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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”!

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
Aktuālais no Covid-19 krīzes vadības grupām
Paldies visām organizācijām, kas atsaucās sniegt informāciju par COVID-19 skartajām sabiedrības
grupām un nevalstiskā sektora darbu. Saņēmām 51 atbildi, kuras tika izmantotas Latvijas platformas
attīstības sadarbībai direktores Inese Vaivares prezentācijā COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības
grupas sanāksmē. Prezentāciju var noskatīties šeit.
Nākamā vadības grupas sanāksme notiks 3.martā plkst.10:00, tā redzama arī tiešraidē www.mk.gov.lv un
vēlāk YouTube kanālā “Valdības māja”. Sanāksmē plānots izskatīt jautājumu par Eiropas Atveseļošanās
un noturības mehānisma plānu. Atgādinām, ka plānam līdz 09.03.2021. ir sabiedriskā apspriešanā,
vairāk informācijas šeit.
Informācijas apmaiņai starp organizācijām, kas aktīvi darbojas COVID-19 jomā, izveidota e-pastu grupa,
kurai var pievienoties, rakstot alianse@nvo.lv.

LPA biedru kopsapulcē apstiprina gada pārskatu un LPA Padomes sastāvu
LPA biedru kopsapulcē, kas notika 23. februārī, tiešsaistē tikās biedri, lai izskatītu un apstiprinātu
2020.gada pārskatu, kā arī diskutētu par 2021.gada plānu un ievēlētu, un apstiprinātu jauno LPA Padomes
sastāvu.
Padomē darbu turpinās Mārtiņš Šteins (Biedrības “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” dibinātājs, valdes
loceklis; “Neatkarīgā izglītības biedrība” biedrs; 13.Saeimas deputāts), Vadims Koroļovs
(Nodibinājuma “Kultūrprieks” valdes loceklis, dibinātājs; ACCA biedrs; ANTALIS AS, RĪGA, finanšu
direktors, valdes loceklis), Māris Jonovs (“Teikas apkaimes biedrība”); Sandra Zalcmane (Biedrības
“Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja; biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedre) un Selīna
Vancāne (“Teikas apkaimes biedrība” vadītāja, biedrības “Zaļā brīvība” biedre, Rīgas domes deputāte).
Šogad termiņš beidzas līdzšinējai LPA Padomes priekšsēdētājai Inesei Vaivarei (Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai). Tāpat darbu Padomē beidz Daiga Eiduka (Latvijas Bērnu labklājības tīkls) tādēļ
saskaņā ar Statūtos noteikto kārtību, LPA Padomei rotācijas kārtībā uzsāk Viesturs Ķerus (Latvijas
Ornitoloģijas biedrība). Savukārt kopsapulcē tika ievēlēta Lolita Čigāne (Eiropas Kustība Latvijā).
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Paldies Inesei un Daigai par pašaizliedzīgo darbu pagājušā gada garumā, pārstāvot Latvijas Pilsoniskās
aliansi un paveikto pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā. Taču sadarbība un kopdarbība
turpināsies citos formātos!
Ar kopsapulcē izskatīto prezentāciju par LPA paveikto un nākotnes plāniem var iepazīties šeit. Savukārt
ar LPA 2020.gada pārskatu var iepazīties šeit.

Valsts prezidents: pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība jāiekļauj sociālajā dialogā
līdztekus darba devējiem un darba ņēmējiem
23.februārī Valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē tikās ar
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem, pārrunājot aktuālos pilsoniskās sabiedrības
jautājumus COVID-19 krīzes laikā, kā arī nevalstiskā sektora
stiprināšanu ilgtermiņā.

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents piekrita Padomes pārstāvju viedoklim, ka
mazāk aizsargāto grupu vajadzībām un viedokļiem šajā
krīzes laikā ir jābūt sadzirdētiem gan valsts, gan pašvaldību
līmenī. E. Levits izteica pateicību visām tām nevalstiskajām
organizācijām, kas atbalsta grūtībās nonākušos līdzcilvēkus.

Valsts prezidents un NVO pārstāvji atzīmēja, ka īpaši krīzes
pirmsākumā pilsoniskā sabiedrība netika iesaistīta lēmumu pieņemšanā, un izteica cerību, ka krīze sniegs
mācību, ka NVO ir jāiesaista lēmumu sagatavošanā jau agrīnā stadijā. E. Levits bija vienisprātis ar
Padomi, ka “pilsoniskajam dialogam ir jābūt līdzvērtīgi pārstāvētam lēmumu pieņemšanā, un
pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība ir jāiekļauj sociālajā dialogā līdztekus darba devējiem un
darba ņēmējiem”. Plašāk par tikšanos šeit.
Sarunā piedalījās “Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis,
Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare, Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve un
Latvijas skautu un gaidu organizācijas vadītāja Agnija Jansone, Alianses pārnozariskai ilgtspējīgai
attīstībai prezidents Āris Ādlers, Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis, Sabiedriskās politikas
centrs “Providus” pārstāve Agnese Frīdenberga, Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš, Eiropas
kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore un bijusī memoranda
padomes ilgstoša vadītāja Kristīne Zonberga.

