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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Aptauja par banku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām 

Latvijas Pilsoniskā alianse saņēmusi ziņas no nevalstiskajām 

organizācijām, ka bankas apgrūtina iespēju biedrībām un 

nodibinājumiem atvērt norēķinu kontus un turpināt 

sadarbību. Kā iemesli tiek minēti dažādi argumenti, tajā skaitā 

par nepieciešamību veikt padziļinātas pārbaudes līdz pat 2 

mēnešu garumam. Lai uzrunātu kompetentās iestādes un lūgtu 

pārskatīt regulējumu un sadarbības praksi, Latvijas Pilsoniskā 

alianse ir sagatavojusi aptauju par biedrību/nodibinājumu 

sadarbību ar bankām.  

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu, kas prasīs līdz 15 minūtēm, kā 

arī padalīties ar anketu savos komunikācijas tīklos, lai mēs 

iegūtu pēc iespējas plašāku situācijas redzējumu un varētu 

norādīt uz nepilnībām. Aptaujas anketa pieejama šeit. 

 

Apkopoti ministriju sabiedrības līdzdalības plāni nozares politikas pamatnostādņu 

izstrādes procesā 

Kā iepriekš informējām, aicinājām nozaru ministrijas un Valsts 

kanceleju sniegt informāciju par nozaru pamatnostādņu izstrādes 

procesu un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu pamatnostādņu 

procesa izstrādes gaitā., jo turpmākajos gados, lai nodrošinātu 

Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. mērķu sasniegšanu, tiks 

izstrādāta 21  pamatnostādne nozares politiku ieviešanai. Latvijas 

Pilsoniskā alianse ir saņēmusi atbildes un apkopotā veidā 

ministriju un Valsts kancelejas plānus var apskatīt šeit.  

Būtiski pievērst uzmanību tam, ka Satiksmes ministrijas atbildes 

vēstulē norādīja, ka tās atbildībā esošās Transporta attīstības 
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pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam sabiedriskā apspriešana plānota š.g. jūlijā, Kultūras ministrijas 

Saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam nodot sabiedriskajai apspriešanai 

plānots š.g. jūlijā, Labklājības ministrija plāno septembrī organizēt pamatnostādņu (Sociālās 

aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un Bērnu, jaunatnes un 

ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam) apspriešanu dažādās nozares politiku 

koordinējošās padomēs un komisijās, savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo 

pamatnostādņu sabiedriskā apspriešana plānota š.g. augustā: 

- Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 

- Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 

- Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 

- Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam  

Turklāt, neskatoties uz to, ka jaunais Nacionālais attīstības plāns ir laika periodam no 2021.-

2027.gadam, atsevišķas ministrijas nav uzsākušas darbu pie savu resoru nozaru pamatnostādņu izstrādi.   

Vienlaikus sniegtās atbildes dod iespēju secināt par nozaru ministriju un Valsts kancelejas attieksmi pret 

sabiedrības līdzdalību un tās nozīmi politikas plānošanas dokumentu izstrādē. Salīdzinot ministriju 

sniegtās atbildes, tās var iedalīt trīs modeļos: 

- Mazāk patīkamais veids jeb “Atrakstīšanās” 

Informācija par padarīto netiek sniegta vai tā ir minimāla un vispārināti, piemēram: “darbs tiks 

veikts un sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā". 

Šādu pieeju izmanto Veselības ministrija, Zemkopības ministrija un Valsts kanceleja. 

- Vidējā temperatūra jeb princips “Atbilde ir sniegta” 

Informācija par padarīto tiek sniegta par pamatnostādņu izstrādes procesu, bet nav informācija 

par sabiedrības iesaisti, vai arī tā ir norādīta vispārīgi. 

Šādu pieeju izmanto Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija. 

- Visaptveroša atbilde jeb Izvērsts izklāsts 

Tiek sniegta plaša informācija par padarīto un par sabiedrības iesaisti dokumentu izstrādes 

procesā. 

Šādu pieeju izmanto Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, 

Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija. 

 

Saeima apstiprina Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam 

Saeima ceturtdien, 2.jūlijā, apstiprināja Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam 

(NAP2027), kuram pievienots arī Saeimas lēmums, uzsverot prioritātes, kas jārisina turpmākajos 7 

gados. Pilsonsikajai sabiedrībai ir būtisks Saeimas lēmums, kas izteikts šādā redakcijā: 

“atzinīgi novērtē pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora apņēmību un izlēmīgo rīcību, nesavtīgi 

sniedzot atbalstu citiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un valstij Covid - 19 krīzes laikā. Atjaunojot 

Latvijas tautsaimniecību kvalitatīvi jaunā pakāpē, šī sadarbības spēja stiprināma, ar atbalsta 

programmām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pilsoniskajai iniciatīvai un brīvprātīgā darba 

veicināšanai un nosakot dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu pieeju ar sociālo dialogu visos 

lēmumu pieņemšanas posmos - tādējādi stiprinot demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo 

uzticēšanos un uzticēšanos valstij;” 

Ar dokumenta pilnu versiju var iepazīties šeit. 
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LPA iebilst pret nepamatota nevalstiskā sektora tēla pasliktināšanu IeM plānā  

Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoju atzinumu par Iekšlietu 

ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu “Par pasākumu 

plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. 

līdz 2022.gadam”. Atzinumā stingri norādījām, ka esošajā 

redakcijā dokumentā tiek turpināta prakse vispārīgi norādīt, ka 

nevalstiskais sektors var tikt izmantots noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai, lai finansētu terorismu. Ne ziņojumā, ne plānā 

nav norādīti konkrēti riski vai apstākļi, kas pamato šādus 

apgalvojumus. Līdz ar ko aicinājām plānā iekļaut tikai uz faktiem 

balstītus secinājumus. Ar atzinumu ir iespējams iepazīties šeit. 

