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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Uzsāktas sarunas par valsts budžeta 2021 prioritātēm 

8.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga un Eiropas Kustība Latvijā prezidents, NVO un 

MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes vadītāja 

vietnieks Andris Gobiņš tikās ar Finanšu ministrijas valsts 

sekretāri Baibu Bāni, valsts sekretāres vietnieci budžeta 

jautājumos Jolantu Plūmi un Budžeta politikas attīstības 

departamenta direktoru Kārlis Ketners, lai pārrunātu 

sabiedrības iesaisti valsts budžeta plānošanas procesā un 

Memoranda padomes jaunā modeļa ieviešanas budžetu. 

Sarunas gaitā dalībnieki vienojās, ka būtu nepieciešams 

apkopot labo sadarbības praksi ar nevalstisko sektoru 

nozares budžeta plānošanā un finansēšanas prioritāšu 

noteikšanā. Finanšu ministrija apņēmās uzrunāt ministrijas ar lūgumu dalīties savas nozares pieredzē 

par nevalstisko organizāciju iesaisti nozares budžeta veidošanā un līdzekļu izlietojuma prioritāšu 

noteikšanā (tostarp arī Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojuma 

plānošanā), lai turpinātu darbu pie budžeta procesu pilnveidošanas, tostarp īpašu vērību pievēršot 

sadarbībai, atvērtībai, iesaistei un komunikācijai ar sadarbības partneriem un sabiedrību. 

K.Zonberga un A.Gobiņš informēja, ka ir izstrādāts Memoranda padomes budžeta projekts, kas 

nepieciešams, lai no 2021.gada sāktos ieplānotās pastāvīgās darba grupas par nevalstiskajam sektoram 

svarīgiem jautājumiem. Atgādinām, ka 2018.gada 31.oktobra sēdē tika apstiprināts Memoranda 

padomes jaunais modelis, kas vienlaikus arī prasa finansējumu, tādēļ līdz šim apstiprinātais modelis nav 

ticis ieviests praksē. Tāpat K.Kariņa Valdības rīcības plānā ir iekļauts uzdevums 164.1.”Stiprināt 

dialogu starp nevalstiskām organizācijām un valsts pārvaldi” ar darbības rezultātu: 

“1) Stiprināts NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas mehānisms un uzlabota tā darbība; 

2) Nodrošināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība un līdzdalība politikas plānošanas un attīstības 

dokumentu izstrādē un to īstenošanas uzraudzīšanā; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://mk.gov.lv/sites/default/files/editor/memoranda_padomes_sedes_protokols_31.10.2018.pdf
https://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-201-2
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3) Stiprināts sabiedrības līdzdalības mehānisms reģionālā un  vietējā līmenī. 

4)veicināt NVO platformu un sadarbības tīklu  lomu pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecībā un 

līdzdalībā.” 

Tāpēc Valsts kanceleja plāno iesniegt vērtēšanai budžeta līdzekļu pieprasījumu prioritāri īstenojamo 

pasākumu ietvaros par sabiedrības līdzdalību un Memoranda padomes darbības pilnveidošanu. Ņemot 

vērā 2018.gada 31.oktobra sēdē lemto, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavo aprēķinus par 

papildus nepieciešamo finansējumu Memoranda padomes modeļa pilnveidei, pamatojoties uz 

2018.gada darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem, budžeta projekts sadarbībā ar Memoranda 

padomes NVO tika sagatavots un iesniegts Valsts kancelejai. 

 

Saeima atbalsta papildus atbalstu SLO, kas palīdz personām ar invaliditāti un 

personām, kas ilgstoši slimo 

Saeimas ārkārtas sēdē, 9. jūlijā, ar balsu vairākumu tika pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli”, kas nosaka, ka turpmāk gada apliekamajā ienākumā netiks ietverti un ar 

nodokli netiks aplikta palīdzība naudā, kas sniegta no sabiedriskā labuma organizācijas 

līdzekļiem, personai, kura nepārtraukti slimo ilgāk par 3 mēnešiem, vai personai ar invaliditāti, vai šo 

personu ģimenes loceklim – 2000 euro gadā. Likumprojektā arīdzan paredzēts, ka grozījumi stāsies 

spēkā 2021. gada 1. janvārī. 

Grozījumi paredz palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo naudas summas apmēru no 

1000 uz 2000 eiro gadījumos, kad atbalsts ir palīdzība naudā, kas personām sniegta ārstniecības 

izdevumu segšanai, un to atbalstu sniegušas tieši sabiedriskā labuma organizācijas no saviem 

ziedojumiem. Kā Saeimas sēdē skaidroja deputāts Mārtiņš Šteins, šie grozījumi risina absurdo 

situāciju, kad onkoloģijas slimniekiem vai viņu ģimenēm, saņemot ziedojumu atbalstu vairāk par 

šobrīd noteiktajiem 1000 eiro gadā, nākas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Ar visiem priekšlikumiem likuma grozījumiem aicinām iepazīties šeit. 

