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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
Skolas aicinātas pieteikties programmai “Jaunais pilsonis”
Vēl līdz 21. februārim skolām visā Latvijā ir iespēja pieteikt 7. - 12.
klases izglītības programmai #JaunaisPilsonis 2019./2020.mācību
gada pavasara semestrim. Programmas ietvaros uz skolām dosies
nevalstisko organizāciju lektori, kuri kopā ar skolēniem diskutēs par
dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem,
tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma
nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo
sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt
pilsoniski aktīviem, jauniem pilsoņiem. Programmas ietvaros katra klase
iegūs zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, kā arī skolēniem būs
iespēja darboties praktiski. Programmas ietvaros katra klase piedalās
četros posmos (vienas mācību stundas garumā), kas sastāv no:
informatīvas lekcijas, diskusijas, interaktīvās spēles “Četri stūri”, kas
izveidota saskaņā ar Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu metodoloģiju,
kā arī pilsoniskās aktivitātes, kas skolēniem jāveic kā mājas darbs - svarīgi, ka visas veiktās iniciatīvas
piedalīsies arī balvu konkursā. Aicinām skolām būt aktīvām un iesaistīties! Pieteikumu anketu var atrast
šeit.
Lai iedvesmotu skolēnus uz labiem darbiem un pilsoniskajām iniciatīvām, piedāvājam iespēju iepazīties
ar 2018./2019.mācību gada pirmā semestra uzvarētājiem Rīgas 49.vidusskolas 11.b klases un otrā
semestra uzvarētajiem Saldus vidusskolas 7.b klases veiktajām iniciatīvām!
Projektu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council Latvia.
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Veicini pilsonisko aktīvismu – nāc un iesaisties iedzīvotāju diskusijās!
Jau nākošo pirmdien, 10. februārī, Aizkrauklē,
iesāksies gandrīz divu nedēļu garais diskusiju
cikls, kura laikā iedzīvotājiem tiks dota iespēja
izteikt savu viedokli un priekšlikumus, kādu
saliedētības politiku viņi vēlas redzēt Latvijā
turpmākos 7 gadus. Diskusiju laikā iedzīvotāji
varēs aktīvi izteikt savus ierosinājumus par
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības
pamatnostādnēm, kas nepieciešamas lai
nodrošinātu Nacionālā attīstības plāna 2021.2027.gadam (NAP 2027) ieviešanu, detalizēti
norādot NAP2027 prioritātēs noteiktos rīcības
virzienus un uzdevumus. Tās kalpos kā
NAP2027 un Eiropas Savienības fondu ieviešanas instruments attīstības plānošanas jomā.
Šis būs Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu iedzīvotāju apspriedes otrais cikls,
nodrošinot atgriezenisko saikni diskusiju dalībniekiem pēc pirmā diskusiju cikla, kas norisinājās
2019.gada rudenī. Pirmais diskusiju cikls, kurā tika runāts par nākamajā periodā risināmajiem
jautājumiem – uzticēšanos, nacionālo identitāti, latviešu valodu, pilsoniski aktīvu sabiedrību un
migrāciju – notika 2019. gada oktobrī, aptvēra 18 pilsētas, un tajā iesaistījās vairāk kā 300 iedzīvotāju.
Diskusijas vadīs to organizētājs - Latvijas Pilsoniskās alianse (LPA), alianses direktore Kristīne
Zonberga; Anita Kleinberga - Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības
attīstības nodaļas vadītāja, kas iepazīstinās ar pamatnostādņu projektu, kurā iekļauti iedzīvotāju sniegtie
priekšlikumi, kā arī trīs moderatores: Inese Vaivare, Dace Akule un Iveta Kažoka.
Kopumā diskusijas notiks 4 dažādos Latvijas reģionos, kā arī Rīgā:
•
•
•
•
•

10.februārī Aizkrauklē (Aizkraukles Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11, plkst.15.00-19.30);
11.februārī Daugavpilī (Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, plkst. 10.00-14.30);
13.februārī Rīgā (Latvijas Pilsoniskās alianses birojā, Alberta ielā 13,6. stāvā, plkst. 16.00 – 20.30);
15.februārī Liepājā (Coworking Liepaja, Vecā ostmala 24, 4. stāvā, plkst. 10.00-14.30);
17.februārī Valmierā (Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, plkst. 15.00-19.00).

Pieteikšanās diskusijām joprojām turpinās un nekas nav nokavēts, tāpēc aicinām būt aktīviem un
pieteikties šeit.
Diskusijas organizē Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar reģionālajiem NVO resursu centriem:
Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras
novada fondu, ar Kultūras ministrijas un British Council atbalstu.

