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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Aktualitātes par Atveseļošanās un noturības plāna izstrādi 

Darbu turpina ANM plāna izstrādes darba grupa, kurā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģēja Latvijas Pilsoniskās alianses direktori 

Kristīni Zonbergu. 22.marta darba grupas sēde tika skatītas Nevienlīdzības un Likuma varas 

komponentes. Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija sniedz tiesības piedalīties papildus vienam ekspertam 

no nevalstiskā sektora par attiecīgo jomu, sēdē piedalījās Iveta Kažoka, Providus direktore. 

29.marta darba grupas sēdē tiks pārrunāta digitalizācijas komponente, un kā papildus eksperts piedalīsies 

Kirils Solovjovs, Apvienotās kiberaizardzības līgas eksperts. Savukārt 31.marta sēdē - par ekonomikas 

transformācijas un klimata komponenti, un kā papildus eksperts piedalīsies Lilija Apine, Zaļā brīvība.  

 

Latvijas Atveseļošanās un noturības plāns: vai mazinās sociālo nevienlīdzību? 

Latvijas Pilsoniskās alianse, Sabiedriskās 

politikas centrs PROVIDUS un Frīdriha 

Eberta fonds š.g 9.aprīlī plkst. 10.00 

organizē diskusiju “Latvijas 

Atveseļošanās un noturības plāns: vai 

mazinās sociālo nevienlīdzību?”. 

Diskusijā koalīcijas partiju pārstāvji, kuri 

visciešāk bija iesaistīti plāna veidošanā, kā 

arī sabiedrisko organizāciju pārstāvji 

diskutēs par Latvijas izstrādāto 

piedāvājumu Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma 

plānam un šī plāna sociālo dimensiju. 

Sarunas laikā ir plānots rast atbildes, kā 
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plānā iekļautās aktivitātes risinās sociālās nevienlīdzības jautājumus gan uzreiz pēc krīzes, gan ilgtermiņā. 

Diskusija tiek rīkota platformā Zoom, un tiešsaiste būs redzama Latvijas Pilsoniskās alianses, Providus 

un Frīdriha Eberta fonda Facebook lapās.  

Diskusiju moderēs žurnālists, Latvijas Radio 1 raidījumu vadītājs, Aidis Tomsons. 

*2021. gada 11. februārī Eiropas Padome pieņēma regulu par Atveseļošanas un noturības mehānisma 

(ANM) izveidi, kurš ir 672,5 miljardu EUR apjomā. ANM mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pievērsties 

Covid-19 pandēmijas ekonomiskajām un sociālajām sekām, vienlaikus nodrošinot, ka to ekonomikā 

notiek zaļā un digitālā pārkārtošanās. 
 

Izsludināts atklāts projektu konkursu līdzfinansējumam NVO dalībai ārvalstu fondu 

projektos 

Lai Latvijas biedrības un nodibinājumi 

varētu piedalīties ārvalstu fondu finansētos 

projektos, kas vērsti uz sabiedrības 

labklājības celšanu, Sabiedrības 

integrācijas fonds izsludinājis atklātu 

projektu pieteikumu konkursu 

programmā “Līdzfinansējuma 

programma”. Programmā pieejamais 

finansējums ir 425 000 EUR, un vienam 

līdzfinansējuma saņēmējam pieejamais 

maksimālais finansējums - 100 000 EUR. 

Lai programmu padarītu elastīgāku ārvalstu 

fondiem, līdz ar to sniegtu arī efektivīvāku 

atbalstu NVO finansējuma piesaistei, 

programmas izmaksu attiecināmības periods ir no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. 

Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 

2021. gada 30.septembra plkst.17.00. Projektu pieteikumus var iesniegt laika periodā no 2021.gada 

1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim. Sīkāk par konkursa nosacījumiem var iepazīties šeit.  

Kā iepriekš informējām, 28.janvārī Latvijas Pilsoniskā alianse Finanšu ministra vadības grupai 

prezentēja priekšlikumu papildus atbalsta mehānismiem COVID19 krīzes radīto negatīvo seku 

mazināšanai biedrībām un nodibinājumiem - Līdzfinansējuma programmu, kas tika atbalstīta, un 

Kultūras minsitrijai tika uzdots uzdevums sagatavot konkursa nolikumu un finanšu līdzekļu pieprasījumu 

Ministru kabinetam. Ar prezentāciju var iepazīties šeit. 

 

Tikšanās par iespējamo regulējuma maiņu pašnodarbinātajām personām 

Ņemot vērā 28.janvārī Latvijas Pilsoniskās alianses un domnīcas PROVIDUS organizēto diskusiju par 

pašnodarbināto tiesībām (Projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” ietvaros), kā arī 

Labklājības minsitrijai uzdoto uzdevumu līdz 2021. gada 1. jūlijam izstrādāt un iesniegt Saeimā 

grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” par pašnodarbināto sociālo apdrošināšanu, 

Labklājības ministrija aicinājusi Latvijas Pilsonisko aliansi un Providus uz tikšanos 30.martā. 

Gatavojoties tikšanai, Latvijas Pilsoniskā alianse, balstoties Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajos datos, 

ir veikusi izpēti par nodarbinātajiem – nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību kā 

pašnodarbinātā persona, patentmaksas maksātāji; autoratlīdzību saņēmēji, mikrouzņēmuma nodokļa 

maksātāji; individuālie komersanti; individuālie uzņēmumi.  