 

LPA tiksies ar atbildīgajām iestādēm, lai pārrunātu NVO apgrūtināto sadarbību ar 

bankām 

Ņemot vērā 30. jūnijā notikušās NVO e-tikšanās laikā paustās 

NVO pārstāvju bažas par banku attieksmes pasliktināšanos pret 

nevalstisko sektoru un NVO aptaujas sākotnējiem rezultātus, 

Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtīja Latvijas Republikas 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Finanšu 

ministrijai, Tieslietu ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus 

uzraudzības komisijai, Finanšu izlūkošanas dienestam un 

Finanšu nozares asociācijai aicinājumu uz tikšanos (skatīt šeit), 
lai pārrunātu apgrūtināto nevalstisko organizāciju sadarbību ar 

kredītiestādēm, kas, iespējams, ir radusies pēc Finanšu 

izlūkošanas dienesta ziņojuma “Juridisko personu un 

nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas riski”.  

Uz Latvijas Pilsoniskās alianses aicinājumu tikties un pārrunāt nevalstiskā sektora sadarbību ar bankām, 

adresāti ir atsaukušies un 15.jūlijā notiks NVO tikšanās ar atbildīgajām iestādēm. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=667/Lp13
https://nvo.lv/lv/zina/atskats_uz_ikmenesa_nvo_tiksanos2020-07-032020-07-07
https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_latvijas_republikas_saeimas_budzeta_un_finansu_nodoklu_komisijai_latvijas_republikas_finansu_ministrijai_latvijas_republikas_tieslietu_ministrijai_par_biedribu_un_nodibinajumu_sadarbibu_ar_kreditiestadem
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Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoja un komunikācijas tīklos publicējusi 

aptaujas anketu par biedrību un nodibinājumu sadarbību ar bankām. Sākotnējie aptaujas dati liecina, ka 

18,8 % respondentu ir saskārušies ar grūtībām atvērt norēķinu kontu bankā. Aicinām nevalstiskās 

organizācijas turpināt mūs informēt, sūtot uz e-pastu alianse@nvo.lv jautājumus vai komentārus par 

biedrības vai nodibinājuma pieredzi sadarbībā ar bankām, aizpildīt aptaujas anketu, kas pieejama 

šeit, kā arī padalīties ar to savos komunikācijas tīklos, lai iegūtu pēc iespējas vairāk biedrību un 

nodibinājumu atbildes. Jūsu sniegtās atbildes ļaus izdarīt padziļinātākus secinājumus par banku 

sadarbību ar nevalstisko sektoru. 

 

LPA aicina Finanšu  ministriju un Tieslietu ministriju risināt NVO tiesiskā 

regulējuma problemātiku 

7.jūlijā Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtīja vēstuli Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai, aicinot 

to pārstāvjus uz tikšanos, lai pārrunātu biedrību un nodibinājumu tiesiskā regulējuma 

pilnveidošanas nepieciešamību un esošā piemērošanas prakses problemātiku. 

Vēstulē Latvijas Pilsoniskā alianse atgādina, ka Finanšu ministrija no 2019.gada septembra līdz 

novembrim organizēja domnīcas par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu, kuru rezultātā tika 

izstrādāti priekšlikumi ne tikai sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcijai, bet arī 

identificēti turpmākie soļi biedrību un nodibinājuma kopumā tiesiskās vides uzlabošanai, tai skaitā, kā 

risināt to, ka nevalstiskajā sektorā darbojas juridiskai formai vai saturam neatbilstoši dalībnieki. Tomēr 

konkrētas darbības priekšlikumu tālākai virzībai nav sekojošas. 

Nepilnīgā tiesiskā bāze un piemērošanas prakse bijis arī iemesls, lai biedrībām un nodibinājumiem 

neizveidotu Covid-19 radītās krīzes mazināšanai paredzētu atbalsta programmu. Nepamatoti Finanšu 

ministrija arī vēlas nevalstisko organizāciju atbalsta programma krīzes pārvarēšanas konkursa nolikumā 

iekļaut atsauci uz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantu, kas nozīmē bezpeļņas 

organizācijas pielīdzināt komercdarbībai. Ar vēstules tekstu var iepazīties šeit.  

