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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Notikusi European Civic Forum padomes sēde 

27.martā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga piedalījās European Civic Forum Padomes 
(Padomes sastāvā uz trim gadiem K.Zonberga tika ievēlēta 

2019.gadā) sēdē, kurā Padomes locekļi pārrunāja: 

1) European Civic Forum pozīciju attiecībā uz Covid-19 krīzi un 

tās radītajām sekām, kā galveno aspektu izvirzot aicinājumu uz 

solidaritāti Eiropas līmenī; 

2) Padomes locekļi informēja par situāciju to valstīs, Covid-19 

krīzes ietekmi uz pilsonisko sabiedrību un valsts atbalsta 

mehānismiem nevalstiskajām organizācijām; 

3) kā arī European Civic Forum administratīvos jautājumus, tai skaitā finansējuma piesaistes. 

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

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

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

NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju. 

 

Eiropas nacionālo platformu darba grupas sanāksme 

3.aprīlī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalījās 

European Civic Forum nacionālo platformu darba grupas sanāksmē, 

pārstāvot Latvijas pilsonisko sabiedrību. Sanāksmē tika diskutēts par 

katras dalībvalsts pilsoniskās sabiedrības izaicinājumiem un prezentēti 

nacionālo valdību atbalsta mehānismi. 

Sanāksmē piedalījās nacionālo platformu pārstāvji no Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, 

Portugāles, Vācijas, Austrijas, Rumānijas, Itālijas, Īrijas, Spānijas un Lielbritānijas. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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Aizvadīta LPA tikšanās ar NVO pārstāvjiem par Covid-19 ietekmi uz sektoru 

3. aprīlī notika LPA un nevalstisko organizāciju pārstāvju 

tikšanās, kurā tika pārrunāti šī brīža aktuālie jautājumi par 

ārkārtējās situācijas ietekmi uz nevalstisko sektoru un 

trūkstošajiem atbalsta mehānismiem NVO. Kopumā 

diskusijā piedalījās vairāk kā 30 NVO pārstāvji. 

Darba kārtībā tika pārrunāti šādi jautājumi: 

 krīzes radītās sekas uz nevalstisko sektoru (balstoties uz 

NVO sniegtās informācijas un aptaujas rezultātiem); 

 Kultūras ministrijas atbildes vēstule uz alianses sniegtajiem 

priekšlikumiem un situācijas izklāstu par Covid-19 krīzes 

ietekmi uz NVO; 

 līdzšinējie valsts apstiprinātie atbalsta mehānismi un to attiecināmība uz nevalstisko sektoru. 

Klātesošie vienojās, ka ir 4 steidzamie jautājumi: 

1) Cilvēkresursu - dīkstāves pabalstu regulējuma labojums (ņemot vērā NVO specifiku, būtu 

vērtējams apgrozījums, ne saimnieciskā, kā arī gada griezumā, nevis mēnesis pret mēnesi); 

2) Telpu - pašvaldību un valsts īpašumu nomas atlaides, tāpat kā tas pienākas šobrīd komersantiem;  

3) Nodokļu nomaksas atlikšana visām krīzes skartajām NVO, nevis tikai, kas klasificējas dīkstāvei; 

4) Risinājums, kā mazināt pirmo 3 punktu iestāšanos - pašvaldību un valsts budžeta finansējumu 

elastīgums attiecībā uz aktivitātēm un izmaksām krīzes situācijā. 

 

Aicinām turpināt atbalstīt NVO! 

Šajā saspringtajā Covid-19 krīzes laikā Latvijas Pilsoniskā 

alianse vēlas vērst ne tikai valdības uzmanību uz nelabvēlīgajām 

sekām, ko pašreizējā situācija atstāj uz nevalstisko sektoru, bet 

arī uzrunāt nevalstisko organizāciju atbalstītājus. 

Tagad vairāk kā jebkad ir svarīgi roku rokā sastrādāties un 

kopīgi meklēt risinājumus un iespējas, lai NVO varētu 

turpināt strādāt. Diemžēl ir apstājušies projekti, samazinājušies 

ziedojumi, dotācijas un daudzās organizācijās ir iestājusies 

dīkstāve, tāpēc šobrīd ir ļoti nozīmīgi kopīgu pārrunu ceļā rast 

risinājumus. 

Esam atraduši veiksmīgus piemērus, kā ārvalstīs tiek risināti arīdzan šie sarežģītie jautājumi un 

vēlamies iepazīstināt ar labo praksi atbalstu pasākumu ieviešanai pilsoniskajai sabiedrībai, 

publicējot pārtulkotu organizācijas “Council of Fondation” aicinājumu filantropiem pievienoties 

atbalsta sniegšanai nevalstiskajam sektoram – lasīt šeit.  (oriģināls angļu valodā atrodams šeit),  kā arī 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas “CIVICUS” adresētu vēstuli NVO ziedotājiem un atbalstītājiem, 

aicinot viņus uz aktīvu rīcību atbalsta pasākumu sniegšanā un globālu solidaritāti, lasiet šeit (oriģināls 

angļu valodā atrodams šeit).  

Izsakām cerību, ka šie pozitīvie piemēri uzrunās arī Latvijas nevalstiskā sektora atbalstītājus un šo 

praksi spēsim īstenot arī šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/council_of_fondation836.pdf
https://www.cof.org/news/call-action-philanthropys-commitment-during-covid-19
https://nvo.lv/uploads/civicus_vestule291.pdf
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/4346-open-letter-donors-and-supporters-must-act-to-ensure-civil-society-resilience-against-covid-19-pandemic
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Lūdzam NVO dalīties ar savu pieredzi, iesniedzot pieteikumu dīkstāves pabalstam 

Līdz ar 26.marta Ministra kabineta sēdē apstiprinātajiem 

kritērijiem un atbalsta saņemšanas kārtību, kādā Covid-19 

krīzes skartie darba devēji un nodokļu maksātājiem ir tiesības 

saņemt darbiniekiem dīkstāves pabalstu un nodokļu 

brīvdienas, atbalsta saņemšana no valsts šajā krīzes situācijā 

teorētiski pienāktos arī nevalstiskajām organizācijām. Tomēr 

Latvijas Pilsonisko aliansi informēja, ka tikuši saņemti 

atteikumi Valsts ieņēmumu dienestā.  

Lai apzinātu reālo situāciju, tai skaitā, vai nevalstiskās 

organizācijas saņem atbalstu no valsts, kā ikviens cits darba 

devējs un nodokļu maksātājs, saņem atbalstu, lūgums 

nevalstiskajām organizācijām dalīties ar savu līdzšinējo 

pieredzi, iesniedzot pieteikumu dīkstāves pabalstam, un ja saņēmāt atteikumu – kāds bija 

atteikuma iemesls. 

Aicinām sazināties ar Latvijas Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zonbergu, rakstot 

uz kristine@nvo.lv 

 

Rosinām turpināt LPA informēt par Covid-19 ietekmi uz NVO darbību! 

