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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
 

Uzsāk darbu pie NVO fonda 2021.gada prioritāšu izstrādes 

10.augustā, uzsākot darbu pie NVO fonda 2021.gada 

prioritāšu izstrādes, notiks pirmā Stratēģiskās plānošanas 

komitejas (*SPK) tikšanās.  Tikšanās laikā plānots 

izskatīt: 

1. NVO fonda prioritārie darbības virzieni 

2021.gadā; 

2. NVO fonda finansējuma sadalījums pa projektu 

finansējuma līmeņiem; 

3. Pastāvīgie un mainīgie projektu kvalitātes 

vērtēšanas kritēriji. 

*NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā 

ir 6 ministrijas pārstāvji (VARAM, TM, KM, LM, 

ĀM,IzM), 6 NVO (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO 

Centrs; Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai; 

Baiba Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība), Valsts 

kancelejas (Inita Pauloviča) un SIF pārstāvji. 

 
LPA apkopojusi pašvaldību atbildes par NVO projektu konkursiem 2020.gada 

otrajā pusē 

Latvijas Pilsoniskā alianse veica pašvaldību aptauju par plānotajiem projektu konkursiem (jauniem) 

nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju iniciatīvām un vietējo kopienu aktivitātēm, lai apzinātu, 

kādus atbalsta mehānismus iedzīvotāju iniciatīvām pašvaldības paredzējušas īstenot 2020.gada otrajā 

pusē, t.sk, projektu konkursi, kuru aktivitāšu īstenošana noritēs arī 2021.gada ietvaros un no 2021.gada 
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budžeta. Viens no iemesliem šādas aptaujas veikšanai bija vēlme apzināt, vai pašvaldības plāno 

nevalstiskās organizācijas atbalstīt arī Covid-19 krīzes un pēc-krīzes periodā. Lai gan atbildes sniedza 

52 pašvaldības no 119, sniegtās atbildes sniedz priekšstatu. 

Kopumā 37 pašvaldības no 52 atbildēja, ka šogad tiek vēl plānots projektu konkurss NVO, 16 

pašvaldības atbildēja noraidoši. Iemesli, kādēļ nav paredzēts finansējums 2020.gada otrajā pusē ir 

dažādi. Galvenokārt tiek norādīts, ka papildus projektu konkursi nav plānoti, jo tie tikuši organizēti pēc 

iepriekš paredzētajā kārtībā, pirms krīzes iestāšanās. Taču vairākas pašvaldības ir norādījušas arī tādus 

iemeslus, kā: 

- pašvaldībā netiek organizēts projektu konkurss, bet 

tiek atbalstītas NVO iniciatīvas ar domes lēmumu; 

- nav plānots finansējums pašvaldības budžetā; 

- nav bijusi tāda nepieciešamība un plāns organizēt 

projektu konkursu. 

Apkopojot atbildes uz jautājumiem - vai pašvaldība plāno 

2020.gadā izsludināt projektu konkursu NVO, kādās jomās 

un kāds ir plānotais finanšu apjoms. 

Atbalsts jomām katrā reģionā ir plānots atšķirīgi ➔➔➔ 

Jautājot par īpašu atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai, tikai 2 pašvaldības norādīja, ka ir ticis 

sniegts vai plānots sniegt papildus atbalstu. Tas ir, Grobiņas novada iedzīvotājiem, kas Covid-19 

izplatības ierobežošanas 

pasākumu dēļ nonākuši 

sarežģītā materiālā 

situācijā, Grobiņas novada 

domes kolektīvs sadarbībā 

ar labdarības organizāciju 

“Tabitas sirds” organizē 

akciju “Cilvēks cilvēkam 

Grobiņas novadā”. 

Savukārt Valmieras pilsētas 

pašvaldība norādīja, ka tiek 

plānots veidot ikgadējo 

Projektu konkursu, 

prioritāri uzsverot 

finansējuma nodrošināšanu, 

lai mazinātu Covid-19 

izraisītās sekas.  

