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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Latvijas Pilsoniskajai aliansei būs būt – par nākošajiem 15! 

Piektdiena, 17. janvāris, Latvijas 

Pilsoniskajai aliansei bija īpaša 

diena, jo tika atzīmēta alianses 

pastāvēšanas 15 gadu jubileja - tieši 

pirms 15 gadiem LR Uzņēmumu 

reģistrā, Biedrību un nodibinājumu 

reģistrā tika ierakstīta biedrība 

“Latvijas Pilsoniskā alianse”. Tomēr 

par īsto alianses dzimšanas dienu 

tiek uzskatīts 2004.gada 14. 

decembris, kad 27 nevalstiskās 

organizācijas un 12 fiziskas personas 

sapulcē vienojās par jumta 

organizācijas dibināšanu, kura 

uzņemsies vispārējas rūpes par 

pilsoniskās sabiedrības attīstību 

Latvijā, lai biedrības un nodibinājumi, kā arī iedzīvotāji var līdzdarboties demokrātiskos procesos valstī, 

tai skaitā lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sniegt tādus pakalpojumus, ko valsts viena nevar 

nodrošināt.  

Kā no pirmās dienas, tā šodien, mūsu misija ir palikusi nemainīga: pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, 

tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas 

pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Tādā virzienā turpinām arī strādāt! 

Ja kādu iemeslu dēļ jums nebija iespēja būt klātesošiem alianses dzimšanas dienas svinībās, vēlamies 

sniegt nelielu ieskatu LPA direktores Kristīnes Zonbergas svētku uzrunā viesiem:  

“Paldies par to, ka atbalstiet Latvijas Pilsoniskās alianses misiju ar savu ieguldījumu - esot mūsu biedri, 

padomes locekļi, darbinieki, un sadarbības partneri no publiskās pārvaldes, biznesa un diplomātiskā 

sektora. Tas, kas šodienas viesus svinībās vieno, ir sabiedrisks labums. Neskatoties uz to, vai kāds no 
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mums ir NVO, valsts amatpersona, politiķis vai biznesa vai diplomātiskā sektora pārstāvis, mums 

visiem rūp Latvija, tās cilvēki un demokrātija.  

Sadarbībā mēs esam spējuši sasniegt daudz, ar ko Latvija var lepoties, tai skaitā, radot daudz un dažādus 

sabiedrības līdzdalības mehānismus un atvērtu publisko pārvaldi - par to citviet pasaulē mūs apskauž. 

Taču ikvienā jomā ir jāaug, arī demokrātijas praksēs, ko arī nemitīgi pieprasa sabiedrība, tādējādi radot 

spiedienu uz amatpersonām un politiķiem par modernākas, efektīvākas un atvērtākas pārvaldes radīšanu. 

Un tādēļ dažreiz rodas sajūta, ka pilsoniskā sabiedrība un publiskā pārvalde ir ierakumu pretējās pusēs, 

bet tajos brīžos ir vērts sev atgādināt, ka patiesībā mūs vieno viena lieta – tā ir demokrātijas 

stiprināšana Latvijā, tikai mēs katrs to darām no savām pozīcijām un ar atšķirīgām metodēm.  

Ļoti spilgti pēdējos gados iezīmējas pilsoniskās sabiedrības izaugsme – iedzīvotāji un NVO prasa 

jēgpilnu līdzdalību, tiem nepietiek tikai ar iespēju piedalīties procesos, bet tiek prasīts rezultāts un 

atgriezeniskā saikne, kas liecina par pieaugošo pilsonisko atbildību.  NVO sniegtie pakalpojumi kļūst 

arvien inovatīvāki, unikālāki un konkurētspējīgāki - NVO darbinieki ir profesionāļi savās jomās un 

sniedz neaizstājamu ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem. Arī pats sektors arvien biežāk runā par labas 

pārvaldības principiem – atklātību, ētiku nevalstiskajās organizācijās, kas ir arī sektora brieduma 

pazīme.  

Tas arī prasa no alianses darīt visu iespējamo un pat dažreiz neiespējamo vai kā minimums, uz robežas 

ar neiespējamo, lai šiem cilvēkiem nevalstiskajā sektorā, kurus vada misijas apziņa palīdzēt 

līdzcilvēkiem un valsts izaugsmei kopumā, ir iespēja to darīt. Tas, nenoliedzami, uzliek milzīgu 

atbildību aliansei, it īpaši birojam, kas ikdienā rūpējas par nevalstiskā sektora labsajūtu, mēģina noturēt 

konstruktīvu dialogu ar publisko pārvaldi pat karstākos brīžos, un pilda biedru un padomes lemtos 

uzdevumus. Es varu apliecināt, ka mēs uzdotos pienākumus un piešķirto uzticības kredītu uztveram ar 

milzu atbildību, un esam daļa no šiem misijas cilvēkiem ar sapni par stipru, aktīvu un zinošu 

pilsonisko sabiedrību. Paldies manai komandai, ka esat piekritušas būt daļa no šiem procesiem un esat 

mans atbalsta punkts katru dienu.  

Kad saņēmām sveicienus uz 15. dzimšanas dienu pagājušā decembrī, aizdomājos, kā būtu, ja tolaik šie 

aktīvisti nebūtu skatījušies tālredzīgi un nodibinājuši Latvijas Pilsonisko aliansi. Jo darba un 

izaicinājumi vēl joprojām mums netrūkst un ambīciju, ko vēl sasniegt, arī nemazinās. Tāpēc paldies 

jums par šo drosmīgo ideju. Dibinātāju vidū bija arī Rasma Pīpiķe, kas ilglaicīgi vadīja aliansi. Arī 

alianses ilggadējs padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš daudz paveicis LPA darbības stiprināšanā. Lai 

gan abi iepriekš minētie alianses aktīvisti nevarēja ierasties uz svinībām, viesiem bija iespēja noskatīties 

viņu video sveicienus.”  

Pateicamies par katru jauko vārdu, sveicienu, par ikvienu viesi, kas varēja būt klātesošs un izbaudīt šo 

vakaru kopā ar mums! Paldies mūsu biedriem, draugiem, atbalstītājiem! Liels prieks par vakara gaitā 

saņemtajiem rakstiskiem apsveikumiem no Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Ināras 

Mūrnieces, kuru mums svinīgi nodeva alianses biedrs, atbalstītājs un Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins - 

šeit.Tāpat esam pateicīgi par rakstisku apsveikumu no Latvijas Republikas Tieslietu ministra Jāņa 

Bordāna un Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jura Juraša – šeit. Ļoti novērtējam arī personīgi 

pasniegto Latvijas Republikas Kultūras ministra Naura Puntuļa pateicību Latvijas Pilsoniskajai 

aliansei par nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā un sabiedrības līdzdalības 

veicināšanā (šeit) – mēs esam jau atraduši visiem šiem apsveikumiem īpašu vietu birojā.  

