošanos. Ņemot vērā 

NVO aicinājumu, tika izstrādāti alternatīvi priekšlikumi NVO dokumentācijai, kā rezultātā SIF Padome 

lēma, ka: 

1) 70% finansējums tiks novirzīts makro līmeņa projektiem, 30% - mikro līmeņa projektiem. 

Turklāt līmenis tiks vērtēts pēc aktivitāšu tvēruma, nevis organizācijas darbības tvēruma, ka 

nozīmē, ka uz makro līmeni varēs pretendēt arī lokālas un reģionālas organizācijas, ja to projektu 

aktivitātes aptvers plašāku teritoriju; 

2) Specifiskais papildus kritērijs būs interešu aizstāvības aktivitāšu intensitāte, kurš tiks 

gradēts un ņemot vērā, interešu aizstāvības aktivitāšu apjomu projektā, tiks piešķirti papildus 

punkti. 

 

Sanāksme par Latvijas pārstāvju deleģēšanas kārtību EESLK  

13.janvārī notiks sanāksme par Valsts kancelejas izstrādāto MK 

noteikumu projektu “Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, 

vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība”, kurā pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvju un Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

(Memoranda padomes) NVO intereses pārstāvēs Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.  
LPA rada bažas, ka Projektā iestrādātā kārtība, kādā tiktu 

izvirzīti, atlasīti, vērtēti un apstiprināti Latvijas pārstāvji dalībai 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, nav saskaņā ar 

līdzšinēji izdiskutēto ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un kārtību, kāda tika paredzēta 

Informatīvajā ziņojumā par Latvijas pārstāvju izvirzīšanas kārtību dalībai Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejā. Ir būtiski saglabāt pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to pārstāvjiem 

tiesības izvēlēties atbilstošāko pārstāvi EESLK trešajai grupai “Dažādu interešu grupa”, tādēļ LPA 

iebilst pret Projektā iestrādāto kārtību, un vienlaikus aicina: 

1)Nodrošināt kārtību, kurā Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem ir balss svars. Projektā 

paredzētajā kārtībā, nosakot, ka tiks izveidota komisija, kuru veido deviņi locekļi: seši NTSP un trīs 

Memoranda padomes locekļi, ir disproporcionāls, un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nebūs praktiski 

iespēju lemt par 3.grupas pārstāvjiem. Tādēļ būtu saglabājama kārtība, kāda tika iekļauta Informatīvajā 

ziņojumā, kur par 1. un 2. grupu lemj NTSP, bet par 3.grupu Memoranda padome.  
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2) Papildināt kritērijus ar prasību “spēja un iepriekšēja pieredze plašākas sabiedrības iesaistē un 

saziņā ar to”, kas bija viens no nozīmīgākajiem kritērijiem, kuru aicināja iekļaut Memoranda padomes 

pārstāvji, lai nodrošinātu Latvijas nevalstisko organizāciju saikni ar EESLK pārstāvjiem un sekmētu 

līdzdalību un interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības līmenī. 

3) Papildināt izvērtēšanas un atlases procedūru, nodrošinot atlasi vairākās kārtās, jo klātienes intervija 

nevarētu būt vienīgais noteicošais vērtējums. 

 

Notiks diskusija par Eiropas un Latvijas demokrātijas stiprināšanu 

17.janvārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga 

piedalīsies Eiropas Komisijas organizētajā diskusijā “Eiropa un 

Latvija ceļā uz demokrātijas stiprināšanu”, kuras mērķis ir 

stiprināt saikni ar sabiedrību un apzinātu viedokli par Eiropas 

nākotni un aktuāliem jautājumiem Eiropas Savienības dienaskārtībā. 

Īpašie diskusijas dalībnieki ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 

vietniece demokrātijas  un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica un 

Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. 

 

Aizvadīta NIPSIPP padomes sēde 

6.janvārī notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

īstenošanas uzraudzības padomes* (NIPSIPP padome) sēde, kuras darba kārtībā bija divi jautājumi 

Oxford Research Baltics ziņojums par NIPSIP 2012.-2018.gadam ietekmes izvērtējumu, un 

Sabiedrības integrācijas fonda ziņojums par Latvijas NVO fonda programmas prioritārajiem 

virzieniem 2020.gadam.  

* NIPSIPP vada kultūras ministrs un tajā darbojas 23 locekļi, kuri pārstāv Ministru prezidenta biroju, 

Aizsardzības, Ārlietu, Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, 

Tieslietu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Nacionālo 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju 

konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, LU Sociālo un politisko pētījumu 

institūtu, biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrību „Laiks kultūrai”, biedrību 

„Latvijas Pilsoniskā alianse”, Pasaules brīvo latviešu apvienību. 

* NIPSIPP padomes uzdevums – nodrošināt sabiedrības integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā 

iesaistīto institūciju saskaņotu darbību un aktivitāšu īstenošanas pārraudzību. Padome sadarbojas ar jau 

esošajām sabiedrības integrācijas politiku veicinošajām komisijām un padomēm, kas aptver atsevišķus 

šīs jomas jautājumus.  