Turpmāko trīs gadu Memoranda padomes prioritātes būs sociālās uzticēšanās un
sabiedrības līdzdalības stiprināšana
24.februārī, Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas
padomes
(Memoranda
padome) apstiprināja prioritāros mērķus
2021.–2023. gadam.
Saskaņā ar apstiprināto trīsgades plānu
Memoranda padomes prioritārie mērķi
2021.–2023. gadam būs:
1)

Attīstīt NVO un pilsoniskās
sabiedrības
darbības
vidi
un
nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību;
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2) Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības
līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai
svarīgām tēmām;
3) Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās
sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.
Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents un Memoranda padomes vietnieks norāda: “Prieks,
ka Memoranda padome vienojās veidot darbības programmu trim gadiem. Tas ļāva iekļaut tādus svarīgus
mērķus, kurus vienā gada griezumā grūti sasniegt. Īpašs prieks ir par spēcīgu pilsoniskā dialoga bloku
programmā – šobrīd, šķiet, ir nobriedusi vide, lai veidotos īsts, stabils dialogs starp NVO un lēmumu
pieņēmējiem/veidotājiem. Lai mums kopīgi izdodas īstenot apjomīgo programmu!”
Plānā iekļauti kopumā 34 uzdevumi, ar kuriem strādās Memoranda padome. To vidū ir sabiedrības
iesaistes veicināšana publiskā finansējuma plānošanas un uzraudzības procesos, brīvprātīgā darba
attīstība, pilsoniskā dialoga lomas stiprināšana un sabiedrības līdzdalības uzlabošana pašvaldību līmenī,
un radošu risinājumu izstrāde kritisko neuzticēšanās cēloņu mazināšanai un seku likvidēšanai. Detalizēti
ar Memoranda padomes darba plānu 2021.-2023. gadam var iepazīties šeit.
Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība
"Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".

Aizvadīta Memoranda padomes februāra sēde
2021. gada februāra Memoranda padomes svarīgākie jautājumi saistīti ar Memoranda padomes darba
plāna turpmākajiem trīs gadiem, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa
amatam atlasi, COVID-19 ierobežošanu, ES Struktūrfondu plānošanu 2021.-2027.gadam un
Atveseļošanās un noturības plāna izstrādes procesu.
•
•

•

•

•
•

Noslēdzot 2020.gada nogalē uzsākto darbu pie Memoranda padomes darba plāna 2021.2023.gadam izstrādes, dokuments tika apstiprināts;
Padomes locekļi un uzaicinātie eksperti diskutēja par izstrādāto kārtību Memoranda padomes
izvirzāmā pārstāvja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam
atlasei, vienojoties rīkot tikšanos, lai apkopotu padomes sēdē izskanējušos viedokļus un kopīgi
precizētu kārtības projektu. Memoranda padomes ārkārtas sēde atlases kārtības apstiprināšanai
(provizoriski varētu notikt 10.03.2021.);
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore I. Vaivare informēja par darbu COVID-19
ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā, tostarp pateicoties nevalstiskajām organizācijām par līdz
šim sniegtajiem viedokļiem un aicinot arī turpmāk paust idejas Latvijas Pilsoniskās alianses
rīkotajās sanāksmēs par COVID jautājumiem (pieteikšanās, rakstot uz alianse@nvo.lv);
Finanšu ministrijas pārstāvis E. Šadris iepazīstināja ar aktualitātēm saistībā ar Latvijai
pieejamajiem Eiropas Savienības līdzekļiem 2021.–2027.gada plānošanas periodā. Memoranda
padome lūdza Finanšu ministriju rakstiski informēt padomes locekļus par precīzu finansējuma
apmēru pilsoniskajam dialogam, izvērtēt iespējas paplašināt darba grupas sastāvu, dodot iespējas
piedalīties dažādas jomas pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī uzsvēra
nepieciešamību savlaicīgi saņemt informāciju par plānotajām sanāksmēm.
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore K. Zonberga informēja, ka notiek aktīvs darbs pie sākotnējo
nevalstisko organizāciju priekšlikumu Atveseļošanas un noturības plānam precizēšanas;
Padome lēma atlikt diskusijas uzsākšanu par vadlīnijām Memoranda padomes sadarbībai ar tās
deleģētajiem pārstāvjiem, aicinot ieinteresētās puses turpināt darbu pie dokumenta. Marta sēdē
Memoranda padome varētu lemt par vadlīniju apstiprināšanu. Priekšlikumus lūgums sūtīt
A. Frīdenbergai (e-pasts: agnese.fridenberga@providus.lv);

3

(08/2021) 26.02.2021
•

K. Zonberga informēja par piedāvājumu trešās domnīcas tēmas izvēlei, uzsverot nepieciešamību
domnīcas ietvarā risināt sabiedrības iesaistes jautājumu publiskā finansējuma plānošanā un
uzraudzībā. Padomes locekļi konceptuāli atbalstīja, aicinot turpināt sarunas ar iesaistītajām pusēm
(plašāka informācija par iniciatīvu skatāma pielikumā pievienotajā infografikā un Ministru
kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/projekts/eez-finansu-instruments);