Latvijas Pilsoniskā alianse izveidojusi jaunu aptauju, lai 

apzinātu Covid-19 krīzes ietekmi uz nodarbinātību 

plānotajām aktivitātēm, kā arī ieņēmumiem nevalstiskajām 

organizācijām turpmākajos 3 mēnešos. 

Lūdzam aizpildīt šo anketu, lai apzinātu ārkārtas situācijas 

ietekmi uz nevalstisko sektoru un izstrādātu priekšlikumus 

atbalsta risinājumiem COVID19 krīzes radīto negatīvo seku 

mazināšanu nevalstiskajām organizācijām. Anketu iespējams 

atrast šeit.  Papildus informācijai un jautājumu gadījumos, 

aicinām sazināties ar Latvijas Pilsoniskās alianses direktori 

Kristīne Zonberga kristine@nvo.lv 

 

Memoranda padomē ievēlēts LPA pārstāvis Uldis Dūmiņš 

23. martā noslēdzās balsojums par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes NVO pārstāvju astoņām amatu vietām. Vienu no vietām ir ieguvis arī 

LPA pārstāvis Uldis Dūmiņš, savukārt vairāki padomes locekļi ir alianses biedru organizāciju pārstāvji. 

Kopumā nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda 

padomē nevalstiskās organizācijas pārstāvēs: 

 Inese Vaivare (biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”); 

 Uldis Dūmiņš (biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ); 

 Agnija Jansone (biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”); 

 Āris Ādlers (biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”); 

 Andris Gobiņš (biedrība “Eiropas Kustība Latvijā”); 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:kristine@nvo.lv
https://docs.google.com/forms/d/1dwVNaFx4IqrnJj-x4SS6biNnFVXCLAPuB81P76vLyMs/viewform?edit_requested=true
mailto:kristine@nvo.lv
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 Ivars Balodis (nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS”); 

 Jānis Rozītis (nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”); 

 Agnese Frīdenberga (biedrība “Sabiedriskās politikas centrs Providus”). 

Nevalstisko organizāciju pārstāvjus Memoranda padomē ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un 

sešiem mēnešiem. Jaunievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs līdz 2021. gada 31. 

oktobrim. Plašāk lasiet šeit.  

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

īstenošanas memoranda padomes sēde, kas paredzēta š.g. 22. aprīlī, notiks attālināti. Padomes sēdē 

attālināti varēs piedalīties Memoranda padomes locekļi, pārējiem tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi 

sēdes norisei audio formātā. 

 

Rosinām Latvijas iedzīvotājus  pieteikt pretendentus balvai „Cilvēka izaugsmei”  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Latvijā izsludinājusi  pieteikšanos 

balvu konkursam Cilvēka izaugsmei, kurā tiek 

godināti cilvēki,  organizācijas un 

uzņēmumi, kas ir atraduši veidus, kā 

palīdzēt citiem, kas nonākuši grūtībās, celt 

apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti un Latvijas 

labklājību – mēs vēlamies pateikties par viņu 

nesavtīgo ieguldījumu sabiedrības labā un 

dalīties ar šiem labajiem darbiem plašāk.  

Šogad jau septīto reizi teiksim īpašu Paldies 

tiem cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, kuru pasaules uztveres un darba pamatā ir vairot 

labo, attīstīt ko jaunu, veicināt cilvēku un Latvijas izaugsmi. Sešu gadu laikā esam pasnieguši jau 24 

balvas, izgaismojot cilvēku un organizāciju labos darbus. Balvu laureātu vidū ir bijušas tādas personas 

kā Līga Uzulniece, „Eņģeļa pasts” izveidotāja; Māris Ceirulis, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes 

priekšsēdētājs, Vita Kalniņa, ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centra LĪNA vadītāja; Bērnu paliatīvās 

aprūpes biedrība, Swedbank Latvia u.c. pašaizliedzīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kam rūp 

sabiedriskais labums. Ar visiem konkursa laureātiem iespējams iepazīties arī konkursa oficiālajā mājas 

lapā www.cilvekaizaugsme.lv.  

Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt četrās kategorijās: 

 Par sociālo atbildību - par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības 

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

 Par izcilu ieguldījumu izglītībā - par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu 

iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā. 

 Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā - par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un 

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

veselības aprūpes jomā. 

 Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē - par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības 

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

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu?fbclid=IwAR3x6ztoalhdzcylpisIhe3D1WUy6Xa9X9VKQltrwThrKtPQKYJdn9dObbE
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
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Pieteikums balvu konkursam tiek iesniegts elektroniski, aizpildot anketu šeit no 2020.gada 23. marta 

līdz 15.jūnijam, iekļaujot informāciju par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un 

rezultātu.  

Pēc anketu apkopošanas, žūrija izvērtēs saņemtos pieteikumus un 24. septembrī svinīgā ceremonijā 

notiks konkursa uzvarētāju apbalvošana - katrs balvas laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas 

veidoto skulptūru „Asns” un  goda diplomu.  

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds gatavojas pirmajiem projektu konkursiem 

Lai arī koronvīrusa COVID-19 dēļ Aktīvo 

iedzīvotāju fonda (AIF) svinīgais atklāšanas 

pasākums 24. martā tika pārcelts, darbs pie fonda 

pirmo projektu konkursu sagatavošanas nav apstājies 

- pirmos konkursus bija un joprojām ir plānots 

izsludināt 2020. gada otrajā ceturksnī.  Savukārt 

fonda klātienes svinīgais atklāšanas pasākums, kurā 

bija paredzēts iepazīstināt ar fonda darbību un 

atbalsta programmām Latvijā, klātienes formā 

nenotiks – ar šo informāciju AIF pārstāvji 

iepazīstinās reizē ar pirmo konkursu informatīvajiem tiešsaistes semināriem. 

„Lai arī jau sākotnēji pirmo projektu konkursu plānojām izsludināt aprīļa beigās, COVID-19 ir viesis 

izmaiņas. Domājot, kā atbalstīt NVO sektoru šajā laikā, esam pārplānojuši konkursu kalendāru, 

palielinot līdz jūlijam/augustam izsludināmo naudas apjomu un konkursu skaitu,” informē Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore un AIF padomes vadītāja Kristīne Zonberga. 

Kopumā šogad Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai sadalīs 

nedaudz vairāk nekā 3 miljonus eiro vērtu finansējuma apjomu. Aprīļa beigās/maija sākumā tiks 

izsludināti konkursi par 2,8 miljoniem eiro pilsoniskajām iniciatīvām un līdzdalības aktivitātēm, 

savukārt vasaras pirmajā pusē - vēl 315 000 eiro pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes 

stiprināšanas pasākumiem.  

