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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Koronavīrusa ārkārtas situācijas ietekme uz NVO 

12.martā Latvijā tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar 

COVID-19 vīrusu, kā rezultātā ir būtiski ierobežota dažādu 

aktivitāšu norise. Lūdzam aizpildīt nevalstiskās organizācijas 

anketu šeit, lai apzinātu ārkārtas situācijas ietekmi uz 

nevalstisko sektoru. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai 

komunicētu ar atbildīgajām iestādēm un kopīgi meklētu 

risinājumus NVO atbalstam un rastu risinājumus, kā NVO 

izpildīt līgumsaistības ierobežojošos apstākļos. Lūdzam 

aizpildīt anketu līdz otrdienai, 17.martam. Papildus 

informācijai un jautājumu gadījumos, sazinieties ar Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zonbergu, kristine@nvo.lv 

 

Sargāsim sevi un līdzcilvēkus! 

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, ar mērķi 

ierobežot Covid-19 izplatību, Latvijas Pilsoniskā alianse ar 

2020.gada 13.martu līdz ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikam: 

• iespēju robežās veiks aktivitātes attālināti, tai skaitā LPA 

birojs strādās attālināti no mājām; 

• pārcēlusi visus iepriekš plānotos publiskos pasākumus uz 

nenoteiktu laiku (tai skaitā programmas “Jaunais Pilsonis” 

darbību); 

• iespēju robežās atcēlusi un pārcēlusi plānotās tikšanās, un 

turpmāko līdzdalību sanāksmēs vērtēs atsevišķi. 

Aicinām arī citas nevalstiskās organizācijas būt sociāli 

atbildīgiem un rūpīgi izvērtēt publisko pasākumu 

http://www.nvo.lv/
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nepieciešamību šajā laika periodā, veikt organizācijas aktivitātes attālināti iespēju robežās, kā arī ievērot 

ekspertu un valsts amatpersonu ieteikumus, sekojot līdzi jaunākajai informācijai Slimību profilakses 

un kontroles centra mājas lapā: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757 

Ievērojot Veselības ministrijas ieteikumus, Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki strādās attālināti, bet 

šajā laikā mēs būsim sasniedzami elektroniski: alianse@nvo.lv. (Meklējiet LPA darbinieku kontaktus 

arī šeit.  

Mūsu ikdienas darbs neapstājas - turpināsim strādāt un informēt par aktualitātēm nevalstiskajā sektorā 

un pārstāvēt sektora intereses. Mēs esam pārliecināti, ka kopīgi mums izdosies pārvarēt šo laiku!Būsim 

atbildīgi, sargāsim sevi un apkārtējos! 

 

Biedru kopsapulces var organizēt attālināti  

Līdz ar arkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, vairākas 

organizācijas ir vērsušās pie Latvijas Pilsoniskās alianses pēc 

padoma, kā organizēt biedru kopsapulces, jo neatkarīgi no 

situācijas, biedrībām un nodibinājumiem līdz 31.martam ir 

jāiesniedz gada pārskati. Lai ievērotu ekspertu sniegtās 

rekomendācijas Covid-19 izplatības ierobežošanai, aicinām 

nevalstiskās organizācijas izmantot digitālās iespējas un 

organizēt biedru kopsapulces attālināti.  

Tieslietu ministrija skaidro, ka Biedrību un nodibinājumu likumā 

noteiktā klātbūtne var tikt nodrošināta attālināti, piedaloties sapulcē 

ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. Būtiski, lai platforma 

nodrošina biedriem iespēju izteikt viedokli un balsot. Ar Tieslietu ministrijas skaidrojumu 2017.gadā 

var iepazīties šeit.  

 

LPA iesniegusi LR Saeimas deputātiem atzinumu par NAP2027, aicinot nostiprināt 

pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku 

10.martā Latvijas Pilsoniskā alianse iesniedza Saeimas deputātiem 

atzinumu par Ministru kabineta atbalstīto Pārresoru koordinācijas 

centra vadībā izstrādāto Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. 

– 2027. gadam (NAP2027) projektu un NAP2027 indikatīvo 

investīciju projektu kopumu. 

LPA atzinīgi novērtēja PKC izstrādāto NAP2027 projektu, tomēr 

aicina veikt redakcionālus labojumus, lai saglabātu sākotnējo 

ieceri NAP2027 fokusā izvirzīt cilvēku, kam savukārt ir 

būtiski noteikt ambiciozus mērķus arī attiecībā uz pilsoniskās 

sabiedrības, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu. 

