
  

(6/2020) 14.02.2020 

1 

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 

 

 

 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Visvairāk diskusijas rosina nacionālās identitātes jautājums 

Šonedēļ iesākās iedzīvotāju diskusijas par saliedētu 

sabiedrību. Diskusiju mērķis ir gūt iedzīvotāju 

vērtējumu un ieteikumus “Saliedētas un pilsoniski 

aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 

2027. gadam” dokumentam, kas vēl ir izstrādes 

stadijā. Šīs diskusijas uzskatāmi parāda Latvijas 

sabiedrības daudzveidīgumu, gan runājot par 

iedzīvotāju etnisko sastāvu, gan katra dalībnieka 

personīgajām vērtībām, vajadzībām, gan arī 

piederības sajūtu valstij. Un, iespējams, ka šādas 

iedzīvotāju diskusijas būtu jāveido biežāk. 

Veiksmīgi ir aizvadītas jau trīs diskusijas dažādās Latvijas vietās: Aizkrauklē, Daugavpilī un Rīgā. 

Atzinīgi vērtējam iedzīvotāju aktīvo iesaisti diskusiju procesā - diskusiju dalībnieku vidū bija sastopami 

visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvji, arī dažādu biedrību biedri un valsts pārvaldē strādājošie. Kā arī 

diskusijās iesaistījās Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis un Kultūras ministrs Nauris Puntulis. 

Katrā no diskusiju norises vietām bija vērojami nedaudz atšķirīgi uzsvari un iedzīvotāju 

prioritātes, bet visās diskusijās kā sarežģītākais un strīdīgākais jautājums tika izcelts nacionālā 

identitāte un piederība. Plaši tika diskutēts arī par pārējiem pamatnostādņu apakšmērķiem -  pilsoniskā 

kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, kā arī integrācija. 

Atzinīgi diskusiju procesu vērtē arī viena no diskusiju moderatorēm Inese Vaivare, paužot viedokli, ka 

“lielākie ieguvēji diskusijām ir paši dalībnieki. Ne tik bieži gadās, ka pie viena galda sēž politiski 

represētais, cilvēks ar invaliditāti, bēglis, jaunietis, zinātnieks, krievvalodīgais, seniors. Un izrādās, ka 

varam runāt un domāt par valsti kopā un ieklausīties viens otrā. Rīgas diskusijas atšķīrās no Aizkraukles 

un Daugavpils. Katra cilvēka stāsts ir tik īpašs. Un viņi lielākoties ir lepni par savu valsti. Iespējams, 

katrs savādāk, bet ir”. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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Vēlamies atgādināt, ka vēl tuvākajās dienās plānotas divas diskusijas: 15.februārī Liepājā (Coworking 

Liepaja, Vecā ostmala 24, 4. stāvā, plkst. 10.00-14.30) un 17.februārī Valmierā (Valmieras Integrētajā 

bibliotēkā, Cēsu  ielā 4, plkst. 15.00-19.00) uz kurām vēl ir iespēja 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.  

 

Iedzīvotāju iesaiste Kohēzijas politikas pārvaldībā 

13. februārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga piedalījās Finanšu ministrijas organizētajā tikšanās, lai 

pārrunātu aktualitātes efektīvai Kohēzijas politikas 

īstenošanai. Tikšanās laikā Finanšu ministrija prezentēja 

stratēģisko redzējumu un laika grafiku, kā arī partneru lomu 

un iesaisti Kohēzijas politikas plānošanas dokumenta 

sagatavošanā. 
LPA direktore vērsa uzmanību uz to, ka Eiropas Komisija 

2020. gada 6. februārī Briselē organizētajā augsta līmeņa 

konferencē par iedzīvotāju iesaisti kohēzijas politikā labas 

pārvaldības vārdā, akcentēja nepieciešamību iesaistīt 

iedzīvotājus Kohēzijas politikas plānošanā, ieguldīšanā un 

pārraudzībā, lai beigu beigās nodrošinātu labākus gala rezultātus, un tā kā dalībvalstīs līdz šim to 

darījušas nepietiekami, Komisija nolēmusi sākt divus izmēģinājuma pasākumus, kuros paredzēts 

kohēzijas projektu ieviešanā vairāk iesaistīt iedzīvotājus: 

• Pirmajā izmēģinājuma pasākumā ES finansējuma pārvaldības iestādes saņems visaugstākā līmeņa 

ekspertu padomus no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), kā arī īpaši 

pielāgotu palīdzību jaunu iniciatīvu veidošanā, kurās tiek iesaistīti iedzīvotāji un veicināta 

pārredzamība un atskaitīšanās.  

• Otrajā izmēģinājuma pasākumā būs nodrošināts finansējums, no kura atbalstīs jo īpaši mazu un 

vietēju pilsoniskās sabiedrības organizāciju izvirzītas inovatīvas idejas un ierosmes, kā veicināt 

iedzīvotāju iesaisti.  

 

Piesaki savu klasi programmai “Jaunais pilsonis”! 

Aicinām Latvijas skolas vēl līdz 21. februārim 

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. Katra klase iegūs zināšanas un izpratni par 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/4dqm
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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. 
 

