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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Reģionos norisināsies diskusijas ar iedzīvotājiem par nākotnes Latviju 

Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, iekļaujošā 

procesā, izstrādājot Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. 

Pamatnostādnes noteiks, kāda būs sabiedrības saliedētības politika 

Latvijā turpmākajos 7 gados, tādēļ, piedaloties Latvijas reģionu 

iedzīvotāju diskusijās, sabiedrība varēs paust savu viedokli un rosināt 

savus priekšlikumus problēmu risināšanai.  

Lai to noskaidrotu, Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar Kultūras 

ministriju un British Council pārstāvniecību Latvijā, 2020. gada februārī 

organizēs iedzīvotāju diskusijas reģionos, lai kopīgi izvērtētu Kultūras 

ministrijas izstrādāto pamatnostādņu projektu, kas balstīts un piedāvātu 

idejas saliedētākas sabiedrības veidošanai. Saliedētas politikas 

pamatnostādnes ietver tādus jautājumus kā nacionālā identitāte un 

piederība, pilsoniska kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, un 

integrācija. Diskusiju mērķi ir: 

1) Panākt, lai visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvji piedalās Latvijas nākotnes plānošanā – palīdzētu 

tapt kvalitatīviem politikas plānošanas dokumentiem; 

2) Sadarbojoties ar ierēdņiem un politiskām amatpersonām, testēt labākus, iekļaujošākus veidus, kā 

apkopot Latvijas sabiedrības pārstāvju viedokļus un risinājumus; 

3) Izglītot un informēt sabiedrību gan par sabiedrības saliedētības politiku, gan arī sabiedrības 

līdzdalības iespējām kopumā; 

4) Veicināt iedzīvotāju ticību to spējai ietekmēt lēmumus valstī, nodrošinot atgriezenisko saikni pēc 

pirmās diskusiju fāzes, kas norisinājās 2019.gadā, un parādot, kā iepriekš sniegtie priekšlikumi ir 

iestrādāti politikas plānošanas dokumentā. 

Reģionu iedzīvotāju diskusijas notiks februāra pirmajās nedēļās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, 

Jaunjelgavā un Cēsīs,  uz kuru aicināsim iepriekšējo diskusiju dalībniekus, kā arī reģiona iedzīvotājus, 

kas reprezentē sabiedrības portretu, aptverot iedzīvotāju daudzveidību pēc dzimuma, vecuma, 
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tautības, pilsonības un nodarbošanās. Katras diskusijas laikā tapušie problēmu risinājumi un citi 

priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti tālāk Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai. Precīzāka 

informācija tiks publicēta tuvākajā laikā. 

 

Sanāksme par Latvijas pārstāvju deleģēšanas kārtību EESLK 

13.janvārī notika 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 pārstāvēja 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Pasaules Dabas fonda direktors 

Jānis Rozītis. 

Sanāksmē netika panākta vienošanās par kārtību, un tika izvirzīti divi iespējamie varianti: 

1) Saglabāt sākotnējo piedāvājumu, kurā NTSP pārstāvji lemj par 1. un 2. grupu (Darba devēji un 

darba ņēmēji), bet par 3.grupu (Dažādu interešu grupa) Memoranda padomes deleģētie pārstāvji; 

2) Izveidot komisija, kuras sastāvā ir 4 NTSP un 3 Memoranda padomes deleģētie pārstāvji, kas 

lemj par visiem 7 Latvijas pārstāvjiem EESLK.  

 

Gaidāma Konference par Eiropas nākotni: centrā jābūt iedzīvotāju vēlmēm 
15.janvārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga piedalījās sanāksmē Ārlietu ministrijā, lai pārrunātu 

Latvijas pozīcijas projektu saistībā ar Konferenci par Eiropas 

nākotni, kurā plānots iesaistīt iedzīvotājus, lai iedzīvotāji 

būtu plašu diskusiju centrā par to, kā risināt Eiropas iekšējās 

un ārējās problēmas. Eiropas Parlaments pēc debatēm ar 

Eiropas Komisijas viceprieksšēdētāju demokrātijas un 

demogrāfijas jautājumos Dubravku Šuicu un Horvātijas 

prezidentūras pārstāvi Nikolinu Brnjaču pieņēma rezolūciju, kurā 

izklāstīts tā redzējums gaidāmajai konferencei par Eiropas 

nākotni. Kā skaidro Eiropas Parlamenta deputāti, gaidāmajai 

konferencei par Eiropas nākotni centrā jānostāda iedzīvotāju 

vēlmes, tāpēc rosina: 

• izveidot vairākus tematiskus forumus ar dalībniekiem no 

visām sabiedrības grupām un dalībvalstīm; 

• konferencei jāsāk ES reforma, izmantojot augšupēju, 

pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un līdzsvarotu pieeju; 

• izveidot vairākas “pilsoņu agoras” (iedzīvotāju pārstāvju tematiskos forumus) un vismaz divus 

jauniešu agoras, kuru sastāvā vajadzētu būt 200–300 pilsoņiem, vismaz pa trim no katras 

dalībvalsts; 

• dot iespēju mainīt ES pamatlīgumu un izveidot pastāvīgu mehānismu iedzīvotāju iesaistīšanai 

Eiropas Savienības nākotnes veidošanā. 

