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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 

LPA pievienojas atklātajai vēstulei par kriminālprocesa pret “Gribu palīdzēt 

bēgļiem” pārstāvjiem uzsākšanu 

Latvijas Pilsoniskā alianse pievienojas citām 

Latvijas humānās palīdzības, cilvēktiesību un 

pilsoniskās jomas sabiedriskajām organizācijām un 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, atklātā vēstulē 

paužot neizpratni un nosodījumu par Latvijas 

vēsturē pirmo gadījumu, kad sākts kriminālprocess 

pret vienas no Latvijā vadošajām cilvēktiesību 

organizācijām pārstāvjiem par to, ka organizācijas 

pārstāvji pilda organizācijas humāno un 

cilvēktiesību misiju. Tas ir bīstams precedents, kas 

vairāk raksturīgs autoritārām valstīm, nevis 

konsolidētai demokrātijai, kāda ir Latvija. Uzsveram, 

ka organizācija palīdzību sniedza atbilstoši Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām un Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas  izdotam noregulējumam. Šāda leģitīmas cilvēktiesību darbības kriminalizēšana ir 

apšaubāma no starptautiskās tiesiskās kārtības viedokļa, kuras noturīgums ir Latvijas neatkarības 

stūrakmens. 

Eiropas Savienības tiesa, līdzīgā lietā lemjot par Ungārijas likumiem, kuru saturs radīja cilvēktiesību 

aktīvistiem teorētisku risku tikt krimināli sodītiem par to, ka viņi palīdz robežšķērsotājiem pieteikties 

patvērumam,  atzina šādus likumus par Eiropas Savienības tiesībām neatbilstošiem, vēršot uzmanību uz 

to, ka pat tikai teorētiski iespējamiem kriminālsodiem ir kaitīga ietekme uz cilvēktiesību aizsardzību 

(2021.gada 16.novembra lieta Nr.C-821/19). 

Arī Eiropas Komisija ir bijusi skaidra savā pozīcijā par to, ka humānās palīdzības sniegšana patvēruma 

meklētājiem, kuri šķērso ES ārējo robežu, nedrīkst tikt kriminalizēta. Šāda ir bijusi arī Eiropas Savienības 

konsekventa nostāja, aizstāvot cilvēktiesību sargus trešajās valstīs. Atbilstoši Vispārējai cilvēktiesību 
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deklarācijai, cilvēktiesību ievērošana ir ne tikai tiesības, bet arī indivīdu, grupu un biedrību pienākums, 

kas arī ir iemesls, kādēļ no valsts varas neatkarīgas cilvēktiesību un humānās palīdzības organizācijas 

valstij ir īpaši jāatbalsta un jāsargā pret visa veida represijām. 

Aicinām Latvijas Tiesībsargu, Tieslietu padomi, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, kā 

arī citas Latvijas cilvēktiesību domu veidojošās institūcijas skaidrot tiesībsargājošajām iestādēm iemeslus, 

kādēļ demokrātiskā valstī kriminālprocess nav pieņemama metode tam, lai vērstos pret cilvēktiesību un 

humānās jomas organizāciju pārstāvjiem apstākļos, kad viņi pilda šo organizāciju eksistences misiju, 

proti, palīdz cilvēkiem nelaimē. 

 

“Gribu palīdzēt bēgļiem” informācija par kriminālprocesu 

2023.gada 11.janvārī “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāve Ieva Raubiško saņēma sev adresētu Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas vēstuli par lēmumu lietā “M.A. and Others V. Latvia”. Ar šo lēmumu tiesa paziņoja 

par pagaidu pasākumiem: proti, ka tā ir uzdevusi Latvijas valdībai līdz 2023.gada 8.februārim neizraidīt 

vairākus Sīrijas pilsoņus no Latvijas teritorijas, kā arī piešķirt viņiem pārtiku, ūdeni, apģērbu, adekvātu 

medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli.  

Ņemot vērā to, ka šie Sīrijas pilsoņi jau iepriekš bija vērsušies “Gribu palīdzēt bēgļiem” par to, ka viņu 

dzīvība un veselība ir briesmās, organizācijas pārstāvji devās uz Latvijas un Baltkrievijas robežu, lai 

pārliecinātos, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmums tiks izpildīts un ka šie Sīrijas pilsoņi iegūs 

nepieciešamo humāno palīdzību. 

Satiekot Latvijas teritorijā Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumā minētos Sīrijas pilsoņus, organizācijas 

pārstāvji nekavējoties sazinājās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kā arī ziņoja par 

notiekošo Valsts robežsardzei, kuras pārstāvji drīz ieradās notikuma vietā. Neatbilst patiesībai publiski 

izskanējusī informācija, ka “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvji atradās Baltkrievijas teritorijā.  

Valsts robežsardze pret “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem ir ierosinājusi kriminālprocesu pēc 

Krimināllikuma 285.panta 2.daļas, proti, par personu nelikumīgu pārvietošanu pār robežu. Uzsāktais 

kriminālprocess liedz iespēju “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem sniegt plašāku informāciju par 

notikušā apstākļiem. 

 

LPA tiekas ar finanšu ministru  

Piektdien, 20. janvārī, Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga, 

Providus direktore Iveta Kažoka un Eiropas 

Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš 

tikās ar finanšu ministru Arvilu Ašaradenu, 

lai pārrunātu un rastu risinājumu 

sistemātiskiem uzlabojumiem procesā, kā tiek 

pieņemti lēmumi par publiskajām finansēm, 

kā arī iespējas nodrošināt konsultēšanās 

procesu ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām šobrīd notiekošajās sarunās par 

Latvijas-Šveices sadarbības programmu un 

EEZ/NOR finansējuma pārdali. 

Tikšanās laikā finanšu ministrs Arvils Ašaradens apliecināja, ka izprot pilsoniskās sabidrības nozīmību 

un nepieciešamību rast iespējas tās atbalstam. Plānots, ka pēc divām nedēļām notiks atkārtota tikšanās ar 

finanšu ministru, lai turpinātu sarunu par valsts budžeta un publiskā finansējuma jautājumiem.  
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Saeimas komisijas iepazīstas ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par civilās 

aizsardzības sistēmu valstī 

Otrdien, 17. janvārī notika divu Saeimas 

komisiju (Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisija un Publisko 

izdevumu un revīzijas komisija) sēdes, kurā 

tika skatīts Valsts kontroles revīzijas 

ziņojums “Valsts civilās aizsardzības 

sistēmas plānošana un gatavība”.  

Sēdes gaitā Valsts kontrole iepazīstināja sēdes 

dalībniekus ar revīzijas ziņojumu. Ar Valsts 

kontroles ziņojumu komisijām var iepazīties 

šeit. Valsts kontrole klātesošajiem minēja, ka 

valsts pārvalde nepietiekami iesaista pilsonisko 

sabiedrību civilās aizsardzības jomā. LPA 

Politikas koordinators A. Zaļūksnis sēdes laikā 

aicināja lēmumu pieņēmējus kopīgi strādāt pie vienotas krīzes vadības sistēmas izveides, kurā katra 

atbildīgā institūcija savas kompetences ietvaros un, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un 

nevalstiskajām organizācijām, koordinēti analizētu un risinātu krīžu izraisītās sekas, to likvidēšanu un 

novērstu apdraudējumu.  

