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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA aicinājusi Ministru kabinetu un Saeimu atbalsta saņēmēju lokā iekļaut arī 

nevalstiskās organizācijas 

Latvijas Pilsoniskā alianse 17. martā nosūtījusi Ministru 

kabinetam un Saeimai vēstuli, ar aicinājumu, lemjot par 

atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes skartajiem 

uzņēmumiem un nozarēm, sniegt atbalstu arī 

nevalstiskajām organizācijām (NVO). 

Koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” un no tās 

izrietošā ārkārtējā situācija Latvijā ietekmē arī 

organizētās pilsoniskās sabiedrības sektoru 

(nevalstiskās organizācijas). Ņemot vērā, ka arvien 

vairāk valstu nosaka jaunus ierobežojumus, aizliedzot 

organizēt publiskus pasākumus, ierobežojot robežu 

šķērsošanu un ierobežojot sociālos kontaktus, tādējādi 

ierobežojot pakalpojumu sniedzēju darbību, krīzes 

situācija rodas ne tikai uzņēmējdarbības vidē, bet arī nevalstiskajā sektorā. 

Latvijā nevalstiskās organizācijas īsteno daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno 

ne valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors. Tāpēc atbalsta mehānismi krīzes 

pārvarēšanai būtu jānodrošina arī NVO sektoram, iespējams, paredzot pretimnākošus nosacījumus 

valsts un pašvaldību finansētajos projektos. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, aicinām valdību, Saeimu un attiecīgās ministrijas: 

 Nodrošināt, ka ārkārtas situācija netiek izmantota, lai steidzamā kārtā, bez sabiedrības līdzdalības, 

tiktu pieņemti lēmumi. Ārkārtas situācija nav atcēlusi demokrātisku režīmu valstī, tādēļ 

publiskajai pārvaldei ir jārada risinājumi, kā iesaistīt sabiedrības pārstāvjus lēmumu pieņemšanas 

procesos attālināti vai šo jautājumu skatīšana būtu jāpārceļ uz laiku, kad ierobežojumi būs atcelti. 
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 Radīt labvēlīgus nosacījumus nevalstiskajam sektoram, lai organizācijām būtu iespēja izmaksāt 

atalgojumu arī dīkstāves periodā; ieviest “nodokļu brīvdienas” vai nodokļu maksājuma termiņa 

pagarinājumu. 

 Veikt komunikāciju ar publiskā finansējuma administratoriem (pašvaldību iestādēm, 

ministrijām, publiskajiem fondiem, kā arī ES fondu projektu uzraugiem), lai tie respektētu dīkstāves 

apstākļus un ļautu attiecināt darbinieku un biroja uzturēšanas izmaksas ārkārtas situācijas periodā (ar 

nosacījumu, ka sasniedzamie rezultāti tiks sasniegti), kā arī atcelto pasākumu un komandējumu 

izmaksas tiktu uzskatītas par attiecināmām force majeure situācijā. 

 Publisko pārvaldi pārskatīt paredzēto projektu konkursu izsludināšanas un iesniegšanas 

termiņus, ņemot vērā ārkārtas situāciju. Pretimnākšana būtu spēcīgs atbalsta mehānisms 

nevalstiskajām organizācijām, kas vienlaikus neradītu ietekmi uz valsts budžetu. 

 Lemt par gada pārskatu iesniegšanas termiņu pagarinājumu biedrībām un nodibinājumiem, nosakot 

kā termiņu 2020. gada 30. jūniju. 

 Radīt finanšu dotāciju vai grantu administratīvo izdevumu segšanai un darbības pēc krīzes 

atjaunošanai, un nodrošināt bezprocentu aizdevumus arī nevalstiskajām organizācijām. 

Aicinām Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, Ministru prezidenta uzdevumā izveidotās vadības grupas 

uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam vadītāju Finanšu ministru Jāni Reiru, kā arī Saeimu iekļaut 

nevalstiskās organizācijas Covid-19 krīzes valsts atbalsta saņēmēju lokā un lemt par atbalsta 

pasākumiem nevalstiskajam sektoram. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit. 

 

LPA ārkārtas tikšanās ar NVO, lai pārrunātu Covid-19 ietekmi uz sektoru 

Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse 17. 

martā nosūtīja Ministru kabinetam un Saeimai vēstuli, ar 

aicinājumu sniegt atbalstu arī nevalstiskajām 

organizācijām (NVO), kuras arī spēcīgi ietekmējusi 

ārkārtas situācija valstī. 

Ņemot vērā to, ka Valdība 19. martā un 20. martā Saeima 

lemj par atbalsta mehānismiem uzņēmējiem, taču vēl 

joprojām politiskajā dienaskārtībā nav iekļauts atbalsts 

nevalstiskajām organizācijām – ne finansiāls, lai pārvarētu 

krīzi, ne arī nav veikti pārdomāti lēmumi, kā aizliegums 

sniegt pakalpojumu mazaizsargātām sociālām grupām, 

ietekmēs šo mērķa grupu dzīves kvalitāti un veselības 

stāvokli, tāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse 19. martā plkst. 17.00 organizēja attālināto NVO tikšanos, lai 

kopīgi vienotos par turpmākajiem soļiem un pārrunātu risinājumus, kas pazuduši starp vēlmi 

atbalstīt uzņēmējus. Sarunā piedalīties tika aicināts ikviens interesents. 

Šajā krīzes laikā ir svarīgi neaizmirst par NVO lielo pienesumu un ieguldījumu demokrātijas, 

pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā Latvijas sabiedrībā, veicot daudzas sabiedrībai nozīmīgas 

iniciatīvas, kuras neīsteno ne valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors. Tāpēc atbalsta 

mehānismi krīzes pārvarēšanai būtu jānodrošina arī NVO sektoram.  
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Jāatzīmē, ka valdība jau radusi risinājumus atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbības jomā, no valsts budžeta 

apmaksājot slimības lapas uzņēmumu darbiniekiem, ieviešot dažādus nodokļu atvieglojumus, kredītu 

garantijas un termiņu pagarinājumus.  

Tāpat arī Kultūras ministrija meklē risinājumus, kā atbalstīt kultūras nozari Latvijā, viens no tiem – 

ieviest Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu, kurai atvēlēt šim mērķim papildus līdzekļus: “Par 

atbalsta risinājumiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai kultūras un pasākumu nozares 

uzņēmējiem, radošajām personām un kultūras nevalstiskajām organizācijām”.  