Attiecībā uz 2021.gada budžetu pašvaldības nevarēja sniegt atbildi, jo nav prognozējama krīzes ietekme 

uz pašvaldības budžetu. 

Apkopojums par NVO projektu konkursiem pašvaldībās ir sagatavots ar 

Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Kultūra 484 395,00 

Pilsoniskā līdzdalība 367 950,00 

Sports 231 483,00 

Jaunieši 140 700,00 

Seniori 34 500,00 

Kopā atšifrētās 

jomas 1 259 028,00 

Kopā  

(ne visas pašvaldības 

norādīja summas 

sadalījumu) 

1 872 928,00 
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Kādi ir Tavi ziedošanas paradumi? 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus, 

nevalstiskās organizācijas un biznesa sektora pārstāvjus 

aizpildīt aptaujas par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai – 

līdzšinējo pieredzi un Covid-19 ietekmi. Ir izveidotas 

aptaujas trīs dažādām mērķa grupām: 

1. Iedzīvotājiem  

2. Biznesa sektora pārstāvjiem  

3. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem  

Izanalizējot aptaujas datus, tiks meklētas atbildes uz 

jautājumu: kā radīt labvēlīgu vidi indivīdiem un 

uzņēmumiem, lai viņi ieguldītu Latvijas, Igaunijas un 

Zviedrijas NVO, tā palīdzot risināt ilgtspējīgas attīstības 

izaicinājumus savās valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā?  

Iedzīvotāju aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā 

pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil 

society in the Baltic Sea region”) partneri: Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), NENO (Igaunija) un 

Giva Sverige (Zviedrija) un tiks veiktas visās iesaistītajās dalībvalstīs.  

 

Šī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes 

finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta 

vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru 

padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse meklē kolēģi - stratēģisko projektu koordinatori/u 

Latvijas Pilsoniskā alianse meklē kolēģi, kuram 

sirdī tuvs darbs ar pilsonisko sabiedrību un 

demokrātijas procesiem - stratēģisko projektu 

koordinatoru, kurš būs atbalsta un uzraudzības 

persona Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko 

projektu īstenotājiem, kā arī nodrošinās projektu 

īstenotāju sadarbības tīkla darbību un līdzdalības 

aktivitāšu koordināciju un sinerģiju. 

Ko sagaidām no Tevis?  

✓ interesi par ilgtspējīgu pilsonisko 

sabiedrību, lēmumu pieņemšanas 

procesiem valstī un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju iespējām tajos 

iesaistīties; 

✓ pārliecību, ka pilsoniskās sabiedrības 

balss ir nozīmīga rīcībpolitikas veidošanā un īstenošanā; 

✓ motivāciju strādāt, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību un pilnveidotu Aktīvo 

iedzīvotāju fonda Latvijā darbību; 
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✓ spēju apkopot un koordinēt informāciju, kā arī pieredzi darbā ar informāciju, dokumentāciju un 

pasākumu organizēšanu;  

✓ spēju patstāvīgi plānot un elastīgi pielāgot savu darba laiku;  

✓ izcilas latviešus valodas zināšanas un, vēlams, labas angļu valodas zināšanas; 

✓ atvērtību un labas komunikācijas spējas; 

✓ pieredzi pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar formālām, neformālām pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām; 

✓ pieredzi projektu vadībā,  uzraudzībā vai citos ar projektu konkursu organizēšanu saistītos 

procesos;  

✓ aizrautību, izzinot jaunus procesus, cilvēkus un vietas; 

✓ Un, protams, vēlmi iesaistīties Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā procesos un aktivitātēs, kā 

arī būt daļai no komandas! 

Ko Tev būs iespēja darīt? 

