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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Ar jaunās padomes ievēlēšanu noslēgusies LPA biedru kopsapulce 

Šodienas, 28. februāra,  biedru kopsapulcē 

tika pārrunāts Alianses paveiktais 2019. 

gadā, kā iezīmēti un izdiskutēti 2020. gadā 

nospraustie mērķi un sektora aktualitātes. 

Biedru sapulces gaitā notika arī Latvijas 

Pilsoniskās alianses padomes locekļu 

vēlēšanas, kurās LPA padomē ievēlēja 

Mārtiņu Šteinu (LPA biedrs, 13. Saeimas 

deputāts), Maiju Kāli (“Ziemeļvalstu 

Ministru padomes birojs Latvijā”), 

Vadimu Koroļovu (“Kultūrprieks” ), 

Māri Jonovu (“Pilsēta cilvēkiem”) un 

Daigu Eiduku (“Latvijas Bērnu 

Labklājības tīkls”). 

Padomē darbu turpinās Inese Vaivare 

(“LAPAS”) un Valters Gražulis (“Win 

Partners”). Sapulcē Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš atsauca savu 

kandidatūtu. Visas LPA un biedru vārdā vēlmies pateikties Uldim par pašaizliedzīgo darbu 

vairāku gadu garumā pārstāvot Latvijas Pilsoniskās aliansi pašvaldību, nacionālā un 

starptautiskā līmenī. Paldies par paveikto un sasniegto pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas 

stiprināšanā un novēlam veiksmi un izdošanos arī turpmāk! Tāpat vēlam jaunajai padomei ražīgu un 

veiksmīgu darbu! 

Biedru sapulces noslēgumā kopīgi atzīmējām Vispasaules nevalstisko organizāciju dienu un baudījām 

gardu pankūku pēcpusdienu. 

http://www.nvo.lv/
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Piedalies NVO forumā Kandavā “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. 

Piesakoties, ūgums norādīt kādu NVO vai iniciatīvu grupu pārstāvat, cik dalībnieki būsiet, 

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

knif@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. 

 

Notikusi Sabiedrības integrācijas konsultatīvās padomes sēde 

25.februārī notika Sabiedrības integrācijas konsultatīvās padomes 

sēde, kuras laikā tika izskatītas Rīgas domes Sabiedrības 

integrācijas pamatnostādnes  2019.-2024.gadam un to 

īstenošanas rīcības plāns 2019.-2021.gadam. Sēdē klātesošos 

iepazīstināja arī ar paveikto 2019.gadā sabiedrības integrācijas 

jomā, izceļot NVO namu un norādot, ka šobrīd pieteikties telpu 

lietošanai var elektroniski, kā arī ir iespēja tiešsaistē iepazīties ar 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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mailto:knif@inbox.lv
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NVO nama noslodzes kalendāru – to atradīsiet šeit.  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāves iepazīstina arī ar aktualitātēm 

2020.gadā, kā piemēram, ka Rīgas domes mājaslapā atsevišķa informācija ir pieejama zīmju valodā. 

Šogad tiks aktualizēta rokasgrāmata – ceļvedis “Esam Rīdzinieki”, kurā varēs uzzināt būtisku 

informāciju par institūcijām un kārtību kāda meklēt informāciju konkrētos jautājumos. Nākamā 

konsultatīvas padomes sēde tiek plānota vasarā, savukārt vasaras beigās tiks izsludināts konkurss uz 

padomes locekļu vietām. 

 

Atzīmējam Vispasaules NVO dienu 

27. februārī tiek svinēta Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) 

diena. Tie ir nozīmīgi svētki visam nevalstiskajam sektoram, ko šogad 

Latvijas Pilsoniskā alianse atzīmēja 28. februārī,  kopā ar LPA biedriem 

biedru kopsapulcē. 

Paldies ikvienam, kas darbojas nevalstiskajā sektorā – Jūsu darbs ir 

nenovērtējams! Tāpat, izsakām lielu pateicību par jaukajiem 

apsveikumiem -  īpašs prieks bija saņemt Latvijas Republikas 

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa apsveikumu Vispasaules 

nevalstisko organizāciju dienā. Esam gandarīti, ka mūsu darbs tiek 

novērtēts. Ar apsveikumu tuvāk iespējams iepazīties šeit. 

LPA ir European Civic Forum (ECF) biedri un mēs piedalījāmies ECF rīkotajā akcijā, kurā NVO no 

visas pasaules tika aicinātas  nosūtīt savas organizācijas, biedru fotogrāfijas, kopā ar kādu tekstu, citātu, 

kas parāda, ko mums nozīmē būt NVO - šādi mēs varam visai pasaulei parādīt NVO spēku. Akcijas 

rezultātā tika izveidota kolāža. Vairāk par šo akciju var uzzināt šeit. 