Alianses svētku viesībās bija liels prieks satikt arī mūsu ilggadējos draugus un atbalstītājus – no Ārlietu 

ministrijas (personīgi - parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņai – Lukašēvicu), Valsts Kancelejas, ASV 

un Norvēģijas Karalistes vēstniecībām, Sabiedrības integrācijas fonda, Frīdriha Eberta fonda, Ziemeļu 

Ministru padomes birojs Latvijā, Jaunsardzes centra, Microsoft, Swedbank, Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta.  
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Diemžēl visi mūsu biedri, draugi, atbalstītāji uz svinībām nevarēja ierasties, bet liels paldies arī jums par 

ieguldījumu un atbalstu Latvijas Pilsoniskās alianses darbības un mērķu stiprināšanā.  

Paldies, ka kopā mums izdevās piedzīvot patiesi skaistu vakaru! Lai turpmākie 15 gadi mums vēl 

veiksmīgāki un uzvarām pilni! 

Vakara gaitā tika radīti brīnišķīgi foto, kurus iespējams apskatīt šeit. Viesiem bija iespēja arī 

nofotogrāfēties mūsu foto stūrītī, šīs bildes iespējams apskatīt šeit.  

 

EK organizētā sadarbības partneru vizīte Briselē “Team Europe” 

29.-31.janvārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalīsies Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības, sadarbībā ar Eiropas Komisijas apmeklētāju centra (Visitors centre), organizētajā 

partneru vizītē Briselē, kurā iepazīstinās un diskutēs par aktuālajiem Eiropas Savienības un Eiropas 

Komisijas dienaskārtības jautājumiem, tai skaitā ES fondi un Kohēzijas politika, Zaļais kurss 

Eiropai, ES stratēģiskā komunikācija un Dezinformācija. Tāpat savu dalību diskusijās apstiprinājuši 

arī Valdis Dombrovskis - Eiropas Komisijas izpildviceprezidents finanšu pakalpojumu un ekonomikas 

jomā, Ilze Juhansone - Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, Pēteris Ustubs - Eiropas Komisijas 

prezidentes Urzulas fon der Leienas diplomātiskais padomnieks un citi izcili runātāji.  

 

Februārī 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: 

• 10.februārī Aizkrauklē; 

• 11.februārī Daugavpilī; 

• 13.februārī Rīgā; 
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• 15.februārī Liepājā; 

• 17.februārī Valmierā. 

Dalībniekus aicinām pieteikties aizpildot pieteikšanās forum šeit. Latvijas Pilsoniskā alianse aicinās 

ne tikai iepriekšējo diskusiju dalībniekus, bet arī reģiona iedzīvotājus, kas reprezentē sabiedrības 

portretu, aptverot iedzīvotāju daudzveidību pēc dzimuma, vecuma, tautības, pilsonības un 

nodarbošanās. Katras diskusijas laikā tapušie problēmu risinājumi un citi priekšlikumi tiks apkopoti un 

nodoti tālāk Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai.  
 

Notiks pirmā šī gada NVO un Memoranda padomes sēde 

2020. gada 29. janvārī plkst. 11.00 notiks NVO un 

padomes sēde. Sēdes darba kārtībā ir plānots runāts par 

šādiem jautājumiem: 

1) 18.12.2019. sēdes protokola un 29.01.2020. sēdes 

darba kārtības apstiprināšana; 

2) Memoranda padomes deleģēto pārstāvju 

vēlēšanas dalībai Nacionālajā trīspusējās 

sadarbības padomē; 

3) Informācija par EEZ/NOR finanšu instrumenta 

ietvaros īstenoto programmu ”Aktīvo iedzīvotāju 

fonds” pieejamību NVO; 

4) Memoranda padomes darba plāns 2020. gadam. 

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

Ministra kabineta tīmekļvietnes sākumlapā neilgi pirms sēdes sākuma. Ja ir vēlme 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 2020.gada 28. janvāra 

plkst. 16.00 jānosūta uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem caurlaides 

iekļūšanai Ministru kabineta ēkā būs pieteiktas.  

 

NVO sanāksme ar AiM par Visaptverošo valsts aizsardzību 

24.janvārī, Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Anita 

Īvāne kopā ar citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 

piedalījās Aizsardzības ministrijas (AiM) sanāksmē 

par Visaptverošo valsts aizsardzību, kuras mērķis 

bija stiprināt AiM sadarbību ar nevalstiskajām 

organizācijām visaptverošas valsts aizsardzības 

sistēmas ieviešanā. Tikšanās laikā tika pārrunāts 

eksperimentālo mācību scenārijs, kas varētu tiks 

pielietot krīzes situācijā, tāpat arī AiM iepazīstināja ar 

informatīvā bukleta projektu, kuru plānots izplatīt 

Latvijas iedzīvotājiem šī gada laikā par to, kā rīkoties 

krīzes gadījumā. AiM pārstāvji atgādināja, ka šobrīd 

tiek izstrādāts Valsts aizsardzības koncepts, kura izstrādei var iesūtīt idejas un ieteikumus.            
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Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma paredz visu sabiedrības grupu iesaisti un organizētu rīcību 

krīzes situācijās, kas ietver arī dabas katastrofas, tāpēc svarīga ir sadarbība ar nevalstisko sektoru, kas ir 

ļoti svarīgs tieši vietējo cilvēku apzināšanā un informēšanā.  

 

Pievienojies Latvijas Pilsoniskajai aliansei! 

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 otro no mūsu darbības vizieniem vēlamies izcelt 

Pētniecību – 2019. gadā veikti 5 apjomīgi pētījumi: 

3 latviešu un 2 angļu valodās. Vairāk informācijas 

par Alianses paveikto Pētniecībā 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! 

 

Jaunpilī izglītojas par NVO aktuālajiem jautājumiem 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbība ar Kurzemes NVO centru, 

Biedrību Jaunpils RAC RATS, 23.janvārī, Jaunpilī organizēja 

apmācības par grāmatvedības un lietvedības aktualitātēm NVO. 

