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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē diskutē 

par krīzes ietekmi uz nevalstiskā sektora darbību 

6. maijā norisinājās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 

saliedētības komisijas Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

Kristīne Zonberga iepazīstināja ar aktuālāko informāciju par 

NVO darbību ārkārtējās situācijas laikā un nepieciešamajiem 

atbalsta mehānismiem nevalstiskajam sektoram.  Sēdē piedalījās 

arī invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons, brīvprātīgo kustības 

#paliecmājās, biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā 

organizācija”, biedrības “Patvērums “Droša māja””, Pasaules Brīvo 

latviešu apvienības un Eiropas Latviešu apvienības un Kultūras 

ministrijas pārstāvji. 

Sarunas gaitā tika uzsvērts, ka aktīvas un spēcīgas NVO ir vitāli nepieciešamas stipras pilsoniskas 

sabiedrības pastāvēšanai. Nevalstiskais sektors veic arī nozīmīgu darbu krīzes pārvarēšanā. Sēdē tika 

runāts par globālās pandēmijas ietekmi uz nevalstisko organizāciju darbību un tās mazināšanu, 

savlaicīgi jau domājot par pasākumiem, kad COVID-19 krīzi nomainīs tai sekojošā ekonomiskā krīze. 

Nevalstiskais sektors, kas ne vien darbojas ekonomikā, bet, veicot arī nozīmīgas sociālas funkcijas, 

ir ļoti pakļauts pandēmijas negatīvajai ietekmei. Neatkarīgi no darbības jomas – visas NVO 

saskaras ar līdzīgām problēmām: resursu un aktivitāšu samazināšanos. 

Domājot par Covid-19 krīzes pārvarēšanu, ir jādomā arī par to, kā pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas būs 

mainījušies cilvēku paradumi. Jau šobrīd, bez finansiāliem jautājumiem, no NVO puses tiek aktualizēti 

arī jautājumi par attālinātu darbu un NVO iesaisti sektoru ietekmējošo lēmumu pieņemšanā. Kā viena no 

būtiskākajām NVO problēmām, ir tā, ka nav viena institūcija vai amatpersona, kas atbild par  

nevalstiskā sektora attīstību un sektora horizontālajiem jautājumiem, tai skaitā tādiem, kā 

brīvprātīgais darbs, kas it īpaši apgrūtina NVO darbību krīzes laikā.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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Neskatoties uz esošo situāciju, sēdē izskanēja arī apņēmība strādāt, aktīvi iekļauties lēmumu 

pieņemšanas procesā un palīdzēt sabiedrībai pārvarēt pandēmiju – jo sevišķi uzteicams ir 

brīvprātīgo pienesums, kas būtiski atvieglo sociālo dienestu darbu un paplašina palīdzības 

saņēmēju loku. Un šāda solidarizēšanās, palīdzēšana līdzcilvēkiem, ir labākais no sabiedrību 

saliedējošiem mehānismiem. 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins sēdes nobeigumā uzsvēra: “Sēdē izskanēja daudzi konkrēti 

problēmjautājumi un tika iezīmēti arī iespējamie to risinājumi, kas tiks apkopoti komisijas locekļiem 

turpmākajam darbam, jo tikpat skaidrs, ka līdz ar ārkārtējā stāvokļa beigām pie iepriekšējās dzīves ritma 

atgriezties mums neizdosies, skaidrs ir arī tas, ka NVO sektors, jo sevišķi tā darbība sabiedrības 

saliedēšanā, paliks mūsu komisijas redzes lokā arī turpmāk.” 

Ar sēdes audioierakstu un NVO prezentētajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

Saeima apstiprinājusi Latvijas Pilsoniskās alianses priekšlikumus NVO atbalstam  

Latvijas Republikas Saeima 2020. gada 7.maija ārkārtas sēdē skatīja vairākus, būtiskus, normatīvos 

aktus. Īpaši vēlamies akcentēt ar 58 balsīm “par” pieņemtos grozījumus likumprojektā “Grozījums 

likumā” “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-

19 izplatību””, pieņemot priekšlikumus, kurus virzīja Latvijas Pilsoniskā alianse nosakot, ka: 

 uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājam, kas veicis ziedojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatības 

dēļ radušās sekas, būs iespējams ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neiekļaujamo 

ziedojumu summu palielināt vēl par trīs procentpunktiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc 

aprēķinātajiem nodokļiem, jeb ziedotāji varēs ziedot 5% no iepriekšējā gada peļņas kā līdz šim 

(bez mērķa) + 3 % no iepriekšējā gada peļņas Covid 19 ierobežošanas mērķiem. Kopumā 

sastādot 8% no peļņas. 

 precizēts likuma 13. panta pirmā daļa, nosakot, ka biedrības un nodibinājumi, kurus ietekmējusi 

ārkārtējā situācija vīrusa Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ, varēs saņemt atbrīvojumu 

nomas maksai arī no valsts iestādēm.   

 

Spēcīgu valsti veidojam mēs paši – ar aktīvām diskusijām par demokrātijas nākotni 

Latvijā aizvadīta Miķeļa Valtera diena! 

7. maijā no plkst. 15.00 – 18.00 tiešsaistē Latvijas 

Pilsoniskās alianses Facebook lapā bija iespēja vērot 

aktīvas diskusijas par demokrātijas nākotni. Atklājot 

Miķeļa Valtera dienu, Latvijas Valsts prezidents Egils 

Levits, uzsvēra, ka “demokrātijas ideja ir dzimusi 

Latvijā līdz ar valstiskuma ideju. Miķelis Valters bija 

demokrāts, pirmais Latvijas valstsgribas izteicējs. 

Vēlākās diskusijās valstsgribu un demokrātisku valsts 

ideju jau uztvēra kā vienu veselumu.”  

Pēc Valsts prezidenta uzrunas vēsturisko ieskatu Miķeļa 

Valtera personībā un sabiedriskajā dzīvē sniedza Toms 

Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora 

vietnieks zinātniskajā darbā, ar stāstījumu “Dr. Miķelis 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/25DB5706849F1A58C225855A00344545?OpenDocument&prevCat=
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Valters - demokrāts, valstsvīrs, eiropietis.”  

Pirmo no diskusijām ievadīja Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, runājot par tēmu 

”Kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot?” un akcentējot, ka kopīgi mums ir iespēja veidot sabiedrība, kurā 

ikviens indivīds apzinās savu lomu valsts veidošanā un šajos procesos iesaistās, ieguldot savu laiku, 

zināšanas un citus resursus.  

Ar otro diskusiju Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga aicināja diskusiju dalībniekus 

uz aktīvu sarunu, izvēršot tēmu  - kāda loma ir pilsoniskajai sabiedrībai demokrātijā, un  radot vīziju 

par Latviju, kurā sabiedrība ir pilsoniski aktīva, zina savu lomu un izmanto savas iespējas demokrātijas 

stiprināšanā, iesaistoties demokrātiskos procesos.  

Savukārt pēdējo no diskusiju tēmām “Kas veido drošumspēju?” ievadīja Inese Vaivare, biedrības 

LAPAS direktore un brīvprātīgās kustības #paliecmājās viena no izveidotājām, radot savu vīziju par 

Latviju, kur cilvēki spēj pārvarēt krīzes un jūtas droši, velkot paralēles ar reālo situāciju brīvprātīgās 

kustības #paliecmājās darbību.   