 

LPA Memoranda padomē turpinās pārstāvēt pilsoniskas sabiedrības un NVO 

intereses  

26. februārī notika pēdējā NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 

esošajā Memoranda padomes sastāvā. Šī bija arī pēdējā reize, kurā kā Memoranda padomes vadītāja 

vietniece piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. 

Neskatoties uz to, ka Latvijas Pilsoniskās alianses direktore vairs neieņem Memoranda padomes 

vadītāja vietnieces amatu, Kristīne Zonberga Memoranda padomē turpinās aktīvi strādāt, 

pārstāvot NVO un pilsoniskās sabiedrības intereses. 

Nākamā sēde jaunajā Memoranda padomes sastāvā plānota 2020. gada 25. martā plkst. 11.00. 

 

Aktīvo iedzīvotāju fonda atklāšanas pasākums 

24. martā plkst. 10.30 – 14.00. Tallinas ielas kvartālā (Rīgā, 

Tallinas ielā 10) notiks  Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) 

atklāšanas pasākums. Tā laikā interesenti varēs saņemt 

detalizētu informāciju par šī Eiropas Ekonomikas zonas 

(EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu fonda darbību, tā 

programmām un finansējuma saņemšanas iespējām 

Latvijā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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Pieteikšanās dalībai notiek līdz 16. martam plkst. 12:00, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu šeit. 

Pasākumu būs iespējams vērot arī tiešraidē, detalizēta darba kārtība tiks izziņota marta sākumā. AIF 

atklāšanas pasākumā piedalīsies Latvijas un donorvalstu institūciju pārstāvji. Tostarp no EEZ / 

Norvēģijas finanšu instrumentu biroja, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts pārvaldes sektora, 

izglītības iestādēm.  

2019. gada izskaņā, 27. decembrī, Latvijas NVO apvienība parakstīja līgumu ar EEZ / Norvēģijas 

finanšu instrumentu biroju par AIF ieviešanu Latvijā. Kā rezultātā jau no 2020. gada aprīļa un līdz 2024. 

gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas) finansējums aktivitāšu īstenošanai četrās programmās: “Demokrātijas kultūra”, 

“Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”. Plašāku informāciju 

iespējams iegūt šeit.  

 

Bez pilsoniskuma demokrātija nav iespējama! 

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs 27.februārī, Vispasaules NVO dienā, nosūtījusi informatīvu 

vēstuli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un sadarbības partneriem valsts sektorā. 

Vēstulē uzsvērta NVO loma Eiropas, Latvijas, katras pašvaldības norisēs un norādīts, ka nevalstiskās 

organizācijas spēj būt, un vairumā gadījumu - arī ir nozīmīgs valsts sektora partneris sabiedrības 

pilsoniskuma apziņas veidošanā. “Bez pilsoniskuma demokrātija nav iespējama,” vēstulē citēts Latvijas 

Valsts prezidents Egils Levits. Vēstuli biedrības “ Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes uzdevumā 

sagatavojusi un parakstījusi tās priekšsēdētāja Ligita Upīte. Ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit. 
 

“Biedru telpā” – biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) 

Biedrības darbības mērķis ir veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, 

veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas 

sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības 

attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību. Vairāk par biedrības 

darbību un aktualitātēm lasiet  mūsu “Biedru telpas” intervijā ar Izglītības iniciatīvu 

centra direktori Daigu Zaķi. 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 
Tiek meklēts Ģimenes grupas konferences brīvprātīgais koordinators 

SOS Bērnu ciematu asociācija 

īsteno projektu, kura ietvaros 

piedāvā apgūt jaunu pieeju 

darbā ar ģimenēm ar bērniem - 

Ģimenes grupas konferenci. 

Tiek meklēts aktīvs, komunikabls cilvēks, kam būtu interese apgūt šo metodi un kļūt par Ģimenes 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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grupas konferences brīvprātīgo koordinatoru (Ģimenes grupas konferences brīvprātīgais 

koordinators ir neatkarīga persona, kura ikdienā nestrādā bērnu aprūpes organizācijās vai bērnu tiesību 

aizsardzības jomā). Tiks nodrošinātas 3 pilnu dienu apmācības (martā un aprīlī) pie viena no pieejas 

tīkla veidotājiem Eiropā - Rob van Pagee no Nīderlandes. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta 

iespēja mācībās apgūto praktizēt dzīvē (no maija līdz oktobrim). Praktiskā darba laikā būs pastāvīgi 

pieejams projekta koordinatora atbalsts, kā arī atbalsta tikšanās ar Rob van Pagee.  