✓ sekot līdzi aktuālajiem līdzdalības procesiem valstī un koordinēt stratēģisko projektu īstenotāju 

iespējas tajos iesaistīties; 

✓ stiprināt pilsonisko sabiedrību, organizējot tīklošanās pasākumus Aktīvo iedzīvotāju fonda 

stratēģisko un informatīvo kampaņu projektu īstenotājiem, veicinot to savstarpējo sadarbību 

kopīgu mērķu sasniegšanai un labo pieredžu apmaiņai; 

✓ sniegt konsultācijas un atbalstu stratēģisko un informatīvo kampaņu projektu īstenotājiem;  

✓ nodrošināt stratēģisko un informatīvo kampaņu projektu uzraudzību, atskaišu  pieņemšanu un 

pārbaudīšanu;  

✓ sekot līdzi projektu ieviešanas gaitai, tai skaitā apciemojot projektu īstenotājus darbības vietās; 

Ko Tev piedāvājam? 

✓ Darba laiks: elastīgs 

✓ Darba apjoms: 0,9 slodze, ar iespēju tai pārtapt par pilnus slodzi  

✓ Atalgojums: 1220 euro (bruto jeb pirms nodokļu nomaksas) 

Gaidīsim Tavu CV un īsu redzējumu par to, kā veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

savstarpējo sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai līdz 10. augustam uz e-pastu alianse@nvo.lv! 

 

Noteikti “Balva cilvēka izaugsmei” laureāti 

4. augustā Zoom platformā tikās Balvas 

“Cilvēka izaugsmei” žūrijas locekļi, lai noteiktu 

konkursa laureātus. Žūrijas komisija vienojās par 

uzvarētājiem katrā kategorijā, kā arī par specbalvas 

piešķiršanu. Paldies visiem pieteicējiem, par 

veltīto laiku un nomināciju iesniegšanu! Balvu 

saņēmēji tiks paziņoti svinīgā ceremonijā, kuras 

laiks un formāts vēl tiek precizēts. 

Žūrijas komisijā darbojas desmit komisijas locekļi 

no dažādām institūcijām, organizācijām un 

uzņēmumiem. Paldies visiem žūrijas komisijas 

locekļiem par ieguldīto darbu nomināciju izskatīšanā un vērtēšanā! 
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Balva “Balva cilvēka izaugsmei” tiek pasniegt kopš 2014. gada ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju 

izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības iniciatīvas. Plašāk par balvu var uzzināt 

šeit - www.cilvekaizaugsme.lv 

 

Piesakies pilsoniskās izglītības semināram 

Latvijas Pilsoniskā alianse turpina sadarbību ar Jaunsardzes centru, lai īstenotu Valsts aizsardzības 

mācības (VAM) ietvaros nodarbību “Politiski aktīvs pilsonis”.  

25.augustā Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā notiks apmācības Valsts aizsardzības mācības 

pasniedzējiem (jaunsargiem) un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri dosies uz skolām, lai izglītotu 

jauniešus par pilsonisko līdzdalību. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un 

stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva Bērziņa sniegs lekciju par patriotismu, savukārt 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga par pilsonisko līdzdalību.  

Aicinām pieteikties NVO pārstāvjus no visas Latvijas, kuri vēlas un kuriem ir atbilstoša kapacitāte 

līdzdalībai pilsoniskajā izglītībā (vēlama ar pieredze darbā ar jauniešiem un pedagoģisko 

izglītību) līdz 20.augustam aizpildot pieteikuma anketu šeit. 

 

Kandavas novada aktīvisti paplašina savas zināšanas par interešu aizstāvību 

 
 

5.augustā Zemītes tautas namā pulcējās NVO, pašvaldības pārstāvju un aktīvie iedzīvotāji uz Kandavas 

novada forumu “Savu vidi radi pats.” Forumu organizētājiem, nodibinājumam „Kandavas novada 

iespēju fonds” (KNIF), bija izdevies sapulcināt aktīvos iedzīvotājus no visa novada.  

Foruma sākumā NVO un sabiedrības iniciatīvu grupas iepazīstināja ar sevi un savu darbību. 