Miķeļa Valtera dienas diskusiju dalībnieki vienojās apkopot diskusiju laikā izskanējušos 

priekšlikumus demokrātijas stiprināšanai un nākamnedēļ tos publicēt. Diskusiju ierakstu atkārtoti 

iespējams noskatīties Latvijas Pilsoniskās alianses Facebook lapā  šeit.  

 

Bezmaksas konsultācijas Rīgas plānošanas reģiona NVO un aktīvajiem 

iedzīvotājiem 

Kā un vai dibināt biedrību,nodibinājumu? Vai NVO var 

pretendēt uz dīkstāves pabalstu? Kur var uzzināt par “Aktīvo 

iedzīvotāju fonda” izsludinātajiem projekta konkursiem? Uz 

šiem un citiem jautājumiem biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse 

(LPA) sniedz atbildes ikvienam interesantam. 

Jau piecpadsmit gadu garumā LPA ir lielākā jumta organizācija 

nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt 

pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un 

veidot labvēlīgu vidi to darbībai. LPA atbalsta aktīvo 

iedzīvotāju aktivitātes un NVO, sniedzot konsultācijas par 

interešu aizstāvības, dokumentu kārtošanas, grāmatvedības 

un finansējumu jautājumiem. Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju aicinām rakstīt uz e-pastu 

alianse@nvo.lv; zvanīt pa tālruni +371 24245580. 
  

 Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

 

Norisināsies SCOPE partneru tikšanās 

6.maijā notika divas fokusa grupu tikšanās, kurās padziļinātāk tika pārrunāti testēšanas grupas viedokļi. 

Dalībnieki dalījās ar iespaidiem un pieredzi, izmēģinot e-apmācību platformu, kura tiek 

izstrādāta projekta “SCOPE –Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for 

the Third Sector” ietvaros.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/videos/229254625030312/
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Atgādinām, ka sākot no marta beigām līdz maija sākumam vairāk kā 30 organizāciju pārstāvji testēja 

SCOPE e-apmācību platformu piecos moduļos. Kā atzina fokusa grupu dalībnieki, apmācībās bija 

dažādi jautājumi un uzdevumi, kas, piemēram, ļāva strukturizēt pārvaldības jautājumus. Tāpat 

arī aizdomāties par jautājumiem, kuri līdz šim nebija organizācijā skatīti, piemēram, risku apzināšana. 

Savukārt 12. un 13. maijā notiks projekta partneru: The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, 

Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre 

(Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud –AKÜ (Igaunija), tikšanās, lai divu dienu laikā izvērtētu otrās 

testēšanas rezultātus, kā arī projekta kopējo progresu un vienotos par turpmākajam aktivitātēm.  

 

 

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 atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku 

izmantošanu. 

Aicinām NVO turpināt sniegt aktuālāko informāciju, saistībā ar Covid-19 radīto 

krīzes situāciju 

Esam izveidojuši divas jaunas aptaujas NVO, lai apzinātu šī 

brīža aktuālo situāciju sektorā un gūtu priekšstatu par konkrētu 

atbalsta mehānismu nepieciešamību, saistībā ar Covid-19 

izraisītās krīzes seku novēršanu.  

 Aptauja par projektu, deleģējumu un citu finansēšanas 

līgumiem, kur, neskatoties uz Saeimas lēmumu, ka ir 

iespējama elastība un dīkstāves izmaksas, atsaka atbalstīt 

aktivitātes - aptauja pieejama šeit. 

 Aptauja par potenciālajiem atbalsta mehānismiem pēc-

krīzes periodā, aptauja pieejama šeit.  

Paldies par jūsu atsaucību! Iegūtā informācija apkopotā veidā 

tiks izmantota sarunās ar atbildīgajām iestādēm. 

 

Praktiski ieteikumi, rīkojot biedru sapulces attālināti 

Latvijas Pilsoniskā alianse jau iepriekš sniedza informāciju par NVO iespējām organizēt biedru 

kopsapulces attālināti. Tieslietu ministrija skaidro (skatīt šeit), ka Biedrību un nodibinājumu likumā 

noteiktā klātbūtne var tikt nodrošināta attālināti, piedaloties sapulcē ar elektronisko sakaru 

līdzekļu starpniecību. Būtiski, lai platforma nodrošina biedriem iespēju izteikt viedokli un balsot.  

Tā kā par šāda veida sapulču organizēšanu joprojām rodas jautājumi, un, lai novērstu iespējamās 

neskaidrības, Tieslietu ministrija kopā ar sadarbības partneriem  - Finanšu nozares asociāciju, Finanšu 

un kapitāla tirgus komisiju un Nasdaq Riga ir sagatavojuši praktiskus ieteikumus attālinātai dalībai 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/qnci
https://ej.uz/bmrz
https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_tiesibam_sasaukt_biedru_sapulces_attalinati.pdf
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sapulcēs. Ieteikumi ir domāti visiem subjektiem, kuriem ir atļauts rīkot šādas sapulces - 

kapitālsabiedrībām, kooperatīviem un biedrībām. Ieteikumos iekļauti labās prakses piemēri, kā būtu 

jānodrošina attālināta dalība sapulcēs. Ar sagatavotajiem ieteikumiem iespējams iepazīties šeit.  
 

13.maijā notiks Memoranda padomes sēde 

13.maijā plkst.10.30 notiks Memoranda padomes sēdē, kas 

notiks attālināti, un tās norisei būs iespējams sekot līdzi 

audioformātā. Bet, ja ir vēlēšanas piedalīties, lai paustu 

viedokli par kādu no darba kārtības jautājumiem, lūgums 

informēt Memoranda padomes sekretariātu līdz 12.maija 

plkst. 17:00. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par sabiedrības 

līdzdalības iespēju nodrošināšanu valsts pārvaldes iestādēs; 

aktualizētā informācija par Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas modeļa ieviešanu; 

pārstāvja izvirzīšana darbam attīstības sadarbības granta projektu 

izvērtēšanas komisijas sastāvā saskaņā ar Ārlietu ministrijas 

izteikto lūgumu; par konkursa norisi Latvijas pārstāvju izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā”.  

Svarīga papildus informācija! 2020.gada 12.maija Ministru kabineta sēdē atkārtoti tiks skatīts Valsts 

kancelejas sagatavotais noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas 

pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”, kurā saskaņā ar 2020.gada 5.maija 

Ministru kabineta lēmumu ir veiktas izmaiņas, paredzot, ka konkursa norisi Latvijas pārstāvju 

izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā” nodrošina 

Memoranda padomē ievēlēto nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz ar to līdz saspringtā termiņā būs 

jānodrošina konkursa norise, izsludinot pretendentu pieteikšanos un saņemto pieteikumu 

izvērtēšanu līdz 2020.gada 21.maijam. Tādēļ aicinām nevalstiskās organizācijas apsvērt 

kandidēšanu uz Latvijas pārstāvju vietām - konkursā būs iespējams pieteikties uz 2 vietām grupā 

“Daudzveidīgā Eiropa”. Konkrēta informācija par konkursa norisi tiks nosūtīta pēc 2020.gada 12. 

vai 13.maijā. Tāpat Valsts kanceleja, pēc NVO aicinājuma iepriekšējā Memoranda padomes sēdē, ir 

apkopojusi informāciju par sabiedrības līdzdalību Covid-19 krīzes situācijā. Ar apkopojumu var 

iepazīties šeit. 

 

Dodam startu Aktīvo iedzīvotāju fonda darbībai Latvijā! 