VARAM izveidojis informatīvo ziņojumu “Par Pašvaldību likuma izstrādi” 

Kopš likuma “Par pašvaldībām” pieņemšanas 1994.gadā ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts pārvaldē 

kopumā, tai skaitā veikta virkne uzlabojumu, lai mazinātu administratīvo slogu, normatīvismu, kā arī un 

uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti.  

Izmaiņas pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā neizbēgami nepieciešamas arī saistībā ar 

administratīvi teritoriālo reformu, galvenokārt akcentējot nepieciešamību pēc augstākas 

sabiedrības iesaistes pakāpes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, kas 

nodrošinātu viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos ar teritorijas attīstību 

saistītos jautājumos. 

Šajā informatīvajā ziņojumā apskatīti iespējamie risinājumi tādos jautājumos kā pašvaldību darba 

organizācija, pašvaldību autonomās funkcijas, pašvaldību saistošie noteikumi, to tiesiskuma pārbaude, 

sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā, varas dalīšanas un interešu konflikta novēršana. Drīzumā 

sagaidāms, ka sāksies arī darbs pie likumprojekta izstrādes, kur būtiski iesaistīties arī NVO, lai jaunais 

regulējums būtu labvēlīgs pilsoniskajai sabiedrībai. Ar ziņojumu plašāk iespējams iepazīties šeit.  

 

Jaunās nacionālās apņemšanās veicinās atklātību valsts pārvaldē un pašvaldībās 

Ministru kabinetā 11. februārī apstiprināts Latvijas 

Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 

2020. – 2021. gadam, kas Latvijā turpinās iedzīvināt 

atklātību, atbildību un pilnveidot sabiedrības 

līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā. Rīcības 

plānā iekļautas sešas apņemšanās, kas nākamajos divos 

gados veicinās publisko iepirkumu un līgumu atklātību, 

informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršanu, 

interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātību, atvērtās 

pārvaldības principu ieviešanu pašvaldībās, kvalitatīvu 

sabiedrības iesaisti reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, kā arī korupcijas un 

interešu konflikta risku novēršanu. Plānā nozīmīga loma atvēlēta sabiedrības uzticības veicināšanai 

valsts un pašvaldību institūciju efektīvai rīcībai ar budžeta un Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/r9st
https://www.youtube.com/watch?v=5oFli1kQMdM
https://www.youtube.com/watch?v=cl4qWgOggOM
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483788
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Rīcības plāna īstenošanu koordinē Valsts kanceleja. Plāna izstrādē un īstenošanā iesaistīta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Veselības 

ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts 

kanceleja. Plāns tiks īstenošanā tika aicināta piedalīties arī Saeima un Latvijas Pašvaldību Plāna izpildē 

iesaistīsies arī virkne citu valsts institūciju, kā arī biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, 

“Sabiedrība par atklātību - Delna” ManaBalss.lv, “Latvijas Pilsoniskā alianse” un  citi sabiedrības 

pārstāvji. Vairāk par rīcības plānu iespējams uzzināt šeit.  

 

LPA ir  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.  

 

Tiekamies ikgadējā biedru kopsapulcē! 

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). Uz tikšanos! 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/jaunas-nacionalas-apnemsanas-veicinas-atklatibu-valsts-parvalde-un-pasvaldibas
https://nvo.lv/lv/blog_post/meklejam_kolegi__politikas_koordinatoriu?fbclid=IwAR2oDXk6jKgacGKrLNvxxh3WTyzR23XQfUCgw-zaDVfeXwTIOr8W6bPhc30
https://docs.google.com/forms/d/1SH7JG-seiIbHXqV3b2FdBj6jfEUwgfnyHqT--jdqhko/viewform?edit_requested=true
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_lpa_biedrus_uz_ikgadejo_biedru_kopsapulci
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“Biedru telpā” – Latvijas Ornitoloģijas biedrība 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) dibināta 1985. gadā -  tolaik izveidota kā 

daļa no Vissavienības Ornitoloģijas biedrības. Biedrības misija ir saglabāt 

daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. LOB apvieno 

gandrīz 600 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno 

interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. Kopš 1994. gada biedrība 

Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife 

International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris. LOB veic 

savvaļas putnu izpētes un aizsardzības, kā arī biedru un plašākas sabiedrības 

izglītošanas pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, kā arī sadarbojas ar valsts 

un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām. Šonedēļ “Biedru telpā” intervija ar Latvijas 

Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus. 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 
Delna  aicina uz konferenci 

2020. gada 28. februārī, plkst. 9.30 līdz 16.00, Sabiedrība par 

atklātību – Delna organizē konferenci par sabiedrības iesaisti 

publisko iepirkumu un ES fondu uzraudzībā Latvijā un 

Eiropas Savienībā. Konferences darba valodas – latviešu un angļu, 

nodrošinot sinhrono tulkojumu. Reģistrācija tiks atklāta 2020. gada 17. februārī. Detalizēta informācija 

un konferences programma tiks publicēta drīzumā Delnas mājaslapā www.delna.lv 

 

Pateicības koncerts asinsdonoriem 

15. februārī plkst. 17.00 kinoteātrī “Splendid Palace” Valsts 

asinsdonoru centrs (VADC), sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais 

Krusts (LSK) rīko ikgadējo Pateicības koncertu asins donoriem. 