Apmācību laikā organizāciju pārstāvjiem bija iespēja uzzināt 

par gada pārskatu veidošana, ieņēmumu un izdevumu 

dokumentēšanu, nomenklatūras veidošanu un datu drošību. 

Savukārt dienas otrajā pusē bija individuālās konsultācijas par 

dažādiem NVO jautājumiem.  

Latvijas Pilsoniskā alianse nodrošina konsultāciju 

sniegšanu ne tikai apmācību ietvaros, bet arī ikdienas 

darbā, ja Jums ir jautājumi par biedrību/nodibinājumu 

dibināšanu, NVO grāmatvedību, dokumentu pārvaldību, darba organizēšanu vai interešu 

aizstāvību rakstiet uz e-pastu alianse@nvo.lv vai zvaniet pa tālruni 24245580, lai noskaidrotu atbildi uz 

sev interesējošo jautājumu. 
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Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīsības jomā” rezultātiem. 

 

Pirmais e-apmācību platformas testēšanas posms noslēdzies 

Sākot no decembra sākuma līdz janvāra vidum, vairāk kā 20 organizāciju pārstāvji sāka testēt SCOPE e-

apmācību platformu piecos moduļos par organizācijas pārvaldību, komunikāciju, finanšu vadību, 

risku un līdzekļu piesaisti. E-apmācību platforma par nevalstisko organizāciju jautājumiem tiek 

izstrādāta projekta “SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education 

for the Third Sector” ietvaros. 

Paldies visām organizācijām, kuras iesaistījās pirmajā SCOPE e-platformas testēšanā - Baltā māja, Free 

Riga, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai, 

Kultūrprieks, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Latvijas 

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs, biedrība “Papardes zieds”, Latvijas Jaunatnes 

padome, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Medicīnas Studentu asociācija, Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas Samariešu apvienība, Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, 

Servisa Suņu Biedrība TEODORS, Sociālo darbinieku biedrība, Zemnieku saeima. 

Pateicoties platformas testēšanai piecos moduļos, tika izmēģināta gan platformas funkcionalitāte, gan 

izskatīti saturiski papildināmie punkti. Testētāju ieteikumi tiek apkopoti un ņemti vērā, lai uzlabotu 

platformas darbību. Pavasara pirmajā pusē notiks otrā platformas testēšana. 28.janvārī organizāciju 

pārstāvji, kuri piedalījās pirmajā testēšanā, tiksies fokusgrupā, lai pārrunātu platformas lietošanas 

pieredzi un sniegtu ieteikumus tās turpmākajai darbībai. 

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

Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas 

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

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

  

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

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

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

izmantošanu. 

 

 

“Biedru telpā” – Alianses individuālais biedrs Mārtiņš Šteins 

Par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru Mārtiņš Šteins kļuva 

2019. gada vasarā, taču vairākus gadus bijis citu biedrību 

pārstāvis Aliansē. Studiju laikā, 2012. un 2013. gadā, arī 

strādājis LPA par informācijas koordinatoru, veidoju NVO 

ziņas un palīdzot citos darbos. Kļuvis par Alianses biedru, jo 

Alianse ir Latvijas NVO sektora jumta organizācija, tās 

biedru vidū ir Latvijas profesionālākās un sabiedrības 

attīstībai vajadzīgākās organizācijas un biedri, kas 

nenogurstoši velta laiku labākas Latvijas veidošanai.  

Ar pilnu interviju var iepazīties šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.wheel.ie/
http://www.nvo.lv/lv/news/
http://www.nvo.lv/lv/news/
https://scvo.org.uk/
http://www.ancosan.ie/
https://www.discendum.com/references/ok_en/
https://www.discendum.com/references/ok_en/
http://www.terveilm.ee/leht/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__alianses_individualais_biedrs_martins_steins
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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 

Apeirona auklīšu programma iegūst AS “Latvenergo” finansējumu  

Paziņoti konkursa rezultāti 2020 gadā. AS “Latvenergo” ziedojumu sociālajai jomai 75 000 eiro apmērā 

iegūs 10 biedrības un nodibinājumi no visas Latvijas. Kopumā konkursā tika saņemti 69 pieteikumi par 

summu 452 tūkstoši eiro. Iesniegto projektu vajadzības 6 reizes pārsniedza summu, kas pieejama – tas 

norāda uz lielo aktualitāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā.Vienu no šiem ziedojumiem 9 732 EUR 

apmērā  saņems Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS.  

2008. gadā tika izveidots speciāli apmācītu auklīšu dienests smagi slimu bērnu ģimeņu atbalstam. 

Diemžēl ģimenēs, kurās ir smagi slimi un nedziedināmi slimi bērniņi, lielākoties ir tikai viens no 

vecākiem, kam turklāt par bērnu jārūpējas ik stundu, vienmēr jābūt līdzās un jāveic aprūpe. Speciāli 

apmācīta auklīte varēs pieskatīt bērnu, lai vecāks var paspēt veikt savus ikdienas darbus. Kopš 2008. 

gada vidēji 50 ģimenēm vienu reizi nedēļā tiek nodrošināta speciāli apmācīta auklīte. Ik dienu auklītes 

saskaras ar ģimeņu problēmām un smagajām bērnu diagnozēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas 

apmācības un supervīzijas, lai auklīšu dienestā piesaistītu jaunas auklītes un rūpētos arī par jau 

apmācītajām.Vairāk par projektu var uzzināt šeit. 

 

Projekts „CULT-RISK” par kultūru dažādību organizācijās 

Erasmus+ Programmas  2.pamatdarbības: “Sadarbība inovācijas veicināšanai 

un labas prakses apmaiņa” prioritātes ietvaros biedrība Patvērums Drošā māja 

kopā ar partneriem no Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Kipras no 2018. gada 

turpina īstenot projektu  “CULT_RISK” (Dažādo kultūru riski multinacionālās 

organizācijās: prasmes un realitāte, projekta nr. 2018-1-PL01-KA204-051056).  

Projekta ietvaros ir jau izstrādāts ļoti interesants mācību materiāls par 

dažādiem kultūras riskiem lielos starptautiskos uzņēmumos. Mācību materiāls 

sastāv no astoņiem moduļiem, kuros ir paredzēts pilnveidot darbinieku un 

darba devēju  zināšanas un pārbaudīt savas zināšanas par  tādām tēmām, kā 

starpkultūru izpratne - kultūra un kultūras izpratne, humora lietošana darba 

vietā, kas var veicināt emocionāli brīvāku gaisotni darbā, tā paaugstinot darba kvalitāti, par kultūras 

inteliģenci, par sava viedokļa izteikšanu, neaizskarot otru personiski, par kultūras stereotipiem.  

