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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Notiks pirmā NEPLP SKP apakškomisijas sēde jaunā sastāvā  

9. martā plkst. 15.00 Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) 

direktore Kristīne Zonberga piedalīsies *Nacionālās 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 

Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sēdē, kas būs arī 

pirmā Kristīnes Zonbergas sēde NEPLP SKP Sabiedriskā 

pasūtījuma apakšpadomes sastāvā. 

Jau iepriekš vēstījām, ka pamatojoties uz biedrības “Latvijas 

Pilsoniskā alianse” 2020.gada 20.janvāra iesniegumu, NEPLP 6. 

februārī nolēma grozīt NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes 

Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomes sastāvu, izslēdzot no tās 

Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvi Zaigu Pūci un iekļaujot tās sastāvā Latvijas Pilsoniskās alianses 

direktori Kristīni Zonbergu. 

Sēdes gaitā tiks runāts par šādiem jautājumiem: 

• 2019. gada Latvijas televīzijas un Latvijas radio Sabiedriskā pasūtījuma atskaite (SP); 

• Priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana līdzpriekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana; 

• NEPLP darba grafiks un jaunās SP vadlīnijas 2021.gadam. 

*NEPLP ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas darbojas, pamatojoties uz Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likumu un pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā 

arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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Piesaki savu klasi programmai Rīgas “Jaunais pilsonis”! 

Aicinām Rīgas skolas līdz 23. martam pieteikt 7. - 12. klases 

izglītības programmai #RīgasJaunaisPilsonis 2019./2020.mācību 

gada pavasara semestrim. Programmas ietvaros uz skolām dosies 

Latvijas Pilsoniskās alianses lektori, kuri kopā ar skolēniem 

diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību 

saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot izpratnes 

paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības 

sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā 

arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt 

pilsoniski aktīviem, jauniem pilsoņiem. Katra klase iegūs 

zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, kā arī skolēniem būs 

iespēja darboties praktiski. Programmas ietvaros katra klase piedalās 

četros posmos (vienas mācību stundas garumā), kas sastāv no: 

informatīvas lekcijas, diskusijas, interaktīvās spēles “Četri stūri”, kas 

izveidota saskaņā ar Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu 

metodoloģiju, kā arī pilsoniskās aktivitātes, kas skolēniem jāveic kā 

mājas darbs - svarīgi, ka visas veiktās iniciatīvas piedalīsies arī 

balvu konkursā. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit. Aicinām skolām būt aktīvām un 

iesaistīties!  Pieteikumu anketu var atrast šeit. 

 

Aktivitāte tiek līdzfinansēta Rīgas  domes Izglītības,  kultūras  un  sporta  

departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 

 

Kandavā notiks NVO forums “Savu vidi radi pats!” 

Nodibinājums „Kandavas novada iespēju fonds” (KNIF) aicina Kandavas 

novada nevalstiskās organizācijas (NVO) un sabiedrības iniciatīvu grupu 

līderus uz forumu, vienkopus pulcējot dažādu profilu NVO pārstāvjus un 

aktīvos iedzīvotājus. Forums notiks 14.martā plkst. 11.00- 15.00, 

Zemītes Tautas namā. Pasākuma laikā plānotas šādas aktivitātes:   

1. NVO un sabiedrības iniciatīvu grupu iepazīšanās un savas darbības 

prezentācijas un ideju  iedvesmai rosīgāko kaimiņu aktivitāšu 

prezentācijas. 

2. Interešu aizstāvības jautājumi - kā aktīviem iedzīvotājiem vai 

organizācijai savas intereses pārstāvēt pašvaldībā, Ministru kabinetā, 

Saeimā – apmācības vadīs biedrības Latvijas Pilsoniskā alianses 

direktore Kristīne Zonberga. 

3. Iepazīšanās ar piedāvājumu un pieteikšanās apmācībām Kandavas 

novadā “Līderu akadēmija”- prezentē Kurzemes NVO centrs. 

4. Projektu konkursa ”Dari pats” prezentēšana un izsludināšana – KNIF. 

5. Individuālas konsultācijas aktīvajiem iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegs 

Latvijas Pilsoniskās alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne. Lūgums konsultācijām iepriekš 

pieteikties šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/jaunais_pilsonis_nolikums.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1rzw2CqEIwzEIzC3PNVmlqdvCVoSOEvVPtw7ynrGZ8l8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1IcNctu7R-WV4bBndDKWSUCWZd8uwLKcHh_GVUJ7sTAk/edit
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Piesakoties, lūgums norādīt kādu NVO vai iniciatīvu grupu pārstāvat, cik dalībnieki būsiet, 

kontakttelefonu vai e-pastu. Pieteikties iespējams līdz 9. martam - gan elektroniski, rakstot uz  

knifkandava@inbox.lv, gan zvanot pa tālruni 26527265 (Ērodeja). Noteikti vēlamies pulcināt arī 

aktīvos iedzīvotājus – ja nepārstāvat nekādu biedrību, bet vēlaties piedalīties, droši piesakieties! 

Gaidīsim dalībniekus no Zantes, Zemītes, Vānes, Matkules,  Cēres, Kandavas pagasta un Kandavas 

pilsētas. Viens no galvenajiem foruma mērķiem ir Kandavas novada NVO tīklojuma stiprināšana, 

informācijas apmaiņa par Kandavas novada NVO aktivitātēm sabiedriskajā sektorā, kopīga 

diskutēšana par NVO. 

 

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

 

 

“Jaunais pilsonis” jauniešiem palīdz iepazīt politisko līdzdalību  

Šogad aprit desmit gadi kopš Latvijas Pilsoniskā alianse organizē 

pilsoniskās izglītības programmu “Jaunais pilsonis” ar mērķi 

veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz 

šim nav iekļauta mācību saturā. Arī 2019./2020. mācību gada 

pavasara semestrī NVO pārstāvji dodas uz Latvijas skolām, 

lai 7.-12. klašu skolēniem stāstītu par pilsonisko līdzdalību. 

Marta sākumā jau tika aizvadītas pirmās “Jaunā pilsoņa“ 

nodarbības Vaivaru pamatskolā un Vaiņodes vidusskolā, 

kurās tika apciemotas 7.-9. klases. Pie skolēniem viesojās 

“Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari” pārstāvis, kurš stāstīja par 

vienpadsmit pilsoniskās līdzdalības formām, kā arī izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri” un diskutēja 

par nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. Pēc tikšanās 

jaunieši tika aicināti veikt kādu pilsonisko iniciatīvu, kura būtu nozīmīga savas kopienas, apkārtējās 

vides vai sabiedrības labklājības veicināšanā.  