 

Tiek diskutēts par 2019. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksu 

9. janvārī ekspertu grupa strādāja pie 2019. gada Pilsoniskās 

sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksa izveides. Jau divdesmit 

trešo gadu pēc kārtas tiek veidots Pilsoniskās sabiedrības 

ilgtspējīgas attīstības indekss, kura sagatavošanu piecpadsmit 

gadus veic biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) kopā ar 

sabiedrotajiem pilsoniskās sabiedrības jomā. Atbildīgā 

institūcija indeksa veidošanā ir ASV Starptautiskās attīstības 

aģentūras (United States Agency for International Development –  

USAID). Plānojot 2019. gada indeksa izstrādi, kā katru gadu, 
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ekspertu grupa ir veidota atbilstoši tam, kādas aktualitātes norit Latvijā. Lai katrā no ziņojuma sadaļām 

analizējamām tēmām būtu savs pārstāvis, kurš kompetenti spēj paust viedokli par norisēm konkrētā 

jomā, kā arī, lai ekspertu vidū būtu cilvēki, kuri pārstāv pakalpojuma, reģionālās un interešu pārstāvju 

organizācijas. Ekspertiem, izstrādājot indeksu, ir jāanalizē septiņi rādītāji: tiesiskā vide, organizatoriskā 

kapacitāte, finansiālā dzīvotspēja, aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, infrastruktūra un publiskais tēls. 

2019. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksa izveides darba grupā strādāja 

Kristīne Zonberga , Inese Siliņa, Zaiga Pūce , Anita Seļicka, Dace Akule, Inese Vaivare  un Rasma 

Pīpiķe.   Diskusiju vadīja LPA.  

 

LPA padomei pievienojas biedrības Centra Marta vadītāja Iluta Lāce 

 9.decembrī notika biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse padomes sēde, kurā viens no 

būtiskākajiem jautājumiem bija padomes locekļu rotācija. LPA padomes locekle Zaigas 

Pūces atsauca savu dalību LPA padomē, jo sāka pildīt Sabiedrības integrācijas fonda 

direktores pienākumus. Ņemot vērā 2019. gada biedru sapulces padomes locekļu 

vēlēšanu rezultātus, līdz 2020. gada biedru sapulcei, LPA padomes locekļa 

pienākumus pildīs Iluta Lāce, biedrības Centra Marta vadītāja. Vēlam veiksmi un 

izdošanos! 

 

Aptauja par pārtikas ziedošanas noteikumu efektivitāti 

Zemkopības ministrija uzsākusi pārskatīt pārtikas ziedošanas regulējuma 

jeb Ministru kabineta noteikumu Nr. 261 “Prasības pārtikas izplatīšanai 

pēc minimālā derīguma termiņa beigām” ieviešanas procesu un tā laikā 

konstatētajām veiksmēm un nepilnībām. Aicinām NVO, kurām ir 

praktiska pieredze pārtikas ziedojumu saņemšanā vai nodošanā 

mērķa grupai, aizpildīt īsu anketu un dalīties pieredzē par esošā 

regulējuma ievērošanu, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem, ja 

tādi nepieciešami (tiesiskajā regulējumā un praksē).Visi dati ir anonīmi 

un tiks izmantoti tikai vispārējai datu analīzei un tendenču identificēšanai. Lūgums šeit aizpildīt anketu 

līdz 20.janvārim. 

 

Aptauja par Brīvprātīgā darba likumu 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomē tiks skatīts jautājums par “Brīvprātīgā darba likumu”, 

tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse veic aptauju par brīvprātīgā darba tiesisko 

regulējumu un piemērošanas praksi – vai likums sasniedz tā mērķi, vai 

NVO saskaras ar kādiem šķēršļiem? Visi dati ir anonīmi un tiks 

izmantoti tikai vispārējai datu analīzei un tendenču identificēšanai. 

Aicinām  anketu šeit aizpildīt līdz 20.janvārim.  

 

Nākamais etaps Saliedētas sabiedrības pamatnostādņu izstrādē 2021-2027 

7.janvārī Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar Kultūras ministrijas un British Council pārstāvjiem, lai 

pārrunātu jauno Saliedētības politikas pamatnostādņu izstrādes progresu. Kultūras ministrija informēja, 

ka ir izstrādāts pamatnostādņu projekts, kurā ir iestrādāti 2019.gada rudenī notikušajās iedzīvotāju 

diskusijās izskanējušie priekšlikumi.  
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Tikšanās laikā visu pušu pārstāvji vienojās, ka ir nepieciešams nākamais diskusiju cikls, kurā Kultūras 

ministrija prezentētu izstrādāto dokumenta projektu, kā arī vēlreiz izdiskutētu ar iedzīvotājiem un 

izstrādātu papildus priekšlikumus politikas plānošanas dokumentam, ja tādi nepieciešami.  

Plānots, kam diskusijas notiks pirmajās divās februāra nedēļās, visos Latvijas reģionos, dažādās 

piecās Latvijas pilsētās, uz kurām tiks aicināti iepriekšējo diskusiju dalībnieki, kā arī jauni dalībnieki, 

kuriem būs iespēja piedalīties domapmaiņā un ideju izteikšanā, lai papildinātu un koriģētu 

pamatnostādņu dokumentu.  

Atgādinām, ka 2019.gada oktobrī visā Latvijā notika iedzīvotāju diskusijas par pamatnostādņu 

dokumentu, īpaši izceļot tādus jautājumus kā nacionālā identitāte, pilsoniskais aktīvisms un integrācija.  

