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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 

 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina: esi atbildīgs pilsonis! 

Sestdien, 1. oktobrī, notiks 14. Saeimas vēlēšanas. 

Vēlēšanas ir viena no pilsoņu iespējām izteikt savu 

viedokli par vēlamo valsts attīstību un tiešā veidā 

ietekmēt politiku. Ne visās pasaules valstīs šāda iespēja ir 

nodrošināta iedzīvotājiem, tādēļ novērtēsim demokrātijas 

sniegtās iespējas, būsim pilsoniski aktīvi. 

Demokrātija nenozīmē tikai tiesības, bet arī pienākumus. 

To vidū ir pienākums būt atbildīgam pilsonim un 

vēlētājam. Tāpēc aicinām pirms balss nodošanas rūpīgi 

izvērtēt politisko partiju un to apvienība solījumus. Lai 

vieglāk izdarīt izvēli, Latvijas Pilsoniskā alianse ir 

apkopojusi informāciju par politisko spēku solījumiem 

pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos:   

• Sarunas ar politiskajām partijām pirms 14. Saeimas vēlēšanām raidierakstā PILSONISKĀ 

@BALSS. 

• Ko politiskās partijas sola pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas jomā? 

• LPA ar politiskajām partijām pārrunā pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumus. 

• Tikai 7000 balsis iekļūšanai Saeimā. 

 
 

 

https://nvo.lv/lv/zina/sarunas_ar_politiskajam_partijam_pirms_14_saeimas_velesanam_raidieraksta_pilsoniska_balss
https://nvo.lv/lv/zina/ko_politiskas_partijas_sola_pilsoniskas_sabiedribas_un_demokratijas_joma2022-09-27
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_ar_politiskajam_partijam_parruna_pilsoniskas_sabiedribas_attistibas_jautajumus
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_zina2022-09-272022-09-27
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Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti Biedrību un nodibinājumu likuma grozījumu 

iebildumi 

Ceturtdien, 29. septembrī, Valsts sekretāru 

sanāksmē tika izskatīti iebildumi par Biedrību 

un nodibinājumu likumu, kurus sniedza 

Finanšu ministrija (FM), Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un 

Latvijas Pilsoniskās alianse (LPA). 

FM iebilda par nosacījumu, ka manta, kas palikusi 

pēc nodibinājuma likvidācijas un piekrīt valstij, 

būtu izmantojama līdzīgiem mērķiem. Proti, FM 

ieskatā būtu jānosaka, ka manta piekrīt valstij bez 

ierobežojumiem, kādiem mērķiem tā izmantojama. 

Pret šo uzstādījumu iebilda LPA, ņemot vērā, ka 

biedrībām un nodibinājumiem ir ierobežotas iespējas gūt finansējumu savas darbības nodrošināšanai un 

ir būtiski saglabāt finanšu līdzekļus organizāciju rīcībā. Tieslietu ministrija (TM) apstiprināja, ka šāds 

risinājums bija pašu organizāciju izteikts priekšlikums, kura īstenošanai ir piekritis arī Sabiedrības 

integrācijas fonds, piekrītot gan tikai  administrēt  finanšu līdzekļus, ne mantu.  

LPA uzturēja aicinājumu saglabāt pašlaik spēkā esošo regulējumu attiecībā uz kārtību, kādā tiek 

sagatavots un pievienots gada pārskatam revidenta ziņojums, pretstatā plānotajam, ka revidenta ziņojums 

ir obligāts. LPA ieskatā, obligāta revidenta ziņojuma sagatavošana veidos papildu slogu sabiedriskajām 

organizācijām, jo īpaši mazajām biedrībām un nodibinājumiem. Revidenta ziņojumi būtu veicināmi, 

skaidrojot labas pārvaldības principus un kādi ir ieguvumi no ziņojumiem, taču ierobežotās kapacitātes 

dēļ revidenta ziņojumus uzlikt par obligātu pienākumu. 

Sanāksmes dalībnieki vienojās atlikt likumprojekta virzību valdībā un kopā ar TM, FM un NVO un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi vēlreiz izdiskutēt minētā panta redakciju. 

Šīs tikšanās laikā būtu svarīgi izteikt to biedrību un nodibinājumu viedokli, kuras ir saskārušās ar 

administratīvo slogu, organizējot revidenta ziņojuma saņemšanu, tāpēc aicinām informēt par savu 

pieredzi, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv. 

 

LPA aicina precizēt Sabiedriskā labuma komisijas nolikumu  

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Finanšu ministriju 

precizēt Sabiedriskā labuma komisijas nolikumu, 

nosakot skaidrākus komisijas darbības izveides un 

darbības principus. 

LPA aicina: 

• nolikumā skaidri noteikt biedrību un 

nodibinājumu izraudzīšanās kārtību, tai skaitā 

definējot atbilstības kritērijus.  

• tāpat, ņemot vērā biedrību un nodibinājum 

pārstāvju ieguldījumu komisijas darbā, būtu 

nepieciešams ieviest atlīdzības kārtību 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

Ar atzinumu var iepazīties šeit. 

