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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Iedzīvotāju diskusijas noslēgušās – kas notiks tālāk? 

Gandrīz divu nedēļu garumā dažādās Latvijas pilsētās - 

Aizkrauklē, Daugavpilī, Rīgā, Liepājā un Valmierā - 

norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās 

iedzīvotāju diskusijas par saliedētu sabiedrību. Diskusiju 

laikā iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi izteikt savus 

ierosinājumus par Saliedētas un pilsoniski aktīvas 

sabiedrības pamatnostādnēm. Bija iespēja novērot aktīvu 

iedzīvotāju iesaisti diskusiju procesā - diskusiju dalībnieki 

bija atsaucīgi, izteica savu viedokli, kritiku un 

ierosinājumos, norādot, ka labprāt vairāk iesaistītos 

šāda veida aktivitātēs, jo viņiem, kā Latvijas valsts 

iedzīvotājiem, ir svarīgi iesaistīties valsts politikas veidošanā.  
Diskusijās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas 

vadītāja Anita Kleinberga klātesošos iepazīstināja ar izvirzītajiem pamatnostādņu apakšmērķiem - 

Nacionālā identitāte un piederība, pilsoniskā kultūra un iekļaujošs pilsoniskums un integrācija, kā arī 

norādīja uz svarīgiem jautājumiem, par kuriem aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli - pilsoniskā 

izglītība, valodas politika, sabiedrības izglītošana un informēšana par demokrātiskas valsts pamatiem un 

vērtībām, Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalības veicināšanu sabiedrībā u.c.  
Šonedēļ iedzīvotāju diskusijas veiksmīgi noslēdzās, kopumā uzklausot vairāk kā 150 iedzīvotāju, 

aptverot visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvjus, arī dažādu biedrību biedrus, kā arī dažāda vecuma un 

izcelsmes sabiedrības locekļus. Sabiedrības dažādība diskusijās nodrošināja atšķirīgu viedokļu 

saņemšanu, kas padarīja diskusijas īpaši spraigas un interesantas gan to moderatoriem, gan pašiem 

diskusiju dalībniekiem. Un iedzīvotāju diskusijas bija lieliska iespēja katram tās dalībniekam pārbaudīt 

savu toleranci un atvērtību dažādiem viedokļiem. 
Šobrīd norit diskusijā izteikto viedokļu apkopošanas process. Un turpmākie soļi ir sekojoši: šī gada 

pavasarī Kultūras ministrija plāno izveidot  pamatnostādnes, taču pirms tam pamatnostādņu 
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projekts tiks prezentēts NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, NIPSIP uzraudzības 

padomē, projekta izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Būtiski – visos šajos procesos iedzīvotājiem vēl būs iespēja sniegt savus viedokļus un ierosinājumus, 

tādēļ aicinām iedzīvotājus būt aktīviem arī turpmāk. It īpaši tādēļ, ka diskusiju apmeklētāji izteica 

cerību, ka viņi ir tikuši sadzirdēti un izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā un ietverti topošajā 

dokumentā  - to mums būs iespēja uzzināt jau pavisam drīz.  
Diskusijas organizēja 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. 
 

Ekspertu diskusijā tiks runāts par integrācijas jautājumiem 

Latvijas Pilsoniskā alianse un domnīca PROVIDUS 26.februārī 

rīko ekspertu diskusiju, kuras laikā notiks prāta vētra, ar mērķi 

rast atbildes uz jautājumu ”Kā mērīt Latvijas sasniegumus 

integrācijas jomā?” Diskusiju gaitā plānots izpildīt divus 

galvenos uzdevumus: 

1. Ekspertu lokā vienoties par svarīgākajiem rādītājiem 

(indikatoriem), lai mērītu Latvijas sasniegumus 

pamatnostādnēs aptvertajos jautājumos; 

2. Ekspertu lokā diskutēt par to, vai ir nepieciešams 

ikgadējs Latvijas indikatoru izpildes/sabiedriskās domas 

izmaiņu monitorings par sabiedrības saliedētības, 

pilsoniskās līdzdalības un integrācijas jautājumiem. 

Prāta vētra tiek rīkota Latvijas Kultūras ministrijas uzdevumā. Kultūras ministrija ir sākusi darbu pie 

jaunām pamatnostādnēm, par ko ziņojām jau iepriekš. Februārī tika organizētas apjomīgas sabiedriskās 

diskusijas par šī dokumenta saturu, kā arī Kultūras ministrijā ir tapis pirmais pamatnostādņu melnraksts 

(saturiskie virzieni).  Pamatnostādnes aptvers šādu jautājumu loku: nacionālā identitāte un piederība 

sajūta Latvijai; pilsoniskā kultūra un iekļaujošs pilsoniskums; integrācija (īpaši koncentrējoties uz 

Latvijas sabiedrības nesenajiem jaunpienācējiem). 

Prāta vētras ievadā Kultūras ministrijas pārstāvji informēs par pamatnostādņu izstrādes gaitu un 

galvenajām atziņām. Prāta vētru vadīs domnīca PROVIDUS.  

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīsības jomā” rezultātiem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/


  

(7/2020) 21.02.2020 

3 

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 

 

 

NVO aicina valsts amatpersonas sarunās par ES daudzgadu budžetu neaizmirst par 

demokrātiju un tiesiskumu 

Latvijas nevalstiskās organizācijas vērsušās pie Ministru prezidenta, 

Ārlietu ministra un Saeimas ar aicinājumu atbalstīt Eiropas 

Parlamenta rezolūciju par nepieciešamību ieviest Eiropas vērtību 

instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kas veicina demokrātiju un tiesiskumu Eiropas 

Savienībā vietējā un valsts līmenī.  

Latvijas Pilsoniskā alianse 19. un 20. februārī nosūtīja Ministru 

prezidentam Krišjānim Kariņam un Ārlietu ministram Edgaram 

Rinkēvičam, kā arī Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem 

aicinājumu Latvijas nacionālajā pozīcijā aizstāvēt demokrātijas 

un tiesiskuma stiprināšanu Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai paredzot atbilstošu 

finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai “Tiesības un vērtības” līdz 1,83 

miljardiem EUR. Šāds finansējums ļaus no šīs programmas atbalstīt arī vietējā un nacionālā līmeņa 

organizācijas, kuras strādā demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanas, kā arī cilvēktiesību aizstāvības 

jomās (tā saucamais “Eiropas vērtību instruments”). Uzzināt plašāk par Eiropas vērtību instrumentu, kā 

arī iepzīties ar nosūtīto vēstuļu saturu iespējams šeit. 

 

Saeimas komisija pauž atbalstu NVO aicinājumam par Eiropas vērtību instrumenta 

izveidi 

21.februārī Eiropas lietu komisijas sēdē tika diskutēts par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības 

Vispārējo lietu padomē, kas notiks šī gada 25. februārī, tai skaitā par Latvijas pozīciju par Eiropas 

Komisijas darba programmu 2020. gadam. Ņemot vērā, ka Latvijas Pilsoniskā alianse 20.februārī 

nosūtīja komisijai aicinājumu atbalstīt Eiropas Parlamenta rezolūciju par nepieciešamību ieviest Eiropas 

vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina 

demokrātiju un tiesiskumu Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī, komisijas uzaicināja paust 

viedokli arī klātienē. 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga sēdē aicināja deputātus Latvijas 

nacionālajā pozīcijā nostiprināt atbalstu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanai vietējā un 

nacionālā līmenī. Saeimas deputāti bija atbalstoši aicinājumam un lūdza Ārlietu ministriju precizēt 

Latvijas nacionālo pozīciju sekojošā redakcijā: 

“Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām 

Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā vietēja un nacionāla līmeņu organizācijām.” 

