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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Latvijas ANM plānā ir iekļauti nevalstisko organizāciju priekšlikumi 

Otrdien, 27.aprīlī valdība apstiprināja Latvijas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plānu 

iesniegšanai Eiropas Komisijā. ANM plānā ir iekļauti arī 

nevalstisko organizāciju (NVO) izteiktie priekšlikumi 

nevienlīdzības mazināšanā un vienlīdzīgas attieksmes 

investīciju pieejamībai nodrošinājumu, kā arī sociālu atbildīgu 

iepirkumu principu ievērošana iespēju robežās: 

• Vienāda pieeja investīcijām visiem: iekļaujot biedrības un 

nodibinājumus kā ANM investīciju saņēmējus, nodrošinot 

līdztiesīgu attieksmi pret dažādiem sektoriem un 

tautsaimniecības dalībniekiem. ANM plāna gala versijā ir iekļautas tiešās investīcijas arī bezpeļņas 

sektoram - biedrībām un nodibinājumiem, sociālajiem uzņēmumiem digitalizācijas un 

nevienlīdzības mazināšanas komponentēs.   

• Sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi, priekšroku dodot tiem pretendentiem, kas, īstenojot 

publisko iepirkumu, nodarbina sociālās nevienlīdzības grupas, piemēram, cilvēkus ar invaliditāti, 

ilgstošas bezdarbniekus, jauniešus un citus. ANM vadības sistēmā nostiprināts, ka Ministru 

kabineta noteikumos par ANM plāna pasākumu īstenošanu tiek nodrošināta iespēja vienāda pieeju 

investīcijām visiem un sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi, izņemot gadījumus, ja ir pamatoti un 

nozīmīgi argumenti šādus kritērijus konkrētajā iepirkumā neiekļaut. Katrs izņēmums īpaši 

jāargumentē.  

• NVO atbalstam paredzētais finansējums tiks novirzīts pašām NVO, sociālo inovāciju un 

pārstāvības nodrošināšanai. ANM gala versijā ir iekļauta programma vairāk kā 2,3 miljons eiro 
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apmērā, ar mērķi stiprināt nevalstisko organizāciju sociālās drošības pārstāvniecību un  sabiedrības 

interešu uzraudzību.  

Latvijas Pilsoniskā alianse ir aicinājusi iekļaut NVO kā līdzvērtīgu valdības stratēģisko partneri arī visos 

nākamajos soļos un procesos, kas saistīti ar tālāku ANM precizēšanu, apspriešanu un īstenošanu.  

Plānots, ka ANM finansējums Latvijai varētu būt pieejams šā gada otrā pusē. 

 

Uz tikšanos DemokrātiJĀ!  

No 1. līdz 9. maijam Latvijā norisināsies 

Demokrātijas nedēļa. “Demokrātijas 

nedēļa” ir jauna pilsoniska iniciatīva kura 

tika uzsākta 2020. gadā, atzīmējot 

Satversmes sapulces sanākšanas simtgadi 

un Neatkarības atjaunošanas 

trīsdesmitgadi. Simboliskais nosaukums 

“Demokrātijas nedēļa” tai tika piešķirts 

tādēļ, ka šī nedēļa sākas ar 1. maiju – 

Satversmes sapulces sasaukšanas un Darba svētku dienu -, kurai seko 4. maijs, Neatkarības atjaunošanas 

diena, un noslēdzas ar 9. maiju: Eiropas dienu. Demokrātijas nedēļai nav viena organizatora, tā ir atvērta 

pilsoniska iniciatīva, kurā iesaistīties aicināts ikviens – lai kopīgi svinētu, lepotos ar demokrātisku Latviju 

un aktīvi to stiprinātu. 

Lai popularizētu un iedzīvinātu Demokrātijas nedēļu, aicinām dalīties ar idejām, aktivitātēm un 

pārdomām, izmantojot tēmturi #DEMOKRĀTIJĀ, publiski apliecinot, ka esat daļa no Demokrātijas 

nedēļas.  

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, kura ir viens no Demokrātijas nedēļas vēstnešiem, šogad 

Demokrātijas nedēļā aicina pārdomāt pilsoniskās sabiedrības lomu demokrātijas procesā. Esam arī 

sagatavojuši ceļvedi ar idejām, kā gatavoties Demokrātijas nedēļai un sarīkot to savās mājās, ģimenē vai 

darba kolektīvā. 

Latvijas Pilsoniskā alianse un Eiropas Kustība Latvijā, piektdien, 7. maijā, plkst. 16.00-17.00, aicina uz 

tiešsaistes diskusiju “Tādā Latvijā mēs vēlamies dzīvot!”. Turpinot Miķeļa Valtera dienas tradīciju, 

diskusijas dalībnieki iezīmēs savu vīziju par Latviju. Eksperti izteiks priekšlikumus par to, ko ikviens 

indivīds un valsts var darīt šī mērķa sasniegšanā. Ar diskusijas programmu var iepazīties šeit. 

 

Līdzdalība, sadarbība, atklātība: kas notiks pašvaldībās  pēc administratīvās 

reformas?  