Precīzus konkursu izsludināšanas datumus šobrīd gan vēl nav iespējams noteikt, jo norit ar konkursu 

saistīto dokumentu saskaņošana ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu biroju Briselē, kā arī projektu 

iesniegšanas IT sistēmas izstrāde. Turklāt jāņem vērā, ka saistībā ar COVID-19 izmaiņām dažādi 

saskaņošanas procesi ar finanšu instrumentu biroju Briselē šobrīd var kavēties. Plašāku informāciju 

iespējams iegūt šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1nSVXhya0lwCzXhEj-_NXCV68Bf57TXtV8y5aRkaFuRo/viewform?edit_requested=true
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-gatavojas-pirmajiem-projektu-konkursiem.html?fbclid=IwAR1PfZCkzHgTWpLe1NkO9mmutLNcfNZUaqr9LB-CLzW99ZxK5hqm3kf_cfE
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Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas un finansējums Latvijā 

Aktīvo iedzīvotāju fondā no 2020.-2024. gadam pilsoniskajai 

sabiedrībai Latvijā būs pieejams finansējums aktivitāšu 

īstenošanai četrās programmās: “Demokrātijas kultūra”, 

“Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un 

reģionālā sadarbība”. Šeit iespējams iepazīties ar 

infografiku, kurā detalizēti izskaidrots programmās 

atbalstāmo aktivitāšu ietvars un paredzamais 

finansējuma apjoms. 

Pirmos projektu konkursus programmās “Demokrātijas 

kultūra” un “Cilvēktiesības” plānots izsludināt līdz maija 

sākumam: 

1. Konkurss stratēģiskajiem projektiem jeb ilgtermiņa 

projektiem ar stratēģisku ietekmi līdz pat 4 gadu darbības 

termiņam. Atbalsta apjoms - līdz 105 000 eiro katram 

projektam. 

2. Konkurss rīcības projektiem jeb mazākām un īstermiņa 

rīcībām aktuālu un steidzamu iniciatīvu īstenošanai 

interešu pārstāvības un pilsonisko aktivitāšu 

nodrošināšanai - ar īstenošanas laiku līdz 1 gadam. 

Atbalsta apjoms - līdz 10 000 eiro katram projektam. 

Savukārt vasaras sākumā - vidū tiks atvērta pieteikšanās arī kapacitātes stiprināšanas projektu 

iesniegšanai. Līdz vasaras vidum būs iespēja pieteikties finansējumam vairāk nekā 3 miljonu eiro 

apjomā.  

 

VARAM ieteikumi valsts un pašvaldības iestāžu darba procesu nepārtrauktības 

nodrošināšanai 

Šodien jau par daudzu iestāžu un organizāciju neatņemamu 

ikdienas sastāvdaļu kļuvušas digitālas  tikšanās un 

konferences dažādās platformās. Tiem, kas vēl šīs iespējas 

nav izmantojuši, noteikti noderēs šīs Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādātās 

vadlīnijas attālinātu sanāksmju un konferenču 

organizēšanai. 

Attālinātā darba režīms nodrošina ne vien iespēju savus darba 

pienākumus veikt fiziski neatrodoties savā darba vietā, bet arī 

valsts iestāžu darba nepārtrauktību. Sadarbība darba grupās, 

projektu komandās, prāta vētrās jeb koprade jau ir kļuvusi par 

neatņemamu šodienas modernas valsts pārvaldes darba 

sastāvdaļu.  Viens no primārajiem praktiski risināmajiem jautājumiem iestādē ir atbilstošu tehnisko 

risinājumu nodrošinājums gan individuālā, gan kopdarba organizēšanai. 

VARAM sagatavotās vadlīnijas ietver praktiskus ieteikumus, kā izveidot virtuālas darba sanāksmes 

vienlaicīgi attālināti iesaistot vairākas personas tiešsaistes komunikācijā – gan sanāksmēm mazās 
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grupās, gan videokonferencēm līdz 250 dalībniekiem, ieteicamās risinājumu platformas, kā arī 

nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.Ieteikumi izveidoti, ņemot vērā iestāžu tehnisko 

nodrošinājumu, biroja programmatūru un iespējamās iestāžu atšķirības lietotņu izvēlē. 

Paskaidrots, kā izvēlēties risinājumus atbilstoši vajadzībām un pieejamajiem resursiem, kā arī detalizēti 

izskaidrots, kā tiešsaistes sanāksmes nodrošināt divos populāros risinājumos (Microsoft Teams un 

Google Hangouts), kas šobrīd pieejami bez maksas. Ar vadlīnijām var iepazīties VARAM interneta 

vietnē šeit. 

 

ES brīdina neizmantot Covid-19 demokrātijas vājināšanai 

Vēlamies padalīties ar ziņu portālā delfi.lv publicētu rakstu, 

kurā stāstīts par Eiropas Komisijas (EK) prezidentes Uzrula 

fon der Leienas paziņojumu, ka Covid-19 pandēmija nevar 

tikt izmantota par ieganstu demokrātijas procesu 

vājināšanai. Leina savā paziņojumā nepiemin Ungāriju, 

taču šis paziņojums seko nākamajā dienā pēc tam, kad 

Ungārijas parlaments Covid-19 pandēmijas apstākļos uz 

nenoteiktu termiņu piešķīra ārkārtas pilnvaras 

premjerministra Viktora Orbana valdībai. Likums paredz arī 

vēršanos pret viltus ziņām, bet opozīcijā tas raisa bažas par mēģinājumu apslāpēt neatkarīgos medijus. 

“Ir ļoti svarīgi, lai ārkārtas pasākumi netiku veikti uz mūsu pamatprincipu un vērtību rēķina. 

Demokrātija nevar darboties bez brīviem un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem,” teikts Leienas 

paziņojumā. Jebkuriem ārkārtas pasākumiem jābūt ierobežotiem līdz nepieciešamajam apmēram un 

samērīgiem. Tie nedrīkst būt bezgalīgi, uzsvērts paziņojumā. Plašāk rakstu lasiet šeit.  

 

“Biedru telpas” viesis  – Alianses individuālais biedrs, kā arī pilsoniski aktīvs cilvēks un NVO 

interešu aizstāve Jana Simanovska. Aicinājām Janu uz sarunu, lai 

uzzinātu vairāk par viņas aktīvo darbību NVO sektorā un uzklausītu 

pārdomas par pilsonisko sabiedrību un ar to saistītiem jautājumiem. 

Interviju lasiet šeit. 

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savus biedrus un biedru 

organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” 

pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus un 

privātpersonas atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, 

pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī 

uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO sektorā.  
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
SUSTENTO īsteno atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem 

iesaistīties nodarbinātībā 
Biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 

organizācija SUSTENTO jau otro gadu Sabiedrības integrācijas fonda 

pasūtījumā īsteno atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar 

šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, 

invaliditātes vai dzimuma dēļ, Zemgales reģionā. Līdz šim ir sniegts 

atbalsts 148 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem 

Ķekavā, Iecavā, Bauskā, Jelgavā, Olainē un Tērvetē. 

“Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās 

mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, 

ka cilvēki, kuri varēja piedalīties iepirkuma ietvaros organizētajās motivācijas grupās, bija nevis tieši 

nonākuši sarežģītā situācijā, tomēr bija pakļauti iespējamiem riskiem, ko atbalsta pasākumu realizācijas 

rezultātā bieži vien izdevās novērst. Piemēram, pārmaiņu aģenti varēja strādāt ne tikai ar tiem cilvēkiem, 

kuri jau ir zaudējuši darbu un attiecīgi izkrituši no darba tirgus, bet arī ar cilvēkiem, kuri jau ilgstoši 

negribēja strādāt savā esošajā darba vietā dažādu iemeslu dēļ – slimība, zema darba alga, neatbilstoša 

zema kvalifikācija, u.c.,”  atzīst biedrības valdes priekšsēdētāja Gunta Anča. 