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē VUGD pārstāvis vērsa deputātu 

uzmanību, ka vīrusa Covid-19 pandēmijas laikā būtisku atbalstu dienestam sniedza daudzas nevalstiskās 

organizācijas. Dienesta ieskatā, nevalstiskais sektors var būt labs atbalsts dažādu krīzes situācijas seku 

novēršanā, kā arī būt atbalsts, strādājot pie risku apzināšanas plāna izstrādes gaitā. Lai arī komisiju 

deputāti izteicās skeptiski par organizāciju kapacitāti sniegt atbalstu,  abu komisijas dalībnieki atzina, ka 

ir iespējama nevalstiskā sektora iesaiste risku izvērtēšanā, atbalsta sniegšanā dienestiem civilās 

aizsardzības krīzes seku gadījumā, ja attiecīgie organizāciju pārstāvji ir bijuši apmācīti darbam krīzes 

apstākļos. 

 

LPA darba kārtībā  

Atskats uz periodu no 15.01.-19.01. 

• Pirmdien, 16. janvārī, norisinājās LPA biroja, 

padomes un Aktīvo iedzīvotāju fonda biroja 

saliedēšanas pasākums.   

• Otrdien, 17. janvārī, politikas koordinators Artis 

Zaļūksnis piedalījās Saeimas Aizsardzības, 

iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 

un Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 

sēdē, kuru darba kārtībā bija jautājums “Vai 

valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības 

jomā var nodrošināt efektīvas civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas 

sistēmas izveidi atbilstoši Eiropas Savienības līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību 

aktiem?”. Valsts kontrole sēdes laikā iepazīstināja klātesošos ar revīzijas ziņojumu “Valsts civilās 

aizsardzības sistēmas plānošana un gatavība”. Cita starpā Valsts kontrole norādīja, ka valsts 

pārvalde nepietiekami iesaista nevalstisko sektoru ne tikai seku novēršanā, bet arī prevencijas 

darbos. LPA piekrīt šim apgalvojumam un sēdes laikā norādīja, ka netiek novērtēts nevalstiskā 

sektora devums, ko tas padara krīzes laikā un ko ir spējīgs dot ikdienā. 

• Trešdien, 18. janvārī, LPA direktore Kristīne Zonberga piedalījās plānošanas sanāksmē 

24.februāra pasākumam Krievijas uzsāktā kara Ukrainā gadadienas atcerei.  

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/af659e651ff6942dc225893500252692/$FILE/Prezentacija_CArevizija_2023jan.pdf
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- norisinājās LPA padomes sēde, kurā tika pārrunāti virkne jautājumu, kas skar padomes un 

biroja darba organizēšanu un 2023.gada biedru kopsapulci, tai skaitā vienojoties, ka šogad 

sapulce notiks 23.martā.  

• Ceturtdien, 19. janvārī, Artis Zaļūksnis piedalījās Valsts sekretāru sanāksmē.  

- Kristīne Zonberga un NVO pārstāvju grupa tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu, 

Saeimas priekšsēdētāja biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu, Saeimas sekretāra biedri Antoņinu 

Ņenaševu un Saeimas sekretāru Armandu Krauzi, lai pārrunātu Saeimas un NVO foruma 

plānošanu 2023.gadam. Tikšanās laikā vienojās, ka 2023.gadā būs vairāki pasākumi. 

14.februārī tiks organizēts darba seminārs par Saeimas deputātu un NVO sadarbību un kā to 

regulē Interešu pārstāvības atklātības likums, 19.maijā notiks Saeimas un NVO forums ar 

iespējamo virstēmu “Stipra pārstāvnieciskā demokrātija kā Latvijas drošības pamats”. Tāpat 

sarunā tika pārrunāta iespējama Deklarācijas par Saeimas un NVO sadarbības pārskatīšana un 

sadarbības kārtības precizēšana.  

- Kristīne Zonberga piedalīsies KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes sēdē. Sēdē 

pārrunāta publisko datu pieejamība tiesiskuma stiprināšanai, Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2025. gadam un iespējamā SKP iesaiste plāna izpildē, kā 

arī iespējamās ES sankcijas par korupcijas nepietiekamu ierobežošanu. 

• Piektdien, 20. janvārī, Kristīne Zonberga tikās ar finanšu ministru Arvilu Ašaradenu, lai 

pārrunātu un rastu risinājumu sistemātiskiem uzlabojumiem procesā kā tiek pieņemti lēmumi par 

publiskajām finansēm, kā arī iespējas nodrošināt konsultēšanās procesu ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām šobrīd notiekošajās sarunās par Latvijas-Šveices sadarbības programmu un 

EEZ/NOR finansējuma pārdali. 

- LPA direktore Kristīne Zonberga un Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš 

piedalījās ikmēneša tikšanā ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu 

aktualitātes sektorā. 

- LPA direktore Kristīne Zonberga piedalījās Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes 

Ministru komitejā sagatavošanas darba grupas sanāksmē, kurā Ārlietu ministrija sniedza 

informāciju par aktualitātēm Eiropas Padomē un galvenajiem izaicinājumiem; informēja par 

gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē, t.sk. prezidentūras suvenīriem. Sēdē 

diskutēts par institūciju plānotajiem saturiskajiem pasākumiem, kā arī komunikācijas 

stratēģijas īstenošanu. 

 

Plāni 23.01. – 27.01. 

• Otrdien, 24. janvārī, Kristīne Zonberga tiksies ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību 

komisijas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. 

• Trešdien, 25. janvārī, Kristīne Zonberga piedalās AIF biroja sēdē.  

- Kristīne Zonberga vada NVO un MK Memoranda padomes sēdi.  

• Ceturtdien, 26. janvārī, Artis Zaļūksnis piedalīsies Valsts sekretāru sanāksmē.  
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LPA direktore Kristīne Zonberga videociklā “Latvija izvēlas demokrātiju” 

“Demokrātijas pamatā ir pilsoniskā 

sabiedrība – aktīva un atbildīga 

pilsoniskā sabiedrība, kurā ikviens 

uzņemas gan līdzdalību, gan 

līdzdarbību, gan arī atbildību par to, kas 

notiek ne tikai ar mani kā cilvēku, bet arī 

– kas notiek ar maniem līdzcilvēkiem 

vietā, kurā es dzīvoju,” sarunā Latvijas 

Republikas Saeimas videociklam 

“Latvija izvēlas demokrātiju” pauž 

Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja 

Kristīne Zonberga.  

Aicinām video noskatīties šeit.  

 

 

Atvērta Eiropas Komisijas tiesiskuma konsultācija: NVO aicināti sniegt ziņojumus 

Eiropas Komisija ir sākusi apspriešanos par 

2023. gada ziņojumu par tiesiskumu. Aicinām 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas piedalīties 

šajā apspriedē, kas ir svarīgs instruments, lai 

paustu ieskatu un priekšlikumus par pilsonisko 

telpu visā ES un Latvijā.  

Būtiski - šogad konsultācijas metodoloģija ir 

papildināta ar pilsoniskās telpas izvērtējumu, kas ir 

rezultāts aktīvai European Civic Forum darbībai, 

izstrādājot un iesniedzot Eiropas Komisijai 

jautājumus, kas jāvērtē dalībvalstīs. Konsultācija 

atvērta līdz 20. janvārim. Aptaujai var piekļūt šeit.  

Ar iepriekšējo gadu ziņojumiem var iepazīties šeit.  