8.maijā, Demokrātijas nedēļas ietvaros, tiešsaistē tika dots starts Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) 

darbībai Latvijā. Ja nepaguvi pasākumu noskatīties 

tiešraidē, aicinām skatīties video ierakstu! Pasākumā 

interesenti no AIF administrējošās NVO apvienības 

pārstāvjiem uzzināja par fonda darbību un atbalsta 

programmām Latvijā, kā arī pirmajiem projektu 

konkursiem un to nosacījumiem! 

Visi video skatāmi šeit: 

 AIF atklāšana un informācija par pirmajiem projektu konkursiem šeit.  

 Iepazīšanās ar AIF un tā kolektīvu šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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 Norvēģijas vēstnieka Latvijā Kristiāna Ēdegora (Kristian Ødegaard) uzruna Latvijas 

pilsoniskajai sabiedrībai šeit.  

Aicinām iepazīties ar visām četrām AIF programmām un tajās pieejamo finansējumu un 

sasniedzamajiem rezultātiem līdz 2024. gadam, kā arī sekot līdzi jaunumiem mājaslapā 

www.activecitizensfund.lv 

 

Vienošanās par AIF darbības neietekmēšanu 

Latvijā, tāpat kā citās EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumentu darbības valstīs, Aktīvo iedzīvotāju fondu 

(AIF) administrē NVO apvienība. Latvijā to veido 

sešas pieredzes bagātas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas: Latvijas Pilsoniskā alianse, 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes 

NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras 

novada fonds, Zemgales NVO centrs, apvienojot 

gandrīz 300 biedrus – citas biedrības, nodibinājumus, 

arī privātpersonas. Apzinoties lēmumu pieņemšanas 

caurskatāmības un neatkarības nozīmi AIF darbā un 

interešu konflikta risku attiecībā uz saviem biedriem, visas sešas NVO apvienības organizācijas, tai 

skaitā NVO apvienības vadošais partneris Latvijas Pilsoniskā alianse, ir vienojušās ar saviem 

biedriem un padomēm par to neiejaukšanos AIF darbā un lēmumu pieņemšanā, respektējot AIF darba 

un lēmumu neatkarību. Latvijas Pilsoniskās alianses apliecinājumu par interešu konflikta 

neesamību tika parakstīts biedru kopsapulces laikā, 28. februārī – to iespējams apskatīt šeit. 

Vienošanās ietver arī biedru apņemšanos novērst potenciālas interešu konflikta situācijas, kā arī 

jebkuras citas situācijas, kas varētu kaitēt AIF reputācijai un darbības neatkarībai. Vienošanās veikta gan 

biedrību kopsapulcēs pieņemot apliecinājumus, gan parakstot individuālos apliecinājumus ar padomju 

pārstāvjiem vai pat biedriem individuāli. 

Papildus tam aprīlī Latvijas Pilsoniskā alianse organizēja NVO apvienības biedriem un darbiniekiem 

informatīvo semināru par interešu konfliktu situāciju atpazīšanu un novēršanu biedrību un 

nodibinājumu darbībā. 

NVO apvienība apņēmusies Aktīvo iedzīvotāju fonda darbā interešu konflikta situācijas vērtēt 

atbilstoši tam, kā tas notiek privātajā sektorā. Proti, nosakot, ka interešu konflikts ir situācija, kurā ir 

tieša vai netieša personīga interese ietekmēt vai šķietami ietekmēt noteiktas darbības, veicot darba 

pienākumus, un ka interešu konfliktu var izraisīt arī personīga interese, kad indivīds izmanto sev 

uzticēto varu vai izmanto citus resursus, gūstot personisku labumu - ekonomisku, emocionālu, politisku, 

finansiālu. 

Ja jums ir informācija par organizācijām vai Aktīvo iedzīvotāju fonda darbā iesaistītajām personām, 

kuru rīcību varētu klasificēt kā interešu konfliktu vai mēģinājumu ietekmēt AIF darbu, lūdzam par to 

informēt Latvijas Pilsoniskās alianses direktori un AIF padomes priekšsēdētāju Kristīni Zonbergu, 

rakstot uz e-pastu kristine@nvo.lv vai Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāju Inesi Siliņu, rakstot uz e-pastu 

inese.silina@activecitizensfund.lv.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=RyoG6qzdtWk&t=5s
http://www.activecitizensfund.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/apliecinajums_par_interesu_konflikta_neesamibu_
mailto:kristine@nvo.lv
mailto:inese.silina@activecitizensfund.lv
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Iespēja satikt  tiešsaistē sadarbības partneri no Islandes, Lihtenšteinas vai 

Norvēģijas savam topošajam projektam! 

15. maijā no plkst. 13:00 līdz 15:00 tiešsaistē platformā Zoom notiks sadarbības veidošanas 

pasākums jeb tikšanās ar Latvijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām 

potenciālo sadarbības aktivitāšu veidošanai. Pasākumā piedalīsies vismaz 10 organizācijas no 

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, kuras ir ieinteresētas sadarbībai ar Latvijas organizācijām 

demokrātijas stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un cilvēktiesību jomās. Izveidoto 

sadarbību būs iespējams attīstīt kopīgos projektos AIF programmu ietvaros. AIF paredzēs labvēlīgus 

nosacījumus projektiem, kuros ir partnerības ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām. Ja 

pasākuma laikā izdosies iepazīt saviem mērķiem atbilstīgu organizāciju, aicinām šo organizāciju 

iesaistīt sava projekta īstenošanā. 

Pasākums notiks trīs daļās. Pirmajā daļā būs iespēja uzzināt vairāk par sadarbības veidošanas iespējām 

ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām. Otrajā daļā  būs iespēja piedalīties tiešsaistes 

tematiskajās darba grupās, lai iepazītu aktuālos izaicinājumus cilvēktiesību un demokrātijas kultūras 

jomās, kā arī iepazītos ar klātesošajām organizācijām. Savukārt jau konkrētākas projektu idejas varēs 

apspriest pasākuma trešajā daļā - pēc plkst. 15:00 piesakoties uz individuālajām sarunām ar organizāciju 

pārstāvjiem no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Pieteikties sadarbības veidošanas pasākumam 

iespējams līdz 11. maijam, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu šeit. Plašāk par pasākumu 

iespējams uzzināt šeit.   

 

Biedru telpā” – Labdarības fonds Novum Riga Charitable Foundation, fonda 

dibinātāji Ernests Bernis un Oļegs Fiļs 

Novum Riga Charitable Foundation ir mecenātu Ernesta Berņa un 

Oļega Fiļa dibināta sabiedriskā labuma organizācija, kas Latvijā 

darbojas jau 13 gadus. Fonda darbības laikā sniegts atbalsts jau 

371 projektam, tiem kopumā piešķirot vairāk nekā 5 miljonus 

eiro. Fonds darbojas piecās jomās: “Bērni un ģimene”, 

“Izglītība”, “Pilsētvide”, “Mecenātu projekti” un “Laikmetīgā māksla”, īstenojot sabiedrībai 

svarīgus un nozīmīgus projektus. Fonda misija ir palīdzēt Latvijas cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu 

dzīvi atklātākā un gudrākā sabiedrībā, pieejamā un labiekārtotā vidē. Vairāk par labdarības fonda 

darbību un aktualitātēm lasiet  mūsu “Biedru telpas” intervijā ar fonda dibinātājiem Ernestu Berni un 

Oļegu Fiļu. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit.  