Savukārt foruma turpinājumā Latvijas Pilsoniskā alianse direktore Kristīne Zonberga pastāstīja par 

interešu aizstāvības jautājumiem - kā aktīviem iedzīvotājiem vai organizācijai savas intereses 

pārstāvēt pašvaldībā, Ministru kabinetā, Saeimā. Forumā bija iedzīvotāji ar pieredzi interešu 

aizstāvībā dažādos līmeņos, ne tikai neformāli iestājoties par idejām kopienas labklājības veicināšanā, 

bet ar aktīvu rīcību Ministru kabineta līmenī, lai pārstāvētu sabiedrības intereses. 

Foruma noslēgumā Kurzemes NVO centra pārstāve iepazīstināja ar iespēju pieteikties apmācībām 

Kandavas novadā “Līderu akadēmija”. 
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Tāpat visa foruma laikā bija iespēja saņemt individuālas konsultācijas par dažādiem NVO jautājumiem, 

kuras sniedza Latvijas Pilsoniskās alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne.  

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrija konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

Piesakies apmācībām “Neapgūtais potenciāls – iebraucēji Latvijā” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstisko organizāciju 

(NVO) pārstāvjus, īpaši mazākumtautību NVO, 11.augustā 

plkst. 10.00 – 12.00 platformā Zoom piedalīties 

tiešsaistes apmācībās “Neapgūtais potenciāls – 

iebraucēji Latvijā”. Apmācības vadīs eksperte 

starpkultūru komunikācijas jautājumos Sigita Zankovska-

Odiņa.  

Ir novērots, ka daudzas organizācijas saskaras ar 

“novecošanu”, jo to aktīvajā darbībā neiesaistās gados 

jaunāki cilvēki. Liels cilvēkresurss, kas vēl netiek aktīvi 

apgūts, var būt arī nesen Latvijā iebraukuši ārvalstu pilsoņi, 

kuru potenciālais devums organizācijai var pavērt jaunas 

perspektīvās, kā arī stiprināt izpratni par starpkultūru 

dialoga nozīmību. Par to plašāk runāsim arī apmācībās: 

• Kāpēc ir vērtīgi iesaistīt iebraucējus organizācijas darbībā? 

• Kā iesaistīt iebraucējus savā organizācijā? 

• Kas ir Dialoga platforma un kā tajā iesaistīties? 

Lai piedalītos un saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 10. augustam 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. 

 

 

“Biedru telpā” – biedrība “Project Net”, biedrības dibinātāja Iveta Cīrule 

Biedrības “Project Net” galvenais darbības mērķis ir izglītības joma – 

uzņēmējdarbības izglītība, sporta un veselīga dzīvesveida izglītība un 

mūžizglītība. “Nevalstiskais sektors ir lieliska iespēja īstenot labas un 

inovatīvas idejas, lai sabiedrības dzīve kopumā kļūtu labāka. Tā ir 

unikāla iespēja iegūt ārējo finansējumu savu ideju īstenošanai gan 

nacionāli, gan starptautiski, kā arī iespēja mācīties. NVO darbs ir radošs, 

interesants, dinamisks. ” intervijā norāda biedrības dibinātāja Iveta Cīrule. 

Vairāk par organizācijas darbību lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā šeit.  
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II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
 

Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi 

2020. gada 29. jūlijā noslēdzās pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu 

konkurss, kurā kopumā tika saņemti 93 projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā 

“Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 

kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv 

visus Latvijas reģionus.  

Trešā daļa no visiem iesniedzējiem savos projektos plāno veidot partnerības ar donorvalstu partneriem 

– 25 projektos plānots iesaistīt partnerus no Norvēģijas un 8 projektos – partnerus no Islandes. 14 

projektos iekļauta sadarbība ar citām valstīm - visbiežāk partnerības plānotas ar Igaunijas un Lietuvas 

partneriem. Vairākos projektos paredzēta arī starpsektoru sadarbība, iesaistot valsts iestādes (tai skaitā, 

ministrijas), pašvaldības un to iestādes, kā arī uzņēmumus. Projektu konkursa rezultāti katram 

iesniedzējam tiks paziņoti AIF projektu sistēmā – https://projekti.activecitizensfund.lv/ līdz 2020. gada 

31. augustam, kā arī tiks publicēti AIF mājaslapā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Atbalsta centrs DIA+LOGS aicina - Kļūsti par tālākizglītotāju! 