Motivācijas un atbalsta programmu ietvaros tika izveidota profesionālu komanda, kurā līdzās sociālajam 

darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tas 

sniedza iespēju ne tikai strādāt ar klientiem grupu nodarbībās, tādējādi motivējot viņu uz tālāku 

darbību, bet arī apzināt un atrisināt katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi 

veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Bieži speciālistu konsultācijas mainīja ne vien 

klienta, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot klienta 

bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām. Plašāk par atbalsta 

programmu lasiet šeit. 

 

PIAA rosina COVID-19 epidēmijas laikā patērētājiem uzmanīties no 

negodprātīgiem uzņēmējiem 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) 

informē, ka Eiropas komisijas publicējusi  aicinājumu 

patērētājiem uzmanīties no uzņēmējiem, kas COVID-19 

epidēmijas laikā rīkojas negodprātīgi. Eiropas Komisijas publikācijā 

norādīts, ka laikā, kad jaunais vīruss izplatās Eiropas Savienības 

teritorijā, negodprātīgie tirgotāji reklamē un pārdod produktus, 

piemēram, aizsardzības maskas vai roku dezinfektorus, kuri, kā 

tiek norādīts, novērš vai ārstē šo infekciju. 

 2020.gada 20.martā ES dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes 

publicēja kopējo nostāju attiecībā uz krāpšanas un negodīgās komercprakses shēmām par kurām ir 

saņemts visvairāk sūdzību no patērētājiem, ar mērķi lūgt un palīdzēt tiešsaistes platformu 

operatoriem labāk identificēt nelikumīgu komercpraksi, apturēt to un nepieļaut, lai līdzīga prakse 

parādās no jauna. Arī Tiesiskuma un patērētāju komisārs Didier Reynders 2020.gada 23.maijā nosūtīja 
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tiešsaistes platformām, sociāliem medijem, meklēšanas rīkiem un tirdzniecības vietnēm attiecīgā satura 

vēstuli. Plašāk par šo tēmu lasiet šeit.  

 

Ārkārtējās situācijas laikā pieaug brīvprātīgā darba nozīme 

Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētāja 

un kustības paliec-majas viena no veidotājiem Inese 

Vaivare un invalīdu un viņu draugu biedrības 

APEIRONS valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis 

šīsnedēļas LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” dalījušies 

ar savu pieredzi, stāstot par nevalstisko organizāciju 

darbību un palīdzības sniegšanu Covid-19 ārkārtējās 

situācijas laikā.  

“Cilvēkiem Latvijā dažreiz ir bail ļaut sev palīdzēt, jo mēs 

esam gatavi sasparoties tikt galā paši, bet šajā krīzē mums 

ir jāmācās arī ļaut sev palīdzēt. Šobrīd ir vairāk ir 

palīdzētāju nekā to, kuri grib, lai viņiem palīdz,” atklāj brīvprātīgo palīdzības kustības paliec-majas.lv 

pārstāve Inese Vaivare. Inese mudina cilvēkus nekautrēties un teikt, kas ir vajadzīgs, lai citi viņiem 

varētu palīdzēt. Brīvprātīgie palīdz pārtikas un citu ikdienas preču piegādi, vajadzības gadījumā izved 

pastaigā mājdzīvnieku. Var arī vienkārši piezvanīt un parunāties, ja vienam mājās kļūst skumji. 

Kustības paliec-majas.lv tālrunis palīdzības pieteikšanai ir 25661991. Sociālās distancēšanās laikā ir 

būtiski pieaugusi brīvprātīgā darba nozīme un arī pieaug iespējas šādu palīdzību saņemt. 

Arī invalīdu un viņu draugu biedrības APEIRONS valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis atzīst, ka darbs 

turpinās un tāpat palīdz cilvēkiem risināt gan sociālos, gan nodarbinātības jautājumus. Ir daudzi 

cilvēki, kas zvana un prasa, kā rīkoties šajā situācijā, interesējas, kas notiks. APEIRONA pārstāvji arī 

paši zvana cilvēkiem un interesējas, kā viņiem klājas. 

“Cilvēki ir kļuvuši nedaudz iecietīgāki, pacietīgāki un zvana tikai brīžos, kad jūt, ka nevar paši 

situāciju atrisināt. Ja kaut kas īpašs viņiem ir bijis, ko var pieciest, tad nav kategorisku prasību, ka man 

vajag. Cilvēki mēģina saliedēties un būt kopā ar pārējiem, paciest neērtības, kuras ir veidojušās šajā 

situācijā,” atzīst Ivars Balodis. Nevalstiskās organizācijas ir tās, kurās cilvēki mēģina šādos krīzes 

apstākļos sanākt kopā un mēģina rast risinājumus. Reizēm rodas brīnišķīgas idejas, kā palīdzēt, 

kā risināt kādas situācijas. 

“Nevalstiskās organizācijas vienmēr ir bijušas tās, kuras brīvprātīgi mēģina iesaistīties un atrisināt tādas 

lietas, kas krīzes apstākļos valdībai varbūt piemirstas vai nav laika, vai kapacitātes. Tad ir nevalstiskās 

organizācijas un platformas,” uzskata Ivars Balodis. Pilnu interviju iespējams noklausīties un lasīt šeit. 

 

Delna sniedz komentārus un ieteikumus, kā mazināt korupcijas riskus šajā 

ārkārtējā situācijā 

Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai cīnītos ar Covid-19 pandēmiju. Ārkārtējās situācijas laikā 

Saeima, Ministru kabinets, Krīzes vadības padomes locekļi un citas amatpersonas lēmumus 

pieņemt ātri, tiek nodrošināta to operatīva izpilde. Taču šādā situācijā var palielināties arī 

negodprātīgu amatpersonu vēlme uz laiku paplašinātās pilnvaras izmantot savtīgam labumam, 

riskējot ar demokrātijas kvalitāti. Var palielināties arī krāpšanas, kukuļošanas un korupcijas riski, jo 
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lēmumi par ļoti lielu naudas līdzekļu, kas tiek piešķirti krīzes risināšanai, izlietojumu ir jāpieņem un 

jāīsteno ātri. 

Piemēram, Ungārijā parlaments uz nenoteiktu laiku ir piešķīris ārkārtas pilnvaras premjerministra 

Viktora Orbana valdībai. Savukārt Brazīlijā ārkārtas publisko iepirkumu līgumus saņēma Veselības 

ministram un prezidentam pietuvināti uzņēmumi, lai gan piedāvātās cenas pat 12 reižu pārsniedza tirgus 

vērtību un konkurentu piedāvājumus. 