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savus biedrus un biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  

nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus 

un privātpersonas atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un 

iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi 

saredz, darbojoties NVO sektorā.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/AIFsadarbiba
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/satiec-tiessaiste-sadarbibas-partneri-no-islandes-lihtensteinas-vai-norvegijas-savam-toposajam-projektam.html
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__labdaribas_fonds_novum_riga_charitable_foundation
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Piedalies Eiropas eksāmenā un pārbaudi savas zināšanas! 

8. un 9. maijā interneta portālā www.esmaja.lv ikviens 

Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties tiešsaistes testā 

Eiropas eksāmens. Eiropas eksāmena mērķis ir 

rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, 

Latviju, Eiropas Savienību, kā arī sekmēt piederību 

demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu. 

Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisijas 

pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību 

Eiropas Kustība Latvijā.  

Kā uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks: “Eiropas diena, ko 

Eiropas Savienības dalībvalstis svin 9. maijā, ik gadu aicina atzīmēt un novērtēt eiropeisku dzīvesveidu, 

demokrātiju, brīvības un vērtības. Šis pavasaris ir pilns izaicinājumu, kas liek mums mācīties daudz 

jauna, apgūt vairāk digitālo prasmju un tehnoloģiju, sadarboties attālināti, taču tai pat laikā – neaizmirst 

par solidaritāti, iecietību un savstarpēja atbalsta sniegšanu – gan tepat ciematos, pilsētās, gan starp 

valstīm Eiropā un visā pasaulē. Šogad 9. maijā svinēsim Eiropas vienotību dažādībā digitāli, tāpēc 

aicinu visus – lielus un mazus – izmantot iespēju piedalīties Eiropas eksāmenā, pārbaudīt un iegūt 

jaunas zināšanas šajā aizraujošajā testā. Plašāk par Eiropas eksāmenu var uzzināt šeit.  

 

Krīzes laikā korupcijas riski palielinās – DELNA aicina ziņot! 

Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija cīņā ar 

Covid-19 pandēmiju, tāpēc ikvienam no mums ir 

jābūt ne tikai piesardzīgam, bet arī – īpaši acīgam. 

Jo šādās situācijās palielinās krāpšanas, 

kukuļošanas un korupcijas riski, kā arī 

negodprātīgu amatpersonu vēlme uz laiku 

paplašinātās pilnvaras izmantot savtīgam 

labumam. Mēs ikviens varam novērst iespējamos 

pārkāpumus vai nejēdzības, tāpēc Sabiedrība par 

atklātību -  DELNA aicina ikvienu veikt 2 soļus: 

 Atpazīt savā ikdienā korupciju, kukuļošanu vai situāciju izmantošanu savtīgu mērķu labā, vai citus 

līdzīgus iespējamus pārkāpumus; 

 Ziņot par šo iespējamo pārkāpumu atbildīgajām iestādēm. 

Trauksmes celšana ir nesamierināšanās ar jebkāda veida pārkāpumiem. Ziņojot ir iespējams 

novērst uzņēmuma vai valsts līdzekļu nelietderīgu izmantošanu un izkrāpšanu, atgūt līdzekļus, 

kas aizplūst krāpšanas un korupcijas shēmās, nodrošināt likuma un cilvēktiesību ievērošanu. 

Tikai neklusējot un ziņojot par pārkāpumiem savlaicīgi, tos ir iespējams novērst un garantēt, ka gan 

veselības aprūpe, gan uzņēmējdarbības atbalsts nonāk tiešām pie tiem, kuriem tas ir nepieciešams. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.esmaja.lv/lv/projekti
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Trauksmi var celt: 

 izmantojot darba vietas iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, 

 vēršoties kompetentajā institūcijā, 

 ziņojot, izmantojot Valsts kancelejas kanālu www.trauksmescelejs.lv, 

 vēršoties “Sabiedrības par atklātību – Delna” trauksmes celšanas centrā. 

Delnas Trauksmes celšanas centrs jau vairāk nekā 15 gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un ziņotājiem – 

gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, kas vēlas ziņot par korupciju vai citiem pārkāpumiem. Katru gadu 

tiek saņemti daudzi ziņojumi un ikvienam tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts. Lai saņemtu atbalstu 

Delnas Trauksmes celšanas centrā, var zvanīt uz Delnas trauksmes cēlēju konsultatīvo tālr. 257 566 

53 vai rakstīt e-pastu uz konsultacijas@delna.lv. Par Trauksmes celšanas iespējām iespējams 

iepazīties Trauksmes celšanas mājaslapā www.celtrauksmi.lv. 

 

Par Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāju kļuvis Andrejs Briedis 

Latvijas Dabas fonda (LDF) jaunā padome ir ievēlējusi padomes 

priekšsēdētāju – par to uz nākamo termiņu kļuvis Andrejs Briedis. 

Lauksaimniecības eksperts un praktizējošs bioloģiskais biškopis Briedis 

uzsver – saimniekošanu var apvienot ar dabas vērtību saudzēšanu un 

atjaunošanu. 

Plašākai sabiedrībai Andrejs Briedis noteikti vispirms saistās ar pesticīdu 

tēmu un bitēm, jo viņš jau daudzus gadus ir viens no Latvijā 

redzamākajiem ekspertiem, kurš aktīvi skaidro un stāsta, kā pesticīdi 

kaitē cilvēkiem un dabai un kāpēc to izmantošanu vajadzētu nozīmīgi 

ierobežot. Taču cīņa ar glifosātu ir tikai viena viņa darba daļa – Andrejs ir 

lauksaimniecības politikas eksperts – analizē lauksaimniecības politiku, 

veido atzinumus, piedalās vietējās un starptautiskās sanāksmēs, lai Latvijā 

un Eiropā veidotu videi un dabai draudzīgu lauksaimniecību. 

Par pesticīdiem, vidi un lauksaimniecību Andrejs nerunā tikai no biroja 

Rīgā, un viņa darbs noris ne tikai pie datora un dokumentiem. Lielu daļu laika Andrejs pavada savā 

bišu dravā “Priežukalns” Teiču purva pievārtē Mētrienas pagastā – viņš ir bioloģiskais biškopis. 
Uz “nekurienes malu”, kā šo vietu dēvē jaunākais no Andreja trīs dēliem, ģimene pārcēlās pirms desmit 

gadiem, atstājot dzimto Rīgu kā mītni laikam ārpus bišu sezonas. 

Andrejs Briedis ir izglītojies mežsaimniecībā Ogres Meža tehnikumā un ekonomikā Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē. Darba gaitas uzsācis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta 

centrā (vēlāk Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā) kā ekonomikas konsultants, vēlāk 

darbojies kā starptautisko projektu vadītājs, lielākoties strādājot projektos, kas saistīti ar vides un 

lauksaimniecības mijiedarbību. Plašāk lasiet šeit.  

Arī Latvijas Pilsoniskā alianse sveic jauno LDF padomes priekšsēdētāju Andreju Briedi -  lai ražīgs 

darba cēliens un neizsīkstoša enerģija veicot jaunos darba pienākumus!  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.celtrauksmi.lv/
https://www.ldf.lv/lv/article/jaunais-latvijas-dabas-fonda-padomes-priekssedetajs-andrejs-briedis
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Līgas Bernātes lekcija „Līdzsvars” – vebinārs „Sarunu skolā LAMPA” 

Kā sabalansēt darba un privāto dzīvi? Kā tikt 

laukā no “vāveres riteņa”, pietiekami veltot 

laiku ģimenei un sev? Kā komunicēt, veidot 

sarunas un sarunāties? Vebinārā 13. maijā 

no plkst. 16.00 līdz 17.30 tiks runāts par 

pieaugušo un bērnu emocionālajām 

vajadzībām, kādas tās ir, un kad tās ir vai, 

gluži otrādi, nav jāņem vērā. Ko un cik 

daudz mēs ieplānojam savā un bērnu 

ikdienā? Cik daudz no izfantazētā ideālā 

varianta ir iespējams sasniegt, un kāda ir realitāte, mēģinot visu paspēt? 