Tālākizglītotāju apmācības tiek organizētas projekta “Es varu – būt, ietekmēt un mainīt!” ietvaros. 

Projekta mērķis ir sagatavot apmācītu un zinošu cilvēku komandu, kas tālāk nodots apgūto par 

HIV profilaksi – cēloņiem, sekām un ietekmēm sabiedriskā kontekstā saviem līdzcilvēkiem, 

tādējādi veicinot pilsonisko atbildību. Apmācībās tiks izmantots jauns, unikāls rīks – asociatīvās kārtis 

“Dialogs par HIV”, kas izveidotas projekta laikā. Pieteikšanās apmācībām līdz 18.08.2020.  

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

LPIAA aicina apturēt kadastrālo vērtību reformas 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) uzskata ka daudzkārtīga kadastrālo vērtību 

paaugstināšana kontekstā ar spēkā esošajām nekustamā īpašuma nodokļa likmēm ir vērtējama kā 

pretvalstiska un antikonstitucionāla iniciatīva, kas destabilizēs situāciju valstī, sagraus nekustamā 

īpašuma tirgu, radīs nepanesamu nodokļu slogu sabiedrībai, padzenot no savām mājām iedzīvotājus 

kuriem jau šobrīd ir grūti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. LPIAA uzskata, ka nav pieļaujama 

šādu reformu iniciēšana un īstenošana bez pamatīgas finansiālās un ekonomiskās ietekmes 

novērtējuma un sabiedrības līdzdalības, jo sevišķi laikā, kad sabiedrība saskaras ar Covid pandēmijas 

situāciju. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Apvienība “Apeirons” rīko integrācijas pasākumu “Cilvēks tirgū” 

30. augustā Āgenskalna tirgū notiks jau otrais integrācijas pasākums  “Cilvēks tirgū”.  

Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs - mākslas terapijas meistarklasē “Citādais” 

ar Sintiju Bērziņu, T -kreklu apdrukas darbnīcā ar Zīmola OWA veidotāju Natāliju Jermolajevu, 

interaktīvā spēlē ar aizvērtām acīm Māras Skujas vadībā, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://projekti.activecitizensfund.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-nosledzies-pirmais-strategisko-projektu-konkurss.html
http://www.diacentrs.lv/piesakies-talakizglitotajos/
http://www.pateretajs.lv/
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biedrības Līdzvērtība spēlē Boccia. Apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt arī paraloka šaušanas tehniku 

kopā ar Latvijas Paralimpisko komiteju. Atskats uz pirmo pasākumu ir pieejams šeit. šeit. 

 

Delna publicē publisko iepirkumu paraugnolikumus 

Sabiedrība par atklātību Delna, sadarbībā ar Iepirkumu 

uzraudzības biroju, izstrādājusi un publicējusi 

paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem 

iepirkumiem. Paraugnolikumu mērķis ir atvieglot publisko 

iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un veicināt efektivitāti 

un godprātību publiskajos iepirkumos. Parauglikumus 

iespējams lejupielādēt Delnas mājas lapā.  

 

Zemgales NVO centrs aicina uz forumu ''Nepiemini COVID'' 

Zemgales NVO Centrs aicina interesentus 13. un 14. augustā piedalīties reģiona nozīmīgākajā 

gada pasākumā - Zemgales NVO forumā “Nepiemini COVID”. Foruma pirmajā dienā būs iespēja 

noklausīties iedvesmojošas un saturiski nozīmīgas runas un lekcijas, savukārt pasākuma otrajā dienā būs 

iespējas darboties grupās jauno līderu vadībā, izzināt dažādus noslēpumus savas ikdienas darbības 

uzlabošanai un personīgai izaugsmei. Zemgales NVO foruma mērķis ir stiprināt reģiona pilsoniski 

aktīvos iedzīvotājus un viņu veidotās organizācijas. Vairāk informācijas un pieteikšanās pasākumam 