Neskatoties uz to, ka NAP2027 neiekļauj nozaru politikas, kas tiek iekļautas vai plānotas iekļaut citos 

politikas plānošanas dokumentos, aicinām NAP2027, kā hierarhiski augstākstāvošā valsts politikas 

plānošanas dokumentā, iekļaut politisku apņemšanos veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstības 

politiku, kas ietver arī pilsoniskās un politiskās līdzdalības, pilsoniskās izglītības un sabiedrības 

http://www.nvo.lv/
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https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
mailto:alianse@nvo.lv
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izpratnes par demokrātiskiem procesiem valstī, brīvprātīgā darba, filantropijas un citu svarīgu 

demokrātisku un sociālu kopumu veicināšanu.  

LPA aicināja Saeimas deputātus, ievērojot Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un 

sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām noteikto: 

• NAP2027 iezīmēt pilsonisko sabiedrību kā vienu no Latvijas valsts prioritātēm; 

• NAP2027 iekļaut politisku apņemšanos ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu 

pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un 

līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos jeb pilsoniskajam dialogam  noteikt 

līdzvērtīgu statusu sociālajam dialogam; 

• rīcības virzienā “Tiesiskums un pārvaldība” aicinām veikt redakcionālus labojumus, lai nostiprinātu 

to, ka valsts sagaida ne tikai, ka cilvēki izprot savu lomu demokrātiskos procesos, bet arī aktīvi 

tajos iesaistās; 

• rīcības virzienā “Drošība” paredzēt īpašu lomu stiprai, zinošai un aktīvai pilsoniskai 

sabiedrībai, tai skaitā nevalstiskajām organizācijām, kas var būt sadarbības partneri sabiedrības 

izglītošanā, informācijas izplatīšanā un sabiedrības mobilizēšanā. 

Ar pilnu atzinuma tekstu iespējams iepazīties šeit.  

 

Atvērtās pārvaldības rīcības plāna iesaistīto pušu tikšanās 

12.martā notika Latvijas Ceturtā nacionālā atvērtās pārvaldības 

rīcības plāna 2020.-2021.gadam īstenošanas iesaistīto pušu 

tikšanās. Rīcības plāna mērķis ir veicināt atvērtās 

pārvaldības vērtību – atklātības, atbildības un sabiedrības 

līdzdalības, tajā skaitā izmantojot digitalizāciju un 

inovāciju, – iedzīvināšanu Latvijā. Rīcības plānā iekļautas 

sešas apņemšanās jeb rīcības virzieni:  

1. Publisko iepirkumu un līgumu atklātība. 

2. Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana. 

3. Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība. 

4. Atvērta pārvaldība pašvaldībās. 

5. Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā. 

6. Korupcijas novēršanas pasākumi. 

Tikšanās laikā iesaistītās puses diskutēja par katras apņemšanās īstenošanas plānu, tostarp precizējot 

atbildības sadalījumu par konkrētu pasākumu īstenošanu, kā arī sadarbības un savstarpējās 

komunikācijas nosacījumiem. 

Latvijas Pilsoniskā alianse būs iesaistīta vairāku apņemšanos ieviešanā: Interešu pārstāvniecības 

un lobēšanas atklātība, Atvērtā pārvaldība pašvaldībās, Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu 

procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā. 

 

 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
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LTV un LR sniedz atskaiti par sabiedrisko pasūtījuma izpildi 

9. martā notika Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) Sabiedriskās 

konsultatīvās padomes (SKP) sēde, kurā Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio sniedza atskaiti par 

2019.gada Sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Kā lielākais sasniegums ir tas, ka LTV1 kļuvis par 2019. 

gada skatītāko konsolidētās televīzijas kanālu.  

Provizoriski nākamā tikšanās reize varētu notikt 11.maijā, kad NEPLP būs gatavs sniegt SKP jaunus 

darba uzdevumus - izteikt savu redzējumu jaunā Sabiedriskā pasūtījuma sakarā. 

 

Turpinās pieteikšanās izglītības 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. 

 

 

Iespēja balsot par nevalstisko organizāciju izvirzītajiem pārstāvjiem darbam 

Memoranda padomē  
 

Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes sekretariāts aicina NVO balsot 

par nevalstisko organizāciju izvirzītajiem pārstāvjiem darbam 

Memoranda padomē. 

Noteikta balsošanas kārtība:  

• Balsstiesīgas ir tikai tās nevalstiskās organizācijas, kuras ir 

pievienojušās NVO un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas 

memorandam. 

http://www.nvo.lv/
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• Katra nevalstiskā organizācija var balsot tikai vienu reizi (vienai NVO ir viena balss). 

• Balsojuma ietvaros katrai nevalstiskajai organizācijai ir iespēja izvēlēties 8 kandidātus (iespējams 

balsot arī par mazāku kandidātu skaitu). 