LPA aicina Iekšlietu ministru pārtraukt pilsoniskās sabiedrības diskreditēšanu
Piektdien, 7. februārī, Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) publiski pauda savu nostāja un izsūtīja preses
relīzi medijiem ar aicinājumu Iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam nediskreditēt pilsonisko
sabiedrību, publiskajā telpā aktīvos iedzīvotājus dēvējot par “valstij nelojālām personām”.
Iekšlietu ministrs savā komunikācijā, aizstāvot ministrijas ieceri celt Valsts drošības dienesta ēku
bijušajā velotreka “Mars” vietā, izmanto pilsonisko sabiedrību diskreditējošus argumentus. Pirmkārt,
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ministrs norāda, ka netiks ņemts vērā 15 tūkstošu sabiedrības pārstāvju viedoklis, kas ir pretrunā
sabiedrības līdzdalības būtībai un neveicina ne sabiedrības uzticēšanos publiskajai pārvaldei, ne arī
ticību, ka sabiedriskā aktivitāte var ietekmēt lēmumus valstī.
Tāpat Iekšlietu ministrs kā galvenos argumentus, kādēļ sabiedrības izteiktais viedoklis attiecībā uz zaļo
zonu saglabāšanu Rīgā nav ņemams vērā, izmanto valsts drošības iestāžu apkopoto informāciju, kam ir
valsts noslēpuma statuss. Tādejādi, pēc Latvijas Pilsoniskās alianses domām, tiek apzināti mesta ēna uz
tām personām, kas iesaistītas iniciatīvā, kā arī pilsonisko sabiedrību kopumā, apzinoties, ka šos
pārmetumus sabiedrība nevarēs pārbaudīt un konkrētās personas nevarēs atspēkot.
Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kur pastāv biedrošanās, pulcēšanās un vārda brīvības, kas ir
jārespektē arī situācijās, kad saduras sabiedrības intereses un publiskās pārvaldes plāni. Lai arī
sabiedrības sniegtās idejas un vajadzības ne vienmēr iespējams īstenot, nav pieļaujama aktīvistu
centienu nepamatota un nepierādīta diskreditēšana publiskajā telpā. Šāda valsts augstākās
amatpersonas retorika nav savienojama ar Ministru kabineta centieniem iesaistīt un stiprināt
pilsonisko sabiedrību Latvijā, tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse to stingri nosoda.

LPA direktore Kristīne Zonberga apstiprināta NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās
padomes Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomes sastāvā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 6.februāra sēdē, pamatojoties uz
biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2020.gada 20.janvāra iesniegumu, nolēma grozīt NEPLP
Sabiedriskās konsultatīvās padomes Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomes sastāvu, izslēdzot no tās
biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāvi Zaigu Pūci un iekļaujot tās sastāvā jaunu biedrības
Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāvi – Latvijas Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zonbergu.
NEPLP ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas darbojas, pamatojoties uz Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likumu un pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā
arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme.

Kohēzijas politika 2021. – 2027. gadam
13. februārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne
Zonberga dosies uz Finanšu ministrijas organizēto augsta līmeņa
tikšanos, lai kopā ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, partneriem un
Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorātu un tā vadītāja vietnieku Normundu Popēnu
pārrunātu aktualitātes efektīvai Kohēzijas politikas
īstenošanai. Tikšanās laikā plānots pārrunāt Nacionālā attīstības
plāna 202. -2027. gadam stratēģisko redzējumu un izrietoši
turpmākos procesus, laika grafiku, kā arī partneru lomu un
iesaisti Kohēzijas politikas plānošanas dokumenta sagatavošanā.

Tikšanās par AiM izstrādnēm iedzīvotāju rīcībai krīzes situācijās
14. februārī Aizsardzības ministrija rīko tikšanos, kurā tiks apspriesti šobrīd Aizsardzības ministrijas
izstrādē esošiem informatīviem materiāli iedzīvotājiem krīzes situācijas gadījumā un Valsts
aizsardzības koncepcijas projekts, kas ir saistīts ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas
ieviešanu. Tiek plānots izveidot brošūru iedzīvotājiem, kurā īsi un saprotami būs izskaidrots kā rīkoties
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krīzes situācijās. Uz AiM organizēto tikšanos dosies arī Latvijas Pilsoniskā alianses direktore Kristīne
Zonberga.
Jau iepriekš vēstījām, ka visaptveroša valsts aizsardzība Latvijā ir izvirzīta par prioritāro valsts
aizsardzības attīstības virzienu, lai nodrošinātu koordinētu valsts militāro un civilo aizsardzību un valsts
un sabiedrības noturīgumu un funkcionēšanu krīzes un kara laikā. Pie visaptverošās valsts aizsardzības
sistēmas darbs sākās jau 2019. gada sākumā un tā ir lielākā un nozīmīgākā aizsardzības nozares reforma,
kāda līdz šim Latvijā veikta. Tā skaidri noteiks atbildību un rīcību gan valsts un pašvaldību, gan
uzņēmēju un iedzīvotāju līmenī jebkurā krīzes situācijā, tostarp potenciālu militāro draudu jeb kara
gadījumā. Kā iepriekšējās tikšanās laikā, kad AiM rīkoja apmācības NVO pārstāvjiem, atzina AiM
Parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis, visaptveroša valsts aizsardzības sistēma paredz visu
sabiedrības grupu iesaisti un organizētu rīcību krīzes situācijās, īpaši uzsverot NVO iesaisti, kas
ir ļoti svarīgs tieši vietējo cilvēku apzināšanā un informēšanā.