Konferenci varētu sākt 2020. gada Eiropas dienā 9. maijā, un tā varētu ilgt līdz 2022. gada vasarai. 

Plašāka informācija pieejama šeit. 
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Kļūsti par vienu no mums! 
Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) jau gada 

noslēgumā informēja par biedrības paveiktajiem 

darbiem, realizētajiem projektiem, padarīto 

pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā 

2019. gadā (skatīt šeit). Tā kā paveikts ir patiesi 

daudz, vēlamies par to pastāstīt arī plašāk. Ik dienu 

darbojamies ar lielu entuziasmu, vienmēr paturot 

prātā LPA vērtības: sadarbība, kompetence, 

līdzdalība un mūsu misiju, pie kuras arī stingri 

turamies - Pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai 

skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās 

intereses, kas balstītas uz demokrātijas 

pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. 

Kā pirmo no mūsu darbības vizieniem vēlamies 

izcelt Interešu pārstāvību, ko aktīvi veicam gan 

lokālā, gan nacionālā, gan arī ES līmenī. Vairāk 

informācijas par Alianses paveikto Interešu 

pārstāvībā var atrast šeit. 

Mēs ļoti novērtējam ikvienu, kas iestājas par LPA 

vērtībām un aicinām kļūt par daļu no mūsu draugu 

saimes. Pievienojies, kļūstot par LPA biedru, 

brīvprātīgo, projektu atbalstītāju vai ziedotāju. 

Augsti novērtējam katru iniciatīvu, kas palīdz 

mums kopīgi veidot pilsonisku, atvērtu un zinošu 

sabiedrību! Lai mums kopā izdodas! 

 

Apmeklētājs ir pasākuma zvaigzne! 

14.janvārī Latvijas Pilsoniskā alianse rīkoja apmācības 

“Pasākumu auditorijas piesaistīšana un dažādu 

mērķauditoriju iekļaušana”.  Apmācību pirmajā daļā 

Andris Tihomirovs no www.bezrindas.lv dalījās 

pieredzē par auditorijas piesaisti no dažādiem 

aspektiem un biļešu tirdzniecības jaunumiem. Viņš 

izcēla, ka arī bezmaksas biļešu iegāde ir būtiska, lai 

panāktu, ka pasākuma dalībnieki apmeklētu pasākumu. 

Savukārt apmācību otrajā daļā Zane Matesoviča no 

British Council pastāstīja par dažādām 

mērķauditorijas vajadzībām un iekļaušanas aspektiem, 

kas var veicināt pasākuma apmeklējumu. Kā, 

piemēram, ja ir padomāts par dažādām ēdienkartēm pasākumā, tad būtu svarīgi parūpēties, ka izvēlētie 

produkti nonāktu pie konkrētās mērķgrupas. 
Latvijas Pilsoniskā alianse 2020. gadā rīkos trīs tematiskās apmācības nevalstiskajam organizācijām 

Rīgas reģionā par dažādām, NVO aktuālām tēmām. Nākamās apmācības notiks 23.janvārī, Jaunpilī, 

par NVO grāmatvedības un lietvedības aktualitātēm.  

Pieteikties apmācībām vēl var paspēt šeit. Ar apmācību programmu var iepazīties šeit.   
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Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa "Par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā" 

rezultātiem. 

 

Aicinām veikt aptauju 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.  

 

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. 
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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.  

 

 

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.  

 

NVO var 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. 
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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.  

 

“Biedru telpā” – Rīgas Centra attīstības biedrība 

Rīgas Centra attīstības biedrība (RCAB) dibināta 2019.gada maijā ar mērķi 

īstenot aktivitātes, kuru rezultātā cilvēkiem būtu vēlme atgriezties, dzīvot un 

pavadīt laiku Rīgas centrā, kā arī veicināt publiskās telpas izmantošanu. Kā 

stāsta viens no trim biedrības dibinātājiem un valdes loceklis Toms Krilovs, 

dibināt biedrību iedvesmojusi organizācijas “Pilsēta cilvēkiem” aktīvā darbība. 

Toms Krilovs ar ģimeni un domubiedriem dzīvo centrā un tā kā centra apkaimē 

nav savas biedrības, tika nolemts kopā ar domubiedriem Aneti Kauci un Jāni 

Aufmani izveidot Rīgas Centra attīstības biedrību un kļūt par Rīgas apkaimju 

alianses daļu. Šonedēļ “Biedru telpā” intervija ar  Rīgas Centra attīstības 

biedrības valdes priekšsēdētāju Tomu Krilovu. 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 