Eiropas tiesiskuma mehānisms nodrošina ikgadēju dialogu par tiesiskumu, kurā piedalās Komisija, 

Padome un Eiropas Parlaments kopā ar dalībvalstīm, to parlamentiem, pilsonisko sabiedrību un citām 

ieinteresētajām personām.  Šajā mehānismā katru gadu tiek publicēts Ziņojums par tiesiskumu un īstenots 

sagatavošanās darbs ar dalībvalstīm; šie elementi kalpos par pamatu diskusijām Eiropas Savienībā un 

kavēs jaunu problēmu rašanos vai esošo problēmu padziļināšanos. Iespējami ātra jebkādu izaicinājumu 

apzināšana un Komisijas, citu dalībvalstu un ieinteresēto personu, tai skaitā Eiropas Padomes un 

Venēcijas komisijas, kopīgs atbalsts varētu palīdzēt dalībvalstīm vieglāk rast risinājumus tiesiskuma 

aizsargāšanā un nosargāšanā. 

* European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 asociācijas un NVO no 27 

Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību un 

demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa 

NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju. Kopš 2019.gada LPA direktore Kristīne Zonberga ir 

ECF Padomes locekle. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLnBI0SCiJY
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023RuleofLawReportStakeholderConsultation
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en
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Pārrunās Memoranda padomes paveikto un tupmākos plānus  

Trešdien, 25.janvārī plkst. 11.00-13.00, notiks 

ikmēneša Memoranda padomes sēde.  

Sēdes darba kārtībā: 

• Ar pētījuma “Līdzdalība Latvijā” 

rezultātiem iepazīstinās  Indra Mangule; 

• Par Memoranda padomes paveikto 2022. 

gadā un 2023. gada aktivitātēm informēs 

Valsts kanceleja; 

• Par pārstāvja deleģēšanu darbam 

Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas 

programma diasporas  NVO darbības 

atbalstam vērtēšanas komisijā iepazīstinās 

Kristīne Zonberga 

• Par risinājumu nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju ES fondu Uzraudzības komitejā un 

apakškomitejās atlīdzības jautājumam ziņos Finanšu ministrija.  

Ja jūsu pārstāvētā organizācija vēlas piedalīties sēdē, lūgums pieteikumus sūtīt uz e-pastu nvo@mk.gov.lv 

līdz 24.janvāra plkst. 17.00. 

 

Turpinās pieteikšanās semināru ciklam par organizāciju stiprināšanu 

Aicinām nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus, īpaši no Rīgas reģiona, līdz 25. 

janvārim pieteikties jaunā Latvijas 

Pilsoniskās alianses organizētā praktisko 

semināru ciklā par to, kā stiprināt 

organizāciju un tās cilvēkus, kā arī būt 

gataviem dažādiem izaicinājumiem, tai 

skaitā krīzēm.  

Programmas ietvaros dalībnieki veiks 

pašvērtējuma testus, apgūs zināšanas un 

prasmes noturībspējas stiprināšanai gan 

individuālā, gan organizācijas līmenī. 

Kopumā 7 semināru cikls sāksies 2023. gada 

9. februārī un ilgs līdz marta beigām. 

Semināru norise plānota klātienē un/vai 

tiešsaistē. Kursa gaitā semināru lektori ierobežotā apjomā nodrošinās konsultācijas un mentora atbalstu 

par kādu no semināru tēmām. Dalībnieku skaits kursā ir ierobežots (līdz 30), tādēļ aicinām pieteikties 

dalībai jau tagad.  

Programmas tēmas un šobrīd zināmais grafiks (informācija par lektoriem tiks papildināta): 

 I Vērtības. Globālais, nacionālais un lokālais konteksts. 

(09.02., ceturtdiena, plkst. 10:00 -15:00, klātiene, Alberta iela 13, Rīga). 

 

II Adaptīva vadība – adaptīvs vadītājs, riski un risku vadība. 

(16.02., ceturtdiena, plkst. 10:00 – 15:00, klātiene, Alberta iela 13, Rīga vai attālināti – tiks precizēts) 

 

III Personāla gatavība un labklājība. 

(23.02., ceturtdiena, plkst. 10:00 – 14:00, klātiene, Alberta iela 13, Rīga vai attālināti – tiks precizēts) 

 

IV Komunikācija, sadarbība un aktīva solidaritāte. 
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(02.03., ceturtdiena, plkst. 10:00 – 15:00, klātiene, Alberta iela 13, Rīga vai attālināti – tiks precizēts) 

 

V Laba pārvaldība – atbildība, caurspīdība, kredibilitāte un publiskais tēls. 

(09.03., ceturtdiena, plkst. 10:00 – 14:00, klātiene, Alberta iela 13, Rīga vai attālināti – tiks precizēts) 

 

VI  Finansiālā gatavība. Eksperimentēšana un inovācijas.  

16.03., ceturtdiena, plkst. 10:00 – 15:00, klātiene Alberta iela 13, Rīga vai attālināti  - tiks precizēts. 

 

VII Stratēģiskā plānošana un plāna izstrāde.  

23.03., ceturtdiena, plkst. 10:00 – 15:00, klātiene, Alberta iela 13, Rīga. 

 

Ko iegūsiet no dalības programmā:  

• jaunas zināšanas par organizāciju darbību, it īpaši mainīgajos apstākļos, un kā veicināt attīstību un 

ilgtspēju; 

• praktiskus piemērus/metodes, kā risināt mūsdienu izaicinājumus; 

• praktiski pielietojamas metodes un vadlīnijas, kā ieviest labas pārvaldības prakses organizācijas 

ikdienas darbībā, lai veicinātu organizācijas iekšējo vērtību kultūru, atbildīgu tēlu; 

• satiksieties un tīkloties ar citu organizāciju pārstāvjiem, iespēju veidot jaunus kontaktus un 

sadarbības; 

• saņemsiet atbalstu stratēģijas un iniciatīvas izstrādē, tai skaitā mentoru vadībā. Daļai dalībnieku 

iespēja saņemt finansiālu atbalstu iniciatīvas ieviešanai.  

Programmas pirmā nodarbība jau 9.februārī, tādēļ nenokavē iespēju pieteikt savu dalību uz semināra ciklu 

līdz 2023. gada 25. janvārim, aizpildot šo anketu. 

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga biedrība 

„Latvijas Pilsoniskā alianse”. 

 
 

Aicina Latvijas skolas pieteikties spēles “Demokrātija 2084” nodarbībām  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British 

Council pārstāvniecību Latvijā izstrādājusi 

spēli “Demokrātija 2084”, ar mērķi stiprināt 

iedzīvotāju izpratni par demokrātijas 

vērtībām un demokrātiskiem procesiem.  

 “Demokrātija 2084” ir veidota kā izlaušanās 

spēle, un tās pamatā ir distopiska vīzija par 

kādas demokrātiskas valsts sabrukumu, lai 

spēlētājiem parādītu, ko nozīmētu dzīve bez 

demokrātiskām vērtībām, un ar kādām 

grūtībām būtu jāsaskaras tad, ja demokrātiskās 

sistēmas vairs neeksistētu. Spēle ir pieejama 

latviešu valodā un, ņemot vērā sarežģītības 

pakāpi, tā ir piemērota spēlētājiem sākot no 14 

gadu vecuma. 