Pieteikšanās uz izglītības programmu “Jaunais pilsonis” turpinās līdz 9. martam, tāpēc aicinām 

Latvijas skol būt aktīvām un iesaistīties. Iespēju  pieteikties meklējiet šeit. 

Projekts “Jaunais pilsonis” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību 

Latvijā. 

 

 

Iespējams vēl pieteikties uz Aktīvo iedzīvotāju fonda atklāšanas pasākumu  

Jau šomēnes, 24. martā plkst. 11.00 Tallinas ielas kvartālā 

(Tallinas ielā 10, Rīgā) tiks atklāts Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF). 

Atklāšanas pasākumā piedalīsies arī Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga, kas ir arī AIF Padomes 

priekšsēdētāja. 

Pasākuma laikā interesenti varēs saņemt detalizētu informāciju par 

AIF darbību, tā četrām darbības programmām un finansējuma 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:knifkandava@inbox.lv
https://docs.google.com/forms/d/18CGQJOKLquiT2DMMazZ-ZhNRa69SMCJ5MfqQrtwBEj0/viewform?edit_requested=true
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saņemšanas iespējām Latvijā. Pieteikšanās pasākumam turpinās līdz 16. marta plkst. 12:00 – 

pieteikties iespējams šeit, taču pasākumu būs iespējams vērot arī tiešraidē. AIF atklāšanas un 

sadarbības veidošanas pasākumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts pārvaldes sektora, izglītības iestādēm. Plašāka informācija 

par pasākuma programmu pieejama šeit.  

 

Notikusi KNAB Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēde 
 

25.februārī notika Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas 

biroja Sabiedriskās konsultatīvās 

padomes (SKP) 66.sēde, kurā 

piedalījās arī Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore 

Kristīne Zonberga. SKP 66.sēde 

bija veltīta atskatam uz KNAB 

darba rezultātiem 2019.gadā 

un ieskatam turpmākajās 

prioritātēs, kas ietvertas 

Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja darbības 

stratēģijā 2020.-2022.gadam. 

KNAB pārstāvji sēdes dalībniekus iepazīstināja ar pagājušā gada biroja svarīgākajiem darbības 

rezultatīvajiem rādītājiem korupcijas novēršanas, korupcijas apkarošanas un politisko partiju finanšu 

kontroles jomās. Tāpat SKP locekļi tika iepazīstināti ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

pamatnostādņu 2015.-2020.gadam īstenošanas 2015.-2018.gadā starpposma novērtējumu un uzsākto 

darbu pie jaunā Korupcijas novēršanas un apkarošanas plāna 2021.-2025.gadam izstrādes.   

Diskusijas noslēgumā sēdes dalībnieki nonāca pie kopēja secinājuma, ka, lai panāktu efektīvāku 

rezultātu ikdienas darbā, jāturpina sadarbības attīstība, gan iespēju robežās biežāk organizējot 

SKP sēdes, gan plašāk izmantojot publisko un privāto partnerību.  

 

Aktīvi tiek diskutēts par *Brīvprātīgā darba likumu 

3. martā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga piedalījās pirmajā darba grupas sēde, kurā tika 

diskutēts par Brīvprātīgā darba likumu. Darba grupas 

sastāvā ir Saeimas deputāti, taču sēdē piedalījās arī 

Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un 

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, kā arī  eksperti no NVO: 

Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas skauti un gaidas, Latvijas 

Jaunatnes padome.  

Darba grupas mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba 

veikšanu Latvijā un veikt uzlabojumus Brīvprātīgā darba 

likumā. Visi darba grupas dalībnieki vienprātīgi apliecināja, 

ka izmaiņām ir jāveicina brīvprātīgais darbs un izmaiņas nedrīkst būt birokrātiskas brīvprātīgā darba 

veicējiem. Tika iezīmētas arī dažādas nepilnības kā, piemēram, trūkst visaptveroša pētījuma par jomu; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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nav skaidru motivēšanas instrumentu no valsts puses brīvprātīgā darba organizētājiem, veicinot plašāku 

brīvprātīgo kustības attīstību; ES fondu finansējums brīvprātīgajam darbam šobrīd nav piesaistāms, jo 

atbildīgajām institūcijām brīvprātīgā darba veicināšana nav noteikta kā funkcija u.c. jautājumi.  

Plānots, ka darba grupa likumprojektu izstrādās līdz 2020. gada jūnijam, līdz tam laikam 

regulāri tiekoties un izdiskutējot problēmjautājumus un iespējamos risinājumus. Latvijas 

Pilsoniskā alianse vērsa uzmanību, ka nevalstiskās organizācijas par likuma normām un to piemērošanas 

prakses problemātiku Saeimu un ministrijas informēja jau 2017.gadā, taču darbs pie brīvprātīgā darba 

tiesiskā regulējuma uzlabojumiem netika veikti, tādēļ novērtē šādu deputātu iniciatīvu. LPA atkārtoti 

nosūtīja 2017.gadā apkopotos NVO viedokļus, kā arī apņemas iesaistīties darba grupas darbā, 

sniedzot aktuālo informāciju un priekšlikumus kā sistemātiski veicināt brīvprātīgā darba kustību 

Latvijā. Tāpēc vēlamies aicināt visus brīvprātīgā darba veicējus un organizatorus sniegt 

ieteikumus un priekšlikumus brīvprātīgā darba regulējuma uzlabošanai - rakstot mums uz 

alianse@nvo.lv 

*Brīvprātīgā darba likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību 

brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas 

fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas 

nolūka. Plašāk ar Brīvprātīgā darba likumu iespējams iepazīties šeit. 

 

NAP2027 projekts virzās tuvāk apstiprināšanai 

LPA direktore Kristīne Zonberga 4. martā piedalījās 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde, kurā tika 

apspriests NAP2027 projekts, kas nosaka 

stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus 

Latvijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai 

nākamajiem septiņiem gadiem. Šajā plānošanas 

periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo, ir paredzēts 

ievērojams finansējuma pieaugums tieši 

cilvēkresursiem, tostarp ieguldot zinātnē un 

pētniecībā. Likts arī uzsvars uz tirgus nepilnību 

identificēšanu un finanšu instrumentu pilnveidošanu uzņēmējdarbībai. 

NAP2027 ietverto fundamentālo pārmaiņu virzienu īstenošana pamatota prioritātēs, rīcības virzienos un 

uzdevumos, kuri ir vērsti uz četru NAP2027 stratēģisko mērķu sasniegšanu (produktivitāte un ienākumi, 

vienlīdzīgas iespējas, sociālā uzticēšanās, reģionālā attīstība), tādējādi tuvinot Latviju Ziemeļvalstu 

sabiedrības pārvaldības modelim.  