Meklējam kolēģi - politikas koordinatoru!
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.

Aicinām biedrus uz ikgadējo biedru kopsapulci!
28. februārī aicinām mūsu biedrus uz ikgadējo biedru kopsapulci, kurā atskatīsimies uz paveikto
2019.gadā, ieplānosim svarīgākos 2020.gada notikumus un ievēlēsim jaunos padomes locekļus. Pēc
tikšanās oficiālās daļas kopīgi atzīmēsim pilsoniskajai sabiedrībai nozīmīgus svētkus - Vispasaules
NVO dienu, lai neformālā gaisotnē aprunātos ar LPA biedriem, padomi un darbiniekiem.
Kopsapulce notiks Rīgā, Alberta ielā 13, (Alianses birojā 6.stāvā, ieeja no Strēlnieku ielas puses)
no plkst. 13.00 – 17.00. Lūgums savu dalību biedru sapulcē apstiprināt līdz 20. februārim šeit. Ja paši
nevarēsiet piedalīties, lūgums deleģēt citu personu dalībai sēdē vai balsu nodošanā(nepieciešams
aizpildīt pilnvaru, ko var atrast šeit). Tā kā šogad biedru kopsapulcei ir jāievēl 5 padomes locekļi,
aicinām izskatīt savu kandidatūru vai izvirzīt kādu citu personu, kas būtu ar mieru ar savu ieguldījumu
stratēģiski stiprināt LPA darbību. Lai ikvienam būtu iespēja savlaicīgi iepazīties ar kandidātiem un
rūpīgi izsvērt, kam nodot savas balsis, lūgums pieteikumus iesūtīt līdz š.g. 10.februārim. 13.februārī,
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līdz ar citiem saistošajiem sapulces dokumentiem, par kuriem tiks veikti balsojumi, arī virzīto
kandidātu apraksti tiks nosūtīti. Jūsu dalība sapulcē ir patiesi svarīga, lai mēs kopā varam atskatīties un
padarīto, kā arī kopīgi plānot turpmākos soļus stiprākam nevalstiskajam sektoram Latvijā! Uz tikšanos
sapulcē!

Nāc un 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 trešo no mūsu darbības vizieniem vēlamies izcelt
Kapacitātes stiprināšanu – LPA veido un īsteno dažādas
apmācību programmas, sniedz konsultācijas, nodrošina
aktuālāko informāciju par sektora un publiskās pārvaldes
aktualitātēm, piesaista finansējumu un aktīvi pārstāv pilsoniskas
sabiedrības intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Vairāk informācijas par Alianses paveikto Kapacitātes
stiprināšanā 2019. gadā 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!

“Biedru telpā” – Latvijas Dzelzceļnieku biedrība
Latvijas Dzelzceļnieku biedrības dibināšanas impulss meklējams 100 gadus
tālā pagātnē. Sākotnēji biedrība tika dibināta, lai apvienotu patriotiski
domājošos Latvijas dzelzceļniekus, atjaunojot kara izpostīto dzelzceļu,
un nepieļautu kreisi noskaņoto dzelzceļnieku – sociāldemokrātu un
komunistu ieplānoto Vislatvijas dzelzceļnieku streiku 1920.gadā.
Biedrības dibināšanas sapulce, kurā piedalījās dzelzceļnieku pārstāvji no
visām ekspluatācijas nodaļām, notika 1920.gada 25.augustā un šajā dienā
tika nodibināta Latvijas Dzelzceļnieku Biedrība (LDzB). LDzB ātri kļuva par
vienu no ietekmīgākajiem sabiedriskajiem spēkiem Latvijā un drīz tā
apvienoja pāri par 10 000 biedriem Šobrīd biedrībā darbojas vairāk kā 1100 biedru - fiziskas personas
un 11 juridiskas dzelzceļa nozares firmas. Biedrības biedri sastopami visos Latvijas dzelzceļa mezglos,
daudzās stacijās, bet biedri ir arī nozarē strādājošo draugi, ģimenes locekļi. Šonedēļ “Biedru telpā”
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intervija ar Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Māri Riekstiņu. 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
Īpašās Tuvības Izglītotāju projekta seminārs
13. februārī plkst. 14.00 invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS
organizē Īpašās Tuvības Izglītotāju (Special Intimacy Needs Educator)
projekta semināru. Seminārā paredzēts iepazīties ar projekta ietvaros
tapušo apmācību kursu, kura saturā teorētiskajā materiālā un praktiskās
aktivitātēs izklāstīta informācija par veselības mācību personām ar
dažādiem invaliditātes veidiem. Kursā ir apspriesta gan komunikācija,
gan praktiski padomi par emocionālo un fizisko tuvību un veselības
mācības pasniegšanas pamati, jo personu ar invaliditāti tuviniekiem jābūt
iesaistītiem arī šādas informācijas pieejamības nodrošināšanā. Vairāk par
semināru un tā programmu var uzzināt šeit.