• Balsojums ir atklāts, lai pārliecinātos, ka viena NVO nobalso tikai vienu reizi. Rezultāti pēc 

balsojuma tiks izplatīti apkopotā veidā. 

• Personai, kura veiks balsojumu, būs sistēmā jāaugšupielādē pilnvara, kas apliecina tiesības balsot 

NVO vārdā. 

• Fiziskā persona, kas pārstāv dažādas organizācijas, var balsot tikai vienu reizi. 

• Pamācība, kā balsot, pieejama šeit. 

Plašāka informācija par izvirzītajiem kandidātiem pieejama šeit. Balsot iespējams līdz š.g. 18. marta 

plkst.23:59. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariātu, rakstot uz e-pastu nvo@mk.gov.lv vai 

reģistrējoties portālā Lemejs.lv.  

 

NVO forums “Savu vidi radi pats!” tiek pārcelts! 
Pamatojoties uz ārkārtējo situāciju Latvijā, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību un organizatoru 

lēmumu, 14. martā plānotais NVO forums Kandavā “Savu vidi radi pats!” tiek pārcelts uz 

nenoteiktu laiku. Aicinām sekot līdz Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu jaunumiem – informēsim par 

tālāko pasākuma norises laiku.  

 

“Biedru telpā” – biedrība “Zaļā brīvība”  
“Zaļā brīvība” ir vides aizsardzības un vides izglītības organizācija ar misiju 

veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi.  

Biedrība informē sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un 

sociālo vidi, aicina līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai 

netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicina vides nevalstisko organizāciju līdzdalību 

nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī 

pretojas ļaunprātīgai varas izmantošanai.  

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

valdes priekšsēdētāju Jāni Brizgu. 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.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
LOB aicina atbalstīt mežistrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā  

Interneta portālā www.manabalss.lv ir iespēja nobalsot par Latvijas 

Ornitoloģijas biedrības iniciatīvu noteikt vispārēju mežizstrādes 

un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. 

jūnijam, iekļaujot šo prasību MK noteikumos “Dabas aizsardzības 

noteikumi mežu apsaimniekošanā”, kas ļautu pavasarī no bojāejas 

pasargāt desmitiem tūkstoši putnu ligzdu. 

Katru gadu valsts mežos vien mežizstrādes dēļ bojā iet vairāk nekā 

50 tūkstoši putnu ligzdu. Mežizstrādes radītais traucējums 

ligzdošanas sezonas laikā apdraud arī tos putnus, kuru ligzdas fiziski izpostītas netiek. Piemēram, 

melnajam stārķim šis ir viens no galvenajiem iemesliem sliktām ligzdošanas sekmēm. Lai gan Sugu un 

biotopu aizsardzības likumā noteikts, ka putnu ligzdu postīšana ir aizliegta, MK noteikumi “Dabas 

aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” nenodrošina putnu aizsardzību, jo aizliedz mežizstrādi 

putnu ligzdošanas laikā vien daļā Latvijas teritorijas (piemēram, pilsētu mežos un jūras piekrastē). 

Iespēju atbalstīt šo iniciatīvu atradīsiet šeit. Bikšainais apogs. Foto: Agris Krusts / calidris.lv 

 

Notiks otrais Satori “Prāta spa”  

Biedrības Ascendum interneta žurnāls “Satori” un 

restorāns “Neiburgs” kopā ar mākslinieci Katrīnu 

Neiburgu svētdien, 29. martā,  plkst. 16.00-20.00 aicina 

interesentus uz otro “Prāta spa”. Klātesošajiem būs 

iespēja klausīties divu harismātisku viesu sarunu, baudīt 

viņu izvēlētu maltīti, kā arī klausīties 

klavierimprovizācijas. 

Otrā pasākuma “Prāta spa” sērijas centrā būs publiska 

saruna starp diviem viesiem – fiziķi Vjačeslavu Kaščejevu 

un dramaturgu Andri Kalnozolu, bet vakara izskaņā klavieru improvizācijas spēlēs džeza pianists 

Kristaps Vanadziņš. Paralēli restorānā “Neiburgs” tiks atklāta Katrīnas Neiburgas izstāde. Plašāku 

informāciju par gaidāmo pasākumu ir iespējams iegūt šeit.  

 

Dzīvnieku brīvība meklē kažokzvēru kampaņas koordinatoru 

Dzīvnieku biedrība šobrīd meklē komunikablu, gudru un 

neatlaidīgu aktīvistu pastāvīgam, atalgotam darbam 

kampaņas koordinatora lomā. Kampaņas koordinatora 

galvenais fokuss ir dzīvnieku aizstāvības kustības 

veidošana, iesaistot un ikdienā nodarbinot pēc iespējas 

plašāku brīvprātīgo aktīvistu loku cīņā pret kažokādu 

industriju. 