 

Notiks darba grupa tiesību aktu projektu izstrādei sabiedrības integrācijas jomā 

10.jūlijā notiks Kultūras ministrijas darba grupas tiesību aktu projektu izstrādei sabiedrības integrācijas 

jomā sanāksme. Darba grupas sastāvā ir arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. 

10.jūlija sēdē plānots uzsākt darbu pie Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi 

Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.727 “Kārtība, kādā tiek izraudzītas 

nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas 

fonda padomē””.  

 

Atskats uz ikmēneša NVO tikšanos 

30. jūnijā notika ikmēneša NVO pārstāvju e-tikšanās. Tikšanās 

reizē tika pārrunāti aktuālie nevalstiskā sektora jautājumi: 

1) pamatnostādņu izstrādes procesam un sabiedrības 

līdzdalības nodrošināšanai pamatnostādņu izstrādes gaitā; 

2) Finanšu ministrijas vēlmi piemērot NVO projektu 

konkursiem ierobežojošās prasības, ko nosaka komercdarbības 

atbalsta kontroles normas un de minimis prasības 

3) Finanšu izlūkošanas dienesta ziņojuma negatīvās 

sekas uz NVO darbību.  

K. Zonberga e-tikšanās dalībniekus iepazīstināja ar 

informāciju, kas saņemtas no  nozaru ministrijām un 

Valsts kancelejas. Plašāka informāciju par nozaru 

pamatnostādņu izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalību pieejama šeit. Savukārt biedrības “Eiropas 

Kustības Latvijā” prezidents A. Gobiņš  vērsa uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam būtu jārisina ne tikai jautājumi, 

kas saistīti ar tehnoloģijām, bet arī ar cilvēku un cilvēkresursu attīstību, lai būtu atbilstošas digitālās 

prasmes darbam ar tehnoloģijām. 

Attiecībā uz otro un trešo jautājumu, e-tikšanās gaitā dalībnieki norādīja, ka nepieciešama aktīvāka 

rīcība no Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas par normatīvo aktu izstrādi, kas attiecināmi 

uz NVO sektora sakārtošanu. Gan 2019. gada Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas konferencē, gan šī gada padomes darba plānā ir iekļauti darbi abām ministrijām, 

lai virzītos uz nozares sakārtošanu. 

http://www.nvo.lv/
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K.Zonberga informēja par NVO krīzes atbalsta programmas progresu. Kā norādīja K. Zonberga, tad 

Finanšu ministrijai ir vēlme NVO atbalsta programma krīzes pārvarēšanas konkursa nolikumā iekļaut 

atsauci uz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantu, kas nozīmē turpmāku de minimis 

piemērošanu NVO jeb NVO novājināšanu ilgtermiņā. Tādēļ atbalsta programma ir iestrēgusi ministrijas 

gaiteņos, lai gan tai bija politiskais atbalsts jau pirms mēneša. 

Tikšanās gaitā tika skatīts arī banku sadarbības problēmjautājums, jo šogad bankas ir sākušas 

pievērst biedrībām un nodibinājumiem būtisku uzmanību, kā rezultātā, piemēram, jaunai biedrībai konta 

atvēršanai jāgaida vismaz divi mēneši, lai veiktu padziļinātas izpētes vai atsaka atvērt kontu, kā arī ir 

gadījumi, kad bankas informē, ka neturpinās sadrabību ar ilgadēju, uzticamu sadarbības partneri, jo 

NVO ir augstā riska klienti. Šāda banku attieksme radās pēc Finanšu izlūkošanas dienesta ziņojuma, 

kurā iekļauti vispārināti dati par nevalstisko sektoru, pēc kā nav turpinājies darbs pie situācijas 

uzlabošanas vai ar konkrētu organizāciju uzraudzību, kas ir veikušas nelikumīgas vai aizdomīgas 

darbības.   
 

Tikšanos finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

 

 

Piesakies apmācībām “Dažādības vadības pamatprincipi un “Skatu Punkti” 

kopiena” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstisko 

organizāciju (NVO) pārstāvjus, īpaši 

mazākumtautību NVO, piedalīties tiešsaistes 

apmācībās “Dažādības vadības pamatprincipi un 

“Skatu Punkti” kopiena”, kuras vadīs dažādības 

vadības eksperte Rasma Pīpiķe. Apmācības notiks 7. 

jūlijā plkst. 10.00 – 12.00 tiešsaistes platformā 

Zoom. 

“Skatu Punkti” kopienā jau ir vairāk nekā 400 

pārstāvju - cilvēki, kuri apguvuši “Skatu Punkti” 

programmu klātienē, kas ir vērienīgs pasākumu 

kopums, kuru īsteno Sabiedrības integrācijas fonds 

sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parks”. Šajās ieskata apmācībās 

dalībniekiem tiek sniegtas teorētiskas un 

praktiskas zināšanas par dažādības vadības pamatprincipiem, dota iespēja gūt idejas un 

paņēmienus, kā efektīvi uzsākt dažādības vadību savā organizācijā. 

 

Piedaloties ieskata apmācībās:  

• Uzzināsiet jaunākās organizāciju vadības tendences, izmantojot dažādības vadību; 

• Stiprināsiet personisko izpratni par cieņu pret citiem cilvēkiem; 

• Iegūsiet informāciju par dzimumu līdztiesības ietekmi uz organizācijas izaugsmes iespējām; 

• Izzināsiet universālā dizaina izmantošanas priekšrocības; 

• Dzirdēsiet konkrētus piemērus par to kā citas organizācijas īsteno dažādības vadību; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/


  

(25/2020) 03.07.2020 

5 

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 

 

 

• Iegūsiet idejas savu izaicinājumu risināšanai. 