Attiecībā uz finansējuma apjomu Ārlietu ministrs skaidroja, ka tā būs atsevišķa diskusija pēc tam, kad 

noslēgsies diskusijas par kopējo budžetu.   

 

Saeimas un NVO Sadarbības grupas tikšanās 

24.februārī tiksies Saeimas un NVO Sadarbības grupa*, lai pārrunātu 2020. gada Saeimas un NVO 

foruma iespējamo formātu un tematisko ievirzi. Šogad Saeimas un NVO forums notiks jau 14. reizi.   

*Šāda institūcija ir iekļauta Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar 

nevalstiskajām organizācijām, kā arī, ņemot vērā foruma rezolūciju, identificēts, ka Sadarbības grupai ir 

sekojoši uzdevumi:  
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✓ sekot līdzi rezolūcijā iekļauto priekšlikumu ieviešanai;  

✓ veicināt pilsoniskās sabiedrības un Saeimas sadarbību;  

✓ līdzorganizēt Saeimas un NVO forumu.  

Sadarbības grupas locekļi: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse, Agnija Jansone, Latvijas 

skauti un gaidas, Inese Tauriņa, Delna Sabiedrība Par Atklātību, Kirils Solovjovs, Latvijas Studentu 

apvienība un Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs. 

 

Notiks KNAB Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēde 

25.februārī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

Kristīne Zonberga piedalīsies Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriskās konsultatīvās 

padomes* 66.sēdē, kuras darba kārtībā iekļauti tādi 

jautājumi kā KNAB 2019. gada darbības rezultāti, KNAB 

stratēģija 2020.-2022. gadam, 2019. gada Korupcijas 

uztveres indeksa rezultāti, Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas pamatnostādnes: starpposma izvērtējums un 

jauno pamatnostādņu plānošanas process. 

*KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome (SKP) izveidota, 

lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un 

sabiedrības izglītošanā. Padomes uzdevums ir veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniedzot 

rekomendācijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par aktuāliem jautājumiem. KNAB SPK 

sastāvā ir arī Latvijas Pilsoniskā alianse.  

 

RD Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde 

25. februārī Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Anita Īvāne piedalīsies Rīgas domes 

Konsultatīvās padomes* sabiedrības integrācijas jautājumos sēdē, kurā skatīs:  

1) Apstiprinātās Rīgas domes Sabiedrības integrācijas pamatnostādnes  2019.-2024.gadam un to 

īstenošanas rīcības plāns 2019.-2021.gadam. 

2) Paveiktais 2019.gadā sabiedrības integrācijas jomā. 

3) Jaunumi/aktualitātes 2020.gadā – jauni projekti un iniciatīvas. 

*Konsultatīvā padome ir Rīgas domes konsultatīva institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt 

nevalstiskā sektora līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, 

īstenošanā un novērtēšanā. Kopš 2018.gada Latvijas Pilsoniskās alianses direktore ir Konsultatīvās 

padomes vadītāja vietniece.  

 

NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

26. februārī plkst. 11.00 notiks NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

sēde, kas būs arī pēdējā sēde esošajam Memoranda padomes sastāvam, tai skaitā tā būs pēdējā 

reize, kurā kā Memoranda padomes vadītāja vietniece piedalīsies Latvijas Pilsoniskās alianses 

direktore Kristīne Zonberga. Memoranda padomes sēdē plānots pārrunāt šādus jautājumus: jaunā 

Pašvaldību likuma izstrāde; Memoranda padomes darba plāna 2020. gadam apstiprināšana.  

Nākamā sēde jaunajā Memoranda padomes sastāvā plānota 2020. gada 25. martā plkst. 11.00. 
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Pagarināta pieteikšanās dalībai Memoranda padomē 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes sekretariāts pagarina 

pieteikšanos uz Memoranda padomes nevalstisko organizāciju 

locekļu amatu vietām. 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes sekretariāts līdz š. g. 6. 

februārim ir saņēmis deviņu nevalstisko organizāciju 

pieteikumus par pārstāvju izvirzīšanu darbam Memoranda 

padomē. Pašreiz tiek pārbaudīts, vai saņemtie pieteikumi atbilst 

Memoranda padomes nolikumā noteiktajām prasībām. 
Lai nodrošinātu iespējami plašāku sabiedrības 

pārstāvniecību sadarbībā ar valsts pārvaldi, Memoranda padomes sekretariāts pagarina 

pieteikšanos uz Memoranda padomes nevalstisko organizāciju locekļu amatu vietām līdz š. g. 26. 

februārim. 

Tiek aicinātas biedrības un nodibinājumi (nevalstiskās organizācijas), kas ir pievienojušās NVO un 

Ministru kabineta sadarbības memorandam, izvirzīt savu pārstāvi darbam Memoranda padomē. 

Svarīgi - izvirzītajam kandidātam ir tiesības pārstāvēt nevalstisko organizāciju - ja pārstāvniecības 

tiesības nav noteiktas organizācijas statūtos, kandidātam jāiesniedz pilnvara. 

Pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 26. februāra plkst. 24.00, nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. 

Vairāk par pieteikšanos iespējams atrast šeit.  

 

Aicinām atzīmēt Vispasaules NVO dienu 

Nākošo ceturtdien, 27. februārī, jau vienpadsmito reizi 

pasaulē atzīmēs *Vispasaules nevalstisko organizāciju 

(NVO) dienu (World NGO day). Šajā dienā aicinām arī Latvijas 

NVO un to atbalstītājus iesaistīties NVO dienas svinēšanā.  

Zemāk ir daži ieteikumi, kā atzīmēt šo svinību dienu: 

✓ šo dienu atzīmē organizācijas visā pasaulē un Jūsu 

organizācija ir daļa no Lielās Vispasaules NVO saimes.  

European Civic Forum (ECF), kā biedri ir arī LPA, vēlas 

izveidot kolāžu vai video, kurā tiktu parādītas dažādas 

nevalstiskās organizācijas no visas pasaules, viņu nozīmīgais 

darbs, tāpēc NVO tiek aicinātas līdz 24. februārim nosūtīt savas organizācijas, biedru 

fotogrāfijas, kopā ar kādu tekstu, citātu, kas parāda, ko Jums nozīmē NVO - vizuālos 

materiālus lūgums sūtīt uz e-pastu: ggusciglio@civic-forum.eu 

✓ aplieciniet publiski, ka esat NVO ģimenes dalībnieks, lietojot tēmturi #NVOdiena;  

✓ nosūtiet valsts vai pašvaldības institūcijām informāciju par savas organizācijas mērķiem un 

pakalpojumiem, par paveiktajiem darbiem; 

✓ parādiet, ka esat pateicīgi par to aktivitāti, ko veic Jūsu biedri un aktīvisti, iesaistoties Jūsu 

organizācijas mērķu sasniegšanā, nosūtot elektronisko apsveikumu vai noorganizējot kopīgu 

ballīti; 

✓ atzīmējiet savas organizācijas sasniegumus, tiekoties ar pašvaldību vai valsts institūciju 

pārstāvjiem; 
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✓ izsakiet pateicību saviem atbalstītājiem par viņu ieguldījumu Jūsu organizācijas darbībā un 

attīstībā; 

✓ organizējiet organizācijas atvērto durvju dienu, kad ikviens var ienākt un uzzināt, cik brīnišķīgus 

darbus veic Jūsu organizācija. 