 

Pievienojies LPA komandai kā politikas koordinators 

LPA paplašina savu komandu esam jauna kolēģa 

meklējumos – aicinam darbā politikas koordinatoru, 

kam  sirdī tuvs darbs ar pilsonisko sabiedrību un 

demokrātijas procesiem. Mēs piedāvājam darba vietu 

lielākajā nevalstisko organizāciju interešu pārstāvības 

biedrībā; raktiskās pieredzes papildināšanu, vienlaikus 

veicot sociāli nozīmīgu darbu; iespēju robežās elastīgu 

uzdevumu veikšanas laiku; stabilu atalgojumu 1400 EUR 

apmērā (bruto); interesantu un radošu darba vidi, jaukus 

kolēģus un personīgās izaugsmes iespējas; iespēju strādāt ar 

publisko pārvaldi, aizstāvot pilsoniskās sabiedrības 

jautājumus pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli LPA direktorei 

Kristīnei Zonbergai uz e-pastu: kristine@nvo.lv līdz 17.februārim. Ja esam Tevi ieinteresējuši, 

meklē vairāk informācijas šeit. 

 

LPA aicina savā komandā brīvprātīgo/praktikantu  - jurista asistentu 

Aicinam pievienoties mūs komandai brīvprātīgo/praktikantu – 

jurista asistentu. Mēs piedāvājam prakses vietu lielākajā 

nevalstisko organizāciju interešu aizstāvības biedrībā; praktiskās 

pieredzes papildināšanu, vienlaikus veicot sociāli nozīmīgu darbu; 

iespēju iesaistīties gan reģionālos, gan starptautiskos projektos; 

iespēju gūt pieredzi darbā ar publisko pārvaldi, aizstāvot 

pilsoniskās sabiedrības jautājumus pašvaldību, nacionālā un 

starptautiskā līmenī; elastīgu prakses uzdevumu veikšanas laiku; 

iesaisti Latvijas Pilsoniskās alianses organizētajos pasākumos; 

rekomendāciju. Gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli uz e-

pastu: alianse@nvo.lv līdz  24.janvārim. Esam pamodinājuši 

Tavu interesi? Vairāk informācijas atradīsi šeit.  
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Meklējam brīvprātīgo/praktikantu  - sabiedrisko attiecību speciālistu 

LPA aicina savā komandā brīvprātīgo/praktikantu –

sabiedrisko attiecību speciālistu. Tavos darba 

pienākumos, sadarbībā ar biroja darbiniekiem ietilps: 

rakstīt preses relīzes; veidot tekstus iknedēļu ziņu lapai; 

administrēt sociālos medijus; sagatavot cita veida 

publikācijas, vizuālos materiālus; piedalīties dažādu 

pasākumu organizēšanā – pasākumu “Balva cilvēka 

izaugsmei”veidošanā; iesaistīties citās saistītās aktivitātēs 

pēc vienošanās. Gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli 

uz e-pastu: alianse@nvo.lv līdz  24.janvārim. Vai esam 

Tevi uzrunājuši? Tad meklē vairāk informācijas  šeit.  

 

Iespēja pieteikties apmācībām par pasākumu auditorijas piesaistīšanu 

Kādi priekšdarbi būtu jāveic, lai pasākums izdotos? 

Kā vislabāk sasniegt vēlamo mērķauditoriju? Un kā 

noorganizēt iekļaujošu pasākumu dažādām 

mērķauditorijām? Šie un citi izaicinājumi ir aktuāli 

ikkatram pasākumu organizētājam. LPA, kopā ar 

bezrindas.lv, British Council un Kultūras 

ministriju organize apmācības “Pasākumu 

auditorijas piesaistīšana un dažādu 

mērķauditoriju iekļaušana”, kur no jomas 

speciālistiem varēs uzzināt, kā veiksmīgi organizēt 

pasākumu, piesaistīt dažādu mērķauditoriju, 

pasākumu drošības aspektiem un citiem 

jautājumiem. Apmācības notiks 14. janvārī, Rīgā, 

Alberta ielā 13. Apmācību pirmajā daļā Andris Tihomirovs no www.bezrindas.lv dalīsies pieredzē par 

auditorijas piesaisti no dažādiem aspektiem, tai skaitā: kādi priekšdarbi veicami pirms pasākuma; 

komunikācija ar potenciālajiem apmeklētājiem, pasākumu biļešu tirdzniecība; komunikācijas plāna 

izveide. Savukārt apmācību otrajā daļā Zane Matesoviča no British Council pastāstīs par 

mērķauditorijas vajadzībām, dažādību un drošības aspektiem, kas var veicināt mērķauditorijas piesaisti 

un būtiski ietekmēt izvēli apmeklēt vai neapmeklēt konkrēto pasākumu. Apmācībām iespējams 

pieteikties līdz 13. janvārim plkst. 12.00 šeit. Ar detalizētu 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 attīstības jomā” 

rezultātiem. 

 

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 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/meklejam_brivpratigopraktikantu__sabiedrisko_attiecibu_specialistu
https://docs.google.com/forms/d/1MF0y0zLqNJJE0rN5WSMQdUDTn_yOhwElzsbTXNk3xIo/viewform?edit_requested=true
https://nvo.lv/uploads/202001061231403998.pdf
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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. 