Kādi riski pastāv Latvijā un, kā tos mazināt, lai efektīvi novērstu iespējamo kaitējumu demokrātijai un 

sabiedrības veselībai? Biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna publicē 10 rekomendācijas valdībai, 

uzņēmējiem, sabiedrībai. Plašāk par ieteikumiem lasiet šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 
Jauno vides reportieru konkurss 

Vides izglītības fonds aicina jauniešus vecumā no 11 līdz 25 

gadiem piedalīties Jauno vides reportieru konkursā un aktualizēt šī 

brīža vides problēmas. Jaunie vides reportieri ir vides izglītības 

programma jauniešiem vecumā no 11 – 25 gadiem, kurā kopumā 

šobrīd ir iesaistījušies 360 000 jauniešu no 45 pasaules valstīm. 

Programmas mērķis ir pētīt un izzināt vides problēmas, 

popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus 

sabiedrības informēšanai. Latvijā jauniešiem katru gadu ir 

iespēja piedalīties apmācībās un konkursā. Attiecīgi katru gadu 

nacionālajā konkursā iesniegto labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kurā 

darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) 

valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko 

darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti.  

Konkursā jaunieši aicināti iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu viņiem un kopienai aktuālu vides 

problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai 

sabiedrībai viegli uztveramā veidā. Šajā gadā ieteicamie tematiskie virzieni ir klimata pārmaiņas, 

bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un vides piesārņojums, sasaistot tos ar ilgtspējīgās attīstības 

mērķiem. 

Konkursa darbus trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 

15-18, 19-25) vērtē žūrija. Dalībniekiem ir iespēja pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli, kā arī 

drīkst iesniegt vairāk kā vienu darbu konkursam. Termiņš darbu iesniegšanai Jauno vides reportieru 

konkursam ir 31. maijs. Plašāku informāciju par darbu iesniegšanu un konkursu var atrast šeit.  
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Sabiedrības integrācijas fonds turpinās uzsākto kustību “Dažādībā ir spēks”  

Kustība “Dažādībā ir spēks” vieno darba devējus, kuri 

uzskata dažādību par ieguvumu, iespēju un konkurences 

priekšrocību. Lai turpinātu kustības “Dažādībā ir spēks” 

aktivitātes, Sabiedrības integrācijas fonds 2020. gada 26.martā ir 

noslēdzis līgumu ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju 

parks”. 

Līguma ietvaros plānots turpināt 2018. gadā aizsākto kustību 

“Dažādībā ir spēks”, kuras galvenais mērķis ir veicināt 

dažādības vadības atpazīstamību darba devēju vidū. Dot 

iespēju ikvienam darba devējam pieteikties iekļaujošas darba 

vides izvērtēšanai, pretendēt uz kādu no ar iekļaujošu darba vidi saistītām nominācijām. Arī 

2020., 2021. un 2022. gadā tiks apkopoti labās prakses piemēri un izteikta atzinība tiem darba devējiem, 

kuri ievieš dažādības vadības principus un kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu 

diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā. Visi darba devēji, kas katru gadu 

iesaistīsies kustībā “Dažādībā ir spēks”, saņem individualizētus atbalsta pasākumus iekļaujošas darba 

vides veicināšanai. 

Kustība „Dažādībā ir spēks” ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienojas uzņēmēju, 

organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā 

vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība 

ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība. Pirmajā, 2018. gadā kustībai pievienojās un 

pašnovērtējumu veica 17 tālredzīgi darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji un otrajā, 2019. 

gadā, to skaits dubultojās – kopā 31 darba devējs. 

 

Latvijas Biškopības biedrības labdarības akcijas laikā saziedoti 2197 kg medus 

NMPD un slimnīcām 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) informē, ka Latvijas biškopji ziedos kopumā 2197 kilogramus 

medus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) un slimnīcām Latvijā. LBB pēc 

biškopes Ivetas Fricsones ierosinājuma 23.martā izsludināja labdarības akciju “Dāvini medu 

mediķiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam”, uz kuru ir atsaukušies 148 

Latvijas biškopji, lai atbalstītu Latvijas mediķus, kas rūpējās par valsts iedzīvotāju veselību. Kopā 

Latvijas biškopji no visas Latvijas akcijā ir sarūpējuši 2197 kilogramus medus, kas, iesaistot LBB 

nodaļu vadītājus un aktīvus biškopjus, tiks nogādāts NMPD un slimnīcām visā Latvijā, sākot no 

2.aprīļa. 

LBB informēja, ka labdarības akcijas mērķis ir atbalstīt NMPD un mediķus, kuri paaugstināta 

riska apstākļos saistībā ar Covid-19 turpina strādāt un visvairāk ir pakļauti inficēšanās riskam ar 

vīrusu.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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IV NVO sektorā Latvijā 

Microsoft atbalsta bezpeļņas un starptautiskās organizācijas COVID-19 krīzes laikā 
Reaģējot uz COVID-19 krīzi un novērtējot NVO 

ieguldījumu palīdzības sniegšanā ārkārtas situācijā 

nonākušajiem, kā arī to, ka bezpeļņas organizāciju 

darbībai ir vitāli svarīgi, lai gan darbinieki, gan 

brīvprātīgie spētu savā starpā sazināties ērti un 

bez pārrāvumiem, Microsoft piedāvā 

organizācijām iespēju izmantot bez maksas 

Microsoft Teams, lai atvieglotu organizāciju ikdienas 

darbu šajā laikā. 

Microsoft Teams ir vienota saziņas un sadarbības 

platforma, kas apvieno darba vietas čatu (tērzētavu), video sapulces, datņu uzglabāšanu, un var palīdzēt 

darbiniekiem un brīvprātīgajiem uzturēt saziņu. Teams ir daļa no Microsoft Office 365. Ja bezpeļņas 

organizācijai ir licencēta Office 365, tad jau ir pieejams Teams. Šobrīd Microsoft Tech for Social 

Impact kā ziedojumus un kā maksas pakalpojumus piedāvā vairākas īpašas iespējas atbilstošām 

bezpeļņas organizācijām. Pieejami gan Office 365 Business Essentials, gan Microsoft 365 Business, 

kā arī Office 365 E1, kas domāts lielākām organizācijām.  

Šobrīd bezpeļņas organizāciju brīvprātīgajiem tiek piedāvāts Office 365 E1 uz 6 mēnešiem. Tas 

ietver gan Teams, gan e-pastu, kā arī datņu glabāšanu un daudz ko citu. Piedāvājums ir paredzēts 

organizācijām, kurām nepieciešams vienots risinājums, lai brīvprātīgie COVID-19 apstākļos spētu 

strādāt attālināti. Pēc sešiem mēnešiem, kad šis piedāvājums būs beidzies, bezpeļņas organizācijas varēs 

izvēlēties saviem brīvprātīgajiem maksas Office 365 E1 vai Office 365 F1. Plašāk par iespēju izmantot 

šo piedāvājumu lasiet šeit.  