27.februārī arī Eiropas Padome atzīmēs Pasaules NVO dienu Strasbūrā. Eiropas Padome par godu 

Pasaules NVO dienai, rīkos debates par „Kāpēc mums ir vajadzīgas NVO? - NVO ieguldījums 

Eiropas Padomes darbā un pilnvarās.”  

*Vispasaules NVO diena ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un 

rezultātus, kas vērsti uz brīvības, sabiedrības balss, rūpēm par cilvēku drošību, rūpēm par izpostītām 

valstīm, rūpēm par dabu, rūpēm par cilvēces mantojumu, rūpēm par cilvēces nākotni un tās vērtību 

atzīšanu. Vispasaules NVO diena apliecina sabiedrības pateicību un atzinību par NVO sniegto 

ieguldījumu tās labā, apvienojot visas pasaules nevalstiskās organizācijas zem konkrētā simbola.  

Tāpat, Vispasaules NVO diena ir piemiņas diena tiem NVO cilvēkiem visā pasaulē, kuri ir zaudējuši 

dzīvības veicot savu darbu un misijas pienākumus. Iedvesmosim citus, stāstīsim par savas 

organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem vai radīsim jaunas iniciatīvas! 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) uzņēmusi jaunu biedru! 

Esam priecīgi darīt zināmu, ka LPA biedru saimei pievienojies jauns 

biedrs  - Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrība “Ētikas 

tilts Latvijā”. Organizācijas mērķis ir veicināt sabiedrisko labumu – 

izglītojot bērnus un jauniešus, kā arī par viņu audzināšanu atbildīgās 

personas par audiovizuālo mediju piedāvājumu ietekmes 

blakusparādībām un negatīvajām sekām; pētot audiovizuālo mediju 

ietekmi uz sabiedrību; palīdzot orientēties audiovizuālo mediju 

piedāvājumā; sekmējot mākslas ētisko un estētisko vērtību iekļaušanu 

audiovizuālo mediju piedāvājumā; veicinot sabiedrībā kritisku attieksmi 

pret vardarbības atspoguļojumu audiovizuālajos medijos. Vairāk informācijas par biedrību iespējams 

iegūt šeit. Sirsnīgi sveicam un izsakām gandarījumu, ka esat pievienojušies LPA biedru saimei!  Šobrīd 

LPA apvieno 126 biedrus par kuriem vairāk var uzzināt šeit. 

 

Tiekamies LPA biedru kopsapulcē! 

Jau pavisam drīz, nākošo piektdien, 28. februārī, notiks ikgadējā biedru kopsapulce, 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 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/
http://www.etikastilts.lv/
https://nvo.lv/lv/musejie/
https://docs.google.com/forms/d/1SH7JG-seiIbHXqV3b2FdBj6jfEUwgfnyHqT--jdqhko/viewform?edit_requested=true
https://nvo.lv/lv/zina/tiekamies_ikgadeja_biedru_kopsapulce
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Nāc un kļūsti par vienu no mums! 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) jau gada noslēgumā informēja par biedrības paveiktajiem darbiem, 

realizētajiem projektiem, padarīto pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā 2019. gadā 

(skatīt šeit). Esam paveikuši patiesi daudz, tāpēc 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 ceturto no mūsu darbības virzieniem vēlamies izcelt Pilsonisko izglītību – LPA īsteno jauniešu 

pilsoniskās izglītības programmas, lai veicinātu pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim 

nav iekļauta mācību saturā.  

Vairāk informācijas par Alianses 2019. gadā paveikto Pilsoniskajā izglītībā 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! 

 

AiM un NVO apziņošanas vingrinājumā par krīzi reaģē vairāk nekā 4000 cilvēku 

18. februārī Latvijas Pilsoniskā alianse iesaistījās 

Aizsardzības ministrijas (AiM) organizētajā pirmajā 

apziņošanas vingrinājumā nevalstiskajām organizācijām. 

Vingrinājuma norises laikā nevalstiskās organizācijas caur 

saviem komunikācijas kanāliem aicināja Latvijā un 

ārzemēs dzīvojošos biedrus un sadarbības partnerus atvērt 

Aizsardzības ministrijas izveidotu saiti militāro ziņu 

portālā “Sargs.lv”. Vingrinājuma mērķis bija pārbaudīt 

nevalstisko organizāciju spējas informēt sabiedrību 

par svarīgām ziņām hipotētiskas krīzes situācijā.  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbojas ar Aizsardzības ministriju (AiM) Valsts aizsardzības 

sistēmas ietvaros, jo AiM paredzējusi, ka tai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts 

institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi. Šī iemesla dēļ ministrija veido 

valsts aizsardzības sistēmu, kura ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes 

institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, 

iedzīvotājus un citas personas. Šāda visaptveroša pieeja valsts aizsardzībai spēs ilgtermiņā nodrošināt 

Latvijas iedzīvotāju atbildīgu attieksmi pret valsti un tās drošību, mazināt plaisu starp iedzīvotājiem un 

valsts pārvaldes institūcijām, kā arī novērst šķelšanos starp Latvijas iedzīvotājiem. Lai veicinātu 

nevalstiskā sektora iesaisti valsts aizsardzības stiprināšanā un visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas 

ieviešanā, vingrinājumus nevalstiskajām organizācijām Aizsardzības ministrija plāno rīkot arī turpmāk. 

Plašāk par AiM vingrinājumu iespējams uzzināt šeit. *Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/blog_post/latvijas_pilsoniskas_alianses_2019_gada_paveiktais
https://nvo.lv/lv/zina/nac_un_klusti_par_vienu_no_mums
https://www.sargs.lv/lv/latvija/2020-02-19/pirmaja-apzinosanas-vingrinajuma-par-krizi-reage-vairak-neka-4000-cilveku
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“Dažādību veicināšanas” uzraudzības padomes sēde 

Labklājības ministrijā 14.februārī tikās darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju 

sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana 

(diskriminācijas novēršana)” uzraudzības padomes sēdē. Sēdē 

piedalījās arī Latvijas Pilsoniskās alianses projektu vadītājā 

Anita Īvāne. 

Sēdē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informēja par projekta 

“Dažādības veicināšana” ieviešanas progresu, sniedzot ieskatu 

dažādās projekta aktivitātēs kā mentoru programma un mācībās “Skatu punkts”. Savukārt SAFEGE 

Baltija prezentēja SIF motivācijas programmas vidusposma izvērtējumu. Programmas mērķis ir 

atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām 

personu grupām.  

Sēdes noslēgumā SIF sadarbības partneri “Deep white” prezentēja informatīvās kampaņas “Atvērtība ir 

vērtība”  dzimumu līdztiesības tematikas 2020.gadā plānotās aktivitātes, ar kurām var iepazīties 

http://atvertiba.lv/ mājaslapā.  