Zaļā brīvība vērš uzmanību uz EK priekšlikumu Eiropas klimata likumam
26. februārī Eiropas Komisija nāks klajā ar
priekšlikumu Eiropas klimata likumam, kurā
nostiprinās 2050.gada klimatneitralitātes mērķi.
Domnīcas Ecologic Institute pētījums analizē
nacionālos klimata likumus astoņās ES dalībvalstīs
(Francija, Vācija, Īrija, Spānija, Nīderlande,
Zviedrija, Dānija un Somija), kā arī Apvienotajā
Karalistē. Klimata likumi Eiropā. Labās prakses neto
nulles pārvaldībā atklāj dažādu nacionālo klimata likumu kopīgos elementus un piemērus, kas noderīgi
pārējām valstīm un tālākām debatēm par ES klimata likuma izstrādi. Lai tiktu galā ar apjomīgo
uzdevumu pārveidot ekonomiskās struktūras, lai tās kļūtu klimatam neitrālas, valdībām visā pasaulē
nepieciešami jauni rīcības instrumenti, un arvien biežāk viena no atbildēm ir klimata likums.
Šobrīd jau puse no visām ES dalībvalstīm ir pieņēmušas šādu likumu vai arī to izstrādā, kamēr
pārējās to vēl apsver. Šie likumi ieceļ zinātnes par ceļvedi politikas veidošanai, un to paplašina aiz
tradicionālajiem vēlēšanu cikliem – tā iespējams nodrošināties pret to, ka valdību maiņas dēļ var
tikt atceltas svarīgas apņemšanās. Tie arī sūta skaidru signālu visiem ekonomikas sektoriem: mēs
esam nopietni attiecībā uz klimata mērķiem. Vairāk par veikto pētījumu iespējams uzzināt šeit.
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Mācības Kuldīgā par valsts pārvaldē izstrādātajiem e-risinājumiem
Kurzemes NVO centrs piedāvā NVO piedalīties vienas dienas
bezmaksas praktiskās mācībās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) īstenotās programmas “Mana
Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros par valsts pārvaldē izstrādāto erisinājumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās. Mācības notiks 17.
februārī no plkst. 10.30 – 18.00, Kuldīgā, Koprades telpā “METRO”.
Pašlaik portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 valsts un pašvaldību
izstrādāti e-pakalpojumi, kas ļauj iestāžu pakalpojumus saņemt attālināti ar
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību. E‑pakalpojumu
izmantošana ir ērta, jo jebkurš datora un interneta lietotājs var pieprasīt epakalpojumu sev izdevīgā brīdī, neatkarīgi no iestādes darba laika.
Pieteikšanās apmācībām, rakstot uz e-pastu liga@kurzemesnvo.lv vai
zvanot: +371 20336896. Vairāk informācijas par apmācībām var iegūt šeit.

Dzīvības koka atbalsta centrā trīs mēnešos emocionāli palīdzēts 400 vēža pacientiem
Vairāk nekā 400 cilvēku, kuru dzīvi skārusi diagnoze vēzis,
trīs mēnešu laikā Dzīvības koka atbalsta centrā Latvijas
Onkoloģijas centrā saņēmuši ne vien ārsta palīdzību, bet arī
emocionālu atbalstu. Šeit ierīkotais atbalsta kabinets durvis
ver katram, bet jaunums ir tas, ka mākslas terapeiti un
psihologi dodas uz nodaļu arī pie gulošiem slimniekiem.
Starp tiem, kam trīs darbības mēnešos palīdzēts, ir arī daudz
tuvinieku. Galvenais terapeitu mērķis ir ar dažādu terapiju
palīdzību ļaut cilvēkam noticēt un palīdzēt sev pašam.
Instrumenti var būt pat vaska krītiņi. Drāmas terapija, mūzikas terapija. Darbu sāks arī fizioterapija
grupā, un ir jau ievesti un uzstādīti spēka trenažieri. Vairāk par atbalsta centra darbību iespējams uzzināt
šeit.