Nedaudz izdegšanas tēmai – ko tā nozīmē, un kā mēs varam sev palīdzēt, lai nepārtērētu spēkus? 

Nodarbību vadīs Līga Bernāte – psiholoģe un psihoterapijas speciāliste Ģimenes psiholoģijas centrā 

LĪNA, kas strādā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem. Papildus Līga savā darbā izmanto smilšu spēles 

terapijas metodi, EMDR un Theraplay, vada grupu nodarbības bērniem vai bērniem ar vecākiem. Līga ir 

mamma trīs bērniem. Dalība vebinārā ir bezmaksas, reģistrējies šeit.  

 

Swedbank programmā “Stiprāki kopā” arī LPA biedru organizācijas 

Covid-19 krīzes apstākļos ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām 

samazinās, bet iedzīvotāju pieprasījums pēc to pakalpojumiem palielinās. 

Stiprinot nevalstiskā sektora iniciatīvas un iespējas plašam iedzīvotāju 

lokam apmierināt ne tikai pamata, bet arī drošības, sociālās un attīstības 

vajadzības un saņemt tam nepieciešamo atbalstu, Swedbank izveidojusi 

emocionālās labklājības programmu “Stiprāki kopā” un savu 

darbinieku vārdā ziedo 100 000 eiro astoņām sabiedriskā labuma 

iniciatīvām. Katra no iniciatīvām savā veidā strādā ar Covid-19 krīzes radītajām sekām un 

nodrošina dažādu sabiedrības grupu emocionālo labklājību, drošību un spēju pārdzīvot ārkārtas 

situāciju. 

Swedbank programmas “Stiprāki kopā” atbalstītās iniciatīvas pārstāv tādas jomas kā pamatvajadzību 

nodrošināšana, atbalsts no vardarbības cietušajiem, emocionālais atbalsts vecākiem, izglītība, 

rehabilitācija un kultūra. 100 000 eiro sadalīs sekojošas iniciatīvas: 

 Centrs MARTA, lai atbalstītu vardarbībā cietušo rehabilitāciju; 

 Centrs Dardedze, lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu vecākiem; 

 iniciatīva “Dots devējam atdodas”, lai organizētu kultūras jomas profesionāļu atbalstu; 

 Latvijas Samariešu apvienības Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, lai nodrošinātu pārtikas pakas 

bez iztikas palikušajiem iedzīvotājiem; 

 fonds Ziedot.lv, lai tiktu stiprināta tā reaģētspēja ārkārtas situācijā; 

 nodibinājums “Iespējamā misija”, lai stiprinātu Latvijas skolēnu mācīšanās prasmju apguvi; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2015881562989/WN_lHcgNbkTSBWO5octg1hZpA
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 bērnu rehabilitācijas centrs POGA, lai  risinātu mazo pacientu rehabilitāciju mājas apstākļos; 

 patversme “Dzīvnieku draugs”, lai nodrošinātu bezpajumtes dzīvnieku aprūpi. 

Atbalstu par labu konkrētajām iniciatīvām noteica Swedbank zīmola un darbinieku vērtības, uzsvaru 

liekot uz dažādību, kur skatījums uz to, kas ārkārtas situācijā ir svarīgākais un tāpēc atbalstāms, katram 

sabiedrības loceklim ir atšķirīgs. Plašāku informāciju par katras iniciatīvas darbību ārkārtas 

situācijas pārvarēšanai un tam nepieciešamo finansējumu iespējams uzzināt šeit: www.stipraki-

kopa.lv.  

 

III NVO INFORMĒ 

Aptauja par COVID- 19 ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām ES un 

Vidusjūras reģiona valstīs 

Annas Lindes fonds un  tā Latvijas tīkls aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties 15 jautājumu 

aptaujā par COVID- 19 ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas Savienības un 

Vidusjūras reģiona valstīs. Pilsoniskā sabiedrība visā pasaulē saskaras ar COVID-19 radītajiem 

ierobežojumiem, jauniem un izaicinošiem uzdevumiem, tomēr pārrobežu sadarbība, dialogs, kopīga 

sociāli ekonomisko problēmu risināšana un sadarbība kultūras jomā arī nedrīkst palikt novārtā. 

Atbildes uz jautājumiem palīdzēs kopīgi meklēt  risinājumus problēmām, ar kurām saskaras 

nevalstiskās organizācijas, tai skaitā uzrunājot politikas veidotājus ar pierādījumos balstītu 

informāciju. Pētījumā var piedalīties angļu vai franču valodā šeit. 

Annas Lindes Latvijas tīkls koordinējošā organizācija kopā ar sadarbības partneriem piedalījās Latvijas 

Pilsoniskās alianses aptaujā par NVO stāvokli Latvijā, tādējādi veicinot izpratni par situāciju dialogā ar 

Latvijas valsti. Ceram uz atsaucību, lai risinātu ar COVID-19 saistītās problēmas Eiropas Savienības un 

Vidusjūras partnerības valstu mērogā. Par  aptaujas rezultātiem un turpmāko rīcību informācija sekos.  

 

 

 

 

 

 

Realizēti projekti Liepājas Novada fonda programmā “Atbalsts skolotājiem” 

2020. gada sākumā noslēdzās Liepājas Novada fonda pirmais projektu konkurss programmā “Atbalsts 

skolotājiem”. Tika apstiprināti trīs projekti par metodisko materiālu izstrādi.  

Ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem ir iespējams iepazīties katra autora izglītības iestādes 

mājaslapās – “Literārais kalendārs” pamatskolai un vidusskolai ir pieejams Raiņa 6. vidusskolas 

mājaslapā, bet pirmsskolai paredzētais audzēkņu kalendārs pieejams bērnudārza “Saulīte” mājaslapā. 

Informācija par šiem resursiem pieejama arī Liepājas Novada fonda mājaslapā www.lnf.lv sadaļā 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.stipraki-kopa.lv/
http://www.stipraki-kopa.lv/
https://form.jotform.com/201102159593045%3chttps:/annalindhfoundation.us18.list-manage.com/track/click?u=f45dcce043be8cd594090c445&id=2359e6e3bf&e=2a524fb991%3e
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Programmas, Atbalsts skolotājiem. Līdz mācību gada beigām tiks izstrādāts arī materiāls par 

domāšanas stratēģiju apguvi skolā.  

Līdz gada beigām ir atvērta pieteikšanās mazo projektu realizācijai par vietēja mēroga pasākumiem 

izcilu pedagogu piemiņai. Mazo projektu atbalstam iespējams iegūt līdz 150,00 EUR.  

Arī šobrīd iespējams papildināt šim mērķim paredzēto naudas summu – pateikt paldies izcilam 

skolotājam iespējams, ziedojot Liepājas Novada fondā (www.lnf.lv ) ar norādi “mazajiem skolotāju 

projektiem”.  

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā 

www.lnf.lv sadaļā “Programmas”; “Skolotājs”. Projektu iesniegšanai nav termiņa ierobežojumu. 

Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu pieejamas piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com.  