Šobrīd darbs pie NAP2027 iegājis finiša taisnē - Ministru kabinets (MK) ir atbalstījis Pārresoru 

koordinācijas centra (PKC) izstrādāto projektu un turpmākie soļi tagad jāveic Saeimai - jālemj 

par NAP2027 apstiprināšanu.  

Plānots, ka Saeima šo dokumentu varētu apstiprināt martā, bet vēl gaidāmas vairākas komisijas sēdes un 

notiks detalizētāka NAP2027 gala redakcijas projektā iekļauto prioritāšu, rīcības virzienu un investīciju 

pasākumu apspriešana.  

 

  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums


  

(9/2020) 06.03.2020 

6 

Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/  

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

 

“Biedru telpā” – biedrība “Latvijas Operetes fonds”  

Dibināts 2013. gadā, lai, apvienojot profesionālu mākslinieku un 

sabiedrības centienus, atjaunotu skatītāju iecienīto Operetes 

teātri Rīgā ar trupu, orķestri un atbilstošām telpām, un 

izveidotu laikmetīgu un multižanrisku profesionālo Operetes 

teātri, kas atvērts radošām izpausmēm un bāzēts uz klasiskām 

vērtībām un nodrošinās Latvijas skatītājam iespēju regulāri baudīt 

pilnvērtīgus klasiskās operetes un citu muzikālā teātra žanru iestudējumus.  

Vairāk par biedrības darbību un aktualitātēm lasiet  mūsu “Biedru telpas” intervijā ar “Latvijas Operetes 

fonda” dibinātāju, Operetes teātra vadītāju un pianisti Agiju Ozoliņu-Kozlovsku. Ar pilnu interviju var 

iepazīties 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.  

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Uz skatuves atgriežas mūzikls “Paukojam uz šmaukojam” 

22. martā plkst. 16:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Ziedoņa zālē notiks mūzikla “Paukojam un 

šmaukojam” izrāde, kas priecēs gan pirmskolas un 

jaunāko klašu bērnus, gan viņu vecākus – ikvienu, kam 

patīk bērnības draiskulību pilnās atmiņas.  

“Paukojam un Šmaukojam” ir nebēdnīgi muzikāla izrāde 

Brodveja stilā, dziesmu spēle bērniem, kurā trakulīgo ideju 

ģenerators Pauks un viņa draugs, gudrinieks Šmauks, kas 

dzīvo Ozolaines mežā, labu gribot, nemitīgi pastrādā kādas 

blēņas. Zaķēniem dzīve mežā ir jautra, dulluma un 

pārsteigumu pilna, un, lai arī kādam nedarbam seko bāriens, 

– viss galu galā beidzas labi un viņiem tiek piedots! 

Izrāde veidota pēc Enīdas Blaitonas populārās pasakas 

“Pauks un Šmauks” motīviem. Tajā skanēs Arvīda 

Žilinska bērniem veltītie dziesmu hiti, tādi kā “Rīta rosme”, 

“Dziesmiņa par mīļo māmiņu”, “Kaķīts mans”, “Dziesma par slinko Jānīti”, “Pulkstens deviņus jau 

zvana” un vēl citi. 

Lomās: Valērija Koļago, Laura Purena, Emīls Kivlenieks, Artūrs Mangulis, Kārlis Rūtentāls, Sabīne 

Krilova, Anastasija Dolgoņenko, Tatjana Kopača, Megija Krista Strautmane, Artūrs Zvirbulis, Andris 

Kipļuks, Inmārs Sikle, Lauma Priedīte un Operetes orķestra grupa džeza pianista Madara Kalniņa 

vadībā. Režisors Valdis Lūriņš, horeogrāfs Alberts Kivlenieks, kostīmu māksliniece Jurate Jurjāne-

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_latvijas_operetes_fonds_
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Silakaktiņa, scenogrāfs Oskars Dreģis, producente Agija Ozoliņa-Kozlovska. Plašāk par gaidāmo 

mūziklu un iespēju iegādāties biļetes atradīsiet šeit. 

 

Divas trešdaļas no 250 precēm, kas tika iegādātas tiešsaistes platformās, neatbilst 

drošuma prasībām 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija saņēma 

informāciju par Eiropas patērētāju organizāciju veiktiem 

testiem 250 elektroprecēm, rotaļlietām, kosmētikas un citām 

precēm, kas ir pieejamas tiešsaistes platformās - Amazon, 

AliExpress, eBay un Wish. Testi parādīja, ka 66% no 

izvēlētām precēm neatbilst ES preču drošuma 

regulējumam, radot patērētājiem elektriska šoka, 

ugunsgrēka vai nosmakšanas risku.  

Preces izrādījās nedrošas dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, 

neviens no četriem dūmu detektoriem nereaģēja uz dūmiem 

no degošas koksnes, kokvilnas un plastikāta. Savukārt 

neviens no septiņiem CO detektoriem nebija spējīgs konstatēt 

nāvejošo gāzes daudzumu, turklāt četri no tiem izrādījās pārāk klusi. Citi piemēri: 

1) USB lādētāji, ceļojumu adapteri un portatīvie lādētāji (power bank) - trīs ceturtdaļas no 36 precēm 

neizturēja elektrodrošuma testus. Šie produkti bieži vien bija lēti un no nezināmiem brendiem; 

2) Bērnu apģērbi ar garām auklām - 14 no 16 šādiem apģērbiem (piemēram, džemperi ar kapuci) 

neievēroja ES drošuma prasības, jo auklas bija pārāk garas vai atradās vietās, kurās, tās nedrikstēja būt, 

kas palielināja lietotāja nosmakšanas risku; 

3) Plastikāta rotaļlietas bērniem - 9 no 29 rotaļlietām tika pārkāpti ftalātu (vielu, kas var negatīvi 

ietekmēt lietotāju reproduktīvu veselību) robežlielumi, dažreiz pat līdz 200 reizēm! 

Lai arī tiešsaistes platformas pēc informācijas saņemšanas parasti aptur nedrošu preču tirgošanu, tomēr 

bieži vien tās pašas preces parādās platformās atkal.  

Viena no būtiskām problēmām ir saistīta ar to, ka platformas turētāji neuzskata sevi par atbildīgām par 

nedrošu preču tirdzniecību un, līdz ar to, iepriekš pietiekami nepārbauda tirgotāja uzticamību. 