Lai piedalītos apmācībās un saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 6. jūlijam aizpildīt pieteikuma 

anketu šeit. 

 

Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

 

E-apmācību prezentācijas pasākums notiks 15.septembrī 

26.jūnijā tikās projekta “SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, 

and Professional Education for the Third Sector”  partneri, lai pārrunātu 

projekta virzību. Tikšanās laikā tika analizēti divu fokugrupu sniegtās 

atgriezeniskās saites un aizpildīto anketu dati. Partneri vienojās, ka līdz 

jūlija beigām noslīpēs e-apmācību moduļus, lai jau augustā varētu tos 

nodot lietošanā ikvienam interesentam. Tāpat sadarbības partneri 

vienojās, ka visās partnervalstīs notiks platformas prezentācijas 

pasākums 2020. gada 15.septembrī. Detalizētāka informācija par 

pasākumu vēl sekos. 

Atgādinām, ka kopš 2018. gada seši partneri - The Wheel, Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council 

for Voluntary Organizations, An Cosán, Sivis Study Centre un Arengukoostöö Ümarlaud –AKÜ ir 

apvienojušies, lai izveidot e-apmācību rīku NVO sektoram.  

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības 

atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru 

viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs 

publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura 

apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas. 

 

Pārsteidzošās Excel iespējas un funkcijas 

Latvijas Pilsoniskā alianse 2.jūlijā organizēja apmācībās – demonstrācijā “Excel kā skaitliskās 

informācijas apstrādes rīks”. 

Apmācību laikā tiks aplūkotas dažādas programmas Excel funkcijas un rīki, kā piemēram - datu 

noformēšana, darbības ar darblapām, drukas lapas parametru noteikšana un citas. Vairāk kā 30 

apmācību apmeklētājiem šī bija iespēja apgūt jaunas prasmes un atkārtot zināšanas par Excel, 

kas atvieglotu ikdienas darbu. Apmācības vadīja Datorzinību centra pasniedzēja Ieva Apine – Kurmiņa.  

 

Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 
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LPA darbinieku rindas papildina projektu asistente 

Latvijas Pilsoniskajā aliansē no 1. jūlija līdz 30. septembrim par projektu asistenti strādās Dana 

Zālīte. Dana darbu ieguva Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvarā (par projektu vairāk var uzzināt šeit). Starp darba pienākumiem, 

kurus veiks Dana, būs sabiedrības līdzdalības apkopojuma veikšana par biedrību un nodibinājumu 

līdzdalību Saeimas komisijās, kā arī veiks datu apkopojums par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu 

pirms normatīvais akts tiek izsludināts valsts sekretāru sanāksmēs. Apkopojums ļaus veikt plašāku 

analīzi par biedrību un nodibinājumu iesaisti normatīvo aktu izstrādes laikā. Sazināties ar Danu var 

rakstot uz e-pastu Dana@nvo.lv 

 

Līdz 12.jūlijam ir iespēja nominēt kandidātus Balvai Cilvēka izaugsmei 

Covid-19 radītās krīzes laiks izgaismojis 

neskaitāmas iniciatīvas – labos darbus, sniedzot 

atbalstu tiem, kas nonākuši grūtībās krīzes dēļ, 

kas izpaužas kā sociālo pakalpojumu 

sniegšana, brīvprātīgais darbs, ziedojumi, 

dažādas uzņēmumu sociālās atbildīgas 

aktivitātes un citādas formas atbalsts. 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Latvijā vēlas šiem varoņiem 

pateikties, pasniedzot balvu “Cilvēka 

izaugsmei”.  

Konkursa mērķis ir izcelt šo lielisko cilvēku, organizāciju un uzņēmumu paveikto sabiedrības labā, 

godināt labo iniciatīvu veicējus un sniegt iedvesmu, pozitīvu piemēru. Tomēr šogad organizatori vēlas 

izcelt tās iniciatīvas, kas ir īstenotas, lai pārvarētu krīzi un sniegtu atbalstu tiem, kas nonākuši 

grūtībās. Aicinām Latvijas iedzīvotājus izvirzīt pretendentus (privātpersonas, organizācijas, 

uzņēmumus) balvai “Cilvēka izaugsmei”, kas ļaus izskanēt pateicības vārdiem plašāk un skaļāk.  

Aicinām balvas pretendentus nominēt četrās kategorijās: 

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

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

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

iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā. 

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

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

mazināšanu veselības aprūpes jomā. 

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

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

Pieteikums balvu konkursam iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot anketu līdz 2020. gada 

12. jūlijam, iekļaujot informāciju par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un 

rezultātu. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
mailto:Dana@nvo.lv
https://docs.google.com/forms/d/1Z4ieT9Kl2nUGnCFX1RmWC453KRwdQ4fFFhGiY46H95A/viewform?edit_requested=true
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
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“Biedru telpā” – Limbažu lauvas 

Biedrības “Limbažu lauvas” mērķis ir veicināt Limbažu 

novada cilvēku lokālpatriotismu, informētību un līdzdalību 

pilsētas un novada attīstībā, kā arī sekmēt novada izaugsmi un 

attīstību, atbalstot vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgas iniciatīvas 

visdažādākajās jomās. Biedrība veicina ilgtspējīgu sabiedrības 

sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi 

izmantojot kultūras resursus, veicina sabiedriskā labuma 

projektu īstenošanu un pozitīvās pārmaiņas. 