Dati liecina, ka 2020. gadā 34,9 tūkstoši iedzīvotāju maksājuši nodokļus pašnodarbināto personu 

statusā, autoratlīdzības saņēmuši 35,9 tūkstoši personu, patentmaksu maksājuši 6,7 tūkstoši iedzīvotāju, 

bet kā individuālie komersanti vai uzņēmumi strādājuši 16,7 tūkstoši personu. Tā kā katra persona gada 

ietvaros var būt reģistrēta vairākos nodokļu maksāšanas režīmos, nav iespējams precīzi noteikt kopējo 

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurn%C4%81listika
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Radio_1
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11266%3AIzsludina-atklatu-projektu-konkursu-lidzfinansejumam-NVO-dalibai-arvalstu-fondu-projektos&lang=lv
https://nvo.lv/uploads/nvo_atbalsta_mehanismi_covid19_20844.pdf
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šajos nodokļu režīmos strādājošo skaitu. Pieejamie dati liecina, ka šādu personu skaits nevarētu būt 

lielāks kā 90 tūkstoši personu, kas veidotu aptuveni 10% no kopējā Latvijā nodarbināto skaita. 

Pašnodarbināto statusā visbiežāk strādā frizieri un skaistumkopšanas speciālisti (4246 personas), dažādu 

individuālo pakalpojumu sniedzēji (3596), nekustamā īpašuma izīrētāji un pārvaldītāji (1851), jauktās 

lauksaimniecības (augkopība un lopkopība) pārstāvji (1284), kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji 

(1197). 

Par autoratlīdzību saņēmēju darba jomām informācija ir ierobežota, jo 76% nav norādījuši savu darbības 

jomu. 

Kā individuālie komersanti un uzņēmumi visbiežāk strādā preču mazumtirgotāji (2152), individuālo 

pakalpojumu sniedzēji (661), taksometru pakalpojumu sniedzēji (593), kā arī frizieru un 

skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji (575). 

2020. gadā vidēji ceturksnī bijuši 32,9 tūkstoši mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji. Visbiežāk šajā 

nodokļu maksāšanas režīmā strādā grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu sniedzēji (1658), 

frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji (1006), automobīļu apkopes un remonta veicēji 

(841), ēku būvētāji (776), datorprogrammētāji (773), kā arī mežizstrādes pārstāvji (754). 

Dati liecina, ka šajos nodokļu režīmos strādā būtisks skaits iedzīvotāju, kā arī ir pārstāvētas ļoti dažādas 

jomas. Top10 ir tikai daļa no visiem, kas šajos režīmos darbojas. Piemēram, pašnodarbināto personu 

Top10 veido aptuveni 50% no visām pašnodarbinātajām personām, savukārt otra puse pārstāv vēl gandrīz 

400 NACE kodus. Ar izpētes datiem var iepazīties šeit.  

 

Vai naida runai un naida noziegumiem būtu jākļūst par Eiropas Savienības līmenī 

regulētiem noziegumiem? 

Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā 

alianse 6.aprīlī (otrdiena), plkst. 14:00, rīko 

semināru par Eiropas Komisijas sākotnējo 

piedāvājumu tam, lai par Eiropas līmeņa 

noziegumiem atzītu naida noziegumus un 

naida runu. Seminārs notiks platformā 

ZOOM.  

Apspriedes galvenais jautājums: Vai naida 

runai un naida noziegumiem būtu jākļūst 

par Eiropas Savienības līmenī regulētiem 

noziegumiem?  

Sākot ar 2018.gadu, Eiropas Parlaments 

vairākās savās rezolūcijās ir nosodījis naida 

runu un naida noziegumus, kā arī aicinājis ES 

dalībvalstis un Eiropas institūcijas pret tiem 

cīnīties. Naida noziegumiem var būt atšķirīgs 

iemesls: cilvēka rase, ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, valoda, reliģija, pasaules skatījums, 

politiskie uzskati, piederība pie minoritātēm, invaliditāte, seksuāla orientācija, dzimuma identitāte. 

Eiropas Komisija tādēļ plāno līdz 2021.gada beigām piedāvāt Eiropas Parlamentam un Padomei šāda 

veida nodarījumu kriminalizēšanu Eiropas Savienības līmenī. Līdz tam Eiropas Komisija veiks 

konsultācijas ar sabiedrību un veiks padziļinātu pētniecību par to, ko ES dalībvalstis dara, lai apkarotu 

naida runu un naida noziegumus. 

Galvenie jautājumi, par kuriem Eiropas Komisija šobrīd gaida pilsoņu atsauksmes: 

1) vai pilsoņi uzskata, ka naida runa un naida noziegumi (uz dzimuma, seksuālās orientācijas, 

vecuma un invaliditātes pamata) ir uzskatāmi par īpaši nozīmīgiem noziegumiem; 

2) vai šie nodarījumi būtu jāregulē pārnacionālā līmenī - proti, vai ir vajadzīga visām ES valstīm 

vienota pieeja; 

https://nvo.lv/uploads/nodarbinatiba.pdf
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3) vai šie nodarījumi būtu jāiekļauj ES noziegumu sarakstā (šobrīd šajā sarakstā ir terorisms, 

cilvēku, narkotiku un nelegāla ieroču tirdzniecība, naudas atmazgāšana, korupcija, krāpšana, 

datornoziegumi un organizētā noziedzība)? 

Par šo iniciatīvu plašāk var izlasīt šeit. 

Pieteikties semināram var rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv līdz 6.aprīļa pl.10.00. Īpaši uz šo 

semināru aicinām pieteikties organizācijas un aktīvistus, kuri strādā cilvēktiesību jomā, kā arī 

cilvēktiesību un krimināltiesību ekspertus. 

 
Projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” finansē Eiropas Savienība. 

Publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par 

jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu. 

 

Aicinām izvērtēt iespēju atteikties no projektu priekšfinansēšanas prasības SIF 

administrētos projektos 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicinājusi Kultūras ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu 

pārskatīt finansēšanas nosacījumus biedrībām un nodibinājumiem, kas tiek piešķirts no valsts 

budžeta līdzekļiem, proti, atteikties no projektu priekšfinansējuma.  