Augstāk minētos testus veica neatkarīga starptautisko patērētāju pētījumu un testēšanas laboratorija 

(International Consumer Research and Testing jeb ICRT). Papildus informācija: www.pateretajs.lv  

 

Vides organizācijas aicina MP korekti atspoguļot situāciju attiecībā uz regulējumu 

par koku ciršanu un meža atjaunošanu 

Vides organizācijas – Pasaules Dabas fonds, Latvijas 

Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – pauž 

neizpratni par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa 

ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta 

paveikto iekļauto informāciju par regulējumu par 

koku ciršanu un meža atjaunošanu. 

Ziņojumā teikts, ka “Izstrādāts un atkārtoti izdiskutēts 

Valsts sekretāru sanāksmē regulējums par koku ciršanu un 

meža atjaunošanu, lai veicinātu meža ekonomisku, 

ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.operetesfonds.lv/jaunumi/uz-skatuves-atgriezas-iemilotie-varoni-pauks-un-smauks
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izmantošanu. Minētais regulējums izstrādāts pārdomāti, līdzsvarojot koku ciršanu ar produktīvu mežu 

atjaunošanu, kas sekmēs gan intensīvāku oglekļa piesaisti ilgtermiņā, gan veidos uzņēmējdarbības 

attīstības prognozējamību mežsaimniecībai.” 

Organizācijas norāda, ka šī informācija nekorekti atspoguļo situāciju attiecībā uz grozījumiem 

noteikumos par koku ciršanu mežā, un uzsver, ka nav pamata apgalvot, ka regulējums izstrādāts, 

lai “lai veicinātu meža ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu.”, un ka 

tas veikts “pārdomāti”. 

Vides NVO jau vairākkārt norādījušas, ka grozījumi, kas paredz tievāku koku un attiecīgi – jaunāku 

mežu – nociršanu kailcirtē nav paredzēti Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. 

gadam un tiem nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Plašāk par ziņojuma saturu 

iespējams iepazīties šeit. 

 

Izstrādāta rokasgrāmata un prezentācijas par pārtikas atkritumu samazināšanu 

Projekta “Ar cieņu par pārtiku” ietvaros 

biedrība Zaļā brīvība izstrādājusi 

materiālus tālākizglītotājiem – 

rokasgrāmatu un prezentācijas par 

pārtikas atkritumu samazināšanu. 

Rokasgrāmata veidota kā resurss, ko var 

pielāgot savas vai vietējās kopienas 

izpratnes veicināšanai, kā arī izmantot kā 

papildmateriālu mācību stundu, nodarbību 

un lekciju vadīšanā, mācību programmu 

īstenošanā vai pasākumu organizēšanā 

izglītības iestādē, pašvaldībā vai nevalstiskā organizācijā. Tajā var atrast praktiskus padomus, kā 

sagatavoties diskusijai ar mērķauditoriju un kā organizēt plānotos pasākumus par pārtikas 

atkritumu globālo ietekmi un risinājumiem to mazināšanai mājsaimniecībās. Prezentācijas var 

izmantot mērķauditorijas izpratnes veicināšanā par pārtikas atkritumu rašanos, globālajām ietekmēm un 

mazināšanu savā ikdienā. 

Drīzumā tiks organizēta pieteikšanās mācību semināriem, kuros varēs bagātināt tālākizglītotāju 

kompetenci globālās izglītības pieejas un dažādu metožu izmantošanā pārtikas atkritumu mazināšanas 

jautājumu aktualizēšanai formālajā un neformālajā izglītībā. Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit. 

 

“SUSTENTO” pārliecinās par Rīgas pils pieejamību 

Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji kopā ar Latvijas 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju 

“SUSTENTO” 27. februārī kopīgi izvērtēja Rīgas pils 

pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šāda 

iniciatīva kopā ar nevalstisko sektoru ir būtiska, 

pievēršot arī citu iestāžu, organizāciju un sabiedrības 

uzmanību, lai ikdienā risinātu vides pieejamības 

jautājumus ar mērķi solidarizēt un integrēt visas 

sabiedrības grupas. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.lob.lv/2020/03/vides-organizacijas-aicina-ministru-prezidentu-korekti-atspogulot-situaciju-attieciba-uz-regulejumu-par-koku-cirsanu-un-meza-atjaunosanu/?fbclid=IwAR1j4iLCJzqpghEnHfppvtr4mR_pbHFalDqWeBkcLjWfsMzpykONe1AKhVE
http://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/?fbclid=IwAR0OFlyya9HaY3xSOWdgJuhYUBqDyrTl0CHfRAGdzrj_mLWv-WTYUP7Lgqg
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Pēc Rīgas pils iepazīšanas “SUSTENTO” pārstāve Linda Cērpa atzina, ka pils telpas 

apmeklētājiem ar kustību traucējumiem kopumā ir labi pieejamas: “Jāatzīst, ka vides pieejamība 

Rīgas pilī ir ļoti laba, it īpaši ņemot vērā ēkas vecumu un tās kultūrvēsturisko statusu. Viss nav ideāli, ir 

dažas lietas, kur ir iespējams rast uzlabojumus, piemēram, uzbrauktuves padarīt lēzenākas, nodrošināt 

pietiekamu apgaismojumu telpās, kas piekļaujas liftiem, tomēr kopējā situācija ir ļoti laba.” 

“SUSTENTO” pārstāvēja vides pieejamības eksperte Daiga Veinberga un Linda Cērpa. Plašāk par šo 

iniciatīvu lasiet šeit. 

 

Klubs “Māja” piedāvā prakses vietas 

Šobrīd biedrībā ir brīvas šādas prakses vietas:  

1) Sabiedrisko attiecību speciālists/e. Šī pozīcija ir piemērota jauniešiem ar vēlmi pārvaldīt dažādus 

medijus un celt kopīgo organizācijas tēlu pasaulē. Pienākumi ietver mediju uzturēšanu un 

pārvaldīšanu atbilstoši organizācijas vizuālās identitātes norādījumiem;jaunu biedru piesaiste; jaunu 

marketinga stratēģiju ieviešana un pielietošana. 

2) Projektu koordinators/e. Šajā pozīcijā tiek sniegts ieskats dažādu projektu aspektu koordinēšanā 

un pārvaldīšanā. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir cieša kontakta uzturēšana ar Eiropas klubiem 

un to pārstāvjiem. Šīs pozīcijas amata pildītājam ir jāveicina biedru iesaiste dažādās aktivitātēs, kā 

arī jāveicina pašu biedru iniciatīvu izpildīšana. 

Intereses gadījumā lūgums sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz birojs@klubsmaja.lv.  