 

Latvijas Dabas fonds kopā ar 19 partneriem uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti 

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, vides 

organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu 

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana 

laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE 

GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas 

Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā 

šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un 

lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām 

(slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un 

gultnes pārveidojumi. Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska 

ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus 

apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus. 

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces 

baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. 

Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un 

dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības 

un mežu teritorijām, un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi 

(aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u.c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī 

dabiskās dzīvotnes. Upju baseinu apsaimniekošanā Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi, lai spētu sasniegt 

ES Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus. 

LIFE GoodWater IP projektu kā koodrinējošais partneris realizē valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs” sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām -  LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un LR Zemkopības ministriju, zinātniski pētnieciskajām iestādēm - 

Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava,” Latvijas 

Universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtu BIOR un SIA “Procesu 

analīzes un izpētes centrs,” vietējā un reģionālā līmeņa institūcijām – Engures novada pašvaldību un 

SIA “Jelgavas novada KU,” valsts īpašuma pārvaldības organizācijām valsts SIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” un akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži,” kā arī nevalstiskajām 

organizācijām - Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, “Zemnieku Saeima,” 

Pasaules Dabas fondu, asociāciju “Baltijas krasti,” Latvijas Dabas fondu, Baltijas Vides forumu 

un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Plašāk par projektu lasiet šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:liepajasfonds@gmail.com
https://lv-pdf.panda.org/?230330/Kop-ar-19-partneriem-no-Latvijas-uzlabosim-virszemes-deu-kvalitti
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IV NVO sektorā Latvijā 

Izveidota jauna valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam  

Ceturtdien, 7. maijā, Ministru kabinets pagarināja 

ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus 

pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu 

ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. 
Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu 

mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un 

epidemioloģisko drošības pasākumu stingra 

ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. 

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Valdības 

stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas 

posmam balstīsies uz stingriem veselības drošības pasākumiem sadzīvē un pakāpenisku 

ierobežojumu samazinājumu. Mēs iesim soli pa solim, lai ierobežojumi būtu minimāli, bet vienlaikus 

vīruss vairs neizplatītos.” 

Lēmums pieņemts balstoties uz valdībā apstiprinātajiem kritērijiem par pamatprincipiem un kritērijiem, 

kas nosaka to, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu 

atcelšanā tiek vērtēta Latvijas epidemioloģiskā situācija, atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju 

un atrast kontaktpersonas, kā arī veselības aprūpes iestāžu kapacitāte un situācija ārvalstīs. 
Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu 

pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā no kritēriju izpildes. Plašāk ar jaunajiem 

ierobežojumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

Latvijā reģistrēti jau 100 sociālie uzņēmumi 

Kopš Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanās 2018. gada 1. aprīlī, ir apritējuši nedaudz vairāk kā divi 

gadi un šobrīd jau darbojas 100 sociālie uzņēmumi. Sociālie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs un 

jomās, taču tos visus vieno sociālās uzņēmējdarbības misija, lai ar biznesa instrumentiem īstenotu 

sociālos mērķus un darītu labāku mūsu sabiedrību kopumā. Vispopulārākā darbības joma sociālo 

uzņēmēju vidū ir darba integrācija, kurā darbojas 32% uzņēmumu. Darba integrācijas sociālie 

uzņēmumi nodarbina sociālās atstumtības riskam pakļautās sabiedrības grupas. Starp populārākajām 

jomām ir arī izglītība – 24%, iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība, kultūras daudzveidība – 11% un sports, 

veselības veicināšana, medicīna – 10%. 

Sociālie uzņēmēji darbojas visā Latvijas teritorijā, taču visvairāk sociālo uzņēmumu – 58% atrodas 

Rīgas teritorijā, savukārt vēl 15% atrodas Pierīgā. 11% sociālo uzņēmumu atrodas Kurzemē, 8% – 

Zemgalē, 6% – Vidzemē un 2% – Latgalē. Varam lepoties ar sociālajiem uzņēmumiem visos Latvijas 

reģionos, tomēr jāturpina darbs pie tā, lai būtu vairāk sociālo uzņēmumu Latvijas reģionos, kur to 

pagaidām ir salīdzinoši maz. Tāpat jāturpina skaidrojošais darbs gan sabiedrībai, gan pašvaldībām, 

lai akcentētu sociālo uzņēmumu darbības nozīmību sabiedrības labā un aicinātu arī pašvaldības 

aktīvāk iesaistīties šo uzņēmumu atbalstīšanā. 

Lai saņemtu finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstībai, ikviens sociālais uzņēmums 

joprojām var iesniegt biznesa plānu Attīstības finanšu institūcijā ALTUM un pretendēt uz grantu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdibas-strategija-nakamajam-covid-19-ierobezosanas-posmam-stingri-veselibas-drosibas
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līdz 200 tūkstošiem eiro, kas var kalpot kā būtisks pagrieziena punkts uzņēmuma attīstībā. Līdz 

šim sociālās uzņēmējdarbības programmā ALTUM apstiprinājis 69 granta pieteikumus par kopējo 

summu 4,2 miljoni eiro, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus pirms Sociālā uzņēmuma 

likuma stāšanās spēkā, gan sociālos uzņēmumus, kas izveidojušies pēdējo divu gadu laikā. Lai 

atvieglotu kvalitatīvu biznesa plānu sagatavošanu, Labklājības ministrija sniedz iespēju sociālajiem 

uzņēmējiem saņemt bezmaksas konsultācijas biznesa plāna izstrādei par sociālo uzņēmējdarbību, 

finansēm, mārketingu, grāmatvedību un nodokļiem. 

Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija saskaņā ar Sociālo uzņēmumu komisijas 

atzinumu. Sociālo uzņēmumu komisijas sastāvā ir ministriju un ar sociālo uzņēmējdarbību 

saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji. Projekts „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” tiek īstenots 

līdz 2022.gadam ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

 

Seminārs “Interaktīvu mācību tiešsaistē organizēšanas pamatprincipi” 

NVO pārstāvji tiek aicināti piedalīties seminārā “Interaktīvu mācību tiešsaistē organizēšanas 

pamatprincipi”, kurš notiks trešdien, 2020. gada 13. maijā, 

no plkst. 14.00 līdz 17.00. Mācību laikā dalībniekiem būs 

iespējas: 

 uzzināt praktiskas lietas un ieteikumus interaktīvu 

mācību organizēšanā tiešsaistē un būtiskākās lietas, kas 

jāņem vērā pirms mācībām, mācību laikā un pēc 

mācībām; 

 iepazīt ērtus bezmaksas rīkus interaktivitātes 

nodrošināšanai (praktiski tiks izmēģināti vismaz 5 

dažādi rīki); 

 dalīties pieredzē par dažādiem rīkiem, ko izmēģināt pēc 

mācībām individuāli; 

 izprast, kādas ir būtiskākas atšķirības mācībām tiešsaistē 

un mācībām attālināti; 

 aplūkot tiešsaistes mācīšanās specifiku arī no mācību 

dalībnieka puses. 

Mācības vadīs Inese Šubēvica, pasniedzēja ar daudzu 

gadu pieredzi digitālo rīku izmantošanā mācību vadīšanā klātienē un tiešsaistē starptautiskā vidē. 
Zināšanas darbā ar digitālajiem rīkiem un attālinātās mācīšanās jautājumos papildinājusi Līdsas 

Universitātē un Institute of Coding Lielbritānijā un NVO resursu centrā Krievijā. 