Tomēr par nevalstisko sektoru kopumā neviena no institūcijām nav uzņēmusies rūpi, lai gan NVO arī ir 

daļa no Latvijas tautsaimniecības un sniedz atbalstu krīzes situācijās. Tāpēc arī Latvijas Pilsoniskā 

alianse izsaka cerību, ka jautājums par atbalsta pasākumu ieviešanu  nevalstiskajam sektoram tiks 

iekļauts Ministra kabineta un Saeimas dienas kārtībā. 

 

LPA aicinājums iekļaut atbalstu lokā NVO saklausīts  

19.marta Ministru kabineta sēdē, reaģējot uz nevalstisko 

organizāciju aicinājumiem skatīt to, kā Covid-19 krīze 

ietekmē arī nevalstisko sektoru un rast risinājumus, kā 

atbalstīt arī biedrības un nodibinājumus krīzes seku 

pārvarēšanai, lēma uzdot Kultūras ministrijai sagatavot 

informatīvo ziņojumu par to, kāda ir Covid-19 krīzes 

ietekme uz visu nevalstisko sektoru un kādi atbalsta 

mehānismi ir nepieciešami.  

Līdz ar to Latvijas Pilsoniskā alianse saņēmusi vēstuli no 

Kultūras ministrijas, kurā norādīts, ka apzinās nevalstiskā 

sektora lomu saliedētas un pilsoniski aktīvas un 

līdzatbildīgas sabiedrības attīstībā un valsts izaugsmē. Ir 

skaidri redzams NVO pienesums un nozīmīgā loma sabiedrībā - gan īstenojot dažādas iniciatīvas, gan 

nodrošinot pakalpojumus daudzveidīgām mērķa grupām, tāpēc ir svarīgi šajā krīzes laikā sniegt 

atbalstu arī NVO.  

Lai izvērtētu vajadzību, apmēru un efektīvākos atbalsta risinājumus Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku mazināšanai Kultūras ministrija lūdz sniegt konkrētu informāciju par to, kuras NVO 

būtu prioritāri atbalstāmas un pēc kādiem kritērijiem tas tiek noteikts; kuras NVO var sniegt 

ieguldījumu Covid-19 radīto seku pārvarēšanai; kādi ir prognozētie plānotie zaudējumi; kādi būtu 

efektīvākie atbalsta pasākumu īstenošanas mehānismi valsts, pašvaldību un paša sektora līmenī u. c. 

jautājumus. Atbildes uz šiem jautājumiem jau tiek gatavotas un tuvākajā laikā tiks iesniegtas Kultūras 

ministrijai. Par pamatu atbildēm izmantosim aptaujas anketā sniegtās atbildes, iesūtītos un mutiski 

paustos dažādu NVO viedokļus, kā arī 19.martā ārkārtas tikšanās laikā izteiktos priekšlikumus.  

Kā iepriekš ziņojām, reaģējot uz to, ka publiskā pārvalde lemj par atbalsta mehānismiem uzņēmējiem 

šonedēļ, bet joprojām politiskajā dienaskārtībā nebija iekļauts atbalsts nevalstiskajām organizācijām,  

Latvijas Pilsoniskā alianse vakar  plkst. 17.00 organizēja ārkārtas attālināto NVO tikšanos, lai kopīgi 

vienotos par turpmākajiem soļiem un diskutētu par iespējamajiem risinājumiem.  
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Tikšanās laikā tika pārrunāta Covid-19 krīzes ietekme uz dažādu jomu organizācijām. Daudzas 

organizācijās norādīja, ka to darba apjoms šajās krīzes laikā neapstājas, bet pat palielinās. Tāpat tika 

akcentēta pašvaldību nevienprātība, kas traucē sniegt papildus palīdzību -ja Rīgas pašvaldība turpina 

atbalstīt pakalpojumu sniedzējus, ir iespēja uzņemt jaunus palīdzības meklētājus, tad Liepājas 

pašvaldība to aizliedz.  

Sarunā iesaistītie bija vienisprātis, ka nevalstiskais sektors neatšķiras no uzņēmēju vides, bieži vien 

pilda pat svarīgāku funkciju, tāpēc NVO nedrīkst izslēgt no atbalsta sistēmas. Tāpēc neizpratni 

rada  valdības dalījums – uzņēmēji un nevalstiskais sektors. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, šobrīd 

nevalstiskajā sektorā strādā aptuveni  30 000 nodarbinātie, kuri ir darba ņēmēji, gluži tāpat kā 

uzņēmumā, tāpēc arī nevalstiskajā sektorā strādājošajiem būtu jāsaņem tās pašas sociālās garantijas, 

kādas tās paredz privātajam sektoram.  

 

Gada pārskatu termiņš krīzes situācijā tiks pagarināts līdz 31.jūlijam 

Biedrību un nodibinājumu likums nosaka, ka biedrībām un 

nodibinājumiem ir pienākums iesniegt gada pārskatus līdz 

31.martam, taču ņemot vērā Covid-19 krīzes situāciju, Ministu 

kabinets 19.martā apstrināja un Saeima 20.marta ārkārtas sēde lemj 

par termiņa pagarinājumu, likumprojekta “Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

COVID-19 izplatību” 17.pantu izsakot šādi: 

(1) Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem 

mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu. 

(2) Biedrība vai nodibinājums, pārsniedzot Biedrību un nodibinājumu likuma 52. panta trešajā daļā 

noteikto termiņu un 102. pantā noteikto, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu 

vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam. 

(3) Reliģiskā organizācija, kuras gada pārskatu iesniegšanas termiņu nosaka saskaņā ar likuma "Par 

grāmatvedību" 13. panta ceturtās daļas 2. punktu izdotie Ministru kabineta noteikumi par reliģisko 

organizāciju gada pārskatiem, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu 

par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam. 

Vienlaikus atgādinām, ka biedru kopsapulces var organizēt attālāti, izmantojot elektroniskos 

risinājumus. 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. 
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Turpinās aptauja par Koronavīrusa ārkārtas situācijas ietekmi uz NVO 

Pateicamies visiem, kuri līdz šim ir iesaistījušies un aizpildījuši 

anketu par Koronavīrusa ārkārtas situācijas ietekmi uz NVO - 

atsaucība ir patiesi liela, kas apliecina tēmas nozīmīgumu. 