 

NVO iespēja izvirzīt kandidātus Memoranda padomes locekļu amatam 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

(Memoranda padomes) sekretariāts aicina 

nevalstiskās organizācijas izvirzīt kandidātus 

Memoranda padomes locekļu amatam. Konkurss 

izsludināts uz astoņām Memoranda padomes locekļu 

vietām no NVO puses. Memoranda padomes 

locekļus ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu 

un sešiem mēnešiem. Ievēlēto Memoranda padomes 

locekļu pilnvaras būs no 2020. gada 1. marta līdz 

2021. gada 31. augustam. Kandidēt var Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas, kas nav pasludināta par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, 

lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis. Kandidātu izvirza nevalstiskā organizācija, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā ietverta šāda informācija par nevalstisko organizāciju un tās 

izvirzīto kandidātu. Memoranda padomē ievēlēto nevalstisko organizāciju pārstāvi var izvirzīt darbam 

padomē atkārtoti ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas (Ministru kabineta 2014. gada 7. 

janvāra noteikumu Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes nolikums" 12. punkts). Pieteikšanās līdz 2020. gada 6. februāra plkst. 24.00, 

elektroniski nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Vairāk iespējams uzzināt šeit.  

 

Aicina izvirzīt pārstāvi dalībai NTSP sēdēs 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome aicina izvirzīt 

pārstāvi dalībai Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes (NTSP) sēdēs. Deleģēto pārstāvju 

pieteikšanās un atlases kārtība notiek saskaņā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2017. gada 24. maija sēdes lēmuma “Par Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju 

izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos” I nodaļu. 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts 

lūdz iesniegt pieteikumus pārstāvja deleģēšanai līdz 2020. gada 22. janvārim, sūtot uz e-pastu 

nvo@mk.gov.lv . Vairāk par pieteikšanās kārtību un priekšnosacījumiem iespējams uzzināt šeit.  
 

Memoranda padomes sēžu grafiks 2020. gadam 

Ir iespēja iepazīties ar jauno NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

sēžu grafiku 2020. gadam. Sēžu grafiku var apskatīt šeit. 

 

 

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
mailto:nvo@mk.gov.lv
https://www.mk.gov.lv/lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
http://ejuz.lv/delegejumukartiba
http://ejuz.lv/delegejumukartiba
http://ejuz.lv/delegejumukartiba
mailto:nvo@mk.gov.lv
https://www.mk.gov.lv/lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
https://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu
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“Biedru telpā” – biedrība Zero Waste Latvija 

Zero Waste Latvija (ZWL) ir kustība, kas apvieno 

bezatkritumu dzīvesveida entuziastus, lai dzīve bez lieku 

atkritumu radīšanas Latvijā kļūtu par normu. ZWL ir arī 

2018. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kas atbalsta un 

popularizē bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas 

principus, un cenšas mazināt Latvijas sabiedrības radītā 

piesārņojuma ietekmi uz vidi. Biedrības mērķos ietilpst arī veidot un atbalstīt videi draudzīgas 

alternatīvas piesārņojošiem ieradumiem un sniegt atbalstu tiem, kas vēlas īstenot un veicināt 

bezatkritumu prakses. Šonedēļ “Biedru telpā” intervija ar  Zero Waste Latvija valdes 

priekšsēdētāju Laura Treimani. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit. 

Alianses 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.  

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Latvijas Jauno zemnieku klubs meklē izpilddirektoru/-ri 

Biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu 

organizācija, kurā apvienojušies jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi 

interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība. Šobrīd biedrībā ir jauna 

izpildirektora/-res meklējumos. Darbs ietver pasākumu plānošanu, 

organizēšanu, komandas vadīšanu, projektu pieteikumu un gada atskaišu 

sagatavošanu, komunikāciju ar biedriem. Pieteikšanās līdz 2020. gada 31. 

janvārim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz jzk@jzk.lv. Darba 

uzsākšana - 2020.gada 2.martā. Vairāk par vakanci var uzzināt šeit. 

 

“Dzīvnieku brīvība” meklē korporatīvo attiecību menedžeri 

Biedrība Dzīvnieku brīvība šobrīd meklē neatlaidīgu, gudru un motivētu 

aktīvistu pastāvīgam, atalgotam darbam korporatīvo attiecību jomā. 

Korporatīvo attiecību menedžera galvenais fokuss ir veidot dialogu un 

uzturēt attiecības ar pārtikas produktu tirdzniecības un ražošanas 

uzņēmumiem, panākot, ka tie pieņem jēgpilnas korporatīvās sociālās 

atbildības politikas dzīvnieku labturības jomā un atsakās no sprostos dētu 

olu tirdzniecības un izmantošanas. Cilvēks, kam patiesi rūp “Dzīvnieku brīvības” misija, piemīt 

psiholoģiska noturība, kā arī patīk un padodas komunikācija ar cilvēkiem. Vairāk par vakanci uzzini 

šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/biedru_telpa__biedriba_zero_waste_latvija
mailto:jzk@jzk.lv
http://jzk.lv/sakums/teirdarbs-jauno-zemnieku-kluba--265/
https://www.dzivniekubriviba.lv/lv/jaunumi/dzivnieku-briviba-mekle-korporativo-attiecibu-menedzeri
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Norisināsies gadskārtējā Jesajas Berlina diena 

27. martā no plkst. 17.00 līdz 19.30 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Ziedoņa zālē jau vienpadsmito reizi 

notiks ikgadējā Jesajas Berlina 

diena, godinot ievērojamā rīdzinieka, 

ideju vēsturnieka un brīvības filozofa 

literāro un filozofisko mantojumu. 