šeit. 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Vides konsultatīvā padome nepiekrīt plānotajai Dabas aizsardzības pārvaldes 

reformai: “Ieguvumus nesaskatām, zaudējumi acīmredzami” 

Vides konsultatīvā padome, kas apvieno divdesmit nozīmīgākās nevalstiskās vides organizācijas Latvijā, 

iebilst pret VARAM virzīto Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) reformu, kas paredz DAP 

pamatfunkcijas nodot Valsts vides dienestam, tādējādi būtībā likvidējot DAP kā vienotu valsts dabas 

aizsardzības kompetences centru. Vides konsultatīvā padome uzskata, ka valsts politikas 

veidotājiem dabas ekspertus un profesionāļus vajadzētu uzklausīt, nevis ignorēt un ir 

nepieciešams spēcīgs dabas aizsardzības kompetences centrs, ko īstenotu līdzšinējā Dabas 

aizsardzības pārvalde, kas ir jāstiprina, nevis jāvājina, sadrumstalojot tās funkcijas citām iestādēm. 

Vides konsultatīvā padome nav guvusi ne pierādījumus, ne pārliecību, kā tieši VARAM paredzētā 

reforma nodrošinās stipru un tālredzīgu dabas aizsardzības politiku. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Pēc mēneša sāksies starptautiskais dzejas festivāls “Dzejas dienas 2020” 

No 4. līdz 13. septembrim Rīgā un citur Latvijā norisināsies ikgadējais starptautiskais dzejas 

festivāls “Dzejas dienas”. Savukārt šomēnes – līdz 14. augustam – iespējams pieteikt dzejoļu krājumus 

Dzejas dienu balvai. Latvijas Rakstnieku savienība jau kopš Raiņa 100. jubilejas svinībām 1965. gadā 

rīko ikgadējās Dzejas dienas.Vairāk informācijas šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.apeirons.lv/atskats-uz-2-augusta-pasakumu-cilveks-tirgu/
https://www.apeirons.lv/atskats-uz-2-augusta-pasakumu-cilveks-tirgu/
https://delna.lv/lv/2020/07/23/jauni-paraugnolikumi-pasvaldibu-iepirkumiem/
https://ej.uz/zemgales_NVO_forums_2020
https://ldf.lv/lv/article/vides-konsultativa-padome-nepiekrit-planotajai-dabas-aizsardzibas-parvaldes-reformai
https://www.dzejasdienas.com/festivals/dzejas-dienu-balva/
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Atklās Oļģertam Kroderam veltītu mākslas objektu – “Krodera ābeli” 

Godinot izcilo režisoru Oļģerta Krodera 99.gadu jubilejā, netālu no Valmieras teātra tiks uzstādīts 

mākslinieku Aivara Vilipsōna un Ivara Miķelsona izveidotais vides objekts “Krodera ābele”. Tas 

tapis, pateicoties Krodera fondam, Borisa un Ināras Teterevu fondam un citiem ziedotājiem. Vairāk 

informācijas var atrast šeit.  

 

22. augustā Rīgā notiks festivāls “Sarkanais irbenājs” 

Sestdien, 2020. gada 22. augustā, Rīgā norisināsies 10. ukraiņu tautas mākslas festivāls “Sarkanais 

irbenājs”, kurā piedalīsies ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi no visas Latvijas, Latvijas baltkrievu, poļu, 

vācu un latviešu kolektīvi, kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas. Pasākums tiks veltīts Ukrainas 

neatkarības dienai, tā programmā paredzēts dalībnieku gājiens, koncerts un amatnieku meistarklases. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
 

CAP LIFE LAT aicina uz semināru Zoom platformā 

10. augustā Zoom platformā notiks seminārs “LIFE 

projektu budžeta sastādīšana”. Seminārs paredzēts 

visiem LIFE programmas interesentiem – gan tiem, 

kas tikai plāno iesniegt projektu iesniegumus, gan 

tiem, kas jau iesnieguši 2020. gada projektu 

koncepcijas Eiropas Komisijā. 