Seminārs sastāv no teorijas un prakses, attiecībā 50:50. Lai piedalītos mācībās, nepieciešams: dators vai 

telefons ar pieslēgumu Zoom platformai, papīrs un rakstāmais piezīmēm un praktisku darbu izpildei. 

Seminārs notiks tiešsaistē – Zoom platformā. Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš tiks 

nosūtīta saite uz lekcijas platform. Reģistrēties semināram iespējams šeit.  

 

Inovācijas konference “Jaunatnes darbs 2030”  

20. maijā plkst. 11.00 – 15.00 tiešsaistē notiks 

Rīgas jauniešu centra KAŅIERIS rīkotā 

ikgadējā inovāciju konference darbā ar 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/interaktmac
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jauniešiem. Šī gada tēma  ir “Jaunatnes darbs 2030”.  

Konferences ietvaros būs iespēja izzināt jaunatnes darbu nākamajiem desmit gadiem un gūt atbildes uz 

tādiem jautājumiem kā kāds būs jaunietis pēc desmit gadiem? Kādu atbalstu jaunietim vajadzēs, lai 

pilnveidotos un kļūtu par patstāvīgu pieaugušo? Kādi ir Eiropas Savienības plāni nākamajam 

plānošanas periodam un kā tie ietekmēs jaunatnes politiku Latvijā? Kāda ir pašvaldību loma un 

nozīme jaunatnes darbā? Ko nepieciešams uzlabot jaunatnes politikas normatīvajā regulējumā? Kādus 

uzlabojumus jaunatnes jomas profesionāļi pieprasa, lai skaidri un mūsdienīgi tiktu definēti šīs profesijas 

standarti? Kādas esošās un jaunas sadarbības formas starp nozarēm un institūcijām veicina 

jauniešu kompetenču pilnveidošanu? 

Jauniešu centra KAŅIERIS rīkotā inovāciju konference norisinās jau devīto gadu pēc kārtas, pulcējot 

jaunatnes jomas dalībniekus no Rīgas un visas Latvijas. Konferencei var pieteikties līdz 11. 

maijam, aizpildot anketu šeit.  

Konferenci organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas Rīgas 

jauniešu centrs KAŅIERIS un dalība tajā ir bez maksas. Informācija par konferences programmu 

drīzumā tiks publicēta KAŅIERIS Facebook lapā.  

 

Starptautiskais konkurss EuroSkills 2020 pārcelts uz 2021. gada janvāri 
Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības 

konkurss EuroSkills 2020, kam šogad bija 

jānotiek septembrī, ņemot vērā Covid-19 vīrusa 

izraisīto pandēmiju, pārcelts uz nākamā gada 6. 

- 10. janvāri. Norises vieta nemainās – 

konkurss notiks Austrijā, Grācā. 

Latvijas komanda EuroSkills plāno piedalīties ar 

20 dalībniekiem 18 profesijās. Taču komandas 

sastāvā ir iespējamas izmaiņas nenotikušā SkillsLatvia 2020 konkursa dēļ. 

EuroSkills ir starptautisks profesionālās meistarības konkurss jauniešiem, kas notiks jau septīto reizi. 

Konkurss norisinās kopš 2008. gada kādā no Eiropas valstīm un, tajā dalībnieki demonstrē savas 

profesionālās prasmes konkurencē ar citu valstu jauniešiem. EuroSkills 2020 konkursā plāno piedalīties 

vairāk nekā 650 dalībnieku no 30 Eiropas valstīm, kā arī šobrīd plānoti 43 dažādu prasmju konkursi. Ar 

konkursa aktualitātēm var iepazīties EuroSkills 2020 mājaslapā šeit.  

Latvijas dalību konkursā EuroSkills 2020 nodrošina VIAA, īstenojot projektu “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. 

 

Iespēja pieteikties profesionālās izglītības projektiem sadarbībā ar Rietumbalkānu 

valstīm 

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos 

mobilitātes pilotprojektu īstenošanai profesionālās 

izglītības un apmācību (PIA) sektorā. Jaunā 

iniciatīva ļaus Eiropas Savienības (ES) PIA 

organizācijām realizēt audzēkņu un personāla 

mobilitātes projektus sadarbībā ar organizācijām 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/konference_registracija
https://euroskills2020.com/en/
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Rietumbalkānu valstīs – Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē un Kosovā. 

Pieteikšanās izsludināta, lai veicinātu PIA sistēmu uzlabošanu un modernizāciju Rietumbalkānu 

valstīs, kā arī stiprinātu saikni starp PIA un darba tirgu. Plānots, ka aktivitāte sekmēs PIA 

organizāciju kapacitāti šajās valstīs, veicinot mobilitātes aktivitātes, kas vērstas uz audzēkņu, 

pasniedzēju un iestāžu vadītāju prasmju un kompetenču pilnveidošanu, kā arī audzēkņu nodarbinātības 

veicināšanu nākotnē. 

Lai pieteiktu sadarbības projektu, tajā jāpiedalās vismaz 7 organizācijām, no kurām 5 

organizācijām jābūt no 3 dažādām Erasmus+ programmas valstīm un 2 organizācijām - no kādas 

no četrām iepriekš minētajām Rietumbalkānu valstīm. Jāievēro, ka projektā nedrīkst būt vairāk par 

12 sadarbības partneriem. Kopējais pieejamais budžets aktivitātes īstenošanai ir 4 miljoni eiro. 

Maksimālā summa, kuru var saņemt viens pieteikums ir 1 miljons eiro, un minimālā summa – 700 000 

eiro. 

Projekta maksimālais ilgums ir 42 mēneši. Mobilitātes galvenokārt paredzētas iebraucošajiem 

audzēkņiem un personālam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2020. gada 17. jūnijs, plkst. 12.00 

(Briseles laiks). Plašāk par projektu konkursu lasiet šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_about/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=41174
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V LV portālā 
Valdība no 12. maija ļauj organizēt nelielu kultūras pasākumu norisi 

Ministru kabinets 7. maijā sēdē lēma no 12. maija atļaut 

publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu 

gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku 

skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums 

iekštelpās organizētos pasākumos - pārsniegt 3 stundas, un 

starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma 2 metru 

distance, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma 

norises vietā. 

Ar valdības rīkojumu noteikts arī tas, ka kultūras ministram 

dotas tiesības atbilstoši t.s. sanitārā protokola prasībām 

reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami 

sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumu 

norises vietu dezinficēšanas prasību ievērošana, nodrošinot 

dezinfekcijas līdzekļu pieejamību roku dezinficēšanai arī 

pasākuma apmeklētājiem. Tāpat noteikts, ka kultūras un izklaides vietas darbu var uzsākt ne agrāk 

kā plkst. 07:00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24:00. 

Pirmās kultūras iestādes, kas pēc 12. maija pakāpeniski gatavojas atsākt darbību, ir muzeji, bibliotēkas, 

Nacionālais arhīvs un privātās kultūrvietas, tostarp kultūras pasākumos (piemēram, kino vai koncerti), 

ko iespējams baudīt, atrodoties autotransportā. Kultūras ministrija un tās iestādes ciešā sadarbībā ar 

Veselības ministriju izstrādājusi t.s. sanitāro protokolu, kas ar kultūras ministra rīkojumu tiks 

padarīts saistošs gan valsts un pašvaldību, gan privātajām kultūras institūcijām. 