 

Tiks izstrādātas vadlīnijas par sabiedrības līdzdalības informācijas atainošanu 

pašvaldību tīmekļa vietnēs 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(VARAM) reaģējot uz Latvijas Pilsoniskās alianses izpētes 

rezultātiem pašvaldībām par informācijas atainošanai to 

tīmekļu vietnēs par sabiedrības līdzdalību, kas liecināja, ka 

pašvaldība lielākoties neievēro sabiedrības līdzdalības 

atainošanas prasības, aicinājusi Valsts kanceleju un Latvijas 

Pašvaldību savienību, sadarbojoties ar VARAM, izstrādāt 

pašvaldībām vadlīnijas ar vienotiem principiem par to, 

kādai informācijai ir jābūt publicētai pašvaldību tīmekļa 

vietnēs sadaļās “Sabiedrības līdzdalība” un “Nevalstiskās 

organizācijas”, kā arī par šo sadaļu izvietojumu tīmekļa vietnēs. 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicinājusi VARAM iesaistīt 

vadlīniju izstrādē arī nevalstiskās organizācijas, lai tās tiktu izstrādātas, balstoties uz klientu 

pieredzi un vajadzībām. 
 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://forms.gle/uPeazddqbY5qoz6R7
https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_un_nodibinajumu_tiesisko_regulejumu.pdf
https://nvo.lv/lv/zina/parskats_par_sabiedribas_lidzdalibas_informacijas_attainosanu_pasvaldibu_timekla_vietnes
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Aicinām iesaistīties Saliedētas politikas pamatnostādņu izstrādē 

Kultūras ministrija publiskojusi izstrādāto pamatnostādņu 

projektu „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības 

pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”, skatīt šeit.  Šis ir viens no 

būtiskākajiem dokumentiem, kas turpmākos gadus darbosies trīs 

virzienos (nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniskās 

sabiedrības attīstība un integrācija) un būs viens no sabiedrības 

attīstības un sabiedrības līdzdalību veicinošiem dokumentiem, 

tāpēc aicinām nevalstisko organizāciju un sabiedrības 

pārstāvjus būt aktīviem un iesaistīties šī dokumenta izstrādes 

procesā.  

Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un reģionālie resursu 

centri 2019. gada nogalē un 2020.gada februārī dažādās pilsētās aicināja iedzīvotājus izvērtēt līdzšinējo 

saliedētības politiku un sniegt priekšlikumus, kādai tai jābūt turpmākajos 7 gados. Diskutēt par to, ko 

Latvijā vajadzētu darīt, lai veidotos pilsoniski aktīva un saliedēta sabiedrība. Diskusiju dalībnieku 

viedokļi ir apkopoti un iespēju robežās iestrādāti pamatnostādņu projektā. 

Aicinām sniegt atgriezenisko saiti par pamatnostādņu projektu, rakstot uz e-pastu pasts@km.gov.lv 

un Anita.Kleinberga@km.gov.lv līdz 2020.gada 20.jūlijam, un vienlaikus diskusiju dalībniekus 

pievērst uzmanību, vai to izteiktie priekšlikumi ir iekļauti dokumentā.  

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādes un 

saskaņošanas process ir garšs un grafiku var iepazīties šeit. NVO un iedzīvotājiem vēl ir iespēja 

iesaistīties pamatnostādņu izstrādes procesā sekojošos formātos: 

1) līdz 20.jūlijam publiskajā apspriešanā – ar kārtību varat iepazīties šeit 

2) jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē, rakstot atzinumu (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit) vai 

piedaloties Valsts sekretāru sanāksmē (kā piedalīties VSS var iepazīties šeit)  

3) augustā Ministru kabineta sēdē, rakstot atzinumu (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit) vai 

piedaloties MK sēdē sanāksmē (kā piedalīties MK sēdē var iepazīties šeit) 

Aizvadīta tikšanās par ES daudzgadu budžetu 

8.jūlijā notika Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes prezidentu tikšanās, kuras laikā tika 

runāts par ES daudzgadu budžetu, savukārt ES valstu vadītāji nākamnedēļ rīkos Padomes samitu. 

Kā iepriekš informējām, Latvijas nevalstiskās organizācijas vērsušās pie Ministru prezidenta, Ārlietu 

ministra un Saeimas ar aicinājumu atbalstīt Eiropas Parlamenta rezolūciju par nepieciešamību ieviest 

Eiropas vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 

veicina demokrātiju un tiesiskumu Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī. Papildus tikai dažu 

dienu laikā vairāk nekā 350 organizācijas no visas Eiropas pievienojās European Civic Forum 

aicinājumam palielināt budžetu programmai “Tiesiskums, tiesības un vērtības”.  