“Demokrātija 2084” izspēles ietvaros 

dalībnieki iegūs zināšanas un izpratni par demokrātiju kā pārvaldes sistēmu, apgūstot teoriju, diskutējot 

un darbojoties praktiski. Darbošanās notiks divos posmos:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8rrBpvSgM6rb6FrpM_fzW3abGjY2zstqEN8RGgCy5fPfA7Q/viewform
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• Interaktīvajā daļā, izmantojot spēles metodi, dalībnieki iepazīs demokrātijas elementus un mācīsies 

kopīgi veidot demokrātiskas sistēmas; 

• Diskusijas daļā dalībnieki reflektēs par izspēli un padziļināti diskutēs par demokrātiskām vērtībām un 

procesiem, kā arī vadītājiem varēs uzdot jautājumus saistībā ar sabiedriski politisko dzīvi, kas viņiem ir 

neskaidri.  

Spēle būs pieejama no februāra, un iespēja to izspēlēt pirmajiem tiks dota jauniešiem skolās visā 

Latvijā. Spēles izspēlei nepieciešamas vidēji 60 minūtes, un papildus diskusijas un noslēguma daļai 

nepieciešams laiks līdz 30 minūtēm. Kopā: 90 minūtes. Dalība spēlē ir bez maksas. 

Lai uzzinātu vairāk par spēli un rezervētu nodarbības jau tagad savā skolā, aicinām aizpildīt 

pieteikuma anketu vai sazināties ar LPA, rakstot uz alianse@nvo.lv vai zvanot: +371 24245580. 

 

Spēli izstrādājusi Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council 

pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas 

ietvaros. Par spēles saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

LPA stiprinās pilsoniskās sabiedrības noturībspēju 

 Latvijas Pilsoniskā alianse ar programmas “NVO 

fonds” atbalstu no šī gada janvāra līdz 2024. gada 

31. decembrim īstenos projektu “Noturībspējas 

stiprināšana pilsoniskajā sabiedrībā”.  

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības 

noturībspēju, ar noturībspēju saprotot indivīda un 

organizāciju spēja apzināt savas stiprās un vājās puses, 

adekvāti reaģēt mainīgos apstākļos un pielāgoties 

situācijai, tādējādi nodrošinot attīstību un ilgtspēju.  

Projekta ietvaros LPA:  

• Nodrošinās LPA pārstāvja dalību formālās un 

neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un veicinātu sabiedrības 

līdzdalību un noturībspēju, 

• Izstrādās rakstiskus viedokļus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, 

• Veiks tematiskās izpētes, 

• Rīkos regulārās tikšanās ar NVO pārstāvjiem un/vai citām ieinteresētajām pusēm, 

• Gatavos viedokļu apkopojumus par NVO aktualitātēm, 

• Sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju par norisēm NVO sektorā un publiskajā pārvaldē 

Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu sabiedrības informētību par sektoru, turpinot veidot iknedēļas 

ziņu lapu “Nesēdi tumsā!” un izdevumu angļu valodā “CaL NEWS” par pilsoniskā sektora 

aktualitātēm, 

• Rīkos esošo un jauno līderu tikšanās, kas kalpos kā sadarbības veicinoša platforma, 

• Organizēs demokrātisku vērtību un sadarbības popularizējošus pasākumus - Starptautiskā NVO 

diena un Demokrātijas nedēļa. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xuQqV6RvvV2enxbz9
mailto:alianse@nvo.lv
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Pieteikšanās dalībai Demokrātijas akadēmijas mācībām ir noslēgusies 

Mācībām Demokrātijas akadēmijā 

pieteikušies vairāk kā 300 potenciālo 

dalībnieku, kuri vēlas iegūt jaunas 

zināšanas, prasmes pilnveidot savas 

personiskās un profesionālās 

kompetences, uzdrošināties līdzdarboties 

un iedvesmoties no reāliem pieredzes 

stāstiem, viedokļu līderiem un savas 

jomas profesionāļiem.  

Šobrīd, rūpīgi iepazīstoties ar dalībnieku motivāciju, ieinteresētību, vēlmi un spēju atīvi līdzdarboties visa 

akadēmijas mācību procesā, reģionos norit grūta un sarežģīta dalībnieku atlase, kuras rezultātā izvēlētie 

200 pārstāvji iegūs iespēju piedalīties klātienes Demokrātijas akadēmijas mācībās.  

Dalībnieki tiek izvēlēti nodrošinot proporcionalitāti starp mērķa grupām - valsts institūciju un pašvaldību, 

nevalstisko organizāciju, aktīvo iedzīvotāju un vietējo līderu pārstāvjiem, kā arī, veidojot pārklājumu no 

visiem Latvijas reģioniem.  

Interesi izrādījušie dalībnieki, kuri šīs nedēļas laikā nebūs saņēmuši apstiprinājumu klātienes mācībām 

Demokrātijas akadēmijā, aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai FB lapā Demokrātijas akadēmija, jo 

jau šobrīd norit darbs pie e-mācību kursa izveides, kas būs pieejams ikvienam interesentam bez maksas 

jau šī gada pirmajā pusē, lai vēl vairāk stiprinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, motivējot 

rīkoties un ieviest pārmaiņas profesionālajā un personiskajā darbībā.  

Jau 30. janvārī Rīgas pilī notiks Demokrātijas akadēmijas atklāšanas pasākums un pirmā mācību 

nodarbība “Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā” kopā ar spēcīgām un iedvesmojošām 

personībām.  

Demokrātijas akadēmijas veidošanā un īstenošanā apvienojušies gan publiskā sektora pārstāvji, gan 

virkne nevalstisko organizāciju Latvijā. To īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas 

Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu 

un Zemgales NVO centru. 

 

Kā valstij nevajadzīgo mantu var saņemt sabiedriskā labuma organizācijas un 

sociālie uzņēmumi? Informatīvais 

materiāls 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir sagatavojusi 

informatīvo materiālu par to, kā valsts pārvaldes 

iestādes var nodot tālāk tās funkciju veikšanai 

nevajadzīgās mantas un sabiedriskā labuma 

organizācijas un sociālie uzņēmumi var 

pieteikties to saņemšanai.  

Informācija pieejama Latvijas Pilsoniskās alianses 

mājas lapas sadaļā “Jurista padomi”. Infografika 

pieejama šeit. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087406576567
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/ka_valstij_nevajadzigo_mantu_var_sanemt_sabiedriska_labuma_organizacijas_un_socialie_uznemumi2023-01-19
https://nvo.lv/uploads/infografika.pdf
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Meklējam kolēģi – INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS VADĪTĀJU 

Esi enerģisks, gatavs izaicinājumiem, kā 

arī prasmīgi spēj izmantot savas 

zināšanas un pieredzi, lai pārstāvētu 

pilsoniskās sabiedrības intereses? Ja 

atbilde ir pozitīva, pievienojies 

Latvijas Pilsoniskajai aliansei! Latvijas 

Pilsoniskā alianse ir vadošā organizācija, 

pārstāvot pilsoniskās sabiedrības, tai 

skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās 

intereses, kas balstītas uz demokrātijas 

pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. 

Šobrīd meklējam  profesionāli 

– interešu pārstāvības vadītāju pilna 

laika darbam. 

Ko mēs piedāvājam? 