Pasniegta Jaunatnes līdzdalības balva
2020. gada 30. janvārī Rīgas jauniešu centrā
“Kaņieris” svinīgā gaisotnē tika pasniegtas
Jaunatnes līdzdalības balvas par 2019. gadu.
Līdzdalības balvu pasniegšana ir kļuvusi par
tradīciju, iezīmējot sadarbības iespējas starp
pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām
Rīgas pilsētā. Latvijas Pilsoniskajai aliansei ir
īpašs prieks, ka arī mūsu biedri – biedrība
Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai
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saņēma apbalvojumu nominācijā “Līdzdalības Guru” par jauniešu pilsoniskās līdzdalības
veicināšanu vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Sirsnīgi sveicam ar saņemto apbalvojumu
un novērtējumu! Vairāk par balvas laureātiem un pasākuma norisi iespējams uzzināt šeit.

Iedzīvotājiem ir iespēja izmantot bezmaksas konsultācijas patērētāju jautājumos
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA), sadarbībā ar Patērētāju
tiesību aizsardzības centru, piedāvā bezmaksas konsultācijas un palīdzību
patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos Rīgā, Valmierā, Cēsis, Daugavpilī,
Gulbenē, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī. Konsultācijas un palīdzība pieejama
gadījumos, kad:
1) bijusi saskare ar preču un pakalpojumu kvalitātes problēmām,
2) ir neapmierinātība ar pirkumu internetā,
3) piemeklējušas lielas parādu saistības,
4) nav skaidrības kā risināt strīdu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju u.tml.
Konsultantu saraksts un darba laiki pieejami šeit. Vairāk informācijas par pieteikšanos konsultācijām
iespējams atrast šeit.

III NVO INFORMĒ
Iespēja apmeklēt bezmaksas konsultācijas par NVO jautājumiem
Valmieras novada fonds piedāvā bezmaksas individuālās konsultācijas Vidzemes
nevalstiskajām organizācijām par grāmatvedības, juridiskajiem un citiem
jautājumiem. Konsultācijas būs iespējams saņemt pa e-pastu, telefonu vai arī
ar iepriekšēju pieteikšanos klātienē Valmierā. Organizācijas ir aicinātas paust
vajadzību apmeklēt viņu novadu vai pilsētu, ja ir zināmi vairāki interesenti.
Iespēju robežās konsultanti organizēs izbraukumu konsultācijas. Ierosinājumus
izbraukuma konsultācijām ziņot pa tālruni 27820430 - Gundega Siliņa vai pa e-pastu vnf@vnf.lv.
Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, individuālās konsultācijas līdz 2020. gada augustam
pieejamas bez maksas jebkurai biedrībai un nodibinājumam Vidzemē. Plašāku informācija par
konsultācijām iespējams atrast šeit.

Var iesniegt projektu piedāvājumus Ziedotāju aplim
Ziedotāju aplis ir pasākums, kurā Viduslatgales pārnovadu
fonds aicinās apkaimes iedzīvotājus klātienē ziedot naudu trim
projektiem. Pirmais Ziedotāju aplis notiks 2020. gada 24. aprīļa
pēcpusdienā. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri (6
min.) un atbildēs uz jautājumiem (6 min.), bet pēc tam klātesošie
ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu.Iesaistīties var gan nevalstiskās organizācijas, gan iedzīvotāju
iniciatīvas grupa (vismaz 2 cilvēki). Projekta ieceri jāīsteno Viduslatgales pārnovadu fonda darbības
teritorijā - Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu vai Vārkavas novadā. Piedāvājumi jāiesūta pa e-pastu
vlpf@inbox.lv līdz 2020. gada 24. februārim (ieskaitot). Divu nedēļu laikā plānots piedāvājumus
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izvērtēt un izvēlēties trīs piemērotākos. Projektu īstenošanas periods būs 2020.-2021. gads. Par ieceri un
tās atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.Vairāk informācijas par
Ziedotāju apli var atrast šeit.

Iespēja pieteikties Vītola fonda stipendijām
Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo
izglītības iestāžu beidzēji līdz 1. martam var pieteikties Vītolu fonda
administrētajām stipendijām 2020./2021. mācību gadam, kas
paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem. Lai
pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt
7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no
vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegti izcili
panākumi mācību olimpiādēs. Šajā gadā ir atvieglota pieteikšanās stipendijām - kandidātam ir tikai
jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā. Pēc pieteikuma iesniegšanas fonda pārstāvis
apstiprinās tā saņemšanu elektroniskā vēstulē. Stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 EUR mācību gadā.
Fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks
izmaksāta. Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijai var atrast šeit.