 

Prezidents atzinīgi novērtē veselības sektora NVO ieguldījumu veselības aprūpes 

sakārtošanā 

Valsts prezidents Egils Levits 3. martā Rīgas pilī tikās ar 

Latvijas Ārstu biedrības prezidenti Ilzi Aizsilnieci, 

Latvijas Jauno Ārstu asociācijas vadītāju Kārli Rāceni, 

Latvijas Māsu asociācijas vadītāju Ditu Raisku un 

Latvijas Vecmāšu asociācijas vadītāju Viju Bathenu-

Krastiņu, lai turpinātu dialogu ar nevalstisko sektoru par 

aktuālās situācijas redzējumu veselības aprūpes reformā. 

Latvijas Ārstu biedrības prezidente informēja par 

veselības aprūpes nevalstiskā sektora iesaistīšanos 

Valsts kancelejas organizētajā darba grupā par 

veselības aprūpes sistēmas reformu – gan saistībā ar 

slimnīcu līmeņu noteikšanu, gan pilna laika darba ekvivalentu, kas padarītu skaidru samaksas 

sistēmu dažādu profilu un slimnīcu jomā strādājošajiem ārstiem un māsām. Tika atzīts, ka darbs 

kopumā virzās pareizā virzienā, bet ir skaidrs, ka pēc veselības sistēmas sakārtošanas būs jārēķinās ar 

papildu līdzekļiem veselības aprūpes nozarei. Tāpat tika spriests par kopīgu domāšanas maiņu par 

veselības aprūpes sistēmu kā daļu no valsts tautsaimniecības, kas cilvēkiem rada vienlīdzīgas iespējas 

atgriezties sabiedrībā. 

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja, ka NVO aktīvi iesaistās darba grupā, kas vērsta uz veselības 

sistēmas sakārtošanu. E. Levits atzina, ka veselības nozarei, to sakārtojot, nepieciešams lielāks 

finansējums, bet tas būs politisks jautājums, kur iegūt līdzekļus, tos sabalansējot ar valsts ekonomiskās 

izaugsmes tempiem. Abas puses bija vienisprātis, ka nodokļu maksājumi ir būtisks veids, kā godprātīgi 

sabiedrība iesaistās valsts kopējā budžeta veidošanā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/sustento-parliecinas-par-rigas-pils-pieejamibu-26157
mailto:birojs@klubsmaja.lv


  

(9/2020) 06.03.2020 

10 

Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/  

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

Valsts prezidents piekrita Latvijas Māsu asociācijas vadītājai, ka vislielākais atbalsts šobrīd ir 

nepieciešams māsām, raugoties uz algu reformu veselības aprūpes sistēmā. Pēc D. Raiskas sacītā, 

Latvijas Māsu asociācija pārstāv viedokli, ka algu samaksa par māsu darbu iet kopsolī ar māsu izglītību 

un lielāku to lomu primārajā aprūpē. Vairāk par šo tikšanos iespējams uzzināt šeit. Foto: Ilmārs Znotiņš, 

Valsts prezidenta kanceleja.  

 

Vai tavai organizācijai ir kāds jautājums Rīgas mēra amata kandidātiem? 

Domnīca PROVIDUS arī šogad palīdz sabiedrisko mediju portālam 

lsm.lv izveidot pirmsvēlēšanu partiju salīdzināšanas testu “Partiju 

šķirotava”. Šī gada partiju salīdzināšanas anketa būs paredzēta 

Rīgas ārkārtas vēlēšanām. 

13.martā, plkst. 15.00-17.00 PROVIDUS organizē prāta vētru par 

testā iekļaujamiem jautājumiem. Ja vēlaties palīdzēt šīs anketas 

tapšanā vai jums jau ir padomā kāds labs jautājums, kuru uzdot Rīgas 

mēra amatu kandidātiem, piesakieties dalībai šajā prāta vētrā! 

Pieteikties iespējams rakstot uz e-pastu:  iveta.kazoka@providus.lv. 

Tiek aicināti pieteikties tikai tādi NVO pārstāvji vai eksperti, kuri paši nekandidēs 2020.gada Rīgas 

domes ārkārtas vēlēšanās! 

 

III NVO INFORMĒ 
Piedalies Ideju piektdienā! 

Erasmus+ projekta ietvaros Latvijā 13. martā 

jauniešu studijā ”BaMbuss” notiks “Ideju 

piektdiena” ir pasākums, kurā jaunieši vecumā no 

15 līdz 30 gadiem varēs attīstīt savas idejas, iegūt 

praktiskus ieteikumus, kā vislabāk veidot 

prezentācijas un noslēgumā savu ideju prezentēt 

pieredzējušiem uzņēmējiem, jomu ekspertiem un 

projektu izstrādātājiem, lai saņemtu noderīgus 

ieteikumus idejas tālākai attīstīšanai.  

Kāpēc pieteikties un piedalīties: 

• lai praktizētu ideju attīstīšanas prasmes; 

• lai veicinātu biznesa domāšanu; 

• lai attīstītu prasmes veidot aizraujošu prezentāciju; 

• lai praktizētu ideju prezentēšanu; 

• lai attīstītu komunikācijas un sadarbības prasmes; 

• lai saņemtu uzņēmēju, jomas ekspertu un projektu īstenotāju ieteikumus idejas tālākai attīstībai. 

Lai pieteiktos pasākumam, jāizveido komanda 3 cilvēku sastāvā,  pārdomāt savu ideju un 

aizpildīt pieteikumu šeit. Uzvarētāju komanda balvā saņems VR gaming virtuālās istabas 

apmeklējumu un būs arī citas veicināšanas un pārsteigumu balvas. Jautājumu gadījumā sazināties ar 

pasākuma koordinatori Elīnu Grāvelsiņu, T. 29356998, e-pasts: elinagravelsina@gmail.com. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/313769-e-levits-atzinigi-noverte-veselibas-sektora-nvo-ieguldijumu-veselibas-aprupes-sakartosana-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyRWF4Pa53_DoC-n_2xzyTAwVGc3EpK-bK8qlrxvUEldTy5g/viewform
mailto:elinagravelsina@gmail.com
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Piesakies par brīvprātīgo dzīvnieku glābšanai akūtu naftas noplūžu gadījumos! 

Naftas noplūdei ir milzīga un tūlītēja vides, ekonomiskā un sociālā ietekme. Radušās noplūdes gadījumā 

naftas produkti var būtiski piesārņot Baltijas jūras, upju krastus un ūdeņu gultnes, ietekmējot dzīvnieku 

un augu dzīves apstākļus (un eksistenci) vēl vairākus gadu desmitus pēc noplūdes. Naftas vai tās 

produktu noplūde no rūpnīcas, kuģa, dzelzceļa transporta var notikt jebkurā brīdī, kā tas notika, 

piemēram, 30. janvārī Kuldīgā. 