Projekta ietvaros tika izstrādāts mācību materiāls, kas balstīts uz dažādām kultūras un citu 

nozaru teorijām, pētījumiem un aktualitātēm, tomēr tā apgūšana notiek neformālā un radošā veidā. 

Izstrādātajā tiešsaistes platformā ar materiālu ir iespējams iepazīties, splēlējot interaktīvas spēles, 

skatoties un alanlizējot situācijas video formātā, kā arī, lasot radošus komiksus. Tiešsaistes platformas 

lietotājiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas ar spēļu un video jautājumu palīdzību, kā arī 

pārdomāt apgūto materiālu savas pieredzes kontekstā.   

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.apeirons.lv/apeirona-auklisu-programma-iegust-as-latvenergo-finansejumu/
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Latvijai lejupslīde 2019. gada korupcijas uztveres indeksā 

2019. gada Korupcijas uztveres indeksā Latvija ir 

saņēmusi 56 punktus no 100 un ierindojas 44. vietā 

starp 180 pasaules valstīm un teritorijām. Latvija 

indeksā saņēmusi par 2 punktiem mazāk nekā 2018. 

gadā. Rezultāti parāda stagnāciju centienos mazināt 

korupciju – pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir 

pakāpusies indeksā tikai par vienu punktu. 

Korupcijas uztveres indeksu ik gadu publicē 

starptautiskā pretkorupcijas organizācija 

Transparency International un tas ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa 

indikators, kas balstās 13 dažādu pētījumu rezultātos. Indeksā valstīm tiek piešķirti punkti skalā no 0 

līdz 100, kur 0 nozīmē, ka valstī ir augsta korupcijas uztvere, bet 100, ka korupcijas uztvere ir 

zema.Latvijas vieta Korupcijas uztveres indeksā pasliktinājusies arī attiecībā pret pārējām Baltijas 

valstīm. Lietuva (60 punkti) un Igaunija (74) šogad abas pakāpušās par vienu punktu. 

Latvijas stagnējošā tendence ir pilnīgi pretēja valdības uzstādītajam mērķim panākt, ka 2022. gada 

indeksā Latvijai būs labākie rādītāji starp Baltijas valstīm. Lai panāktu progresu, Sabiedrība par 

atklātību - Delna aicina valdību un Saeimu 2020. gadā ieviest starptautiskās rekomendācijas 

Latvijai un stiprināt politisko godprātību, kā arī turpināt pilnveidot tiesu sistēmas efektivitāti un 

publisko iepirkumu pārvaldību, iesaistot sabiedrību iepirkumu uzraudzībā. Vairāk par korupcijas 

uztveres indeksu iespējams uzzināt šeit. 

 

Dzīvības koks uzsāk pieteikumu pieņemšanu psihosociālās rehabilitācijas 

programmām “Spēka Avots” 2020  

Programma “Spēka Avots” palīdz pacientiem pēc ārstēšanās beigām iemācīties dzīvot tālāk, veicina 

rehabilitāciju, palīdz aprast ar jauno situāciju. Pogrammā “Spēka Avots” ir iespēja gūt atbildes uz 

dažādiem sev interesējošiem jautājumiem un saņemt atbildes, pateicoties speciālistiem un citiem 

programmas dalībniekiem. 

Šogad paredzētas 26 programmas - katra no tām ir 6 dienas gara, kuru laikā dalībniekam ir iespēja 

piedalīties 9 grupu terapijas nodarbībās. Katram ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas pie 

speciālistiem, tajā skaitā psihologa un mākslas terapeita. Programmā iekļauta arī fizioterapija, fiziskās 

aktivitātes, sarunas par uzturu, lekcijas par to, kā dzīvot pēc vēža. Kopumā tās ir 6 intensīvas dienas, 

kuras var mainīt skatu uz dzīvi. Vairāk par šo programmu un pieteikšanos iespējams uzzināt šeit.  

 

ES mājā notiks diskusija par aprites ekonomiku “Ar vienu reizi ir par maz” 

Ceturtdien, 30. janvārī, no plkst. 18.00 līdz 19.30 Eiropas 

Savienības māja sadarbībā ar Zero Waste Latvija un Pasaules Dabas 

Fondu rīko diskusiju “Ar vienu reizi ir par maz”. Diskusijas mērķis 

ir izvērst sarunu par to, kāpēc resursi ir jāizmanto racionāli, kā 

samazināt vienreizlietojamu priekšmetu apriti, atkritumu un 

piesārņojuma rašanos ikdienā. 

Sarunas fokusā būs šobrīd tik aktuālās tēmas kā aprites ekonomika, 

atkritumu daudzuma samazināšana un vienreizlietojamās plastmasas 

aprites ierobežošana. Vērtēsim Latvijas plānošanas dokumentu 

saturu un ambīcijas pārejai uz aprites ekonomiku, tiekšanos uz Eiropas Savienības noteikto klimata un 

aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu un ilgtspējīgāku saimniekošanu kopumā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://delna.lv/lv/2020/01/23/latvijai-lejupslide-2019-gada-korupcijas-uztveres-indeksa/
http://www.dzivibaskoks.lv/lv/jaunumi?215
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Diskusijā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārresoru koordinācijas 

centra, biedrības Zaļā brīvība un universālveikala “Stockmann” pārstāvji. Sarunu kultūras un sociālā 

antropoloģe Maija Krastiņa. Pasākums ES mājā ir bezmaksas, vietu skaits diskusijā ir ierobežots, tāpēc 

lūgums pieteikties iepriekš šeit.  

  

Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā 

NVO Izglītības inovāciju pārneses centrs aicina aizpildīt aptaujas anketu par pieaugušo izglītības 

speciālistu jeb izglītotāju vajadzībām un kompetencēm ilgtspējības jomā. Anketa izstrādāta Erasmus+ 

Stratēģiskās partnerības projekta „Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā“ ietvaros ar mērķi 

apzināt pieaugušo izglītības speciālistu vajadzības un kompetences ilgtspējības jomā. Balstoties uz 

aptaujas rezultātiem, tiks sagatavota rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem un izglītojamajiem, lai 

sekmētu izpratni par vides un klimata izaicinājumiem, un paplašinātu pieaugušo izglītotāju 

kompetences mazāka patēriņa, nulles atkritumu, veselīga dzīvesveida, aktīvas pilsonības u.c. ar 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītajos jautājumos. 