 

mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/uploads/fm_atzinums_slo_komisija_27092022.pdf
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LPA: Valsts kancelejai nepieciešams noteikt plašākas funkcijas pilsoniskās 

sabiedrības attīstības jomā  

Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtījusi aicnājumu 

Pārresoru koordinācijas centram, veicot 

grozījumus “Valsts pārvaldes iekārtas likumā”, 

papildināt esošās Valsts kancelejas funkcijas ar 

sekojošām: sekmēt pilsoniskās sabiedrības 

attīstības politiku un veicināt sabiedrības 

līdzdalību, tai skaitā pilsonisko dialogu. 

Ņemot vērā, ka līdz ar Īpašu uzdevumu ministra 

sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta 

likvidēšanu 2009. gadā, Latvijā vairs nav atbildīgās 

institūcijas par pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas 

un attīstības politiku valstī nepastāv institūcija, kas 

pārraudzītu šo starpsektoru politiku, kas saistīta ar visām valsts un pašvaldību politikas jomām, LPA 

uzskata, ka nepieciešams: 

• noteikt no valsts pārvaldes iestādēm sadarbības un galveno atbalsta partneri (politiskā un 

ierēdniecības līmenī) pilsoniskajai sabiedrībai, kas būs atbildīga par tās darbību un attīstību.  

• kā arī piešķirt lielāku lomu Valsts kancelejai, kā pārrnozariskai iestādei, pilsoniskās sabiedrības 

un līdzdalības attīstības jautājumus.  

Ar atzinumu var iepazīties šeit.  

 

Vienojas par risinājumu, kā nepalaist garām iespēju Latvijai piesaistīt papildus 4 

miljonus eiro NVO atbalstam  

Trešdien, 28.septembrī, notika Memoranda 

padomes sēde, kurā vienojās par risinājumu, 

kā Latvijai nezaudēt iespēju piesaistīt 

papildus finansējumu nevalstisko 

organizāciju darbībai maksimāli 4 miljonu 

eiro apmērā, pieprasot no valsts budžeta 

līdzfinansējumu 10% apmērā, ko noteikusi 

kā obligātu prasību Eiropas Komisija, bet 

Latvijas organizācijām nav šādas kapacitātes 

to nodrošināt. 

Proti, problemātika saistās ar ES programmu 

“Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” 

apakšprogrammu, kas paredzēta kā re-grantinga 

programma, jeb kādai no Latvijas organizācijām 

ir iespēja pretendēt uz finansējumu maksimāli 4 miljonu eiro apmērā, kuru atklātā konkursā pārdalīt 

nevalstiskajām organizācijām to darbībai (līdzīgi kā Aktīvo iedzīvotāju fonds). Taču programmas 

obligātās prasības nosaka, ka gan administrēšanai, gan projektu īstenotājiem jānodrošina vismaz 10% 

līdzfinansējums,  kas šajā gadījumā būtu 400 000 eiro. Tā kā Latvijā nav organizāciju ar brīviem 

līdzekļiem, nav iespējams pretendēt uz šo finansējumu. Izprotot situāciju, Finanšu ministrija aicināja 

Sabiedrības integrācijas fondam kopā ar nevalstiskajām organizācijām oktobra laikā sagatavot finanšu 

pieprasījumu un iesniegt to uz 2023. gada valsts budžeta izstrādes procesā, lai nezaudētu iespēju piesaistīt 

šo finansējumu no ārvalstu fondiem.  

Memoranda padomes sēdē tāpat Kultūras ministrijas (KM) pārstāvis Andrejs Lukins un Tieslietu 

ministrijas (TM) pārstāvis Uldis Kārklevalks informēja par aktualitātēm programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, 

tiesības un vērtības” un “Tiesiskums” īstenošanā. KM pārstāvis Andrejs Lukins informēja, ka visi 

https://nvo.lv/uploads/pkc_atzinums_vpil_26092022.pdf
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uzsaukumi CERV programmā šajā brīdī ir noslēgušies, notiek līgumu slēgšana ar atbalstītajiem 

projektiem. Atbalstīto projektu saraksts būs publiski pieejams, tiklīdz līgumu slēgšana būs noslēgusies. 

Jaunu uzsaukumu izsludināšana CERV programmā plānota orientējoši novembra beigās vai decembrī. 

Programmā līdz šim iesniegti 2067 projekti, atbalstīti – 787 projekti par 181,45 miljoniem eiro. Lavija 

piesaistījusi 1,01 miljonu eiro, Latvijas organizācijas kā vadošie partneri ir 2 projektos.  

Tieslietu ministrijas pārstāvis Uldis Kārklevalks informēja, ka arī Tiesiskuma programmā  jaunie 

uzsaukumi plānoti orientējoši novembra beigās vai decembrī. Nozīmīgs uzsvars, saistībā ar ģeopolitisko 

situāciju, programmā attieksies uz karu Ukrainā. Līdz šim programmā apstiprināti kopumā 89 projekti no 

iesniegtajiem 249. Arī šajā programmā gan aktivitāte, gan piesaistītais finansējums no Latvijas 

organizācijām ir zems.  

Gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan KM pārstāvis uzsvēra, ka būtiska problēma ir līdzfinansējuma 

nodrošināšana projektos – tas ir viens no primārajiem šķērsļiem, kāpēc Latvijas organizācijas neiesaistās 

šo projektu īstenošanā.  

Vienlaikus Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot 

mehānismu, kādā veidā tiek sniegts atbalsts organizācijām projektu pieteikumu sagatavošanas un partneru 

meklēšanas gaitā. 

Sēdes darba kārtībā bija iekļauts arī jautājums par pārstāvju deleģēšanu darbam valsts budžeta 

programmas “NVO fonds” projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā. Ņemot vērā, ka pārstāvju 

deleģēšanai tika pagarināts pieteikšanās termiņš, balsošana notika rakstiskajā procedūtā, nevis sēdes laikā.  

Sēdes video ierakstu var noskatīties šeit. 

 

Sabiedrības līdzdalība – izaicinājumi un risinājumi  

14. Saeimas vēlēšanas Latvijā ir 

aktualizējušas sabiedrības līdzdalības 

problemātiku. Taču sabiedrības līdzdalība 

nav tikai dalība vēlēšanās reizi četros 

gados. Kā veidot mūsdienīgu un efektīvu 

dialogu starp valsts pārvaldi un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai un 

efektīvai iesaistei lēmumu pieņemšanas 

procesos? Kā palielināt pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju iespējas un 

kapacitāti iesaistīties plānošanas 

dokumentu, rīcībpolitiku un tiesību aktu izstrādē? Kā veicināt plašākas sabiedrības izpratni par 

pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās līdzdalības lomu demokrātiskā valstī?  

Lai meklētu atbildes un risinājumus šiem jautājumiem, Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Valsts 

kanceleju pusotra gada garumā organizēja virkni domnīcu un pilsoniskās sabiedrības forumu “Līdzdalības 

nedēļa”. Plašāk šeit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLkClKRiP9g&list=PLxxK65h4EFydzJHx9DA8cnGufMSiu-6x8
https://nvo.lv/lv/zina/sabiedribas_lidzdaliba__izaicinajumi_un_risinajumi_
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LPA darba kārtībā  

Otrdien, 4. oktobrī   

• LPA birojā ciemojas pilsoniskās sabiedrības 

aktīvisti no Dānijas.  

• LPA direktore Kristīne Zonberga un padomes 

priekšsēdētājs Georgs Rubenis tiekas ar 

SEPLP, lai pārrunātu sadarbību. 

Trešdien, 5. oktobrī 

• Politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalās  

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijas sēdē par Interešu 

pārstāvības atklātības likumu. 

• Kristīne Zonberga tiekas ar Tiesībsarga biroju domapmaiņā par iespējamo “Labas pārvaldības 

izcilības balvu”. 

• Artis Zaļūksnis piedalās Latvijas Piektā Nacionālā atvērtās pārvaldības plāna 2022.–2025. 

gadam Uzraudzības padomes sanāksmē. 

Ceturtdien, 6. oktobrī 

• Artis Zaļūksnis piedalās Valsts sekretāru sanāksmē. 

• Projektu vadītāja Aija Gēliņa vada izlaušanās istabas par ES vērtībām aktivitātes ES mājā. 

Piektdien, 7. oktobrī 

• Kristīne Zonberga piedalās Saeimas un NVO sadarbības darba grupā. 

• Projektu vadītāja Aija Gēliņa vada izlaušanās istabas par ES vērtībām aktivitātes ES mājā. 

 

P2P fundraising – kas tas ir?  

Trešdien, 28. septembrī, LPA birojā  notika seminārs, 

kā veiksmīgāk īstenot finanšu piesaistes kampaņas 

kādas sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas īstenošanai. 

Semināru vadīja “P2P fundraising” eksperts no Dānijas: 

Jesper Jull Jensen, platformas “Better Now” vadītājs. 

Galvenā Peer to peer (P2P) fundraising ideja - līdzekļu 

vākšanas kampaņu popularizē brīvprātīgie un iesaistās 

kopienas, draugi, kuri nodod ziņu viens otram. Izrādās, 

aizvien uzticamāks informācijas nodošanas kanāls ir 

grupu, ģimenes sarakstes nevis sociālo tīklu platformas. 

Dažas no semināra atziņām:  

• Līdzekļu vākšanas process aizsāksies lēnām – sākumā tās būs nelielas summas un maz ziedotāju, 

taču pēc vairākiem gadiem jau būs izveidojies stabils ziedotāju loks; 

• Ziedotāji ir gan altruisti, gan egoisti – katram ziedotājam ir savs mērķis, kāpēc to darīt, par to vērts 

padomāt, veidojot kampaņas; 

• Ziedošanas popularizēšanu savā biedrībā jāuztic ekstravertam cilvēkam, tad process notiks vieglāk 

un patīkamāk; 

• Ziedošanas kampaņas var aizsākt ar sporta aktivitāti, kaut ko nebijušu vai izaicinājumu, kurā var 

iesaistīties no jebkuras pasaules malas, bet ar labu mērķi. Tāpat mūzika un kultūras aktivitātes 

piesaista cilvēkus.  