Naftas produktu piesārņojuma gadījumā ūdeņos bieži vien pirmie cietēji ir tieši ūdens putni. Ja šādi 

gadījumi notiek lielākā mērogā, bieži vien ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai palīdzētu 

veterinārārstiem un pirmajiem respondentiem glābt putnu dzīvības. Neviena valsts nevar pārvaldīt 

smagu naftas noplūdi un tās sekas bez organizētiem un apmācītiem brīvprātīgajiem. 

Pasaules Dabas Fonds uzsāk līdz šim Latvijā nebijušu brīvprātīgo spēku apzināšanu, lai uzlabotu 

reaģēšanas spējas naftas noplūdes gadījumos Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību starp 

kompetentajām iestādēm un brīvprātīgajiem papildspēkiem dzīvnieku glābšanai. Uzzini vairāk par 

iespēju iesaistīties šeit. 

 

Notiks Gājiens nākotnei 

13. marta plkst. 16.30 Vērmanes dārzā jauniešu apvienība Friedays for Future Latvia organizē 

Latvijā lielāko klimata gājienu klimata pārmaiņu problemātikas aktualizēšanai sabiedrībā un 

jauniešu aktīvisma veicināšanai Latvijā. Tieši pirms gada tika rīkots pirmais šāda veida gājiens, 

pulcējot lielu skaitu atbalstītāju. Pievienoties var jebkurš interesents. Pulcēšanās sāksies Vērmanes dārzā 

pie estrādes 16.30. Sekos uzrunas un saukļu praktizēšana un 17.30 došanās gājienā cauri Vecrīgai. 

 

Tikšanās cikls bērniem un pusaudžiem “Mana sapņu profesija” 

Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes” uzsāk tikšanos ciklu bērniem un pusaudžiem no 10 

gadiem - “Mana sapņu profesija”. Divas reizes mēnesī biedrība aicinās dažādu profesiju pārstāvjus 

uz tikšanos, lai viņi pastāstītu par savu profesiju, izglītību, ikdienas pienākumiem u.tml. Pirmā 

tikšanās notiks 5.martā plkst. 17.30 Varšavas ielā 45 (kab.203), Daugavpilī. Pieteikšanās obligāta, vietu 

skaits ierobežots. Pieteikties iespējams rakstot uz e-pastu lielasgimenes@gmail.com vai pa tālr. 

26793966. Plašāk par pasākumu var uzzināt šeit. 

 

IV NVO sektorā Latvijā  
Seminārs “Finanšu pārvaldība jaunatnes NVO” 

Jaunatnes organizācijas tiek aicinātas uz praktisku 

semināru par to, kā ērti sagatavot un pareizi strukturēt 

savus finanšu dokumentus, lai justos droši un 

pārliecināti savā darbībā. Vienkopus tiks pulcēti 

jaunatnes NVO, Valsts Ieņēmumu dienesta un 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

pārstāvjus, lai radītu vienotu izpratni par lietvedības 

un grāmatvedības dokumentācijas atbilstošu 

sagatavošanu. Semināra mērķi: 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lv-pdf.panda.org/?230130%2FPiesakies-par-brvprtgo-dzvnieku-glbanai-aktu-naftas-noplu-gadjumos&fbclid=IwAR1Gx1XU3FF2rDx1jhoanW0Is19gWq4V0s_Cll9dRQ63WyVUFMjK-JZJBNI
https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/jaunumi/4986-tiksanos-ciklu-berniem-un-pusaudziem-mana-sapnu-profesija
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• radīt skaidrību organizācijām, kā pareizi organizēt savas finanses; 

• ilgtermiņā atvieglot darbu projektu finansētājiem un VID, jo tiks iesniegtas precīzas finanšu 

atskaites; 

• radīt patīkamu savstarpējas izpratnes un komunikācijas telpu. 

Pirms pasākuma apmeklētājiem ir iespēja iesūtīt savu interesējošo jautājumu anonīmi. Tādā veidā 

iespējams nodrošināt, ka uzzināsi tieši savai organizācijai aktuālo. Iesniegt savu jautājumu var šeit.   

Reģistrēties iespējams līdz 9. martam šeit.  

 

Iespēja izvirzīt kandidātus Eiropas Pilsoņu balvai 

Eiropas Parlaments (EP) aicina iedzīvotājus un organizācijas 

izvirzīt kandidātus Eiropas Pilsoņu balvai - apbalvojumam, 

kuru piešķir par ieguldījumu savstarpējās sapratnes un 

saliedētības veicināšanā. 

Eiropas Pilsoņu balvu Eiropas Parlaments iedibināja un piešķir 

kopš 2008. gada. Iepriekš no Latvijas balvu saņēmusi Latvijas 

Lauku sieviešu apvienības vadītāja Rasma Freimane (2012), 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadītāja Biruta Eglīte (2013), 

labdarības fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta (2015), 

labdarības maratona “Dod Pieci” komanda (2017) un kustība “Iespējamā misija” (2018). 

Balvai iespējams izvirzīt vietējus, pārrobežu un visas Eiropas mēroga projektus. To piešķir arī 

projektiem, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās 

kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti. 

Pieteikumu iespējams iesniegt tiešsaistē līdz šā gada 20. aprīlim. Uzvarētāji tiks paziņoti jūlijā, bet 

balvas pasniegšanas ceremonija Eiropas Parlamentā notiks novembrī. EP priekšsēdētāja vadītā balvas 

komiteja izvēlēsies vismaz vienu laureātu no katras dalībvalsts, pavisam izvēloties ne vairāk kā 50 

laureātus. Vairāk informācijas iespējams iegūt šeit.  

 

Var pieteikties finansējumam projekta PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu 

īstenošanai 

2020. gada pavasarī, pašvaldības visā Latvijā organizē pieteikšanos 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta  

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, jeb PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai.  

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS 

ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 

atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir 

vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo 

motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības 

veicināšanu ikdienas dzīvē.  

Projekta īstenotāji var būt: 

• jaunatnes organizācijas; 

• biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni; 

• jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwIrS5DJmYMpifXDxfesrWml1U_rG0xX3jqHoYECp6M11ggw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSMNzsHzY4free7EZ_vzK0t5S1yM3mkfB_a9z5UUKvQcT6kQ/viewform
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2020/febru-ris-2020/pilsonu-balva-2020.html
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darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu. 

Viena projekta īstenošanai ir iespējams saņemt 4600 eiro lielu finansējumu.  

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

(PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu 

aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 

projektos ārpus formālās izglītības. 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektos var iesaistīt arī sadarbības 

partnerus - jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c., kas 

var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu. Plašāku informāciju par 

pieteikšanos iespējams iegūt šeit.  