Projektu īsteno biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs, sadarbībā ar partneriem no Nīderlandes, 

Lietuvas, Slovākijas, Igaunijas un Zviedrijas. Aptaujas anketu var atrast šeit.  Vairāk informācijas par šo 

projektu meklējiet šeit.  

 

Latvijas Dabas fonds veic izpēti par krievvalodīgo jauniešu auditoriju Latvijā 

Latvijas krievvalodīgo jauniešu informētības līmenis par dabas, 

vides un klimata problemātiku kopumā ir labs, taču ir mazāk 

informācijas par šiem jautājumiem vietējā līmenī. Jaunieši arī 

ir atvērti jaunas informācijas iegūšanai un daļa ir gatavi 

arī dziļākai ieskaitei vides aktīvismā – tā secināts Latvijas 

Dabas fonda veiktajā izpētē krievvalodīgo jauniešu 

auditorijā Latvijā. Izpēti – fokusgrupas un interneta aptauju – 

veica konsultāciju uzņēmums Pattern, kuri arī, balstoties 

izpētes secinājumos, izstrādāja stratēģiskās komunikācijas 

ieteikumus vides organizāciju un atbildīgo institūciju 

sadarbībai ar šo auditoriju. Fokusgrupas astoņās Latvijas pilsētās un interneta aptauja, kuru aizpildīja 

430 respondenti vairāk nekā 20 skolās, ļāva krievvalodīgo jauniešu auditoriju sadalīt četros segmentos. 

Tā sešus procentus no jauniešiem varētu dēvēt par eko aktīvistiem – tie ir sabiedriski aktīvi, pārsvarā 

vecāko klašu skolēni, kuri ir kritiski domājoši, izprot likumsakarības, ir labi informēti par vides 

jautājumiem un iesaistās dažādos ar vidi saistītos projektos. Nākamā grupa – 26% ir zaļā dzīvesveida 

atbalstītāji. Tie ir jaunieši, kuri arī ir pietiekami labi informēti, taču atturīgāki aktivitātēs, vairāk orientēti 

uz zaļā dzīvesveida praktiskajiem aspektiem un šī dzīvesveida mēraukla ir “zero waste” pieeja ikdienai. 

45% no jauniešiem ir definējami kā tīrības piekritēji – viņu vides un dabas jautājumu 

dienaskārtībā ir viens, galvenais jautājums – atkritumi. Šo grupu visvairāk uztrauc atkritumi dabā, 

vizuālais piesārņojums, un par to viņi ir gatavi cīnieties, aizrādīt piesārņotājiem, taču kopumā savu 

rīcību mainīs tikai tiktāl, kamēr tas neprasa piepūli. Savukārt 23% jauniešu var dēvēt par skeptiķiem – šī 

auditorijas daļa ir pietiekami zinoša, taču nevēlas iesaistīties vai mainīt savu rīcību, dabas un vides 

jautājumi tiem īpaši nerūp un tiem raksturīgs mazāk aktīvs dzīves ritms kopumā. Vairāk par pētījumu 

var uzzināt šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrdH1uIHQmW_70O43W4av0u66OoRrGSJUzqU5dEek9UI9TTg/viewform
http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lv
http://xwpx.iipc.lv/
https://ldf.lv/lv/article/ldf-projekta-rezultati-rada-krievvalodigie-jauniesi-ir-ieintereseti-vides-un-dabas
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Projekts “(SA)DARBOJAMIES!” 

Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai aicina 

jauniešus iesaistīties projekta “(SA) DARBOJAMIES!” 

ietvaros rīkotajā otrajā seminārā, kurš notiks 31.janvārī no 

pulksten 13:00 līdz 17:00 ES Mājā, Rīgā, Aspazijas 

bulvārī 28, Kamīnzālē.      

Programmas ietvaros ir paredzēta lekcija, kuru vadīs Līga 

Stafecka, “Providus” vadošā pētniece. Lekcijā tiks 

skaidrots to kā vislabāk pārstāvēt savu viedokli valsts 

institūcijās, jo pēc priekšlikumu izskatīšanas nākamais 

solis ir to prezentēšana valsts iestādēs. Katram pasākuma apmeklētājam būs iespēja izvēlēties savu 

darba grupu vienā no virzieniem (ekoloģija, cilvēktiesības, digitālās prasmes). Darba grupās jauniešiem 

tiks sniegts ieskats par to, kādi priekšlikumi tika izteikti pirmā semināra laikā. Katrai darba grupai tiks 

dota iespēja uzlabot priekšlikumus vai arī tos mainīt, tādējādi dodot iespēju izteikt savas domas 

dalībniekiem, izmantojot demokrātijas principus un argumentējot savu viedokli, jo darba grupu 

mērķis ir priekšlikumu atkārtota izstrāde un komandu veidošana, kuras varētu šīs jaunās idejas 

pārstāvēt valsts institūcijās. Uzzini vairāk un piesakies šeit. 

 

III NVO INFORMĒ 

Iespēja piedalies bezmaksas “Skatu punkti” mācībās 

Lai mudinātu Latvijas darba devējus algot labus darbiniekus un to atlases procesā vērtēt darbinieku 

profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un 

citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus, Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības 

veicināšana” ietvaros tiek atsākts īstenot mācības “Skatu Punkti”.  

Mācību ietvaros dažādām darba devēju pārstāvju grupām ir iespēja palielināt izpratni un kompetenci 

par pretdiskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi 

izturēties bez aizspriedumiem pret citādo.Tuvākie 2020.gada mācību datumi - uzņēmumu augstākā 

līmeņa vadītājiem, valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošām amatpersonām, biedrību vai 

nodibinājumu vadītājiem: 

• 27.marts - vienas dienu programma “Skatu punkti: IEGUVUMI” (Kurzemes reģionā) 

• 29. maijā - vienas dienu programma “Skatu punkti: IEGUVUMI” (Rīga) 

Tuvākie 2020.gada mācību datumi - valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vai biedrību vai 

nodibinājumu un uzņēmumu darbiniekiem: 

• 12.-14. februāris - trīs dienu programma “Skatu punkti: CIEŅA” (Ventspilī) 

• 4.-6. marts - trīs dienu programma “Skatu punkti: CIEŅA” (Bauskā) 

• 15.-17. aprīlis - trīs dienu programma “Skatu punkti: CIEŅA” (Tukumā) 

• 6.-8. maijs - trīs dienu programma “Skatu punkti: CIEŅA” (Cēsīs) 

Vairāk informācijas, mācību programmu plānu un iespēju reģistrēties plānotajām mācībām iespējams 

šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.klubsmaja.lv/2020/01/sadarbojies/?fbclid=IwAR2PrzRrEmeG9z_XgwqRU40606kmAeMdMTj22bp5AifRTEzlTZIbATFsFM8
https://www.skatupunkti.lv/
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Seminārs EQUUS projekta ietvaros 

Biedrība Partnerība Daugavkrasts 28.janvārī plkst. 15.00 Jauno ideju centrā, Ķekavā aicina uz semināru 

“Mans nākotnes klients un mans nākotnes darbinieks. Veiksmīga sadarbība”.  Lektors – Arnis 

Mednis/New Black.Vairāk informācijas var atrast  šeit. 