10. maijā plkst. 15.00 notiks ikmēneša nevalstisko 

organizāciju tematiskā tikšanās. Maija tikšanās būs veltīta 

jaunajam Pašvaldību likumam.   

Ar Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavoto atzinumu par 

Pašvaldību likuma projektu var iepazīties šeit.  

Dalību pieteikt, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv līdz š.g. 9. 

maijam. Aicinām laicīgi pieteikt jums aktuālos jautājumus, lai 

varam sagatavot atbildes. 

 

https://nvo.lv/uploads/demokratijas_nedela_rokasgramata.pdf
https://nvo.lv/uploads/m.pdf
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29713-valsts-parvaldes-un-pasvaldibas-komisija-konceptuali-atbalsta-jauna-pasvaldibu-likuma-projektu
https://nvo.lv/uploads/saeima_pasvaldibu_likums.pdf
mailto:alianse@nvo.lv
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Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas 

fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par 

informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

Memoranda padomes sēdē aktualizē jautājumu par konsultēšanos ar nevalstiskajām 

organizācijām par ieguldījumiem nozarē 

Trešdien, 28. aprīlī norisinājās kārtējā Memoranda padomes sēde.  

Sēdē Valsts kancelejas pārstāves I.Pauloviča un I.Kušķe informēja par piektā Latvijas atvērtās 

pārvaldības plāna izstrādes procesa uzsākšanu. Atvērtās pārvaldības sekretariāta pārstāvji P.Varga un 

I.Mangule pauda atbalstu Latvijas aktivitātēm atvērtās pārvaldības sekmēšanai. Ar līdz šim paveikto un 

aktualitātēm atvērtās pārvaldības iniciatīvas ietvaros var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē, kur arī 

būs iespējams sekot līdzi jaunā plāna izstrādes procesam.  

Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore I.Vaivare informēja par aktualitātēm 

saistībā ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā un Atveseļošanas un noturības mehānisma 

plāna izstrādes procesā visu nevalstisko organizāciju interesēs.  

Padomes locekļi aktualizēja jautājumu par konsultēšanos ar nevalstiskajām organizācijām atbilstoši 

31.marta sēdē izteiktajam lūgumam organizēt tikšanos par ieguldījumiem nozarē, konstatējot, ka atsaucība 

no Memoranda padomē nepārstāvētajām ministrijām ir bijusi nepietiekama. Līdz ar to Memoranda 

padomes sekretariātam tika lūgts atgādināt atsevišķām ministrijām par padomes lūgumu, kā arī 

Memoranda padomes NVO puses locekļi līdz nākamajai Memoranda padomes sēdei organizēs tikšanos 

ar ministriju amatpersonām ar mērķi skaidrot iesaistes nepieciešamību. Valsts kancelejas pārstāvis 

H.Beitelis informēja par Ministru kabinetā apstiprināto atbalstu nevalstiskajām organizācijām Latvijas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros.  

Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs “Providus”” pētniece A.Frīdenberga iepazīstināja ar veiktā 

pētījuma rezultātiem par NVO klasifikāciju un priekšlikumiem iespējamajiem risinājumiem. 

Tieslietu ministrijas pārstāve L.Medina pauda atbalstu nepieciešamajām izmaiņām, informējot, ka 

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu plāno tuvākajā laikā uzsākt darbu pie 

risinājumiem (grozījumi normatīvajos aktos, sistēmu programmēšana) ar mērķi panākt pēc iespējas 

atbilstošākus datus par nevalstiskajām organizācijām.  

Memoranda padome atbalstīja Ā.Ādlera (biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”) un kā 

aizvietotāja A.Gobiņa (biedrība “Eiropas kustība Latvijā”) deleģēšanu darbam komisijā, kura vērtēs 

nevalstisko organizāciju pieteikumus darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē.  

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore K.Zonberga un A.Gobiņš iepazīstināja sēdes dalībniekus 

ar Demokrātijas nedēļas aktivitātēm, aicinot pasākumu un aktivitāšu organizēšanā iesaistīties gan 

nevalstiskās organizācijas, gan valsts pārvaldes institūcijas. Savukārt, Eiropas Komisijas pārstāvniecības 

Latvijā pārstāve J.Ābola informēja par iespējām Eiropas dienas atzīmēšanai.  

Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021. gada 26. maijā plkst. 11.00. Nākamajā sēdē plānots 

izskatīt šādus jautājumus: 

• Par SEPLP locekļa amata kandidātu apstiprināšanu, 

• Aktuālais COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā, 

• Ilgtspējīgas attīstības mērķis Latvijas Bankas darbā, 

• Par Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātēm. 

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts kanceleju. Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta 

tīmekļvietnē, savukārt sēdes ieraksts šeit.   

 

https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba
https://www.mk.gov.lv/lv/2021-gada-28-aprila-sedes-darba-kartiba
https://www.youtube.com/watch?v=bXTTA0_YZ3g
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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". 

 

 

Kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus?  

  

2021.gadā sākas Konference par Eiropas nākotni, 

kuras ietvaros Eiropas Savienības pilsoņi spriedīs 

par veidiem, kā uzlabot Eiropas Savienības darbību. 