 

Lai rastu Covid-19 krīzes risinājumus, notiks pasaules lielākais tiešsaistes hakatons 

“The Global Hack” 

No 9. līdz 12. aprīlim notiks pasaules lielākais tiešsaistes hakatons “The Global Hack”, lai palīdzētu 

Latvijas un citām pasaules valstīm risināt Covid-19 radīto krīzi. Hakatons jeb tehnoloģiju maratons ir 

pasākums, kurā noteiktā laika posmā dalībnieki meklē atbildes un risinājumus kādai kopējai problēmai. 

“The Global Hack” tiks sadalīts 11 tematiskajos virzienos, kas veidoti, vadoties pēc ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Hakatona “The Global Hack” tematiskie virzieni ir: māksla un 

radošums, reaģēšana krīzes situācijā, ekonomika, izglītība, atbalsts, vide, pārvaldība, veselība un 

labsajūta, mediji un izklaide, garīgā veselība, kā arī darbs. Katrs tematiskais virziens hakatona laikā 

norisināsies atsevišķi un tā dalībnieki meklēs risinājumus, lai palīdzētu sabiedrībai izkļūt no Covid-

19 radītās krīzes. Īpaši dalībnieki aicināti dot pienesumu ekonomikas tematiskajam virzienam, kura 

vadītājs hakatonā būs Stīvs Džarvetsons, uzņēmumu Tesla un SpaceX valdes loceklis. Hakatona 

noslēguma dienā, 12. aprīlī, ikviens varēs uzzināt katra tematiskā virziena rezultātus un galvenos 

secinājumus. 

Hakatonā var piedalīties ikviens un, jo lielāks dalībnieku skaits, jo lielāka iespēja atrast unikālus krīzes 

risinājumus. Tāpēc svarīgi, lai hakatonā piedalītos pēc iespējas vairāk dalībnieku, tostarp no dažādām 

nozarēm un valstīm. Tieši mazo valstu pieredze, saskaroties ar globālām problēmām, bieži vien 

palīdz atrast efektīvākos risinājumus. Piemēram, sadarbībā ar Latvijas ārstiem, līdzīgā hakatonā tika 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://news.microsoft.com/en-cee/2020/03/26/atbalstam-bezpelnas-un-starptautiskas-organizacijas-covid-19-krizes-laika/
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rasts risinājums jaunam sejas vairogu dizainam, kas palīdz mazināt inficēšanās ar Covid-19 risku. Lai 

piedalītos hakatonā kā komandu mentoram, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu šeit.  

Lai piedalītos hakatonā kā atbalstītājam vai izveidotu komandu ar kolēģiem vai draugiem kopīgu ideju 

īstenošanai, kas palīdzētu pasaulei,ienākt šeit. Vairāk informācijas par ekonomikas tematisko virzienu 

šeit.Vairāk informācijas par hakatonu var atrast  šeit.  

Ideju un izaicinājumu iesniegšana līdz ar reģistrēšanos hakatonam ir atvērta ikvienam līdz 6. 

aprīlim. Komandu veidošana pieteiktajām idejām notiks no 6. līdz 8. aprīlim. “The Global Hack” 

hakatons sāksies 9. aprīlī un notiks līdz 11. aprīlim. 

 

Notiks online seminārs “Darba organizēšana virtuālajā vidē” 

NVO pārstāvji tiek aicināti pieteikties NVO nama organizētam attālinātam 

semināram “Darba organizēšana virtuālajā vidē”. Seminārs notiks  

ceturtdien, 2020. gada 9. aprīlī, plkst. 13.00. Semināra aptuvenais 

ilgiums ir divas stundas. 

Semināra laikā dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar dažādiem rīkiem 

darba un privātās dzīves organizācijai digitālajā vidē, kā arī ar 

padomiem, kā organizēt attālinātas sanāksmes, tikšanās, kura 

elektroniskā platforma ērtāka mazām grupām, kura lielām, kurās var 

ierakstīt video, kurās pieejams čats u.tml. Dalībnieki saņems arī 

padomus, kā organizēt savas komandas darbu laikā, kad strādājam 

attālināti, lai varētu pārliecināties, ka darbi tiek paveikti. 

Semināru vadīs lektore Kristīne Tjarve, komunikācijas profesionāle, Latvijas asociācijas sabiedrisko 

attiecību profesionāļiem valdes locekle,  vairāku nevalstisku organizāciju biedre, mācībspēks Latvijas 

augstskolās. Seminārs notiks tiešsaistē – Webex platformā. Interesentiem, kuri būs pieteikušies, dienu 

iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrēties semināram iespējams šeit.  

 

Daugavpilī Erasmus+ projektos aktualizē sociālās integrācijas jautājumu 

Daugavpils izglītības iestādēs – gan pirmsskolas, gan 

vidusskolās, gan profesionālajās vidusskolās - tiek īstenoti 

vairāki desmiti Erasmus+ projekti. Kopumā pašvaldības 

izglītības iestādēs kopš 2014. gada apgūts aptuveni pusotrs 

miljons eiro, tērējot tos nevis infrastruktūras attīstībai vai 

iekārtu iegādei, bet cilvēku apmācībai, mobilitātēm. 

Viens no Erasmus+ projektiem divu gadu garumā 

notika arī Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā. 

Projektā “Kopābūšana pasaulē: ierobežotas iespējas un migrācija” liels akcents likts uz sociālo 

integrāciju, tostarp attiecībā uz bērniem ar īpašām vajadzībām. Angļu valodas skolotāja un projekta 

koordinatore Ludmila Lastovka uzsver, ka bez skolā gūtajām zinībām svarīga ir arī emocionālā izglītība. 

Iesaistījušies šajā projektā, lai parādītu savas skolas skolēniem, ka “ir arī cita dzīve un ir bērni ar 

veselības un sociālām problēmām”. 

http://www.nvo.lv/
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Projekta partneri bija Slovākija, Slovēnija, Portugāle, Rumānija, Francija, Turcija, bet sadarbības 

partneri - Naujenes bērnunams, bērnunams-patversme Priedīte, Medumu speciālā internātpamatskola un 

Daugavpils 1. speciālā pamatskola. Plašāk par projektu lasiet šeit.  

 

Izsludina Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu 

atbalsta konkursu 

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu 

problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada 

pašvaldība izsludina novada nevalstisko organizāciju 

projektu atbalsta konkursu. Pašvaldība līdzfinansējumu 

piešķir pretendentiem, kuru projekti veicina iedzīvotāju un 

nevalstisko organizāciju aktivitāti un līdzdalību aktuālu 

problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes 

uzlabošanu, atbalstot publiski pieejamas infrastruktūras 

izveidi Ķekavas novadā (ielas, ietves, gājēju celiņi, 

apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu 

elementi , vides labiekārtošana, u.c.). Būtiski, ka viens 

pretendents budžeta gadā var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu. 

Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt 

Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu no 300 līdz 

3000 eiro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējām izmaksām. Fizisko personu un nevalstisko 

organizāciju projektu atbalsta konkursa organizēšanai kopumā piešķirti līdzekļi 12 000 EUR apmērā. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 20.maijam., projektu realizācijas termiņš – līdz 2020. gada 30. 

novembrim. Projekta pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju var iesniegt līdz 2020. gada 20. 

maijam. Iesniegšanas iespējas: elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, 

nosūtot uz e-pastu novads@kekava.lv; papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no 

Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, 

Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”), papildus projektu nosūtot arī elektroniski (nav 

nepieciešams elektroniskais paraksts), uz e-pastu  nvo@kekava.lv. Plašāku informāciju par projekta 

konkursu iespējams atrast šeit.  

 

Eiropas Komisijas granta projektu konkurss pilsoniskās sabiedrības attīstības 

atbalstam Gruzijā 

Izsludināts Eiropas Komisijas granta projektu konkurss pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalstam 

Gruzijā (Support for civil society development in Georgia, EuropeAid/167370/DD/ACT/). Konkursā 

pieejamais budžets ir 8,2 milj. EUR. Granta apmēri ir no 400 000 – 3 000 000 EUR, atkarībā no 

kategorijas (maksimālais EK līdzfinansējums – 90-95%, atkarībā no kategorijas).  

Konkrētie mērķi konkursa kategorijām (lots): 

 Stiprināt Gruzijas pilsoniskās sabiedrības vispārējo ilgtspēju, sniedzot ieguldījumu tās veicinošās 

vides, spēju, pārredzamības un atbildības uzlabošanā visos pilsoniskās sabiedrības līmeņos 

iekļaujošā veidā un visā valstī (pieejamais finansējums - 3 mlj. EUR); 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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 Veicināt labvēlīgākas ekosistēmas izveidi sociālajai uzņēmējdarbībai (pieejamais finansējums - 1 

mlj. EUR); 

 Palielināt vietējo pilsonisko sabiedrības organizāciju (PSO) kompetenci, lai labāk pildītu to 

funkcijas kā uzticamiem pārvaldības un attīstības dalībniekiem vietējā, reģionālā un valsts 

līmenī, kas veicina iekļaujošu un pilnvarotu sabiedrību Gruzijā (pieejamais finansējums - 2 mlj. 

EUR); 

 Pastiprināt PSO lomu cīņā pret klimata pārmaiņām un mazināt to nelabvēlīgo ietekmi, tostarp 

vides degradācijas negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību (pieejamais finansējums - 1 mlj. 

EUR). 

 Veicināt pamatbrīvības un cilvēktiesības, atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 

aktīvi darbojas cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanā un aizsardzībā (pieejamais finansējums 

– 1,2 mlj. EUR) 

Konceptu iesniegšanas termiņš ir 15. maijs. Aicinām pievērst uzmanību iesniedzēju atbilstības 

kritērijiem. ES dalībvalstīs dibinātas PSO var būt vadošie partneri (lead applicant) tikai 

pieteikumiem 1-4 kategorijās un ar nosacījumu, ka tiek piesaistīti partneri (co-applicants) no 

Gruzijas. Konkursa paziņojumu iespējams  atrast šeit.   

 

Jelgavas pašvaldība Covid-19 krīzes laikā sniedz atbalstu arī biedrībām un 

nodibinājumiem 

Vēlamies padalīties ar pozitīvu piemēru - Jelgavas domes sēdē pagājušajā nedēļā deputāti pieņēmuši 

vairākus lēmumus, kas paredz atbalstu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem,tai skaitā 

biedrībām un nodibinājumiem,  kuri ārkārtas situācijas dēļ nonākuši grūtībās. 

Ar domes lēmumiem noteikts, ka krīzes skartie uzņēmēji, tai skaitā arī nevalstiskajām organizācijām, , 

šobrīd atbrīvoti no pašvaldības kustamās un nekustamās mantas nomas maksas vai arī tiem noteikta 

minimālā nomas maksa; privātās pirmsskolas izglītības iestādes un aukles saņem pašvaldības 

finansējumu pilnā apmērā neatkarīgi no bērnu skaita iestādē; krīzes skartās ģimenes ar bērniem saņem 

atbalstu ēdināšanai; persona, kura krīzes situācijā nespēj nodrošināt pamatvajadzības, saņem pabalstu 80 

eiro; pārcelti NĪN nomaksas termiņi. 

Domes lēmums paredz, ka krīzes laikā komersantiem, fiziskām personām, kas veic saimniecisko 

darbību un ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās 

darbības veicējas, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, kuri nomā pašvaldībai piederošo mantu 

(kustamo mantu un nekustamo īpašumu), nav jāmaksā noteiktā nomas maksa, un tiem nepiemēro 

kavējuma procentus un līgumsodu samaksas kavējuma gadījumā. Plašāk ar Jelgavas domes 

noteiktajiem atbalsta pasākumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
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V LV PORTĀLĀ 
PDF izsludina pieteikšanos “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020” 

Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb ūdens aizaugšana ar aļģēm, ko 

galvenokārt izraisa barības vielu noplūde, ir nozīmīgākais Baltijas jūras piesārņojuma avots. Pasaules 

Dabas Fonds (PDF) izsludina konkursu “Baltijas jūras lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 

2020”, lai godinātu lauksaimniekus Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kuri meklē risinājumus un 

ievieš tos praksē, mazinot negatīvo ieteikmi uz Latvijas iekšzemes ūdeņu un Baltijas jūras 

kvalitāti. Konkursam var pieteikties ikviena Latvijas teritorijā esoša saimniecība, kas ievieš risinājumus 

barību vielu noplūdes mazināšanai, kā arī īsteno citas videi draudzīgas prakses. 

Lai pieteiktos konkursam, dalībniekam ir jāiepazīstas ar konkursa vērtēšanas kritērijiem pdf.lv un jāsūta 

motivācijas vēstule, īsi izklāstot, kādas videi draudzīgas prakses lauksaimnieks ievieš savā saimniecībā. 

Motivācijas vēstuli jāsūta uz info@pdf.lv līdz 2020. gada 5. maijam (neieskaitot). Neskaidrību 

gadījumā sazināties ar Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Magdu 

Jentgenu, pa e-pastu: mjentgena@pdf.lv. Plašāku informāciju par konkursu var atrast šeit. 

 

Saeima atbalsta bargākus sodus par ārkārtējās situācijas ierobežojumu 

neievērošanu 

Saeima piektdien, 3. aprīlī, atbalstīja 

grozījumus, kas paredz paaugstināt naudas 

sodu par ārkārtējās situācijas un 

izņēmuma stāvokļa laikā noteikto 

ierobežojumu un epidemioloģiskās 

drošības prasību pārkāpšanu. Izmaiņās 

noteiktas arī jaunas sankcijas – naudas sods 

par informācijas nesniegšanu ārkārtējās 

situācijas laikā un par nepatiesas informācijas 

sniegšanu dīkstāves pabalsta saņemšanai. Kā 

skaidro Valsts policijas priekšnieka 

pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins, līdz 

šim vairākas personas klaji ignorējušas citu 

personu un sabiedrības intereses. 