>  Darba vietu lielākajā nevalstisko 

organizāciju interešu pārstāvības 

biedrībā; 

>  Praktiskās pieredzes 

papildināšanu, vienlaikus veicot sociāli nozīmīgu darbu; 

>  Iespēju robežās elastīgu uzdevumu veikšanas laiku; 

>  Stabilu atalgojumu 1700 EUR apmērā (bruto); 

>  Interesantu un radošu darba vidi, jaukus kolēģus un personīgās izaugsmes iespējas; 

>  Iespēju strādāt ar publisko pārvaldi, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības jautājumus pašvaldību, 

nacionālā un starptautiskā līmenī. 

 

Tev uzticēsim: 

✓ Stratēģisko plānošanu un stratēģisko mērķu sasniegšanu pilsoniskās sabiedrības interešu 

pārstāvības jautājumos; 

✓ Interešu pārstāvības sistēmisku jautājumu risināšana, veidojot labvēlīgu vidi pilsoniskajai 

sabiedrībai; 

✓ Interešu pārstāvības aktivitāšu plānošana, koordinēšana un organizēšanu pašvaldību, valsts un 

starptautiskā līmenī; 

✓ Proaktīvu iesaisti tiesību aktu plānošanā, izstrādē un uzraudzībā: dalība Saeimas komisijas 

sēdēs, partneru sanāksmēs, ekspertu darba grupās, konferencēs; atzinumu un nostājas vēstuļu 

veidošana, tostarp kopīgu NVO viedokļu; 

✓ Dalību datu un informācijas iegūšanā, analīzē, ziņojumu veidošanā un rezultātu prezentēšanā. 

Ko mēs sagaidām? 

✓ Vēlmi un motivāciju strādāt pilsoniskās sabiedrības labā un LPA uzstādīto mērķu sasniegšanā; 

Izglītība jurisprudencē un/vai politikas zinātnēs (var būt pēdējo kursu students); 

Spēcīgas analītiskās spējas; 

✓ Labas argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes, spējas iesaistīties kvalitatīvās 

diskusijās ar politikas veidotājiem un viedokļu līderiem; 

Vēlama pieredze nevalstiskās organizācijas darbā (darbinieks, aktīvists) vai ar labu izpratni par 

to, kā darbojas nevalstiskās organizācijas; 

✓ Izpratne par lēmumu pieņemšanas procesiem un likumdošanu; 

Izcilas latviešu valodas zināšanas un ļoti labas angļu valodas zināšanas;    

✓ Spēju rast risinājumu pat vissarežģītākajai situācijai, kā arī spēja uzņemties iniciatīvu 

pārmaiņu veidošanā; 
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✓ Spēju patstāvīgi un sistemātiski strādāt. 

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli LPA direktorei Kristīnei Zonbergai uz e-pastu: alianse@nvo.lv līdz 

31.janvārim. 

 

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par NVO sektoram aktuālajām Tiesību aktu portālā 

publicētajiem normatīvajiem aktiem un Saeimas komisiju darba kārtību, un aicinām organizācijas būt 

aktīvām, iepazīties, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs.  

 

Saeimas komisijās  

• Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 24.janvārī plkst. 10:00. Darba kārtībā: 

Likumprojekta “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Saeimas Reģ.Nr. 95/Lp14) 

izskatīšana pirms pirmā lasījuma. Ar grozījumiem tiek paredzēts izveidot vienas pieturas atbalsta 

institūciju jeb bērna māju no vardarbības cietušo bērnu atbalstam un aizsardzībai. 

• Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija 24.janvārī plkst. 

13:30. Darba kārtībā: Par minimālo ienākumu līmeņu pārskatīšanu.  

• Sociālo un darba lietu komisija 25.janvārī plkst. 10:00. Darba kārtībā: Jauniešu un personu ar 

invaliditāti nodarbinātība – esošais atbalsts, garantijas un plānotie pasākumi. 

• Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 25.janvārī plkst. 10:00. Darba kārtībā: Izglītības un 

zinātnes ministrijas budžeta prioritātes. 

 

TAP portālā  
• Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 514 “Prasības pārtikas 

izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām”. Tiek paplašināts produktu klāsts, ko 

iespējams ziedot, lai rastu iespējas dažādām labdarības iestādēm un organizācijām nodrošināt ar 

pilnvērtīgu uzturu to iedzīvotāju daļu, kuru finansiālā situācija nav atbilstoša pilnvērtīga uztura 

saņemšanai par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem. 

 

*Apkopojums veikts 2023. gada 19. janvārī plkst. 19:30 

• Informācija par Vecāko amatpersonu sanāksmēs apstiprinātajiem EK politikas dokumentiem 

par ES tiesību aktu projektiem (no iknedēļas COM tabulām), pieejama šeit. 

• Ar Ministra kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit. 

• Aktuālie normatīvo aktu projekti, kuri nodoti publiskai apspriešanai, apskatāmi šeit. 

 

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP 

portālā.  Ja personas pārstāvētajai institūcijai nav konta TAP portālā, tad, rakstot uz e-

pastu pasts@mk.gov.lv un norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo 

amatu, jautājumu, kura izskatīšanā vēlas piedalīties. Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka 

rakstot uz attiecīgās komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba 

grafiks pieejams šeit.  

 

 

 

 

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c0f446b1-91b1-444f-912a-74d3e7030e80
https://www.mfa.gov.lv/lv/vecako-amatpersonu-sanaksmju-darba-kartibas-un-protokoli-0
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=3&Date=2020-07-31
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
https://tapportals.mk.gov.lv/
https://tapportals.mk.gov.lv/
http://pasts@mk.gov.lv/
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=3&Date=2020-07-31
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III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDĀ 

Vēl septiņos AIF projektos stiprinās sadarbību ar organizācijām no Norvēģijas un 

Islandes 

Lai veicinātu Latvijas organizāciju sadarbību ar Norvēģiju, Islandi 

un Lihtenšteinu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) stratēģiskajos un 

kapacitātes projektos, AIF programmas „Divpusējā un reģionālā 

sadarbība” ietvaros izsludināja slēgto konkursu divpusējām 

iniciatīvām ar donorvalstu organizācijām.  

Divpusējās iniciatīvas var iesniegt jebkurā laikā, un to kvalitatīvā 

vērtēšana notiek ne retāk kā reizi četros mēnešos. Nākamā vērtēšana 

tiks uzsākta 04.04.2023, kad tiks izvērtētas iniciatīvas, kas saņemtas 

līdz 03.04.2023. pl.23.59. Plašāk lasiet šeit.  

 

Projekts “DemokrātiJĀ!” ļauj ieraudzīt un stiprināt demokrātiju skolās 

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) stratēģiskā projekta ietvaros 

radīta demokrātijas un pilsoniskās izglītības resursu vietne 

www.demokratijaskola.lv, skolas demokrātijas kultūras 

pašnovērtējuma rīks, kā arī inovatīvi didaktiskie un vizuālie 

materiāli, kas demokrātiju padara fiziski klātesošu klasē un skolā. 

Izstrādātos materiālus saņēmušas vairāk kā 60% Latvijas skolas, un 

tiešsaistes materiāli ir brīvi pieejami jebkuram pedagogam, kurš 

veicina demokrātijas kultūras iedzīvināšanu skolas vidē. Plašāk lasiet šeit.  

 

IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Delnas vērtējums par korupcijas apkarošanas plāna 2021-2025 saskaņošanu 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) seko līdzi Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas pasākumu plāna 2021.–2025. gadam (turpmāk – pretkorupcijas plāns) tapšanai, kas ilgst jau 

divus gadus un beidzot 2023. gada 19. janvārī nonāca izskatīšanā Valsts sekretāru sanāksmē. Delna ir 

novērojusi – iestādes neapstrīd pretkorupcijas plāna uzdevumu pamatojumu un vajadzību, taču vienlaikus 

nevēlas uzņemties galveno atbildību uzdevumu īstenošanā. Plašāk lasiet šeit.  