Ģimeņu grupu konferences koordinators: 

 kopā ar bērniem un vecākiem pārrunā, kurus ģimenes vai sociālā tīkla dalībniekus uzaicināt uz 

Ģimenes konferenci; 

 iepazīstina visus uz konferenci uzaicinātos par Ģimenes konferences mērķi, pieeju, iespējām un 

atbildību; 

 kopā ar sociālo darbinieku/konferences iniciatoru pārliecinās, ka visiem iesaistītajiem 

dalībniekiem ir skaidrs galvenais konferences jautājums; 

 rūpējas par konferences praktiskajiem apstākļiem (ielūgumi, vieta, uzkodas, dzērieni, utt.), to 

iepriekš saskaņojot ar ģimeni. 

Projekta norises laiks ir no 2020. gada marta līdz oktobrim. Projekta nobeigumā tiks apkopoti un 

prezentēti jaunās pieejas rezultatīvie rādītāji. Papildus informāciju un pieteikšanos var atrast šeit.  

 

Martā notiks “Skapis Fest” festivāls 

“Skapis Fest” ir festivāla laikā ikviens interesents 

tiks aicināts iedziļināties tādās tēmās kā ilgtspējība, 

patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana, sociālā 

uzņēmējdarbība un politiskais aktīvisms. Pasākums 

notiks no 13. līdz 15. martam Kaņepes Kultūras 

centrā. “Skapis fest” pasākuma laikā notiks 

lekcijas, darbnīcas, diskusijas, kino seansi, 

izstādes, būs pieejami gardi ēdieni  un vēl citi 

pārsteigumi.  

Visu festivāla laiku norisināsies pop-up izstāde no 

pārstrādātiem materiāliem; pop-up izstāde “The Skapis Insider”; #manskopienasskapis seansi (kopienas 

ietvaros tapis projekts); īsformāta dokumentālās filmas “Fixed!” seansi (Kanāda), kā arī festivāla 

ietvaros Kaņepes Kultūras centra dārzā taps mākslas darbs. “Skapis Fest” piedalīsies pārstāvji no 

Darbnīcu Parks, Zero Waste Latvija, Fashion Revolution Latvia, Zaļā brīvība, Repair cafe Rīga, Fridays 

for Future Latvia, Pasaules Dabas Fonds, Augnīca, TAPA, Pilsēta cilvēkiem. Visi pasākumi pieejami 

bez maksas. Plašāk ar pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit. 

 

Starptautiskajai Patērētāju dienai veltīts seminārs 

19.martā plkst.10.30 ES Mājā, Aspazijas bulvāris 28, Rīgā, notiks starptautiskajai Patērētāju dienai 

veltīts seminārs. Semināra moderators būs Ansis Bogustovs.Pasākumā piedalīsies gan Latvijas, gan 

ārvalstu lektori. Plašāk ar pasākuma programmu var iepazīties šeit. 

 

 

http://www.nvo.lv/
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LOB sagatavojusi sugas aizsardzības plānu sešām Latvijā ligzdojošām pūcēm  

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādāts 

sugas aizsardzības plāns sešām Latvijā regulāri 

ligzdojošām pūču sugām, kurā atrodama izsmeļoša 

informācija par sugu raksturojumu, izplatību un 

populāciju, apdraudētību, sugu līdzšinējiem 

pētījumiem un ieteikumiem, kā dažādu sugu pūces 

turpmāk sargājamas. Plānu izstrādāja dabas 

skaitīšanas ietvaros un to Pārvaldes uzdevumā 

sagatavoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība. 
Dokuments pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes  

interneta vietnē. Tajā ietverta informācija un 

ieteikumi par Apodziņa (Glaucidium passerinum), 

bikšainā apoga (Aegolius funereus), meža pūces 

(Strix aluco), urālpūces (Strix uralensis), ausainās pūces (Asio otus) un ūpja (Bubo bubo) sugas stāvokļa 

uzlabošanu.Pūces ir tā dēvētās lietussarga sugas, to sastopamība liecina par lielāku bioloģisko 

daudzveidību, salīdzinot ar atbilstošo ekosistēmu teritorijām, kur tās nav sastopamas. Tādēļ pūču 

aizsardzība palīdz saglabāt arī citu sugu dzīvotnes. 