 

Jau drīz sāksies SCOPE e-apmācību otrā testēšana 

14. februārī Latvijas Pilsoniskā alianses pārstāve Anita Īvāne tikās ar projekta “SCOPE – Skills 

Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” projekta partneriem, 

lai pārrunātu turpmākas projekta aktivitātes. Tikšanās laikā tika pārrunāti pirmās testēšanas rezultāti un 

nepieciešamie uzlabojumu apmācību programmas darbībai. 

Partneri vienojās, ka otrā testēšanas fāze sāksies marta vidū. SCOPE projektā izstrādātās e-apmācību 

platformas mērķis ir kapacitātes stiprināšana, prasmju pilnveidošana un neformālās izglītības 

atzīšana nevalstiskā sektora darbiniekiem un brīvprātīgajiem. 

Pēc otrā testēšanas posma tiks apkopoti viedokļi par platformas lietošanas ērtumu, saturu un 

pieejamību, kas ļautu papildināt un pilnveidot platformu, lai jau vēlāk nodrošinātu tās pieejamību 

plašākai auditorijai. 

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

projekts sākās 2018. gadā, 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. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://atvertiba.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/
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AIF aicina uzrunāt sadarbības partnerus kopīgiem projektiem 

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) rosina tās organizācijas, 

kurām ir bijusi veiksmīga sadarbība ar kādu organizāciju 

Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā, aicināt šo 

organizāciju pieteikties dalībai divpusējās sadarbības 

veidošanas pasākumā, kas notiks 24. martā Rīgā, lai 

iepazītu Latvijas potenciālos sadarbības partnerus 

kopīgu projektu izstrādei, ar mērķi veicināt 

pilsonisko līdzdalību, demokrātijas un cilvēktiesību 

jomas attīstību. Plānots, ka sadarbības veidošanas 

pasākumā piedalīsies vismaz 10 organizācijas no 

donorvalstīm (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas) ar mērķi izzināt potenciālās sadarbības iespējas ar 

Latvijas organizācijām. Pasākumā izveidoto sadarbību būs iespējams attīstīt kopīgos projektos AIF 

programmu ietvaros. Organizāciju pieteikšanās termiņš ir 4. marts. Plašāku informāciju un 

pieteikšanos iespējams atrast šeit. 

 

Valdības plānā par aizdomīgiem uzskata gandrīz visus  

Interneta portālā  www.diena.lv lasāms raksts, kurā stāstīts par Sanda Ģirģena (KPV LV) vadītajā 

Iekšlietu ministrijā tapušo un Krišjāņa Kariņa (JV) Ministru kabinetā apstiprināto un noslepenoto 

naudas atmazgāšanas pretpasākumu triju gadu plānu, kas rāda, ka tie kļūs vēl nesalīdzināmi skarbāki un 

arī dārgāki, turklāt par aizdomīgu nu jau var tikt uzskatīts gandrīz vai ikviens Latvijas iedzīvotājs, 

uzņēmums un nevalstiskā organizācija. 

No 2019. gada 23. decembrī pieņemtā Ministru kabineta rīkojuma Nr. 653 ar garo nosaukumu Par 

Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas 

novēršanai (NILLTPFN) laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam pašlaik noslepenots nav tikai pirmais 

punkts, kurš paredz šāda plāna apstiprināšanu, un pēdējais, ar kuru spēku zaudē iepriekšējais – 2018.–

2019. gada – plāns. 

Pirmais iespaids, ko cilvēkam no malas rada valdības noslepenotais NILLTPFN plāns, ir: tā autori 

dažādās nelikumīgās legalizēšanas darbībās vai to atbalstīšanā jau aizdomās tur ne tikai bankas un citas 

finanšu iestādes, bet faktiski ikvienu juridisko personu, nevalstisko organizāciju un daudzu profesiju 

pārstāvjus. Galvenie risku objekti saskaņā ar plāna autoru uzskatiem ir ne tikai kredītiestādes, 

maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, bet arī ieguldījumu brokeru sabiedrības un 

ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības 

nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži, pat neatkarīgi 

juridisko pakalpojumu sniedzēji un zvērināti advokāti. Plašāk ar rakstu iespējams iepazīties šeit. 

 

“Biedru telpā” – biedrība “Pilsēta cilvēkiem” 

Biedrību vislabāk spēj raksturot tās veidotāji – “Pilsēta cilvēkiem” ir 

pilsētplānošanas profesionāļu un aktīvistu apvienība, kas cīnās par 

labāku pilsētvidi Rīgā. Biedrības ilgtermiņa mērķis ir cilvēkiem 

droša, ērta un zaļa Rīga, pie kā biedrības aktīvisti arī nenogurstoši 

strādā. Vairāk par biedrības darbību un aktualitātēm lasiet  mūsu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/palidzi-uzrunat-organizacijas-islande-lihtensteina-un-norvegija-klut-par-latvijas-organizaciju-partneriem-aif-projektos.html?fbclid=IwAR1py5HnpZfsAV-HE-idtpYdUv3JwEC_iNt-SOZ8eAX5PM1kz-8-cwO4Oiw
http://www.diena.lv/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/valdibas-plana-par-aizdomigiem-uzskata-gandriz-visus-14235826
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“Biedru telpas” intervijā ar biedrības “Pilsēta cilvēkiem” valdes locekļiem Gunitu Piterāni, 

Kasparu Zandbergu un Mihailu Simvulidi. 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 
LJP aicina darbā Interešu aizstāvības speciālistu 

Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) izsludinājusi 

pieteikšanos uz Interešu aizstāvības speciālista 

vakanci. Tiek meklēts darbinieks ar pieredzi 

jaunatnes politikā vietējā, nacionālajā vai 

starptautiskajā līmenī, kurš brīvi pārvalda latviešu 

un vēlams angļu valodu, pārzina lēmumu 

pieņemšanas procesus Latvijā, ir motivēts 

kvalitatīvi attīstīt jaunatnes politiku Latvijā, ar 

pieredzi darbā ar politikas dokumentiem.  

LJP piedāvā darba vietu LJP birojā Rīgas centrā; 

darbu no pusslodzes līdz pilnai slodzei (uz 

noteiktu laiku līdz 31.12.2020 ar iespējamu pagarinājumu; atalgojumu (8 eur/ h pirms nodokļu 

nomaksas, tiks slēgts Darba līgums); pieredzi sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm, 

organizācijām; pieredzi likumdošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.  

Interešu aizstāvības speciālista ikdienas darba pienākumos ietilps: ierosinājumu gatavošana grozījumiem 

ar jaunatnes politiku saistītajos normatīvajos aktos; LJP dalīborganizāciju interešu un viedokļu 

aizstāvība; klātienes tikšanās ar jaunatnes organizācijām visā Latvijā un to viedokļu apkopošana; dalība 

valdes sēdēs, darbinieku sanāksmēs; ikmēneša atskaišu sagatavošana un iesniegšana; dalība LJP 

popularizēšanas pasākumos.  

Vakancei iespējams pieteikties, sūtot savu CV un motivācijas vēstuli brīvā formā (faila nosaukumā 

norādot “CV_vards_uzvards” un “Motivacija_vards_uzvards”), līdz 28.02.2020. uz e-pastu: ljp@ljp.lv 

ar norādi “Interešu aizstāvības speciālists”.  