 

Eiropas Kultūras fonds aicina pieteikties dalībai pasākumā “Culture Lab Europe” 

Horvātijā 

Pasākumā „Culture Lab Europe” aicināti piedalīties 

kultūras aktīvisti, kuri ir iesaistīti iniciatīvās, kas 

saistītas ar solidaritāti, publiskajām debatēm, Eiropas 

sadarbību, digitalizācijas sniegtajām iespējām 

apmainīties ar idejām. Pasākums norit ES programmas 

„Radošā Eiropa” atbalstītā projekta „Kultūra 

solidaritātei” ietvaros. Pasākuma norises vieta un laiks 

- Rijeka Horvātijā no 2020.gada 16.-18.aprīlim. Dalība 

pasākumā bez maksas, ceļa, uzturēšanās un ēšanas izdevumi tik segti. Pieteikšanās līdz 2020.gada 

31.janvārim. Vairāk informācijas un iespēju pieteikties var atrast šeit.  

 

Sociālās uzņēmējdarbības Meet-Up mammām 

Ikviena jaunā māmiņa, kura meklē iedvesmu 

savas uzņēmējdarbības veikšanai un vēlas uzzināt 

par sociālās uzņēmējdarbības specifiku, tiek 

ielūgta uz “Sociālās uzņēmējdarbības MEET-UP 

mammām”. Divu stundu garumā, neformālā 

atmosfērā būs iespēja uzzināt par sociālās 

uzņēmējdarbības iespējām Latvijā; dzirdēt 

sociālā uzņēmuma Mammamuntetiem.lv 

dibinātājas un vadītājas, trīs bērnu mammas 

Ingas Akmentiņas Smildziņas pieredzes stāstu 

par sociālā uzņēmuma darbību, izaicinājumiem, sasniegumiem un biznesa savienošanu ar trīs 

bērnu audzināšanu; piedalīties praktiskā nodarbībā, kas palīdzēs formulēt sociālā biznesa ideju 

un tās biznesa pamatprincipus.  

Tikšanos vadīs Diāna Ņikitina – divu meitu mamma, zīmolvede, kopstrādes koncepta entuziaste un 

virtualās kopstrādes telpas „Mammu kopstrāde” izveidotāja. Dalība pasākumā bez maksas, pieteikšanās 

līdz 20.februārim aizpildot pieteikuma anketu šeit.  

Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, sadarbībā ar mammu biznesa atbalsta 

kopienu Mammu kopstrāde un British Council Latvia. 

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ  
Liepājā notiks “Nakts ar Erasmus+”  

Tuvojoties programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”  un “ Eiropas Solidaritātes Korpuss”  iesniegšanas 

termiņam 5. februārim, visi aktīvisti un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas uz kolektīvu 

projektu rakstīšanas nakti, kuras laikā būs iespējas kopīgi gūt atbildes uz neskaidrajiem 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://daugavkrasts.lv/jaunumi/seminars-equus-projekta-ietvaros/
https://www.culturalfoundation.eu/culture-lab-europe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcuJUaoeE6V890zC6AwE0SIZAiRp_sFcVutf3rIjgyLK5dvQ/viewform
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jautājumiem un pabeigt projektu pieteikumus. Tikšanās notiks 31. janvārī, Coworking Liepāja 

telpās, Vecā ostmala 24, 5. stāvā. Ierašanās sākot no plkst. 20.00. 

 

Norisināsies kultūras kanona konkursa fināls 

Konkursa trešā kārta – fināls notiks 31. janvārī Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā no plkst. 9.30 līdz 16.30. Izmantojot 

radošajā seminārā, kas notika 10. janvārī, iegūtās zināšanas 

un prasmes, 15 skolēnu komandām būs jārada īstenojamu 

koncepciju mūsdienīgai un interaktīvai izstādei vai 

performancei savā dzīvesvietā par brīvības tēmu, kas 

balstītos konkursa 1. kārtas pētījuma rezultātos.  

Jau astoto gadu skolu komandas no visas Latvijas tiksies 

Latvijas Kultūras kanona konkursā, lai līdzdarbotos 

kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, 

piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas 

Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. 2019. / 2020. gada konkursā jaunieši ir pievērsušies 

brīvības ideju daudzveidīgo izpausmju izzināšanai Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos 

un kultūras vērtībās, šodienas Latvijas mākslinieku jaunradē, gan arī ikviena jaunieša radošajās 

iniciatīvās, konkursa finālā radot koncepciju izstādei vai performancei. Konkursa fināla darbs iecerēts 

kā veltījums Latvijas valsts simtgades svinību ceturtajam gadam – 2020. – Brīvības gadam. 

 

Seminārs par dokumentu un arhīva pārvaldību nevalstiskajās organizācijās 

Trešdien, 29. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Ieriķu 

ielā 43A, notiks seminārs “Dokumentu un arhīva pārvaldība 

nevalstiskajās organizācijās”. Semināra laikā dalībnieki iepazīsies 

ar dokumentu izstrādāšanu, uzskaiti, nosakot to glabāšanas termiņu. 

Tiks rastas atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kā 

strādāt ar projektu dokumentiem, kā glabāt, kad iznīcināt vai 

nodot savā arhīvā? Kā to visu izdarīt iespējami ātrāk un 

kvalitatīvāk? Kādi ir riski un kā tos novērst? Dalībnieki saņems 

tēmai atbilstošu izdales materiālu, kuru varēs izmantot praktiskajā 

darbā. Semināra laikā tiks izskatīti pamatjautājumi, kā pēc iespējas 

vieglāk saglabāt dokumentus. Semināru vadīs dokumentu un arhīva 

pārvaldības eksperte, Mg.soec., Ilga Robežniece. Pieteikties 

semināram iespējams šeit. 