Pamatojoties uz iegūtajām atbildēm, ir identificēti vairāki 

kritiski apstākļi, kas šajā ārkārtas situācijā būtiski ietekmē NVO 

sektoru. Tos esam arī apkopojuši un norādījuši otrdien, 17. 

martā, izsūtītajā vēstulē Ministru kabinetam un Saeimai ar 

aicinājumu atbalstu saņēmēju lokā iekļaut arī NVO  - skatīt šeit.  

Tā kā ar “Covid-19” izplatīšanos izsludinātā ārkārtas situācija 

turpinās, aicinām NVO turpināt izteikt savu viedokli aizpildot 

anketu šeit vai arī rakstot uz e-pastu: alianse@nvo.lv, lai mums būtu pieejama aktuālākā informācija 

interešu pārstāvniecībai. Papildus informācijai un jautājumu gadījumos, aicinām sazināties ar Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktori Kristīne Zonberga kristine@nvo.lv 

 

Pieņemti valdības ierobežojumi, kas attiecas arī uz NVO un pilsonisko sabiedrību 

Vēršam uzmanību, ka 14. martā valdība pieņēma jaunus 

ierobežojumus un drošības pasākumus “Covid-19” ierobežošanai 

ārkārtējās situācijas laikā, ar konkrētiem aizliegumiem, kas 

attiecas arī uz nevalstiskajām organizācijām un pilsonisko 

sabiedrību: 

 tiek atcelti un aizliegti, neatkarīgi no to apmeklētāju skaita, 

visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, 

izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, tai skaitā 

naktsklubos un diskotēkās, sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši 

likuma “Par sapulcēm, gājieniem, piketiem” minētajām 

definīcijām), kā arī aizliegts veikt reliģiskas darbības 

pulcējoties; 

 tiek ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu 

vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba 

laiks drīkst būt ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00; 

 tiek pārtraukti visa veida izglītības procesi klātienes formā, tai skaitā visa kultūrizglītības un 

sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu kā treniņu, sacensību un mēģinājumu 

norise. 

Vienlaikus aicinām pievērst uzmanību, kādi ierobežojumi tiek ieviesti jūsu pašvaldībā. Ar 

pašvaldību ierobežojumiem iespējams iepazīties konkrētās pašvaldības mājas lapā šeit. 

Arī Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi lēmumu izsludināt pārtraukumu Saeimas kārtējās 

sēdes norisē līdz 16.aprīļa plkst. 9.00, un Saeima ir pārgājusi uz darbu ārkārtas režīmā. Tas 

nozīmē, ka Parlaments joprojām turpina strādāt, notiks komisijas sēdes, bet darbs noritēs arī attālināti un 
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tikai nepieciešamības gadījumā Saeima sanāks uz ārkārtas sēdēm. Plašāk ar šīsnedēļas komisijas sēdēm, 

kas saistītas ar ārkārtas situāciju, var iepazīties šeit. 

Savukārt attiecībā uz valdības darbību – ir nolemts, ka Ministru kabineta sēdes var tik organizētas 

arī attālināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot videokonferences, konferences zvanu, kā arī 

izmantojot citus informācijas tehnoloģijas rīkus saskaņā ar Ministru prezidenta noteikto kārtību - šo 

iespēju aicinām izmantot arī NVO, attāli organizējot savu ikdienas darbu. 

Atgādinām, ka Saeima 13. martā ārkārtas sēdē apstiprināja valdības lēmumu par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī saistībā ar vīrusa “Covid-19” ierobežošanu. Tika noteikti dažādi drošības pasākumi, 

kuri jāievēro katram Latvijas iedzīvotājam, īpaši tiem, kas nesen atgriezušies no ārvalstīm. Plašāk ar 

aktuālajiem valdības pieņemtajiem ierobežojumiem var iepazīties šeit.  

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

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

- par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu 

pārkāpšanu paredzēts naudas sods līdz 350 eiro (LAPK 176.2 pants). Būsim atbildīgi un piesardzīgi! 

 

LPA saņēmusi atbalstu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai 

Ar prieku darām zinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse 

saņēmusi projekta apstiprinājumu Latvijas valsts budžeta 

finansētās programmas „NVO fonds” izsludinātajā projektu 

konkursā, rodot iespēju realizēt projektu “NVO platformas 

nodrošināšana interešu aizstāvībā  un sabiedrības līdzdalības 

veicināšana Latvijā”. Projekta mērķis ir radīt labvēlīgus 

apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un 

veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību 

Latvijā. Lai veiksmīgi nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības 

interešu pārstāvību, veicinot labvēlīgu tiesisko un finansiālo 

vidi pilsoniskā sabiedrības attīstībai, pilsoniskajam dialogam 

un pilsoniskajām aktivitātēm, projekta ietvaros LPA 

pārstāvji no 2020.gada marta līdz oktobrim: 

 Piedalīsies formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un 

veicinās sabiedrības līdzdalību; 

 Izstrādās rakstiskus viedokļu dokumentus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem; 

 Veiks tematiskās izpētes; 

 Organizēs regulāras NVO līderu tikšanās; 

 Sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju iknedēļas ziņu lapās “Nesēdi tumsā” un CAL news – 

ziņas angļu valodā; 

 Piedalīsies un noorganizēs diskusiju sarunu festivālā LAMPA ietvaros. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/comisWebCalendar?OpenView&Grid=2&Date=2020-03-16
https://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-izvirzito-kandidatu-saraksts-memoranda-padomes-loceklu-amatiem
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Notiks pirmā Latvijas Pilsoniskās alianses tematiskā tikšanās ar NVO 

Martā LPA aizsāks jaunu tradīciju-regulāras tematiskās 

tikšanās ar biedriem un citām organizācijām un 

ekspertiem, lai pārrunātu aktualitātes sektorā un kopīgi 

vienotos par sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā. Ņemot 

vērā pašizolēšanās rekomendācijas, kā arī to, ka NVO atrodas 

visā Latvijā un pat ārpus tās, tikšanās tiks organizētas digitāli 

– platformā Zoom, vai klātienē un digitāli vienlaikus.  

Tikšanās notiks 25.martā plkst. 10.00, un darba kārtībā 

iekļauti divi jautājumi: 

1) Covid-19 krīzes aktualitātes. 