“Domāju, ka šis plāns ir vērienīgākais sugas aizsardzības plāns, kāds Latvijā līdz šim izstrādāts, ne tikai 

aptverto sugu skaita, bet arī datu analīzes līmeņa ziņā. Tagad mūsu rīcībā ir zinātniski pamatoti 

ieteikumi Latvijas mežu un mazākā mērā arī lauksaimniecības zemju dabas daudzveidības saglabāšanai, 

tostarp identificējot aizsardzībai prioritārās teritorijas. Šobrīd svarīgi nekavēties ar tā ieviešanu dzīvē, it 

īpaši ņemot vērā arvien augošo spiedienu uz mūsu mežiem. Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana ir 

mūsu pienākums ne tikai nākamo paaudžu, bet arī likuma priekšā,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas 

biedrības vadītājs Viesturs Ķerus. Plašāk par izstrādāto aizsardzības plānu iespējams uzzināt šeit. 

 

Rīgā norisināsies Jesajas Berlina diena 

23. martā jau vienpadsmito reizi, kopā ar Jesajas 

Berlina biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 

(LNB), tiks godināts slavenā rīdzinieka un domātāja 

literārais un filozofiskais mantojums.  

Pasākums norisināsies LNB Ziedoņa zālē (Mūkusalas 

ielā 3, Rīgā). Šogad Jesajas Berlina diena Rīgā būs 

īpaša, jo pirms lekcijas LNB 2. stāvā tiks atklāts Jesajas 

Berlina Centrs, kas turpmāk pārņems Jesajas Berlina 

dienas rīkošanu. Līdz ar centra dibināšanu, LNB 

Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava tiks pārsaukta Jesajas Berlina vārdā.  

Pasākuma programnma: 

16.15 – 16.45  Jesajas Berlina Centra svinīgā atklāšana (LNB otrajā stāvā) 

(Lūdzam ņemt vērā, ka 2. stāva zonai var piekļūt tikai ar derīgu LNB lasītāja vai apmeklētāja karti). 

17.00 – 17.45  Intervija ar Jesaju Berlinu (“The Levin Interview”,  BBC, 1981.) 

Britu žurnālists Bernards Levins sarunājas ar Jesaju Berlinu par viņa bērnības iespaidiem, piedzīvojot 

revolūciju Pēterburgā, ģimenes pārcelšanos uz Lielbritāniju un viņa integrāciju britu sabiedrībā, un to, 

kā  piedzīvotais ietekmēja viņa uzskatus un idejas.   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.lob.lv/2020/02/apstiprinats-sugas-aizsardzibas-plans-sesam-latvija-ligzdojosam-pucem/
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18.00 – 19.40 Vienpadsmitā Jesajas Berlina piemiņai veltītā lekcija “Jesaja Berlins, vēsture un 

mūsdienu pasaule”, kuru lasīs Prof. Mārgareta Makmilana, Toronto Universitātes vēstures profesore un 

Oksfordas Universitātes emeritētā profesore starptautiskajā vēsturē. Būs iespēja dzirdēt arī Goda 

patroneses Prof. Dr. Vairas Vīķes-Freibergas ievadrunu. Pasākumi norisināsies angļu valodā ar sinhrono 

tulkojumu latviešu valodā. Ieeja brīva, uzrādot bezmaksas biļeti, kuru var iegūt šeit.  

 

Veiksmīgi aizvadīts projekts “SIA4Y” 

Sociālo Inovāciju Centrs piedalījies projektā “Pilsoniskās 

sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas 

pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y”, kopā ar citām 

organizācijām no Latvijas, Polijas, Beļģijas, Igaunijas un 

Somijas. Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu 

pilsonisko iesaisti, palielinot viņu izpratni, zināšanas un 

spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī 

veicināt informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu 

vidū. Projekts palīdzēs uzlabot jauniešu zināšanas un aktivitāti, 

iesaistoties valsts un pašvaldību publisko institūciju uzraudzībā, 

kā arī attīstīs jauniešu spējas informācijas piekļuvē kā 

pašvaldību, tā arī valsts un Eiropas Savienības līmenī. “SIA4Y” 

ietvaros Sociālo Inovāciju Centrs izveidojis Labās prakses 

kodeksu, kas sastāv no ieteikumiem, kā veicināt jauniešu izpratni 

par pilsoniskās iesaistes nozīmīgumu, un kā izmantot savas 

tiesības piekļūt publiskai informācijai. Ar Labās prakses kodeksu iespējams iepazīties šeit. 

 

III NVO INFORMĒ 
Jaunieši tiek aicināti iesniegt idejas projektu konkursā “ideja2020”!  