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz Memoranda padomi deleģēt pārstāvi programmas “Pilsoniskās
līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” projektu pieteikumu
vērtēšanas komisijā. Pieteikumus, īsi norādot motivāciju un pievienojot CV, lūgums sūtīt līdz nākamās
trešdienas, 2021.gada 3.marta plkst. 23.59 uz e-pastu nvo@mk.gov.lv.
Nākamā ikmēneša Memoranda padomes sēde plānota 2021.gada 31.martā plkst. 11.00. Sēdes darba
kārtībā iekļaujams Pārresoru koordinācijas centra iniciētais jautājums par sociālo uzticēšanos un Kultūras
ministrijas ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības politikas īstenošanas plānu
2021.-2023.gadam un informatīvo ziņojumu par “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un
integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam izpildi un sasniegtajiem rezultātiem”.
Sēdes video ieraksts pieejams šeit. Sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē šeit.
Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība
"Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".

5.martā notiks Saeimas un NVO forums
Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti
pieteikties dalībai ikgadējā Saeimas un
nevalstisko organizāciju (NVO) forumā, kas
notiks tiešsaistē 5.martā no pulksten 10.00 līdz
13.10. Tā norisei varēs sekot līdzi tiešsaistē
www.saeima.lv un parlamenta Facebook kontā.
Forumā plānots diskutēt par valsts un sabiedrības
izturētspēju Covid-19 pandēmijas laikā.
Forumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece. Tā dalībniekus uzrunās arī Latvijas
skauti un gaidas organizācijas vadītāja Agnija Jansone un Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva.
Savukārt ievadrunu teiks biedrības Lapas LV direktore Inese Vaivare.
Forumā dalībnieki varēs piedalīties divās paralēlās tematiskajās diskusijās. Vienā no tām Saeimas
deputātiem un NVO pārstāvjiem būs iespēja spriest par sabiedrības drošības un demokrātijas jautājumiem
pandēmijas apstākļos. Savukārt otrā iecerēts diskutēt par Covid-19 nestajiem izaicinājumiem sociālajā
jomā. Pieteikties forumam līdz 3.marta pulksten 14.00 var elektroniski šeit.

LPA sniedz atsauksmes par interešu pārstāvības atklātības regulējumu
26.februārī Latvijas Pilsoniskā alianse iesniedza atsauksmes par dokumentu “Interešu pārstāvniecības
atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms likumprojekta izstrādes
Saeimā”. Dokumentu ir izstrādājusi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Darba grupa lobēšanas atklātības likuma izstrādei.
Dokumentā norādīts, ka “Likuma mērķis ir nostiprināt interešu pārstāvību kā demokrātiskas sabiedrības
principu, kas nodrošina atklātu un godīgu dažādu interešu pārstāvību publisku lēmumu pieņemšanā.
Likums dos iespēju iedzīvotājiem un citām interešu grupām sekot līdzi interešu pārstāvju darbībām”. LPA
ieskatā, lai sasniegtu likuma mērķi, nepieciešams:
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-izstrādāt un praksē ieviest interešu pārstāvniecības atklātības regulējumu (kas tiktu izpildīts līdz
ar plānoto likumu);
-radīt efektīvus praktiskos risinājumus, kā veicināt atklātību, tai skaitā interešu pārstāvniecības
reģistru;
-veicināt visu iesaistīto pušu izpratni par atklātības jautājumiem;
-radīt labvēlīgus priekšnosacījumus dažādu sociālo grupu pārstāvniecībai lēmumu
pieņemšanas procesā.
Atgādinām, ka 19. februārī Latvijas Pilsoniskā alianse organizētajā sarunā, kurā piedalījās arī Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Darba grupas lobēšanas atklātības likuma
izstrādei locekļi: Inese Voika, Saeimas deputāte, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas Darba grupas lobēšanas atklātības likuma izstrādei vadītāja, Inese Tauriņa,
"Sabiedrība par atklātību – Delna" direktore, Līga Stafecka, "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
vadošā pētniece, Inese Kušķe, Valsts kancelejas Konsultante labas pārvaldības jautājumos, tika pārrunāts
dokuments un izteiktie viedokļi apkopoti, uz kā pamata arī tika veidota atsauksme. Ar LPA viedokli var
iepazīties šeit.