 

NVO konsultāciju diena “Nāc un izzini!” 

19. martā no plkst. 15.00 līdz 19.00 NVO nams (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) NVO – biedrību un 

nodibinājumu pārstāvji laipni aicināti apmeklēt bezmaksas NVO konsultāciju dienu “Nāc un izzini!”, lai 

saņemtu padomus un atbalstu savām organizācijām svarīgos grāmatvedības, dokumentu izstrādes un 

komunikācijas jautājumos. Bezmaksas konsultācijas 4 stundu garumā sniegs atbilstošo jomu 

profesionāļi. NVO pārstāvjiem būs pieejamas šādas konsultācijas: NVO grāmatvedība, NVO 

dokumentu izstrāde un NVO komunikācija. Plašāku informāciju un pieteikšanos iespējams atrast šeit. 

Labklājības ministre atklāj Labestības dienu 

Labklājības ministre Ramona Petraviča trešdien, 4. martā, valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē 

“Ezerkrasti”, klātesot sociālajiem partneriem, brīvprātīgā darba veicējiem un vairākiem desmitiem 

uzņēmēju, atklāja Labestības gadu. 

LM, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un sociālajiem partneriem, šogad visos valsts 

reģionos rīkos īpašu labestības akciju – kustību Latvijas sabiedrības dažādu paaudžu tuvināšanai 

un saliedēšanai. Akcijai plānoti trīs tematiskie posmi, kas būs veltīti senioru tālākizglītībai, senioru un 

jauniešu paaudzes tuvināšanai, sadarbībai, savstarpējai zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņai.  

Par pasākuma patronesēm kļuvušas uzņēmēja Ilze Jurkāne, modes māksliniece Elita Patmalniece 

un žurnāliste Velta Puriņa. 

“Esmu pārliecināta, ka mēs varam darīt labu saviem līdzcilvēkiem katru dienu, negaidot īpašu 

aicinājumu. Un ne jau vienmēr labestība ir tikai ziedošana. Tā var būt arī pavisam vienkārša, jo būt 

labam – tas neprasa daudz laika un naudas. Tam nepieciešama vien izdoma un vēlēšanās. Tieši no 

šādiem maziem dzīves sīkumiem, no maziem notikumiem, kuru iniciators var būt ikviens, dzīve kļūst 

gaišāka,” atklājot Labestības gadu teica labklājības ministre Ramona Petraviča. 

Labestības gada atklāšanas pasākumā labklājības ministre īpaši pateicās un pasniedza pateicības rakstus 

vairāk nekā 70 Latvijas uzņēmējiem, kuri pērnā gada beigās veikuši ziedojumus vai kā citādi palīdzējuši 

valsts sociālās aprūpes centru darba un centru iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Plašāk par 

Labestības dienas atklāšanas pasākumu iespējams uzzināt šeit.  

 

Iespēja pieteikties KM līdzfinansējuma konkursam 

Vēl līdz 13. martam iespēja pieteikties uz Kultūras ministrijas 17.februārī izsludināto konkursu 

„Valsts budžeta apakšprogrammā 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu 

īstenošana” un valsts budžeta apakšprogrammā 26.01.00 „Sabiedrības integrācijas pasākumu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti
https://www.facebook.com/events/141378287119600/?active_tab=about
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91659-ramona-petravica-labestibai-musu-sirdis-ir-jabut-katru-dienu
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īstenošana” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem 

projektiem 2020.gadā paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”. 

Līdzfinansējuma konkurss paredzēts projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas 

Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Tiesības, 

vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai 

ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā. Visa konkursa 

dokumentācija pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē šeit. Jautājumus par konkursu iespējams 

uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 zvanot pa tālruni 67330310 vai rakstot uz e-pasta adresi 

Jelena.Saicane@km.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67330289 un rakstot uz e-pasta adresi 

Andrejs.Lukins@km.gov.lv. 

 

V LV PORTĀLĀ 
Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā cilvēkus ar invaliditāti 

Labklājības ministrija pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas 

izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu 

likumisko pārstāvju aptauju. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot cilvēku ar invaliditāti viedokli 

par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

ieviešanu dažādās dzīves jomās. Aptaujas jautājumi ir par 

izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes, sociālo 

pakalpojumu, vides pieejamības jomām, kā arī sabiedrības, 

dažādu institūciju un iestāžu pārstāvju attieksmi pret 

cilvēkiem ar invaliditāti un kā ir mainījusies cilvēku ar 

invaliditāti situācija dažādās dzīves jomās. Minēto aptauju īsteno nodibinājums „Baltic Institute of 

Social Sciences”. 

Cilvēki ar invaliditāti vai viņu likumiskie pārstāvji tiek aicināti līdz 2020. gada 31. martam aizpildīt 

aptaujas anketu šeit. Tā ir pieejama gan latviešu, gan krievu valodā. Aptauja ir anonīma, un dati tiks 

analizēti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas aptuvenais ilgums ir 10-15 minūtes. Neskaidrību 

gadījumos iespējams sazināties ar nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” pētniekiem pa e-

pastu: biss@biss.soc.lv vai tālruni: 67217554. Pētījums tiek īstenots LM projekta “Horizontālā principa 

“Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” (Nr. 

10.1.3.0/18/TP/010) ietvaros.   

 

ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja publicē secinājumus par 

Latvijas ziņojumu 

2020. gada 2. martā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Sieviešu diskriminācijas izskaušanas 

komiteja (Komiteja) publicēja savus noslēguma secinājumus par Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu 

par 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (Konvencija) izpildi laika 

posmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kuru Komiteja izskatīja šā gada 11. 

februārī. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/finansejuma-iespejas
https://www.club-interactive.com/opinio/s?s=8215
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Komiteja pozitīvi novērtē Latvijas likumdošanas iniciatīvas Konvencijas īstenošanai nozīmīgās jomās, 

piemēram, grozījumus Krimināllikumā, lai cīnītos ar vardarbību pret sievietēm, grozījumus 

Civillikumā, paredzot tiesām un policijai pilnvaras pieņemt lēmumus par pagaidu aizsardzību 

pret vardarbību, kā arī grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 

piedāvājot valsts apmaksātu rehabilitāciju no vardarbības cietušām personām. Komiteja atzinīgi 

novērtē Latvijas iniciatīvas politikas plānošanas dokumentu, programmu un dažādu administratīvu 

pasākumu īstenošanā, kā arī uzteica Latvijas pieņemto likumu, kas no 2020. gada 1. janvāra paredz 

piešķirt Latvijas pilsonību visiem Latvijā dzimušajiem nepilsoņu bērniem. 