Seminārā “LIFE projektu budžeta sastādīšana” tiks 

detalizēti apskatītas obligātās prasības un galvenie 

izaicinājumi LIFE budžeta sastādīšanā, kā arī tiks 

sniegti praktiski padomi kā sekmīgi aizpildīt budžeta sadaļu LIFE eProposal sistēmā. 

Seminārā piedalīsies un savās zināšās dalīsies pieredzējuši vairāku LIFE projektu īstenotāji – Elīna 

Konstantinova (Baltijas Krasti) un Laura Zvingule (Latvijas Dabas fonds). 

Lai piedalītos pasākumā, nepieciešams iepriekš aizpildīt reģistrācijas anketu! Vairāk par semināru vari 

uzzināt un ar programmu iepazīties šeit. 

 

Siguldas pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu 

Pašvaldība paziņojusi par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai līdz 31. augustam. 

Būvniecības ieceres prezentācija notiks ceturtdien, 13. augustā, plkst. 17.00 Siguldas novada būvvaldē 

Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. Atsauksmes var iesniegt līdz pirmdienai, 31. augustam, 

Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, 3. stāvā, telefona numurs 

67800961. Ar papildus informāciju var iepazīties šeit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/atklas-krodera-abeli/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/tautas-maksla/riga-notiks-ukrainu-tautas-makslas-festivals-sarkanais-irbenajs.a369591/
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=8f03ed0b53&e=67b283cb62
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=87911ec7a4&e=67b283cb62
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a84a9ac7ca54a2f04662989ff&id=43e812fa56&e=67b283cb62
https://www.sigulda.lv/public/lat/sabiedriba/sabiedriskas_apspriesanas1/
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Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma EPALE Latvija organizē konferenci  

Lai sniegtu atbalstu pašvaldību pieaugušo izglītības 

koordinatoriem un jomas speciālistiem Latvijā, kā efektīvi 

sasniegt, uzrunāt un motivēt mācīties iedzīvotājus ar zemu 

vai vidēji zemu izglītību, EPALE Latvija 25. augustā 

organizē konferenci “Grūti sasniedzamās grupas 

pieaugušo izglītībā – komunikācijas kanāli un 

motivācija”. Konference notiks klātienē Izglītības un 

zinātnes ministrijā, un tiks veikts arī video ieraksts, kas 

ļaus konferences saturu noklausīties tiem, kam nebūs 

iespēja pievienoties klātienē.  

Pieteikties konferencei iespējams šeit. Reģistrācija 

notiek līdz 19. augustam (ieskaitot). Tiek vērsta 

uzmanību, ka klātienē piedalīties varēs ierobežots skaits 

dalībnieku, un tikai tie, kuri tiks apstiprināti. 

Ar provizorisko konferences programmu iespējams 

iepazīties šeit. 

 

VI LV PORTĀLĀ 

Satversmes tiesa ierosina lietu par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei 

Satversmes tiesa lietu ierosināja pēc divdesmit viena 13. Saeimas deputāta pieteikuma. Pieteikuma 

iesniedzēja ieskatā apstrīdētās normas neatbilstot Satversmē ietvertajām Latvijas valsts konstitucionālo 

identitāti veidojošām ģimenes un kristīgām vērtībām, Satversmes 99. pantā ietvertajām tiesībām uz 

domas un apziņas brīvību, kā arī Satversmes 110. pantā ietvertajai tradicionālas ģimenes aizsardzībai. 

Kā norāda pieteicēji, Stambulas konvencija uzliek valstij veikt pasākumus, lai veicinātu izmaiņas 

sabiedrības domāšanā, attieksmē un nepieļautu diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem, kuri 

identificē sevi nevis ar savu bioloģisko dzimumu, bet ar citu dzimumu (sociālais dzimums). Plašāka 

informācija par tiesvedību pieejama šeit. 