Eiropas vērtību instruments ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kuras aizstāv Eiropas vērtības, kas minētas Līgumā par Eiropas Savienību 2. pantā, jo 

īpaši demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības. Tāpat Eiropas vērtību instruments ir nepieciešams, lai 

īstenotu Eiropas Komisijas 6.prioritāti par ES demokrātijas jauno impulsu, atbalstot sabiedriskās 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/sabiedribas-lidzdaliba/pazinojumi-par-lidzdalibas-iespejam-tiesibu-aktu-projektu-izstrade/pazinojums-07-07-2020#gsc.tab=0
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/materiali/Iedzivotaju_priekslik_PN_tabula_08072020.pdf
mailto:pasts@km.gov.lv
mailto:Anita.Kleinberga@km.gov.lv
https://nvo.lv/uploads/saliedetas_un_pilsoniski_aktivas_sabiedribas_attistibas_pamatnostadnes_2021340.pdf
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/sabiedribas-lidzdaliba/pazinojumi-par-lidzdalibas-iespejam-tiesibu-aktu-projektu-izstrade/pazinojums-07-07-2020#gsc.tab=0
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_vss
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_ministru_kabinets
https://civic-forum.eu/publications/open-letter/letter-to-eu-and-national-leaders
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līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību. 

Eiropas Komisijas sākotnējā piedāvājumā piedāvāts gandrīz trīs reizes mazāka kopsumma, tas ir 643 

miljoni eiro, kas vienlaikus arī ir 8% finanšu apjomu samazinājums demokrātijas stiprināšanai, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kā arī tas nozīmē, ka atbalsts Eiropas vērtību stiprināšanai ES 

dalībvalstīs būs mazāks nekā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš kalpo līdzīgiem 

mērķiem ārpus Savienības robežām.  Pie tāda finansējuma nebūs iespējams atbalstīt vietēja un 

nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu demokrātijas, pārvaldības, 

tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanai. Tādēļ atkārtoti aicinām Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu 

Latvijas nacionālajā pozīcijā aizstāvēt demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu Eiropas demokrātijas 

rīcības plāna īstenošanai paredzot atbilstošu finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai 

“Tiesības un vērtības” līdz 1,83 miljardiem EUR. 

 

Nevalstiskās organizācijas aicina nogaidīt ar būvniecību velotrekā “Marss” 

Latvijas Pilsoniskā alianse pievienojusies vēstules parakstītāju lokam, kas 6.jūlijā tika nosūtīta Saeimas 

Nacionālās drošības komisijai, Ministru kabinetam, Nacionālās drošības padomei un VAS „Valsts 

nekustamie īpašumi” ar lūgumu dot iespēju Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei izvērtēt 

Marsa parka atbilstību Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļa statusam un neizpostītu to, pirms 

nav noskaidrota Marsa parka kultūrvēsturiskā vērtība, un neuzsākt Valsts drošības dienesta ēkas 

būvniecības darbus (t.sk. paredzēto Marsa parkā esošo koku nociršanu) pirms Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvaldes lēmuma pieņemšanas. 

Vēstulē norādīts, ka 30. jūnijā ir saņemta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes starpatbilde uz 

privātpersonas priekšlikumu iekļaut “Marsa” teritoriju Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

sarakstā. Lai varētu apkopot un pārbaudīt pieejamo vēsturisko informāciju, izskatīt iesniegto 

dokumentāciju, veikt salīdzinājumu ar citiem šādas tipoloģiskās grupas objektiem un apsekot to dabā, 

lai novērtētu tā kultūrvēsturisko vērtību un saglabātību, lēmuma pieņemšanas termiņš tiek pagarināts 

līdz 15. septembrim. 

Vēstuli parakstījusi Rīgas Apkaimju alianse, Čiekurkalna attīstības biedrība, Rīgas Centra attīstības 

biedrība, sabiedriskās politikas centrs Providus, biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse, Teikas apkaimes 

biedrība, Regbija klubs Eži, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Vides aizsardzības klubs, Brasas 

apkaimes biedrība PAR kokiem Rīgā domubiedru grupa, invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons.  

 

Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 

2021.-2028.gadam  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 

uzsākusi Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. 

gadam projekta izstrādi un aicina līdz 2020. gada 3. augustam 

sniegt komentārus un priekšlikumus par projektu.  Iedzīvotāji 

tiek aicināti iepazīties ar plāna projektu šeit, un izteikt savus 

komentārus un priekšlikumus, sūtot uz e-pasta adresi 

Ilze.Donina@varam.gov.lv. 

Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja nozaru ministrijas, 

tai skaitā VARAM iesaistīt nevalstiskās organizācijas jau no 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/
mailto:Ilze.Donina@varam.gov.lv
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pamatnostādņu izstrādes sākuma, tādējādi veicinot sabiedrībai saturiski atbilstošāku risinājumu 

iekļaušanu pamatnostādnēs, tādēļ esam gandarīti par VARAM proaktīvo rīcību, informējot LPA par 

iedzīvotāju iespēju iesaistīties procesā.  

 

Dažādība veicina radošumu un inovācijas 

Latvijas Pilsoniskā alianse 7.jūlijā organizēja tiešsaistes 

apmācībās “Dažādības vadības pamatprincipi un “Skatu Punkti” 

kopiena”. 