Koncertā uzstāsies tādas grupas un mākslinieki kā “Tautumeitas,” 

Guntars Račs un “Saldās sejas,” rock’n’roll grupa “KEKSI,” MARTA, 

MONTA un Gatis Mūrnieks, kā arī liepājnieks Matīss Pavītols. 

Koncerta tiešraide būs skatāma “Rīga TV24” ēterā. 

Donoru Pateicības koncerts jau sesto gadu pēc kārtas pulcē 

bezatlīdzības asins donorus, kuri pērnā gada laikā asinis vai asins 

komponentus ziedojuši vismaz vienu reizi. Koncerta mērķis ir izteikt 

pateicību tiem, kuri palīdzējuši, kā arī godināt visaktīvākos un 

priekšzīmīgākos donorus, aicinot līdzcilvēkus palīdzēt arī turpmāk 

kā ziedojot asinis, tā organizējot izbraukumus un Donoru dienas. 

Vairāk par pasākumu un iespēju saņemt bezmaksas biļetes var uzzināt 

šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
http://putnidaba.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__latvijas_ornitologijas_biedriba
http://www.redcross.lv/februari-notiks-ikgadejais-pateicibas-koncerts-asinsdonoriem/
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Apmācību cikls jaunajiem lauku entuziastiem 

Biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs, sadarbībā ar SIA 

“Gaižēni”, rīko apmācību ciklu jaunajiem lauku 

entuziastiem. Pirmās apmācības norisināsies no 13. līdz 

14.martam,  viesu namā “Turbas”, Turkalnē, Tīnūžu 

pagastā, Ikšķiles novadā. Apmācību tēma - ‘”Līderis 

laukos”, kura ietvaros dalībniekiem būs iespēja 

uzklausīt gan profesionāļus par līdera lomu 

uzņēmumā, komandas vadīšanu, pārliecinošām 

prezentēšanas prasmēm un stresa vadību. Programmā 

ietverti arī praktizējošu lauksaimnieku pieredzes stāsti, 

gan par  saimniekošanas uzsākšanu no nulles, gan par 

stereotipu laušanu par sievietēm lauksaimniecībā, gan par 

pieredzi pārvācoties no Dānijas uz Latviju un attīstot savu 

biznesu. Lai apmācību dalībniekiem būtu ciešāka sasaiste 

ar lekcijās dzirdēto, viņi tiks aicināti iesaistīties diskusijā “Laukiem vajag jauniešus” un praktiski 

uzlabot savas uzstāšanās prasmes pielietojot improvizācijā izmantotās tehnikas.  

Apmācībām var pieteikties ikviens interesents, kurš ir ieinteresēts attīstīt sevī līderi un pilnveidot savas 

prasmes,  kā arī vēlas attīstīt lauku reģionus un būt daļa no darbīgas Latvijas lauku jaunatnes. 

Apmācības ir bez maksas, tiek nodrošināta nakšņošana viesu namā un ēdināšana. Pieteikšanās līdz 

28.februārim aizpildot anketu šeit. Vietu skaits ir ierobežots. Vairāk informācijas par apmācībām var 

atrast šeit.  

 

Seminārs par mediju lomu invaliditātes konstruēšanā 

Apmeklētājiem seminārā būs iespēja uzzināt par mediju lomu 

invaliditātes konstruēšanā Latvijā ANO Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām kontekstā. Pasākums notiks 20. februārī, 

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā, un ir daļa no Baibas 

Baikovskas izstrādātā un ASV Vēstniecības Latvijā finansiāli 

atbalstītā projekta “Raising disability awareness in Latvia with 

research, presentation and written article on interpretation and 

implementation of Article 8 of UN Convention for rights of 

persons with disabilities in Latvian legislation, media and NGO 

discourses”. Semināra galvenais vēstījums - tam, kā mēs 

domājam, runājam un rakstām par cilvēkiem ar invaliditāti, ir 

nozīme. Katrai sabiedrības grupai ir nozīmīgi, kā ar un par to 

komunicē, jo tas rezultātā nosaka, kā pret šo sabiedrības grupu 

attiecamies, vai to uztveram kā līdzvērtīgu ar līdzvērtīgām tiesībām 

uz cieņpilnu ikdienu, par kādu tiek runāts arī ANO Konvencijā par 

personu ar invaliditāti tiesībām. Īpaši ANO Konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām 8. pantā ir noteikts, ka cilvēki ar 

invaliditāti ir jāatspoguļo saskaņā ar invaliditātes cilvēktiesību 

modeli. Tā kā Latvijā Konvencija tika ratificēta jau 2010. gada 28. janvārī, ir pienācis laiks pievērst 

lielāku uzmanību tam, kā mēs atpoguļojam cilvēkus ar invaliditāti medijos un kā tas veido šo cilvēku 

ikdienu. Vairāk par semināru un tā programme iespējams uzzināt šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde2A7SS0mzEuK-NSDxBWxJItC0aO-mFVO05Rhcj65ePtnd9g/viewform
http://jzk.lv/sakums/apmacibas-jaunajiem-lauku-entuziastiem-lideris-laukos-269/
https://www.apeirons.lv/seminars-par-mediju-lomu-invaliditates-konstruesana/
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Konference “Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe” 

29. februārī no plkst. 9.00 līdz 15.00 Latvijas Ārstu biedrība, sadarbībā ar 

Latvijas Reto slimību aliansi Rīgā, LU bibliotēkas telpās O. Kalpaka bulvārī 

4 organizē konferenci “Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām 

aprūpe”.Konferenci vadīs Dr.med. Andris Skride un Mg.phil. Ieva Plūme. 