 

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti neapmierināti par Labklājības 

ministrijas skatījumu par garantētā minimālā ienākuma (GMI) celšanu 

Š.g. 4. augustā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti iepazinās ar Labklājības ministrijas 

skatījumu par garantētā minimālā ienākuma celšanu. Garantētais minimālais ienākums, ko personai 

nodrošina pašvaldība, patlaban ir noteikts 64 euro apmērā. Savukārt Labklājības ministrijas 

aprēķinos minēti divi iespējamie GMI nākotnes apmēri – 109 vai 164 euro, kas atbilst attiecīgi 20 

un 30 procentiem no ienākumu mediānas. Tāpat Labklājības ministrija nākusi klajā ar 

priekšlikumiem trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa pārskatīšanai, kā arī minimālās vecuma 

un invaliditātes pensijas sliekšņus. Komisijas deputāti norāda, ka pagaidām redz vien priekšlikumus par 

nenozīmīgu garantēto ienākumu paaugstināšanu. Plašāka informācija pieejama LV portālā šeit un 

Saeimas tīmekļa vietnē šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://aptauja.izm.gov.lv/4?lang=lv
https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4212-konference-gruti-sasniedzamas-grupas-pieauguso-izglitiba-komunikacijas-kanali-un-motivacija
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318628-ierosinata-lieta-par-stambulas-konvencijas-atbilstibu-satversmei-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318645-deputati-kritiski-par-ministrijas-piedavajumu-vistrucigako-cilveku-atbalstam-2020
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/376CC2F4B33A5343C22585A600441606?OpenDocument
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LV portāls piedāvā gūt atbildes uz aktuāliem jautājumiem arī audio formātā 

Sekojot tendencēm līdzi, arī  LV portāls ar š.g. 5. augustu piedāvā iespēju ik trešdienu klausīties 

podkāstu “Kā likums!”. Pirmā sarunas tēma ir uzturlīdzekļi vasaras brīvlaikā. Uzturlīdzekļi ir aktuāls 

jautājums daudziem vecākiem, kuri bērnus audzina, dzīvojot atsevišķi. Civillikumā ir noteikts, ka abiem 

vecākiem ir pienākums uzturēt bērnu atbilstoši savām spējām un mantas stāvoklim. Vienlaikus 

uzturlīdzekļu apmērs nedrīkst būt mazāks par valstī noteikto minimālo apmēru, kas daudzām ģimenēm 

ir gana nozīmīga summa ikmēneša budžetā. Saruna ar zvērinātu advokāti Danu Roni pieejama šeit. 

 

VII NVO PASAULĒ 

Aicina iesniegt pieteikumus projektu konkursā “Vietējā klimata taisnīguma 

aktīvisms Centrālajā un Austrumeiropā” 

Fonds “Atvērtās sabiedrības institūts – Sofija” ar Atvērtās 

sabiedrības fondu atbalstu un sadarbībā ar Atvērtās sabiedrības 

Eiropas tīklu aicina nevalstiskās organizācijas no Centrālās un 

Austrumeiropas iesniegt projekta pieteikumus, kuru mērķis ir 

veicināt klimata taisnīgumu un līdz šim atstumto grupu un 

kopienu iekļaušanu. Projektu konkursā priekšroka tiks dota tām 

organizācijām, kuru aktivitātes norisināsies ārpus galvaspilsētas. 

Atbalstīto projektu apmērs – līdz pat 25000 ASV dolāru. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 15.09.2020. 

Plašāka informācija šeit. 

 

Juridiskais dialogs: Stipendijas un ceļojumu granti 

Juridiskā dialoga ceļojumu granti piedāvā finansiālu atbalstu profesionāļiem no Eiropas Savienības un 

Krievijas līdzdalībai konferencēs, semināros vai citos izglītojošos pasākumos cilvēktiesību un 

sabiedrisko interešu aizstāvības jomā, kā arī citās saistītās tēmās.  Pieteikšanās līdz 20.08.2020.  

Vairāk informācijas 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://kalikums.podbean.com/
https://osis.bg/?p=3591&lang=en
https://legal-dialogue.org/travel-grants