Vai Eiropa pēc 30 gadiem būs pasaules nomale?
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
otrdien, 2.martā, pl. 16.00 rīko debates: “Vai
Eiropa pēc 30 gadiem būs pasaules nomale?”,
Debašu dalībnieki:
• Saeimas deputāts un Ilgtspējīgas attīstības
komisijas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis,
• Saeimas deputāte, Saeimas sekretāra biedre
Marija Golubeva,
• Eiropas Komisāra Valda Dombrovska
kabineta padomniece Elīna Melngaile,
• Latvijas Ārpolitikas institūta direktors, Rīgas
Stradiņa universitātes profesors Andris Sprūds.
Debates moderēs Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta
Kažoka.
Debates tiek rīkotas platformā ZOOM, un to
tiešsaiste būs redzama Latvijas Pilsoniskās
alianses Facebook lapā, kā arī LSM.lv.
Šīs ir pirmās debates sešu debašu ciklā par
Eiropas nākotni. Debašu tēmas apzināti skar 3050 gadu tālu nākotni, lai jau šobrīd mēģinātu
prognozēt pasaules megatrendus un to diktētās
izmaiņas kā Latvijai, tā visai Eiropai. Būtiskākās
starp turpmāko diskusiju tēmām: klimata
pārmaiņu prognozes, mākslīgā intelekta ietekme,
naudas nākotne.
Debates tiks rīkotas pēc Oksfordas debašu principa, diviem dalībniekiem pārstāvot viedokli, ka Eiropa
pēc 30 gadiem būs pasaules nomale, otriem diviem dalībniekiem – pret šo tēzi iebilstot. Debašu
dalībnieki ne obligāti debatēs pārstāv paši savu viedokli.
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Debates tiek organizētas projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni”
ietvaros. Konference par Eiropas nākotni sāksies šogad, tās ietvaros visās Eiropas
Savienības valstīs tiks apspriesti tuvākajos gados Eiropas Savienībai nepieciešamie
institucionālie uzlabojumi.

Aicinām piedalīties Atveseļošanās un noturības plāna diskusijās
Turpinot darbu pie Atveseļošanas un noturības plāna pilnveides, Finanšu ministrija aicina sociālos un
sadarbības partnerus, kā arī citus interesentus piedalīties atkārtotās tematiskajās diskusijās, lai pārrunātu
plānotos ieguldījumus turpmākajos gados. Plašāk skatīt šeit. Katrai tematiskajai diskusijai pieteikt dalību
var, spiežot uz tabulā norādītajām hipersaitēm.
Datums

Laiks

Hipersaite dalības
reģistrēšanai

Atbalsta joma

8. marts

10:00-12:00 Digitalizācija

Pieteikt dalību

8. marts

13:00-15:00 Ekonomikas attīstība

Pieteikt dalību

8. marts

15:30-17:00 Likuma vara

Pieteikt dalību

10. marts 9:00-11:30 Veselība

Pieteikt dalību

10. marts 12:00-14:30 Nevienlīdzības mazināšana

Pieteikt dalību

12. marts 10:00-12:00 Klimats un transports
13:00-15:00

Pieteikt dalību

Darba grupa sēde par Latvijas ceļu uz ANO Drošības padomi
3.martā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalīsies “Latvija uz ANO Drošības
padomi - Starpinstitūciju darba grupas” sēdē. Pirmā darba grupas tematiskā diskusija būs par tēmām
”Demokrātija, tiesiskums, laba pārvaldība, mediju brīvība, noturība pret dezinformāciju”.
Saistībā ar Latvijas kandidēšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes vēlēšanās
2025.gadā ir uzsākts darbs pie Latvijas lobija kampaņas tematisko prioritāšu un saturisko vēstījumu
izstrādes. Šis darbs notiks starpinstitūciju darba grupas ietvaros, kuras sastāvā ir visu ministriju, Valsts
prezidenta kancelejas, Ministru prezidenta biroja, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas centra un
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji. Darba grupa tika izveidota 2020.gada nogalē Ārlietu
ministrijas vadībā. Darba grupas mērķis ir vienoties par tēmām, ar kurām Latvija jau tiek asociēta vai
profilējas starptautiskajās organizācijās.

LPA komandai pievienojas datu analītiķis
Latvijas Pilsoniskajā aliansē no 1. marta pievienosies jauns kolēģis - datu analītiķi Gints Klāsons.
Gintam ir plaša un ilgstoša darba pieredze datu apkopšanā un analizēšanā, kā arī pētniecības darbā. Starp
darba pienākumiem, kurus veiks Gints, būs datu un statistikas analīze par dažādām, ar LPA mērķi,
saistītām tēmām, tāpat tiks analizēti, interpretēti un sniegti priekšlikumi par dažādiem rādītājiem,
tendencēm, citu organizāciju pieredzi, kā arī teorētisko pamatojumu. Apkopojumi ļaus veikt plašāku
analīzi un ir nepieciešami interešu pārstāvībai, lai efektīvāk nodrošinātu uz datiem balstītu pilsoniskās
sabiedrības attīstības politikas ieviešanu valstī. Sazināties ar Gintu var rakstot uz e-pastu Gints@nvo.lv.