Darbinieka galvenajos darba pienākumos ietilpst: dažādu 

ar dzīvnieku aizsardzību saistītu akciju, piketu, tiešsaistes aktivitāšu un publisku pasākumu plānošana, 

organizēšana un īstenošana; profesionāla ikdienas komunikācija (telefoniski, rakstiski, klātienē) ar 

kampaņā iesaistītajām pusēm – biedrības biedriem un aktīvistiem, citām nevalstiskajām organizācijām, 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://manabalss.lv/par-mezizstrades-miera-periodu-putnu-ligzdosanas-laika/show?locale=lv&fbclid=IwAR3MrV_biY0nOa6tV0nSCvCluXQQPTTkVpX5lyCRkJDyxk_gedlsDdmGxyk
https://satori.lv/article/otraja-satori-prata-spa-sarunasies-vjaceslavs-kascejevs-un-andris-kalnozols?fbclid=IwAR1aiTfV8xwooD9TTW2xInlTnrcKd7yJppUBH1nLY3WlVbPBeMFx8bteCZA
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influenceriem, medijiem, politiķiem u.c.; saziņa un sadarbība ar aktīvistiem visā pasaulē koalīcijas “Fur 

Free Alliance” ietvaros. Plašāku informāciju var vakanci iespējams iegūt šeit.  
 

Kā Latvijā cenšas mazināt ēdiena izšķērdēšanu?   

Latvijas Pilsoniskās alianses biedru organizācijas Latvijas Sarkanais Krusts un Latviešu samariešu 

apvienības pārstāvji pauduši viedokli portāla delfi.lv rakstā par Latvijas centieniem mazināt ēdiena 

izšķērdēšanu un, vai tas tiešām ikdienā funkcionē.  

Aptuveni trešdaļa visas pasaulē saražotās pārtikas tiek izmesta atkritumos, atklāj Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 2018. gadā veikts pētījums. Taču vienlaikus milzīga cilvēku daļa, tostarp arī Latvijā, cieš 

no bada vai nepilnvērtīga uztura. Jūlijā stājās spēkā grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā, 

kā rezultātā konkrētas pārtikas produktu grupas var ziedot labdarībai pēc ieteicamā derīguma 

termiņa beigām.  Šis ir progresīvs solis, lai reizē uzveiktu divas problēmas – samazinātu pārtikas 

atkritumu daudzumu, kā arī palīdzētu trūkumcietējiem. 

Grozījumi vairāk saistīti ar pārtikas izlietošanu, nevis palīdzības sniegšanu, uzskata Latvijas 

Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. “Te drīzāk ir nevis palīdzības sniegšanas, bet 

saražotās pārtikas mērķtiecīgas izlietošanas aspekts. Daļa no šīs pārtikas, protams, nonāk dzīvnieku 

“galdā”, kur termiņi un noteikumi ir citādi, taču daļa nonāk pie cilvēkiem, kas saņem to kā palīdzību.” 

Labdarības organizāciju pārstāvji skaidro, ka cilvēkiem nav iebildumu pret produktiem, kuriem beidzies 

termiņš. “Ja viņiem ir aizspriedumi, tad viņi šos produktus neņem. Ja viņiem aizspriedumu nav, tad viņi 

tos ņem. Tas ir ļoti vienkārši,” skaidro Līkops.  

Arī Latvijas Samariešu apvienības pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” vadītāja Agita Kraukle 

atzīst, ka cilvēki iespēju kopumā vērtē pozitīvi: “Aizspriedumu nav, ir pozitīva attieksme. Mēs šos 

produktus neliekam standarta pakās, bet gan cilvēkiem piedāvājam tos klāt pie paciņas. Respektīvi, ir 

izvēle, ir iespēja iepazīties, pašam izlemt, vai grib ņemt šo produktu. Mēs neko neuzspiežam, bet 

lielākoties cilvēki saprot, ka produktam pēc termiņa beigām nekas nenotiek un to var droši izmantot 

pārtikā. Cilvēki labprāt šos produktus ņem.”  Plašāk ar rakstu iespējams iepazīties šeit. 

 

Aicinām aizpildīt anketu par kaķu mikročipēšanu 

Biedrība Cat Care Community šogad vēlas iesniegt likumprojektu par mājas 

dzīvnieku - kaķu obligātu čipēšanu un reģistrēšanu. Precīza un nodrošināta 

mājas kaķu identifikācija ir vajadzīga un vēlama, un tiek uzskatīta par vienu no 

kaķu labturības nosacījumiem. Šādas informācijas pieejamība ir būtiska, lai kaķis 

pazušanas gadījumā atkal nonāktu pie saimnieka, tāpēc biedrība vēlas uzzināt 

sabiedrības viedokli par šo tēmu. Lūdzu aizpildiet anketu šeit. 