Konferences programmu un pieteikšanos iespējams atrast šeit. 

 

VID seminārs nevalstisko organizāciju pārstāvjiem  

Biedrība Zemgales NVO Centrs, sadarbībā ar  Valsts ieņēmumu 

dienestu, 2020.gada 11.martā organizē semināru Zemgales 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem “Jautājumi un atbildes: NVO 

grāmatvedība un gada pārskats” gada pārskatu veiksmīgai 

sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī citu grāmatvedības 

jautājumu precizēšanai. Semināra notiks Jelgavā, Mātera ielā 57, 

3.stāva zālē. Dalībnieku reģistrēšanās no plkst.10.00. Vietu skaits 

ir ierobežots, tāpēc lūgums laicīgi reģistrēties pasākumam aizpildot 

anketu šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 
Jauniešu un sociālo uzņēmumu SPEED DATING 

Jaunieši vecumā no 16 gadiem tiek aicināti uz 

SPEED DATING /ātro randiņu/ pasākumu ar 

sociālajiem uzņēmējiem, lai uzzinātu par 

brīvprātīgā darba iespējām. Brīvprātīgais darbs 

šādos uzņēmumos var izvērsties ne vien par 

interesantu piedzīvojumu, bet arī sagādāt patiesu 

jēgas un gandarījuma sajūtu. Tāpat iespējams, ka 

brīvprātīgais darbs sociālā uzņēmumā var kļūt par 

jauniešu prakses vai nākotnes darba vieta.  

Pasākuma gaitā būs iespēja iepazīties ar 15 

sociālo uzņēmumu darbību un piedāvātajām brīvprātīgā darba iespējām: Svaigi.lv, Autoskola 

Mobilizing, Dabas Zirgi, Viesmīlības Projekti, Learn IT, Biznesa Vēstniecība, Barboleta attīstošā 

metode, Dzīvnieku Policija, Vigobot, Reach for Change Latvia, Latvijā Radīts - Latvijā Ražots - 

Created in Latvia, Dzīvnieku patversme Ulubele, Dzīvības Poga, Saint Luke Group, Visas Iespējas. 

Kopumā sociālie uzņēmumi meklē palīgus visdažādākajiem pienākumiem – sākot no pasākumu 

organizēšanas, komunikācijas sociālajos tīklos, mājas lapu veidošanas, klientu intervēšanas, rakstu 

rakstīšanas, tūrisma maršrutu veidošanas cilvēkiem ratiņkrēslā, beidzot ar fiziskā darba palīdzību zirgu 

staļļos, suņu patversmē un pazudušu mājdzīvnieku meklēšanā. Bet pats vērtīgākais - visi uzņēmumi ir 

atvērti pilnīgi jaunām ierosmēm un pārmaiņām. Vairāk par pasākumu un pieteikšanos var uzzināt šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.arstubiedriba.lv/29-02-2020-riga-bernu-un-pieauguso-ar-retam-slimibam-aprupe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHF2-JIUH-QRNJTlTa-qlxhMtYM3cjkvtuJCMoYrC3kLV-pA/viewform
https://sua.lv/jauniesi/


  

(6/2020) 14.02.2020 

8 

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 

 

 

Dažādības vadības mācības “Skatu punkti”  

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju 

parks” (VATP), sadarbībā ar Sabiedrības 

integrācijas fondu (SIF), aicina uzņēmumu, valsts 

un pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus apmeklēt dažādības vadības mācības 

visā Latvijas teritorijā “Skatu Punkti: Ieguvumi” 

organizāciju augstākā līmeņa vadītājiem un “Skatu 

Punkti: Cieņa” organizāciju darbiniekiem. Mācības 

ir bezmaksas, un to laikā tiks nodrošinātas 

naktsmītnes un ēdināšana.  

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. Mācību laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze 

un teorētiskas zināšanas, Mācības vadīs pieredzējuši lektori, un to ietvaros būs iespēja tikties ar darba 

devēja pārstāvi, kurš dalīsies pieredzē par dažādības vadības ieguvumiem reālā darba vidē. Vietu skaits 

ir ierobežots. Plašāku informāciju un iespēju pieteikties mācībām iespējams šeit.  

 

Pasaules Dabas Fonds meklē Klimata vēstnieku 2020   

2020. gada 28. martā notiks pasaulē lielākā vides akcija – 

Zemes stunda. Tās laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi un 

organizācijas tiek aicinātas uz vienu stundu simboliski 

piedalīties akcijā un izslēgt gaismu, tā paužot savu atbalstu 

apturēt dabas daudzveidības izzušanu un klimata krīzi. 