Notiek padziļināta klasifikatora situācijas analīze fokusgrupās
Lai gūtu plašāku ieskatu un varētu veikt padziļinātāku biedrību un nodibinājumu klasifikatora izpēti,
februārī Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS vadošās pētnieces Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka,
Iveta Kažoka un Sintija Tarasova tikās ar ārvalstu kolēģiem - ar Lietuvas ekspertiem un Igaunijas
ekspertiem, lai uzzinātu par kaimiņvalstu pieredzi par tiesisko regulējumu un faktisko situāciju ar biedrību
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un nodibinājumu darbības klasifikāciju. Ņemot vērā viņu pieredzi, tiks izstrādāti priekšlikumi Latvijas
klasifikatora uzlabojumiem.
24.februārī notika pirmā fokusgrupa, kurā tika pārrunāti ekspertu izstrādātie risinājumu varianti, mēģinot
saprast iemeslus, kādēļ daudzas organizācijas norāda sevi kā “Citur neklasificētu organizāciju darbība”,
kas paaugstina organizāciju riska novērtējumu, piemēram, attiecībās ar banku, un kā atrisināt to, ka šajā
grupā paliek tikai neliels organizāciju skaits, bet pārējās spēj identificēt savu darbības jomu. 2. un 4.martā
notiks fokusgrupas ar valsts institūciju un finanšu institūciju pārstāvjiem.
Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir uzsākusi pilsoniskās sabiedrības organizāciju
pētījumu, kurā tiek apkopoti dati par organizācijām ar mērķi apzināt pieejamās informācijas
apjomus un identificēt problēmjautājumus, kas šobrīd liedz iegūt vispusīgu un objektīvu
informāciju par pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā. Lai to īstenotu, pētnieki veiks
padziļinātu datu izpēti par organizācijām, kuras ir apkopoti dažādos reģistros.

Projektu “Pētījumi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024” finansiāli atbalsta Norvēģija,
Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 64 994,95 eiro.”

“Biedru telpā” – biedrība “Latvijas Okupācijas muzeja biedrība”
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) ir Latvijas Okupācijas
muzeja juridiskais īpašnieks un pārvaldītājs. OMB ir pēctece Latvijas
50 gadu okupācijas muzeja fondam (OMF), kas darbojās no 1993.
gada līdz 2006. gadam, kad to pārreģistrēja saskaņā ar jauno LR
sabiedrisko organizāciju likumu.
Statūtos OMB definēta kā
“labdarīga bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir pārvaldīt un gādāt
par tās struktūrvienību – Latvijas Okupācijas muzeju un ar to
saistītos zinātniskos un izglītojošos pasākumus.”
Lai uzzinātu plašāk par “Latvijas Okupācijas muzeja biedrību”, aicinām lasīt interviju ar Latvijas
Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība šeit.

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS
Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā
(Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.) nākamnedēļ, no 1.5. martam*, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un politikas
plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs.
Vēršam uzmanību uz 25. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem
aktiem, kuri var attiekties uz pilsonisko sabiedrību:
•

Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam".
Pamatnostādņu rīcība plānota piecos virzienos – veselīgs un aktīvs dzīvesveids; infekciju
izplatības mazināšana, uz cilvēku centrēta un integrēta veselības aprūpe; cilvēkresursu
nodrošinājums un prasmju pilnveide; veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana,
efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana. Caur šiem virzieniem tiek plānots rast risinājumus,
lai uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot
priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.
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Aicinām piedalīties Saeimas komisijas sēdēs, kuras var attiekties uz NVO sektoru*:
•
•
•

Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija 2. martā plkst. 8:30 "Atbildība
par publiskiem aicinājumiem pārkāpt likumu prasības";
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 3.martā plkst. 12:00 "Valsts
budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības izvērtējums"';
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas
apakškomisija 3.martā plkst. 13:00 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un
Latvijas Pašvaldību savienības informācija par administratīvi teritoriālās reformas
ieviešanas gaitu".
* Apkopojums veikts 2021. gada 25. februārī plkst. 21.00

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz
e-pasta adresi pasts@mk.gov.lv, savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās
komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Vēršam uzmanību, ka šobrīd sēdes notiek tikai attālinātā
režīmā, un piekļuves rekvizīti tiek nosūtīti uz e-pasta adresi neilgi pirms plānotās sēdes sākuma. Ar citām
aktualitātēm un sabiedrības līdzdalības iespējām nākamajā nedēļā iespējams iepazīties šeit.