 Šī gada ideju konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu 

jauniešu iecerēm, kas pilnveidotu vietējo iedzīvotāju 

ikdienu. Ideja var tikt īstenota Valmierā vai tās apkaimē: 

Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un 

Rūjienas novadā. Konkursa tēma nav ierobežota, taču par 

primāri atbalstāmiem tiks uzskatīti projekti, kas tiktu īstenoti 

ilgtermiņā, tāpat augstāk tiks novērtēti pieteikumi ar citu 

organizāciju/iestāžu līdzfinansējumu. Projektu iespējamais 

formāts: 

 ilglaicīgi un paliekoši objekti, piemēram, telpu 

kosmētiskie remonti, ēku apgleznošanas, vides instalācijas; 

 kultūras pasākumi, tostarp zibakcijas, informatīvās kampaņas, koncerti, izstādes, iedvesmojošas 

tikšanās, meistarklases un citi; 

 sociālās aktivitātes; 

 citas idejas, piemēram, inventāra uzlabošana, aptauju / informatīvu plakātu veidošana par sabiedrībā 

aktuālām tēmām, interaktīvu spēļu izveide. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.eventbrite.com/e/jesajas-berlina-diena-isaiah-berlin-day-in-riga-tickets-92342199003
http://socialinnovation.lv/LV/izstradats-materials-par-labajam-praksem-jauniesu-pilsoniskas-iesaistes-joma/
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Viena ideja var tikt finansēta 30 līdz 300 eiro apjomā. Kopējais konkursa budžets ir 1500€. Idejas 

var pieteikt līdz š.g. 7. aprīlim. Vairāk informācijas par projektu, nolikums un pieteikuma forma 

pieejama šeit. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā interesenti tiek aicināti vērsties pie projektu konkursa 

koordinatores Samantas Bārupes, zvanot uz tālruni +37128338347 vai rakstot uz e-pastu 

laboratorija@vnf.lv. 

 

Zemes stundas 30 dienu izaicinājums 

Gatavojoties Zemes stundai, Pasaules Dabas Fonds aicina 

iestāties par dabu un sākot ar 28. februāri uzsākt 30 dienu 

izaicinājumu, mainot ikdienas paradumus. 

Kā iespējams piedalīties? Katru dienu no 28. februāra līdz 

Zemes stundai, 28. martam,  Instagram profilā jāievieto 1 

attēls ar videi draudzīgu rīcību, kas tajā dienā jāpaveic. 
Izaicinājuma laikā jādalās ar saviem panākumiem sociālajos 

tīklos, lietojot mirkļbirkas #balssplanetai, #klimatadraugs un 

ietagojot Pasaules Dabas Fondu. Tas var būt Instagram stāsts 

reizi dienā, unikāls ieraksts Facebook par sajūtām pirms un 

pēc izaicinājuma vai apķērīgas videi draudzīga dzīvesveida atziņas Twitter – saturs paliek katra paša 

ziņā. Atsaucīgākajam izaicinājuma dalībniekam tiks garantētas 2 ieejas biļetes Zemes stundas koncertā, 

kas notiks 28. martā plkst. 19.00. Plašāk par šo akciju un iespēju iesaitīties iespējams uzzināt šeit.  

 

Seminārs “Jaunu produktu mārketings” 

Liepājas rajona partnerība aicina pieteikties semināram “Jaunu produktu mārketings”, ko vadīs Jānis 

Blunavs. Seminārs norisināsies 4. martā, Liepājas rajona partnerības birojā (Krasta iela 12, Grobiņa) no 

pulksten 13.00 līdz 17.00. Pieteikties iepsējams līdz 1. martam,  sūtot e-pastu uz info@lrpartneriba.lv. 

Piesakoties jānorāda vārdus, uzvārds, kontaktinformācija un semināra nosaukumu.  

 

IV NVO sektorā Latvijā  
Izsludināta pieteikšanās Baltic Bonus programmas finansējumam 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iesniegt 

pieteikumus Baltic Bonus programmas finansējumam par 

Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un 

inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un 

Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. 

Iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt 

Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas 

Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā 

reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no 

Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm - Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas, 

Polijas - ir izstrādājušas vai īsteno pētniecības vai inovācijas projektus. 

Maksimālais finansējuma apmērs projektam ir 2500 eiro, ko var saņemt, ja pieteiktajā projektā ir 

sadarbības partneris vai partneri no Baltijas valstīm. Projektam, kurā ir iesaistīts partneris vai vairāki 

partneri no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm, būs pieejams finansējums 1500 eiro apmērā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.vnf.lv/lv/isteno-ideju/jauniesu-ideju-konkurss-ideja2020/
mailto:laboratorija@vnf.lv
https://lv-pdf.panda.org/?230110/Zemes-stundas-30-dienu-izaicinjums
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Uz programmas finansējumu pieteicējs var pretendēt par projektu, kas iesniegts programmas nolikumā 

minētajā ES un to izpildinstitūciju administrēto programmu vai ierosmju projektu konkursā laikā no 

2017. - 2020. gadam un kura novērtējums sasniedzis konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību. 