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
Uzņēmumi var pieteikties Creative Business Cup 2020
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Radošo
industriju inkubators aicina jaunos un radošos uzņēmējus
līdz 17.februārim pieteikt savu biznesa ideju starptautiskā
konkursa Creative Business Cup (CBC) 2020 nacionālajai
atlasei. Konkursa dalībnieki saņems profesionālus
padomus no žūrijas par biznesa procesiem, savukārt
uzvarētājs saņems 3000 EUR un iespēju pārstāvēt Latviju
konkursa finālā Dānijā vairāk nekā 50 pasaules radošāko
uzņēmumu konkurencē un cīnīties par starptautisku
investoru uzmanību. Šogad konkurss Latvijā notiks jau
septīto reizi. Uzņēmējiem savas radošās idejas
nacionālajai atlasei jāpiesaka līdz 17.februārim, izmantojot tiešsaistes platformu F6S. Uzzini
vairāk par sacensībām šeit.

Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2020
Tukuma novada jauniešiem, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, ir iespēja iespēju saņemt finansējumu
līdz pat 300 eiro savas ieceres īstenošanai. Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 2.martam,
savukārt realizēt no 31.marta līdz 31.oktobrim. Projektu var iesniegt jauniešu grupa, kurā ir vismaz trīs
jaunieši, šādās jomās:jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdarbošanās, jauniešu līdzdalība politiskajos
procesos, drošs un veselīgs dzīvesveids, vides uzlabošana un vides jautājumu risināšana, saturīga brīvā
laika pavadīšana, jaunietis jaunietim, neformālās izglītības aktivitātes. 17.februārī plkst.16.00 tiks
organizēts informatīvs seminārs Tukuma bibliotēkas konferenču zālē (Šēseles ielā 3, Tukumā), kurā tiks
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stāstīts par konkursu un par konkursa pieteikuma sagatavošanu. Vairāk par konkursa nolikumu un
pieteikšanos meklē šeit.

Vai ar dizainu var ietekmēt vēlēšanas?
31. janvārī ES mājā dizaina speciālisti un vēlēšanu procesā
iesaistīti profesionāļi lūkoja noskaidrot, kā ar dizaina palīdzību
veicināt vēlētāju aktivitāti. Profesores Ingunas Eleres vadībā
LMA Dizaina nodaļas maģistrantūras studenti semestra
garumā izstrādāja funkcionālus risinājumus par tēmu
“Vēlēšanu dizains”. Izstāde piedāvā iepazīt sešus
priekšlikumus, kas aicina dizainu lietot kā mērķtiecīgu
instrumentu vēlēšanu procesa uzlabošanai.
Studentu priekšlikumus “Piepildi savu vēlētavu”, “Lielāks nekā
igauņiem”, “Āmurgalva”, “Vilciens – platforma demokrātijai”, “Vēlēšanu vēstījums”, “Kas šodien
jādara?” var apskatīt arī izstādes bukletā. Darba “Vilciens – platforma demokrātijai” autori Madara
Salma un Romāns Galaiko uzsver: “Domājot par dizainu, nebūtu pareizi iedomāties tikai sadzīves
priekšmetus. Dizains ir visur. Ar šo projektu vēlamies uzsvērt, ka dizainam ir nozīme – pat valsts
demokrātijā.” Izstādes noslēguma diskusijā “Vai labs dizains var veicināt līdzdalību vēlēšanās?”
piedalījās Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, EPBL vadītāja Marta Rībele, Centrālās vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa, LMA profesore I. Elere, LMA Dizaina nodaļas
maģistrantūras studenti, dizaina nozares pārstāvji un politikas eksperti. Vairāk par jauno vēlēšanu
dizainu iespējams uzzināt šeit.

Eiropas Sociālo inovāciju konkurss 2020
2020. gada Eiropas sociālo inovāciju konkursā paredzēts atbalstīt inovatīvas idejas un projektus, kuru
mērķis ir samazināt kopējo vides nospiedumu un uzlabot modes sabiedrisko ietekmi, palīdzēt
padarīt to pieejamāku un taisnīgāku, kā arī ilgtspējīgā veidā veicināt izmaiņas uzvedībā.
Risinājumiem skaidri jābūt vērstiem uz ietekmes panākšanu, ilgtspējības sasniegšanu, un tiem jābūt
mērogojamiem vai atkārtojamiem vietējā, valsts vai Eiropas līmenī.
Šī gada Sociālo inovāciju konkursa tēma ir “Reimagine Fashion” (“Pārdefinēt modi”), šī gada konkursā
tiek meklēti projekti sākuma stadijā un idejas, kas mainīs modes ražošanas, pirkšanas, lietošanas un
pārstrādes veidus, virzoties uz paaugstinātu globālo ilgtspēju un mainot patērētāju uzvedību vietējā
mērogā, nacionālajā un Eiropas līmenī. Konkursā var piedalīties dalībnieki no visām ES dalībvalstīm un
programmas “Apvārsnis 2020” asociētajām valstīm. Pieteikšanās termiņš ir 4. marts. Vairāk par
konkursu var uzzināt šeit.