Taču pirms veikt pārmaiņas, cik labi mēs saprotam 

to, kā Eiropas Savienība funkcionē šobrīd?  

Lai uzlabotu Latvijas pilsonisko aktīvistu zināšanas, 

kā arī iespējas šogad ar jēgu iesaistīties Eiropas 

nākotnes veidošanā, domnīca Providus un Latvijas 

Pilsoniskā alianse rīko tiešsaistes kursu par Eiropas 

Savienības lēmumu pieņemšanā. Kursu drīkst 

apmeklēt ne tikai nevalstisko organizāciju pārstāvji, 

bet katrs, kuru interesē Eiropas Savienība un kurš 

jebkad ir vēlējies padziļināti saprast tās 

funkcionēšanas pamatprincipus.   

Kursā kā eksperti savu redzējumu par norisēm Eiropas Savienības iekšienē sniegs tādi eksperti kā Eiropas 

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka Valda Dombrovska padomniece Elīna Melngaile, Eiropas 

Parlamenta deputāte Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputātes palīdze Aiga Grišāne, Ārlietu 

ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamenta direktors Mārtiņš Klīve, Ārlietu 

ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamenta Vispārējo un institucionālo lietu 

nodaļas vadītāja Anete Stīpniece-Pundore un biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents un Latvijas 

pārstāvis EESK Andris Gobiņš. 

Pieteikties kursam iespējams, aizpildot šo pieteikšanās formu.  Lūdzu ņemiet vērā, ka kursa dalībnieku 

skaits ir ierobežots – ja kursam pieteiksies vairāk dalībnieki, tad dalībnieku atlasei vērtēsim dalībnieku 

motivāciju!  Ja rodas problēma ar formas aizpildīšanu, var rakstīt arī Anitai Īvānei uz e-pastu 

anita@nvo.lv.      

Pieteikties kursam var līdz 2021. gada 5.maijam, plkst. 12:00. Pēc kursa noklausīšanās būs pieejami 

dalības apliecinājumi, tāpat daļa no kursa materiāliem būs pieejami bez maksas internetā. 

  

Šis kurss tiek organizēts 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 uzlabojumi. Pasākums notiek projekta “Gatavošanās konferencei 

par Eiropas nākotni” ietvaros, kuru finansē Eiropas Savienība. Tas atspoguļo tikai 

autora viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas 

izmantošanu. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aXgMN2OX2lA3-ImNnldT_Xk_P40_epKqrfwdS8IHVa8/viewform?edit_requested=true
mailto:anita@nvo.lv
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Aicinām pieteikt pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei” 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Latvijā izsludina  pieteikšanos 

balvu konkursam “Cilvēka izaugsmei”, kurā 

jau astoto gadu tiks godināti cilvēki, 

organizācijas un uzņēmumi, kas nesavtīgi 

iegulda resursus sabiedrības attīstībā un 

cilvēka izaugsmē.  

Septiņu balvas pastāvēšanas gadu laikā ir 

godināti 29 balvas “Cilvēka izaugsmei” 

saņēmēji. Laureātu vidū ir tādas personas kā 

“Eņģeļa pasts” izveidotāja Līga Uzulniece, 

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes 

priekšsēdētājs Māris Ceirulis, ģimeņu 

psiholoģiskā atbalsta centra “Līna” vadītāja Vita 

Kalniņa, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja resocializācijas jomā Tamāra Krēsliņa, kā 

arī kustība #paliecmājās (#vieglipalīdzēt), nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”, u.c. Ar visiem 

konkursa laureātiem iespējams iepazīties konkursa mājaslapā.  

Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt četrās kategorijās: 

1. Par sociālo atbildību un filantropiju – par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot 

darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus. 

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā – par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu 

iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā. 

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā – par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības 

veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī par nevienlīdzības mazināšanu 

veselības aprūpes jomā. 

4. Par ieguldījumu Latvijas nākotnē – par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības 

sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi. 

Pieteikumus konkursam  var iesniegt līdz 30. maijam. Žūrijas komisija izvērtēs pretendentu atbilstību 

kritērijiem un līdz 9. augustam izvirzīs finālistus. Konkursa laureāti tiks godināti apbalvošanas 

ceremonijā, kurā tiks pasniegta arī žūrijas specbalva. Katrs balvas laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas 

veidoto skulptūru “Asns”. Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens interesents elektroniski, aizpildot 

anketu, kurā iekļauta informācija par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un 

rezultātu.  

 

“Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” pievienojusies LPA 

Latvijas Pilsoniskās alianses biedru saimei pievienojusies 

biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”. 

Biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” mērķis 

ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. 

Apvienojam līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un 

cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs 

potenciāls un paši ir gatavi arī piedalīties šīs nozares veidošanā 

un stiprināšanā. Vairāk par biedrību var uzzināt mājaslapā 

www.sua.lv.   