Dalība Zemes stundā ir žests, lai saliedētu sabiedrību un 

iniciētu plašākas pārmaiņas. Gatavojoties Zemes stundai, 

Pasaules Dabas Fonds un pasaules vadošais pārtikas 

pārstrādes un iepakošanas risinājumu uzņēmums Tetra 

Pak izsludina konkursu “Klimata vēstnieks 2020”. 

Ir atlicis nepilns pusgads līdz XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem, kas notiks no 6. līdz 12. jūlijam. 

Šogad konkursa “Klimata vēstnieka 2020” rīkotāji vēlas 

godināt jauniešus, kas savā ikdienā vai interešu izglītības 

kolektīvā veic ieguldījumu dabas saglabāšanā un ar savu 

piemēru iedvesmo līdzcilvēkus savā skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet. 

Izsludinātajam  konkursam ir divas nominācijas, kurām var gan pieteikties pats, gan nominēt kādu 

līdzcilvēku vai interešu izglītības kolektīvu. Nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks” ir 

aicināts pieteikt jaunieti vecumā no 7 līdz 22 gadiem, kas ikdienā piekopj videi draudzīgu dzīvesveidu, 

savukārt otrai nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks/kolektīvs” - kolektīvu, kas 

apvieno jauniešus vecumā no 7 līdz 22 gadiem un ir guvis būtiskus panākumus videi draudzīgu 

iniciatīvu īstenošanā. Šajā nominācijā ietilpst, piemēram, interešu izglītības kolektīvi (dejotāji, 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.skatupunkti.lv/
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dziedātāji, zinātnes un citi radošie pulciņi), kas iesaista savās aktivitātēs un iedvesmo līdzcilvēkus savā 

skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet. Vairāk par iespēju pieteikties un plašāku informāciju meklē šeit. 

 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis vairākus projektu konkursus 

Izsludinātie projektu konkursi: 

1) Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogramma “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura 

veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”. 

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo 

kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu 

medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko 

kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības 

saliedētību uz latviešu valodas pamata. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 

10.marts. Vairāk informācijas par projektu un pieteikšanos iespējams atrast šeit. 

2) Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām 

nometnēm”. Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo 

identitāti, mērķgrupa  - latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži 

Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz 

diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu 

darbošanos. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 11.marts. Vairāk 

informācijas par projektu un pieteikšanos iespējams atrast šeit.  

3) Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma 

diasporas NVO darbības atbalstam”. Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo 

iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt 

diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski 

politiskajā dzīvē, Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 12.marts. Vairāk informācijas par 

projektu un pieteikšanos iespējams atrast šeit.  

4) Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības 

programma”. Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu 

jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību 

pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai 

un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem. Projektu pieteikumu iesniegšanas 

termiņš ir 2020.gada 13.marts. Vairāk informācijas par projektu un pieteikšanos iespējams atrast 

šeit. 

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) piedāvā arī iespēju 18. februārī  plkst. 10.00 ES mājā, Kamīnzālē, 

2.stāvs, Aspazijas bulvāris 28, piedalīties informatīvā seminarā par valsts budžeta finansētās 

programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās 

kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” 2020.gada projektu konkursu. Pieteikšanos meklēt šeit. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lv-pdf.panda.org/?230050%2FPasaules-Dabas-Fonds-mekl-Klimata-vstnieku-2020&fbclid=IwAR3v8L_lG1CAV4t8OO0aUnDrS11PyqXhQ2I86uVz0n40ueqNwwWhA0puRJI
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10840%3AIzsludinats-konkurss-programma-%E2%80%9CAtbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda%E2%80%9D&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10843%3AIzsludinats-konkurss-diasporas-un-Latvijas-bernu-kopejam-nometnem&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10844%3AIzsludinats-konkurss-programma-%E2%80%9CPilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanas-programma-diasporas-NVO-darbibas-atbalstam%E2%80%9D&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10847%3AIzsludinats-konkurss-programma-Mazakumtautibu-un-latviesu-jauniesu-sadarbibas-programma&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10845%3APIESAKIES-Informativais-seminars-programma-%E2%80%9EAtbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda%E2%80%9D&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
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IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ  
 “Pērle rada” radošā batikošanas darbnīca 

Sestdien, 22. februārī, no plkst. 12.00 līdz 13.30 

Eiropas Savienībās mājā, Aspazijas bulvārī 28, 

Rīgā notiks “Pērle rada” radošā batikošanas 

darbnīca. “Pērle rada” batikošanas mākslas darbnīcā 

būs iespēja krāsot dabīgas šķiedras audumus ar Indigo 

krāsu. Darbnīcā izmantos dažādas locījumu un auduma 

savilkuma tehnikas, kas pasaulē pazīstamas ar vārdu 

Šibori. Dalībniekiem būs iespēja krāsot auduma 

gabaliņus un maisiņus. Piedalīties aicinātas ģimenes ar 

bērniem un ikviens interesents, dalība pasākumā ir bez 

maksas. Vietu skaits darbnīcā ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties iepriekš šeit. Darbnīca 

veidota sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. 

citiem avotiem. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums 2020. gadā ir 30 000 eiro. Pieteikumi 

jāiesniedz elektroniski līdz 21. februārim. Vairāk informācijas un pieteikšanos var atrast šeit. 