Jūrtaka – piekrastes sadarbība turpinās
Ir noslēdzies Igaunijas - Latvijas programmas Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”.
Projekta mērķis ir sasniegts – ir izveidots pārgājienu tūrisma maršruts gar
Baltijas jūras piekrasti no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai
Igaunijā. “Jūrtaku” Latvijā un “Ranniku Matkarada” Igaunijā jau paspējuši
iemīļot ceļotāji. Jūrtaka ir garās distances pārgājienu maršruta E9 (Eiropas garo
distanču kājinieku tūrisma maršrutu tīkls) posms gar Baltijas jūras piekrasti.
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Maršruta kopējais garums ir 1200 kilometri, no kuriem 580 kilometri ir Latvijā, bet 620 kilometri –
Igaunijā. Maršruta nosaukums latviešu valodā ir “Jūrtaka”, bet igauņu valodā - “Ranniku matkarada”.
Maršrutā ir iekļauti vairāk kā 500 dabas, kultūras un vēstures objekti un tā ir pieejama visiem. Maršruta
veikšanai ir nepieciešamas 60 dienas, bet to var veikt arī pa daļām.Uzzini vairāk par Jūrtaku šeit.

V LV PORTĀLĀ
Atklās LNB krājuma veidošanai un saglabāšanai veltītu izstādi
14. februārī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) 1. stāva izstāžu zālē, sadarbojoties LNB un
tekstgrupai
“Orbīta”,
tiks
atklāta
bibliotēkas
pamatuzdevumiem – krājuma veidošanai un saglabāšanai
– veltīta starpdisciplināra izstāde “2020: mūžības
perspektīva”. Tā būs apskatāma bez maksas līdz 26. aprīlim.
Bibliotēkas krājums ir augošs organisms, kurš tiek
sistematizēts, aprakstīts un rūpīgi uzglabāts. Krājuma
veidošanas sistēma ietekmē ne tikai informācijas pieejamību
šobrīd, bet veido arī nākotnes lasītāju un pētnieku priekšstatus
par mūsdienām.
Apvienība “Orbīta” apgrieztā veidā izmanto tādus krājumam bīstamos faktorus kā mitrumu, pelējumu,
mehānisku nodilumu, gaismu un mūsdienu atmiņas nesēju sairšanas procesus, lai eksperimentāli
novecinātu priekšmetus no 2020. gada. Kā tiks saglabāts dzejnieka manuskripts digitālajā laikmetā un
kas veido 21. gadsimta grafikas un sīkiespieddarbu kolekcijas? Kas no mūsdienās radītā izturēs laika
pārbaudi un būs aktuāls ilgtermiņā, bet kas kļūs novecojis vai nesvarīgs? Uz šiem jautājumiem atbilžu
vēl nav, tomēr tie var būt pamats saistošam dialogam. Uzzini par šo izstādi šeit.

Aizvadīta sabiedriskā apspriešana par Eiropas Vēža uzveikšanas plānu
4. februārī, Pasaules pretvēža dienā, Eiropas Komisija sāka ES mēroga sabiedrisko apspriešanu par
Eiropas Vēža uzveikšanas plānu. Šī apspriešana palīdzēs iezīmēt konkrētas plāna aprises,
noskaidrot, kādām jomām pievērsties būtu vissvarīgāk, un apdomāt tālākās rīcības iespējas.
Eiropas Savienībā vēzis ik gadu tiek diagnosticēts 3,5 miljoniem cilvēku. Tā ir smaga veselības
problēma, kas tieši skars 40 % ES iedzīvotāju un kam ir liela ietekme uz Eiropas veselības aprūpes
sistēmu darbību un valstu ekonomiku. Tomēr līdz 40 % vēža gadījumu varētu būt novēršami cēloņi, līdz
ar to iespējas rīkoties un potenciāls samazināt vēža gadījumu skaitu Eiropas Savienībā ir milzīgs.
uzlabot vēža slimnieku aprūpi.
Komisija sabiedrisko apspriešanu izziņoja Eiropas Parlamentā rīkotajā pasākumā “Eiropas Vēža
uzveikšanas plāns: sasniegsim vairāk!”. Pasākums, ko atklāja Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der
Leiena, pulcēja iedzīvotājus, vēža slimniekus un vēzi pārcietušus cilvēkus, kuri dalījās pieredzē, kā arī
plašu ieinteresēto personu loku — no politiskajiem līderiem līdz veselības aprūpes speciālistiem un
NVO pārstāvjiem. Vairāk par šo tēmu iespējams lasīt šeit.
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Jāmeklē nauda un modelis, kā paaugstināt minimālās pensijas
Vecuma pensiju minimālais apmērs arī pēc
tā paaugstināšanas no šā gada joprojām
nesasniedz pat nabadzības slieksni un
nenodrošina cilvēka cienīgu dzīvi desmitiem
tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Tiesībsargs,
kurš par trūcīgajām minimālajām pensijām jau
pērn uzrunāja valdību, uztur spēkā savas
aktivitātes, par ko ir informējis arī Saeimu.
Lieta par valsts vecuma pensijas minimālo
apmēru ir nonākusi Satversmes tiesā.
Ar šā gada janvāri minimālās vecuma pensijas
bāzes apmērs ir paaugstināts no 64 eiro līdz 80
eiro. Līdz ar to minimālā vecuma pensija ir
pieaugusi par 17 līdz 27 eiro – atkarībā no
darba stāža. Minimālās pensijas noteikšanā saskatītas netaisnības, arī piemērojamie koeficienti rada
situāciju, ka mazāks darba stāžs tiek novērtēts augstāk nekā 40 gadu un ilgāks stāžs.
Joprojām liela daļa iedzīvotāju saņem minimālo pensiju, kuras apmērs nesasniedz Latvijā noteikto
trūcīguma slieksni (128 eiro mēnesī). Saeimai būs jāsniedz Satversmes tiesai skaidrojums par tiesību
aktu normām, kas nosaka valsts vecuma pensijas minimālo apmēru. Tiesībsargs vēstulē Ministru
kabinetam (MK) un Saeimai kā neatbilstošus Satversmei raksturojis valdības noteikumus par minimālās
vecuma pensijas apmēra noteikšanu. Plašaku informāciju var iegūt šeit.