• Dzimšanas dienas, kāzas un citi svētki (izņemot Ziemassvētkus) ir labs laiks, kad aizsākt līdzekļu 

vākšanu, dāvanu saraksta vietā aicinot ziedot kādam labam mērķim;  
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• Gabaliņš kūkas un kafijas krūze – arī tas kādam var būt lielisks motivators iesaistīties līdzekļu 

vākšanas kampaņā. Pat sava biroja iekšienē.  

• Notiekošo akciju, pasākumus noteikti nepieciešams atspoguļot bildēs, stāstos un  tiešsaistes video 

-  tas palīdzēs kustību gan aizsākt, gan turpināt.  

Plašāk par Peer to peer (P2P) fundraising  - platformā BetterNow.org. 

 
LPA padomes priekšsēdētājs Georgs Rubenis raidījumā “Kas notiek Latvijā?  

Latvijas Pilsoniskās alianses priekšsēdētājs Georgs 

Rubenis trešdien, 28. septembrī, piedalījās 

diskusijā “Kas notiek Latvijā trīs dienas pirms 14. 

Saeimas vēlēšanām?”, lai diskutētu par politisko 

piedāvājumu un vēlētāju izvēli ietekmējošiem 

faktoriem. 

Raidījumā piedalījās arī Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes dekāns, politologs Jānis Ikstens, 

SKDS direktors, sociologs  Arnis Kaktiņš,  "Ziedot.lv" 

vadītāja Rūta Dimanta, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis 

Endziņš, un politoloģe Vita Matīss. Raidījuma ierakstu 

iespējams noskatīties šeit. 

 

 
Svinēsim demokrātiju!  

Vēlēšanas ir demokrātijas svētki. Lai atzīmētu to, ka 

mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā mums ir 

iespēja kandidēt vēlēšanās, balsot vēlēšanās un 

izteikt savu viedokli, Latvijas Pilsoniskā alianse 

aicina – svinēsim demokrātiju! 

Latvijas Pilsoniskās alianses birojs, padomes locekļi un 

citi domubiedri 1. oktobra vakarā demokrātiju un 

vēlēšanas svinēs, kopā gaidot vēlēšanu rezultātus, 

daloties viedokļos, prognozēs un iespaidos.  

Aicinām arī Tevi svinēt un dalīties ar saviem iespaidiem 

sociālajos tīklos izmantojot tēmturi 

#svinamdemokrātiju.  

 

 

  

https://www.betternow.org/
https://www.lsm.lv/raksts/kas-notiek-latvija/raidijumi/video-kas-notiek-latvija-tris-dienas-pirms-14-saeimas-velesanam.a475595/#replay-media
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II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS 
 

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

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

aktīvām, iepazīties, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs.  

 

TAP portālā  
• Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums. Nolikums nosaka konsultatīvās padomes 

izveidošanas un darbības principus. 

 

Saeimas komisijas 

 
Komisija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 

Sēdes norises laiks: 4.oktobris plkst. 10:00 

Darba kārtība: 
4. Likumprojekts “Grozījumi Jaunatnes likumā” Nr. 1407/Lp13 pirms 2. 

lasījuma. 

 

Izmaiņas likuma mērķī, nosakot, ka mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves 

kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt darbu ar 

jauniešiem. Tā pat precizēta Izglītības un zinātnes ministrijas loma 

jaunatnes politikas izstrādē un atbildība; jaunatnes organizāciju darbības 

nosacījumi; biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” lomu. 

  

Komisija Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 

 

Sēdes norises laiks: 5.oktobris plkst. 10:00 

 

Darba kārtība: 1. Interešu pārstāvības atklātības likums ( 1341/Lp13) 3. lasījums. 

 

 

 
* Apkopojums veikts 2022. gada 29. septembrī plkst. 21:00. 

• Informācija par Vecāko amatpersonu 13.07.2022. sanāksmē apstiprinātajiem EK politikas 

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

• Ar Ministra kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit. 

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

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

Ja personas pārstāvētajai institūcijai nav konta TAP portālā, tad, rakstot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv un 

norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo amatu, jautājumu, kura 

izskatīšanā vēlas piedalīties. Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās 

komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.  

 

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c7b0413c-f623-4966-8b5a-fe5f56be0655
https://www.mfa.gov.lv/lv/media/6503/download
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/cabinet_ministers
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
https://tapportals.mk.gov.lv/
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=3&Date=2020-07-31
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS  

EK: Latvija netiek galā ar resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dzīvotņu stāvokļa 

uzlabošanu 

Jaunākais Eiropas Komisijas (EK) Vides politikas 

ziņojums atkārtoti vērš uzmanību uz Latvijas 

problēmām bioloģiskajā daudzveidībā, aprites 

ekonomikā, resursu produktivitātē un ūdeņu 

kvalitātē. EK skaidri norāda, ka Latvija nav 

izmantojusi ES finansējuma sniegtās iespējas 

vides problēmu risināšanai. 

Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs 

Andrejs Briedis norāda: “Vides organizācijas Latvijā, 

tai skaitā Latvijas Dabas fonds regulāri gan sarunās 

ar politiķiem, ierēdņiem un sabiedrību norādījuši tieši 

uz tiem pašiem jautājumiem kā EK– resursu 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas trūkumu un slikto dzīvotņu stāvokli Latvijā. Šis bija arī viens no 

centrālajiem jautājumiem vides organizāciju sarunās ar partijām un priekšvēlēšanu debatēs par vides 

politiku”. Plašāk par ziņojumu lasiet šeit.  

 

Piedalies akcijā “Labo darbu nedēļa 2022”! 

Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” informē, ka ikgadējā akcija 

“Labo darbu nedēļa 2022” jau tepat aiz stūra - no 3. līdz 9.oktobrim tā 

norisināsies visā Latvijā. Iedzīvotāji jau sākušo plānot un reģistrēt 

nākamās nedēļas labos darbus un to droši var turpināt darīt šeit. 

Akcija “Labo darbu nedēļa 2022”, kas šogad notiks jau četrpadsmito gadu, 

ir nedēļa, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt 

arī citus. “Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta 

palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. 

Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

Klubs “Māja” aicina piedalīties pasākumā “Nekas jau 

nebeidzas” 

Pasākums tiek organizēts projekta “Migrantu un nepilsoņu piederības 

veicināšana” ietvaros un notiks 8. oktobrī plkst. 13:00 - 17:00 viesnīcā 

“Radisson Blu Latvija”. Projekta laikā tika radīta iespēja palīdzēt trešo valstu 

pilsoniem integrēties Latvijas sabiedrībai, informēta sabiedrība par migrācijas 

un integrācijas nozīmi, kā arī organizētas dažādas aktivitātes. 

Pasākuma laikā būs iespēja atskatīties uz sasniegto, notiks diskusija par 

integrācijas nākotni Latvijā un spēlētas jautras spēles. Diskusijā piedalīsies 

Evija Strupiša (“Gribu palīdzēt bēgļiem”), Anna Norvele (“Latvijas Jaunatnes 

Padome”), Andrejs Judins (“Jaunā Vienotība”) un Ritvars Jansons (Kultūras 

ministrija). Pieteikšanās šeit. 

 

https://www.ldf.lv/lv/article/eiropas-komisija-latvija-netiek-gala-ar-resursu-ilgtspejigu-apsaimniekosanu-un-dzivotnu
https://labodarbunedela.palidzesim.lv/ieplano-savu-labo-darbu
https://labodarbunedela.palidzesim.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7hCzJHMAcOHIxqhyLvcg0r-WIOSnhRkcxs_g3vLxKkC2EXQ/viewform
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“Apeirons” aicina darba devējus uz īpašām “Sajūtu vakariņām” 

Darba devēji tiek rosināti pieteikties dalībai “Sajūtu vakariņās”, lai 

neformālā gaisotnē iepazītos ar izaicinājumiem, ar kuriem sastopas 

cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Pasākuma mērķis ir parādīt 

iespējas personu ar invaliditāti nodarbināšanai no cita skatupunkta, 

iedrošinot viņus pieņemt darbā.  

Kopumā notiks trīs neformālas tikšanās: 11. oktobrī, 8.novembrī un 22. 

novembrī plkst.17.00 - 20.00. Vakariņas ir bezmaksas, vietu skaits 

ierobežots. Pieteikšanās un plašaka informācija šeit.  

 

Iespēja pieteikties attālināto lekciju kursam putnu noteikšanā 

Lai sniegtu ieskatu biežāk sastopamajās putnu sugās 

Latvijā un putnu vērošanas un sugu noteikšanas 

pamatprincipos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo 

pieteikšanos attālināto lekciju ciklam “Pirmie soļi putnu 

atpazīšanā”. 

Lekciju ciklu, kas norisināsies no 2022. gada oktobra vidus 

līdz 2023. gada martam, tiešsaistē aicināti apmeklēt gan 

iesācēji, gan tie, kam putnu vērošana jau kļuvusi par 

aizrautīgu nodarbi, bet pietrūkst zināšanu to sugu 

noteikšanā, kuras ir sastopamas Latvijā. Plašāka informācija 

par lekciju ciklu šeit.  

 

 

IV NVO INFORMĒ 

Atsākas akcija - “Adījumi Ukrainas atbalstam” 

Tuvojoties ziemai, Latvijas pasts sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju 

“Mēs Iecavai” un biedrību “Tavi draugi”, atsāk akciju “Adījumi 

Ukrainas atbalstam”. Akcijas ietvaros Latvijas rokdarbnieces un visi 

adīšanas entuziasti aicināti adīt un līdz 23.oktobrim nogādāt Latvijas Pasta 

nodaļās 37.–45. izmēra vilnas zeķes kā ziedojumu ukraiņu karavīriem un 

paramediķiem – gan vīriešiem, gan sievietēm.  