 

Aicina stundas garumā skaitīt ziemojošos putnus pie barotavām 

Lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas 

ziemas mēnešos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība no 27. līdz 

29. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties 

akcijā “Ziņo par putniem dārzā 2023”.  Šajos pašos datumos 

pēc vienotas metodikas putnus skaitīs gan kaimiņvalstīs,  gan 

citviet Eiropā. Akcijas laikā no 2022. gada 28. līdz 30. 

janvārim Latvijā 251 putnu barošanās vietā saskaitīti 9800 

putni, pārstāvot 69 putnu sugas. Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

 

 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/vel-septinos-aif-projektos-stiprinas-sadarbibu-ar-organizacijam-no-norvegijas-un-islandes.html
http://www.demokratijaskola.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/projektu-jaunumi/projekts-demokratija-lauj-ieraudzit-demokratiju-skola.html
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/state_secretaries
https://delna.lv/lv/2023/01/19/delnas-vertejums-ar-korupcijas-apkarosanas-plana-2021-2025-saskanosanu-iestades-nevelas-uznemties-atbildibu/
https://www.lob.lv/2023/01/aicina-stundas-garuma-skaitit-ziemojosos-putnus-pie-barotavam/
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Aicina piedalīties gada putna zīmējumu konkursā “Lakstīgalas dziesma Ukrainai” 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo 2023. gada putna 

zīmējumu konkursu “Lakstīgalas dziesma Ukrainai”, kurā 

līdz 31. maijam ir aicināts piedalīties ikviens interesents 

neatkarīgi no vecuma vai mākslinieka prasmēm. 

Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jebkurā tehnikā jārada savs 

vizuālais stāsts par lakstīgalu, kas ir arī ukraiņu iemīļots dabas 

simbols ar būtisku nozīmi šīs tautas kultūrvēsturiskajā identitātē. 

Konkursa dalībnieki aicināti savus radītos darbus uzreiz publicēt 

sociālos tīklos ar tēmturiem #GadaPutns un #StandWithUkraine. 

Plašāk par konkursu lasiet šeit. (Lakstīgala. Foto: Ainars Mankus.)] 

 

Centrs MARTA meklē kolēģi – politikas koordinatoru 

Centrs MARTA aicina pievienoties savam kolektīvam politikas koordinatoru. Pieteikšanās līdz 31. 

janvārim. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz iluta@marta.lv. Plašāka informācija šeit.  

 

Skultes LNG terminālis Latvijai nav vajadzīgs 

Vides aizsardzības organizācija “Zaļā brīvība” kategoriski iestājas pret LNG termināļa būvi 

Skultē, tā vietā iesakot valdībai mērķtiecīgāk attīstīt atjaunīgās enerģijas nozari, kā arī cieši 

sadarboties ar jau esošajiem Baltijas reģiona gāzes termināļiem. 

“Zaļā brīvība” uzskata, ka šis ir īstais brīdis, lai katru pieejamo eiro investētu vietējā atjaunīgajā enerģijā 

– gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas ražošanā. Jau šobrīd Latvijā ir pieejami daudzveidīgi 

tehnoloģiskie risinājumi, lai šādi saražotu enerģiju arī uzkrātu un balansētu. Tikko publicētā pētījumā, ko 

izstrādājuši programmas “Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā” eksperti, secināts – ir liela iespējamība, ka 

līdz 2030. gadam dabasgāzes patēriņš būs uz pusi mazāks, salīdzinot ar 2021. gada patēriņu. Plašāk šeit.  

 

“Latvijas dārgumi” Kārsavā 

18. janvārī Kārsavas kultūras centrā, Vienības ielā 49c, tika atklāta 

Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde “Latvijas dārgumi”, kas 

iepazīstina ar Latvijas vēsturi un latviešu radītajām kultūras vērtībām. 

Lai atraktīvā veidā iepazītu dažādu vietējo kopienu pārstāvjus ar 

latviešu tautas vērtībām, tradīcijām un vēsturi, biedrība 

“Sadarbības platforma” aicina izstādi apmeklēt vietējo skolu 

audzēkņus, kopienu un mazākumtautību pārstāvjus, kā arī ikvienu 

interesentu. Plašāk lasiet šeit.  

 

  

https://www.lob.lv/2023/01/aicina-piedalities-gada-putna-zimejumu-konkursa-lakstigalas-dziesma-ukrainai/
mailto:iluta@marta.lv
https://www.facebook.com/CentrsMARTA/photos/a.592441810773130/6561932513824000/
https://www.zalabriviba.lv/vides-politika/skultes-lng-terminalis-latvijai-nav-vajadzigs/
https://ludzasnovads.lv/jaunumi/karsava-bus-skatama-normunda-berzinska-privatas-kolekcijas-izstade-latvijas-dargumi/
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V NVO INFORMĒ 

Notiks vebinārs par māju apsaimniekošanu 2023. gadā  

Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” aicina uz  

informatīvo vebināru 19.janvārī plkst. 17:00-18:00 “Kā pārvaldīsim 

savu daudzdzīvokļu māju 2023.gadā? Kas jauns sagaida namu 

pārvaldīšanu 2023.gadā? Kā un vai Tev ir iespēja to ietekmēt?” 

Vebināru vadīs lektore D.Vārna, Dzīvokļu īpašnieku biedrību 

asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja. Pēc semināra būs iespēja 

uzdot jautājumus, piedalīties diskusijā ar biedrības reģionālo nodaļu 

vadītājiem. Reģistrēšanās šeit.  

 

Aicina pieteikties projektu darbiniekus! 

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija aicina komandā:  

• komunikācijas speciālistu; 

• administratīvo asistentu/ administratoru ( atkarībā no pieredzes); 

• muzeju krājumu speciālistu. 

Visas vakances ir iespējamas 50-100%, apvienojot ar pēdejo kursu 

studijām un ir uz projektu bāzes (6-18 mēneši).  

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 1. februāris. Pieteikumā sūtīt savu CV, 

kā arī īsu motivācijas vēstuli uz epasta adresi: info@skauti.lv. Plašāka 

informācijas www.skauti.lv un pa tālruni +371 29157780. 

 

“Pierīgas Partnerība” aicina uz NVO Info punkta rīcības plāna prezentācijas 

pasākumu 

Biedrība “Pierīgas Partnerība” aicina biedrības 

padomi, biedrus, Mārupes un Olaines nevalstiskās 

organizācijas un visus interesentus uz biedrības 

nevalstisko organizāciju (NVO) Info punkta rīcības 

plāna prezentāciju 23. janvārī plkst. 13.00 Zoom 

platformā. Pievienoties pasākumam šeit.  

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības 

attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir 

izveidots NVO Info punkts (skatīt šeit.). Plašāk šeit.  

 

Liepājas rajona partnerība aicina uz LEADER projektu sagatavošanas informatīvo 

semināru 

24. janvārī plkst.18.00 - 20.00 Zoom platformā notiks LEADER projektu sagatavošanas 

informatīvais seminārs. Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu šeit.  