Vēstulē LPA vērš uzmanību, ka Valsts kultūrkapitāla fonds savos projektos nedala finansējuma izmaksas, 

bet projekta izpildes laikā tiek izmaksāts viss piešķirtais finansējums. Minētais liecina, ka ir iespējams 

cits princips finansējuma izmaksā projektu konkursos. 

Ņemot vērā jautājuma svarīgumu, LPA izteica gatavību nodrošināt biedrību un nodibinājumu viedokļu 

apkopošanu, kā arī noorganizēt Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda un biedrību un 

nodibinājumu pārstāvju tikšanos, lai detalizētu pārrunātu problēmsituāciju un iespējamos risinājumus. Ar 

vēstules tekstu ir iespējams iepazīties šeit. 

Ja esat saskāries ar nespēju piedalīties projekta konkursā priekšfinansējuma trūkuma dēļ, aicinām uzrakstīt 

savu pieredzi uz e-pastu alianse@nvo.lv. Tā pat aicinām informēt, ja ir interese iesaistīties šī jautājuma 

risināšanā sadarbībā ar Kultūras ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

Aicinām Finanšu ministriju sniegt informāciju par ES fondu projektu ieviešanu 

Atbilstoši š.g. 15. marta NVO ikmēneša tikšanās nolemtajam, LPA ir lūgusi Finanšu ministriju sniegt 

precizējošu informāciju par nozaru ministriju plānoto iesaisti un atbalstu biedrībām un 

nodibinājumiem Eiropas Savienības Struktūrfondu programmās. Kā tikšanās laikā tika secināts, ES 

fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmā kā plānotos saņēmējus NVO 

paredzējušas tikai sekojošas iestādes: Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija un 

Veselības ministrija. Iepazīties ar vēstules tekstu ir iespējams šeit. 

 

Memoranda padomes 31.marta sēdes darba kārtība 

31. martā plkst. 11.00 norisināsies ikmēneša Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sēde, kurā: 

- Pārresoru koordinācijas centrs sniegs prezentāciju par sociālo uzticēšanos, kas ir viens no 

NAP2027 stratēģiskajiem mērķiem. Mērķis ir trīs gadu laikā Memoranda padomei kopīgi izstrādāt un 

ieviest risinājumus, kas sniedz ieguldījumus NAP2027 stratēģiskā mērķa/uzticēšanās rādītāju uzlabošanā. 

- Finanšu ministrija prezentēs sabiedriskā labuma organizāciju saimnieciskās darbības tiesiskā 

regulējuma pilnveidošanas ieceres, ko paredz informatīvā ziņojuma projekts par sabiedriskā labuma 

organizāciju darbību un attīstību. Memoranda padomes locekles, Agneses Frīdenbergas, Providus vadošās 

pētnieces viedoklis par jautājumu šajā video. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-Extension-of-the-list-of-EU-crimes-to-hate-speech-and-hate-crime
mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/uploads/vest_km_sif_prieksfinansejums.pdf
mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/lv/zina/nvo_vienojas_par_pamatprincipiem_ko_sagaida_no_es_strukturfondu_planosanas_un_ieviesanas_procesa
https://nvo.lv/uploads/vestule_fm_jautajums_fondi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6TEZKfVfYSs
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- Kultūras ministrija ziņos par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam izpildi un sasniegtajiem rezultātiem; 

- Kultūras ministrija prezentēs Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības politikas 

īstenošanas plānu 2021.-2023.gadam; 

- tiks stiprināts Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlases komisijas 

sastāvu. Šobrīd izvirzītās personas: J. Buholcs – Vidzemes augstskolas asociētais profesors, A. Gobiņš 

– Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes vadītāja 

vietnieks, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents, A. Frīdenberga – Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekle, biedrības “Sabiedriskās politikas 

centrs “Providus”” pārstāve, A. Ķēniņš – biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” pārstāvis, D. Vilsone 

– Kultūras ministrijas valsts sekretāre. 

Ar pilnu sēdes darba kārtību un materiāliem var iepazīties šeit. Sēde tiks organizēta attālināti, līdz ar to, 

ja Jūsu pārstāvētā organizācija vēlētos piedalīties sēdē, lūgums nosūtīt pieteikumu uz nvo@mk.gov.lv 

līdz 30.martam plkst. 17.00. Sēdes norisei būs iespējams sekot līdzi audio formātā Ministru kabineta 

mājaslapā. 

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". 

 

Aktualitātes par brīvprātīgā darbu – tiesisko regulējumu un instrumentiem tā 

attīstībai 

23.martā notika Saeimas deputātu grupas 

brīvprātīgā darba veicināšanas sēde, kurā 

uzsāka izskatīt iespējamos grozījumus 

Brīvprātīgā darba likumā. Sēdē tika secināts, 

ka jāprecizē, kura nozares ministrija būtu 

atbildīgā par brīvprātīgā darba attīstību, 

jāprecizē plānotās koordinācijas padomes 

funkcijas, jāuzlabo uzskaites un atskaitīšanās 

process, kā arī jāveic citi redakcionāli 

precizējumi. Plānots, ka likumprojekta 

redakcija tiks izstrādāta līdz maijam.  

26.martā Kultūras ministrija ir sasaukusi 

darba grupas sanāksmi par brīvprātīgā 

darba jautājumiem saliedētas un pilsoniski 

aktīvas sabiedrības attīstības kontekstā. 

Latvijas Pilsoniskās alianses Padome apstiprinājusi biedru aicinājumu izveidot Brīvprātīgā darba 

biedru darba grupu, kas plāno darbu uzsākt martā. Grupas mērķis ir atrast kopīgus risinājumus 

Brīvprātīgā darba likuma un sistēmas uzlabošanai Latvijā un iesniegt priekšlikumus Saeimā. Par iespēju 

iesaistīties informēsim tuvākajā laikā.  