 

Apmācību programma par ilgtspējīgu lauksaimniecību Šanhajas Universitātē 

Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties 

Šanhajas Jiao Tong Universitātes (Shanghai Jiao 

Tong University) Starptautiskās Lauksaimniecības 

un bioloģijas skolas organizētai ceturtajai “Belt 

and Road Initiative” apmācību programmai 

“Ilgtspējīga lauksaimniecība un nākotne”. 

Apmācību saturā ietilpst: lekciju kurss, ar 

lauksaimniecības nozari saistītu uzņēmumu un 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://ejuz.lv/dokarhiv
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siltumnīcu apmeklējums, ieskaitot Bright Food Group Company, ekskursijas uz Šanhajas muzeju, 

Šanhajas Chen Shan botānisko dārzu u.c. Apmācības periods - 2 nedēļas no 2020. gada 12. oktobra līdz 

23. oktobrim. Vairāk informācijas un iespēju pieteikties stipendijai var atrast šeit. 

 

Cēsīs norisināsies Resursu tirgus  

2020. gada 20. martā Cēsīs Labklājības ministrija rīko ikgadējo 

konferenci sociālā darba speciālistiem. Šī gada tēma ir sociālā darba 

profesijas attīstība. Ik gadus konference pulcē ap 500 sociālā darba 

jomas profesionāļu. Turpinot pagājušā gadā aizsākto aktivitāti – 

Resursu tirgu, arī šajā konferencē valsts un pašvaldību iestādēm, 

nevalstiskām organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem tiks 

piedāvāta iespēja pastāstīt par saviem īstenotajiem 

pakalpojumiem, pieejām un metodēm plašākai sociālā darba 

speciālistu auditorijai. Lai pieteiktos dalībai Resursu tirgū, jāaizpilda 

elektroniskais pieteikums šeit līdz 2020. gada 28. februārim. Vairāk 

informācijas par Resursu tirgu var atrast šeit. 

 

V LV PORTĀLĀ 

Vienojas par iedzīvotāju iesaisti Rail Baltica projekta īstenošanā 

 
Apzinoties Rail Baltica projekta nozīmi Rīgas attīstībā un 

tā ievērojamo ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un 

mobilitātes iespējām, Rīgas pašvaldība un nevalstiskās 

organizācijas otrdien, 21. janvārī, parakstīja 

sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt 

iedzīvotāju informētību un iesaisti lokālplānojuma 

izstrādes procesā. 

“Rail Baltica ir jārealizē nevis kā tikai “sliežu projekts”, 

bet gan kā pilsētas un teritoriju attīstības projekts. Šis 

uzstādījums ir vienlīdz svarīgs gan pašvaldībai, gan 

iedzīvotājiem, kurus pārstāv nevalstiskās organizācijas. Esam vienisprātis, ka Rail Baltica iespējas ir 

maksimāli jāizmanto. Šis projekts var mainīt pilsētas vaibstus uz visiem laikiem, un domāju, ka pilnīgi 

visi, no iedzīvotājiem līdz mēriem un ministriem, kas griezīs lentītes pēc projekta pabeigšanas, ir 

ieinteresēti, lai pilsēta izmainās uz labo pusi,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs. 

Memorandā paredzēts, ka lokālplānojuma izstrādes gaitā papildus normatīvajos aktos noteiktajiem 

pasākumiem sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai paredzētie pasākumi iedzīvotāju informēšanai, 

iepazīstināšanai ar lokālplānojuma risinājumiem un viedokļu uzklausīšanai tiks rīkoti pēc 

nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

Memorandu parakstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs un nevalstisko organizāciju pārstāvji 

no apvienības “Pilsēta cilvēkiem,” Āgenskalna apkaimes biedrības, Anniņmuižas apkaimes un radošās 

iniciatīvas biedrības “Riga Annenhof”, Bieriņu apkaimes attīstības biedrības, Invalīdu un viņu draugu 

apvienība “Apeirons”,  Latvijas Riteņbraucēju apvienības, Torņakalna attīstības biedrības, biedrības 

“Good Mood Art”, biedrības “Zasulaukam & Šampēterim”, Rīgas centra attīstības biedrības, 

Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, biedrības “Latvijas Velo informācijas centrs”  un Vecrīgas 

biedrības. Memorands ir atvērts parakstīšanai arī citām nevalstiskajām organizācijām, kas paustu šādu 

vēlēšanos. Vairāk par  memorandu un  NVO, Rīgas pašvaldības  tālākajiem izpildes plāniem lasiet šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41009
https://www.visidati.lv/aptauja/1522388551/
https://www.apeirons.lv/resursu-tirgus-cesis/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/312394-rigas-dome-un-nvo-vienojas-par-iedzivotaju-iesaisti-rail-baltica-projekta-istenosana-2020
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Aizvadīts projekta “SocQuality” noslēguma pasākums 

Bauskas novada Ceraukstes pagastā kompleksā 

“Rožmalas” norisinājās projekta “Sociālo 

pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana 

Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality) noslēguma 

konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas 

pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un 

risinājumi”. 

Konferenci apmeklēja projekta “SocQuality” 

partneri no septiņām Zemgales un Lietuvas 

pierobežas pašvaldībām, kā arī citas Zemgales 

reģiona pašvaldību un NVO sociālo pakalpojumu 

sniegšanā iesaistītās puses, kā arī jauniešu centri, 

kas īsteno sociālās iekļaušanas pasākumus, kopumā 

77 cilvēki. Konferences mērķis bija rosināt domāt par sociālo pakalpojumu un iekļaušanas 

pasākumu kvalitāti un pieejamību, iepazīties ar projekta laikā gūto pieredzi, izzināt alternatīvās 

sociālās rehabilitācijas un izglītības piedāvājumus. 

Konferenci atklāja Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un 

Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece, kuri vēlēja projektā un pakalpojumu 

sniegšanā iesaistītajām personām tikpat veiksmīgi turpināt iesākto, neapstāties pie sasniegtā un strādāt 

pie jaunu mērķu sasniegšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā. Tāpat Aivars 

Okmanis un Vaida Aleknavičienė uzsvēra Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

ieguldījuma nozīmīgumu kopējā abu valstu reģionālajā attīstībā.Vairāk par konferences norisi iespējams 

atrast šeit. 