Plašāku informāciju par programmu iespējams iegūt šeit. 

 

Iespēja piedalīties video konkursā Musique Est Une Femme 

Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” atbalstītā projekta 

Musique est une femme ietvaros ir izsludināts īsu video konkurss, kura 

dalībnieki aicināti izveidot īsu video vai mīmu par stereotipiem 

attiecībā pret sievietēm - komponistēm, vai sniedzot savus iespaidus 

par kādu komponisti, interesantiem notikumiem viņas dzīves gaitā. 

Projekts ir kopīga iniciatīva, ko īsteno Vidzemes koncertzāle “Cēsis”, 

nodibinājums TAK-Temat Aktualny Kultura (Polija), koncertzāle 

Handelsbeurs (Beļģija), mūzikas festivāls Molyvos International Music 

Festival (Grieķija). Pieteikšanās līdz š.g. 5. aprīlim. Plašāku informāciju iespējams iegūt šeit.  

 

AIRY mākslinieku rezidence Zviedrijā 

Keramikas, literatūras un skaņas mākslas jomas topošie un profesionālie mākslinieki tiek aicināti 

piedalīties rezidencē Zviedrijā. Dalībniekiem tiks piedāvāts grants 25 000 zviedru kronu apmērā, 

dzīvesvieta, ēdienreizes, studija un nepieciešamie materiāli darbu radīšanai. Pieteikšanās līdz 2020. gada 

22. martam. Rezidences norises laiks - 2020. gada septembris – oktobris. Plašāku informāciju un 

pieteikšanos var atarast šeit. 

 

Ungārijas Ārlietu un tirdzniecības ministrija piedāvā stipendijas  

Ungārijas Ārlietu un tirdzniecības ministrija līdz 2020. gada 4. 

martam aicina pieteikties stipendijai studijām ungāru valodas un 

ungāru studiju programmā Pēčas Universitātē (Ungārija) 

2020./2021. akadēmiskajā gadā. 
Ungāru valodas un ungāru studiju programmā studenti var 

uzlabot ungāru valodas prasmes un papildināt zināšanas par 

ungaroloģiju, kas iegūtas universitātēs ārpus Ungārijas. 

Programma dalībniekiem sniedz lielisku iespēju arī aktīvi 

izzināt Ungāriju un mūsdienu Ungārijas kultūru. Akreditētā mācību programma piedāvā 26–55 

ECTS kredītpunktus. Divu semestru studijas notiek Budapeštā, kur mācību periods ir 13/15 nedēļas un 

eksāmenu periods 4 nedēļas. Stipendiju piešķir uz 10 mēnešiem – no 2020. gada septembra līdz 2021. 

gada jūnijam. Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijai  var atrast šeit.  

 

Notiks apmācību cikls par projektu vadību 

Lai sniegtu NVO zināšanas un praktisko pieredzi projektu pieteikumu izstrādē, trešdien, 4. martā, no 

plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A aicinām nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz pirmo 

nodarbību semināru ciklā “No idejas līdz projekta īstenošanai”. Semināru ciklā paredzētas četras 

nodarbības: 4., 18., 25. martā un 1.aprīlī. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/baltic_bonus/jaunumi/?text_id=41083
https://fundacjatak.pl/en/musique-est-une-femme-2/
https://www.rvn.se/AIRY
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41075
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 Nodarbību ciklu vadīs Sandra Zalcmane - biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja, semināru 

lektore, projektu vadītāja-praktiķe ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā. 

Nodarbību cikla dalībnieki iegūs praktisku pieredzi projekta pieteikumu sagatavošanā, saņemot 

atbildes uz šādiem jautājumiem: kas ir projekts, kāpēc to vēlos īstenot, kā projektu sagatavot 

iesniegšanai, kādi nosacījumi ir jāievēro, lai projekts sasniegtu plānotos rezultātus, kas notiek pēc 

projekta noslēguma – ilgtermiņa mērķi, kas ir riski, un kā tos var mazināt? Nodarbības un to tēmas: 

 4.marts - 1. nodarbība “Kas ir projekts”; 

 18.marts  - 2. nodarbība “Projekta mērķis un mērķa grupa”; 

 25.marts  - 3. nodarbība “Projekta vides izpēte”; 

 1.aprīlis - 4. nodarbība “Projekta īstenošana un pārraudzība”. 

 Dalībnieku pieteikšanās tiek izsludināta uz visu ciklu. Nodarbībās vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties 

apmācībām iespējams šeit. 