 

LPA komandai pievienojas Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Latvijas Pilsoniskajā aliansē no 29. marta pievienosies jauna kolēģe – Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Madara Aldiņa. Madara ir sabiedrisko attiecību profesionāle ar vairāk kā 15 gadu veiksmīgu pieredzi 

sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā, kas iegūta strādājot dažādās valsts iestādēs, kā arī nevalstiskajās 

organizācijās, kurās ir gūta plaša pieredze gan strādājot kā brīvprātīgajai, gan esot biedra statusā, gan 

darbinieka un valdes locekļa lomās. Sazināties ar Madaru var rakstot uz e-pastu Madara@nvo.lv. 

 

 

https://nvo.lv/uploads/31.pdf
https://www.mk.gov.lv/lv
https://www.mk.gov.lv/lv
mailto:Madara@nvo.lv
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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 

15.-19. martam, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs. 

Vēršam uzmanību uz 25. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem 

aktiem, kuri var attiekties uz pilsonisko sabiedrību: 

• Konceptuāls ziņojums “Par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu” 

Konceptuālais ziņojums paredz ieviest jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas 

sistēmu, kas darbotos pēc administratīvi teritoriālās reformas un būtu uzlabots Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru risinājums. 

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. 

 

Jaunais Pašvaldību likums nodots izskatīšanai divām Saeimas komisijām 

Š.g. 22. martā Saeimas Prezidijs ierosināja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Pašvaldību 

likums” (Nr. 976/Lp13) nodot Administratīvi teritoriālās reformas komisijai un Valsts pārvaldes un 

pašvaldības komisijai. Kā atbildīgā komisija tiek noteikta Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. 

Saeimas Prezidija atzinums pieejams šeit, savukārt likumprojekts apskatāms šeit. 

Neskatoties uz to, ka LPA sekos līdzi likumprojekta gaitām Saeimā, tāpat aicinām ikvienu interesentu 

sekot līdzi Saeimas komisiju darbam un sniegt savus priekšlikumus par likumprojektu, tiklīdz tas 

būs iespējams. 

 

Notiks e-diskusija “Digitālās demokrātijas attīstība: E-platformas un rīki sabiedrības 

līdzdalībai” 

Valsts kanceleja aicina piedalīties 2021. gada 9. aprīlī plkst. 12:00-15:00 e-diskusijā “Digitālās 

demokrātijas attīstība: E-platformas un rīki sabiedrības līdzdalībai”. 

Diskusijā aicināti piedalīties: valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, privātā sektora pārstāvji un 

eksperti, kuri ir ieinteresēti digitālās demokrātijas attīstībā Latvijā. Diskusija notiks tiešsaistē, pieteikšanās 

līdz š.g.7. aprīlim šeit. Ar pasākuma programmu var iepzīties šeit. 

 

 

III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
 

Nākamais rīcības projektu vērtēšanas process tiks uzsākts 2.aprīlī 

Rīcības projektu vērtēšanas process tiks uzsākts 2021. gada 2. aprīlī. Tajā tiks izvērtēti tie Rīcības 

projektu pieteikumi, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 23.59. 

Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 2021. gada 1. augustā. Aktīvo 

iedzīvotāju fonda (AIF) padome saskaņā ar Rīcības projektu konkursa nolikuma 8. nodaļā noteikto kārtību 

var lemt par vērtēšanas procesa uzsākšanu steidzamības kārtā. 

Tiek atgādināts, ka Rīcības projekti ir paredzēti tikai tādu jautājumu risināšanai, kas politiskajā un 

sabiedriskajā dienas kārtībā ir iekļuvuši nesen (piemēram, radušies iepriekš neparedzami, ārkārtēji vai 

krīzes apstākļi) un kas prasa tūlītēju pilsoniskās sabiedrības rīcību/reaģēšanu. Detalizēta informācija par 

https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2021-03-23
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/9E5CDD32C0C66EF7C22586A000499914?OpenDocument
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/B6E6044742C8DEF8C2258699003FE189?OpenDocument
https://www.visidati.lv/aptauja/1709801406/
https://nvo.lv/uploads/ielugums_digitala_demokratija_programma_09_04_2021.pdf
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Rīcības projektiem ir atrodama šeit. Visus projektu iesniedzējus, kas gatavo Rīcības projektus, pirms 

projektu iesniegšanas aicina konsultēties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem - konsultantiem. 

 

 

IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Paziņoti Latvijas partnerību balvas “Dižprojekts 2020” laureāti 

Latvijas lauku partnerību balvai “Dižprojekts” šogad tika 

izvirzīti 29 ilgtspējīgi, radoši un praktiski projekti no visas 

Latvijas. Tie ir vietējo rīcības grupu lepošanās stāsti, kuri 

iedvesmo vietējos iedzīvotājus reģionos rīkoties un īstenot 

vietējai teritorijai nozīmīgus risinājumus. Latvijas Lauku forums 

(LLF) konkursu rīko jau desmito reizi ar mērķi dižojoties rādīt 

piemēru uzņēmējiem, pašvaldībām un iniciatīvu grupām. Šogad 

laureātu vidū ir projekti no Saldus, Ventspils un Gulbenes un 

novadiem. Vairāk par laureātiem lasiet šeit. 

 

Biedrība “Zaļā brīvība” sadarbībā ar organizāciju “CEE Bankwatch Network” 

aicina darbā klimata politikas koordinatoru 

Biedrība “Zaļā brīvība” piedāvā pilna laika darbu klimata politikas koordinatoram Zaļās brīvības 

projektos un starptautiskā projektā sadarbības organizācijā CEE Bankwatch, kurš būtu pieredzējis darbā 

ar klimata politiku, vides aizsardzību, ar interesi par politikas plānošanas procesiem, Eiropas fondu 

ieguldījumiem, kā arī interešu aizstāvību. 