Sirsnīgi sveicam LPA biedru saimē! Latvijas Pilsoniskā alianse 

šobrīd apvieno 140 Latvijas biedrības, nodibinājumus un individuālas personas. Plašāk ar LPA biedriem 

iespējams iepazīties šeit. 

http://www.cilvekaizaugsme.lv/
https://docs.google.com/forms/d/17-cx0PrUToALCD53BsQ00sEzcyIWXz9bDHbH1S2q1JI/edit
http://www.sua.lv/
https://nvo.lv/lv/musejie/
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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 2. 

maija līdz 6. maijam, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

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

 

Aicinām piedalīties Saeimas komisijas sēdēs, kuras var attiekties uz NVO sektoru*: 

• Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas 5.maija sēdē divi 

jautājumi, kas attiecināmi uz nevalstisko sektoru: 

1. Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024. 

2. NVO sektora aktualitātes. 

Sēdes sākums plkst. 12.00.  

 

Pilna darba kārtība: šeit. 

 

Valsts sekretāru sanāksmē (29.aprīlis) izsludināšanai pieteikti vairāki normatīvie akti, kas varētu 

attiecināmi uz biedrībām un nodibinājumiem. Divi ir saistīti ar Nacionālā attīstības plānā noteikto 

mērķu sasniegšanu. 

• Pamatnostādņu projekts “Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (VSS-394) 

• Rīkojuma projekts “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam “Kultūrvalsts”” 

(VSS-386) 

• Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par 

biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”” 

VSS-392 

 
* Apkopojums veikts 2021. gada 29. aprīlī plkst. 18:00 

 

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 AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ  

 

Rīcības projekti:apstiprināti 4 projektu pieteikumi 

 2021. gada 28. aprīlī Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome 

Rīcības projektu konkursa ietvaros pieņēmusi lēmumu 

piešķirt finansējumu 4 steidzamu iniciatīvu ieviešanai. 

Rīcības projektu konkursā pieteikumus var iesniegt jebkurā 

laikā AIF projektu sistēmā, un to kvalitatīvā vērtēšana tiek 

sākta ne retāk kā vienu reizi četros mēnešos. Nākamā 

iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 

2021. gada 2. augustā, kurā tiks izvērtēti projekti, kas būs 

saņemti līdz 2021. gada 1. augustam.  

Plašāk šeit. 

 

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=2&Date=2020-12-07
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_iespejas2021-04-28
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/ricibas-projekti-apstiprinati-4-ricibas-projekti.html
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IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Demokrātijas nedēļas pasākumi Liepājā un Daugavpilī 

Biedrība “Mediācijas telpa” 5. maijā, plkst. 15.00, rīko 

diskusiju jauniešiem par iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs 

“Demokrātijas nedēļa - Daugavpils 2021”. Vairāk 

informācijas šeit.  

Savukārt, 6. maijā, plkst. 15.00, šāds pasākums notiek 

Liepājas puses jauniešiem - “Demokrātijas nedēļa - 

Liepāja 2021”. Vairāk informācijas šeit. 

 

 

LOSP publicē konferences “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas” 

vēstījumu 

27.aprīlī izdevniecība “Dienas Bizness” (DB) kopā ar 

biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padome” (LOSP), LR Zemkopības ministriju (ZM) 

organizēja konferenci “Latvijas zeme-ilgtermiņa 

attīstības perspektīvas”, kurā norisinājās diskusijas 

par Latvijas lauksaimniekiem un visiem iedzīvotājiem 

aktuāliem uzstādījumiem un jautājumiem. Latvijas 

lauksaimnieki ir vienoti savā pārliecībā, kā nepieciešams 

turpināt saglabāt un kopt zemi, lai Latvija būtu skaistākā, 

zaļākā, bagātākā un ilgtspējīgākā valsts. 

LOSP konferences noslēgumā ir sagatavojusi kopīgu vēstījumu, kuru vēlas nodot Latvijas politiķiem, 

lauksaimniekiem un visai sabiedrībai. Vēstījums pieejams šeit.  

 

LJP apkopoja ieteikumus pašvaldībām par darbu ar jaunatni pēc administratīvi 

teritoriālās reformas 

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūru un Latvijas Pašvaldību savienību 

izveidojusi rokasgrāmatu, kur apkopojusi 

ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatni sistēmas 

attīstībai un darba ar jaunatni veikšanai pēc 

administratīvi teritoriālās reformas.  

Tāpat LJP plāno kopā ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārstāvjiem tikties ar jaunizveidojamo 

pašvaldību komandām (vadību un jaunatnes jomas 

atbildīgajiem), lai sniegtu konsultācijas un padomus 

kvalitatīvai jaunatnes darba organizēšanai un tā nozīmei 

jaunajos novados.  

Rokasgrāmatu un Plašāku informāciju par projektu atradīsiet šeit.  