 

Jauns piedāvājums skolēniem - nodarbība “Kā nosargāt demokrātiju?” 

Programma “Latvijas skolas soma” papildināta ar jaunu piedāvājumu 6. - 9. klašu skolēniem– nodarbību 

“Kā nosargāt demokrātiju?” Nodarbība ir palīgrīks sociālo zinību stundām, balstīta pastāvīgajā vēstures 

ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” saturā un pieejama ekspozīcijas mājvietā Cēsīs. Nodarbības 

mērķis ir stiprināt jauniešu nacionālo identitāti, pilsonisko un valstiskās piederības apziņu, 

palīdzot skolēniem apgūt nepieciešamās zināšanas par demokrātijas pamatvērtībām un vairot 

izpratni par iespējamo apdraudējumu, kas nodarbībā saistīts ar Latvijas vēstures notikumiem 1940-

tajos gados, okupāciju un neatkarības zaudēšanu. Ir izveidots īpašs video, aicinot jauniešus apmeklēt šo 

nodarbību, ko var apskatīt šeit. 

Nodarbība “Kā nosargāt demokrātiju?” tapis ekspozīcijas kuratorei Elīnai Kalniņai sadarbojoties ar 

Cēsu Jaunās pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāju Ivo Rodi un nodarbības izveidē 

iesaistoties aktrisei Gunai Zariņai un video māksliniekam Rolandam Briedim.Vairāk par nodarbības 

saturu un iespēju pieteikties var uzzināt šeit. 

 

Seminārs “Mārketings sociālajos tīklos” 

19. februārī, no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, NVO namā notiks seminārs 

“Mārketings sociālajos tīklos”. Semināru vadīs lektore Kristīne Tjarve, 

komunikācijas profesionāle, Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību 

profesionāļiem valdes locekle, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, 

mācībspēks Latvijas augstskolās. Semināra laikā dalībniekiem būs 

iespējas iepazīties ar 2020. gada tendencēm sociālo tīklu 

komunikācijā, kā arī iepazīt dažādus rīkus sociālo mediju vizuālā 

noformējuma un satura veidošanai. Tiks aplūkotas arī maksas satura 

iespējas Facebook un Instagram, kas ļauj sasniegt precīzāku zīmola 

mērķauditoriju, kā arī iespējas, kā segmentēt zīmola mērķauditorijas, lai 

veidotu atbilstošu saturu katrā no sociālajiem tīkliem. Pieteikties semināram var šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://esmaja.lv/lv/aktualitates/22-februari-notiks-perle-rada-radosa-batikosanas-darbnica
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://www.youtube.com/watch?v=fwtvIVFkRJw&feature=youtu.be
https://www.lv100.lv/jaunumi/nodarbiba-ka-nosargat-demokratiju/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMfZu5fQ_6elDzcD0hue70JENWZQIxcMD782iaRIcEiBUB-w/viewform
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Liepājas pašvaldība izsludinājusi projektu konkursus NVO 

Liepājas pilsētas pašvaldība 2020. gadā ir izsludinājusi vairākus projektu konkursus pašvaldības 

līdzfinansējuma saņemšanai. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski 

nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt 

iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Pašvaldība finansējumu piešķir 

NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no 

citiem avotiem. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums 2020. gadā ir 30 000 eiro. Pieteikumi 

jāiesniedz elektroniski līdz 21. februārim. Vairāk informācijas un pieteikšanos var atrast šeit. 

 

Forums jauniešiem “Zinātnes daudzveidīgums un potenciāls” 

7. aprīlī, plkst. 10.00-16.00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko forumu “Zinātnes 

daudzveidīgums un potenciāls Latvijā”. Foruma mērķis ir 

iepazīstināt jauniešus ar Latvijas zinātnieku sasniegumiem 

un iedvesmot jauniešus tālākām studijām, kā arī iespējamai 

karjerai zinātnē. 

Forumu atklās Valsts prezidents Egils Levits, Izglītības un 

zinātnes ministre Ilga Šuplinska, VIAA direktore Dita 

Traidās. Foruma plenārsēdē izcili Latvijas zinātnieki 

diskutēs par zinātnes sasniegumiem, zinātnieka karjeras 

iespējām un izaicinājumiem, par savu pētījumu 

rezultātiem un atklājumiem. Foruma otrajā daļā notiks 

tematisko diskusiju grupas, kurās jaunie Latvijas 

zinātnieki iepazīstinās ar saviem pētījumiem dažādās jomās: viedie materiāli un tehnoloģijas, 

inovācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, inovatīvas diagnostikas un ārstēšanas 

metodes, inovatīvi pārtikas produkti, vides kvalitātes uzlabojumi, sociālu un ekonomisku 

izaicinājumu risinājumi. Tematiskajās diskusijās foruma dalībniekiem būs arī iespēja iepazīt Latvijas 

zinātnes projektu ietvaros radītos produktus un tehnoloģijas. Forums tiek organizēts Eiropas Savienības 

fondu projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” ietvaros. Interesenti un mācību 

iestādes aicināti pieteikt dalību forumā līdz š.g. 21. februārim šeit. Studentiem reģistrēties šeit. Papildus 

informācija: Līga Mirlina, liga.mirlina@viaa.gov.lv, tālrunis 67785472. 