2) Grāmatvedības regulējuma plānotās izmaiņas 
(jaunais Grāmatvedības likums un likumprojekts, kura mērķis ir ieviest ārpakalpojuma grāmatvežu 

licencēšanu). 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses jaunās padomes pirmā sēde 

23.martā notiks Latvijas Pilsoniskās alianses jaunievēlētās 

padomes pirmā sēde, kurā tiks ievēlēts arī jauns 

padomes priekšsēdētājs. Līdz šim daudzus gadus LPA 

padomes priekšsēdētāja pienākumus pildīja Zemgales NVO 

centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.  

Tāpat darba kārtībā ir tādi jautājumi, kā direktora darbības 

izvērtēšana un lēmums par esošās direktores Kristīnes 

Zonbergas pilnvaru pagarinājumu vai jauna direktora 

meklējumiem; Stratēģijas 2019-2021 izpildes statuss un 

prioritāro uzdevumu plānošana; jaunu biedru uzņemšana un 

citi jautājumi.  

Jau iepriekš vēstījām, ka 28. februārī tika ievēlēta jauna 

LPA padome, kuras sastāvā šobrīd darbojas Mārtiņš Šteins (LPA biedrs, 13. Saeimas deputāts), Maija 

Kāle (“Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā”), Vadims Koroļovs (“Kultūrprieks” ), Māris 

Jonovs (“Pilsēta cilvēkiem”) un Daiga Eiduka (“Latvijas Bērnu Labklājības tīkls”) un Inese Vaivare 

(“LAPAS”). Padomes loceklis Valters Gražulis (“Win Partners”) nesen darījis zināmu savu lēmumu 

pamest LPA padomi – visas LPA un biedru vārdā vēlamies Valteram pateikties par atbalstu LPA 

stratēģiskos jautājumos. Pēc LPA Statūtiem, LPA Padomē ierotē padomes loceklis, kurš saņēma 

visvairāk balsu biedru kopsapulcē.  

 

Pagarināta balsošana par nevalstisko organizāciju izvirzītajiem pārstāvjiem 

darbam Memoranda padomē 

Par jaunajiem Memoranda padomes locekļiem iespējams balsot līdz 23. martam plkst. 23:59. 

Noteikta balsošanas kārtība:   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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 Balsstiesīgas ir tikai tās nevalstiskās organizācijas, kuras ir pievienojušās NVO un Ministru 

kabineta sadarbības īstenošanas memorandam. 

 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. 
 

Plašāka informācija par izvirzītajiem kandidātiem un balsošanas pamācība pieejama šeit. 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes sekretariātu, rakstot uz e-pastu nvo@mk.gov.lv. Ja rodas jautājumi vai 

neskaidrības, reģistrējoties portālā Lemejs.lv, lūdzam zvanīt pa tālruni 26562402. 

 

LPA pievienojusies brīvprātīgo palīdzības kustībai 

Esam pievienojušies Facebook domubiedru grupai 

#paliecmājās brīvprātīgo palīdzības kustība, kuras mērķis ir 

aicināt cilvēkus meklēt un sniegt palīdzību COVID- 19 

kontekstā Latvijā. Grupā iespējams dalīties ar resursiem, 

lūgt palīdzību, uzzināt par aktuālajām norisēm saistībā 

ar iespējām palīdzēt un apvienot spēkus darbībai. Šobrīd 

tiek strādāts arī pie efektīva risinājuma, kas ļautu cilvēkiem 

bez piekļuves digitāliem rīkiem, caur zvanu centru, saņemt 

palīdzību no grupā iesaistītajiem brīvprātīgajiem. Savukārt brīvprātīgie, caur aplikāciju ērti un ātri varēs 

uzzināt kam tuvākajā apkārtnē nepieciešama palīdzība. Grupas veidotāji ir uzsākuši sadarbību arī ar 

valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, tiktu izmantots katrs iespējamais resurss, lai palīdzētu. 

Aicinām arī mūsu biedrus, draugus, “Nesēdi tumsā” lasītājus iesaistīties, pievienoties grupai un 

izplatīt ziņas par šo kustību tālāk! Kopā mēs varam paveikt daudz! 

 

“Biedru telpā” – biedrība “Kurzemes NVO centrs”  

Biedrības darbs tiek balstīts četrās pamatvērtībās: Demokrātiska Latvijas 

valsts – Cilvēks – Izglītība – Pašiniciatīva.  

Aktīvā biedrības darbība tiek fokusēta divos virzienos: pirmkārt, 

pilsoniskās kompetences un līdzdalība, otrkārt, informācija, 

konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Svarīgākās 

“Kurzemes NVO centra” aktivitātes ir konsultācijas un izglītība NVO un 

pilsonisko kompetenču celšana, NVO noderīgas informācijas koordinēšana 

un NVO datu bāzes uzturēšana, NVO tīklošana un zināšanu pārnese, NVO 

interešu pārstāvēšana, NVO sektora izzināšana un pētīšana, NVO 

finansējuma administrēšana, kopienu aktivizēšana, pilsoniskās izglītības 

nodarbības skolēniem “Saproti valsti”.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-izvirzito-kandidatu-saraksts-memoranda-padomes-loceklu-amatiem
mailto:nvo@mk.gov.lv
https://lemejs.lv/d/YF3KkEMi/memoranda-padomes-v-l-anas
https://www.facebook.com/groups/661487034599519/
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Vairāk par biedrības darbību un aktualitātēm lasiet  mūsu “Biedru telpas” intervijā ar biedrības valdes 

priekšsēdētāj Elīnu Immeri. 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 
Sarunu festivāls LAMPA tiek pārcelts uz septembri! 

 Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS informē, ka ņemot vērā šībrīža ārkārtas situāciju, 

sarunu festivāls LAMPA tiek pārcelts uz šā gada 4.-5. septembri. Sarunu 

festivāla LAMPA pamatvērtības ir atklātas sarunas, godprātīga, atbildīga rīcība un 

uzticēšanās, tādēļ organizatori uzskata, ka pārcelt festivālu šobrīd ir pareizākais un 

atbildīgākais lēmums. Festivāla jaunumiem un turpmākajiem soļiem var sekot līdzi 

LAMPAS mājaslapā  un sociālo tīklu profilos.  

 

Aicinām uzņēmējus ziedot pārtiku! 

Latvijas Samariešu apvienības Pārtikas banka Paēdušai Latvijai 

aicina atsaukties uzņēmumus, kuri būtu gatavi ziedot pārtikas 

produktus ar ilgu derīguma termiņu. Ir saņemti vairāki jauni 

pieteikumi atbalstam ar pārtikas paku no personām, kuras ārkārtas 

stāvokļa dēļ ir zaudējušas darbu un ienākumi strauji samazinājušies. 