 

Diskusija “Vide un pārtika – kāds sakars?” 

Trešdien, 26. februārī, no plkst. 18.00 līdz 19.30 

Eiropas Savienības mājā,Aspazijas bulvārī 28,  

sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un Zero Waste 

Latvija, notiks diskusija “Vide un pārtika – kāds 

sakars?”  

Diskusiju ciklā #KādsSakars ikviens tiek aicināts 

iesaistīties sarunās, kur galda vienā pusē sēž vides, otrā 

– sfēras, kas sākotnēji var nešķist saistīta ar vidi, 

pārstāvji. Mērķis ir savest kopā dažādu nozaru 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_pilseta_cilvekiem
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ekspertus, lai diskusijas par vidi raisītos ārpus “zaļā burbuļa”. Februāra diskusijā tiks izvērsta 

saruna starp vides un pārtikas nozares ekspertiem par to, kā turpmāk pasaulē audzēs pārtiku, 

kādi būs nākotnes ēšanas paradumi un diētas. Vai varēsim izšķiest tikpat daudz pārtikas, kā darām to 

šobrīd? Vai ēdīsim šokolādes batoniņus, kas ražoti no slieku pulvera? Vietu skaits diskusijā ir 

ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties iepriekš. Vairāk informācijas par diskusiju un 

pieteikšanos var atrast šeit.  

 

Konference “Integritātes pakts – sabiedrības iesaiste ES fondu uzraudzībā. 

Secinājumi un izaicinājumi” 

Sabiedrība par atklātību – Delna aicina reģistrēties 

konferencei “Integritātes pakts – sabiedrības iesaiste ES fondu 

uzraudzībā. Secinājumi un izaicinājumi”, kas notiks 2020. 

gada 28. februārī plkst. 9.30-16.00 viesnīcā Pullman, Jēkaba 

ielā 24, Rīgā. 

Konference pulcēs valsts un nevalstiskā sektora ekspertus no 

Latvijas un ārvalstīm ar mērķi: 

• novērtēt pilotprojekta “Integritātes pakts – pilsonsikās 

kontroles mehānisms ES fondu uzraudzībai” ieviešanas 

rezultātus Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs; 

• ģenerēt konkrētas idejas sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistei ES kohēzijas 

politikas ieviešanā Latvijā pēc 2020. gada, tostarp apspriest iespējas izmantot Integritātes paktus, 

sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu u.c. 

Reģistrēties konferencei līdz 25. februārim iespējams šeit. Konferences programmu un papildu 

informāciju var atrast šeit.  

 

Apmācību programma “Mīļā auklīte” 

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons aicina 

pieteikties auklītes un aukļus apmācību programmai 

“Mīļā auklīte”, darbam ģimenēs, kurās aug bērni ar 

smagu invaliditāti. Apmācību programmā paredzēts 

apmācīt 27 cilvēkus. Apmācību laikā iegūtās zināšanas 

nodrošinās labu praktisko un teorētisko bāzi, lai 

palīdzētu pašiem jaunākajiem un neaizsargātākajiem 

sabiedrības locekļiem un atbalstītu vecākus. 

3 dienu apmācību programma notiks 2020. gada 20., 

21., 22. aprīlī,  apvienības „Apeirons” telpās Kr.Valdemāra ielā 38.k.1., Rīgā. Mācību laiks 9.00. – 

17:00. Apmācības (t.sk. kafijas pauzes) ir bezmaksas. Pretendenti aicināti  uz apmācībām pieteikties no 

dažādiem Latvijas reģioniem. Apmācības programma ir licencēta un pēc zināšanu pārbaudes tiek 

izsniegta apliecība. Pieteikšanās notiek līdz 2020.gada 31.martam. Plašāku informāciju iespējams 

atrast šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://esmaja.lv/lv/aktualitates/26-februari-aicinam-uz-diskusiju-vide-un-partika-kads-sakars
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yUhd55dehlpiWmsi9DTieJ65DKN51jRcEkq-4PDp_QNyfw/viewform
https://delna.lv/lv/2020/02/17/konference-par-sabiedribas-lidzdalibu-es-fondu-uzraudziba/
https://www.apeirons.lv/aicinam-pieteikties-auklisu-apmacibam/?fbclid=IwAR1Jh2F5tpRCkPW3DF60EFQ-jdMGs1Bm_EfPmpfgcsK50pEu-2EfHAG-d5E
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Marta sākumā notiks festivāls sievietēm “Ladyfest”  
No 2. līdz 8. martam Kaņepes kultūras centrā notiks otrais 

festivāls “Ladyfest”, kas piedāvā dažādos pasākumos 

iepazīt sieviešu perspektīvu dzīvē un mākslā. “Pasākums 

Rīgā notiek jau otro gadu, un tas ir īpašs tieši tādēļ, ka tā saturs 

tiek veidots demokrātiskā veidā: mākslinieces, zinātnieces un 

aktīvistes pašas iniciē tēmas, par ko un kā vēlas runāt. Tie ir ne 

tikai mākslas pasākumi, bet arī praktiskas darbnīcas, kas 

palīdzēs veidot labākas attiecības ar savu ķermeni, iemācīties 

jaunas prasmes un tikt galā ar stresa situācijām,” raksta pasākuma rīkotāji. Sadarbībā ar Latvijas 

Nedzirdīgo savienību vairākiem pasākumiem tiks nodrošināts tulkojums zīmju valodā. Pasākumi 

paredzēti katru darbdienas vakaru un visu sestdienu un svētdienu. Pasākumā piedalīsies arī dažādas 

Latvijas Pilsoniskās alianses biedru organizācijas. 

8. martā, plkst. 11.00 notiks centra Marta organizētais ikgadējais Sieviešu solidaritātes gājiens, 

kura mērķis ir izgaismot aktuālākos dzimumu līdztiesības jautājumus. Gājiens sāksies Esplanādē, 

pretī Latvijas Republikas prokuratūrai. Savukārt, 8. martā, plkst. 14.00 LGBT un viņu draugu 

apvienības Mozaīka valdes locekle Jana Jarinovska stāstīs par sieviešu lomu Latvijas LGBT 

kopienas veidošanā. “Ladyfest” nedēļas noslēgumā, 8. martā, plkst. 19.00 notiks “Sieviešu stendapa” 

uzstāšanās. Ieeja visos pasākumos ir bez maksas. Vairāk informācijas par pasākuma programmu 

iespējams iegūt šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 
Izsaki viedokli par Eiropas Sociālā fonda atbalstu izglītībai un apmācībai! 

Eiropas Komisija vēlas uzzināt iedzīvotāju un ieinteresēto 

personu viedokli par pasākumiem, ko ES ar Eiropas Sociālā 

fonda palīdzību veikusi kopš 2014. gada, lai atbalstītu 

izglītību un apmācību. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai 

novērtētu sasniegumus laikposmā no 2014. līdz 2018. 

gadam. Šī informācija arī palīdzēs Komisijai izdarīt 

secinājumus par to, kā pastiprināt šo atbalstu turpmāk, 

padarot to efektīvāku un mērķtiecīgāku. Novērtējumā 

tiks izvērtēti arī panākumi, kas gūti ES iniciatīvās, kuru 

mērķis ir samazināt un novērst mācību priekšlaicīgu 

pārtraukšanu, veicināt visiem vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai 

un mūžizglītībai, atbalstīt arodmācību un uzlabot augstākās 

izglītības kvalitāti, efektivitāti un pieejamību.  