Pasākuma centrālais notikums ir 

Jesajas Berlina piemiņai veltītā lekcija “Jesaja Berlins, vēsture un mūsdienu pasaule”, ko šogad 

lasīs lasīs Mārgareta Makmilana - Kanādas vēsturniece, Toronto Universitātes un Oksfordas 

Universitātes vēstures profesore (vairāk par profesori uzzini šeit). No 24. februāra būs iespēja 

pieteikties unz pasākuma bezmaksas biļetēm. Sekojiet līdzi informācijai www.fondsdots.lv. Jesajas 

Berlina diena tiek rīkota sadarbībā ar Jesajas Berlina biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku, kā arī 

pateicoties Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstam. 

 

Izsludināts AS “Latvijas valsts meži” sociālās jomas projektu konkurss 

Pamatojoties uz AS “Latvijas valsts meži” un Partneru 

– nodibinājuma fonds „Ziedot.lv””, nodibinājuma 

„Latvijas Bērnu fonds” un biedrības „Latvijas 

Samariešu apvienība” vienošanos un 2019.gada 

23.decembrī noslēgto līgumu par AS „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, partneri 

izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas 

projektiem.Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās 

jomās: Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; Palīdzība sociāli, mazaizsargātām 

sabiedrības grupām krīzes situācijās; Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam 

dzīvesveidam; Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai. Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2020. 

gada 1.marta līdz 31.decembrim. Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu projekta 

pieteikumu. Projekta pieteikuma termiņš ir 2020. gada 31. janvāris. Vairāk par projektu konkursu 

iespējams uzzināt šeit.  

 

Tērbatas iela tikai gājējiem un velobraucējiem  

Rīgas dome šogad ir nolēmusi mēneša pirmajā sestdienā kādu no 

galvaspilsētas centra ielām atvērt tikai gājējiem, velobraucējiem un 

uzņēmējdarbībai, lai atdzīvinātu Rīgas centru, veicinātu iedzīvotāju 

mobilitāti un pilsētvides attīstību. Pirmā šada veida akcija notika 4. 

janvārī, Tērbatas ielā. Liels prieks par LPA biedru - Rīgas centra 

attīstības biedrība un biedrības Pilsēta cilvēkiem aktivitāti, jo viņi 

ir šīs mobilitātes eksperimenta idejas autori. Iniciatīva turpināsies 

arī februārī un martā - nākošie mobilitātes pasākumi plānoti Blaumaņa 

un Krišjāņa Barona ielā. Uzzini vairāk šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.margaretmacmillan.com/
http://www.fondsdots.lv/
https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu/izsludinats-as-latvijas-valsts-mezi-socialas-jomas-projektu-konkurss
https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/foto-satiksmei-slegta-terbatas-iela-cilveku-pilna-14233063
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Tiks rīkots labdarības koncerts Austrālijas ugunsnelaimē cietušajiem dzīvniekiem 

Vēloties palīdzēt ugunsnelaimju nomocītajai Austrālijai, 

Latvijas Rokmūzikas asociācijas pārstāvji organizēs labdarības 

koncertu. Ugunsgrēki, kas pārņēmuši visus Austrālijas 

dienvidus ir postošākie, kādi līdz šim piedzīvoti. Nopostīta jau 

trešdaļa Ķengura salas, Austrālijas dienvidos, pilnībā iznīcinot 

atsevišķu augu sugas un, pakļauti liesmām, bojā gājuši jau 

miljoniem savvaļas dzīvnieku, ir arī cilvēku upuri. Uguns 

nogalinājusi jau 50 000 koala lāču un gandrīz pilnībā 

iznīcināta plēsīgo somaiņu – dunnartu populācija. Kopš 

ugunsgrēku sākuma visā Austrālijā varētu būt cietis jau pusmiljards dzīvnieku. Šobrīd visā pasaulē tiek 

vākti ziedojumi, lai palīdzētu glābšanas dienestiem un savvaļas dzīvnieku glābšanas organizācijām. Arī 

Latvijas roka un metālmūzikas pārstāvji vēlas palīdzēt, tāpēc aicina visus 31. janvārī uz labdarības 

koncertu klubā “Republika”, kurā savāktie ziedojumi tiks nosūtīti Austrālijas savvaļas dzīvnieku 

glābšanas organizācijai „Wildlife Rescue”. Iespēja pieteikties arī mūzikas grupām, kas vēlas 

pasākumā uzstāties. Plašāku informāciju var atrast šeit. 

  

Notiks Eiropas Latviešu apvienības sapulce 

Interesenti no diasporas organizācijām un kopienām vai citām organizācijām, kā arī mediju pārstāvji 

aicināti pieteikt savu dalību ikgadējā Eiropas Latviešu apvienības sapulcē, kas notiks 2020. gada 14.-

15. martā Latviešu kultūras centrā Bērzaine, Freiburgā, Vācijā. Tā ir ikgadēja iespēja atvērtā 

gaisotnē apspriest kopējās ieceres, prioritātes un vajadzības ar citu Eiropas diasporas organizāciju 

vadītājiem, ELA prezidiju un Latvijas partneriem. Pieteikšanās līdz 2020. gada 14. janvārim, rakstot 

uz ela@latviesi.com. 