Šobrīd tiek darīts daudz, lai palīdzētu gan šīm ģimenēm, gan daudzām 

citām, kuras jau iepriekš ir vērsušās pēc palīdzības. Taču resursi ir 

ierobežoti, tāpēc Paēdušai Latvijai aicina uzņēmumus palīdzēt un ziedot 

savu produkciju. Par ziedojuma veikšanu lūgums sazināties pa tel. 

22033700 vai partika@samariesi.lv.  

 

COVID-19: Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) jau vairāk kā 10 

gadus visā Latvijas teritorijā nodrošina Eiropas Atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmās 

darbības. Arī šobrīd, kad ir izsludināts ārkārtas stāvoklis 

valstī, LSK dara daudz, lai atbalstītus Latvijas  trūcīgās un 

maznodrošinātās ģimenes(personas). Vairāk par atbalsta 

saņemšanas iespējām un maznodrošinātā/trūcīgā statusa 

pagarināšanu krīzes laikā var uzzināt šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba__kurzemes_nvo_centrs_
https://festivalslampa.lv/lv
mailto:partika@samariesi.lv
http://www.redcross.lv/darbibas-jomas-2/socialais-atbalsts/eiropas-atbalsta-fonds-vistrucigakajam-personam/
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Notiks Eiropas diena un Demokrātijas nedēļa 

Latvijai, tāpat kā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, 

demokrātija un eiropeiskā piederība ir būtiskas vērtības un 

valstiskuma pamats. Saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem šo 

vērtību nostiprināšanā, ir nepieciešama katra iedzīvotāja aktīva 

līdzdalība. Lai nostiprinātu jauniešos piederības sajūtu demokrātisko 

Eiropas valstu saimei un atgādinātu par vērtībām un tiesībām, ko 

ikdienā baudām kā Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Kustība 

Latvijā aicina novadā, pilsētā, mācību iestādē, bibliotēkā svinēt 

Demokrātijas nedēļu un īpaši 9. maiju – Eiropas dienu. Plašāk ar 

aicinājumu var iepazīties šeit.  

Eiropas dienas tradīcija ir dalība Eiropas eksāmenā, kurā ikviens apliecina un vairo izpratni, 

zināšanas par Eiropas Savienību. Šogad Eiropas eksāmens notiks 7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv. 

Izglītības iestādes jau tagad tiek aicinātas pieteikties Eiropas eksāmenam šeit. Jaunākie mācību un 

metodiskie materiāli par Eiropas Savienību pieejami šeit.  

 

Patērētāju asociācija izplatījusi aicinājumu saistībā ar COVID-19  

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sakarā ar COVID-19 izplatīšanos izsaka šādu 

aicinājumu ceļotājiem, tūrisma operatoriem un Latvijas valdībai. 

Spēkā esošie normatīvie akti uzliek atbildību par komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu neizpildi 

tūrisma operatoriem. Tā ir liela atbildība un esošajos apstākļos var izrādīties nepanesama pat lielākajiem 

nozares uzņēmumiem. Tādēļ, tūrisma operatoriem ir pamats cerēt uz ceļotaju izpratni un atbalstu 

šajā smagajā situācijā. Šī iemesla dēļ aicinam patērētājus atcerēties par savām tiesībām, bet izmantot 

tās godprātīgi, ņemot vērā objektīvas grūtības, kuras piedzīvo tūrisma nozarē strādājošie 

uzņēmumi. Ceļotājiem ir jāapzinās, ka tūlītēja visu likumīgu prasījumu izpildīšana no tūrisma operatoru 

puses var nebūt iespējama objektīvu iemeslu dēļ, tāpēc aicinam attiekties pret tūrisma operatoriem ar 

izpratni un pacietību. 

Tomēr, arī tūrisma operatoriem jāapzinās, ka ārkārtas apstākļi neatbrīvo viņus no saistību pret 

ceļotājiem izpildes pilnībā, bet tikai dod attaisnojumu atlikt saistību izpildi uz vēlāku laiku. Ne 

tikai tūrisma operatori cer uz klientu izpratni un godaprātu, bet arī ceļotāji gaida no tūrisma operatoriem 

tādu pašu attieksmi. Plašāku informāciju par šo tēmu var atrast šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 

Zemes stunda 2020 

Pasaules Dabas Fonds un Tetra Pak Latvija ar saukli 

#balssplanētai aicina svinēt Zemes stundu, izslēdzot 

gaismu 28. martā no plkst. 20:30 līdz 21:30. Daba mūs 

nodrošina ne tikai ar pārtiku, ūdeni un tīru gaisu, bet tā 

kalpo arī par galveno sabiedroto cīņā pret klimata 

pārmaiņām. Zemes stunda 2020 ir izšķirošs brīdis, lai 

apvienotu cilvēkus visā pasaulē, kuri 28. martā uz vienu 

stundu izslēdz gaismu. Pievieno savu balsi planētai un 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.eiropaskustiba.lv/wp-content/uploads/2020/03/Aicinajums_EiropasDiena_DemokratijasNedela.pdf
https://www.e-formas.lv/f/RzjMrfoGwCTazmBb
https://esmaja.lv/lv/projekti/vitamins-es/aktualitates
http://pateretajs.lv/
https://www.facebook.com/PasaulesDabasFonds/
https://www.facebook.com/TetraPakLatvija/
https://www.facebook.com/hashtag/balssplan%C4%93tai
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paraksties: ej.uz/balssplanetai 

Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides akcija, kurā miljoniem cilvēku vairāk nekā 180 valstīs un 

teritorijās simboliski izslēdz apgaismojumu uz vienu stundu, tā paužot atbalstu tūlītējai rīcībai 

klimata pārmaiņu mazināšanai un dabas daudzveidības izzušanas apturēšanai. 

2020. gads ir izšķirīgs, jo pasaules līderi apspriedīs jaunus dabas daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības 

mērķus nākamajiem 10 gadiem, kas ietekmēs turpmāko planētas nākotni. Latvijai nevajadzētu palikt 

malā, jo daba izzūd arī pie mums!Kampaņas #balssplanētai mērķis ir savākt vismaz 1 miljonu 

parakstu līdz ANO Ģenerālajai asemblejai, lai izdarītu pietiekami lielu spiedienu uz politikas 

veidotājiem. Tas nepieciešams, lai tiktu izveidots spēcīgs, stabils un efektīvs globālais vides regulējums 

pēc 2020. gada - jauna vienošanās dabai un cilvēkiem. Informāciju un atjauninājumus, lai sasniegtu 

vislabāko iespējamo Zemes stundas pieredzi var atrast šeit. Uzzini, kā vari vairāk iesaistīties šeit.  