Piedalīties tiešsaistes publiskajā apspriešanā līdz 24. februārim aicināti piedalīties visi iedzīvotāji 

un organizācijas. Īpaši tiek gaidītas atbildes no:  iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai viņi saņem vai 

iepriekš saņēmuši atbalstu no Eiropas Sociālā fonda izglītības un apmācības jomā; Eiropas Sociālā 

fonda pārvaldībā iesaistītajām dalībvalstīm un organizācijām, piemēram, vadošajām iestādēm, 

starpniekstruktūrām, projektu īstenotājiem, uzraudzības komiteju locekļiem; Eiropas Sociālā fonda 

darbību izpildē līdzdalīgajām organizācijām, piemēram, atbalsta saņēmējiem vai projektu partneriem: 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://satori.lv/article/riga-notiks-otrais-festivals-sievietem-ladyfest
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publiskajām struktūrām, izglītības iestādēm, NVO, pašvaldībām; jebkuras organizācijas vai pilsoņa ar 

īpašām zināšanām izglītības un apmācības jomā. Aizpildīt tiešsaistes anketu iespējams šeit.  

 

Iespēja piedalīties dažādības vadības mācībās “Skatu punkti: Cieņa”  

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” 

(VATP) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu 

(SIF) aicina uzņēmumu, institūciju un organizāciju 

darbiniekus apmeklēt dažādības vadības mācības 

“Skatu Punkti: Cieņa”, kas norisināsies no 4. līdz 6. 

martam atpūtas kompleksā “Rožmalas” Bauskas 

novadsā. Mācības ir bez maksas un to laikā tiek 

nodrošinātas naktsmītnes un ēdināšana.  

Mācību laikā paredzēts pilnveidot darbinieku spējas 

un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar mērķi veicināt izpratni un paaugstināt 

kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī 

attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību 

pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem. Pasākuma 

laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas. 

Uzzināt vairāk par programmu un reģistrēties mācībām (līdz 28. februārim) iespējams 

www.skatupunkti.lv. Vietu skaits ierobežots un no viena uzņēmuma aicinām piedalīties ne vairāk kā 

divus darbiniekus. Jautājumu gadījumā sazinieties ar vadošo eksperti Rasmu Pīpiķi, zvanot uz tālruņa 

numuru 26044862. 

 

Piedalīties skolēnu konkursā “Aizved klasi piedzīvojumā!” 
Lai veicinātu LEADER projekta „Tūrisms kopā” 

novados esošo tūrisma objektu atpazīstamību, kā arī 

bērnu un jauniešu interesi par sava novada un kaimiņu 

novadu tūrisma piedāvājumu, no 18.februāra līdz 

15.martam tiek organizēts skolēnu konkurss. Lai tajā 

piedalītos, jāaizpilda konkursa pieteikuma anketa, kurā 

nepieciešams sastādīt vienas dienas tūrisma maršrutu, 

kas būtu interesants skolēnu grupām. Aizpildītas 

konkursa pieteikuma anketas līdz 15.martam jāsūta uz e-pastu turismskopa@pierigaspartneriba.lv. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti š.g. 30.martā mājas lapā www.pierigaspartneriba.lv un Facebook kontā 

pieriga.travel, kā arī sazinoties ar labāko darbu autoriem personīgi. Vairāk informācijas par konkursu un 

pieteikšanos var atrast šeit.  

 

Sabiedrības attīstības fonds aicina uz semināriem 

Nākošo nedēļu Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) organizē divus informatīvos seminārus: 

1. 25.februārī plkst.10.00 programmā “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām 

nometnēm”; 

2. 26.februārī plkst.10.00programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības 

programma”.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv
http://www.skatupunkti.lv/
mailto:turismskopa@pierigaspartneriba.lv
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/piedalies-skolenu-konkursa-aizved-klasi-piedzivojuma/
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Semināri būs īpaši noderīgi un saistoši tiem interesentiem, kuri vēlas iegūt vairāk informācijas un 

iesniegt projektus uz Latvijas valsts budžeta finansēto programmu “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu 

kopējām nometnēm” un Latvijas valsts budžeta finansēto programmu “Mazākumtautību un latviešu 

jauniešu sadarbības programma”. Pieteikties semināram iespējams rakstot uz info@sif.gov.lv vai zvanot 

22811001. Semināri notiks SIF telpās, Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvs, (ieeja no Teātra ielas puses).  

 

IV NVO sektorā Latvijā  
Cilvēkiem ar invaliditāti pieejama adaptīvā fitnesa studija 

“Designed To Live” ir pirmā studija Rīgā, kas ir 

paredzēta un īpaši pielāgota cilvēkiem ar 

invaliditāti.  Studiju izveidojusi tehniskā ortopēde 

Keitija Ledervuda, pēc profesijas kinezioloģe, kura uz 

Latviju pirms pieciem gadiem atbraukusi no Teksasas, 

koncentrējoties uz ortozēšanu un protezēšanu. Ikdienā 

strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, viņa meklē 

iespējas, kā paplašināt savu darbības loku. Tā radās 

doma par “ParaFit” jeb adaptīvā fitnesa studijas 

atklāšanu. No ārpuses gan ēka Rīgā, Tērbatas ielā 68,  

  neizskatās kā tipiska fitnesa studija. Tajā nav raksturīgo vāji apgaismoto telpu, skaļas mūzikas, 

kliedzošu uzrakstu, bet gan tieši pretēji – telpa ir maza, bet labi pieejama, gaiša un ar patīkamu 

atmosfēru. Pēdējie atjaunošanas un iekārtošanas darbi ir galā, studija darbojas jau kopš decembra - tam 

palīdzēja ziedojumi no cilvēkiem, kas redz studijas izaugsmes iespējas. Šobrīd nodarbības rit pilnā sparā 

trīs reizes nedēļā, taču, tā kā pagaidām Keitija ir vienīgā trenere, tas ierobežo arī apmeklētāju skaitu – 

vienlaicīgi līdz desmit cilvēkiem. 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) norāda, ka cilvēkiem, kas pārcietuši insultu, mugurkaula 

vai smadzeņu traumas, cilvēkiem ar cerebrālo trieku, amputētām ekstremitātēm u.c. fiziskās aktivitātes 

ietekmē asinsvadu un mentālo veselību, stiprina muskuļus, kā arī uzlabo spēju veikt ikdienas 

pienākumus. Tas nozīme, ka būtiski izprast diagnozi un limitus, atrodot kustību citā formā, jo treniņu 

metodes nemaz tik ļoti neatšķiras. Tās vienkārši ir pielāgotas. Plašāk par adaptīvo fitnesa studiju var 

uzzināt šeit. *Foto: Oskars Aleksandrs Krūmiņš. 

 

Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem 

Kultūras ministrija izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu „Radošā Eiropa”, „Eiropa 

pilsoņiem”, „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un citu Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju 

vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības 

jomā. 