 

https://www.facebook.com/events/769971243655340
https://www.facebook.com/events/523085695767002
http://www.losp.lv/node/6596
https://ljp.lv/ljp-apkopojusi-ieteikumus-pasvaldibam-darba-ar-jaunatni-veiksanai-pec-apvienosanas
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Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus skaitīt gaiļbiksītes 

Šajā pavasarī visā Eiropā notiek sabiedriskās 

zinātnes iniciatīva “Meklēsim gaiļbiksītes” – 

ikviens var piedalīties lielākajā gaiļbiksīšu 

novērošanas akcijā Eiropā un dot ieguldījumu 

zinātniskajā izpētē. Arī Latvijā ir sācies gaiļbiksīšu 

ziedēšanas laiks, tāpēc Latvijas Dabas fonds kā šīs 

akcijas partneris aicina visus piedalīties un doties 

skaitīt gaiļbiksītes, veicot augu uzskaiti 

lapā www.gailbiksite.lv, kā arī sociālajos tīklos savu 

dalību atzīmējot ar tēmturi 

#Latvijameklēgaiļbiksītes.  

Iniciatīvas mērķis ir apkopot datus par gaiļbiksīšu 

(Primula veris) izplatību Eiropā, lai iegūtu pārskatu par gaiļbiksītes un ar to saistīto sugu dzīvotspēju 

Eiropā. Tā kā gaiļbiksīte uzskatāma par paraugsugu, tās izpēte ļaus noteikt, kā dabā sokas zālaugiem un 

apputeksnētājiem, kā arī novērtēt ainavas pārmaiņu un tradicionāli apsaimniekotu zālāju samazināšanās 

ietekmi uz dabas daudzveidību. vairāk par iniciatīvo lasiet šeit. 

 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības sniedzēju loks 

paplašinās 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis 

līgumus ar 27 partnerorganizācijām (valsts, nevalstiskās un reliģiskās organizācijas) par atbalsta 

paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas kopumā 448 

izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās 

siltas maltītes. 

Viena no partnerorganizācijām, kas šos pakalpojumus nodrošina, ir biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 

(LSK), kas jau vairāk nekā 10 gadus visā Latvijas teritorijā, ~360 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 

personām izdales punktos, trūcīgajiem un mazndodrošinātajiem iedzīvotājiem izsniedz pieaugušo un 

zīdaiņu pārtikas un higiēnas pakas, kā arī, skolas piederumu komplektus. Tāpat, vairākās vietās Latvijā 

LSK nodrošina silto maltīšu pagatavošanu un izsniegšanu. 

Plašāka informācija par iniciatīvu šeit. Vairāk par LSK izdales punktiem lasiet šeit.  

 

 

V NVO INFORMĒ 
 

Biedrība “Cerību spārni” aicina ikvienu iesaistīties akcijā 

“Busiņam – Būt!” un atbalstīt ar ziedojumu 

Biedrība “Cerību spārni” 1.maijā uzsāk ziedošanas akciju, lai ar 

ziedojumu palīdzību iegādātos īpaši pielāgotu mikroautobusu un 

varētu nodrošināt transporta pakalpojumus cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. Biedrības “Cerību spārni” dienas centrā 

ikdienu pakalpojumus saņem vairāk kā 30 pieaugušie ar invaliditāti un 25 

bērni, ne tikai no Siguldas novada, bet arī no citiem Latvijas novadiem. Ar 

mikroautobusa iegādi šie cilvēki varētu apmeklēt dienas centru, strādāt, 

saņemt specializētu aprūpi, kā arī justies atbalstīti. Šāds transports palīdz 

pārvadāt ne tikai cilvēkus ratiņkrēsā, bet arī gulošos cilvēkus, piemēram, ārsta apmeklējumiem. 

Nepieciešamā summa mikroautobusa iegādei ir 43000 eiro. 

http://www.gailbiksite.lv/
https://ldf.lv/lv/article/aicinam-latviju-skaitit-gailbiksites
https://www.redcross.lv/eiropas-atbalsta-fonda-vistrucigakajam-personam-palidzibas-sniedzeju-loks-paplasinas/
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/eiropas-atbalsta-fonds-vistrucigakajam-personam/
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Ziedot un palīdzēt var zvanot pa tālruņa numuriem 90006661 (viens zvans 4,27 EUR) un 90006888 (viens 

zvans 1,42 EUR). Ziedojumu konts: LV38UNLA0050014911298. Ziedojuma akcijai varēs sekot: 

www.ceribusparni.lv un biedrības Facebook lapā. Reizi nedēļā tiks sniegta informācija par ziedotajiem 

līdzekļiem, kā arī par akcijas gaitu.  

 

Šogad 4. maija gājienā ikviens varēs virtuāli uzlaikot tautas tērpu 

Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS sadarbībā 

ar biedrību “Mans tautastērps” arī šogad 

organizē virtuālo gājienu tautas tērpos, aicinot 

ikvienu 4. maijā uzvilkt tautas tērpu par godu 

Latvijai un publicēt fotogrāfijas savā 

Facebook vai Instagram kontā ar tēmturi 

#tautastērpugājiens2021. Virtuālajā gājienā 

aicināti piedalīties dalībnieki no visas Latvijas, kā 

arī no ārzemēm, veicinot Latvijas 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

uzturot dzīvu tradīciju par tautas tērpa valkāšanu 

valsts godos. 

Gājienā varēs piedalīties ikviens, jo šogad īpaši ir 

padomāts par tiem, kas vēl ir ceļā uz savu tautas 

tērpu. Būs iespēja virtuāli pielaikot kādu no mākslinieces Agritas Krieviņas-Siliņas zīmētajiem 

tautas tērpiem Facebook un Instagram filtru veidā. Ikviens tiek aicināts piedalīties gājienā, publicējot 

bildes arī virtuālajos tautas tērpos. Plašāka informācija par gājienu šeit.  