 

Rīgas pilī tiek diskutēts par nepieciešamajiem uzlabojumiem Eiropas demokrātijā 

un demogrāfijā  

Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī uzņēma 

viesos Eiropas Komisijas viceprezidenti 

Dubrovku Šuicu, kuras atbildībā ir demokrātijas 

un demogrāfijas jautājumi. Sarunā daudz 

uzmanības tika veltīts tādiem tematiem kā 

Eiropas pilsoņu lielāka līdzdalība un 

iesaistīšanās savas nākotnes veidošanā, kā arī 

demogrāfijas izaicinājumi Eiropā. 

D. Šuica uzsvēra, ka apmeklē Latviju un citas 

dalībvalstis, lai, pirmkārt, uzklausītu dalībvalstu 

sabiedrības par šiem jautājumiem, kas ir būtiski, 

lai panāktu jaunu attīstību Eiropas demokrātijas 

un demogrāfijas procesiem. 
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja      
Valsts prezidents sniedza plašāku skatījumu par Latvijas Satversmē iekļautajām pilsoņu tiesībām savas 

nākotnes veidošanā, uzsverot, ka Latvijas un Šveices konstitūcijas Eiropā ir starp tām, kas sniedz 

visbagātīgākās iespējas tiešās demokrātijas izpausmēm. Tāpat E. Levits informēja par Latvijas valdības 

partnerības dialogu ar NVO sektoru, kā arī digitālā laikmeta radītajām iespējām un izaicinājumiem 

http://www.nvo.lv/
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(3/2020) 24.01.2020 

15 
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 

 

 

demokrātijas procesos. Atzinīgi novērtējot šīs pilsoņu tiesiskās iespējas, D. Šuica sacīja: “Esmu 

iespaidota par Latvijas demokrātijas iespējām, tā var būt interesanta pieredze arī citām valstīm.” 

Abas puses apspriedās par to, kādi apstākļi iespaido demogrāfiju Eiropā un kā uzlabot situāciju. Tika 

pārrunāti gan migrācijas un klimata, gan ekonomiskie aspekti. Pēc Valsts prezidenta sacītā, ir svarīgi 

panākt līdzsvaru starp to, ko dalībvalstis iegulda, piemēram, savu pilsoņu izglītošanā, un 

atgriezenisko saiti no dalībvalstīm, kurās pilsoņi Eiropas mobilitātes ietvaros nonāk un izmanto 

savas prasmes un iegūtās zināšanas. E. Levits un D. Šuica arī uzsvēra mājokļu pieejamības jautājumu 

jaunajām ģimenēm, kā risināšanā nepieciešami jauni atbalsta instrumenti. 

 

VI PASAULĒ 

2019. gada lēmumi, kas ietekmēs ES pilsoņu dzīvi 

Svarīgāko 2019. gada lēmumu pieņēma 28 ES valstu iedzīvotāji - viņi ievēlēja jauno Eiropas Parlamenta 

sasaukumu. Savu izvēli izdarīja vairāk nekā puse balsstiesīgo eiropiešu, un pirmo reizi EP vēlēšanu 

vēsturē balsotāju aktivitāte pārsniedza iepriekšējo vēlēšanu rādītāju. Neskatoties uz vēlēšanu radīto 

pārtraukumu Parlamenta darbā, 2019. gadā svarīgus lēmumus pieņēma kā iepriekšējais, tā jaunais 

Parlamenta sastāvs. Vairāk par pieņemtajiem lēmumiem var uzzināt šeit. 

 

Iespēja piedalīties vasaras akadēmijā Šveicē 

Institute for Peace & Dialogue (IPD) izziņo starptautisko vasaras akadēmiju programmas 2020. gadam, 

kas notiks Bāzelē, Šveicē. Pretendenti var izvēlēties apmeklēt Bāzeles Globālo miera konferenci vai 

apmeklēt 10 vai 20 dienu vasaras akadēmiju vai pieteikties 3 mēnešu pētniecības programmai, kuru var 

apvienot ar 10 vai 20 dienu apmācību un konferenci. Vasaras akadēmijas notiks 02.08.2020. – 

11.08.2020. un 11.08.2020. – 20.08.2020. Savukārt trešā Bāzeles globālā miera konference notiks 2020. 

gada 11. augustā. Akadēmijā tiks apskatītas tādas tēmas sekojošas tēmas: miera kultūra, starppersonu 

dialogs un starpkultūru sarunas, konfliktu pārvaldība un novēršana, dažādība un iekļaušana, migrācija, 

sistēmiska korupcija un cīņa pret korupciju un citas. 

IPD piedāvā atbalstu potenciālajiem dalībniekiem samazinātas dalības maksas veidā, bet par šo iespēju 

ir atsevišķi jāsazinās ar organizatoriem. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Tiešsaistes kurss par LGBTI personu cilvēktiesībām 

The Global Campus of Human Rights aicina pieteikties atvērtajiem tiešsaistes kursiem “Monitoring the 

Human Rights of LGBTI Persons”. Kurss koncentrējas uz LGBTI personu aizsardzību, kā arī 

cilvēktiesībām un  sniedz pasaules pārskatu par cilvēktiesību standartiem, mehānismiem un praksi šajā 

jomā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Aicinājums pieteikties 2020. gada mazākumtautību stipendiju programma 

Office of the High Commissioner for Human Rights birojs aicina pieteikties mazākumtautību stipendiju 

programmai dalībniekus, kuri pieder nacionālajām vai etniskajām, reliģiskajām un valodu minoritātēm. 

Apmācības notiks 2020. gada novembrī Ženēvā, Šveicē. Programmas mērķis ir izglītot par Apvienoto 

Nāciju Organizācijas sistēmu, starptautiskajiem cilvēktiesību instrumentiem un mehānismiem kopumā. 

Programma kalpo kā iespēja cilvēktiesību aktīvistiem, kas strādā pie mazākumtautību tiesību 

aizsardzības un veicināšanas, paplašināt savu partneru bāzi, veidojot stratēģisku dialogu ar kolēģiem un 

aktīvistiem no visas pasaules. Pieteikumu var iesniegt angļu, krievu vai arābu valodās līdz 2020. gada 

28. februārim. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2019g/decembris-2019/10-l-mumi.html
https://www.ipdinstitute.ch/
https://edx.gchumanrights.org/courses/course-v1:gchumanrights+lgbti2+2020/about
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/Fellowship.aspx
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