 

V LV PORTĀLĀ 
Programmā “NVO fonds” saņemts par 50% vairāk projektu iesniegumu nekā pērn 

6. februārī noslēdzās konkurss programmā “NVO fonds”. Par 2020. gadam piešķirto finansējumu 1 097 

000 eiro apmērā “cīnīsies” 167 projektu iesniedzēji. Programma “NVO fonds” izveidota 2015.gadā, un 

tas ir atbalsta mehānisms visām Latvijas nevaldības organizācijām attīstīt savu pamatdarbību, kā arī 

iesaistīt iedzīvotājus sabiedriskajos procesos, tajā skaitā lēmumu pieņemšanā.  Ar katru gadu, aktuālāks 

kļūst līdzdalības jautājums un tā aktualizēšana tas ir arī 2020.gada viens no programmas 

pamatuzdevumiem. Valdībai un Kultūras ministrijai pamanot programmas nepieciešamību un nozīmi 

valsts demokrātijas stiprināšanā, šogad ir pieaudzis programmas finansējums no 400 000 eiro uz 1 

097 00 eiro. Projekti tiek dalīti divās grupās – mikro un makro projektos. Kopā saņemti 76 mikro 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5AhDP9jmJ3v6-kuVKEGlyPVcnDNpQMZjBxG-On-lFWE_Qyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbKOfxVj_cX0q7q3eJ6Klt3bI_iCuvbTWxMIY0qaDhkIyEJQ/viewform
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un 91 mikro projekts. Mikro projektu īstenošanai tiek piešķirti 329 100 eiro, kas ir 30% no visa 

pieejamā finansējuma. Viena projekta īstenošanai maksimāli pieejamā summa ir 7 000 eiro. 

Turpretī makro projekta maksimāli pieejamais finansējums var sasniegt 40 000 eiro. Šāds finansējums 

sekmē projektus, kas gan apjoma, gan ietekmes ziņā spēj uzrunāt lielāku sabiedrības daļu, veicināt tās 

līdzdalību un ietekmēt procesus ilgtermiņā. 

Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta potenciālo projekta iesniedzēju informēšanai par konkursa 

prasībām. Papildus jau ierastajam informatīvajam semināram, tika nodrošinātas individuālās 

konsultācijas, kuru laikā bija iespēja saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas bija svarīgi, lai 

sagatavotu projektu pieteikumu atbilstoši nolikuma prasībām. Projektu pieteikumi tiks vērtēti nepilnu 

mēnesi. 

 

Lielākais izaicinājums valsts attīstībā ir nevienlīdzības mazināšana 

Viena no lielākajām valsts attīstības problēmām, kā 

atzīst politiķi un eksperti, ir nevienlīdzība iespējās un 

ienākumos. Kā to mazināt paredz jauntapušais 

Nacionālais attīstības plāns?  

Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam 

(NAP 2027) ir galvenais valsts vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokuments. Tas izstrādāts, 

īstenojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 

2030. gadam (Latvija 2030) un ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus. “Vienlīdzīgas iespējas ir svarīgākais 

sociālā taisnīguma elements ienākumu nevienlīdzības 

mazināšanai. Panāksim ikvienam līdzvērtīgas iespējas saņemt labu izglītību un kvalitatīvu veselības 

aprūpi, strādāt cienīgu darbu atbilstoši savām spējām un vēlmēm, augt un dzīvot drošā vidē un būt 

sociāli aizsargātam līdzvērtīgi visos Latvijas reģionos. Tādējādi pieaugs produktivitāte, ekonomiskā 

stabilitāte valstī, sociālā un pilsoniskā aktivitāte un nostiprināsies vidusšķira,” teikts šī stratēģiskā mērķa 

pamatojumā. 

Starptautiski lietoto Džini koeficientu, kurš norāda uz ienākumu nevienlīdzību valstī un kurš Latvijai 

2018. gadā bija 35,2%, ir plānots samazināt līdz 30% 2027. gadā, tā tuvojoties vidējiem rādītājiem 

Eiropas Savienībā. NAP 2027 stratēģisko mērķu sasniegšanai ir izvirzītas sešas prioritātes. Katrā 

prioritātē paredzēti konkrēti rīcības virzieni, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti, kuriem kopumā ir 

jātuvina Latvija Ziemeļvalstu pārvaldības modelim, kam raksturīga sabiedrības solidaritāte un iespēju 

vienlīdzība, ieskaitot nevienlīdzības mazināšanu. NAP 2027, īstenojot vairāk nekā 300 iniciatīvas, 

paredzēts tērēt 14,5 miljardus eiro. Vairāk par par Nacionālo attīstības plānu lasiet šeit. 

 

Vai pretkorupcijas centieni nonākuši strupceļā? 

Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” (TI) veidotajā korupcijas 

uztveres indeksā (KUI) pērn Latvija ar 56 punktiem ierindota 44. vietā 180 vērtēto valstu vidū. 2018. 

gada indeksā Latvijai tika piešķirti 58 punkti, kas mūsu valstij deva dalītu 41. vietu 180 vērtēto valstu un 

teritoriju vidū. Latvijas vieta korupcijas uztveres indeksā pasliktinājusies arī salīdzinājumā ar 

pārējām Baltijas valstīm. Lietuva ar 60 punktiem un Igaunija ar 74 šogad abas pakāpušās par vienu 

punktu. Pēdējo piecu gadu laikā – no 2014. gada līdz 2019. gadam – Latvijai KUI rangā izdevies 

pakāpties tikai par vienu punktu, Lietuvai – par diviem, bet Igaunijai par pieciem. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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KUI, kuru ik gadu publicē TI, valstīm tiek piešķirti punkti skalā no 0 līdz 100 – 0 nozīmē, ka valstī ir 

augsta korupcijas uztvere, bet 100 – ka korupcijas uztvere ir zema. Eiropas Savienības valstu vidējais 

rādītājs ir 64 punkti. KUI ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa indikators, kas 

balstās dažādu pētījumu rezultātos. Respondenti – galvenokārt uzņēmēji, politiķi, valsts pārvaldes 

darbinieki un citas ekonomikas un politikas jautājumos kompetentas personas. Latvijas KUI 2019. gadā 

aprēķināts, summējot datus no  deviņiem avotiem: Pasaules Ekonomikas foruma, “Global Insight 

Country Risk Ratings”, “Bertelsmann Foundation Transformation Index”, “IMD World 

Competitiveness Yearbook”, “Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index”, “PRS 

International Country Risk Guide”, “Varities of Democracy Project”, “Economist Intelligence Unit” un 

“Freedom House Nations in Transit Ratings”, informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

(KNAB). Vairāk par globālo korupcijas uztveres indeksu var uzzināt šeit.  

 

VI PASAULĒ 
Bolīvijā pilsoniskā sabiedrība, tāpat kā politiskā sabiedrība, ir ļoti sadalīta 

CIVICUS intervijā ar  Eliana Quiroz, Fundación 

Internet Bolivia (Bolīvijas interneta fonda) 

izpilddirektoru runā par 2019. gada protestiem un 

vēlēšanām Bolīvijā. Bolīvijas interneta fonds koncentrē 

savas darbības uz neaizsargātu sabiedrības daļu spēju 

stiprināšanu, atvērtu diskusiju vietu veicināšanu un uz 

zināšanām un tehnoloģijām balstītu attīstību. Eliana 

Quiroz intervijā norāda, ka ne tika sarežģītā 

politiskā situācija valstī, bet arī nespēja vienoties 

nevalstiskajam sektoram neveicina problēmsituāciju 

risināšanu: “Pilsoniskā sabiedrība, tāpat kā politiskā 

sabiedrība, ir ļoti sadalīta, tā ir galējas polarizācijas 

izpausme, kurā mēs dzīvojam. Pat cilvēktiesību 

organizācijas ir ieņēmušas atšķirīgas nostājas. Daži atbalsta pārejas valdības rīcību un nesniedz 

ziņojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet citi kautrīgi pauž nostāju par tiesību pārkāpumiem”. Ar 

pilnu interviju var iepazīties šeit. 

 

BakuEduCa Expo 2020 

25.-26. augustam 2020. gadā Baku,  Azerbaidžānā notiks 1. starptautisko izglītības un karjeras 

izstāde BakuEduCa Expo 2020. Reģistrēties izstādei var līdz 2020. gada 10.jūlijam. Izstādē plānots 

pulcināt dažādu izglītības nozaru pārstāvjus gan no izglītības iestādēm, gan dažādām valsts institūcijām, 

gan nevalstiskā sektora. Vairāk informācijas par izstādi var atrast šeit. 

 

Publicēti 2019. gada statistikas pārskati par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu 

Ir publicēti jaunākie statistikas ziņojumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu. ES noteikumi par 

sociālā nodrošinājuma koordinēšanu aizsargā mobilo pilsoņu sociālo nodrošinājumu. Šajos ziņojumos ir 

sniegts pārskats par dalībvalstu sniegtajiem datiem par šo noteikumu darbību. Personu brīva 

pārvietošanās nebūtu iespējama bez garantijas, ka pilsoņi, pārejot uz citu Eiropas valsti, nezaudē savu 

sociālā nodrošinājuma aizsardzību. 

http://www.nvo.lv/
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Lai aizsargātu to personu sociālā nodrošinājuma tiesības, kuri pārvietojas Eiropā, ES līmenī tika 

pieņemti kopīgi noteikumi, lai koordinētu dažādās valstu sociālās drošības sistēmas. Šie noteikumi 

attiecas uz visiem, kas pārceļas uz dzīvi citā valstī, lai pastāvīgi apmestos, uz laiku strādātu vai mācītos, 

un uz tiem, kas dodas atvaļinājumā. Ar pārskatu var iepazīties šeit. 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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