 

 

 

 

 

https://majoklis.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeowAgoY658I8rjUrbfYDm5sMhCD5YBiE0KzF3icI8dcO3ECQ/viewform
mailto:info@skauti.lv
http://www.skauti.lv/
https://us06web.zoom.us/j/89613331069
https://www.pierigaspartneriba.lv/wp-content/uploads/2023/01/NVO-Info-punkta-ricibas-plans.pdf
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/nvo-info-punkta-ricibas-plans-ir-izstradats-pievienojies-prezentacijas-pasakumam/
https://lrpartneriba.lv/aktualitates/leader-projektu-sagatavosanas-informativais-seminars/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKKc7WpepX2HooQaSALcNLqp7HzYUS0BcO-dvy-WBCSG8rpA/viewform
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Biedrība “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” aicina uz izstādi 

NVO nama 1. stāva gaitenī līdz 1. martam ir skatāma “Radošās 

vasaras” darbu izstāde. Izstādē apskatāmi bērnu un jauniešu ar 

kustību traucējumiem vasaras radošajās darbnīcās veidotie 

labākie darbi. 

“Radošās vasaras” darbu izstāde tika radīta biedrības “Latvijas 

Bērniem ar kustību traucējumiem” projekta “Stiprām ģimenes 

saitēm!” ietvaros, kura mērķis bija veltīts ģimenes institūta un tā 

vērtību godināšanai - kopīgās nodarbībās un aktivitātēs. Plašāk šeit.  

 

Izsludināta pieteikšanās 5. Karostas festivālam 

Karostas glāšanas biedrība informē - šogad Karostas festivāls notiks 

no 5. līdz 11. jūnijam ar devīzi “Mākslas ir tik daudz kā nekad”. 

Tradicionāli galvenais festivāla notikums ir mākslinieku plenērs, kura 

laikā mākslinieki nedēļu vai ilgāk strādā dažādās Karostas vietās un rada 

paliekošus mākslas darbus. Šogad tiek gaidīti pieteikumi no 

māksliniekiem, kam ir drosmīgas idejas un vēlme ar savu devumu 

papildināt Karostas neparasto vidi. Plašāka informācija šeit.  

 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Projektu konkurss tiesiskas, demokrātiskas vides stiprināšanai un atbalstam 

Piecu uzsaukumu grupa CERV-2023-CHAR-LITI veidota tiesiskas, demokrātiskas vides 

stiprināšanai un atbalstam, un ir būtisks jaunums Eiropas Komisijas darba programmas ES 

vērtību daļā, kuru mērķis ir apkarot naida runu (tostarp tiešsaistē) un naida noziegumus. 

Uzsaukums aptver vairākas tēmas jeb programmas prioritātes, bet katram projekta iesniegumam 

uzsaukuma ietvaros jāattiecas tikai uz vienu no piecām tēmām: 

1. Kapacitātes stiprināšana un izpratnes veidošana par ES Pamattiesību hartu; 

2. Tiesību un vērtību veicināšana, sniedzot iespējas pilsoniskajai telpai; 

3. Stratēģiskā tiesvedība; 

4. ES vērtību un tiesību aizsardzība, cīnoties pret naida runu un naida noziegumiem; 

5. Labvēlīgas vides veidošana trauksmes cēlēju aizsardzībai. Plašāks apkopojums šeit.  

 

Ārlietu ministrija izsludina attīstības sadarbības granta projektu konkursu 

Ārlietu ministrija izsludina 2023. gada granta projektu 

konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem 

Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”. 

Galvenā konkursa prioritāte ir atbalsts Ukrainai, ņemot vērā 

Krievijas agresiju pret Ukrainu un tās tautu. Prioritāro nozīmi 

konkursā joprojām saglabā arī Eiropas Savienības Austrumu 

partnerības valstis, jo īpaši Gruzija un Moldova, kā arī atbalsts 

Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un Centrālāzijas reģiona 

valstīm -  Kirgizstānai, Tadžikistānai, Uzbekistānai. Kopš 2022. gada granta projektu konkursā vairs 

netiek ierobežota saņēmējvalstu ģeogrāfija, un prioritāte ir arī Āfrikas kontinents. Plašāk lasiet šeit.  

 

https://apkaimes.lv/nvo-nama-skatama-radosas-vasaras-darbu-izstade/
https://karostascietums.lv/karostas-festivals-2023/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-speech;callCode=CERV-2023-CHAR-LITI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-izsludina-attistibas-sadarbibas-granta-projektu-konkursu-0
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Latvijas valsts un sabiedrība sniedz vienotu un koordinētu palīdzību Ukrainai un 

Ukrainas bēgļiem 

Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, tiek aicināts reģistrēties palidziukrainai.lv. 

Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, tīmekļvietnē 

www.palidziukrainai.lv pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām 

Latvijā. Vienotais diennakts tālrunis +371 27380380. 

 

Pētījums “Bankas pakalpojumu piekļūstamība” 

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs izveidojis pētījumu par 2022. gada bankas pakalpojumu 

piekļūstamību.  

No pētījuma var secināt, ka banku piekļūstamība cilvēkiem ar invaliditāti ir jāuzlabo, tomēr pozitīvi, ka 

vērojami arī labās prakses piemēri. Pētījumā vērtēts gan normatīvais regulējums, gan aptaujātas cilvēku 

ar invaliditāti organizācijas un bankas. Tā autore ir Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras 

tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves. Plašāk ar pētījumu var iepazīties šeit.  

 

KM izsludina atklātu konkursu biedrību un 

nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma 

komisijā 

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu biedrību un 

nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā.  

Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā 

no sekojošām jomām: labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, izglītības, zinātnes 

veicināšana, kultūras veicināšana, veselības veicināšana un slimību profilakse, sporta, tajā skaitā augstu 

sasniegumu sporta, atbalstīšana, vides aizsardzība, palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana. 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 26.janvārim plkst. 17:00. Plašāka informācija šeit. 

 

Konkurss tiešsaistes kapacitātes uzlabošanas programmām 

Anna Lindh Foundation sekretariāts publicējis pirmo ALF 

“Hands-on” aicinājumu – konkursu tiešsaistes kapacitātes 

uzlabošanas programmām, kuras var piedavāt pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas šādās jomās: 

• Starpkultūru aktuālās problēmas Eiropas un Vidusjūras 

reģionā; 

• Starpkultūru organizāciju un projektu vadība; 

• Pilsoniskās sabiedrības organizāciju stratēģiskā plānošana, pārvaldība un vadība. 

Iesniegšanas termiņš – 13. februāris. Plašāka informācija šeit. 

 

VARAM aicina piedalīties centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–

2027.g. projektu konkursos 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā par Eiropas Savienības Kohēzijas 

politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā atbildīgā 

file:///C:/Users/Madara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/25W3IP25/palidziukrainai.lv
https://www.tiesibsargs.lv/resource/petijums-bankas-pakalpojumu-pieklustamiba/
https://www.vestnesis.lv/op/2023/9.DA4
https://www.annalindhfoundation.org/calls/alf-hands-on
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iestāde, tai skaitā Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam 

(turpmāk - programma), aicina piedalīties programmas otrajā un trešajā projektu konkursā. Skatīt šeit.  

24.janvārī notiks programmas tiešsaistes pasākums, kurā būs iespējams uzzināt par budžeta un 

plānošanas jautājumiem. Reģistrēšanās līdz 19.janvārim. Plašāk par projektu konkursiem šeit.  