Vairāk par organizācijas aktualitātēm lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā ar Limbažu lauvu valdes 

priekšsēdētāju Ilzi Milleri. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit. 

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
 

Seminārs par AIF budžeta plānošanas un grāmatvedības pamatprincipiem 

Jau 6. jūlijā plkst. 14:00 ZOOM platformā notiks seminārs par 

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) budžeta plānošanas un 

grāmatvedības pamatprincipiem. Pieteikties semināram var šeit. 

Semināra laikā AIF finanšu vadītājs Ansis Bērziņš: 

• skaidros AIF projektu izmaksu attiecināmības nosacījumus un 

budžeta plānošanas principus; 

• atbildēs uz dalībnieku jautājumiem un sniegs konsultācijas. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Informatīvais seminārs par Rīcības projektu konkursu 

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties informatīvajā seminārā par Rīcības projektu konkursu. 

Seminārs notiks ZOOM platformā 8. jūlijā plkst. 14:00. 

Aicinām visus interesentus iepriekš pieteikties, lai saņemtu pieejas saiti semināram. Pasākums tiks arī 

ierakstīts un būs pieejams AIF mājas lapā un Youtube kontā. Pieteikšanās līdz 8. jūlija plkst. 13:00 šeit. 

Semināra laikā AIF programmas vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš sniegs 

padziļinātu un detalizētu skaidrojumu par konkursu, atbalstāmajām aktivitātēm, budžeta 

plānošanas nosacījumiem, kā arī iepazīstinās ar AIF projektu 

sistēmas https://projekti.activecitizensfund.lv funkcionalitāti. 

Lai saņemtu individuālu konsultāciju (klātienē vai attālināti) par AIF, projektu aktivitāšu plānošanu un 

projektu sagatavošanu, aicinām sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Pirms 

piesakies individuālajai konsultācijai, izlasi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tām. 

 

Izsludināts Rīcības projektu konkurss 

Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas var iesniegt projektu pieteikumus Aktīvo iedzīvotāju 

fonda (AIF) Rīcības projektu konkursā steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un 

pilsonisko aktivitāšu īstenošanai, jo īpaši krīzes situācijās. Projekti var ilgt līdz 12 mēnešiem, un to 

īstenošanai var pieprasīt līdz 10 000 eiro lielu finansējumu. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_limbazu_lauvas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqpm7pyJR20smlOBqqHErPfQ-ppqJkmcIaXdwEWFu2YievvA/viewform
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/atbalsts-projektu-iesniedzejiem-gatavojoties-dalibai-strategisko-projektu-konkursa.html
https://docs.google.com/forms/d/1clewKWCAeWAYCJOLruebLHN6B6cYxSzyF4eawK1emQI/viewform?edit_requested=true
https://projekti.activecitizensfund.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/konsultacijas-un-atbalsts.html,
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jautajumi-un-atbildes.html
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Projektus var iesniegt nepārtraukti līdz 2023. gada 28. februārim vai kamēr ir pieejams 

finansējums šo projektu īstenošanai. Projekta pieteikums jāaizpilda tiešsaistes sistēmā 

projekti.activecitizensfund.lv.  

Rīcības projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas nodrošina pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

aktīvu reaģēšanu/iesaistīšanos tādu sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšanā, kuriem nepieciešama 

tūlītēja rīcība (interešu pārstāvniecība, pilsoniskās aktivitātes, kuru īstenošana ir būtiska tuvākā gada 

laikā) un kurus iepriekš nevarēja paredzēt. Aktivitātēm ir jāatbilst programmas “Demokrātijas kultūra” 

mērķiem, rezultātiem un atbalstāmajām aktivitātēm. 

Projekta aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2 līdz 12 mēnešiem laika periodā no 15.07.2020. līdz 

30.04.2024., un to īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc finansējuma līguma noslēgšanas 

dienas. Vienam projektam piešķiramā summa ir no 1000 eiro līdz 10 000 eiro. Līdzfinansējums 

projektiem nav obligāts, bet ir iespējams – gan naudā, gan brīvprātīgā darba veidā. EEZ/Norvēģu 

finanšu instrumentu birojs ir ieviesis šo atvieglojumu, lai atbalstītu Latvijas pilsonisko sabiedrību 

COVID-19 vīrusa radītās krīzes laikā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Balvu un Dedoviču bibliotēkas iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku 

reģionos 

Biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un 

Dedoviču rajona (Krievijas Federācija) Centrālā 

bibliotēka apvieno spēkus projektā “Ne tikai grāmatas – 

bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!”. Pārrobežu 

sadarbības projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību 

Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā). 

Projekts ļaus ne tikai iegādāties speciālo literatūru 

uzņēmējdarbības jomā, bet arī pilnveidot Balvu Centrālās 

bibliotēkas telpas un aprīkojumu, lai izveidotu ērtas un 

viegli pieejamas telpas, kur organizēt uzņēmēju tikšanās, 

tīklošanās un apmācības. Sadarbības projekta ietvarā tiks veicināts pagrieziens bibliotēku darbā, 

tām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos. Informācija angļu valodā par projektu 

pieejama šeit. 

 

Aptauja par sabiedrības iesaisti pašvaldību iepirkumu uzraudzībā 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju veic 

aptauju par iespējām un izaicinājumiem, kas saistīti ar sabiedrības iesaisti pašvaldību iepirkumu 

uzraudzībā. Aptaujā tiek aicināts piedalīties pašvaldību speciālistus un NVO pārstāvjus. Aptaujas 

rezultāti palīdzēs izvērtēt, kā veiksmīgāk  īstenot Atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2020.-2021. gadam 

ietverto valdības apņemšanos sekmēt lielāku atklātību par publiskajiem iepirkumiem.  
Aptauja pašvaldību speciālistiem. Aptauja NVO pārstāvjiem.  