Galvenie pienākumi: 

• Sekot līdzi un izvērtēt ES fondu, Atveseļošanās un noturības mehānisma un citu finanšu 

instrumentu ietvaros plānoto un īstenoto pasākumu, projektu ietekmi uz klimata pārmaiņām un 

vidi; 

• Īstenot interešu aizstāvību, uzrunājot, vēršoties pie politikas veidotājiem un lēmumpieņēmējiem, 

kā arī sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem, citām NVO; 

• Informēt plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību par pozitīviem un negatīviem ES finansējuma 

plāniem vai projektiem; 

• Sadarboties kampaņu veidošanā ar pārējiem CEE Bankwatch Network un Zaļās brīvības 

partneriem un kolēģiem. 

Vairāk par vakanci lasiet šeit. 

 

Jāļauj putniem ligzdot mierā 

Mudinot skolēnus ziņot par gājputnu atgriešanos 

starptautiskajā programmā “Dzīvais pavasaris”, Latvijas 

Ornitoloģijas biedrība aicina ievērot ieteikumus, kas 

pasargās putnus no lieka traucējuma un ļaus tiem 

ligzdot drošībā. Svarīgi atcerēties, ka jebkuras ligzdas 

postīšana ir likuma pārkāpums. 

“Ik pavasari gājputni velta daudz laika un enerģijas ne 

vien tūkstošiem kilometru tāliem pārlidojumiem, bet arī 

ligzdas vīšanai, olu dēšanai un perēšanai, mazuļu aprūpei 

un barošanai. Nenoliedzami, ir aizraujoši, ja pagalmā vai pilsētas parkā ieraugām putna ligzdu. Taču 

jāpatur prātā, ja vēlamies rūpēties par putniem un ligzdu nosargāt, tā jāatstāj putnu ziņā, mierā un drošībā, 

vērojot tikai no attāluma,” skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Agnis Bušs. Ar ieteikumiem 

varat iepazīties šeit. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ELYLhBsACH-BdOKf70mrMQWy6ay8y4PJ/view
https://www.activecitizensfund.lv/lv/konsultacijas.html
https://laukuforums.lv/lv/archives/12187
https://www.zalabriviba.lv/jaunumi/meklejam-kolegi-klimata-politikas-koordinatoru/
https://www.lob.lv/2021/03/jalauj-putniem-ligzdot-miera/
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Biedrības “Jauno zemnieku klubs” valde 2021 

2021.gada 17.februārī attālināti noritēja biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 39.kongress, kurā 

atkārtoti tika ievēlēts iepriekšējais valdes sastāvs. Lai stiprinātu jau iesākto, biedrības valdes 

priekšsēdētājas pienākumus arī turpmāk pildīs Sandra Eimane. Valdē turpinās darboties arī Daiga Dambe-

Kļaviņa, Elīza Ilze Malceniece, Sintija Osīte un valdes priekšsēdētājas vietnieks Rūdolfs Pulkstenis. 

“Latvijas Jauno zemnieku klubs” ir gandarīti par spēcīgo valdes sastāvu, kas veiksmīgi jau ir sasnieguši 

izvirzītos mērķus. Vairāk lasiet šeit. 

 

Ekspertu diskusija: Nepieciešams jauns reto slimību ārstēšanas uzlabošanas plāns 

6. februārī notika ekspertu diskusija “Reto slimību ārstēšanas progress un tuvākie uzlabojumi”, ko 

organizēja Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija un Latvijas Reto slimību alianse. Diskusija ar 60 

nozares vadošajiem speciālistiem notika zoom vidē.  

Eksperti skaidroja, ka, pēc Eiropas speciālistu datiem, apmēram 6% cilvēku sabiedrībā skar retas slimības. 

Zināms, ka ir vairāk kā 6000 dažādu reto slimību. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 100 000 reto slimību 

pacientu, no kuriem ir reģistrēti 10%. Latvijā reģistrētas vairāk nekā 1200 dažādas reto slimību 

diagnozes. Pacientu identificēšana un reģistrēšana jorpojām ir aktuālas tēmas reto slimību jomā. Vairāk 

par diskusiju lasiet šeit. 

 

 

V NVO INFORMĒ 

Konkursu diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam 2021. gadā 

valstīs ārpus Eiropas 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu 

diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam 2021. gadā valstīs ārpus Eiropas. Finansējumu 

piešķir LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un 

pārvalde”. Finansējumam drīkst pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā, 

Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā. Projektu pieteikšanas termiņš 2021. gada 19. aprīlis. Plašāka 

informācija par programmu šeit. 

 

“Ceļa zīmes” izziņas un socializēšanās programma jauniešiem 

Latvijas skauti un gaidas aicina piedalīties jauniešus (vecumā no 

14 līdz 17 gadiem) trīs mēnešu garumā izziņas un socializēšanās 

programmā “Ceļa zīmes”. Programmas mērķis ir radīt vidi, kurā 

jaunieši var: 

- socializēties ar vienaudžiem, 

- kopīgi pavadīt laiku tiešsaistē, mazliet citādi kā tas ierasts 

akadēmiskajā vidē, 

- apgūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas par došanos 

dabā draudzīgā veidā, 

- pilsonisko aktivitāti un komandas darbu. 

Programmas laikā jauniešus sagaida ik nedēļas informatīvas 

un praktiskas nodarbības un darbs grupās tiešsaistē, ik 

mēneša kopīgs pasākums un noslēguma aktivitāte. 

Pieteikšanās līdz 28.03.2021. Plašākā informācija šeit, pieteikšanās anketa šeit. 