Komiteja savos secinājumos norāda, ka Latvijai būtu vēlams pieņemt atsevišķu dzimumu 

līdztiesības likumu. Komiteja uzsvēra nepieciešamību stiprināt nacionālos mehānismus sieviešu 

tiesību aizsardzībai, nodrošinot atbilstošus finansiālos, tehniskos un cilvēkresursus. Komiteja 

novērtēja valsts centienus mazināt dzimumu stereotipus izglītībā, iedrošinot meitenes un zēnus dažādot 

izglītības izvēles un apmācot skolotājus par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kā arī uzslavēja 

informatīvās kampaņas, lai iedrošinātu tēvus izmantot paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumus. 

Tomēr Komitejas ieskatā Latvijai vēl jāveic pasākumi, lai iesaistītu romu meitenes un bērnus ar 

invaliditāti izglītības procesā tādējādi, lai samazinātos no skolām izstājušos bērnu skaits. Plašāk ar 

ziņojumu iespējams iepazīties šeit.  

 

Kultūras ministrija uzsāk Kultūrpolitikas pamatnostādņu izstrādi 

Kultūras ministrija (KM), iesaistot nozares un sabiedrības pārstāvjus, ir uzsākusi diskusijas par 

kultūrpolitikas prioritārajiem uzdevumiem nākamajos septiņos gados, izstrādājot Kultūrpolitikas 

pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam. 

Jau kopš pagājušā gada rudens KM organizē tematiskas diskusijas ar nozares un sabiedrības 

pārstāvjiem, kurās tiek apspriesti konkrēti kultūrpolitikas darba aspekti, piemēram, atbalsts 

pašnodarbinātajām radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām, atbalsts 

mazākumtautību kultūrai, atbalsts kultūrvēsturiskajiem novadiem un kultūrtelpu kopienām. 

Sestdien, 7.martā notiks sabiedrības viedokļa izpētes pasākums, kurā tiks apzinātas iespējas paplašināt 

kultūras norišu auditoriju. Tuvākajā laikā tiks uzsākta kultūrpolitikas prioritāšu apspriešana diskusijās 

visos Latvijas reģionos. Izteikt ierosinājumus pamatnostādnēm aicinātas arī KM konsultatīvās nozaru 

padomes, t.sk. izvērtējot iepriekšējā plānošanas periodā iecerēto un paveikto. Plašāka sabiedrība ieceru 

apspriešanā varēs iesaistīties vasaras sākumā, kad plānots publicēt dokumenta projekta pirmo versiju.  

Jauno kultūrpolitikas pamatnostādņu virsmērķis ir attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un stimulēt 

kultūras ieguldījumu nacionālās identitātes stiprināšanā, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā 

un tautsaimniecības izaugsmē. Šo mērķi iecerēts sasniegt, īstenojot uzdevumus četros darbības 

virzienos – nodrošinot sabiedrībai iespējas izmantot augstvērtīgus kultūras pakalpojumus, stimulējot 

sabiedrības līdzdalību kultūras procesos, sniedzot nepieciešamos priekšnosacījumus kultūras un radošo 

nozaru attīstībai un stiprinot kultūrizglītības sistēmu kā garantu Latvijas kultūras ilgtspējai. Plašāk par 

Kultūras pamatnostādņu izstrādes procesu var uzzināt šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
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VI PASAULĒ 
ES pilsoņu līdzdalības iespējas 

Eiropas pilsoņu iniciatīva (European Citizens' Initiative) ir 

līdzdalības demokrātijas instruments, kas ļauj ES 

pilsoņiem ierosināt konkrētas juridiskas izmaiņas 

jebkurā jomā, kurā Eiropas Komisija ir pilnvarota 

ierosināt tiesību aktus. Lai sāktu iniciatīvu, nepieciešami 

septiņi ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās 

dalībvalstīs. Kad iniciatīva ir savākusi miljons parakstu, 

Eiropas Komisijai jāizlemj, vai rīkoties vai ne. Ja Komisija 

nolemj iesniegt likumdošanas priekšlikumu, sākas normāla 

likumdošanas procedūra: Komisijas priekšlikums tiek iesniegts likumdevējam (parasti Eiropas 

Parlamentam un Padomei vai dažos gadījumos tikai Padomei), un, ja tas tiek pieņemts, tas kļūst par 

likumu. Vairāk par iespēju iesaistīties var atrast šeit.  

 

Aicinājums pieteikt paneļdiskusijas forumam 

European Bank for Reconstruction and Development (ERAB) organizē ikgadējo sanāksmi un Biznesa 

forumu Londonā 13. un 14. maijā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek aicinātas iesniegt savus 

priekšlikumus tematisko paneļdiskusiju organizēšanai, kas veltīta 2020. gada tēmai “Nākotnes 

attīstīšana: iedvesmojošs privātā sektora ieguldījums ilgtspējīgai attīstībai”. Organizatori aicina 

pilsonisko sabiedrību ieteikt saturu, struktūru un formātu. Visas ar paneļa organizēšanu saistītās 

izmaksas, ieskaitot runātāju ceļa un uzturēšanās izdevumus, sedz ERAB. Vairāk informācijas var atrast 

šeit. 

 

Izsludināts iepirkums Eiropas ekspertīze invaliditātes jomā 

Šī konkursa vispārējais mērķis ir ievākt, analizēt un nodrošināt neatkarīgus un zinātniskus datus 

un informāciju saistībā ar valsts politiku un tiesību aktiem invaliditātes jomā, to saikni ar ES 

līmeni, kā arī informāciju par situāciju attiecībā uz personām ar invaliditāti. Ievāktā informācija 

un dati ir paredzēti, lai atbalstītu Eiropas Komisiju šādos veidos: 

• nodrošinot informāciju saistībā ar ES līmeņa invaliditātes politiku un pasākumiem; 

• sekmējot politiku un tiesisko informāciju, kas ir noderīga turpmākas invaliditātes politikas 

sagatavošanā un invaliditātes iekļaušanai nākamajās iniciatīvās jaunās Komisijas sastāvā; 

• veicinot informētību par invaliditātes jautājumiem; 

• sekmējot informatīvu dialogu ar personu ar invaliditāti organizācijām un ar dalībvalstīm; 

• veicinot juridiskās ziņošanas saistības, kā to paredz Konvencija par personu ar invaliditāti 

tiesībām. 

Vairāk informācijas par izsludināto iepirkumu iespējams atrast šeit. 
 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_lv
https://am2020.ebrd.com/annualmeeting/2020/display.php?view=66
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095965-2020:TEXT:LV:HTML
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Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/  

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