Dalība aptaujā ir anonīma (atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā); aptaujas aizpildīšanas laiks 

līdz 10 minūtēm. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://projekti.activecitizensfund.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/programmas/demokratijas-kultura.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
http://latruscbc.eu/projects/not-just-books-libraries-for-supporting-entrepreneurship/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9X4gLIGsjYSql6VuX0DMjHlv1FEL9FyJnbIZrmK81ULr8wA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0yGcXzUqef1eVZJD_GdLt9o8KyyBhsWFU8fgbF4RiV-QBA/viewform
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Rakstnieki aicināti pieteikties "Satori" autoru vasaras nometnei Padurē 

Biedrības “Ascendum” interneta žurnāls “Satori” izsludina pieteikšanos autoru 

radošajai vasaras nometnei, kas šogad notiks sešas dienas no 11. līdz 16. augustam 

Kuldīgas novadā, Padures muižā. Nometnē būs iespēja darboties vienā no trim 

virzieniem: Svena Kuzmina prozas meistarklasē, Annas Auziņas dzejas darbnīcā vai Nila 

Saksa Konstantinova publicistikas meistarklasē. Konkursam aicināti pieteikties interneta 

žurnāla “Satori” autori, kā arī jaunie autori no Kurzemes reģiona. 

Nometnei aicināti pieteikties gan “Satori” rakstošie autori, gan arī jaunie autori no 

Padures, Kuldīgas novada un Kurzemes. Pieteikumi nometnei līdz 8. jūlijam jāsūta 

uz satori@satori.lv, e-pasta tematā norādot “Pieteikums vasaras nometnei”. Vairāk informācijas var 

atrast šeit. 

 

ES institūcijas padarīja iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību 

Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” informē, ka 2020. gada 22. jūnijā Eiropas 

Savienības institūcijas panāca vienošanos par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības 

mehānisma ieviešanu visās dalībvalstīs, kas padara iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu 

atlīdzību. Jāmin, gan, ka šo vienošanos būs nepieciešams apstiprināt Eiropas Parlamentā un Eiropas 

Savienības Padomē. Plašāk par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības mehānisma darbību var uzzināt 

šeit. 

 

Aicina seniorus piedalīties veselīgajās pastaigās Rīgā 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” un Rīgas domes Labklājības departaments aicina seniorus 

piedalīties bezmaksas veselīgajās pastaigās. Pastaigas tiks organizētas divos maršrutos: Kronvalda parks 

un tā apkārtne un Kalnciema iela un tās apkārtne. Pastaigas notiks gidu pavadībā un to laikā, sporta 

trenera vadība tiks organizētas fiziskas aktivitātes. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Biedrība “Peldēt droši” aicina būt uzmanīgiem ūdenī un ūdens tuvumā 

Vasaras karstumā, kad gribās atveldzēties ūdenī, atceries:  

• izvēlies drošu peldvietu; 

• nekad nelec uz galvas ūdenī; 

• pieskati bērnus esot ūdens tuvumā; 

• peldētprasme ir dzīvību glābjoša prasme; 

• ūdenskompetence ir jāapgūst visiem.  

Plašāka informāciju par drošību ūdenī pieejama šeit. šeit 

 

Vides izglītības projektu konkurss pagarināts līdz 10. jūlijam 

Liepājas Novada fonda programmas “Skolotājs” mērķis ir celt pedagogu 

profesijas prestižu un sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu ikdienas darbā. 

Programma darbojas no  2017. gada. Tajā līdz šim organizētas vairākas akcijas 

“Pastāsti par savu skolotāju!” un projektu konkurss skolotājiem par metodisko 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:satori@satori.lv
https://satori.lv/article/rakstnieki-aicinati-pieteikties-satori-autoru-vasaras-nometnei-padure
https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/skums
http://www.redcross.lv/aicinam-seniorus-piedalities-veseligajas-pastaigas-riga/
https://peldet.lv/esi-zinoss/
https://peldet.lv/esi-zinoss/
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materiālu izstrādi. Izsludinātajam vides izglītības projektu konkursam pagarināts projektu pieteikšanās 

termiņš. Pieteikumi tiek gaidīt līdz 10. jūlijam elektroniskajā pastā. Projektu konkursa nolikums 

un pieteikuma veidlapa pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā 

“Programmas” - “Atbalsts skolotājiem”. Projekti jāiesniedz tikai elektroniski, rakstot uz e-pastu 

liepajasfonds@gmail.com. 

 

PDF aicina aizpildīt aptauju par sadzīves priekšmetu mūža pagarinājumu 

Pasaules Dabas Fonds (PDF) sadarbībā ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju veic aptauju, lai 

noskaidrotu, kā iedzīvotāji mēdz paildzināt sadzīves priekšmetu kalpošanas laiku. Aptauja ir anonīma 

un tās mērķis ir uzzināt iedzīvotāju rīcību un iespējas pagarināt sadzīves priekšmetu kalpošanas 

laiku, lai popularizētu sadzīves priekšmetu dzīves ilguma pagarinājuma iespējas. Aptaujas 

aizpildīšana Jums prasīs apmēram 10 minūtes laika. Jūsu viedoklis ir ļoti nozīmīgs! Aptauja līdz 7. 

jūlijam pieejama šeit. 