 

Piesakies konsultācijām par NVO jautājumiem! 

Zemgales NVO centrā tiek sniegtas konsultācijas NVO vadības jautājumos: biedrību dibināšana, 

darbības uzsākšana,  projektu pieteikumu izstrāde, finansējuma avoti, izmaiņas biedrības darbībā 

(gadījumos, kad ir jāveic izmaiņu reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā), biedrību un nodibinājumu 

grāmatvedība u.c. Plašāku informāciju var iegūt šeit.  
 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.dzivniekubriviba.lv/lv/jaunumi/meklejam-kazokzveru-kampanas-koordinatoru?fbclid=IwAR3x_cWcebdwULS2lp3HgZHKD6jb6lI8a-ylAMV96WtCIR3Seu5u846wcik
https://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/vienam-atkritumi-citam-glabins-ka-latvija-censas-mazinat-ediena-skerdesanu.d?id=51932431&fbclid=IwAR3m0sYiWhCfUlOecSN2JLPx3Ts420ztipYlFgfmjX2v2rOc0uwOCSl52Fs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrL6gEWJgmVxd7g_OB1Zw4NrOnhsYJRYhtWzawiJzOCzh0HQ/viewform
https://zemgalei.lv/lv/
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III NVO INFORMĒ 
asākums „We are one! Kopā!“ 

Radošā apvienība jauniešiem TREPES 21. martā, 

Starptautiskajā rasu diskriminācijas dienā, no plkst.  14.00-

18.00, Turgeņeva ielā 15, Rīgā, aicina uz pasākumu „We are 

one!Kopā!“ Pasākums notiks Eiropas Solidaritātes korpusa 

Solidaritātes projekta „We are one“ ietvaros, ko atbalsta Jaunatnes 

Starptautisko programmu aģentūra. Pasākums valoda - latviešu un 

angļu, pēc nepieciešamības tiks nodrošināts tulkojums arī krievu 

valodā. 

Projekta „We are one“ mērķis ir izprast Miera izglītību caur kultūru dažādību un Eiropas Savienības 

vērtībām, laužot stereotipus sevī un vienaudžu vidū, mazinot diskrimināciju, mainot vērtības un 

attieksmes, vairojot iecietību un sapratni sabiedrībā. Projekta desmit mēnešu laikā plānotas 9 diskusijas 

un 13 starpkultūru aktivitātes, informēšana par rezultātiem četros novados,  izstrādājot arī ilgtspējas 

plānu tālākai projekta attīstībai starptautiskā vidē. 

 

“Pārmaiņu līderis 2020” – Reach for Change biznesa inkubatora programma 

Bezpeļņas organizācija Reach for Change 

izsludinājusi pieteikšanos kampaņai “Pārmaiņu 

līderis 2020”. Tās ietvaros ikviens Latvijas 

iedzīvotājs, kam ir sociālā biznesa ideja, kas 

risina bērniem aktuālas problēmas, var 

pieteikties dalībai konkursā, lai iegūtu 

atbalstu Reach for Change biznesa 

inkubatora programmā. Biznesa idejas 

konkursam var pieteikt līdz 1. aprīlim 

reģistrējoties un iesniedzot elektroniski 

pieteikumu šeit. Konkursa mērķis ir atrast 

jaunos vai topošos sociālos uzņēmējus, kuri 

vēlas padarīt apkārtējo pasauli labāku bērniem, un palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savu ideju un 

kļūt finansiāli ilgtspējīgiem. Plašāku informāciju par konkursu un iespēju pieteikties var atrast šeit. 

 

Brīvprātīgo vadītājiem iespēja pieteikties apmācībām 

Apmācības paredzētas brīvprātīgo vadītājiem, kuri vēlas celt savu 

kvalifikāciju un iegūt jaunas zināšanas. Ir iespēja pieteikties uz apmācību 

vasaras sesiju, kas norisināsies no 29. maija līdz 9. jūnijam. Apmācību 

ievadā notiks vebinārs, kurā būs iespēja uzzināt par brīvprātīgo vadības 

rīkiem un metodēm – pēc vebināra dalībniekiem tiks dots laiks vairāk 

izpētīt šos rīkus un metodes e-mācību vidē.  