Apmācību laikā dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe 

iepazīstināja ar dažādības vadības pamatprincipiem un uzsvēra 

vairākus aspektus, kādēļ ievērojot šos principus organizācija var 

sasniegt vairāk. Piemēram, dažādība nodrošina iespējas 

piesaistīt talantus, kā arī plašāku pakalpojumu un produktu 

klāstu un dažādība ir lielāka iespēja personiskai un 

profesionālai izaugsmei. 

Dalībnieki tika iepazīstināti ar “Skatu Punkti” kopienu, kuras 

mērķis ir paaugstināt darba devēju un darbinieku kompetenci par pret diskriminācijas, dažādības vadības 

un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo, dažādo, 

īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem, kuru īsteno 

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.   

Apmācībās piedalījās dalībnieki no ļoti atšķirīgām organizācijām, kas deva papildus pievienoto 

vērtību dalībniekiem daloties ar savu pieredzi saistībā ar dažādības jautājumiem. 

 
Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.  

 

Aicinām pieteikties apmācībām “Nozīmīgākās prasmes starpkultūru saskarsmē” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstisko organizāciju (NVO) 

pārstāvjus, īpaši mazākumtautību NVO, piedalīties tiešsaistes 

apmācībās “Nozīmīgākās prasmes starpkultūru saskarsmē”, kuras 

vadīs eksperte starpkultūru komunikācijas un iebraucēju integrācijas 

jomās, biedrības Patvērums Drošā māja  dibinātāja un ilggadējā 

vadītāja Sandra Zalcmane. Apmācības notiks 28. jūlijā plkst. 10.00 

– 12.00 tiešsaistes platformā Zoom. 

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt par nozīmīgākajām prasmēm 

starpkultūru saskarsmē; kas var komunikāciju ar partneriem, 

darbiniekiem no citām kultūrām atvieglot vai apgrūtināt un 

kāda ir mūsu vēlamā komunikācija, saskarsmē ar apkārtējiem.  

Apmācībās plašāk tiks apskatītas šādas tēmas: 

 Kādas iespējas mums piedāvā starpkultūru dialogs? 

 Ko atklāj “Kultūras aisberga modelis”? 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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 Verbālā un neverbālā saskarsme starpkultūru vidē. 

 Priekšnosacījumi, lai veiksmīgi NVO sektorā iesaistītos dažādu kultūru cilvēki. 

Lai piedalītos apmācībās un saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 27. 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. 

 

Iespēja pieteikties apmācībām “Pilsoniskās līdzdalības ABC” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina 30.jūlijā plkst. 10.00 – 12.00 tiešsaistes platformā Zoom piedalīties 

tiešsaistes apmācībās  “Pilsoniskās līdzdalības ABC”, kuras vadīs Providus vadošā pētniece labas 

pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Apmācības tiks aplūkoti sekojoši jautājumi: 

 Vai NVO var ietekmēt lēmumu pieņemšanu un no kā tas atkarīgs? 

 Kādi ir efektīvākie interešu aizstāvības instrumenti pašvaldību, Ministru kabineta un Saeimas 

līmenī? 

 Veiksmīgi NVO ietekmes piemēri un slikta prakse.  

Lai piedalītos apmācībās un saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 29. 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. 

 

Vēl līdz šīs nedēļas beigām aicinām nominēt kandidātus balvai “Cilvēka 

izaugsmei”! 

Šogad balvu konkursa “Cilvēka izaugsmei” organizatori Latvijas 

Pilsoniskā alianse un ASV vēstniecība Latvijā vēlas īpaši 

pateikties tiem labo darbu veicējiem, kas palīdzējuši Latvijas 

iedzīvotājiem izaicinājumu pilnajā Covid-19 radītās krīzes 

laikā: sniedzot sociālos pakalpojumus, veicot brīvprātīgo darbu, 

ziedojot un sniedzot citu veidu atbalstu. 

Aicinām vēl līdz 12. jūlijam iesniegt balvu nominantus četrām 

kategorijām: par sociālo atbildību, par izcilu ieguldījumu 

izglītībā, par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā, par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē, aizpildot 

pieteikumu anketu šeit: https://ej.uz/kyop.  