 

III NVO INFORMĒ 

Iespēja apmeklēt semināru par nodokļu izmaiņām 2020. gadā  

Trešdien, 15. janvārī, no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, 

Rīgā, NVO namā,  notiks seminārs “Jaunumi  nodokļos 

2020. gadā. Semināru vadīs grāmatvedības un nodokļu 

konsultante Jadviga Neilande.  Programmā: Grozījumi par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli; Grozījumi par valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; Grozījumi 

par pievienotās vērtības nodokli; Grozījumi ziedojumu 

piemērošanā; Grozījumi par grāmatvedību; Grozījumi par 

patiesā labuma guvēju. Plašāka informācija par semināru 

un pieteikšanos būs pieejama šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lrma.lv/jaunumi/rikos-koncertu-australijas-ugunsnelaime-cietusajiem-dzivniekiem/?fbclid=IwAR2JWHux6eN_ElsN_H0__7QjOQz9XFxe4-4fkECIfp6hkzH7Cu1O0-d1fng
mailto:ela@latviesi.com
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=posters_group&posters_group=15
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Liepājā izsludina 2020. gada sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursu 

Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu 

īstenošanai, Liepājas pašvaldības administrācija 

izsludinājusi sociālās iekļaušanas veicināšanas 

projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais 

konkursā pieejamais līdzfinansējums 2020. gadā ir 

100 000 eiro. Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuru 

mērķis ir sabiedriski nozīmīgu programmu un 

pasākumu īstenošana Liepājas pilsētā, sociālās 

iekļaušanas programmas cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem īstenošana, sociālo pakalpojumu 

sniegšanas kvalitātes cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem uzlabošana, pakalpojumu sniegšana 

sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšana projekta īstenošanā, kā arī 

tādu ideju īstenošana, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus. Projektu pieteikumus sociālās 

iekļaušanas veicināšanas projektu konkursā var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir 

reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 

24. janvārim. Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas 

nosacījumiem pieejama šeit. 

 

Pierīgas partnerība rīko bezmaksas apmācības „Projektu vadība iesācējiem” 

NVO biedri, jaunie uzņēmēji, jaunieši un ikviens interesents, kas 

vēlas apgūt projektu vadību var pieteikties Projektu vadības 

apmācību ciklā, kas sadalīts 4 nodarbībās. Katra apmācību nodarbība 

ilgs 2 stundas, kuru laikā būs iespējams apgūt teorētiskas un 

praktiskas zināšanas. Apmācības notiks katru pirmdienu, no 27. 

janvāra līdz 17. februārim no plkst. 18.00 – 20.00, Pieaugušo 

izglītības centrā, Olainē, Zemgales ielā 31 – 3. stāvā, 1. auditorijā. 

Apmācības vadīs pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi projektu izstrādē un 

vadībā un finanšu piesaistē Latvijā un ārpus Latvijas – Inese Šubēvica. 

Pieteikšanās līdz 22. janvārim. Vairāk informācijas un pieteikšanās 

anketu meklē šeit. 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ  

Sākusies pieteikšanās Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas 

punktiem 2020. gadā 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina 

pieteikties organizācijas JSPA administrētā Eiropas 

Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā 

koordinatora pakalpojumu sniegšanai 2020. gadā un sadarbībai informācijas punkta statusā. Par 

reģionālo koordinatoru un informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī 

jauniešu centri, bibliotēkas, skolas vai pašvaldības. Eurodesk tīklā visā Eiropā šobrīd darbojas vairāk 

nekā 1100 jaunatnes speciālistu 36 valstīs. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām 

Eiropā, kā arī mudināt jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem. Eurodesk ar savu darbību atbalsta 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/aicinam-uz-bezmaksas-seminaru-ciklu-projektu-vadiba-iesacejiem/
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programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, informējot jauniešus par viņu plašajām 

iespējām. Vairāk par Eurodesk iespējām var uzzināt šeit. 

 

Bezmaksas intensīvo apmācību kurss sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai  

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu, 

kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, 

pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam 

veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā 

dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas 

zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu 

sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē. 

Apmācību sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās 

uzņēmējdarbības būtība un tiesiskais regulējums 

Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu savas biznesa idejas atbilstību sociālajai 

uzņēmējdarbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma 

zīmolu un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga apmācību daļa būs par grāmatvedību un 

nodokļiem, kur šie jautājumi tiks aplūkoti ņemot vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Apmācību kursa 

noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības 

finanšu institūcija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas Rīgā, Alberta ielā 13, no plkst.10:00 līdz 17:30 

Kopumā notiks trīs apmācību kursi: 

1. kurss: 18.01., 25.01., 1.02., 8.02. (pieteikšanās līdz 13. janvārim)  

2. kurss: 8.02., 15.02., 22.02., 29.02. (pieteikšanās līdz 3. februārim)  

3. kurss: 29.02., 7.03., 14.03., 21.03. (pieteikšanās līdz 24. februārim) 

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Lai kļūtu par apmācību dalībnieku 

kādā no trim kursiem, līdz norādītajam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa. 

Vairāk par kursiem var uzzināt šeit.  