Atbilstoši Valsts policijas (VP) sniegtajai informācijai no 13. marta līdz 3. aprīlim policija par ārkārtējās 

situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu veikusi 14 

426 pārbaudes, uzsākusi 446 administratīvās lietvedības, 280 resoriskās pārbaudes un noformējusi 53 

administratīvā pārkāpuma protokolus. VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Simona 

Grāvīte norāda, ka pārsvarā konstatēti pašizolācijas pārkāpumi. 

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, pašlaik, lai samazinātu Covid-19 izplatību valstī, Ministru kabinets 

(MK), ņemot vērā kompetento iestāžu sniegto informāciju, operatīvi lemj par dažādu nepieciešamo 

pasākumu un ierobežojumu noteikšanu valstī. Vienlaikus atbildīgās iestādes ir konstatējušas, ka 

dažas personas noteiktos aizliegumus un ierobežojumus neievēro, tādējādi būtiski apdraudot 

apkārtējos līdzcilvēkus un sabiedrību, kā arī veicinot nekontrolētu Covid-19 izplatību valstī. 

Plašāk par jaunajiem ierobežojumiem lasiet šeit. 
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https://lvportals.lv/skaidrojumi/314891-saeima-atbalsta-bargakus-sodus-par-arkartejas-situacijas-ierobezojumu-neieverosanu-2020
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Sociālās uzņēmējdarbības regulējumam divi gadi 

Trešdien, 1. aprīlī, aprit divi gadi kopš stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums. Tas sniedz iespēju iegūt 

sociālā uzņēmuma statusu tiem uzņēmumiem, kuri savai darbībai ir izvirzījuši sociālus mērķus. Likumā 

ir noteikta sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kārtība, sociālo uzņēmumu reģistrēšanas un uzraudzības 

kārtība, kā arī noteiktas priekšrocības un atvieglojumi, kādi pienākas sociālajam uzņēmumam. 

Likuma darbības pirmā gada laikā Labklājības ministrija (LM), kura ir atbildīga par likuma īstenošanu, 

piešķīra sociālā uzņēmuma statusu 49 komersantiem. Arī otrā gada laikā uzņēmumi bijuši tikpat aktīvi 

un sociālā uzņēmuma statusu ieguvuši vēl 48 uzņēmumi. Kopumā Latvijā šobrīd ir 97 sociālie 

uzņēmumi. Joprojām populārākā joma, kurā darbojas sociālie uzņēmumi, ir darba integrācija, 

kurā darbojas 32 procenti no reģistrētajiem uzņēmumiem. Šo uzņēmumu mērķis ir nodarbināt 

sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvjus. Savukārt audzis ir to uzņēmumu 

īpatsvars, kuri darbojas izglītības jomā – skolas un pirmskolas iestādes, kas bieži izmanto alternatīvas 

metodes, ļaujot iekļauties klases kolektīvos arī skolēniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat sociālie 

uzņēmumi nodarbojas ar sporta, veselības veicināšanas un medicīnas pakalpojumiem, kā arī vides 

un dzīvnieku aizsardzību. 

Pat ikdienišķās situācijās sociālajiem uzņēmējiem ir grūtāk nodrošināt konkurētspēju ar jau ierastās 

uzņēmējdarbības veida komersantiem. Lai sociālajiem uzņēmumiem ļautu labāk iekļauties biznesa 

apritē, LM sadarbībā ar Altum tiem sniedz finanšu atbalstu grantu veidā. Lai uzņēmums varētu saņemt 

grantu, tam ir jāizstrādā biznesa plāns, kas apraksta ieplānotās aktivitātes un apliecina uzņēmuma 

dzīvotspēju ilgtermiņā. No 97 reģistrētajiem sociālajiem uzņēmumiem grantus ir saņēmuši 33 

uzņēmumi par kopējo summu, kas pārsniedz 1,4 miljonus eiro. Sociālās uzņēmējdarbības finansēšana 

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros tika uzsākta jau 

pirms likuma stāšanās spēkā, un šī pilotprojekta ietvaros Altum grantus ir saņēmuši 33 uzņēmumi un 

nevalstiskās organizācijas (pilotprojektā varēja piedalīties arī NVO) par kopējo summu, kas pārsniedz 

2,6 miljonus eiro. Plašāk lasiet šeit.  

 

VI PASAULĒ 
Iespēja pieteikties stratēģiskajām partnerībām 

 

Culture360.ASEF.org aicina valsts aģentūras un 

privātos fondus, kuri darbojas mākslā, kultūrā, 

radošās industrijas, kultūras diplomātijas un 

digitālās nozares, sadarboties ar Āzijas un Eiropas 

fondu (Asia-Europe foundation -ASEF). Kopš 2008. 

gada ASEF mākslas un kultūras vietne - 

culture360.ASEF - nodrošina sabiedrībai piekļuvi 

attiecīgajai digitālajai informācijai par mākslu un kultūru atsevišķiem māksliniekiem, mākslas 

organizācijām un politikas veidotājiem visās Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) 51 valstī.  Tīmekļa 

vietni īpaši atzīst nozares profesionāļi un eksperti, kuri to uzskata par starpreģionu un starpreģionālās 

kultūras sadarbības veicinātāju. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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Demokrātisko vērtību organizācija Izraēlā 

Demokrātiskais institūts - sabiedrībai un izglītībai (The Democratic Institute – Society and Education) ir 

Izraēlas nevalstiskā organizācija, kas Izraēlā veicina demokrātisko kultūru, lai radītu jēgpilnas 

pārmaiņas sabiedrībā. Demokrātiskais institūts ir unikāls ar to, ka atbalsta demokrātisko vērtību attīstību 

visās kopienās, kuras darbojas sabiedriskajā telpā. Institūta mērķis ir attīstīt demokrātisko kultūru 

un radīt līdztiesīgāku sabiedrību, kurā notiek starpnozaru dialogs, telpa dažādiem viedokļiem un 

pieejām, kā arī pilnīga diskriminācijas nepieļaušana.Vairāk par organizācijas darbu var uzzināt šeit. 

 

Uzmanības centrā - nacionālie kontaktpunkti  

Central Baltic Programme ir uzsākusi mini rubriku, kurā iepazīstina ar 

nacionālo kontaktpunktu darbiniekiem no visas programmas teritorijas. 

Nacionālie kontaktpunkti ir saikne starp programmu un reģioniem. Tie 

informē par finansēšanas iespējām un sniedz pirmo informāciju 

potenciālajiem pretendentiem. Kontaktpunkti arī palīdz ar partneru 

meklēšanu un seko projektiem, lai dalītos / izplatītu projektu 

rezultātus un paziņotu par pārrobežu sadarbības priekšrocībām. 
Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Mēs esam kopā Eiropas solidaritātes garā 

Šis pārmaiņu laiks mūs aicina uz globālu solidaritāti – uz to aicina arī Eiropas filantropijas fondi, 

kuri ir nākuši klajā ar paziņojumu par atbalstu un birokrātijas mazināšanu saviem partneriem – 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un aktīvistiem. Organizācijas tiek aicinātas pievienoties un 

atbalstīt šo paziņojumu, rakstot zu e-pastu jredding@efc.be. 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 Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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