Apmācības noslēgsies ar web clinic pasākumu, kurā iesaistītie varēs 

dalīties viedokļos par apgūtajām metodēm un savu pieredzi to 

pielietošanā, idejās, kā metodes labāk izmantot, kā arī padziļināt savu izpratni, uzklausot citu dalībnieku 

viedokļus. Dalība apmācībās ir bez maksas un tās notiks angļu valodā. Plašāku informāciju 

iespējams atrast šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://latvia.reachforchange.org/lv/?fbclid=IwAR1sNucwWnvWYtgHMmdtRTLSAQUxgH94FmWrN9eYQYAX94ph7okPhcrquA8
https://sua.lv/parmainu-lideris-2020/?fbclid=IwAR2bmye0XVIvmtDArubUl5B_F_7YV1WwP_mtHUVs9-Lz2aclzNEnJsg-FCo
http://www.fondssabiedribai.lv/lv/jaunumi/labakas-metodes-brivpratigo-vaditajiem-piesakies-apmacibam
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IV NVO sektorā Latvijā  
Tiesībsargs aicina piedalīties aptaujā par  juridiskās palīdzības pieejamību 

administratīvajā procesā iestādē un tiesā 

Laika posmā no 9.līdz 23. martam tiesībsargs veic aptauju, lai noskaidrotu, vai un ko iedzīvotāji 

zina par iespēju sarežģītu administratīvu lietu gadījumā, ievērojot cilvēka mantisko stāvokli, valsts 

vai pašvaldības iestādei lūgt segt izdevumus  par jurista vai advokāta pakalpojumiem. Ja 

administratīvais process notiek iestādē, tad lēmumu par to, vai apmaksāt jurista vai advokāta 

pakalpojumus un cik lielā apmērā, lemj tā valsts vai pašvaldību iestāde, kuras lēmumam persona 

nepiekrīt. Savukārt, ja administratīvais process notiek tiesā, tad pēc cilvēka izteikta lūguma jurists vai 

advokāts bez maksas var tikt piešķirts pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmuma. Šāda iespēja 

iedzīvotājiem ir kopš 2017.gada. Plašāk ar par šo aptauju iespējams uzzināt šeit. Apataujas anketu 

iespējams aizpildīt šeit.  

 

Pieejamas plašas sadarbības iespējas Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām 

augstākajā izglītībā 

Eiropas Komisijas izsludinātajā 2020. gada projektu 

pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ 

programmā izglītības un mācību jomā pieejamais finansējums 

stratēģiskajām partnerībām augstākās izglītības sektorā ir 1 198 

817,00 eiro. Augstākās izglītības sektorā ir iespējams 

īstenot stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam. 

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā ļauj īstenot 

daudzveidīgas aktivitātes, attīstīt, izmēģināt, pielāgot un īstenot inovatīvu praksi dažādās jomās. 

Stratēģisko partnerību projektos ir iespējams izstrādāt kopīgas studiju programmas starp dažādām 

disciplīnām un ekonomikas nozarēm, kā arī īstenot sadarbību starp uzņēmumiem un 

studentiem/personālu. Projektos var risināt jautājumus, kas saistīti ar lielāku mācību veidu 

dažādību (tālmācība, nepilna laika mācības, modulārās mācības), stratēģiski izmantojot atvērtos 

izglītības resursus un virtuālās mobilitātes un virtuālās mācīšanās platformas. Tāpat projektu 

īstenotāji var veidot sadarbību un prakses apmaiņu starp darbiniekiem, kuri atbild par atbalsta 

pakalpojumiem studentiem, lai paaugstinātu kvalitāti. Stratēģisko partnerību ietvaros var risināt 

jautājumus, kas saistīti ar prasmju un kompetenču atzīšanu un sertifikāciju valsts līmenī, īstenojot 

efektīvu kvalitātes nodrošināšanu, kas balstīta uz mācību rezultātiem, sasaistot tās ar Eiropas un valstu 

kvalifikācijas sistēmām. Plašāku informāciju par sadarbības iespējām var atrast šeit.  

 

Atbalsts jaunatnes organizācijām jauniešu līdzdalības veicināšanai 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 

izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu 

līdzdalības veicināšanai”.  

Konkursa mērķis ir aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī nodrošināt visiem 

jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar 

jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu līdz 10 jaunatnes organizāciju sarakstā 

ierakstītām biedrībām, to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai. Vienam projektam maksimāli 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/aicinam-piedalities-aptauja-par-juridiskas-palidzibas-pieejamiba-administrativaja-procesa-iestade-un-tiesa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWidDNePOPwvRbx1bIbtzXi_VLe5O0lrWAlQH6ajT29pw_Vw/viewform
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_about/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=41087
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pieejamais finansējums ir EUR 3800.00. Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes 

organizācija: 

•    kura ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā (atbilstoši Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā 

noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam); 

•    kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas 

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā 

jaunatnes politikā” ietvaros; 

•    kura nav iesniegusi projekta iesniegumu konkursa 2.2.2. apakšsadaļā “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, 

kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu 

garīgo veselību”. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7. aprīlis. Lai uzzinātu 

vairāk par konkursa nosacījumiem, jaunatnes organizācijas tiek aicinātas uz tiešsaistes semināru 

20. martā plkst. 11.00- 13.00. Reģistrēties semināram var šeit. Plašāku informāciju par pieteikšanos 

projektu konkursā iespējams atrast šeit. 