 

Aktuālie iepirkumi 

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu “Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides 

veicināšanai un dažādības vadībai”. Tā ietvaros plānots turpināt 2018. gadā aizsākto kustību 

“Dažādībā ir spēks”, kuras galvenie mērķi ir veicināt dažādības vadības atpazīstamību ar ikgadējiem 

darba devēju mērķauditorijai paredzētiem iekļaujošas darba vides veicinošiem atbalsta pasākumiem. Tas 

dod iespēju ikvienam darba devējam pieteikties iekļaujošas darba vides izvērtēšanai, pretendēt uz kādu 

no iekļaujošu darba vidi saistītām nominācijām un sekojoši, arī piedalīties informatīvās atbalsta 

aktivitātēs. Pieteikumu var iesniegt līdz 2020. gada 22. janvārim. Vairāk informācijas par iepirkuma 

piedāvājumu var atrast šeit.  Ar atbalsta pasākumu iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības 

vadība programmu var iepazīties šeit. 

 

Publicēts jaunais ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ceļvedis 2020.gadam  

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi jaunu ES 

programmas „Eiropa pilsoņiem” ceļvedi 2020.gadam. Programma „Eiropa pilsoņiem” ir svarīgs 

instruments, kura mērķis ir piešķirt Eiropas Savienības iedzīvotājiem vēl nozīmīgāku lomu 

Eiropas Savienības attīstībā. Tas var tikt panākts, finansējot projektus, kuros var piedalīties pilsoņi, jo 

programmas mērķu realizācijas gaitā var tikt padziļināta izpratne par kopīgo Eiropas vēsturi un 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/programma-eurodesk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLm2aShm7gsVJBbfrJ8ggmTZavoNvLWwzdVURFw4biqSoacQ/viewform
https://www.facebook.com/events/794201781044616/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31504
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10055%3AAtbalsta-pasakumi-ieklaujosas-darba-vides-veicinasanai-un-dazadibas-vadibai&catid=2%3Afonds&Itemid=256&lang=lv
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vērtībām. Ar jauno 2020. gada ceļvedi var iepazīties šeit. Visa aktuālā informācija par programmu 

„Eiropa pilsoņiem” un jaunajiem projektiem atrodama EACEA mājas lapā (Funding and Tenders 

portal), ko var apskatīt šeit.  

 

Izveidots pētījums par Latvijas jauniešu Jaunā gada apņemšanos 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) veiktā 

Latvijas iedzīvotāju aptauja apliecina, ka lielākajai daļai Latvijas 

jauniešu ir Jaunā gada apņemšanās (91%) un tikai 22% no viņiem 

nav skaidra plāna, kā tās īstenot. Savukārt 44% tas ir tikai daļēji 

skaidrs. Kā tad jaunieši plāno realizēt savas Jaunā gada 

apņemšanās un neaizmirst par tām? Lai gan 74% jauniešu 

apliecina, ka jūtas apmierināti ar savu dzīvi, tomēr arī viņi ir 

izvirzījuši sev mērķus, kurus sasniegt Jaunajā gadā. Populārākās 

apņemšanās jauniešu vidū ir sākt dzīvot veselīgāk (56%), 

iemācīties kaut ko jaunu, iespējams, doties uz kursiem (55%), 

lasīt vairāk grāmatu (42%) un mazāk lietot sociālos tīklus (33%). 

Savukārt 13% nolēmuši censties aizbraukt kādā jauniešu apmaiņas projektā, izmantojot programmas 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātās iespējas. Lielākā daļa aptaujāto (91%) ir apņēmušies Jaunajā 

gadā sasniegt jaunus vai arī jau sen kārotus mērķus. Vairāk par pētījuma rezultātiem var uzzināt šeit.  

 

Veikti grozījumi lauksaimnieku nevalstisko organizāciju atbalstam 

Gada nogalē zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja 

vadītājs Jānis Eglīts tikās ar lauksaimnieku nevalstiskajām 

organizācijām (LNVO), lai pārrunātu jauno kārtību, kā LNVO 

turpmāk saņems valsts atbalstu. Jaunie LNVO atbalsta 

nosacījumi paredz, ka no 2020. gada atbalstu sniedz LNVO, 

kas spēj apvienot lielu lauksaimnieku skaitu (vismaz 40 

biedrus), pārstāv dažādu jomu lauksaimniekus (vismaz 

četras jomas) un nozarē darbojas pietiekami ilgi – ir 

reģistrēta vismaz 5 gadus, tā apliecinot, ka lauksaimnieki 

attiecīgajai LNVO uzticas. Lemjot par valsts atbalsta piešķiršanu LNVO, tiks vērtēta to darbība 

iepriekšējos trijos gados, jo ir būtiski, lai finansējumu saņemtu tieši aktīvās LNVO.   

Zemkopības ministrija (ZM) ir ņēmusi vērā Valsts kontroles 2019. gada 22. jūlija revīzijas ziņojumā 

“Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie 

budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?” izteikto ieteikumu pārvērtēt LNVO finansēšanas kārtību, 

paredzot jaunus nosacījumus LNVO atbalstam. Kā uzsvēra Jānis Eglīts, ZM ir ļoti svarīga sadarbība ar 

lauksaimnieku organizācijām, jo tā sekmē lauksaimniecības nozarei un sabiedrības interesēm atbilstošu 

normatīvu izstrādi un efektīvu to realizāciju, tādējādi nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu 

pieņemšanas procesos visos līmeņos valsts pārvaldē. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EFC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/56-jauniesu-apnemas-jaunaja-gada-dzivot-veseligak-42-lasit-vairak-gramatu
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V LV PORTĀLĀ 

Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem 

No 2020. gada 7. janvāra palielināts informācijas apjoms, 

kuru Uzņēmumu reģistrs ikvienam piedāvā tiešsaistē bez 

maksas un bez autorizācijas. Kopumā pieeja tiek 

nodrošināta datiem no 14 reģistriem kā  piemēram, 

komercreģistra, komercķīlu reģistra, biedrību un 

nodibinājumu reģistra u. c. Jaunās iespējas nosaka 2019. 

gada 14. novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā 

“Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Likums 

papildināts ar 4.15 pantu, kurā noteikta reģistrācijas lietu 

publiskā un nepubliskā daļa. Publiskā informācija par 

uzņēmumiem, organizācijām un personām ir pieejama 

šeit. Ja reģistra ierakstam vai reģistrētajām ziņām ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas 

statuss vai ar normatīvo aktu ir ierobežota to publiskošana, tās iekļauj reģistrācijas lietas nepubliskajā 

daļā. Pēc reģistru atvēršanas publiski pieejama kļūst aktuālā un vēsturiskā informācija par vairāk 

nekā 650 000 tiesību subjektu, piemēram, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju 

sabiedrībām, biedrībām u.c. Ir publiski pieejami arī juridiskie fakti, piemēram, komercķīlas un 

laulības līgumi. Uzzini vairāk šeit.  

 

Iespējams pieteikties uz ES fondu finansējums pakalpojumu sniegšanai bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem 

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, būs pieejami sabiedrībā balstīti 

sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionālo spēju uzlabošanai. Šim mērķim no Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai ir paredzēti vairāk nekā 4,2 miljoni eiro. Projektu 

īstenotājiem – biedrībām vai nodibinājumiem – būs pieejams līdz 206 750 eiro liels finansējums, 

lai organizētu atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.  Tie 

ietver sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpi un “atelpas brīžus” jeb īslaicīgus diennakts sociālās aprūpes 

pakalpojumus. Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un 

speciālistu apmācībai pakalpojumu nodrošināšanai. Paredzēts, ka ES fondu programmas ietvaros 

atbalsta pasākumus varēs saņemt 1300 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra (CFLA) biedrību un nodibinājumu projektu iesniegumus atklātajā projektu atlasē 

pieņems līdz 2020. gada 2. martam. Uzzini vairāk par projektu un iespēju pieteikties šeit.  

 

Konkurss par labāko sociālo darbinieku Latvijā 2019. gadā  

Labklājības ministrija (LM) līdz 31.janvārim izsludina 

iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem 

konkursā „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”. 

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri 

aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos 

dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās 

u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās 

institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), 

sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt 

http://www.nvo.lv/
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visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, 

profesijas prestižu un labo praksi. Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, 

Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas 

Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiks organizēta 

2020.gada martā. Ar detalizētāku konkursa norises kārtību, nominantiem un kritērijiem var iepazīties 

šeit.  

 

VI PASAULĒ 
Publicēts NVO 2020. gada atzīmējamo dienu kalendārs  

Ir izveidots tieši NVO veltīts kalendārs ar nevalstisko 

organzāciju sektoram nozīmīgām, atzīmējamām  dienām un 

tēmām. Šis kalendārs aktualizē dažādus sabiedrībā nozīmīgus 

virzienus un var kalpot par ierosinātāju dažādu pasākumu 

rīkošanai, izvēloties konkrēto datumu kā, piemēram, iesaistoties 

vispasaules Zemes dienas organizēšanā. Uzzini vairāk šeit. 

 

 

AGE Platform Europe aicinu runāt par demogrāfijas politiku un novecošanu ES 

AGE platforma Eiropa un Eiropas konsorcijs ATHLOS (Ageing 

Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies) 

aicina uz tikšanos, lai Eiropas Parlamentā apspriestu 

demogrāfiskos scenārijus un veselīgas novecošanas politiku. 

Novecošana ir dabisks process, kas katru ietekmē atšķirīgi. 

Vairāki veselības un sociālie faktori, piemēram, vecums, 

dzimums, ģenētika, izglītība, fiziskā aktivitāte, smēķēšana, 

ietekmē to, cik veselīgi mēs novecojam. Tāpēc svarīgi apzināties, ko šodien jau ir iespējams darīt, lai šo 

procesu palēninātu. Pasākums notiks 28. janvārī, Briselē. Plašāku informāciju un pieteikšanos anketu 

meklēt šeit. 

 

CIVICUS Youth izveidojuši jaunu sociālo platformu jauniešiem 

Jaunā informāciju platforma (The Youth Action Lab) kas atrodama 

šeit, izveidota, lai stiprinātu jauniešu vadītās kustības visā pasaulē, 

tās kļūtu spēcīgākas un ilgtspējīgākas, cenšoties panākt pozitīvas 

pārmaiņas pasaule. Platformas veidotāju mērķis ir veidot politisko 

solidaritāti, stiprināt jauniešu spējas iesaistīties politikas 

procesos un rast piekļuvi resursiem viņu kustības atbalstam. The 

Youth Action Lab ir izmēģinājuma projekts, kuru atbalsta Norvēģijas 

attīstības sadarbības aģentūra un daļa no CIVICUS jaunatnes un pilsoniskās sabiedrības resursu sadales 

darba grupām, lai 21. gadsimtā izveidotu elastīgāku, efektīvāku, drošāku un daudzveidīgāku pilsonisko 

sabiedrību. Lai aktīvi varētu iesaistīties, līdz 5. februārim jāaizpilda pieteikuma anketa, kura atrodas šeit.   
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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 
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