Godināsim mūsu līdzcilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kas ar savu labo piemēru mūs iedvesmo un 

ceļ Latvijas labklājību! Plašāku informāciju par balvu “Cilvēka izaugsmei” un iepriekšējo gadu 

laureātiem, var iegūt balva “Cilvēka izaugsmei” oficiālajā mājas lapā www.cilvekaizaugsme.lv. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/uoh3
https://docs.google.com/forms/d/1zM5wolX__2Djc8yP9LKHV14FsaJS-gcn80ebzKuMTcw/viewform?edit_requested=true
https://ej.uz/kyop
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
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“Biedru telpā” – biedrība “Baltā māja”, direktore Inguna Badune 

Biedrība “Baltā māja” ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, 

kas ir dibināta, apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem, un, kas darbojas kā 

neatkarīga institūcija. Biedrība nodarbojas ar sabiedrības un indivīdu sociālās 

integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšanu, īpašu uzmanību 

pievēršot sabiedrības izglītošanai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, sabiedrības 

veselības veicināšanai, iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai 

sabiedrības dzīves norisēs, sociāli mazaizsargāto personu grupu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Vairāk 

par organizācijas aktualitātēm lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā ar biedrības Baltā māja direktori 

Ingūnu Badūni. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit.  

 
II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
Publicēti projekta iesnieguma veidlapu paraugi 

Lai projektu iesniedzējiem būtu iespēja iepazīties ar projektu 

pieteikuma veidlapas saturu, mājaslapas Aktīvā iedzīvotāju fonda 

(AIF) mājaslapā www.activecitizensfund.lv sadaļā “Konkursi” ir 

publicēti Rīcības un Stratēģisko projekta pieteikuma veidlapu paraugi 

pdf. formātā. Šis projektu pieteikuma veidlapas paraugs paredzēts 

informatīviem nolūkiem un priekšstata gūšanai par nepieciešamo 

ievades datu apjomu un tā izkārtojumu. Projekta pieteikuma 

veidlapas paraugus iespējams atrast šeit. Jautājumu gadījumā par AIF projektu konkursiem iespējams 

sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem-konsultantiem šeit.  

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Zemgales NVO centrs izsludina pieteikšanos “Izcel līderi sevī” 

Zemgales NVO centrs, pirmreizējā neformālās izglītības procesa ietvaros izsludina konkursu un 

četrpadsmit jauno pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un  līderu vietām.Tiek meklēti cilvēki, kuri 

vēlas apgūt būtiskas zināšanas savas pilsoniskās aktivitātes pieredzes un prakses attīstībai. 

Pasākumu kopuma mērķis ir sniegt jauniem (piedalīties var jebkādas vecuma grupas) pilsoniskās 

sabiedrības aktīvistiem iespējas apgūt praktiskas iemaņas, izmantojot inovatīvas mācīšanās 

metodes, kas nodrošina iespēju veikt izglītošanos individuālā zināšanu apguves un koprades procesā, 

veidojot reālu notikumu, kurā iesaistīt un parādīt savas apgūtās zināšanas. Pieteikt savu dalību iespējams 

rakstot uz e-pastu vita@zemgalei.lv un vai līdz 10. jūlijam aizpildot anketu līdz  šeit. Plašāku 

informāciju meklēt šeit. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_balta_maja2020-07-10
http://www.activecitizensfund.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/pieejams-strategisko-projektu-seminara-ieraksts-un-prezentacija.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/konsultacijas-un-atbalsts.html
https://ej.uz/izcel_lideri_sevi.
https://zemgalei.lv/lv/zinas/zemgales-nvo-centrs-izsludina-pieteiksanos-izcel-lideri-sevi/
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Latvijas sabiedrībā saglabājas augsta iecietība pret korupciju 

Korupcija Latvijā pēdējo septiņu gadu laikā nav būtiski 

mazinājusies un valdība nedara pietiekami, lai efektīvi 

apkarotu korupciju – tādu Latvijas sabiedrības uzskatu atklāj 

Eiropas Komisijas jūnijā publicētie Eirobarometra pētījuma 

dati par korupciju ES dalībvalstīs. 

84 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka korupcija 

mūsu valstī ir izplatīta. Šis skaitlis ir augstāks nekā ES vidējais 

rādītājs (71 %) un nav būtiski mainījies kopš 2013. gada. Tikai 

15 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valdības centieni apkarot korupciju ir efektīvi, kamēr 

vidējais ES rādītājs ir divas reizes augstāks – 32 %. Plašāk lasiet šeit. 

 

NorisināsiesVides izglītības fonda kampaņa “Mana jūra”  

Vasaras kampaņa, kuras laikā notiks ikgadējie jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi, uzsāksies jau 

15. jūlijā un šogad notiks jau 9. reizi. Arī šogad kampaņā aicināti piedalīties cilvēki, kas nebaidās 

iepazīt Latvijas piejūras skarbumu un skaistumu, atklāt atkritumu problēmas piekrastē un pavadīt savu 

brīvo laiku, katru dienu mērojot vairāku kilometru gājienu. 

Kampaņas “Mana jūra” mērķis ir apvienot Latvijas sabiedrību – iedzīvotājus, pašvaldības, 

uzņēmējus – kopīgiem centieniem aizsargāt mūsu piekrasti un Baltijas jūru. Plašāku informāciju 

par kampaņu var atrast šeit.  