 

Jaunatnes organizācija “Protests” aktīvi atbalsta sabiedrību krīze laikā  

Organizācija izveidojumusi atbalsta čatu jauniešiem, kuru emocionālo un garīgo veselību negatīvi 

ietekmē ārkārtas stāvoklis valstī un tā sekas. Jauniešiem netiek sniegta profesionāla psihologa 

palīdzība, bet viņi tiek uzklausīti un atbalstīti. Iespēja pieteikties arī atbalsta sniedzējiem. Vairāk 

informācijas var atrast šeit.  

Tāpat “ Protests” aktīvi iesaistījies, tulkojot informāciju par krīzes stāvokli valstī un kā izvairīties 

no saslimšanas ar “Covid-19” krievu un angļu valodā, lai parūpētos, ka informācija nonāk pie 

visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu dzimtās valodas. Uzzini plašāk šeit. 

 

Iespēja pieteikties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā projektu konkursā 

un atbalsta programmā 

1) Projektā aicinātas piedalīties piedalīties pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Konkurss tiek 

rīkots programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros. Projektus var iesniegt līdz 3.aprīlim. 

Plašāka informācija: https://bit.ly/3diJgiz; 

2) „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”. Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti 3 

kategorijās: Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze, t.sk. Melu dekonstrukcija un 

medijpratība; Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika; Latgales plānošanas reģiona sabiedriski 

politisko, sociālekonomisko un kultūras procesu analīze. Projektus var iesniegt līdz 25.martam. 

Plašāka informācija: https://bit.ly/2ITW1Cc 

 

Piedalies konkursā „Skaistakais lukturis Pļavas muzejam“  

Laikā, kad daudzi no mums paliek mājās ir īstais brīdis fantāzijai, mākslai un dažādiem roku darbiem. 

Dārta Pavlovska un biedrība „Ūdenszīmes“ aicina piedalīties konkursā, izveidojot savu gaismas lukturi 

vai iesniedzot zīmētu tā dizainu līdz 19. aprīlim. Plašāku informāciju par iespēju iesaistīties meklēt šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/balssplanetai?fbclid=IwAR1EYKHTOK9ltvca_VbQsRA9CSKK1CFhyAluNOuNeQvFlXg1FIJXjtIGeYs
https://www.earthhour.org/celebrate-with-us?fbclid=IwAR12k5PV7AVkLRHNgzud9jvZfKDMD3L6eYPvPJo8FD8PQRlvA0w1wLQGjxc
https://www.facebook.com/events/201699667706624/?active_tab=about
https://www.facebook.com/protestsjaunatne/photos/a.847133098974178/1164854190535399/?type=3&theater
https://www.facebook.com/protestsjaunatne/posts/1162532760767542?__xts__%5B0%5D=68.ARAPa7u5_BAkF1z0ShAaY_g_Nvy9hQeuE3iDE9rTf72nOkCIeQ-FwEwSUaiznbnkySTRvaGSfiPJ5k5-pC9FxRQ21PBFUWLe9oVvo3oOm80LrzKKrp9AhSfg_5SXUq1SW3yYpFooKrunsUG5FSaHRUsP6AX6GzjzMBGLQM6y-BrjMvQ6naxbGXUYwDep6fcbqnUY0ZclVFrdXeFRaN-D7p9jXmg6mkEu3jXw-01DIPAfrBfvjRg9FbouVvaRNUTcABlBvYbChGNeCT2kE4RpIMPKt-Dq9DIAHNPHKhemPvVNIUHv11NIfkqYxcbCxmOgOAWinVW6BxFWHqiSiRZqf1TsHg&__tn__=K-R
https://bit.ly/3diJgiz
https://bit.ly/2ITW1Cc
https://www.jekabpilsnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/piedalies-konkursa-skaistakais-lukturis-plavas-muzejam-/
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IV NVO sektorā Latvijā  
Atvērts Latvijas-Ukrainas 2020. gada pētniecības projektu konkurss 

Sākot no 2020. gada 18. marta līdz 18. maijam Valsts 

izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus 

pieteikties Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības 

programmas 2020. gada pētniecības projektu konkursam. 

Konkurss ir paredzēts abu valstu augstskolu un zinātnisko 

institūciju zinātniekiem, lai veicinātu un attīstītu sadarbību 

zinātnes un tehnoloģiju jomā. Projektu plānots uzsākt 

2021. gadā. Paredzētais finansējums projekta Latvijas 

partnerim ir līdz 20 000 eiro gadā. 

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa tēmām:enerģija un 

energoefektivitāte; ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām 

un mikroplastmasam izpēte; jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, 

biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika; jauni materiāli; sociālās un humanitārās zinātnes. 

Latvijas partneris projektu gatavo angļu valodā atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta 

veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas partneri projektu iesniedz katrs savas valsts 

par konkursu atbildīgajā institūcijā. Plašāku informāciju par pieteikšanos meklēt šeit.  

 

Informatīva kampaņa #Ēkultūra aicina kultūras norises izbaudīt virtuāli 

Kultūras ministrijas (KM) iestādes no 16. 

marta uzsāk informatīvu kampaņu #Ēkultūra, 

aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas 

laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt 

virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos 

e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes 

klātienē neapmeklējot. 