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Vai var atteikties no pakalpojuma TV kanālu atslēgšanas gadījumā?
Pēdējā mēneša laikā Latvijas digitālās televīzijas tirgus piedzīvoja vērā ņemamas izmaiņas televīzijas
programmu (TV kanālu) klāstā. Vispirms, 31.janvāri SIA “TET” paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar
piecu TV kanālu pārstāvjiem, kuri varētu būt pārkāpuši ES sankciju režīmu. Tad Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome 8.februārī pieņēma lēmumu uz gadu aizliegt retranslēt kanālu “Rossija
RTR”, bet 9.februārī - izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta vēl 16 programmas.
Rezultātā biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” saņēma virkni patērētāju
sūdzību par izmaiņām TV kanālu klāstā un jautājumiem par iespējām atteikties no televīzijas
pakalpojumiem (izbeigt līgumu ar komersantu). Kas šajā gadījuma ir jāzina patērētājiem? Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Humora nozīme savstarpējā komunikācijā
LAMPA sarunu skola 10. martā plkst. 16.00 aicina uz tiešsaistes tikšanos ar Ievu Stokenbergu –
Dr. psych., Latvijas Universitātes docenti, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
Psiholoģijas nodaļas vadošo pētnieci, kuras laika būs iespēja pārrunāt kādas ir humora funkcijas
savstarpējā komunikācijā. Humoram ir dažādas dabas, kas atšķiras pēc labvēlības pret joka adresātu, tāpēc
kopīgi tiks apskatītas humora pozitīvās un negatīvās izpausmes sarunā un mēģināts saprast, kādos
gadījumos humors ir un kādos nav veselīgs un labvēlīgs visiem iesaistītajiem. Reģistrēties sarunai
iespējams šeit.

Nākusi klajā grāmata par Latvijā ligzdojošajiem putniem
Latvijas Ornitoloģijas biedrība laidusi klajā grāmatu “Latvijas ligzdojošo putnu
atlanti 1980–2017. Putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas”. Publikācija, kuras
512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 220 Latvijā ligzdojošo
putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, uzskatāma par pēdējās
desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko izdevumu par putniem Latvijā.
Grāmatas autori ir Viesturs Ķerus, Andris Dekants, Ainārs Auniņš un Ieva
Mārdega, taču tajā apkopotā informācija balstīta uz vairāku simtu Latvijas
Ornitoloģijas biedrības biedru un citu putnu pazinēju ievākto informāciju daudzu
gadu garumā. Katrai putnu sugai veltīto grāmatas atvērumu ilustrē arī paša putna
un tā tipiskas ligzdošanas dzīvotnes fotogrāfijas, kuras grāmatai dāvinājuši vairāk
nekā 40 fotogrāfi. Plašāku informāciju skatiet šeit.
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LSK saņem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras balvu nominācijā
“Solidaritāte”
9. februārī tiešsaistes pasākumā “Izaugsmes ceļojums” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(JSPA) godināja aktīvākos jaunatnes jomas projektu īstenotājus.
Laureāti 11 nominācijās tika apbalvoti, noslēdzot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss” līdzšinējo un uzsākot jaunu programmu darbības periodu.
Nominācijā „Solidaritāte” balvu saņēma organizācija “Latvijas Sarkanais Krusts”, kuras jaunieši ir
īstenojuši solidaritātes projektus un tajos iesaistījuši vislielāko dalībnieku skaitu. Organizējot dažādas
aktivitātes un iniciatīvas citiem jauniešiem, “Latvijas Sarkanais Krusts” ir uzlabojis viņu zināšanas par
jauniešu mentālo veselību, kā arī izglītojis viņus pirmās palīdzības sniegšanas jautājumos reģionālās
izglītības iestādēs. Video iespējams noskatīties šeit.

Piedalies konkursā par Vispasaules NVO dienu!
Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” aicina ikvienu līdz 28.februārim piedalīties nelielā
interaktīvā aptaujā ar 4 jautājumiem par NVO sektoru un pamēģināt laimēt balvas – trīs apmaksātas
pusdienas Jēkabpils kafejnīcā “Ķēķis”. Aptauju var atrast šeit.
Jēkabpils biedrības ik gadu šai dienā cenšas organizēt aktivitātes, kas piesaista sabiedrības uzmanību
nevalstiskajam sektoram.

IV NVO INFORMĒ
Liepājas jauniešu forums ir uzsācis darbu
Līdz ar martā notiekošo radošuma nedēļu, Liepājā sāks darboties Liepājas Novada fonda virzītais
projekts jauniešu forums “Mana nākotnes pilsēta” – līdzdalības pasākums, kurā dažādu vecumu
jaunieši radīs un attīstīs idejas par nākotnes risinājumiem Liepājas apkaimēs. Martā savu
ieguldījumu dos pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi, ļaujot vaļu fantāzijai un veidojot radošos darbus
par Liepājas nākotni. Oktobrī foruma darbam pievienosies pamatskolas skolēni, bet nākošā gada janvārī
un martā – vidusskolēni un studenti. Plānots, ka nākamā gada maijā, noslēguma pasākumā, tiks
prezentētas vairākas jauniešu radītas un izstrādātas idejas par pilsētvides objektiem, ko būtu iespējams
realizēt kādā no Liepājas apkaimēm – Zaļajā birzī, Karostā, Ziemeļu priekšpilsētā, Ezerkrastā. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Latviešu diasporas organizācijas un biedrības tiek aicinātas pieteikties 2021. gada
dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu
konkursam
Pasaules Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) pārstāvniecība Latvijā aicina latviešu diasporas organizācijas
un biedrības visā pasaulē pieteikties 2021. gada dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējas un profesionālās
mākslas pieejamības projektu konkursam. PBLA vienlaikus aicina visas dalīborganizācijas ļoti rūpīgi
apsvērt, kādus jēgpilnus un saturīgus pasākumus un norises pandēmijas apstākļos šī kopprojekta
ietvaros viņiem patiešām būs iespējams īstenot. Plašāka informācija šeit.