 

Virtuāls seminārs jauniešiem “Ciešsaistē: Šeit un tagad” 

Pasaules latviešu jaunatnes kustība “2x2” aicina jauniešus piedalīties virtuālo semināru ciklā 

“Ciešsaistē: Šeit un tagad”. Semināra laikā ikvienam būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās, kuras 

http://jzk.lv/sakums/biedribas-valde-2021-314/
https://retasslimibas.lv/nepieciesams-jauns-reto-slimibu-plans/
https://valoda.lv/pieteiksanas-diasporas-skolu-un-izglitojosu-pasakumu-finansejumam-valstim-arpus-eiropas/
http://skauti.lv/cela-zimes-izzinas-un-socializesanas-programma-jauniesiem/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_lYDfg5XbMFDgjUcUJZerFq04N7tSpQS_Qa-v4jF5brm9w/viewform


  

(12/2021) 26.03.2021 

9 

 

vadīs savas jomas eksperti, satikt vienaudžus, veidot jaunas draudzības, kā arī apgūt jaunas prasmes 

un tradīcijas. Semināra ietvaros paredzētas Valsts prezidenta Egila Levita, žurnālistes Evas Johansones, 

sociālās psiholoģijas profesora Ivara Austera lekcijas. Programma pieejama šeit, plašāka informācija par 

semināru šeit. 

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstīs 625 Latvijas mājsaimniecības dārza darbu 

uzsākšanai 

Gandrīz divas reizes vairāk Latvijas mājsaimniecību šosezon saņems sēklas, stādus un dārza 

piederumus, lai varētu pašu spēkiem izaudzēt pārtiku savam saimes galdam. Tos izsniegs bezpeļņas 

organizācijas, kuras šogad ir saņēmušas Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Kopā 20 organizācijas 

625 Latvijas mājsaimniecībām sniegs atspēriena punktu dārza darbu uzsākšanai. Organizācijas sarūpēs 

sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus projektu dalībnieku un biedrību pārziņā esošo dārzu 

apstādīšanai. Ieplānotās aktivitātes dos gan materiālu atspaidu, gan iespēju apgūt jaunas iemaņas - 

dalībnieki saņems speciālistu un dārzkopības entuziastu padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu. 

Plašāka informācija pieejama šeit, savukārt informācija par atbalstītajiem projektiem šeit. 

 

LPS kļūs par jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas partneri dzīves vides uzlabošanai 

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu ēku renovāciju, Latvijas Pašvaldību savienība 

iesniegusi Eiropas Komisijai pieteikumu, lai kļūtu par vienu no jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas 

partneriem.  

Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva aptver Eiropas zaļo kursu apvienojumā ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti un kopā ar ekspertiem, uzņēmējiem un institūcijām 

kopīgi veidotu ilgtspējīgus risinājumus un padarītu mūsu dzīves telpu pieejamāku. Iniciatīvas iecere ir 

veidot dizaina kustību, apvienojot trīs elementus: ilgtspēja (ietverot apriti),pieredzes kvalitāte (ietverot 

estētiku) un iekļaušana (ietverot pieejamību), kam pamatā jaunrade un atraktīvi risinājumi klimata 

pārmaiņu novēršanai. Vairāk lasiet šeit. 

 

Visas Latvijas pašvaldības piedalīsies lielajā talkā 

Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta Lielo Talku, kura notiks jau 24. 

aprīlī. Visi pašvaldību koordinatori ir gatavi darbam, lai informētu talkotājus 

par talkas norisi un talkošanas iespējām. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā 

visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi, 

taču pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā sestdienā 

vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.  

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā un sakopt savu apkārtni 

individuāli, savu talkošanas vietu var atzīmēt Lielās Talkas mājas lapā Solo 

talkas kartē. Ja dodaties talkot “duo” talkas ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” 

(vienas mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot citā formātā, atbilstoši tā brīža noteiktajiem 

ierobežojumiem, savu talkošanas vietu varat atzīmēt Lielas Talkas kartē, sākot ar šī gada 24.martu – 

mēnesi pirms Lielās talkas. Vairāk lasiet šeit. 

 

Ģimeņu labbūtības veicināšanas pasākumi Covid -19 krīzes izplatības apstākļos 

Biedrība „Vecāki Aizkrauklei” uzsāk īstenot projektu “Ģimeņu labbūtības veicināšanas pasākumi Covid 

-19 krīzes izplatības apstākļos” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot ģimeņu labbūtību Covid-19 

krīzes izplatības apstākļos, lai mazinātu Covid-19 krīzes sekas. Projekta laikā tiks organizētas 

aktivitātes, lai veicinātu brīvā laika dažādošanu, sniegtu psiholoģisko un emocionālo atbalstu vecākiem, 

kā arī lai piedāvātu regulāras fiziskās aktivitātes, kas rezultātā veicinātu ģimeņu emocionālās un fiziskās 

veselības saglabāšanu. 

Marta un aprīļa mēnesī organizētie pasākumi: 

https://www.facebook.com/events/208796564272056/
https://mailchi.mp/d03f92c64ac9/2x2-sakta-nr6-2?fbclid=IwAR33SnxOn1xIkIGddDdSWAiSL2vjWOkGae3mpiRvieNWZDlhxx5a3BGYa8Y
https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/atbalstu-darza-darbiem-sanems-divas-reizes-vairak-majsaimniecibu/
https://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/pats-savam-saimes-galdam-projekti/2021-gada-programmas-pats-savam-saimes-galdam-projekti/
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6588-lps-klus-par-jaunas-eiropas-bauhaus-iniciativas-partneri-dzives-vides-uzlabosanai-pasvaldibas
https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/
https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/
https://talkas.lv/2021/03/18/visas-latvijas-pasvaldibas-piedalisies-lielaja-talka/
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• Online lekciju cikls „Dārzs uz palodzes”, kas paredzēts pieaugušajiem bez priekšzināšanām 

dārzkopībā, ar interesi par augu sēšanu un audzēšanu mājās, ierobežotos apstākļos; 

• Online lekciju cikls „Rokdarbi- mans jaunais hobijs”, kas paredzēts pieaugušajiem bez 

priekšzināšanām rokdarbos, kuriem ir interese, bet trūkst iemaņas un prasmes rokdarbu 

uzsākšanai; 

• Nūjošanas nodarbības Ogrē. 