Konsultāciju diena biedrībām un nodibinājumiem 

Kurzemes NVO centrs rīko bezmaksas individuālās 

konsultācijas biedrībām un nodibinājumiem vadības, 

juridiskajos, grāmatvedības, u.c. jautājumos. Konsultācijas 

vadīs Kurzemes NVO centra valdes locekle, grāmatvede, LM 

Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere. Katras 

konsultācijas ilgums būs viena stunda. Intereses gadījumā 

zvanīt pa tālr. 20336896 (Līga) vai rakstīt uz 

birojs@kurzemesnvo.lv. Kopumā Kurzemes reģionā 

paredzētas 8 konsultāciju dienas dažādās pilsētās: Alsungā, 

Skrundā, Talsos, Aizputē, Grobiņā, Ventspilī, Dundagā, Saldū.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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://nvo.lv/uploads/202001161547163962.pdf
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Atsākta pieteikumu pieņemšana radošo personu atbalsta programmai 

“Latvijas Radošo savienību padome no 2020. gada 6. janvāra aicina pieteikties Radošo personu atbalsta 

programmai. Radošo personu atbalsta stipendiju var saņemt, ja : 

1) radoša persona tās profesionālās darbības specifikas dēļ īslaicīgi nav saņēmusi turpmākai radošai 

darbībai nepieciešamos ienākumus; 

2) īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā; 

3) pensionāriem sadzīves apstākļu nodrošināšanai. 

Vairāk par kritērijiem atbalsta saņemšanais un kontaktinformāciju var atrast šeit. 

 

“Satori” diskutēs par dusmīgo un neredzamo jaunatni 

Trešdien, 15. janvārī, plkst. 19.00 Kaņepes kultūras centrā 

notiks interneta žurnāla “Satori” rīkota publiska 

diskusija “Es neko negribu, gribu visu!” par 

jauniešiem un pilsonisko aktīvismu. 2019. gadā žurnāls 

“Time” par gada cilvēku atzina 17 gadus veco klimata 

aktīvisti Grētu Tunbergu. Šis novērtējums apliecina, ka 

jaunieši mūsdienās ir spējīgi ietekmēt procesus un cilvēku 

prātus. Kurā brīdī jaunietis kļūst par “pieaugušo”– iegūst 

spēju rīkoties un uzņemties atbildību? Cik liela ir jauniešu 

vara, un vai “pieaugušie” viņiem liek šķēršļus? Kādas mūsdienās ir jauniešu attiecības ar sabiedrību un 

valsti, cik liela ir viņu iesaiste pilsoniskajos procesos? Cik daudz jaunieši zina par politiku, un vai 

vēlēšanu tiesības vajadzētu piešķirt no 16 gadu vecuma? Cik liela atbildība jauniešu izglītošanā par 

pilsonisko sabiedrību un politiku ir “pieaugušajiem” – vecākiem, politiķiem un skolām? 

Par šiem un citiem jautājumiem ”Satori”un biedrības Eiropas Kustība Latvijā rīkotajā diskusijā 15. 

janvārī Kaņepes kultūras centrā sarunāsies mūziķis un podkāsta “Pēdējā pilīte”veidotājs Jānis 

Krīvēns (krivenchy), publiciste Linda Curika, vidusskolniece un aktīviste Janta Paula Putniņa, 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolotājs Jānis Arājs un biedrības Eiropas Kustība Latvijā prezidents 

Andris Gobiņš. Diskusiju vadīs “Satori”galvenais redaktors Henriks Eliass Zēgners.   

  

Diskusija top sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā un ir daļa no Kultūras ministrijas atbalstu 

saņēmušā projekta “Eiropas pēdas Latvijā 2019/2020”. Ieeja bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās. 

 

Operetes teātrī  “SILVA. Čardaša karaliene” 

1.februārī Alūksnē un 8. februārī VEF Kultūras pilī 

būs iespēja baudīt opereti ārpus laika un robežām 

“SILVA. Čardaša karaliene”. Vispopulārākā ungāru 

komponista Imres Kālmāna operetes “SILVA. Čardaša 

karaliene” sižets stāsta par divām pasaulēm, kas savij 

mīlnieku — Silvas un Edvīna dzīves. Silva Varesku ir 

pazīstama kabarē dziedātāja – multimāksliniece, kuras 

iekšējā pasaule nepazīst robežas. Silvas personība ir tik 

vilinoša un ugunīga, ka viņu iemīl princis Edvīns fon 

Liperts – Veilersheims, kuram ir “paredzēta” līgava no aristokrātiskās pasaules. Silvas izvēle starp 

mākslu un mīlestību pašā karjeras plaukumā ir sarežģīta un grūta, kas liek skatītājam līdzpārdzīvot un 

ievelk izrādē pa īstam. Galvenajā, Silvas Varesku lomā — Anta Jankovska (Itālija, soprāns, balerīna). 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.kkf.lv/index/radošo-personu-atbalsta-pasākumu-programma.html
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Debijas: Edvīna lomā – Dainis Skutelis, Stasijas lomā – Valērija Koļago, Ronsdorfa lomā – Imants 

Erdmans. Vairāk informācijas un iespēju nopirkt biļeti meklējiet šeit.  

 

Gada dzīvotne 2020 - parkveida pļava 

Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņojis, ka 2020. 

gada dzīvotne ir parkveida pļava. Parkveida pļavas 

un ganības ir dzīvotne ar izklaidu augošiem lieliem 

un seniem kokiem vai koku un krūmu grupām, kas 

mozaīkveidā mijas ar klajiem zālāju fragmentiem. 