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši 

atbalstu Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā 

„Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020), Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/nav-jabut-perfektam-lai-kustetos-cilvekiem-ar-invaliditati-pieejama-adaptiva-fitnesa-studija.a347393/?utm_source=inbox&utm_campaign=news&utm_medium=frontpage&fbclid=IwAR0XerOlY5ocb4-5y8qUXouitkSCpnUJtpOhJxaOikSacTaZCYfhx2MRcHg
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(2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības 

integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 13.marta 

plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 

(pasta zīmogs - 2020.gada 13.marts) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi 

pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Plašāku informāciju par 

konkursu iespējams uzzināt šeit.  
 

Piesaki savu ideju Jauniešu saeimai!* 

Jauniešiem no 15 – 20 gadu vecumam ir iespēja pieteikt 

savas idejas vēlēšanām un vākt balsis to atbalstam gluži kā 

īstās vēlēšanās. 100 atbalstītāko ideju autori iekļūst 

Jauniešu Saeimā un tiksies Latvijas parlamentā, lai 

diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu no 

Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas 

Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un iegūtu 

unikālu pieredzi! Šajā jubilejas gadā galvenā tēma ir 

“Jauniešu līdzdalība”, ko rosinājuši projekta “Jauniešu 

Saeima” vēstneši.  Jauniešu Saeima sanāks šī gada 17. 

aprīlī. Uzzini vairāk par iesaistīšanos Jauniešu Saeimā šeit. 

*Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas 

jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā 

arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. 

Informatīvs seminārs “Darba projektu iespējas jauniešu nodarbināšanai”  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina darba devējus: 

uzņēmumus, sociālos uzņēmumus, biedrības, valsts un pašvaldības 

iestādes uz informatīvo semināru “Darba projektu iespējas jauniešu 

nodarbināšanai”. 

Programma „Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvā atbalstu darba 

devējiem  jauniešu nodarbināšanai. Darba devējam tā ir iespēja 

saņemt papildu finansējumu un sniegt praktisku darba pieredzi 

jaunietim uzņēmumā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai 

pašvaldības iestādē. Informatīvais seminārs  notiks 2020. gada 5. 

martā  Liepājā,  “Co-working Liepāja”, Vecajā Ostmalā 24 no plkst. 

12-14. Semināram iespējams pieteikties līdz 1. martam šeit.  

 

Kā sagatavot NVO gada pārskatu par 2019. gadu?  

26. februārī no plkst.14.00 līdz 17.00 NVO namā NVO pārstāvji tiek aicināti uz atkārtotu praktisko 

semināru par daudzām organizācijām šobrīd aktuālu tēmu – “NVO (biedrību un nodibinājumu) gada 

pārskatu sagatavošana par 2019. gadu”.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-eiropa-pilsoniem-2014-2020/jaunumi/izsludinats-lidzfinansejuma-konkurss-es-programmu-atbalstitajiem-projektiem-4828
https://jauniesusaeima.lv/?fbclid=IwAR2J4BgHQ4s36fkqHkw-D3dTQCNiVzsoRsMviU-GxsKDdR-HiuluEnxhD7Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchkCXejUt0y8B37lnUrcZB3rb6oXHxv7d7WbtFM5XaBzjr0g/viewform?fbclid=IwAR1UQTF-G0oT7X7dr89m_b8KJOBpdjtFR9poByNFvkXRexjb2QcuWrhVjng
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Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, seminārā organizāciju pārstāvjus iepazīstinās ar gada 

pārskata sastāvdaļām, bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatu, to iesniegšanu Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskajā deklarēšanās sistēmā un citiem saistītiem jautājumiem.  

Semināru vadīs Linda Miezīte – SIA “Mensarius” un SIA “Grāmatvedība biznesam” valdes 

priekšsēdētāja, praktizējoša konsultante un pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības, juridiskajos un 

uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos. Pieteikties semināram iespējams šeit.  

 

Atgūsti pārmāksātos nodokļus no ziedojumiem 

Ziedojot var gūt papildus priekšrocības! Tas ir ne tikai skaists 

labas gribas akts, bet arī, ja esi ziedojis vai dāvinājis naudu 

valsts budžeta iestādei vai biedrībai, kurai piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, iespējams atgūt pārmaksātos 

nodokļus. Viss kas jādara - jāpievieno maksājuma uzdevums 

par ziedojuma pārskaitījumu savai gada ienākumu 

deklarācijai. Gada ienākumu deklarāciju varēs sākt iesniegt 

sākot ar š.ģ. 1. martu, gan elektroniski Valsts ieņēmuma 

dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gan dodoties uz 

tuvāko Valsts ieņēmuma dienestu. 

 

V LV PORTĀLĀ 

Intervija ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu 

LV portālā var iepazīties ar plašu interviju ar Latvijas 

valsts priezidentu Egilu Levitu, kurā prezidents 

akcente arī pilsoniskajai sabiedrībai un NVO 

sektoram svarīgus jautājumus.  

Kāda jūsu vērtējumā šobrīd ir politiskā kultūra 

Latvijā? Vai tā ir demokrātiskai iekārtai 

atbilstoša vai ir tikai ceļā uz to? 

Protams, 90. gadu sākumā pāreja no sociālistiskās 

iekārtas uz parlamentāro demokrātiju bija ļoti strauja 

pārmaiņa. Politiskā kultūra attīstās lēnām, un, kad 

1993. gada 6. jūlijā Satversme stājās spēkā pilnā 

apjomā, Latvijas sabiedrības politiskā kultūra tai vēl neatbilda. Tolaik nedz pilsoņi, nedz amatpersonas, 

nedz institūcijas savu lomu parlamentārajā demokrātijā vēl īsti nebija apguvušas, tādēļ cilvēku faktiskajā 

rīcībā politiskajā laukā bija jūtama sociālistiskās sistēmas ietekme. 

Domāju, ka šis process ir gājis uz priekšu, pateicoties arī t.s. institucionālajai loģikai. Proti, pat ja 

cilvēks nonāk jaunā institucionālā ietvarā, kuras doma viņam sākumā nav līdz galam saprotama, laika 

gaitā viņš tomēr apgūst tās pamatprincipus un tajā veiksmīgi darbojas. Manuprāt, šis transformācijas 

periods noslēdzās 2004. gadā, kad Latvija nonāca nākamajā, vēl lielākajā Eiropas Savienības (ES) 

institucionālajā ietvarā, kurā iespējams darboties tikai atbilstoši demokrātijas principiem. Līdz ar to 

diezgan objektīvi var konstatēt, ka Latvijā kā ES dalībvalstī darbojas parlamentārā demokrātija. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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Ja runājam par politisko kultūru, aina ir nedaudz komplicētāka. Lielos vilcienos mūsu politiskajā 

kultūrā katram cilvēkam ir zināma sava loma demokrātiskā sabiedrībā, un vairāk vai mazāk viņa 

darbība tai atbilst, taču ne pilnībā un ne visās dzīves situācijās. Ir zināmas novirzes no tā, kā tam 

ideālā gadījumā vajadzētu darboties. Taču es gribētu uzsvērt, ka nav tādas valsts, kurā viss pilnībā 

atbilst demokrātijas ideālam. Latvijai nav ticis pārmests, ka tā būtu nedemokrātiska, līdz ar to var teikt, 

ka tā pietiekami ievēro demokrātijas standartus, taču esmu pārliecināts, ka mums vienmēr jātiecas uz to, 

kā darīt vēl optimālāk, nevis jāsamierinās ar to, ka “principā jau ir OK”.  