 

Biedrība “Pļaviņu pļāvēji” arī šogad aicina uz pļaušanas sacensībām 

Kā katru gadu, arī šogad, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, notiks Pļaviņu novadu 

pagastu un pilsētu pļāvēju sacensības. Pļāvēju sacensības notiks š.g. 5. jūlijā plkst. 10.00 Aiviekstes 

pagasta “Kalna Īvānos”. Dalībnieki un līdzjutēji varēs baudīt skābeņu zupu. Informācija par sacensībām 

pieejama šeit 

 

Arvien vairāk restorānu rada videi un jūras ekosistēmai draudzīgākas ēdienkartes 

Rīgas restorānu nedēļā pievērsīs uzmanību atbildīgam jūras velšu patēriņam. Vairāki restorāni un 

biedrība “Jauno pavāru kustība” ir apņēmušies sekot Pasaules Dabas Fonda iniciatīvai “Lai jūra čum un 

mudž” un piedāvāt saviem klientiem tikai tādas zivis, kuru zveja un audzēšana neatstāj postošu ietekmi 

uz zivju krājumiem un vidi. Šogad arī Rīgas restorānu nedēļā, kas notiks no 29. jūnija līdz 12. jūlijam, 

uzņēmēji pievērsīs uzmanību atbildīgam zivju un jūras velšu patēriņam, īpašu uzsvaru liekot uz vietējo 

produkciju.  

Pasaules Dabas Fonds aicina arī citus uzņēmumus - restorānus, ēdnīcas, viesnīcas, pārtikas ražotājus, 

izplatītājus, veikalus, zivju kioskus un ikvienu, kas patērētājam piedāvā zivis, - pievienoties iniciatīvai 

“Lai jūra čum un mudž”, jo ceļš uz veselīgām ekosistēmām un bagātīgiem zivju krājumiem var 

būt gan nedārgs, gan garšīgs! Plašāka informācija pieejam šeit.  

 

V NVO sektorā Latvijā 
 

EPALE Latvija aicina skatīties vebināru par pārmaiņu vadību 

9. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.30 notiks EPALE Latvija organizēts 

tiešsaistes vebinārs “Praktiski par pārmaiņām”. Semināru vadīs Ph.D. Anita 

Gaile, biznesa vadības un karjeras koučs. Dalība vebinārā – bezmaksas. Tas 

tiks translēts tiešsaistē EPALE Latvija Facebook lapā, kā arī Youtube kanālā. 

Vebināra laikā uzzināsiet 

• Vai pārmaiņas vienmēr ir krīze? 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
file:///C:/Users/Anita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z5AINR69/www.lnf.lv
https://lnf.lv/atbalsts-skolotajiem/
mailto:liepajasfonds@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7N4Y66Oqk5nzH39mdte2gOC_U6MHUwOpkRP6Gsl4EkTtT5A/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://jekabpilsnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/biedriba-plavinu-plaveji-ari-sogad-aicina-uz-plausanas-sacensibam/
https://www.liveriga.com/lv/7728
https://lv-pdf.panda.org/?230610/Arvien-vairk-restornu-rada-videi-un-jras-ekosistmai-draudzgkas-dienkartes
https://www.facebook.com/events/295115818307936/


  

(25/2020) 03.07.2020 

11 

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 

 

 

• Cilvēku psihoemocionālā reakcija uz pārmaiņām. Ko ar to darīt? Kā palīdzēt sev pieņemt 

pārmaiņas un atbalstīt citus pārmaiņu laikos? 

• Kā vienmēr būt gatavam pārmaiņām? Personisko resursu uzturēšana. 

Vebināru vadīs Ph.D. Anita Gaile. Anita Gaile ir augstākā līmeņa vadītāja: a/s “airBaltic 

Corporation”, Lielbritānijas Ārlietu ministrijas Baltijas jūras reģionā, AS “Citadele banka”. Kopš 2013. 

gada biznesa vadības trenere un konsultante, lasa lekcijas vadošajās Latvijas augstskolās RiSEBA, LU 

BVEF un RBS par cilvēku un pārmaiņu vadību. Pēta cilvēku un organizāciju sadarbības modeļus. 

Biznesa vadības un karjeras koučs. 

 

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Ukrainā 

Ārlietu ministrija (ĀM) informē, ka Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi granta projektu konkursu 

pilsoniskās sabiedrības lomas veicināšanai labas pārvaldības, cilvēktiesību un kultūras jomā - “Ukraine 

Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better governance, human rights and 

culture”. Granta apmēri un pieteikšanās nosacījumi atkarīgi no konkursa pieteikuma kategorijas, 

maksimālais EK līdzfinansējums – 90%. Konceptu iesniegšanas termiņš –14.augusts. 

14. un 16.jūlijā plānoti vebināri par konceptu sagatavošanu un iespēju uzdot jautājumus. 

Šī uzsaukuma vispārīgais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības, tostarp kultūras darbinieku, lomu un 

spējas, veicinot labāku pārvaldību, cilvēktiesības un kultūras attīstību Ukrainā. ĀM lūdz infomēt, ja 

plānojat piedalīties šajā projektu konkursā. Vairāk informācijas var atrast šeit 

 

Sadarbības veicināšana darbā ar jauniešiem 

Šī gada 13. augustā Rīgas jauniešu centrs 

“Kaņieris” rīko pasākumu “Sadarbības 

veicināšana darbā ar jauniešiem”, kurā jaunieši 

aicināti piedalīties trīs dažādās meistarklasēs 

par jaunatnes nevalstisko organizāciju 

sadarbības iespējām ar pilsētas pašvaldību, 

skolu un sociālajiem uzņēmumiem. 