 

Jau trešo reizi pašvaldību politiķi saņems Dzimumu līdztiesības balvas 

30. aprīlī, plkst. 14:00 Latvijas Pašvaldību savienībā 

(LPS) attālināti un Latvijas Sieviešu nevalstisko 

organizāciju sadarbības tīkla Facebook kontā šeit notiks 

Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonija, 

kurā par ieguldījumu sieviešu un vīriešu, meiteņu un 

zēnu dzīves kvalitātes uzlabošanā jeb dzimumu 

līdztiesības nodrošināšanā tiks godināti pašvaldību politiķi no visiem Latvijas reģioniem. 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (Sieviešu sadarbības tīkls) un Latvijas 

Pašvaldību savienības aicinājumam nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības 

balvai atsaucās dažādu jomu nevalstiskās organizācijas, izvirzot vietējos politiķus, kas ieguldījuši darbu 

un pašvaldības līdzekļus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm un ģimenēm ar 

bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām 

māmiņām, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietēm, romiem u. c.), gādājuši par veselību, vardarbības 

mazināšanu pret sievietēm un bērniem, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību, sieviešu līdzdalību 

un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Plašāk par ceremoniju un 

apbalvojumu lasiet šeit.  

 

http://www.ceribusparni.lv/
https://www.facebook.com/ceribusparni
https://www.latviesi.com/organizaciju-jaunumi/sogad-4maija-gajiena-ikviens-vares-virtuali-uzlaikot-tautas-terpu
https://www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327619-jau-treso-reizi-pasvaldibu-politiki-sanems-dzimumu-lidztiesibas-balvas-2021


  

(16/2021) 30.04.2021 

10 

 

Latvijas Pašvaldību savienība jau ceturto sezonu vadīs piekrastes apsaimniekošanas 

projektu 

22. aprīlī Latvijas Vides aizsardzības fonda padome nolēmusi jau 

ceturto gadu pēc kārtas finansēt nacionālas nozīmes projektu 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šo 

projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais 

partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes 

pašvaldībām vai to institūcijām – sadarbības partneriem. 

Projekta mērķis ir jūras piekrastes joslā nodrošināt iedzīvotājiem, 

atpūtniekiem un tūristiem pēc iespējas kvalitatīvāku, tīrāku, drošāku 

vidi un labāku pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanos. Pludmalēs pašvaldības ne tikai gādā par 

tīrību un kārtību, bet arī izvieto informatīvās norādes, labiekārtojuma 

elementus un infrastruktūras objektus. Plašāk par projektu lasiet šeit. 

 

Aptauja: 73% pircēju, iegādājoties cūkgaļu, vēlas paaugstinātas labturības un vides 

prasības 

Iegādājoties cūkgaļu, pircēji vēlas redzēt marķējumu par paaugstinātām dzīvnieku labturības un 

vides prasībām, liecina projekta “Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un 

bioloģiskas saimniekošanas pamatiem” ietvaros veiktā aptauja. 73% respondentu atzinuši, ka viņiem 

šis faktors ir svarīgs. Paaugstinātas dzīvnieku labturības un vides prasības pašlaik tiek piemērotas vienīgi 

bioloģiski sertificētiem cūkgaļas ražotājiem un pārstrādātājiem, līdz ar to aptaujas rezultāti atspoguļo 

interesi par bioloģiskās cūkgaļas pieejamības paplašināšanu tirgū.  

Plašāka informācija par aptaujas rezultātiem un Agroresursu ekonomikas institūta ekspertes Ievas 

Leimanes komentārs, kā arī informācija par projektu šeit. 

 

Dibināta jauna sabiedriskā organizācija Evolūcija 

Evolūcija ir sabiedriska organizācija (EVOLUCIJA C.I.C.), kura tika 

nodibināta š. g. 21. martā, Lielbritānijā, kuras pamatmērķis ir radīt 

iespēju Latvijas diasporai veicināt Latvijas valsts attīstību, izmantojot 

Latvijas Nacionālo attīstības plānu (NAP2027). Oranizācija uzņem savā 

biedru pulkā ikvienu, kurš vēlas kopīgi darboties Latvijas valsts attīstības 

labā, vadoties pēc Latvijas Nacionālā attistības plāna. 

Par organizāciju vairāk var uzzināt organizācijas 

mājaslapā www.evolucija.co.uk. 

 

 

 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

Pašvaldības un NVO līdz 24. maijam var sniegt projektu pieteikumus jauniešu 

atbalstam Covid-19 radīto seku mazināšanai 

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu 

īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar 

jauniešiem. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2021. gada 24. maijam 

https://www.lps.lv/uploads/magazine_module/InfoLogs%202021%2017_3Hnttp4JNV.pdf
https://www.lbla.lv/aptauja-73-pirceju-iegadajoties-cukgalu-velas-paaugstinatas-labturibas-un-vides-prasibas
http://www.evolucija.co.uk/
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(ieskaitot), bet apstiprinātos projektus – īstenot no 1. jūlija  līdz 2021. gada beigām, sniedzot atbalstu 

jauniešiem. Plašāk par programmu lasiet šeit. 