VI PASAULĒ
Routes4U e-apmācības
Routes4U e-apmācības kursa trešais modulis sniedz būtisku informāciju par sabiedrības iesaisti ES
makroreģionos, izmantojot Eiropas Padomes kultūras maršrutus. Tajā ir video, kontrolsaraksti,
infografikas un dažādi materiāli tālākai studēšanai. Dalībnieku mācību gaita tiek vērtēta, izmantojot
vingrinājumus un uzdevumus: pēc moduļa testa sekmīgas nokārtošanas viņi iegūs personalizētu
apmeklējuma sertifikātu. Kurss ir atvērts ikvienam, kuru interesē Eiropas Padomes programma
“Kultūras maršruti”. Nav nepieciešamas īpašas pamata zināšanas pirms kursu pildīšana. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Eiropas iedzīvotāju iniciatīva 2.0: Dizains, iesaiste, ietekme
6.martā Briselē notiks Konferencē European Citizens’ Initiative
2.0l:DESIGN, ENGAGE, IMPACT. Balstoties uz pēdējo gadu
pozitīvo impulsu, ES izmanto Eiropas pilsoņu iniciatīvas
atjauninājumus (ieviesti no 2020.1. janvāra), lai turpinātu palielināt
izpratni un iespējas, ko tā piedāvā Eiropas pilsoņiem: veidot savas iniciatīvas, iesaistīties politikas
veidošanā un izmantot reālas iespējas ietekmējot darba kārtības noteikšanu ES līmenī. Šī konference ir
iespēja visiem, kas ir ieinteresēti līdzdalības demokrātijā, dalīties pieredzē un apspriest savas idejas
kā vislabāk komunicēt un veicināt izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pieteikšanos un plašāku
informāciju var atrast šeit.
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(5/2020) 07.02.2020
Pievienojieties 2020. gada Eiropas reģionu un pilsētu nedēļai!
Gatavošanās 18. Eiropas reģionu un pilsētu nedēļai ir oficiāli sākta ar atklāšanas sanāksmi, kurā
piedalījās gandrīz 100 potenciālie pasākuma partneri un interesenti, kuri sekoja tiešsaistē.
Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa notiks no 2020. gada 12. līdz 15. oktobrim. Reģionālās
partnerības var organizēt sesijas arī Briselē savos reģionālajos birojos.
Šogad reģionu un pilsētu nedēļa koncentrēsies uz šādām trim tēmām:
• Zaļā Eiropa
• Kohēzija un sadarbība
• Iedzīvotāju iesaistīšana
Organizatori, Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāts un Eiropas Reģionu
komiteja, aicina pieteikties pasākuma partnerus līdz 2020. gada 27. martā! Vairāk informācijas var atrast
šeit.

EUSBSR 11. ikgadējais forums - aicinājums pieteikt darbnīcas!
2020. gada 16. – 17. jūnijā Turku, Somijā
notiks Eiropas Savienības stratēģijas
Baltijas jūras reģionam (The European
Union Strategy for the Baltic Sea Region) EUSBSR
11.
ikgadējais
forums.
Šogad forums tiek organizēts ar tēmu
“Mūsu reģions, mūsu nākotne - ceļā uz
inovāciju un ilgtspējības desmitgadi”.
Foruma organizatori aicina interesentus līdz 15.martam iesniegt savus priekšlikumus darbnīcām
(workshops). Uzzini vairāk par forumu šeit.

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:
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