Adījumu nodošana pasta nodaļā ir bez maksas, taču uz šiem sūtījumiem jābūt 

norādītai informācijai: akcija Adījumi, EKSPRESPASTS, Ziemeļu iela 10, 

Mārupes novads. Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Madara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/25W3IP25/%20https/www.apeirons.lv/aicinam-darba-devejus-uz-ipasam-sajutu-vakarinam
https://www.lob.lv/2022/09/aicina-pieteikties-attalinato-lekciju-kursam-putnu-noteiksana/
https://www.pasts.lv/lv/zinas/7088-atsakas-akcija-adijumi-latvijas-rokdarbniecu-darinajumi-ukrainas-atbalstam-tiek-bez-maksas-pienemti-visas-pasta-nodalas
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Radošā apvienība jauniešiem “TREPES”” īsteno sociālo akciju “Ievārījums Tev!” 

Sociālās akcijas “Ievārījums Tev!” mērķis ir izglītot jauniešus 

par valsts sociālās aprūpes sistēmu un veidot starppaudžu 

sadraudzību, lai jauniešiem būtu iespēja iepriecināt kādu 

senioru, daloties kopīgā prieka brīdī. 

Jauniešu komanda sociālās akcijas “Ievārījums Tev!” ietvaros 

uzrunā Rīgas skolu jauniešus ar lūgumu ziedot ievārījumu vai 

ābolus, ogas un piedalīties radošajā darbnīcā – kopīgā ievārījuma 

vārīšanā, kas notiks 27.septembrī plkst.18 Viskaļu ielā 36, Rīgā.   

Akcijas noslēgumā jaunieši dosies pie Rīgas Sociālās aprūpes 

centra “Mežciems” un Dienas aprūpes centra “Žubītes” 

senioriem, lai katram pasniegtu kopīgi veidoto ievārījuma 

burciņu. Plašāku informāciju meklēt šeit.  

 

Kārsavā aicina tikties diskusiju klubā “Vīru runas” 

Sarunas un dzīvā komunikācija ir nozīmīgs kopienu virzītājspēks, tāpēc biedrība “Sadarbības 

platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē 

dzīvojošos vīriešus 2022. gada nogalē un 2023. gada ieskaņā piedalīties pasākumu ciklā – diskusiju 

klubs “Vīru runas”. 

Diskusiju klubam “Vīru runas” paredzētas 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Rēzeknes novadu. Tikšanās plānotas: 2022. gada 12. un 26. oktobrī, 9. un 23. novembrī, 2023. gada 11. 

un 25. janvārī, kā arī 8. februārī . Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00. 

Klubā “Vīru runas” aicināti piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 

gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām. Plašāka informācija un 

pieteikšanās šeit.  

 

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Notiks mācību kurss par Youthpass un programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

(JSPA) aicina pieteikties tiešsaistes mācību 

kursam par Youthpass un programmu “Eiropas 

Solidaritātes korpuss”, kas norisināsies no 17. 

oktobra līdz 21. decembrim. Iepriekš 

nepieciešams reģistrēties līdz 16. oktobrim, 

aizpildot anketu. 

Tiešsaistes mācību kursa mērķis ir palīdzēt atbalstīt 

programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 

dalībniekus. Kursa apguves rezultātā dalībnieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo informāciju, 

kompetencēm, rīkiem un idejām, lai vadītu un atbalstītu projekta dalībnieku mācīšanos, ka arī padarītu 

refleksiju un pašnovērtēšanas procesu saistošu un jēgpilnu, izmantojot Youthpass. Plašak lasiet šeit. 

 

 

https://jaunatneslietas.gov.lv/current-events/radosa-apvieniba-jauniesiem-trepes-aicina-piedalities-socialaja-akcija
https://ludzasnovads.lv/jaunumi/karsava-aicina-tikties-diskusiju-kluba-viru-runas/
https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/salto-macibas/aicinam-pieteikties-tiessaistes-macibu-kursam-par-youthpass-un-programmu-eiropas-solidaritates-korpuss/
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Turpinās biedrību, nodibinājumu un augstskolu pieteikšanās NVA pasākuma 

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai 

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti (bez 

vecuma ierobežojuma) Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju attīstīt darbam 

nepieciešamās iemaņas, veicot darbus sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos. Savukārt 

klātienes studenti bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbam nepieciešamās iemaņas ar NVA 

atbalstu var attīstīt, veicot akadēmisku, pētniecisku vai administratīvu darbu augstākās izglītības iestādēs. 

Pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai biedrības, nodibinājumi un 

augstākās izglītības iestādes var visa gada garumā šeit. 

 

Kultūras ministrija līdz 21. oktobrim aicina izvirzīt pretendentus Izcilības balvai 

kultūrā 

Kultūras ministrija (KM) aicina pieteikt pretendentus 

Izcilības balvai kultūrā. Izcilības apbalvojumam var izvirzīt 

juridiskas personas, valsts un pašvaldības institūcijas un 

nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar 

kultūras procesu nodrošināšanu, kā arī KM nozaru 

konsultatīvās padomes. 

Apbalvojuma pasniegšanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts 

atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem 

kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu 

Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā. Pieteikumi jāiesniedz 

līdz 2022.gada 21.oktobra plkst. 16.00. Plašāku informāciju meklēt šeit.  