 

V LV PORTĀLĀ 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Baltijā – kopīgais un atšķirīgais 

Modernā valstī kvalitatīva cilvēktiesību īstenošana 

sevī ietver arī tiesības uz tiesisku un taisnīgu strīda 

atrisinājumu. Šāds atrisinājums var būt iespējams 

ne tikai tiesā, bet arī ārpus tiesas, cilvēkam saņemot 

pienācīgu palīdzību un atbalstu. Tā savukārt var būt 

gan jurista konsultācija vai juridisku dokumentu 

sastādīšana, gan saruna ar atbildīgu valsts pārvaldes 

amatpersonu, gan mediācijas pakalpojums, kura 

ietvaros puses sarunu ceļā cenšas panākt juridiski 

korektu un visām iesaistītajām personām 

pieņemamu risinājumu. Veids, kā katra valsts 

nodrošina juridisko palīdzību saviem iedzīvotājiem, var atšķirties. Nereti personām trūkst 

zināšanu vai finanšu līdzekļu pilnvērtīgai strīdu risināšanai. Savukārt atturēšanās no risinājuma 

meklēšanas var radīt vai nu tiesību aizskārumu (kas pats par sevi var novest pie personai 

nelabvēlīgām sekām), vai arī situāciju, kuras atrisināšanai vēlāk nepieciešams daudz vairāk 

resursu. 

“Klasisks” piemērs ir situācija, kurā persona un tās ģimenes locekļi konsekventi ignorē brīdinājumus par 

parādu samaksu, līdz ar to tiek pieņemts lēmums par parāda piedziņu tiesas ceļā. Tiesu izpildītājs 

savukārt veic piedziņas darbības, kuru ietvaros pat ir iespējama personas īpašuma pārdošana izsolē. 

Iespējams, ja persona jau pēc pirmā brīdinājuma saņemšanas būtu meklējusi palīdzību, situāciju izdotos 

atrisināt daudz ātrāk un personai labvēlīgāk.Vairāk par to, kas kopīgs un atšķirīgs valsts apmaksātās 

juridiskās palīdzības nodrošināšanā Baltijas valstīs var atrast šeit. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ4sRfkpVYfO62GokjSaZwIpWfT8KL_SgnbhQ1_lf_t2aF6A/viewform
https://lvportals.lv/norises/313460-valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba-baltija-kopigais-un-atskirigais-2020
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Biedrības un nodibinājumi NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā 

sabiedrības labā 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties pasākuma 

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus 

vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz šī gada 11.martam pieņem 

NVA filiāles Aizkrauklē, Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Liepājā, 

Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Valmierā un Ventspilī. 

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus 

darbiniekus, savukārt jauniešiem - iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT 

jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot 

pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu 

darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām 

visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. 

Plašāku informāciju par pieteikšanos iespējams uzzināt šeit. 

 

Kāpēc ir vērts ieskatīties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā? 

Lielākā daļa iedzīvotāju zina, kas ir Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma, jo tā tiek aktīvi 

izmantota gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai. 

Uzņēmējiem tā ir obligāta deklarāciju un pārskatu 

iesniegšanai, pārējiem iedzīvotājiem pagaidām vēl 

brīvprātīga. Ne visi ir informēti, ka sistēma tiek papildināta 

ar jaunām saziņas iespējām, kas ieviestas, domājot par 

nodokļu maksātāju ērtībām. 

E-vidē valsts pārvalde piedāvā arvien jaunus 

pakalpojumus, kurus var izmantot attālināti. Iestādes 

mudina izmantot šīs iespējas, lai netērētu ne savu, ne citu laiku un naudu. Valsts ieņēmumu dienests 

(VID) nav izņēmums. Turklāt Latvijas nodokļu administrācijas elektroniskie pakalpojumi valstī regulāri 

tiek atzīti starp labākajiem, VID vairākkārt ieguvis Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

balvu “Platīna pele” par elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) īstenotajiem projektiem. 

Katram lietotājam ir savi paradumi, kā nonākt līdz galamērķim. Arī EDS var pieslēgties gan no VID 

galvenās mājaslapas (norāde EDS), gan ievadot interneta adrešu joslā adresi eds.vid.gov.lv, gan 

izmantojot portālu www.latvija.lv (EDS jāraksta meklētājā, atsevišķas “pogas” nav). Lai pieslēgtos 

EDS, nepieciešams klikšķināt uz norādes “Pieslēgties ar Latvija.lv” un pēc tam izpildīt prasīto – 

autentificēties vai nu ar kādu no 9 internetbankām, vai kādu no abiem drošajiem parakstiem. 