Meistarklases notiks tiešsaistes platformā Zoom 

platformā, un reģistrēties tām iespējams līdz 10. augustam šeit. 

Dalībnieki var piedalīties vienā, divās vai visās trīs meistarklasēs. 

Meistarklašu norises laiki: 

• Plkst.10.00 - 11.30: “Sociālā uzņēmējdarbība - tramplīns jauniešiem!”, Madara Ūlande;  

• Plkst.12.00 - 13.30: “Jaunatnes NVO un KAŅIERA sadarbības attīstības iespējas”, Roberta 

Vītola; 

• Plkst.14.00 - 15.30: “Kā satikties skolai un jaunatnes NVO? Iespējas sadarbībai jaunajā mācību 

saturā”, Inga Pāvula 

Dalība pasākumā ir bez maksas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Uz Rīgas apkaimju attīstības veicināšanas konkursa trešo kārtu virza 16 projektus  

Rīgas līdzdalīgas budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa komisija nolēma uz trešo kārtu novirzīt 16 

projektus. Divi projekti tika noraidīti, jo norādītais finansējums pārsniedza konkursa nolikumā noteikto 

piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu vienam projektam. Savukārt divi projekti tika noraidīti, jo projektu 

īstenošanai nepieciešamie zemes gabali nepieder Rīgas pašvaldībai. Drīzumā tiks uzsākta balsošana par 

projektiem, kuri tiks virzīti iedzīvotāju balsošanai.  Balsošana par projektiem notiks Rīgas Domes 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1593168662623&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=168048
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMUvdNou-WTGmBk4bFi2Lu67VuezrFXf2SrCAXW9coMDQuw/viewform
https://www.facebook.com/events/624224501633343/
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tīmekļa vietnē http://www.balso.riga.lv/ Plašāka informācija par Rīgas līdzdalīgas budžetēšanas projektu 

īstenošanu informācija pieejama šeit. 

 

Eiropas Pētniecības un inovāciju dienās iespēja pieteikt savu projektu tiešsaistes 

izstādei 

No 2020. gada 22. līdz 24. septembrim Eiropas Komisija (EK) 

organizēs Eiropas Pētniecības un inovāciju dienas virtuālā 

formātā. EK aicina Apvārsnis 2020 projektu īstenotājus pieteikt 

savus projektus dalībai virtuālajā izstādē Science is Wonderful!. 

Eiropas pētniecības un inovāciju dienas ir EK rīkots pasākums, 

kas pulcē politikas veidotājus, pētniekus, uzņēmējus un 

iedzīvotājus, lai diskutētu un veidotu pētniecības un inovāciju 

nākotni Eiropā un ārpus tās. Šī pasākuma laikā norisināsies 

virtuālā izstāde Science is woderful!, iepazīstinot sabiedrību ar zinātnes, pētniecības un inovāciju 

pasauli. 

EK aicina jebkuras tematikas Apvārsnis 2020 projektu īstenotājus pieteikties tiešsaistes izstādei, lai 

dalītos un skaidrotu sava projekta ietekmi, aizpildot pieteikuma formu līdz 5. jūlijam. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Grantu konkurss Europe Direct centru darbības nodrošināšanai Latvijā 

Eiropas Komisija (EK) ar savas pārstāvniecības Latvijā starpniecību aicina iesniegt projektu 

priekšlikumus, lai veiktu sadarbības partneru atlasi, kuri 2021.–2025. gadā darbosies kā EUROPE 

DIRECT centri. Šo centru mērķis ir veidot labāku izpratni par to, kā darbojas Eiropas Savienība 

(ES), un informēt iedzīvotājus, iesaistītās puses un plašsaziņas līdzekļus reģionos par tās sniegtajām 

iespējām un aktualitātēm. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. oktobris plkst. 18:00., pieteikšanās notiek 

elektroniski portālā. Vairāk informācijas par to, kā iesniegt pieteikumu var apskatīt šeit - Norādījumi 

pieteikumu iesniedzējiem, kā arī iepriekš minētajā portālā. 

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu, temata 

rindā norādot atsauci uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ED-LV-2020. 

 

Valdība apstiprina jaunas iespējas pieaugušo izglītības projektā  

2020. gada 16. jūnijā, valdība apstiprināja Izglītības un 

zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā pieaugušo izglītības 

projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” noteikumos. 

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 474 

paredz vairākas jaunas iespējas.  

• Pirmkārt, attālināto mācību kārtā, kurai 

pieteikšanās notiks no 30. jūnija līdz 15. jūlijam, 

izglītības programmu piedāvājums tiek paplašināts ar iespēju izvēlēties kādu no 

interesējošām tālākizglītības programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei 

augstskolā vai koledžā.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.balso.riga.lv/
https://www.riga.lv/lv/news/uz-rigas-apkaimju-attistibas-veicinasanas-konkursa-treso-kartu-virza-16-projektus?19565&fbclid=IwAR08gv3gE6PT70uPJ1kp8V6vZDXJjYprmu18QQsjCyIAMxKM9x-4cfzn4Cg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SIW2020
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41214
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-lv-2020
file:///C:/Users/Anita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/62FAIA3C/zinas03.07.2020/Norādījumi%20pieteikumu%20iesniedzējiem_EDIC%202021-2025.pdf
file:///C:/Users/Anita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/62FAIA3C/zinas03.07.2020/Norādījumi%20pieteikumu%20iesniedzējiem_EDIC%202021-2025.pdf
mailto:COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu
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• Otrkārt, ja līdz šim projektā piedalīties bija iespējams vienu reizi, tad turpmāk to varēs darīt 

divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas.  