 

NVO nams aicina uz tiešsaistes semināru “Darbs ar izklājlapu 

lietotnēm - 2” 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties tiešsaistes 

semināram “Darbs ar izklājlapu lietotnēm - 2”, kas notiks 5. oktobrī no 

plkst. 14.00 līdz 17.00, Google Meet platformā. 

Nodarbības laikā dalībnieki varēs iedziļināties datu apstrādē un analīzē 

izklājlapu vidē. Tiks aplūkotas populāro izklājlapu Microsoft Excel sniegtās 

iespējas. Plašāka informācija šeit. Reģistrēšanās šeit.  

 

Labklājības ministrija rīko reģionālās sanāksmes par atbalsta sistēmu jauniešiem 

Vienkopus aicinot sociālos darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, sociālos pedagogus, bāriņtiesu 

darbiniekus, jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un pašus jauniešus, šogad metodiski 

informatīvās sanāksmes Labklājības ministrija organizē ar mērķi stiprināt starpinstitucionālo un 

starpprofesionālo sadarbību, atbalstot grūtībās nonākušu jaunieti. 

Vielu atkarības, neciešami apstākļi mājās, uzticības personas trūkums, ir tikai daži no iemesliem, kādēļ 

jaunieši arvien izkrīt no izglītības sistēmas, klaiņo un saskaras ar citām grūtībām, kur nepieciešama 

profesionāļu iejaukšanās, iesaiste un atbalsts. 2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, īpaši uzsverot to, ka 

jaunieši ir mūsu šodiena. Profesionāļiem sadarbojoties un uzklausot jauniešus, būs jārod risinājums, 

pavisam reāliem un sarežģītiem dzīvesstāstiem. Plašāka informācija šeit. 

 

https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/kulturas-ministrija-lidz-21-oktobrim-aicina-izvirzit-pretendentus-izcilibas-balvai-kultura
https://apkaimes.lv/aicinam-nvo-uz-tiessaistes-seminaru-darbs-ar-izklajlapu-lietotnem-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpojdb0rW3M_ary4gciT8FK9iLsTcuDNeaLrxbM19p5Wg0FQ/viewform
https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/labklajibas-ministrija-riko-regionalas-sanaksmes-par-atbalsta-sistemu-jauniesiem
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VI LV PORTĀLĀ 

Egils Levits: Grūtos laikos vismazāk palīdz tukši solījumi  

Nākamajos četros gados Latvijai ir nepieciešama 

tāda Saeima un valdība, kas spēj droši vadīt mūsu 

valsti cauri vētrainiem ūdeņiem. “Neticiet tiem, kuri 

saka, ka jūsu balsij nav nozīmes. Negaidiet, lai citi 

pieņem lēmumu jūsu vietā! Neļaujiet citiem lemt par 

jums,” paziņojumā Latvijas iedzīvotājiem Valsts 

prezidents Egils Levits aicina piedalīties 14. Saeimas 

vēlēšanās un ieskicē galvenos jautājumus, kuri būs 

jārisina, un vērtības, kuras būs jānosargā, nākamajam 

parlamenta sasaukumam. Plašāk ar Valsts prezidenta 

paziņojumu iespējams iepazīties šeit.   

(Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja). 

 

Katra balss kļūst vēl nozīmīgāka 

“Tie, kuri rīkojas ar Satversmē piešķirtajām pilnvarām, savās interesēs var ļoti daudz panākt,” 

sarunā par vēlēšanām, politiķu priekšvēlēšanu solījumiem mainīt to kārtību un sabiedrības 

iespējām ietekmēt politiku norāda konstitucionālo tiesību eksperts, LU Juridiskās fakultātes 

docents JĀNIS PLEPS. 

Socioloģiskās aptaujas vieš bažas, ka vēlētāju skaits, kuri būs piedalījušies šajās Saeimas vēlēšanās, varētu 

būt vēl mazāks nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kuras apmeklēja 54% balsstiesīgo. Tātad 

daudziem trūkst motivācijas. Kāpēc būtu jāpiedalās vēlēšanās? Plašāk lasiet šeit. 

 

Vēlēšanu iecirkņi sāk darbu. Kas jāzina vēlētājiem 

26. septembrī durvis ver vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārvalstīs. 

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14. Saeimas – 

vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēlē 

100 parlamenta deputāti. 

14. Saeimas vēlēšanām reģistrēti 19 kandidātu saraksti, kuros uz 

100 deputātu vietām parlamentā pretendē kopumā 1829 deputāta 

amata kandidāti. 

Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, kā arī 

priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas 

(CVK) tīmekļvietnē un vēlēšanu iecirkņos. Plašāk par 14. Saeimas vēlēšanām lasiet šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lvportals.lv/viedokli/345114-egils-levits-grutos-laikos-vismazak-palidz-tuksi-solijumi-2022
https://lvportals.lv/viedokli/345112-katra-balss-klust-vel-nozimigaka-2022
https://www.cvk.lv/lv
https://lvportals.lv/norises/344961-velesanu-iecirkni-sak-darbu-kas-jazina-veletajiem-2022
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87% iedzīvotāju rūp valsts amatpersonu reputācija 

Pētījums atklāj, ka 87% iedzīvotāju rūp personu, 

kuras pārvalda valsti un pašvaldības, ienākumu 

caurskatāmība un finanšu reputācija. Vienlaikus 

22% nav pārliecības, ka publiski izskanējusī 

informācija par vēlēšanu kandidāta iespējamu 

saistību ar finanšu noziegumiem ir iemesls, lai to 

svītrotu no izvēlētās partijas saraksta vēlēšanās.  

Gandrīz trešdaļa piekrīt apgalvojumam, ka uz to varētu 

pievērt acis, ja daļa iespējami nelegālās peļņas un pārējā 

profesionālā darbība tikusi veltīta sabiedriskajam 

labumam. Plašāk par pētījumu “Sabiedrības attieksme 

pret naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem”. 

 

VII NVO PASAULĒ 

Latvija World Giving Index ziņojumā ieņem 104.vietu 

Ik gadu Charities Aid Foundation veido World Giving 

Index, kura pamatā ir iedzīvotāju atbildes uz 

jautājumiem vai pēdējā mēneša laikā tu esi palīdzējis 

kādam nepazīstamam cilvēkam, kam bija nepieciešama 

palīdzība; ziedojis naudu labdarībai; piedalījies 

brīvprātīgā darba aktivitātēs? 

2021. gada pētījumā visos rādītājos Latvijas vārds diemžēl 

atrodas beigās (No 114. valstīm, 104. vietā). Ļoti iespējams, 

ka to negatīvi ietekmējuši Covid  laiks un ierobežojumi. 

Savukārt ziņojuma augšgalā atrodas tādas valstis kā 

Indonēzija, Kenija un Nigērija. Plašāk iepazīties ar ziņojumu 

iespējams šeit.  

 

Minimālais ienākums: efektīvāks atbalsts nabadzības apkarošanai  

28. septembrī saskaņā ar apņemšanos Eiropā mazināt 

nabadzību un sociālo atstumtību Komisija aicina dalībvalstis 

modernizēt minimālā ienākuma shēmas. Iesniegtajā 

priekšlikumā Padomes ieteikumam par adekvātu minimālo 

ienākumu, kas nodrošina aktīvu iekļaušanu, noteikts, kā 

dalībvalstis savas minimālā ienākuma shēmas var modernizēt, lai 

tās būtu efektīvākas un palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības, 

vienlaikus veicinot strādātspējīgo personu integrāciju darba tirgū. 

Plašāk lasiet šeit.  

 

 

 

 

 

https://lvportals.lv/skaidrojumi/345073-87-iedzivotaju-rup-valsts-amatpersonu-reputacija-bet-2022
https://lvportals.lv/skaidrojumi/345073-87-iedzivotaju-rup-valsts-amatpersonu-reputacija-bet-2022
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/minimalais-ienakums-efektivaks-atbalsts-nabadzibas-apkarosanai-un-nodarbinatibas-veicinasanai-2022-09-28_lv
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Pasaules laimes indeksā Latvija ieņem līdz šim augstāko vietu 

Šogad aprit 10 gadi kopš pirmā Pasaules laimes 

indeksa (World Happiness Report) ziņojuma. To 

sastādot tiek izmantoti globālo aptauju dati, kas 

parāda, kā cilvēki vērtē savu dzīvi vairāk nekā 

150 pasaules valstīs. Latvija starptautiskajā 

laimes indeksā vēl nekad nav atradusies tik 

augstu - no 146 valstīm ierindojoties 42. vietā.   

2022. gada Pasaules laimes indekss atklāj arī 

pandēmijas radītās sāpes un ciešanas, tajā pašā laikā izceļot cilvēku solidaritāti un spēju palīdzēt grūtos 

brīžos. Plašāk par indeksu lasiet šeit.  

 

Eiropas Parlaments: Ungāriju vairs nevar uzskatīt par pilntiesīgu demokrātiju 

Parlaments nosoda Ungārijas valdības “tīšos un sistemātiskos centienus” graut Eiropas vērtības un 

pieprasa progresu LES 7. panta procedūras piemērošanā. 

Izlēmīgas ES rīcības trūkums ir veicinājis Ungārijas kļūšanu par hibrīdu vēlēšanu autokrātijas režīmu, t. 

i., sistēmu, kurā gan notiek vēlēšanas, bet netiek ievērotas demokrātiskās normas un standarti, veidošanos, 

saka EP deputāti. 

Ceturtdien pieņemtais ziņojums, par kuru balsoja 433 deputāti, 123 balsojot pret un 28 atturoties, papildina 

ziņojumu, ar kuru Parlaments 2018. gadā uzsāka LES 7. panta piemērošanu. Plašāk 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 Pilsoniskās alianses jaunumi arī citur: 

 

 

 

https://worldhappiness.report/ed/2022/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220909IPR40137/eiropas-parlaments-ungariju-vairs-nevar-uzskatit-par-pilntiesigu-demokratiju
https://twitter.com/alianse
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