Īpaši pasākumus apmeklēt aicināti Aizkraukles, Ogres, Ikšķiles un Salaspils novadu ģimenes, vecāki ar 

vismaz 1 nepilngadīgu bērnu, kas ir šī projekta galvenā mērķauditorija. Kā arī jebkurš interesents no visas 

Latvijas teritorijas. Kopā projekta ietvaros plānots sasniegt vismaz 140 ģimenes. Vairāk informācijas par 

projekta aktualitātēm un iespējām pieteikties var atrast šeit. 

 

 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Valsts Probācijas diensts aicina uz 7.aprīļa vebināru “Pasniedz roku un esi līdzās!” 

7. aprīlī ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties vebinārā 

par brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā “Pasniedz 

roku un esi līdzās!”  

Ja esat pilsoniski aktīvs un brīvprātīgi vēlaties līdzdarboties 

sabiedrības drošības stiprināšanā, bet nezinat, kā to var darīt, 

esat aicināts piedalīties vebinārā “Pasniedz roku un esi 

līdzās!” Vebinārā uzzināsiet ar ko nodarbojas Valsts 

probācijas dienests, kas ir līdzgaitniecība un dzirdēsiet 

līdzgaitnieku pieredzes stāstus, kā arī būs iespēja uzdot 

jautājumus. 

Lai pieteiktos dalībai vebinārā, lūgums aizpildīt anketu līdz 

2021.gada 5.aprīlim šeit. Jaunumiem sekojiet līdzi šeit. 

 

NVO namas aicina uz tiešsaistes semināriem  

7. aprīlī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 notiks NVO nama rīkots tiešsaistes seminārs “7 efektīvas 

komunikācijas ceļi jeb prasmes ”. Semināru vadīs Marija Dubicka, sociālo zinātņu maģistra grāds 

vadības zinātnē, projektu vadītāja, mācību līdzekļu līdzautore. Daudzu gadu lektora pieredze mācību 

kursos „Projektu vadība”, „Mārketings”, „Ekonomika”, „Vadības pamati” u.c. 

14. aprīlī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 notiks NVO nama rīkots tiešsaistes seminārs “Elektroniskie 

dokumenti grāmatvedībā”. Semināru vadīs Jadviga Neilande, praktizējoša konsultante un pasniedzēja 

nodokļu, grāmatvedības finanšu un juridiskajos jautājumos. 

Plašāka informācija par semināriem un pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē 

www.integracija.riga.lv. 

 

Valsts kultūrkapitāla fonds izsludina konkursu mērķprogrammā “kultūrelpa” 

Mērķprogramma “KultūrELPA” izveidota, apvienojot Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

“Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” un “Kultūras piedāvājums digitālajā 

vidē” vienotā mērķprogrammā. Pieteikumus konkursā sistēmā kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz līdz 2021. 

gada 4. aprīlim. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit. VKKF Facebook lapā 

plānoti semināri par atbalsta nosacījumiem. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vecakiaizkrauklei
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=990sloLApUCKViF5Y7OuG2z7PastaDxLqkTgug1nEIVUMzVVSEo3RFNPR1FUMTlBSE5CM1cxUjlIUS4u&fbclid=IwAR1IL06MAzSw2_y2wWtnVVIceUc24VfYKNgzbPloJn0K6gyGiesNnh0qUZ8
https://m.facebook.com/events/2944921805791708/
www.integracija.riga.lv
kkf.kulturaskarte.lv
http://www.vkkf.lv/
https://www.facebook.com/Valstskulturkapitalafonds/
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Pieejams finansējums sadarbībai ar ASV  

Nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes, plānojot ASV vieslektora vai eksperta vizīti Latvijā 

laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam, aicinātas pieteikties BAFF Baltijas-Amerikas 

Dialoga programmas sniegtajam finansējumam.  

Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes var piesaistīt finansējumu ASV speciālista 

vizītes organizēšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai.  

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. Papildu informācija: 

ibembere@ciee.org. 

 

Pieejams mācību materiāls "Fake ≠ Fact" 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina jauniešus 

izaicināt faktus, pilnveidojot avotu kritikas prasmes. Lai 

stātos pretī nepatiesai informācijai, "faktus" ir 

nepieciešams izaicināt – pārbaudot to patiesumu, 

aktualitāti, neatkarību un objektivitāti. Prasmju 

pilnveidei latviešu valodā brīvi pieejams tiešsaistē ir 

mācību materiāls vidusskolēniem "Fake ≠ Fact". 

Mācību materiālā tiek aplūkoti dažādi vēstījumu 

veidošanas paņēmieni un kā tajos atpazīt manipulāciju, 

kas radīta, lai slēptu nepatiesu un maldinošu 

informāciju. Tas māca informācijas avota un 

propagandas kritisku izvērtēšanu un iepazīstina ar 

paņēmieniem, kas palīdz identificēt informācijas avotu. Plašāka informācija pieejama šeit; mācību 

materiāls latviešu valodā ir pieejams šeit.  

 

Iesaisties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo 

plānošanas dokumentu izstrādē 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus 

interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas 

dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē. Iedzīvotāju 

līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti 

nozīmīga, tāpēc aicina ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties tematiskajās darba grupās, 

fokusgrupās un aptaujās. Vairāk lasiet šeit. 