 

Pieejams pašmācības kurss par jaunās Erasmus+ programmas iespējām skolām 

Valsts izglītības attīstība aģentūra (VIAA) 

informē, ka Eiropas Komisijas skolu izglītības 

tiešsaistes platformā School Education Gateway 

ir pieejams bezmaksas tiešsaistes pašmācības 

kurss par jaunās Erasmus+ programmas 

iespējām skolām  Erasmus+ Funding 

Opportunities for Schools - 2021 Edition. Kurss 

ir paredzēts skolotājiem, skolu vadītājiem un 

starptautisko projektu koordinatoriem un 

esošajiem projektu īstenotājiem, kuri vēlas uzzināt 

vairāk par Erasmus+ finansēšanas iespējām savai 

skolai. Plašāka informācija un pieteikšanās School Education Gateway mājaslapā. 

 

Publicēta rokasgrāmata kultūras organizācijām par klimata jautājumiem 

Projekta “Cultural Adaptations” ietvaros tikusi publicēta rokasgrāmata kultūras organizācijām, kuras 

vēlas sagatavoties un adaptēties klimata izmaiņu radītajām sekām.  Rokasgrāmatā apkopota 

informācija, kā klimata izmaiņas ietekmēs kultūras organizācijas un tiek sniegti rīcības ieteikumi. 

Rokasgrāmata pieejama šeit. 

 

Iedzīvotāji aicināti piedalīties Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkursā 

Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, jau trešo gadu pēc kārtas pašvaldība izsludinājusi Rīgas līdzdalības 

budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu. Konkursa mērķis ir ļaut iedzīvotājiem tieši lemt par daļas 

pilsētas budžeta izlietojumu un uzlabot dzīves vietu savu māju tuvumā. Tādā veidā pašvaldībai gūstot 

atgriezenisko saiti par iedzīvotājiem nepieciešamiem pilsētvides  uzlabojumiem. 

Konkursā var piedalīties ikviena Rīgā deklarēta persona no 16 gadu vecuma un galvaspilsētā reģistrētas 

nevalstiskās organizācijas. 

 

Publicēti pirmie uzsaukumi jaunajā ES programmā “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un 

vērtības” 

Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (Citizens, 

Equality, Rights and Values) 2021.-2027. gadam apvieno iepriekšējā 

perioda ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) 

un “Tiesības, Vienlīdzība un Pilsonība” (Rights, Equality and 

Citizenship). Plašāk par izsludinātajiem konkursiem šeit. 

 

 

Latviešu diasporā valsts šogad ieguldīs trīs miljonus eiro 

Plānā darbam ar diasporu šī gada budžetā paredzēti aptuveni 3 miljoni eiro, Saeimas Pilsonības, 

migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē norādīja Ārlietu ministrijas (ĀM) 

https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/covid-19/pasvaldibas-un-nvo-lidz-24-maijam-var-sniegt-projektu-pieteikumus-jauniesu-atbalstam-covid-19-radito-seku-mazinasanai/
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/erasmus-2021
https://radosaeiropa.us3.list-manage.com/track/click?u=b982035d60549bc2bf56937f3&id=44bae4f948&e=e744af97a8
https://radosaeiropa.us3.list-manage.com/track/click?u=b982035d60549bc2bf56937f3&id=f438f0ed47&e=e744af97a8
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parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV). Gada sākumā apstiprinātais plāns ir 

pirmais visaptverošais politikas plānošanas dokuments diasporas jomā. Kalniņa-Lukaševica 

atzīmēja, ka Diasporas konsultatīvās padomes ietvaros tika izveidotas vairākas darba grupas, no kurām 

katra diskutēja, kas ir tie uzdevumi, kas iekļaujami plānā. ĀM parlamentārā sekretāre uzsvēra, ka plāns 

dod visaptverošu ieskatu par veicamajiem darba uzdevumiem, iezīmē arī plānotos rezultatīvos radītājus, 

atbildīgās institūcijas, kā arī budžetu. Plašāka informācija par pieņemto lēmumu šeit.  

 

 

VII LV PORTĀLĀ 

 

NVO iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā piešķir 330 000 eiro 

Valdība 27. aprīļa sēdē lēma piešķirt 330 000 eiro Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atklātu 

projektu konkursam „Ģimenei draudzīgas vides veidošana.” Programmas mērķis ir nodrošināt 

atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības 

līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu 

risināšanu pašvaldībās. Plašāka informācija par finansējumu šeit. 

 

Uzsāk pirmo atvieglojumu ieviešanu pilnībā vakcinētām personām 

Valdība šodien, 29. aprīlī, apstiprināja Veselības ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos*, kas ļauj 

pilnībā vakcinētām personām neveikt rutīnas skrīninga testus darba pienākumu veikšanai, piemēram, 

ārstniecības personām, ilgstošas sociālās aprūpes centru, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c. 