EDS var iesniegt dokumentus, deklarācijas un pārskatus, sazināties ar VID, iesniegt paziņojumus, 

izmantojot sadaļu “Reģistri”, tāpat uzņēmumi var piereģistrēt struktūrvienību, reģistrēt kases 

aparātu, iedzīvotāji – redzēt savu nodokļa grāmatiņu. Visi lietotāji var pieprasīt dažādas izziņas. 

Sistēmā ir personalizēts kalendārs, publicētas nodokļu samaksas iespējas, pārskati un cita informācija. 

Plašāk par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām iespējam var uzzināt šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/313636-biedribas-un-nodibinajumi-nva-filiales-var-pieteikties-jauniesu-iesaistei-darba-sabiedribas-laba-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/313501-kapec-ir-verts-ieskatities-vid-elektroniskas-deklaresanas-sistema-2020


  

(8/2020) 28.02.2020 

12 

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 

 

 

VI PASAULĒ 

Brīvprātīgais darbs Igaunijā 

Volunteer gate ir lielākais portāls Igaunijā, kurā ir apkopota informācija par brīvprātīgo darbu. Portāls ir 

paredzēts gan potenciālajiem brīvprātīgajiem, gan arī tiem, kuri vēlas atrast jaunus brīvprātīgos un 

kuriem ir nepieciešami padomi, kā tos labāk iesaistīt. Portāls dod iespēju gan pievienot, gan meklēt 

brīvprātīgā darba sludinājumus trīs valodās (igauņu, angļu un krievu). Drīz tiks publicētas jaunas 

rokasgrāmatas igauņu, krievu un angļu valodās, lai sniegtu vairāk informācijas par citu tautību 

brīvprātīgo iesaistīšanu, kā arī par brīvprātīgā darba iespējām Igaunijā. Vairāk informācijas var atrast 

šeit. 

 

Vai Lietuvas iedzīvotājiem rūp Ukrainas liktenis? 

2019. gada janvārī Ukrainas Augstākā Rada pieņēma konstitūcijas 

grozījumus, lai konsolidētu Ukrainas virzību uz Eiropas Savienību un 

NATO. Lietuvas ārpolitika konsekventi atbalsta Ukrainas Rietumu virzienu. 

Viļņas politikas analīzes institūta (Vilnius Institute for Policy Analysis - 

VIPA) pasūtītā sabiedriskās domas aptauja apstiprināja, ka arī Lietuvas 

iedzīvotāju vairākums atbalsta šo politiku. Gandrīz 37% respondentu ir 

noraizējušies par Ukrainas likteni. Lielākas bažas par Ukrainu parāda 

pilsētu iedzīvotāji - 43% trīs lielāko pilsētu iedzīvotāju uztrauc Ukrainas 

liktenis. Jo augstāka ir respondentu izglītība, jo vairāk viņus uztrauc 

Ukrainas liktenis. Ar pētījumu var iepazīties šeit. 

 

Tiešsaistes konsultācijas - Eiropas datu stratēģija 

Komisija vēlas dzirdēt Eiropas iedzīvotāju viedokli par tās datu stratēģiju. Šīs aptaujas rezultāti tiks 

izmantoti iespējamās Komisijas iniciatīvās par piekļuvi datiem un atkārtotu izmantošanu nākamajos 

mēnešos. Eiropas datu stratēģijas mērķis ir izveidot vienotu Eiropas datu telpu - patiesu datu 

tirgu. Lai aizpildītu šo aptauju ir jābūt reģistrētam Eiropas Komisijas vietotajā e-sistēmā. Vairāk par 

aptauju var uzzināt šeit. 

 

Vispasaules NVO diena 

27. februārī tika atzīmēta  Vispasaules NVO diena. Tā ir diena, 

kad varam atskatīties un novērtēt to organizāciju darbu, kas katru 

dienu pašaizliedzīgi mēģina padarīt šo pasauli labāku, aizstāvēt 

cilvēktiesības, veicināt demokrātiju un vienlīdzību. Tieši šajā 

dienā ir svarīgāk kā jebkad paust savu viedokli, saka 

organizācijas “Eiropas zaļie” (European Green) pārstāvji. 

Plašāk ar European Green vēstījumu Vispasaules NVO dienā var 

iepazīties šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://vabatahtlikud.ee/eng
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/01/VIPA_LTInhabitants_Ukraine_Correct_201909ISBN_1.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-consultation-european-strategy-data
https://europeangreens.eu/news/world-ngo-day-raising-our-voice-shrinking-civic-space-europe-more-important-ever?fbclid=IwAR2KiV128jhoc0YZIfnqlXRwRsYPtOyyzFfNQ_rPTyogz40BLiRKMidNIJg
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