Latvijā šī dzīvotne ir ļoti reta – ieskaitot ļoti 

sliktā stāvoklī esošās, saglabājušies tikai 1400 ha 

parkveida pļavu un ganību, kas ir 0,02% no 

Latvijas teritorijas. LDF padomes priekšsēdētāja 

Inga Račinska akcentē, ka parkveida pļavas un 

ganības par gada dzīvotni Latvijas Dabas fonds 

šogad izvēlējās kā simbolu tam, ka cilvēks ar 

savu saimniecisko darbību var uzturēt un vairot dabas daudzveidību. Tā ir vieta, kur vienkopus 

pastāv izcila ainava, unikāla dabas daudzveidība un aktīva cilvēka saimnieciskā darbība. Līdz ar to 

parkveida pļavas ir gan stāsts par mūsu pagātni, gan iespēja meklēt atbildes ilgtspējīgam dzīvesveidam 

nākotnē. Vairāk par par gada dzīvotni var uzzināt šeit. 

 

Atzinums par VARAM konceptuālo ziņojumu par līdzdalības budžetēšanu 

Domnīcas PROVIDUS pētnieces Līga Stafecka un Sintija 

Tarasova 2020.gada 7.janvārī nosūtīja Vides aizsardzības un 

reģionālo lietu ministrijai atzinumu par konceptuālo ziņojumu 

“Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”. Pētnieces atzinīgi 

vērtē VARAM ieguldījumu, izstrādājot iespējamos risinājumus 

līdzdalības budžeta ieviešanai Latvijas pašvaldībās. Pētnieces arī 

piedāvā četrus priekšlikumus tam, lai konceptuālo ziņojumu 

pilnveidotu: 

1) Nepieciešams pārskatīt Konceptuālajā ziņojumā paredzēto 

minimālo finansējuma apjomu, jo paredzētais slieksnis pašvaldībām ir pārāk augsts un var atturēt no 

metodes ieviešanas. 

2) Konceptuālajā ziņojumā nepieciešams precizēt, vai VARAM ieskatā projektu ideju izstrādes 

detalizācijas pakāpi ideju iesniegšanas posmā nosaka valsts vai tas ir nacionāli noteikts princips. 

Providus ierosina to atstāt kā pašvaldību kompetences jautājumu, bet VARAM vadlīnijās izskaidrot šī 

posma nozīmi un iesaistīto pušu lomu. 

3) Izskaidrot atšķirību starp sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu un projektu konkursiem. 

4) Nepieciešams sniegt ieteikumus pašvaldībām, kā rīkoties gadījumā, ja tās vēlas izmantot sabiedrības 

līdzlemtu budžetēšanu kā metodi, līdz tiek izstrādāts Konceptuālajā ziņojumā paredzētais nacionāla 

mēroga IT rīks.  

Pilns atzinuma teksts pieejams šeit. Atzinums balstīts Providus organizētā pašvaldību aptaujā, kuras 

rezultātu apkopojums pieejams šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.operetesfonds.lv/silva.html
https://ldf.lv/lv/article/gada-dzivotne-2020-parkveida-plava
http://providus.lv/article_files/3632/original/Providus_atzinums_VARAM_Konceptuālajam_ziņojumam.pdf?1578493344
http://providus.lv/article/aptaujas-atbilzu-apkopojums-par-varam-konceptualo-zinojumu-par-lidzdalibas-budzetesanu
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III NVO INFORMĒ 

“Uzlādē baterijas” un iegūsti jaunas zināšanas dažādības vadībā Ventspils pusē! 

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju 

parks”(VATP) sadarbībā ar Sabiedrības 

integrācijas fondu (SIF) aicina uzņēmumu, 

institūciju un organizāciju, NVO darbiniekus 

apmeklēt dažādības vadības mācības  “Skatu 

Punkti: Cieņa”, kas notiks no 12. līdz 14. 

februārim viesu namā “Raganas slota” Vārves 

pagastā, Ventspils novadā. Mācības ir bezmaksas 

un to laikā tiks nodrošinātas naktsmītnes un 

ēdināšana, kā arī segti ceļa izdevumi. Mācību 

laikā paredzēts pilnveidot dalībnieku spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar 

mērķi veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un 

iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, 

īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu 

aspektiem. Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas 

atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu organizācijā. Mācības vadīs pieredzējuši lektori, kuri sniedz 

detalizētu ieskatu mācību tēmās. Šīs trīs dienas ir piepildītas ar interaktīviem uzdevumiem, kas 

nodrošina neaizmirstamu personisku līdzpārdzīvojumu mācību procesā. Tas būs pieredzes stāsts par to, 

kā īstenot dažādības vadību savā organizācijā, kādi ir praktiskie instrumenti darbinieku efektīvai un 

cieņpilnai sadarbībai ar darba devēju. Reģistrējies mācībām līdz 7. februārim var šeit. Vietu skaits 

ierobežots. No vienas organizācijas aicināti piedalīties ne vairāk kā divi pārstāvji. Jautājumu gadījumā 

sazināties ar vadošo eksperti Rasmu Pīpiķi, zvanot uz tālruņa numuru 26044862. 