 

“Mūžīgie bērni” un viņu ģimenes – kāds ir valsts sniegtais atbalsts?  

Jau vairāk kā 20 gadus Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība savā paspārnē rūpējas par neizārstējami 

slimiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Latvijā ir 600 – 700 ģimeņu, kurās aug neizārstējami slimi 

bērni, kuri teorētiski iekļaujas pēdējā laika aktuālajā terminoloģijā “mūžīgie bērni.” Šo gadu laikā ar 

kolēģiem, vecākiem, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, LR Labklājības ministriju, LR Veselības 

ministriju, atbalstītājiem, starptautiskiem sadarbības partneriem panākts daudz, lai panāktu galveno 

rezultātu – uzlabot šo bērnu un viņu tuvinieku dzīves kvalitāti. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 

apkopojusi informāciju, iepazīstinot ar valsts piedāvāto atbalstu ģimenēm. Plašāk lasiet šeit.   

 

“Satori” un “Neiburga” nākamajā “Prāta spa” – Kaščejevs un Gubenko 

Interneta žurnāls “Satori” un restorāns “Neiburgs” kopā ar mākslinieci 

Katrīnu Neiburgu svētdien, 26.jūlijā, aicina uz ceturto “Prāta spa”. 

Jaunākais pasākums “Prāta spa” sērijā notiks restorānā “Neiburgs” jūlija 

pēdējās svētdienas pēcpusdienā no 17.00 līdz 19.30; tā centrā būs 

publiska saruna starp diviem viesiem – fiziķi Vjačeslavu Kaščejevu un 

filozofu Igoru Gubenks, bet vakara izskaņā klavieru improvizācijas spēlēs 

džeza pianists Kristaps Vanadziņš. Līdzās tam “Neiburgā” tiks atklāta 

gleznotāja Ata Jākobsona izstāde. Plašāk par pasākumu lasiet šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2247;jsessionid=2AE6CD3FD2D3D733E363C577B7A93048.cfusion07001?CFID=10618240&CFTOKEN=59ab009556caa428-FE0C9531-E6F7-80AB-C633FC4531ECA3FB
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2247;jsessionid=2AE6CD3FD2D3D733E363C577B7A93048.cfusion07001?CFID=10618240&CFTOKEN=59ab009556caa428-FE0C9531-E6F7-80AB-C633FC4531ECA3FB
https://delna.lv/lv/2020/06/19/latvijas-sabiedriba-ir-augsta-iecietiba-pret-korupciju-atklaj-jaunie-eirobarometra-dati/
http://www.videsfonds.lv/lv/mana-j-ra-ir-kl-t
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317796-muzigie-berni-un-vinu-gimenes-pieejamais-atbalsts-2020
https://satori.lv/article/satori-un-neiburga-nakamaja-prata-spa-kascejevs-un-gubenko
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Notiks referātu un eseju konkurss skolēniem “Latviešu strēlnieku mantojums XXI 

gadsimtā” 

Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība (ZLSB) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un citu pilsētu un novadu 

pašvaldībām, to izglītības iestādēm organizē konkursu, kas tiks izsludināts 2020. gada 17. augustā, ar 

mērķi veicināt skolu jauniešu zināšanas un interesi par vēsturi un latviešu strēlnieku ieguldījumu 

Latvijas Neatkarības karā, lai sekmētu jaunās paaudzes iesaistīšanos Latvijas vēstures izpētē, uzlabotu 

analīzes un erudīcijas prasmes, veicinātu lokālpatriotismu un interesi par Latvijas valsti un Latvijas 

iedzīvotāju drošību. Konkurss tiks organizēts divās kārtās. Plašāk ar konkursa nolikumu iespējams 

iepzīties šeit. 

 

IV NVO INFORMĒ 
Iespēja piedzīvot trīs aizraujošas nedēļas nogales Karostā 

Karostas glābšanas biedrība šovasar liepājniekiem un pilsētas 

viesiem piedāvās īpašas aktivitātes trīs nedēļas nogalēs: 11.-

12.jūlijā, 25.- 26.jūlijā un 22.- 23.augustā. 

Katra nedēļas nogales programma sastāvēs no izglītojošas un 

izklaidējošas ekskursija, aktīvās atpūtas, gastronomiskā 

piedāvājuma, vakara programmas un pasākumiem bērniem. 
Katru nedēļas nogali piedāvātie pasākumi būs atšķirīgi - vienlīdz 

interesanti gan vietējiem tūristiem, gan ārzemniekiem. Pasākuma 

apmēklētāji varēs apmeklēt gan atsevišķus pasākumus no 

piedāvātās programmas, gan visu programmu kopumā, saņemot iespēju izlozēt vēl papildus aktivitātes 

balvās. Plašāku pasākuma programmu meklējiet šeit.  