 

Latvijā pēta pieaugušo prasmes 

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 

Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas 

programmas pētījums (PIAAC). Sadarbojoties Izglītības un 

zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu 

centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 

7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināts piedalīties 

ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis 

uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē. 

OECD PIAAC pētījumā aplūko iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās, 

tostarp lasītpratībā, rēķinātpratībā un problēmu risināšanā. Plašāk par pētījumu lasiet šeit.  

 

Notiks semināru cikla “Organizācijas efektīva vadība” 2. nodarbība 

NVO nams aicina pievienoties semināru cikla “Organizācijas efektīva vadība” 2. nodarbībai, kas 

notiks 25. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā. 

Semināra laikā tiks aplūkotas tādas tēmas kā efektīva informācijas apmaiņa kolektīvā, izvērtēšana, 

vērtējumu izstrāde, lietišķā saskarsme. Pieteikšanās šeit.  

 

“Mežaparka” un apkaimju biedrību pārstāvji un 

iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānotajiem meža 

kopšanas darbiem 

26.janvārī plkst.15.00 “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad 

plānotajiem meža kopšanas darbiem kultūras un atpūtas parka 

“Mežaparks” mežā un tā apkārtnē, kas saistīti gan ar drošības 

uzlabošanu, gan ar meža ainavas veidošanu. Īpaši gaidīti “Mežaparka” 

un apkaimju biedrību pārstāvji un iedzīvotāji. Plašāk šeit.  

 

VII LV PORTĀLĀ 

Valdība vienojas par 2023. gada valsts budžeta 

prioritātēm 

13. janvārī Ministru kabinets apstiprināja priekšlikumus valsts 

budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta 

ietvaram 2023.–2025. gadam, šogad paredzot nozīmīgus papildu 

līdzekļus jaunām valdības prioritātēm 710 miljonu eiro apmērā. 

Finansējums paredzēts gan valsts drošības stiprināšanai, gan 

konkurētspējas uzlabošanai, gan dzīves kvalitātes uzlabošanai 

un citām prioritātēm. Plašāk lasiet šeit.  

 

https://www.interreg.lv/lv/projektirezultati/uzzini-par-projektu-rezultatiem-latvija/varam-aicina-piedalities-centrala-baltijas-juras-regiona-programmas-20212027g-projektu-konkursos/
https://www.lyyti.fi/reg/PAW_2023
https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/aktualie-projektu-konkursi/
https://www.izm.gov.lv/lv/latvija-peta-pieauguso-prasmes
https://docs.google.com/forms/d/1CHWk576xbQo1jiIrnRV9F1Iw82GCM1r888qP3DgbkNo/viewform?edit_requested=true
https://apkaimes.lv/rigas-mezi-iepazistinas-apkaimju-biedribas-un-iedzivotajus-ar-planotajiem-meza-kopsanas-darbiem-mezaparka-un-ta-apkartne/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/348102-valdiba-vienojas-par-2023-gada-valsts-budzeta-prioritatem-2023
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Budžeta prioritātes labklājības jomā paredz pakāpeniski mazināt sociālās 

nevienlīdzības plaisu un pilnveidot sociālos pakalpojumus 

Labklājības ministrija (LM) 2023. gadam ir definējusi vairākas prioritātes, kas vērstas uz 

pakāpenisku ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un sociālo pakalpojumu pilnveidi. Viena no šī 

gada budžeta galvenajām prioritātēm ir minimālo ienākumu līmeņa reforma, lai atbalstītu trūcīgākos 

iedzīvotājus un pakāpeniski mazinātu sociālās nevienlīdzības plaisu. Plašāk lasiet šeit.  

 

Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, NVA piedāvā darba vietas 

pielāgošanas pakalpojumu 

Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī 

2023.gadā piedāvā ergoterapeita pakalpojumu un izmaksā vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro 

apmērā darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un 

tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši ergoterapeita 

atzinumam un darba devēja iesniegtai darba vietas pielāgošanas tāmei. Plašāk lasiet šeit.  

 

VIII NVO PASAULĒ 

Izmantot Eiropas talantus: jauns stimuls ES reģioniem 

Eiropai ir talanti. Tomēr talanti ir jālolo, jo īpaši tāpēc, ka ES notiek svarīga 

demogrāfiska pāreja. Tāpēc Komisija nāk klajā ar Talantu kultivācijas 

mehānismu. Šis mehānisms atbalstīs ES reģionus, ko skar šī paātrinātā 

darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās, lai tie varētu 

apmācīt, noturēt un piesaistīt cilvēkus, prasmes un kompetences, kas 

vajadzīgas, lai novērstu demogrāfiskās pārejas sekas. Plašāk lasiet šeit.  
 

Eiropas iedzīvotāji ir nobažījušies par dzīves dārdzību  

93 % eiropiešu visvairāk satrauc dzīves dārdzība, liecina jaunākā Eiropas Parlamenta (EP) 

Eirobarometra aptauja. Tajā pašā laikā atbalsts ES ir nemainīgi augsts, un iedzīvotāji sagaida, ka 

ES turpinās mazināt krīžu sekas. 

Latvijā 38% aptaujāto norādījuši, ka viņu dzīves līmenis ir pasliktinājies, bet vēl 40% to sagaida nākamā 

gada laikā. 34 % cilvēku “vairumā gadījumu” vai “dažkārt” ar grūtībām apmaksā rēķinus (pieaugums par 

pieciem procentpunktiem). Plašāk lasiet šeit.  

 

Kampaņa “Rīkojies tagad” (ActNow) 

Lai saglabātu dzīvotspējīgu klimatu, siltumnīcefekta gāzu 

emisijas jāsamazina uz pusi līdz 2030. gadam un līdz 

2050. gadam līdz nullei. Tam ir nepieciešama plaša, 

drosmīga un ātra rīcība no valdību un uzņēmumu puses, 

taču pārejai uz zemu oglekļa emisiju pasauli ir 

nepieciešama arī pilsoņu līdzdalība. 

Rīkojies tagad (ActNow) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas kampaņa individuālai rīcībai klimata 

pārmaiņu un ilgtspējības jomā. 

Ikviens no mums var palīdzēt ierobežot globālo sasilšanu un rūpēties par savu planētu. Izdarot izvēli, kam 

ir mazāk kaitīga ietekme uz vidi, mēs varam būt daļa no risinājuma un ietekmēt pārmaiņas. Tam ir radīts 

mūsdienīgs risinājums – lietotne ilgtspējīgai dzīvei mūsdienu pasaulē. Lejuplādēt lietotni iespējams šeit.  

https://lvportals.lv/dienaskartiba/348170-budzeta-prioritates-labklajibas-joma-paredz-pakapeniski-mazinat-socialas-nevienlidzibas-plaisu-un-pilnveidot-socialos-pakalpojumus-2023
https://lvportals.lv/dienaskartiba/348174-darba-devejiem-kuri-nodarbina-cilvekus-ar-invaliditati-nva-piedava-darba-vietas-pielagosanas-pakalpojumu-2023
https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/izmantot-eiropas-talantus-jauns-stimuls-es-regioniem-2023-01-17_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20230109IPR65918/iedzivotaji-ir-nobazijusies-par-dzives-dardzibu-un-no-es-sagaida-papildu-ricibu
https://actnow.aworld.org/


 

(03/2023) 20.01.2023. 

19 

 

 
 

Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas 

piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

 
 

 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

 

https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