 

Izsludināts konkurss programmā “NVO fonds” 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu 

konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta 

finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros. Programmas mērķis ir 

stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un 

demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, 

iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām 

sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt 

lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu 

Latvijai. 

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver 

šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem): NVO 

darbības stiprināšana; NVO interešu aizstāvības stiprināšana; Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības 

aktivitātēm; NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana. Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan 

vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi 

nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.  

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts 

budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadam ir 1 097 000 EUR. Projektu iesniegumu iesniegšanas 

termiņš ir 2020.gada 6.februāris. Vairāk informācijas par projektu iesniegšanu iespējams iegūt šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.skatupunkti.lv/
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10822%3AIzsludinats-konkurss-programma-NVO-fonds&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
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Kļūsti par saimnieku savam saimes galdam! 

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta 

programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats 

savam SAIMES GALDAM”. Bezpeļņas 

organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās 

nonākušiem cilvēkiem, tiek aicinātas veikt 

zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai 

savam saimes galdam un līdz 17. februārim 

pieteikt projektu idejas. Šīs programmas ietvaros 

Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu 

bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās 

nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas 

apkaimes iedzīvotājus zemkopības darbos, kas 

uzlabo viņu dzīves apstākļus. Atbalstu ieguvušās 

organizācijas sarūpē sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas 

dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizē konsultācijas 

ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. Šogad 

paredzētais finansējums programmas projektiem ir 15 000 eiro, vienam projektam ieteicamais budžets 

ir līdz 1500 eiro. Vairāk par iespēju pieteikties projektam var atrast šeit.  
 

Notiks Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” atklāšanas pasākums 

Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības 

veidošanos, Labklājības ministrija turpina 

sabiedrības informēšanas kampaņu “Cilvēks, 

nevis diagnoze!”, aicinot ikvienu uz iesaistošu 

spēli, kas palīdzēs kliedēt sabiedrības 

aizspriedumus un stereotipus par cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem, izceļot galvenās 

vērtības, kas vieno visas sabiedrības grupas. 

“Cilvēks, nevis diagnoze!” kampaņas mērķis 

ir kliedēt sabiedrības aizspriedumus, mītus 

un stereotipus par cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem (FT) un 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, izceļot vērtības, kas vieno visas sabiedrības grupas. 
Kampaņas atklāšanas pasākuma ievadā notiks īsa spēle, kas palīdzēs ieraudzīt sabiedrību vienojošās 

vērtības, kā arī mudinās saskatīt cilvēku kā individualitāti, nevis pievērst uzmanību viņa iespējamām 

diagnozēm. Pasākums notiks 22. janvārī plkst. 11.00 T/C “Galerija Centrs”. Pasākumā piedalīsies 

Latvijas Republikas labklājības ministre Ramona Petraviča, veselības centra “Vivendi” psihiskās 

veselības aprūpes virziena vadītāja, psihiatre dr. Inga Zārde un biedrības „Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” 

vadītājs Māris Grāvis. Vairāk informācijas par gaidāmo pasākumu var uzzināt šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/saimes-galdam/
https://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/saimes-galdam/
http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/saimes-galdam/
https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/projektu-konkurss-saimes-galdam/
https://www.apeirons.lv/kampanas-cilveks-nevis-diagnoze-atklasanas-pasakuma-aicina-saskatit-sabiedribu-vienojosas-vertibas/
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Pieejams finansējums sadarbībai ar ASV 
Biedrības, bezpeļņas organizācijas un izglītības 

iestādes, kā arī jomu profesionāļi var pieteikties 

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijai 

un atbalsta programmai Baltijas - Amerikas Dialogs, 

kas piedāvā finansējumu zināšanu apmaiņas 

veicināšanai starp Latviju un ASV. Jebkuras jomas 

nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības 

iestādes var piesaistīt finansējumu ASV speciālista, 

eksperta vai vieslektora vizītes organizēšanai un 

uzturēšanās izdevumu segšanai. Pieejamais 

finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru. ASV speciālists var tikt piesaistīts kā pasākuma 

galvenais eksperts vai arī kā viens no vairākiem runātājiem. Programmas galvenais mērķis ir 

lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru 

sakārtošanai, kultūras, veselības, izglītības un citu jomu attīstībai. Pieteikties Baltijas-Amerikas 

Dialogs programmas stipendijai var līdz 2020. gada 1. februārim, nepieciešamos dokumentus 

iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā.  Dalība Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendiju 

programmās ir bezmaksas, stipendiātus izvēloties konkursa kārtībā. Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds 

darbojas Baltijas valstīs kopš 2010. gada rudens. Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV un Igauniju, 

Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi 

un demokrātisko procesu attīstību. Vairāk par šo iespēju var uzzināt šeit. 