Ņemot vērā, ka viegli saslimšanas gadījumi var būt arī pēc vakcinācijas un lai laikus atklātu bezsimtomu 

inficēšanās gadījumus, paredzēts, ka vakcinētai personai nedēļas laikā pēc kontakta ar inficētu personu 

būs jāveic Covid-19 tests. Plašāk šeit.  

 

Veidos vienotu informācijas sistēmu par atvieglojumiem un atlaidēm iedzīvotājiem 

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēma ietvers koplietošanas platformu, kurā tiks apkopoti visi gan 

valsts līmenī, gan pašvaldībās iedzīvotājiem pieejamie atvieglojumi. 

Lai saņemtu pakalpojumu, par kuru iedzīvotājam jāmaksā mazāk, viņam nebūs jāgādā papildu izziņas 

sava statusa apliecināšanai, jo informācija jau būs pakalpojuma sniedzēja rīcībā. 

Atvieglojumu administrēšanas jautājums ir aktuāls gan valsts, gan pašvaldību līmenī, jo, neefektīvi 

administrējot atvieglojumus, tiek izlietoti būtiski valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi. Plašāk šeit.  

 

 

IIX NVO PASAULĒ 

 

Eiropa atbilst digitālajam laikmetam: Komisija ierosina jaunus pasākumus, lai 

veicinātu uzticēšanos mākslīgajam intelektam  

Eiropas Komisija ierosina jaunus pasākumus, kuru mērķis ir pārvērst Eiropu par pasaules centru uzticama 

mākslīgā intelekta (AI) izmantošanā. Tiesiskais regulējums un AI un jaunais dalībvalstu koordinētais 

plāns (Coordinated plan with Member States) garantēs cilvēku un uzņēmumu drošību un pamattiesības, 

vienlaikus visā Eiropas Savienībā nostiprinot AI ieviešanu, kā arī ieguldījumus un jauninājumus AI jomā. 

Jauni noteikumi papildinās šo pieeju, pielāgojot drošības noteikumus, lai palielinātu lietotāju uzticēšanos 

https://www.latviesi.com/jaunumi/latviesu-diaspora-valsts-sogad-ieguldis-3-miljonus-eiro
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327501-nvo-iniciativam-gimenem-draudzigas-vides-veidosana-pieskir-330-000-eiro-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327632-uzsak-pirmo-atvieglojumu-ieviesanu-pilniba-vakcinetam-personam-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/327573-veidos-vienotu-informacijas-sistemu-par-atvieglojumiem-un-atlaidem-iedzivotajiem-2021
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jaunajai, daudzveidīgajai produktu paaudzei. Plašāk par AI popularizēšanas plāniem un pasākumiem 

lasiet šeit. 

 

Ekonomikas atveseļošanas veicināšana, izmantojot inovācijas iepirkumus: ko 

Eiropas atbalsts var darīt jūsu labā 

The European Assistance for Innovation procurement (EAFIP) 18. maijā plkst. 9:30 pēc Briseles laika 

organizē tiešsaistes semināru par to, kā tas var palīdzēt publiskajam sektoram izmantot inovāciju 

iepirkumus, lai veicinātu “zaļo” digitālo ekonomikas atveseļošanu. Uzmanības centrā būs veiksmes stāsti 

par EAFIP sniegto atbalstu. Dalībnieki dalīsies pieejās, ko tie izmantoja, lai paaugstinātu efektivitāti gan 

no pircēja, gan piegādātāja viedokļa. Pircējiem, kuri vēlas sākt jaunus inovācijas iepirkumus, EAFIP arī 

paskaidros, kā pieteikties bezmaksas palīdzībai. Plašāka informācija par vebināru šeit.  

 

ES pilsētām un reģioniem ir jāvirza LGBTQ+ draudzīga politika 

Eiropas Savienības vietējie un reģionālie lēmumu pieņēmēji, kas 22. aprīlī pulcējās Eiropas Reģionu 

komitejas SEDEC Komisijas (European Committee of the Regions’ SEDEC Comission) 7. sanāksmē, ir 

atbalstījuši Eiropas Parlamenta rezolūciju, kas pasludina visu ES par LGBTIQ Freedom Zone. Viņi 

aicināja Eiropas Komisiju nodrošināt, ka tiek ievērotas Eiropas Savienības pamatvērtības un ka neviena 

pašvaldība, reģions vai valsts neievieš sistēmiskus diskriminējošus mehānismus, tādus kā “no LGBT 

brīvas zonas” vai rezolūcijas “pret LGBT ideoloģiju”, piemēram, tās, ko pieņēmušas dažas vietējās un 

reģionālās pašvaldības Polijā. Plašāk par sanāksmē izrunāto un pieņemto rezolūciju lasiet 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: 

 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-fit-digital-age-commission-proposes-new-rules-and-actions-excellence-and-trust-artificial
https://eafip.eu/events/webinars/opportunities-to-tackle-the-covid-19-crisis-through-innovation-procurement-2/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/LGBTIQ-friendly-policies.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Cities%20and%20regions%20must%20lead%20the%20way%20towards%20LGBTIQ%20friendly%20policies&utm_term=News&lang=en
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