 

 

VII LV PORTĀLĀ 
 

Latvija atbalsta nevalstisko organizāciju platformu cilvēktiesību pārkāpumu 

Baltkrievijā dokumentēšanai 

2021. gada 24. martā darbu sāk Starptautiska nevalstisko organizāciju platforma cilvēktiesību pārkāpumu 

Baltkrievijā sistemātiskai dokumentēšanai un pierādījumu saglabāšanai. Platformas mērķis ir kvalitatīvi 

apkopot un droši saglabāt informāciju un pierādījumus par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši 

Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā. Šie pierādījumi nākotnē varētu tikt 

izmantoti kriminālizmeklēšanai un kriminālvajāšanai, lai sauktu pie atbildības vainīgos par 

izdarītajiem noziegumiem. 

https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
mailto:ibembere@ciee.org
https://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/aicina-jauniesus-pilnveidot-informacijas-avotu-kritikas-prasmes/
https://drive.google.com/drive/folders/13PiFVfwKyRUA38FK6d1j-XsiBWYdVnLn
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/iesaisties-jelgavas-valstspilsetas-un-jaunveidojama-jelgavas-novada-kopigo-planosanas-dokumentu-izstrade!/
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Latvijas nevalstiskās organizācijas kopš 2020. gada vēlēšanām sniedz atbalstu politiskās represijās 

cietušajām personām. Arī Latvijas nevalstisko organizāciju apkopotie pierādījumi par cilvēktiesību 

pārkāpumiem un spīdzināšanas gadījumiem tiks nodoti platformas rīcībā. Plašāka informācija šeit. 

 

Jauniešu Saeimas deputātu kandidāti pulcēsies tiešsaistes diskusijā 

10. Jauniešu Saeimas deputātu kandidāti 12. aprīlī pulcēsies uz tiešsaistes diskusiju, lai spriestu par tādiem 

īpaši jauniešiem aktuāliem jautājumiem kā attālinātā izglītība un medijpratība. 

Ar jauniešiem diskutēs Saeimas deputāts, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis 

Znotiņš, Eiropas politikas analīzes centra (CEPA) asociētais pētnieks Mārtiņš Hiršs, jaunā uzņēmēja un 

radošā direktore Agnija Grigule, kā arī Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss 

Konstantinovs. Savukārt diskusijas moderēs projekta “Jauniešu Saeima” vēstnese Anete Biķe. Tiešsaistes 

diskusija notiks 12.aprīlī no pulksten 10.00 līdz 13.30 platformā Zoom, un ikviens interesents tai 

varēs sekot Saeimas mājaslapā, parlamenta un projekta “Jauniešu Saeima” Facebook kontos. 

Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

Plāno ieviest stingrākus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kritērijus 

Grozījumi Sociālā uzņēmuma likumā, kas 24. martā pieņemti valdības sēdē, paredz iekļaut stingrākus 

kritērijus sociālā uzņēmuma statuss iegūšana. Paredzēts, ka šāds statuss tiks piešķirts tikai uzņēmumiem: 

- kuriem nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro; 

- nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, kuri neatrodas likvidācijas stadijā, kā 

arī tiem uzņēmumiem, kuriem saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 

- kuri pēdējā gada laikā nav izdarījuši būtisku pārkāpumu negodīgas komercprakses, reklāmas vai 

sociālā uzņēmuma darbības jomā vai arī citu būtisku pārkāpumu, kas radījis vai varēja radīt 

kaitējumu mērķa grupas personai. 

Grozījumi vēl jāizskata un par tiem jābalso Saeimā. Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

 

VIII NVO PASAULĒ 
 

Jauniešus aicina pieteikties apmācību programmai 

Zviedru institūts (Swedish Institute) līdz 29. martam aicina pieteikties apmācību programmai SAYP (SI 

Academy for Young Professionals) par ilgtspējīgu mūsdienu pārvaldību. Piesakies, ja esi profesionālis 

vecumā līdz 35 gadiem, ar labām angļu valodas zināšanām - programmā būs iespēja ne tikai iegūt 

zināšanas par ilgtspējīgu pārvaldību un stiprināt individuālo kapacitāti, bet arī veidot sadarbības 

tīklus ar līdzīgi domājošiem no citām valstīm. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Video konkurss jauniešiem PLURAL + 

PLURAL + mudina jauniešus izpētīt aktuālākos sociālos 

jautājumus par migrāciju, daudzveidību, sociālo iekļaušanu un 

ksenofobijas novēršanu un dalīties ar savu radošo redzējumu 

ar pasauli. PLURAL + aicina jauniešus līdz 25 gadu 

vecumam iesniegt oriģinālas un radošas īsfilmas, kas 

koncentrējas uz migrācijas, daudzveidības, sociālās 

iekļaušanas un ksenofobijas novēršanas tēmām. Video ierakstu maksimālais ilgums ir piecas minūtes 

un tie var būt jebkura žanra (animācija, dokumentālā filma, mūzikas video, komēdija utt.), ja vien tie 

nodod ziņojumu, kas var palīdzēt auditorijai konstruktīvi domāt par aktuālajiem sociālajiem jautājumiem. 

Videoklipi var būt jebkurā valodā, ja tiek nodrošināti subtitri angļu valodā. Starptautiska žūrija katrā 

vecuma kategorijā izvēlas trīs PLURAL + balvu ieguvējus. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/326270-latvija-atbalsta-nevalstisko-organizaciju-platformu-cilvektiesibu-parkapumu-baltkrievija-dokumentesanai-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/326185-jauniesu-saeimas-deputatu-kandidati-pulcesies-tiessaistes-diskusija-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/326273-plano-ieviest-stingrakus-sociala-uznemuma-statusa-iegusanas-kriterijus-2021
https://si.se/en/apply/leadership-programmes/si-summer-academy-for-young-professionals-sayp/
https://pluralplus.unaoc.org/
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Gatavojas Centrālās Baltijas programmas ieviešanai  

Ir sākta Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam apspriešana, kas ir sākta ar 

programmas projektu un Stratēģiskā vides novērtējuma ziņojuma projektu, kas ir publiski pieejams kopā 

ar anketu. Ikviens interesenti var dalīties ar savu viedokli un dot ieguldījumu turpmākajā Centrālās 

Baltijas jūras reģiona programmā. Pēc dokumentu projektu iepazīšanās, izmantojiet iespēju, lai sniegtu 

atsauksmes, atbildot uz tiešsaistes aptauju. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 

 

 

http://centralbaltic.eu/content/public-hearing-central-baltic-programme-2021-2027-has-been-launched-0
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