 

Var pieteikties UNESCO Pasaules preses brīvības balvai 

Mediji, profesionālās un nevalstiskās organizācijas, kas 

darbojas žurnālistikas nozarē vai vārda brīvības jautājumos, 

aicinātas izvirzīt kandidātus 2020. gada UNESCO Pasaules 

preses brīvības balvai. UNESCO Pasaules preses brīvības 

balva dibināta par godu 1986. gadā nogalinātajam 

Kolumbijas laikraksta „El Espectador” redaktoram 

Giljermo Kano Isazam (Guillermo Cano Isaza), kurš bija 

aktīvs Kolumbijas narkotiku biznesa kritiķis. Balvas 

mērķis ir godināt tās personas, organizācijas un 

institūcijas, kuras ir sniegušas vērā ņemamu 

ieguldījumu, aizstāvot vai veicinot preses un vārda 

brīvību, īpaši, ja ieguldījums saistīts ar nopietnu risku. Balvu pasniedz ik gadu, atzīmējot Pasaules 

preses brīvības dienu  - 3. maijā. Plānots, ka šogad laureāts tiks sveikts 23. aprīlī, saņemot naudas balvu 

25 000 ASV dolāru apmērā. Kandidātus balvai var pieteikt līdz 2020. gada 15. februārim, aizpildot 

pieteikuma anketu un nosūtot to UNESCO Vārda brīvības un mediju attīstības nodaļai. Katra valsts var 

iesniegt 3 pieteikumus, tādēļ pirms kandidāta nominēšanas nepieciešams informēt UNESCO Latvijas 

Nacionālo komisiju, sūtot e-pastu uz office@unesco.lv. Vairāk informācijas un pieteikuma anketu var 

meklēt šeit. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
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Konkurss “Radošās Eiropas” iniciatīvas “Music Moves Europe” ietvaros 

Iniciatīvas “Music Moves Europe” ietvaros izsludināts 

jauns konkurss “Kopizveides un kopražošanas shēma 

mūzikas sektoram (CO-CREATION and CO-

PRODUCTION scheme for the music sector)”. 

Konkursa mērķis ir atklāt un atbalstīt vismaz 10 

inovatīvus un ilgtspējīgus kopizveides un kopražošanas 

pilotprojektus, kas paredzēti dziesmu autoriem un 

mūziķiem ar skaidri redzamu Eiropas pievienoto vērtību, lai veicinātu Eiropas mūzikas repertuāra 

attīstību. Galvenajam uzsvaram jābūt liktam uz to, lai savestu kopā dažādu tautību dziesmu 

autorus un mūzikas izpildītājus ar dažādām pieredzēm, lai izveidotu daudzveidīgu mācību vidi, 

kas veicina radošumu un savstarpēju mācīšanos. Projektu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 30.marts. 

Varāk par konkursu un pieteikšanos var atrast šeit. 

 

Ziemeļu un Baltijas valstu NVO grantu programma 

NVO, kas darbojas sabiedrības interesēs ar mērķi palielināt sociālo kohēziju 

un stiprināt pilsonisko sabiedrību, var iesniegt projekta pieteikumus 

Ziemeļvalstu Ministru padomes nevalstisko organizāciju grantu programmai.  

2019.gadā programmas ietvaros finansiālo atbalstu saņēma 5 pieteikumi par kopējo 

summu 45 530 eiro. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas atbalstu 

2019.gadā saņēma biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, lai pētītu atvērtās 

pārvaldības partnerības platformas lomu datu atvēršanā un noskaidrotu sabiedrības 

viedokli par datu pieejamību un izmantošanas potenciālu korupcijas novēršanā. Atbalstu saņēma arī 

Valmieras Attīstības aģentūra, lai uzsāktu darbu pie koprades darbnīcas izveides, ko plānots atvērt 

2020.gada februārī. Koprades darbnīcas mērķis ir kļūt par ilgtspējīgu vietu, kas sekmē radošumu, 

veicina jaunu uzņēmumu veidošanos un vietējās sabiedrības iesaisti. Tāpat tika atbalstīts Ekodizaina 

kompetences centra iesniegtais projekts par ilgtspējīgu un veselīgu lauksaimniecību, kura ietvaros notiks 

seminārs par pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā un to, kā labāk aizsargāt cilvēku veselību un vidi. 

Rīgas Urbānā institūta projekts par kopienu attīstības jautājumiem šo tēmu aktualizēja 2 radošajās 

darbnīcās, bet Imantas apkaimes iedzīvotājus augusta beigās aicināja uz Imantas svētkiem Anniņmuižas 

parkā. JCI Latvia projekts atbalstīja konferences “Ilgtspējīgas pieejas un instrumenti zaļas, viedas, 

pieejamas un radošas nākotnes nodrošināšanai” rīkošanu, iesaistot JCI kolēģus no Igaunijas, Dānijas, 

Somijas un Islandes.  

Pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 1. martam. Informāciju par projektu iesniegšanu var atrast 

šeit. Programmas kontaktpersona Latvijā ir Daina Mežecka, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja 

Latvijā padomniece, tālrunis: +371 29394399, e-pasts: daina@norden.lv 

 

NVO seminārs organizācijas līderiem 

Trešdien, 22. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, notiks seminārs “Organizācijas līderim 

nepieciešamo iemaņu attīstīšana”. Semināra gaitā dalībnieki izzinās atšķirības starp līdera un 

vadītāja funkcijām un īpašībām, apgūs stresa noturības, pārvaldības un izdegšanas mazināšanas 

metodes. Klātesošie mācīsies izprast emocionālās inteliģences nozīmi darbā ar cilvēkiem vai grupu 

vadīšanā. Lektore ieskicēs arī grupu jeb komandu attīstības stadijas un to dinamiku. Semināru vadīs 

Evija van der Beek, Mg. Sc. administr., diplomēta un sertificēta supervizore, Supervīzijas apvienības 

biedre, profesionāls koučs. Pieteikties semināram var šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction?fbclid=IwAR0bKcW08r-3Ig4EfYsOlokIjodXp85rmhZXiA9sWNxesLaYAEbOC7rGzPw
https://www.ncmgrants.org/
mailto:daina@norden.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7QFD8Ef7wM_hPg902GXGX_bzGxQhfjd7LrPyOJEkTTw-Ozg/viewform
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Iespēja pieteikties “EuroPeers” mācībām Bonnā  

Jaunieši, kuri ir piedalījušies programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos un vēlas dalīties savā pieredzē ar 

citiem jauniešiem, var pieteikties mācībām, kas  norisināsies no 2020. gada 

18. līdz 22. martam Bonnā, Vācijā. “EuroPeers” ir jauni cilvēki, kuri jau 

ir piedalījušies programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” vai 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā”, un dalās savā pieredzē, informējot 

citus jauniešus par iespējām piedalīties kādā no starptautiskajām 

programmām. Šajās mācībās tiks stāstīts, kā organizēt dažāda veida “EuroPeer” pasākumus un kā 

efektīvi dalīties ar savu pieredzi jauniešu vidū. Mācību laikā būs iespēja apmeklēt darbnīcas par jauniešu 

iespējām Eiropas programmās, mobilitātes programmās, kā arī apmeklēt darbnīcas par projekta vadību 

un PR aktivitātēm. Mācību ietvaros būs arī iespēja organizēt savu pirmo “EuroPeers” aktivitāti un 

noslēgumā dalībnieki iegūs sertifikātu. Pieteikties mācībām līdz 2020. gada 9. februārim. Papildus 

informāciju par “EuroPeer” projektu un pieteikšanos var atrast šeit.  

 

V LV PORTĀLĀ 

Papildināts sociālo pakalpojumu klāsts  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā papildināti pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi, 

tiks pilnveidots no psihoaktīvajām vielām atkarīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturs, 

kā arī sociālās palīdzības saņēmējam par dažām stundām palielināts paša līdzdarbošanās stundu skaits. 

Grozījumi likumā stājas spēkā  no 13. janvāra, atsevišķas tā normas – vēlākā termiņā. Sociālo 

pakalpojumu sniegšanas pamatprincipos iekļauta situācija ar katastrofā cietušām un katastrofas seku 

likvidēšanā iesaistītām personām, paredzot, ka tām šajā likumā noteiktie valsts vai pašvaldību pilnībā 

vai daļēji finansētie sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti prioritārā kārtībā un atbilstoši katastrofas 

cēlonim, veidam un apmēram. Ar izmaiņām likumā ir pilnveidots no psihoaktīvajām vielām 

atkarīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturs, papildinot pakalpojuma saņēmēju 

loku. Likuma 13. pantā (“Valsts pienākumi sociālo pakalpojumu sniegšanā”) arī līdz šim bija paredzēta 

sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no 

narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām. Turpmāk sociālā rehabilitācija 

paredzēta arī bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no atkarību izraisošiem procesiem. Vairāk 

par izmaiņām iespējasm uzzināt šeit. 

 

Nodarbināto apmācībās no ES fondiem plāno investēt 6,4 miljonus eiro 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 

projektu iesniegumu atlasē par apmācību 

organizēšanu nodarbinātajiem saņēmusi sešus 

projektu iesniegumus, kuros kopumā paredzētas 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

investīcijas vairāk nekā 6,4 miljonu eiro apmērā. 

Projektu pieņemšana ES fondu programmā dažādu 

apmācību organizēšanai komersantiem noslēdzās 

2019. gada nogalē. Pēc projektu apstiprināšanas – 

provizoriski š.g. aprīlī - informācija par 

apstiprinātajiem projektiem, t.sk. projektu 

īstenotāju kontaktinformācija, tiks publicēta CFLA 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/europeers-macibas-bonna-vacija
https://lvportals.lv/skaidrojumi/312089-papildinats-socialo-pakalpojumu-klasts-2020
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mājaslapas sadaļā “Projektu īstenošana”. CFLA otrajā atlases kārtā ir saņēmusi sešus projektu 

iesniegumus ar kopējo ERAF investīciju prasījumu vairāk nekā 6,4 miljonu eiro apmērā. Projektam 

var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuri pārstāv tādas nozares kā informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, kokrūpniecība, būvniecība un pakalpojumu nozare. Plānots, ka, 

realizējot projektus, tiks apmācīti 4008 darbinieki, tādējādi nodrošinot 260 komersantus ar 

atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku.Vairāk informācijas iespējams atrast šeit.  