 

Aicina piedalīties starptautiskā projekta NowWeMOVE Latvijas Veselības nedēļā 

Latvijā no 25.maija līdz 31.maijam jau 

devīto reizi starptautiskā projektā 

“NowWeMOVE” norisināsies Latvijas 

Veselības nedēļa 2020, kurā iedzīvotāji 

tiks aicināti piedalīties dažādās veselīgās 

fiziskajās aktivitātēs. Veselības nedēļā 

tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji 

neatkarīgi no vecuma, dzimuma un 

sportiskās gatavības. Skolas, pirmsskolas 

izglītības iestādes, universitātes, sporta skolas, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, senioru 

organizācijas u.c. Nav nekādu ierobežojumu! 

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2020 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija 

sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga 

pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku 

sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Veselības Nedēļa tiek organizēta lai parādītu, ka ir daudzi 

vienkārši un visiem pieejami veidi, kā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas vērstas uz 

cilvēka veselības uzlabošanu un kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, kopā atpūšoties. 

Piedalīties veselības nedēļā ar savu organizāciju ir vienkārši: iestādes/organizācijas izvēlas 

koordinatorus, kas organizēs pasākumus iestādes darbiniekiem Veselības nedēļas ietvaros. 

Aktivitātes var būt visdažādākās: rīta rosmes, stafetes, pārgājieni, nūjošana, visādi sporta veidi – 

atkarībā no tā, kas patīk visvairāk. Tad jāpaziņo LTSA par plānotām aktivitātēm un pasākumiem Jūsu 

organizācijā, pilsētā vai ciemā Latvijas Veselības nēdēļā. Sniegtā informācija par plānotajiem 

pasākumiem tiks publicēta arī „MOVE” projekta mājaslapā www.latvia.moveweek.eu kā piemērs un 

idejas citu valstu organizācijām. Aktīvākiem dalībniekiem ir paredzētas nelielas veicināšanas balvas. 

Pasākumu Latvijā koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija. Plašāku informāciju iespējams atrast šeit. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAW1vZQ-4dW8W73uzFD44udaKxAidQbLCWC4XrxP74VYbzw/viewform
http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-organizacijam-jauniesu-lidzdalibas-veicinasanai?fbclid=IwAR1SLUDGRFWdnw_rPLxib_tVyBQJBacamckzXKArLH6FSvFSYC1vNTJSjGY
https://www.nepaliecviens.lv/lv/aktualitates/1988-move-week-2020-aicinam-piedalities-starptautiska-projekta-nowwemove-latvijas-veselibas-nedela
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V LV PORTĀLĀ 
Kāds sods iespējams par ierobežojumu pārkāpšanu ārkārtējā situācijā? 

Neskatoties uz domstarpībām par to, kādi tieši ierobežojumi būtu jānosaka, Saeima vienbalsīgi atbalstīja 

Ministru kabineta rīkojumu izsludināt ārkārtējo situāciju no 2020. gada 12. marta līdz 14. aprīlim. 

Noteikti gan ierobežojumi, gan aizliegumi, kā arī pasākumi, kas cilvēkiem jāievēro saistībā ar 

koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” pandēmiju. Personām, kuras atgriezušās no “Covid-19” 

skartās valsts vai teritorijas, jāievēro īpaši piesardzības pasākumi, piemēram, jāveic pašizolēšanās 

dzīvesvietā. Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu 

pārkāpšanu var iestāties gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība. 

Piektdien, 13. martā, Saeima vienbalsīgi pieņēma lēmumu apstiprināt valdības rīkojumu “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” saistībā ar koronavīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanu. Saeimai, 

izvērtējot lēmuma pamatotību, šādus lēmumus ir tiesības arī noraidīt.  

Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu 

atbildība paredzēta gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), gan Krimināllikumā 

(KL). LAPK 176.2 pantā par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu 

vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods līdz 350 eiro. Plašāk lasiet šeit.  