• Treškārt, kvalifikācijas pilnveides iespēju īstenošanai nodarbinātajiem paplašināts arī atbalsts 

sociālajā jomā, iekļaujot ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ 

(līdz 30 eiro mēnesī).  

• Ceturtkārt, noteikumu grozījumi paredz projektam finansējumu palielināt par vairāk nekā 21 

miljonu eiro, kopējam atbalstam programmas ietvaros sasniedzot gandrīz 47 miljonus eiro.  

Jaunie noteikumi arī pagarina projekta darbību par gadu - līdz 2023. gada 31. decembrim, kā arī 

atbalsta saņēmēju loks paplašināts par 17 000 cilvēku. Papildus informāciju ir iespējams lasīt šeit.  

 
VI LV portālā 
 

Finanšu izlūkošanas dienests šogad prognozē iesaldēto līdzekļu pieauguma rekordu 

Turpmākajos gados iesaldēto iespējami noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjoms varētu samazināties, bet 

šogad gaidāms dramatisks pieaugums, prognozē Finanšu izlūkošanas dienests. Jau līdz jūnija vidum 

iesaldēti 283,39 miljoni eiro. 

• Pērn saņemti 26 764 ziņojumi par neparastiem darījumiem, 5264 ziņojumi par aizdomīgiem 

darījumiem un 1208 sliekšņa deklarācijas. 

• 2019. gadā iesaldēto līdzekļu apjoms bija 345,98 miljoni eiro, kas ir trīskāršojies, salīdzinot ar 

2018. gadu. 

• Kopumā līdz jūnija vidum dienests iesaldējis 283,39 miljonus eiro. 

Ar Finanšu izlūkošanas dienesta 2019.  gada pārskatu ir iespējams iepazīties  šeit. 

 

Ministru prezidents izdevis rezolūciju iesniegt priekšlikumus par pārkārtojumiem 

valsts pārvaldē 

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saistībā ar likumīgā spēkā stājušos Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumu ir izdevis rezolūciju visiem valdības ministriem līdz 1. oktobrim iesniegt 

priekšlikumus par nepieciešamajiem pārkārtojumiem valsts pārvaldē administratīvi teritoriālās 

reformas ieviešanai. Pēc priekšlikumu izvērtēšanas un apkopošanas par tiem lems Ministru kabinetā. 

 

Spēkā stājas Administratīvās atbildības likums 
Administratīvās atbildības likuma mērķis ir aizsargāt 

pašreizējo tiesisko iekārtu, arī sabiedrības tiesiskās 

intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko 

kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, 

nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu 

un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu. 

Būtiskākā informācija, kas jāzina par jauno 

Administratīvās atbildības likumu, apkopota LV 

portāla skaidrojumā un infografikā. Plašāka 

informācija pieejama šeit. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/jaunumi/?text_id=41213
https://www.fid.gov.lv/index.php/par-mums/gada-zinojums
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/karins-valsts-parvaldei-savlaicigi-jasagatavojas-administrativi-teritorialas-reformas
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317591-svarigakais-kas-jazina-par-jauno-administrativas-atbildibas-likumu-2020
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Turpinās pieteikšanās Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2020” 

Turpinās pieteikšanās lauksaimnieku starpā iecienītajam konkursam “Sējējs 2020”, un Zemkopības 

ministrija aicina konkursam pieteikt lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus un ģimenes laukos. Izvirzīt 

pretendentus konkursam var pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās 

organizācijas un lauku attīstības konsultanti. Plašāk par konkursu iespējams uzzināt šeit. 

 

VII pasaulē 
 

Notiks Baltijas reģiona valstu vides forums “ECOBALTICA” 

16.-17.jūlijā notiks 16. starptautiskais Baltijas reģiona valstu vides forums “ECOBALTICA”. 

Forums notiks tiešsaistes platformā Zoom. Forumā īpaši tiek aicināti piedalīties studenti, maģistranti un 

jaunie zinātnieki. Forums “ECOBALTICA” tiek regulāri organizēts kopš 1996. gada. Vairāk 

infoemācijas var atrast šeit. 

 

EP aicina iesniegt grantu pieteikumus mediju projektiem 

Eiropas Parlaments (EP) izsludinājis mediju grantu konkursu šogad un nākamgad īstenojamiem 

projektiem. Programmas mērķis ir atbalstīt plašsaziņas līdzekļu projektus, kas sniedz bezpartejisku, 

faktos balstītu informāciju par EP darbu un ES lomu cilvēku ikdienas dzīvē. Maksimālais atbalsta 

apmērs - 80% projekta attiecināmo izmaksu. 

Grantu saņēmējiem tiks garantēta redakcionālā neatkarība, vienlaikus sagaidot bezpartejisku, 

līdzsvarotu un atklātu publisko debašu veicināšanu. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Prakse Eiropas Parlamentā 

Iespēja attīstīt komunikācijas un pasākumu organizēšanas prasmes, iegūt pieredzi 

darbā ar medijiem un sociālo tīklu satura veidošanā. Izsludināta pieteikšanās 

sabiedrisko attiecību vai preses un mediju praksei Eiropas Parlamenta birojā 

Latvijā. Prakse ir apmaksāta un domāta augstskolu absolventiem. Pieteikšanās 

līdz 30. jūnijam. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 
 
Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas 

Pilsoniskā alianse.   
 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317689-turpinas-pieteiksanas-zemkopibas-ministrijas-konkursam-sejejs-2020-2020
https://www.ecobaltica.org/?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/pasakumi/2020-gads/ep-aicina-iesniegt-grantu-pieteikumus-sogad-un-n-kamgad-stenojamiem-mediju-projektiem.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/work-with-us/traineeships