Vairāk nekā 200 filmu Latvijas Nacionālā kino 

centra uzturētajā vietnē www.filmas.lv, virtuāla 360◦ tūre Rundāles pils dārzā un pils iekštelpās, ducis 

operas izrāžu, ko Latvijas Nacionālā opera un balets piedāvās izbaudīt neklātienē, Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja mobilā lietotne pastāvīgo ekspozīciju izzināšanai, Rīgas cirka vēstures audiostāsti, 

Latvijas Nacionālā arhīva audiovizuālā, skaņas un foto mantojuma iepazīšanai – “RedziDzirdiLatviju”, 

99 mākslas un kultūras vērtības, par kurām Latvijas Nacionālā bibliotēka stāsta Kultūras kanonā, 

Kultūras informācijas sistēmu centra runas atpazīšanas un mašīntulkošanas rīks hugo.lv un 3td e-

GRĀMATU bibliotēka, Latvijas Nacionālā kultūras centra apkopotais latviešu skatuviskās tautas dejas 

zelta fonds, virtuālie stāsti par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma priekšmetiem – šie ir tikai 

daži no informatīvās kampaņas #Ēkultūra piemēriem. Vienuviet informācija par #Ēkultūra digitālajiem 

piedāvājumiem un e-pakalpojumiem atrodama KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv_ukrainas_sadarbiba/lv_ukraina_jaunumi/?text_id=41108
http://www.km.gov.lv/
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Atbalsts jauniešu iekļaušanai sabiedrībā 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 

izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu 

iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”. 
Konkursa mērķis  ir sekmēt grūti aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazināt pret 

jauniešiem vērsto vardarbību un veicināt jauniešu garīgo labklājību, sniedzot atbalstu 10 biedrībām vai 

nodibinājumiem, kuru aktivitātes vērstas uz darbu ar jaunatni. Vienam projektam maksimāli 

pieejamais finansējums ir EUR 2400.00. 

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt biedrība vai nodibinājums: 

 kura projekts ir orientēts uz darbu ar jaunatni (atbilstoši Jaunatnes likuma 12. panta trešajā 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 projektu konkursa 2.2.1. apakšsadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju 

darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7. aprīlis. Plašāku informāciju par projektu var 

iegūt šeit.  

 

Erasmus+ projektā iesaistītajiem, iespējams, var nākties atmaksāt daļu no 

finansējuma 

Portālā delfi.lv lasāms raksts par jauniešu iecienīto 

programmu Erasmus+ - sakarā ar Koronavīrusa 

pandēmiju, daļa studentu atgriezušies mājās, 

Latvijā, kamēr daļa joprojām atrodas valstīs, kurās 

īsteno mobilitāti. Šobrīd nav īsti skaidrības par 

to, vai piešķirtais finansējums tiem jauniešiem, 

kas ir pārtraukuši programmu un atgriezušies 

mājās būs jāatmaksā vai nē. Par to, kā tiek 

risināta šī problēma, stāsta Valsts izglītības 

attīstības aģentūras (VIAA) Augstākās izglītības 

mobilitātes nodaļas vadītāja Dārta Darbiņa. 

Erasmus+ programmā Latvijā šobrīd ir iesaistīti aptuveni 800 izbraukušie un gandrīz tikpat 

iebraukušie studenti. “Kopumā ir tā, ka lielākā daļa paliek savā mobilitātes valstī. No iebraucošajiem 

tie ir aptuveni 600 ar pusi, kas paliek Latvijā. Savukārt no izbraucošajiem — tuvu 500 paliek mobilitātes 

valstī,” informē VIAA pārstāve. 

Šobrīd notiek aktīva komunikācija starp mobilitātē esošajiem studentiem un augstskolu 

koordinatoriem, skaidro Darbiņa. “Augstskolu koordinatori tiešām ļoti daudz un cītīgi strādā, informē 

studentus, sazinās un risina sarežģījumus, ja tādi parādās. Koordinatori lielākoties, izņemot dažus 

gadījumus, zina par to, kur katrs students atrodas un kādi ir nākotnes plāni. Viņi arī ir informējuši par 

iespējamiem repatriācijas reisiem, kā arī to, kā iespējams tiem reģistrēties. Komunikācija ar studentiem 

notiek visu laiku, arī mēs ar koordinatoriem uzturam ciešu kontaktu.” Plašāk ar rakstu var iepazīties šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/atbalsts-jauniesu-ieklausanai-sabiedriba?fbclid=IwAR1ifwTI4j1Umc3KmqOrkGiA7cqGQpqic_51NGJY-4e4cAwPp_--ye4jy3s
https://www.delfi.lv/campus/raksti/erasmus-projekta-iesaistitajiem-var-nakties-atmaksat-dalu-no-finansejuma?id=51981383
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V LV PORTĀLĀ 
Mainīs darbnespējas lapu apmaksu Covid-19 gadījumos, nodrošinot sociālo 

pakalpojumu nepārtrauktību 

Valdība ir atbalstījusi vairākus ātri ieviešamus 

pasākumus koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 

izplatības seku pārvarēšanai ārkārtējā situācijā. Tie 

ietver atbalstu darba devējiem, strādājošajiem, kā 

arī cilvēkiem, kuriem nepieciešami sociālie 

pakalpojumi.  

Darbnespējas lapu apmaksā ir paredzētas izmaiņas, 

proti, ja darbnespējas lapa būs izsniegta sakarā ar Covid-

19, tā tiks noformēta kā B lapa un valsts maksās 

slimības pabalstu no darbnespējas otrās dienas. 

Ja ārkārtējās situācijas laikā nebūs saņemts personas iesniegums un nepieciešamie dokumenti atkārtotai 

invaliditātes ekspertīzes veikšanai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas iepriekš 

izdotais lēmums par invaliditāti tiks automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem. 

Ja ārkārtējās situācijas periodā beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Neizmantoto asistenta pakalpojuma stundu 

apjomu personai būs tiesības izmantot brīvajam laikam. 

Līdz šā gada beigām bezdarbniekus neatkarīgi no reģistrētā vai faktiskā bezdarba ilguma varēs iesaistīt 

algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, ko īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar 

pašvaldībām. Plašāk ar jaunajiem atbalsta pasākumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

NVO fonda programmā ir apstiprināti 22 makro projekti 

Sabiedrības integrācijas fonda padome elektroniski rakstiskā procedūrā ir apstiprinājusi 22 (divdesmit 

divus) programmas “NVO fonds” makro projektus. Vairums no tiem īstenos aktivitātes, kuru mērķis ir 

iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī paaugstināt savstarpējo uzticēšanos un 

piederības sajūtu Latvijas valstij. 