Tāpat valdībā šodien apstiprināti grozījumi pašnodarbināto personu un mikrouzņēmuma nodokļa 

maksātāju dīkstāves pabalsta piešķiršanas nosacījumos, ar kuriem paredzēts pagarināt dīkstāves pabalsta 

periodu līdz š.g. 30. jūnijam. Plašāk ar jaunajiem nosacījumiem kultūras iestādēs lasiet šeit. 

 

Saeima apstiprina atvieglotākus nodarbinātības nosacījumus ārkārtējās situācijas 

laikā 

Saeima ceturtdien, 7.maijā, galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus likumā par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, kas 

paredz ieviest atvieglotākus nosacījumus nodarbinātības jomā, lai uzņēmumi vīrusa pandēmijas 

izraisītās ārkārtējās situācijas laikā varētu saglabāt savu darbību un esošās darbavietas.  

Grozījumi noteic, ka darba devējs, kurš atbilst Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam 

noteiktajiem kritērijiem un kuru ir ietekmējusi pandēmijas izraisītā krīze, var samazināt darbiniekam 

Darba likumā noteikto atlīdzību par dīkstāvi no 100 līdz 70 procentiem no darbiniekam izmaksājamās 

algas.  

Piemērojot samazinātu dīkstāves apmaksu, darba devējs darbiniekam varēs izmaksāt atlīdzību, 

kuras apmērs nevarēs būt mazāks par minimālo mēneša darba algu, kas šobrīd ir 430 eiro mēnesī. 

Savukārt, ja darbinieka apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri mācās un nav sasnieguši 24 

gadu vecumu, tad papildus samaksai par dīkstāvi viņam ir saglabājami līdzekļi par katru 

apgādība esošu bērnu valsts noteiktajā minimālajā uzturlīdzekļu apmērā.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/315890-valdiba-no-12-maija-lauj-organizet-nelielu-kulturas-pasakumu-norisi-un-atbilstosi-sanitara-protokola-prasibam-reglamentetu-kulturas-iestazu-darbibu-2020
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Tāpat paredzēta iespēja koplīgumā vienoties par nepilnu darba laiku īslaicīga ražošanas apjoma krituma 

gadījumā. Šāds risinājums ļaus darba devējiem krīzes apstākļos elastīgāk organizēt darbu un saglabāt 

esošās darbavietas, teikts grozījumu anotācijā.  

Savukārt gadījumos, kad darbinieks nepiekritīs atlīdzības samazinājumam, darbiniekam saglabājas 

tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot noteikto viena mēneša termiņu, bet darba devējam būs 

pienākums darbiniekam izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktajā apmērā.  

Iepriekš par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē darba 

devēju un darba ņēmēju pārstāvji uzsvēra, ka daļēja dīkstāves apmaksa attiecināta tikai uz Padziļinātās 

sadarbības programmas dalībniekiem, jo šie uzņēmumi ir vērtējami kā sociāli atbildīgi, tajos ir augsta 

darba samaksa un laba nodokļu nomaksa. Tādējādi šo uzņēmumu darbinieki kopā ar papildu līdzekļiem 

par bērniem varēs saņemt lielāku dīkstāves naudu, nevis, uzņēmumam krīzes ietekmē likvidējot darba 

vietas, doties papildināt bezdarbnieku rindas.  

Padziļinātā sadarbības programma ir  speciāla Valsts ieņēmumu dienesta īstenota sadarbības forma 

ar nodokļu maksātājiem, kuri sevi pierādījuši kā  godprātīgus nodokļu maksātājus, līdz ar to šiem 

uzņēmumiem atkarībā no programmas līmeņa tiek paredzētas dažādas priekšrocības un atvieglojumi 

attiecībā uz valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Budžeta komisija konceptuāli atbalsta ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāti trešdien, 

6.maijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par 

grāmatvedību”, kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu 

licencēšanu. 

Plānots, ka ārpakalpojuma grāmatvežus licencēs Valsts 

ieņēmumu dienests (VID). Tāpat plānots ieviest publisku 

ārpakalpojuma grāmatvežu reģistru, un tajā pakalpojuma 

saņēmējs varēs pārliecināties par attiecīgās personas tiesībām 

sniegt ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumus, teikts 

grozījumu anotācijā.  

Lai saņemtu licenci, personai būs jāiesniedz profesionālo kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu 

dokumentu kopijas, iekšējā kontroles sistēma un licencēšanas pieteikums. Licenci plānots izsniegt uz 

pieciem gadiem, un to pēc tam varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu paredzēta valsts nodeva 100 

eiro apmērā.  

Uzņēmuma valdes locekļa vai darbinieka, kurš atbild par grāmatvedības ārpakalpojuma 

sniegšanu, kvalifikācijai būs jāatbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai, ko 

apliecina attiecīgs izglītības dokuments grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Šai 

atbildīgajai personai būs nepieciešama vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā, paredz 

likumprojekts. Tāpat, lai sniegtu grāmatvedības pakalpojumus ārpakalpojumā, personai būs jāreģistrē 

sava saimnieciskā darbība vai arī jāreģistrējas komercreģistrā.    

Likuma grozījumi rosināti, lai varētu ieviest “Moneyval” ekspertu ieteikumus grāmatvedības jomā. 

Tie noteiks ārpakalpojuma grāmatvežu darbības tiesiskos pamatus un nodrošinās šo personu 

profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanu un sekmētu stabilu, kvalitatīvu un uzticamu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, teikts 

grozījumu anotācijā.  

http://www.nvo.lv/
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Likumprojektā paredzēts, ka ārpakalpojuma grāmatveži savus pakalpojumu bez licences varēs sniegt 

līdz 2022.gada 1.februārim, savukārt par ārpakalpojuma grāmatvedi bez atbilstošas profesionālās 

kvalifikācijas varēs strādāt līdz 2024.gadam. Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta trīs 

lasījumos. Plašāk lasiet šeit.  

 

VI pasaulē 

Starpkultūru dialoga iniciatīvu konkurss 

Annas Lindas fonds aicina iesniegt priekšlikumus starpkultūru 

dialoga iniciatīvām. Projekta mērķis ir uzlabot EuroMed iedzīvotāju 

starpkultūru zināšanas, prasmes un sadarbības tīklus, izmantojot 

pārrobežu sadarbību, kurā iesaistītas divas vai vairākas organizācijas 

no atšķirīgām kultūrām. Priekšlikumus var iesniegt līdz 28.maijam. 

Vairāk informācijas iespējams atrast šeit. 

 

NVO ikdienas darbā iespēja izmantot 200+ digitālos rīkus 

Viens no labākajiem bezpeļņas programmatūras risinājumiem ir viss vienā (all-in-one) programmatūra, 

kas ietaupa laiku un naudu, automatizējot visus bezpeļņas organizācijas galvenos administratīvos 

uzdevumus. Wild Apricot ir apkopojis 200+ dažādus bez maksas vai par salīdzinoši mazu maksu 

izmantojamus rīkus, kuri varētu noderēt nevalstisko organizāciju darbā. Ar rīkiem iespējams iepazīties 

šeit. 

 

CIVICUS aicina pieteikties konsultantus 

CIVICUS meklē aizrautīgus un inovatīvus konsultantus, kuri palīdzētu veidot un izveidot 

interaktīvu Capacity Development Care Pack (kapacitātes attīstības aprūpes komplektu),  

lai palīdzētu potenciālajiem un esošajiem līderiem reaģēt, atsākt un turpināt darbu 

šajā globālo pārmaiņu laikā. Pieteikties iespējams līdz 20. maijam. 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.   
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Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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