Vai, jūsuprāt, politisko kultūru veido sabiedrība, kura tad var vainot tikai pati sevi, vai tomēr tas 

ir apzināts politiķu darbs?  

Domāju, ka tā ir mijiedarbība. Politisko kultūru veido sabiedrība mijiedarbībā ar institūcijām un 

amatpersonām. Piemēram, pie politiskās kultūras pieder arī pilsoniskā aktivitāte. Šobrīd 

nevalstiskās organizācijas Latvijā ir daudz spēcīgākas nekā pirms 10–20 gadiem, turklāt tās 

ievērojami vairāk līdzdarbojas politikas veidošanā. Šajā ziņā ir redzams ļoti liels progress. Ir 

pieaugusi ne tikai pilsoņu griba līdzdarboties, bet arī valsts (respektīvi, politiķi), reaģējot uz sabiedrības 

gribu, ir izveidojusi sistēmu, kurā NVO var – ja ne vienmēr ietekmēt – vismaz līdzrunāt politikas 

lēmumu pieņemšanas procesā. Šajā ziņā Latvija ir priekšā, jo nav daudz tādu valstu, kurās pilsoņiem ir 

nodrošinātas tik daudzas formālas līdzrunāšanas tiesības. Piemēram, Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome: tas ir demokrātijas modelis, kāds mums 

ir, bet neesmu drošs, vai tāds ir daudzās citās pasaules valstīs. Līdz ar to es negribētu veicināt domu, ka 

Latvijā un tās politiskajā kultūrā viss ir slikti. Kopumā tā atbilst demokrātiskai sabiedrībai, bet ir 

vairākas jomas, kurās to iespējams uzlabot. Plašāk ar interviju var iepazīties šeit.  

 

Notāru dienās būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par bērnu tiesībām 

Šogad ikgadējās Notāru dienas norisināsies 25. 

un 26. februārī zvērinātu notāru birojos visā 

Latvijā, tāpat tirdzniecības centrā “Alfa” 

cilvēki varēs saņemt bezmaksas juridiskās 

konsultācijas. Jautājumus būs iespējams uzdot 

arī Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā. Šī 

gada tēma, kurai tiks pievērsta īpaša 

uzmanība, ir bērnu tiesības un juridiskā 

drošība. 

Latvijas Zvērinātu notāru padome, rīkojot ikgadējās Notāru dienas, aicina sabiedrību domāt par bērnu 

juridisko drošību un bērnu interešu aizsardzības būtiskumu. Bezmaksas konsultāciju laikā notāri aicinās 

sabiedrību noskaidrot, kas nepieciešams, lai bērni būtu pilnībā juridiski nodrošināti dažādām situācijām, 

kādas ģimene var piedzīvot. Jo īpaši – vecāku šķiršanās gadījumos. 

Notāru padome aicina savlaicīgi parūpēties par visiem dokumentiem, kas var būt nepieciešami bērna 

juridiskajai drošībai un tiesību pārstāvēšanai, – dzimšanas apliecību, mācību dokumentiem, vecāku 

noformētu ceļošanas atļauju, aizbildņu norādīšanu vecāku testamentā, pilnvaru bērna interešu 

pārstāvībai (piemēram, vecvecākiem), kā arī nākotnes pilnvarojumiem utt. Vairāk par Notāru dienu 

programmu iespējams uzzināt šeit.  
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Noskaidroti konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” uzvarētāji 

Ievērojot tradīcijas, jau septīto gadu Labklājības ministrija rīkoja konkursu „Labākais sociālais 

darbinieks Latvijā 2019”. Konkursa mērķis bija apzināt sociālos darbiniekus, kuri aktīvi un 

godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz 

profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt 

visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba 

attīstību, profesijas prestižu un labo praksi. 

Labklājības ministrijas izveidota konkursa žūrijas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un labākos 

no pretendentiem nominācijās “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”, “Labākais sociālais 

darbinieks 2019”, “Gada notikums sociālajā darbā 2019” izvirzīja tālākai iedzīvotāju balsošanai. Tā no 

2. līdz 31. janvārim tika organizēta Labklājības ministrijas mājas lapā. 2020. gada februāra sākumā 

konkursa žūrijas komisija apkopoja iedzīvotāju balsojuma rezultātus un lēma par konkursa uzvarētājiem 

dažādās nominācijās. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 20. martā plkst.16:00 Vidzemes 

koncertzālē “Cēsis”. Vairāk par nominantiem un gaidāmo pasākumu iespējams uzzināt šeit. 

 

VI PASAULĒ 

Iznācis žurnāls Activizenship #4 

Mūsdienās pilsoniskā sabiedrība arvien vairāk tiek pārprasta un sagrozīta, kā 

arī tās vērtības un principi, ko tā ietver un aizstāv. Tiesību akti, kā arī sociālo 

un pilsonisko tiesību pazemināšana palīdz ierobežot pilsoniskās sabiedrības 

telpu darbību un izteikt viedokļus tādā veidā, kas ir aizvien sarežģītāks. Šie 

izaicinājumi atklāj dažus pilsoniskās sabiedrības trūkumus, bet var arī 

stiprināt tās stiprās puses. Tās izraisa diskusijas par pilsonisko dalībnieku 

lomu un leģitimitāti. 

European Civic forum (ECF) veidotā žurnāla “Activizenship” mērķis ir 

izpētīt pilsoniskās, sociālās un politiskās aktivitātes formu potenciālu, lai 

palīdzētu atjaunot, pārdomāt un pārveidot pilsonību un demokrātiju. 

Žurnālā arī mēģina aptvert pašreizējās tendences un pārmaiņas, kas ietekmē 

pilsonisko sabiedrību Eiropā un pasaulē, savieno idejas un pieredzi par pasaules pārmaiņām. Plašāk ar 

žurnālu var iepazīties šeit. 

 

Notiks piecas konferences par vardarbību ģimenē 

Vardarbība ģimenē ir globāls jautājums. Kā precīzi tiek definēta vardarbība ģimenē? Tas ietver fizisku 

un seksuālu vardarbību, kā arī iebiedēšanu. Saskaņā ar pētījumiem, pastāv saikne starp vardarbību pret 

partneriem ģimenē un vardarbību pret bērniem. Cilvēki, kuri ļaunprātīgi izmanto savus partnerus, arī 

biežāk ļaunprātīgi izmanto vai atstāj novārtā savus bērnus. Visā pasaulē notiek konferences, kurās 

izglīto cilvēkus par vardarbības ģimenē identificēšanu un risināšanu. Šeit var uzzināt vairāk par 

piecām konferencēm, kuras notiks 2020.gadā par ģimeņu vardarbības tēmu. 
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Starptautiskā okeāna pārvaldības forums   

Briselē, Beļģijā no 22. līdz 24.aprīļa notiks pirmais Starptautiskā okeāna pārvaldības forums 

(International Ocean Governance Forum). Forumā plānotas trīs tematiskās darbnīcas par 

starptautiskā okeāna pārvaldības sistēmu, ilgtspējīgu zilo ekonomiku un starptautiskiem okeānu 

pētījumiem. Organizatori plāno, ka forumā piedalīsies ap 150 dalībnieku, tāpēc aicina dalībniekus 

laicīgi pieteikties. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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