 

Apstiprina likumprojektu “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” 

Turpinot Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas pakāpenisku ieviešanu, Ministru kabinets 

apstiprinājis Aizsardzības ministrijas sagatavoto likumprojektu “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts 

aizsardzībā”. “Valsts aizsardzības mācības apgūšana un brīvprātīga iestāšanās Jaunsardzē veicina bērnu 

fizisko sagatavotību un patriotismu. Taču nedz jaunsargiem, nedz arī Valsts aizsardzības mācību 

apgūstošiem vidusskolēniem pēcāk nav obligāti jāuzsāk militārā karjera. Tādēļ, ņemot vērā arī Valsts 

kontroles ierosinājumus, esam izveidojuši  skaidru normatīvo regulējumu valsts aizsardzības prasmju 

apgūšanai,” pauda aizsardzības ministrs Artis Pabriks, skaidrojot, ka  apstiprinātais likumprojekts bērnu 

un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā nodalīs no Militārā dienesta likuma. Jaunā likumprojekta 

mērķis ir dot iespēju bērnam vai jaunietim, darbojoties Jaunsardzē vai mācoties valsts 

aizsardzības mācību, apgūt viņa vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts 

aizsardzībā. Darbošanās Jaunsardzē un valsts aizsardzības mācības apguve ir virzīta uz pilsoniskās 

apziņas un patriotismu attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības 

uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un konkrēti valsts aizsardzībā pielietojamu 

iemaņu apguvi. Saskaņā ar likumprojektu, Jaunsardzes darbu, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanu valsts 

aizsardzībā organizēs un īstenos Jaunsardzes centrs, kas saņems atbalstu no valsts un pašvaldību 

institūcijām. Savu mērķu īstenošanā Jaunsardzes centrs sadarbosies arī ar biedrībām un 

nodibinājumiem, kā arī nevalstiskām organizācijām. Vairāk var  par likumprojektu var uzzināt šeit. 

 

VI PASAULĒ 

Projektu konkurss sociālo uzņēmumu attīstībai 

Izsludināts projektu konkurss ar mērķi sagatavot ES līmeņa finanšu instrumentu, kas tiks uzsākts 

saskaņā ar InvestEU fondu. Projektu aktivitāšu ietvaros ir plānots arī mudināt mācīties no 

dažādiem modeļiem un labas prakses, attīstot un uzlabojot sociālās finanses ES, organizēti 

daloties un izplatot ekspertīzi un pieredzi. 

Informatīvais vebinārs par projekta konkursa nosacījumiem ir plānots 2020. gada janvāra beigās. 

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 31.martam. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
 

Iespēja iesaistīties brīvprātīgajā darbā 

Volunteer World ir pasaules mēroga brīvprātīgo 

organizācija, kura piedāvā ikvienam, kurš vēlas kļūt par 

brīvprātīgo izvelēties no vairāk ka 1600 projektiem, 

kuros iesaistīties. Organizācijas platforma piedāvā 

meklētājprogrammā ievadīt datumus un valstis, lai 

izvēlētos un salīdzinātu labākās brīvprātīgo programmas 

ārzemēs. Uzzini vairāk informācijas šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://www.volunteerworld.com/en
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Kāpēc G20 procesā  2020. gadā netiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība? 

Ikgadējā G20 samitā tiekas pasaules spēcīgākās valdības un lielāko ekonomiku pārstāvji. Sammiti 

parasti pievērš pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanību un - bieži - protestētājus no visas pasaules, kuri 

vēlas saukt pie atbildības šīs valdības. 

Mazāk pazīstams ir plašais sagatavošanās sanāksmju cikls, kas notiek līdz G20 valstu vadītāju samitam. 

Neskatoties uz daudzajiem procesa ierobežojumiem un izaicinājumiem pilsoniskajai sabiedrībai, šī ir 

iespēja sniegt ieteikumus tieši valstu varas iestādēm un ietekmēt globālo darba kārtību jautājumos, kas 

ietekmē miljardiem cilvēku. Dažos pēdējos gados G20 ir pat organizējusi īpašu sanāksmi pilsoniskajai 

sabiedrībai, kas pazīstama kā Civil 20 (C20). 

Tomēr 2020. gadā pilsoniskās sabiedrības organizācijas nepiedalīsies C20, jo samits notiks Saudū 

Arābijā. CIVICUS norāda, ka Saūda Arābijā regulāri arestē un sauc pie atbildības cilvēktiesību 

aizstāvjus, cenzē vārda brīvību, ierobežo pārvietošanās brīvību. Īstu reformu vietā, lai uzlabotu 

cilvēktiesības valstī, Saūda Arābijas rīko nozīmīgus, starptautiskus pasākumus valstī, tai skaitā G20 un - 

caur valdības pilnvarotu NVO - C20. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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