No programmas “NVO fonds” izsludināšanas brīža, Sabiedrības integrācijas fonds izvirzīja darba 

prioritāti – nodrošināt maksimāli ātru un kvalitatīvu projektu pieteikumu izvērtēšanu. Uzdevuma 

sasniegšanai projektu vērtēšana tika sadalīta divos posmos atsevišķi vērtējot makro (91 projekts) un 

mikro (76 projekti) projektus, tādejādi paātrinot vienas projektu grupas darba uzsākšanu pēc iespējas 

ātrākā termiņā. Šajā laikā, kad valsts ekonomiskā situācija piedzīvo triecienu, atbalsts nevaldības 

sektoram ir īpaši svarīgs. 2020.gada programmas darbības virzieni ir vērsti uz sadarboties spējīgas 

sabiedrības stiprināšanu un to var panākt stiprinot iedzīvotāju ticību un piederības sajūtu valstij, kā arī 

iesaistot to lēmumu pieņemšanas procesā un parādot, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir balss un 

tiesības tikt sadzirdētam, uzklausītam. Nevaldības sektora nozīme un pienesums valsts “atveseļošanās” 

posmā būs neaizstājams, un programmas ietvaros īstenotie projekti un tajos plānotās aktivitātes, spēs 

atbalstīt, motivēt un sniegt nepieciešamo palīdzību Latvijas iedzīvotājiem.      

Viens no būtiskākajiem sēdē skatāmajiem jautājumiem bija programmas “NVO fonds” makro 

projektu pieteikumu rezultātu apstiprināšana. Šī programma ir nozīmīga ar to, ka sniedz atbalstu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/314270-mainis-darbnespejas-lapu-apmaksu-covid-19-gadijumos-nodrosinas-socialo-pakalpojumu-nepartrauktibu-2020
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NVO darbības nodrošināšanai un stiprināšanai, kas ir ļoti nepieciešams nevaldības sektoram ikdienā, bet 

jo īpaši nozīmīgs šajā ārkārtas situācijā. Plašāk par apstiprinātajiem projektiem lasiet šeit. 

 

Speciāls likums atbalsta pasākumiem Covid-19 seku novēršanai 

Valdībā 19. martā apstiprināts uzņēmējdarbības 

atbalsta likumprojekts saistībā ar koronavīrusa 

izraisītās slimības Covid-19 ietekmi uz 

uzņēmējdarbību. Valsts atbalsts uzņēmumiem un 

darba ņēmējiem kopumā varētu sasniegt 1,1 

miljardu eiro, bet dažādos citos finanšu 

instrumentos ir rezervēts vēl viens miljards eiro. 

Speciālā likumprojekta mērķis ir noteikt pasākumus 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai, īpašos 

atbalsta mehānismus, kā arī krīzes izdevumus, kas 

saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 

Dīkstāves pabalstu izmaksa valstij izmaksās 60–70 miljonus eiro, bet kopumā tiem ir “iezīmēti” 200 

miljoni eiro. Likumprojektā paredzēti arī atbalsta pasākumi, kas attiecas uz visu nozaru uzņēmumiem. 

Akciju sabiedrībā “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” ir atjaunotas divas – kredītbrīvdienu garantiju, 

kā arī apgrozāmo līdzekļu aizdevumu – programmas. Saeima par minēto likumprojektu varētu lemt jau 

20. martā.  

Ministru kabinets (MK) 18. martarī atbalstīja divus jaunus noteikumu projektus “Noteikumi par 

apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 

izplatība” un “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi 

koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība”. Vairāk par atbalsta pasākumiem var uzzināt šeit.  

 

VI PASAULĒ 
CIVICUS ziņojums par cilvēktiesību ievērošanu “Covid-19” krīzes laikā 

Izveidotajā ziņojumā CORONAVIRUS AND CIVIC PLACE. Preserving Human Rights During a 

Pandemic var uzzināt, kā pandēmija ietekmējusi visas pasaules iedzīvotājus, akcentējot, ka šajā krīzes 

laikā nedrīkst aizmirst par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanu. Tiek 

uzsvērts, ka valdībām ir pienākums veikt efektīvus pasākumus, lai pasargātu sabiedrību no epidēmijām 

un citām sabiedrības veselības krīzēm. Tajā pašā laikā valdībām ir pienākums ievērot starptautiskos 

tiesību aktus, pat ja rodas ārkārtas situācijas. Ziņojumu var lejuplādēt un iepazīties šeit.  

 

Distancē vienotāki nekā iepriekš 

Ar šādu vēstījumu pie pasaules pilsoniskās sabiedrības vēršas European Civic Forum prezidents Jean-

Marc Roirant. Viņš atklātā vēstulē norāda, ka šī krīze pārbauda Eiropas vērtības un to, kā cilvēki un 

iestādes reaģēs šajā situācijā. Pašreizējā veselība un sociālā krīze dod kritisku, bet būtisku iespēju 

mainīt ekonomisko dogmu, kas pēdējos gadu desmitos ir valdījusi Eiropas projektā. Šī ir iespēja atgūt 

iedzīvotāju vienprātību un uzticēšanos, izkļūt no krīzes ar jaunu politisko un pilsonisko 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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redzējumu, kas ļaut aktīvi radīt cilvēku, sociālo un vides drošību un iekļaušanu. Ar pilnu vēstules 

tekst var iepazīties šeit.  
 

Aicina iesūtīt pieredzes stāstus par izmitināšanu personām ar invaliditāti 

Eiropas Komisija izglītošanas kampaņas ietvaros, aicina iesūtīt daba devējus no Eiropas Savienības 

dalībvalstīm iesūtīt pieredzes stāstus, kuros darba devēji informētu par savu pieredzi cilvēku ar 

invaliditāti izmitināšanā. Pieredzes stāstus var iesūtīt līdz 2020. gada aprīļa vidum. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

CIVICUS izceļ 5 valstis ar strauju pilsoniskās brīvības ierobežošanu 

CIVICUS pētījumi rezultāti liecina par nopietnu un strauju pilsoniskās brīvības 

ievērošanas samazināšanos Indijā, Libānā, Irākā, Nikaragvā un Gvinejā. 
Piemēram, Libānā mierīgi protesti ir cietuši no smagas un nepamatotas varas 

iestāžu vardarbības. Aptuveni tūkstotis protestētāju ir arestēti vai aizturēti, 

kamēr daudzi aizturēšanas laikā ir piedzīvojuši spīdzināšanu vai sliktu 

izturēšanos. CIVICUS vērš uzmanību, ka šādi pilsoniskās telpas ierobežojumi 

bieži ir priekšnoteikums turpmākiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tādēļ aicina starptautiskos novērotājus 

rīkoties jau tagad, lai novērstu turpmāku situācijas pasliktināšanos. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas 

Pilsoniskā alianse. #NVOfonds2020.  
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