Izglītojošas un iedvesmojošas lekcijas un nodarbības tiešsaistē par jauno mediju
mākslu
Lai uzturētu radošo un pētniecisko ziņkāri, Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija, MPLab,
organizē tiešsaistes meistarklases par dažādām unikālām tēmām – lāzer skenēšanu, fotogrammetriju,
skaņas mākslu un radošo programmēšanu. Meistarklases paredzētas visiem, arī interesentiem bez
priekšzināšanām. Jauno mediju mākslu nevajadzētu skatīt kā prasmes, kas paredzētas ierobežotam
interesentu lokam. Lai arī termini pirmajā brīdī šķiet sarežģīti, šīs prasmes ir pieejamas, apgūstamas un
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izmantojamas ikvienam. Šī brīža situācijā tiešsaistes meistarklases ļaus iekustināt prātu, lai iegūtu jaunu
vaļasprieku vai jaunas iemaņas radošo mērķu sasniegšanai.
Jauno mediju mākslas nedēļu “Update. Hybrid Lab” organizē Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu
laboratorija (MPLab, mplab.lv) sadarbībā ar biedrību ASTE. Art, Science, Technology, Education
(aste.gallery) un jauno mediju kultūras centru RIXC (rixc.org). Vairāk informācijas var atrast šeit.

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
2021.gadā plāno piešķirt līdzfinansējumu ES programmās atbalstītajiem projektiem
Kultūras ministrija 2021.gadā plāno piešķirt līdzfinansējumu ES programmās “Radošā Eiropa” (20142020) un “Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) atbalstītajiem projektiem. Ņemot vērā lielo interesi par
līdzfinansējuma iespējām tām organizācijām, kuras kā vadošie vai sadarbības partneri saņēmuši Eiropas
Komisijas finansējumu ES programmās “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” arī 2020.gadā, Kultūras
ministrija ir ierezervējusi finansējumu 86 318 euro apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.
Provizoriski pieteikumu iesniegšana varētu sākties 2021.gada pavasara sākumā.
Kultūras ministrija izsludinās pieteikšanos Latvijas Vēstnesī, kā arī iespēju robežās individuāli informēs
potenciālos projektu pieteicējus. Informācija būs pieejama gan attiecīgo programmu informācijas biroju
sociālo tīklu platformās, gan Kultūras ministrijas mājas lapu sadaļās.

Pieejams finansējums sadarbībai ar ASV
Nevalstiskās organizācijas, plānojot ASV vieslektora vai
eksperta vizīti Latvijā laikā no 2021. gada septembra līdz
2022. gada maijam, aicinātas pieteikties BAFF BaltijasAmerikas Dialoga programmas sniegtajam finansējumam.
Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas var piesaistīt
finansējumu ASV speciālista vizītes organizēšanai un
uzturēšanās izdevumu segšanai. Pieejamais finansējums
projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru. ASV speciālists var tikt
piesaistīts kā pasākuma galvenais eksperts vai arī kā viens no
vairākiem runātājiem.
Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu
ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu
nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu
apmaiņai. Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2021. gada 1.
aprīlim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā.

Eiropas migrācijas tīkla apmācību seminārs par informācijas iegūšanu ar ad-hoc
jautājumu palīdzību
Eiropas migrācijas tīkla (EMT) Latvijas kontaktpunkta komanda aicina pievienoties tiešsaistes apmācību
semināram par informācijas iegūšanu ar ad-hoc jautājumu palīdzību 2021.gada 4.martā no plkst. 14:00
līdz 15:00. Seminārā uzzināsiet par to, kas jāņem vērā, sagatavojot ad-hoc jautājumu un sagaidāmo
rezultātu. EMT kontaktpunkti un Eiropas Komisija izmanto ad-hoc jautājumus, lai salīdzinoši īsā laikā
apkopotu informāciju no dalībvalstīm un Norvēģijas par plašu ar patvērumu un migrāciju saistītu
jautājumu loku, piemēram, likumīgā un nelikumīgā migrācija, robežu kontrole, atgriešanas jautājumi,
vīzas u.c. Vairāk par semināru var uzzinārt šeit.

NVO nams aicina uz nodarbību ciklu “No idejas līdz projekta īstenošanai”
3., 17., 24. un 31. martā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 notiks NVO nama rīkotas lekciju cikla “No idejas
līdz projekta īstenošanai” četras nodarbības tiešsaistē .
Nodarbību ciklu vadīs Sandra Zalcmane - biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja, semināru
lektore, projektu vadītāja-praktiķe ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā.
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Nodarbību cikla dalībnieki iegūs praktisku pieredzi projekta pieteikumu sagatavošanā, saņemot atbildes
uz šādiem jautājumiem: kas ir projekts, kāpēc to vēlos īstenot, kā projektu sagatavot iesniegšanai, kādi
nosacījumi ir jāievēro, lai projekts sasniegtu plānotos rezultātus, kas notiek pēc projekta noslēguma –
ilgtermiņa mērķi, kas ir riski, un kā tos var mazināt?
Dalībnieku pieteikšanās tiks izsludināta uz visu ciklu. Plašāka informācija par lekciju ciklu un
pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv.