 

Trauksmes celšana – sabiedrības, nevis indivīda interešu aizstāvība 

Fiziskai personai ir tiesības celt trauksmi par 

pārkāpumiem dažādās jomās, taču jāievēro vairāki 

nosacījumi, lai iesniegums tiktu atzīts par trauksmes 

cēlēja ziņojumu. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, 

valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un 

ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu 

netiks uzskatīta par trauksmes celšanu.  

Trauksmes celšanas likums (turpmāk tekstā – likums) 

stājās spēkā 2019. gada 1. maijā. Šis likums radīja 

iespēju iedzīvotājiem droši vērsties pie sava darba 

devēja, valsts pārvaldē vai nevalstiskajās 

organizācijās un ziņot par darba vidē novērotajiem iespējamiem pārkāpumiem, kas varētu 

apdraudēt plašākas sabiedrības intereses. Trauksmes celšanas likuma izpratnē trauksmi var celt par 

noziedzīgu nodarījumu, administratīvu vai citu tiesību normu pārkāpumu, kā arī par saistošu ētikas vai 

profesionālo normu pārkāpumu.Vadlīnijās skaidrots, ka tas var būt gan tiesību normu un ētikas vai 

profesionālo normu pārkāpums, gan iekšējo tiesību normu un neētiskas rīcības pārkāpums, kā arī 

profesijā, jomā vai nozarē apstiprinātu standartu, likumu, Ministru kabineta izdotu tiesību aktu, 

pašvaldību saistošo noteikumu, Eiropas Savienības regulu un direktīvu, Latvijai saistošu starptautisku 

dokumentu un citu saistošu priekšrakstu pārkāpums. Plašāk par trauksmes celšanas iespējām iespējams 

lasīt šeit.  

 

NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 25.martam pieņem darba devēju pieteikumus 

vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/314124-kads-sods-iespejams-par-ierobezojumu-parkapsanu-arkarteja-situacija-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/313905-trauksmes-celsana-sabiedribas-nevis-individa-interesu-aizstaviba-2020
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sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma 

vidē. Praktisko apmācību ir iespējams organizēt profesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, 

otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību 

neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. 

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī 

biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. 

Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna 

izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības 

uzsākšanas. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina 

bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attiecības. Plašāk par projektu 

iespējams uzzināt šeit.  

 

VI PASAULĒ 

Projektu konkurss Ganā 

Eiropas Savienība ir izsludinājusi projektu konkursu, lai atbalstītu darbības, kas veicinās ekonomikas un 

pilsonisko attīstību Ganā. Projekta mērķis ir: atbalsta darbības, kas veicinās ilgtspējīgāku un 

veselīgāku vidi, vienlaikus radot vietējas nodarbinātības iespējas. Projektu iesniegšanas termiņš ir 

2020. gada 28. aprīlis. Vairāk informācijas par projektu konkursu var atrast šeit. 

 

Pilsētas veselības konference Varšavā 

9. un 10. jūnijā notiks Pilsētas veselības konference Varšavā, 

Polijā. Konferences mērķis ir izpētīt, kāpēc kaitējuma 

mazināšanas politika dažādās cilvēka uzvedības jomās ir 

piemērota atšķirīgi un kā varētu panākt konsekventāku, uz 

informāciju balstītu pieeju.  

Kaitējuma mazināšanas pieeja ir izrādījusies efektīva daudzās 

cilvēka darbības jomās - no automašīnu drošības jostām līdz 

pasākumiem, lai samazinātu ar nelegālu narkotiku lietošanu saistītos riskus. Tomēr tās piemērošana ir 

ierobežota citās valstīs, piemēram, alkohola, tabakas un seksuālā darba jomā. Vairāk informācijas par 

konferenci var atrast šeit. 

 

Podkāsts - sašaurinās pilsoniskā telpa Francijā 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Francijā tiek pakļautas dažāda veida uzbrukumiem. Vox Public 

direktors Žans Marī Fardeau stāsta par pilsoniskās sabiedrības telpas samazināšanos valstī. Ar 

Civitates atbalstu Vox Public izveidoja pilsoniskās sabiedrības pārstāvju koalīciju, kuri iestājas pret 

pilsoniskās sabiedrības telpas sašaurinājumu dažādās jomās, ieskaitot migrāciju, diskriminācijas 

novēršanu, brīvību internetā utt. Noklikšķiniet šeit, lai noklausītos audio ierakstu. Šis audio tika 

ierakstīts Eiropas Demokrātijas tīkla ceturtajā sanāksmē Parīzē 2020. gada janvāra beigās. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/314052-nva-aicina-darba-devejus-lidz-25-martam-pieteikties-vajadzigo-darbinieku-apmacibai-2020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1582690061916&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168109
https://cityhealthinternational.org/
https://soundcloud.com/user-67133563/shrinking-civic-spaces-in-france
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Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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