10. martā NVO nams aicina uz tiešsaistes semināru
10. martā plkst. 14.00 notiks NVO nama rīkots tiešsaistes seminārs “Jauna nodokļu piemērošanas
kārtība autoratlīdzībai”. Semināru vadīs Jadviga Neilande, praktizējoša konsultante un pasniedzēja
nodokļu, grāmatvedības finanšu un juridiskajos jautājumos. Plašāka informācija par semināru un
pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv

Ārlietu ministrija aicina diasporas organizācijas turpināt pieteikties atbalsta
projektiem
Īstenojot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, 2021. gadam projektu prioritāšu vidū ir
pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, piemēram, latviešu valodas un kultūras mantojuma
saglabāšana un popularizēšana diasporā, kā arī diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības
veicināšanai. Tāpat prioritātes ietver pasākumus bērniem un jauniešiem Latvijas piederības sajūtas
veicināšanai, kā arī pasākumus diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes
attīstīšanā.
Diasporas organizācijas tiek aicinātas par projektu iesniegšanas termiņiem kontaktēties ar
attiecīgo Latvijas vēstniecību vai pārstāvniecību, ja konkrētajā valstī tāda ir. Plašāka
informācija pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

VI LV PORTĀLĀ
Rīgas domes Labklājības departaments aicina nevalstiskās organizācijas pieteikties
konkursā finansējuma saņemšanai dažādu aktivitāšu īstenošanai
Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO darbību, to pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības
veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības
pakalpojumu pieejamību Rīgā. Pieteikumi konkursa 1. kārtai jāiesniedz līdz 15. martam plkst. 16.00.
Plašāka informācija šeit, nosacījumi dalībai šeit.

Žurnāla “Jurista Vārda” tīmekļa vietnē brīvpieejas juridiskā literatūra
Tīmekļa vietnē www.juristavards.lv izveidota sadaļa
“Bibliotēka”, kurā brīvpieejā “četros plauktos” ir ievietota
juridiskā literatūra, prakses un tematisko videolekciju
materiāli. Šīs krātuves mērķis ir vienuviet apkopot
brīvpieejas resursus, kas var būt noderīgi gan
studentiem un profesionāļiem, gan tiesību politikas
veidotājiem un tiesību piemērotājiem kā darba un
tālākizglītības instruments. Bibliotēkā ievietotie
materiāli ir brīvi pieejami ikvienam interesentam jebkurā
laikā. Plašāka informācija šeit.
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Labklājības ministrija uzsāk kampaņu "Dara citādi – izdara tāpat!"
Trešdien, 3. martā, plkst. 11.00 tiešsaistē notiks kampaņas atklāšana, kuras mērķis ir aktualizēt
jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba
ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Plaška informācija par
kampaņu pieejama šeit.

VII NVO PASAULĒ
Vebināru par seksuālo uzmākšanos darba vietā
Ziemeļvalstu Dzimumu līdztiesības fonda (NIKK) un Ziemeļvalstu Profesionālās apmācības institūtu
arodveselības jautājumos (NIVA Education) organizēto vebināru par seksuālo uzmākšanos darba vietā.
Vebinārs norisināsies otrdien, 2.martā 11:00-12:30 (pēc Latvijas laika) angļu valodā. Reģistrēties
vebināram var šeit. Vairāk par vebināru var uzzināt šeit.

Tiešsaistes semināru kurss par filantropijas pētījumiem
The European Research Network on Philanthropy (ERNOP) aicina pieteikties Zinātnes un sabiedrības
semināru sērija 2021. gads. Globālā pandēmija, klimata pārmaiņas, migrācija, polarizācija un mākslīgā
intelekta pieaugums prasa, lai ikviens sabiedrības dalībnieks, tostarp filantropija, rīkotos labāk, vairāk
vai atšķirīgi. ERNOP aicina pieteikties uz ikmēneša tiešsaistes semināru sēriju, kurā pētījumu centru
pētnieki un akadēmiskie spēki tiešsaistē prezentēs savu modernākos darbu. Semināri aptvers plašu
tēmu loku. Semināri ilgs vienu stundu, un tie sastāvēs no prezentācijas, diskusijas un dalībnieku
jautājumiem. Vairāk informācijas var atrast šeit.

No koplietojamiem datiem līdz kopīgai iztēlei
Sers Džofs Mulgans, dalās savās pārdomas pat to, ko filantropija varētu darīt kopā, lai pastiprinātu tās
ietekmi, tādēļ iesaka 5 jomas, kurās fondi varētu apvienot savus resursus un efektīvāk sadarboties.
Vairāk var uzzināt šeit.

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:
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