 

Pierīgas partnerība organizē informatīvu semināru projektu iesniedzējiem 

Pierīgas partnerība 23.jūlijā plkst.15.00 tiešsaistes platformā Zoom aicina piedalīties informatīvā 

seminārā par projekta iesniegšanas veidlapas un pavaddokumentu aizpildīšanu. Pasākumam 

iespējams reģistrēties šeit.  

Biedrība Pierīgas partnerība arī no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020. gada 27.augustam izsludina atklātu 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu gan uzņēmējdarbības projektiem, gan sabiedriskā 

labuma projektiem, plašāku informāciju meklēt šeit.  

 

Apmācību programmu pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” 

Lai palīdzētu vecākiem veidot izpratni par pusaudžiem, viņu vajadzībām, viedokļiem, pozīcijām, 

izpratni par šajā vecumposmā nozīmīgo, krīžu un konsultāciju centrs SKALBES aicina uz 10 

nodarbību apmācību programmu pusaudžu vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP). Grupa tiek 

organizēta no 8-12 cilvēkiem. Ieteicams apmācības apmeklēt ne tikai vienam bet abiem vecākiem. 

Kursa ilgums: 10 nodarbības (katra 3 stundas) , 1 reizi nedēļā.  

Nodarbības vadīs Lolita Terēze Nicmane – CAP grupu vadītāja, lektore, praktizējoša mediatore.Plašāku 

informāciju un pieteikšanos nodarbībām var atrast šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/referats_eseja_konkursa_nolikums.pdf
http://karostascietums.lv/jaunumi/
https://www.eventbrite.com/e/projektu-veidlapas-aizpildisana-tickets-112925595496
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/izsuldinata-projektu-iesniegsanas-10-karta/
https://www.skalbes.lv/aktualitates/celvedis-audzinot-pusaudzi-2/1797
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Rimi Rīgas maratons aicina skriet “Labas gribas kilometrus” un ziedot bērniem ar 

kustību traucējumiem 

Svinot savu 30. jubilejas sezonu, Rimi Rīgas maratons sadarbībā ar 

Bērnu slimnīcas fondu un Latvijas televīziju aicina uzdāvināt sev 

un maratonam brīnišķīgu dāvanu – pievienoties labdarības 

iniciatīvai “Kustība par kustību”, noskriet no 17. līdz 27. 

jūlijam jebkuru saviem spēkiem atbilstošu distanci “Labas 

gribas kilometros” jebkur Latvijā un ziedot bērniem ar kustību 

traucējumiem. Katrs dalībnieks par piemiņu saņems atšķirības 

zīmi – spilgti dzeltenas skriešanas apavu auklas. 

Skrējiens tiks atklāts 17. jūlija rītā plkst. 8.00 no rīta un noslēgts 27. jūlija pēcpusdienā, tieši Rimi 

Rīgas maratona 30. jubilejā. Labdarības iniciatīvas kulminācijā 26. un 27. jūlijā ikvienam būs iespēja 

Rīgas centrā iemūžināt skaistu fotomirkli par piemiņu labdarības iniciatīvai “Labas gribas kilometric”. 

Plašāku informāciju par pasākumu iespējams iegūt šeit.  

 

V NVO sektorā Latvijā 

Izsludināta pieteikšanās ES kultūras mantojuma balvai Europa Nostra 

Eiropas Komisijas ir izsludinājusi pieteikšanos 

ikgadējai Eiropas Savienības kultūras mantojuma 

balvai Europa Nostra, kas ir Eiropas augstākais 

apbalvojums kultūras mantojuma jomā. Balvu 

pasniedz par kultūras mantojuma saglabāšanu, 

izpēti, pašaizliedzīgu profesionāļu un brīvprātīgo 

darbu, kā arī par izglītības, apmācības un 

izpratnes veicināšanu.  

Ar balvu novērtē arhitektu, amatnieku, kultūras 

mantojuma speciālistu, brīvprātīgo, skolu, vietējo kopienu, pētnieku un mediju izcilu un pašaizliedzīgu 

darbu. Balvas piešķiršana veicina kultūras mantojuma objektu atpazīstamību, palielina apmeklētāju 

skaitu un iespējas saņemt papildus investīcijas projektu īstenošanai. Pieteikumus var iesniegt līdz 2020. 

gada 1. oktobrim. Plašāku informāciju var meklēt šeit.  

 

Iespēja pieteikties stipendijai Vācijā kvalifikācijas celšanai ar vidi saistītās tēmās 

Vācijas federālais Vides Fonds (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) piedāvā CEE stipendiju 

programmu 19 valstu, tajā skaitā Latvijas, pilsoņiem. Programma nodrošina universitātes 

absolventiem turpmāku profesionālo kvalifikāciju, lai risinātu vides un dabas aizsardzības 

uzdevumus savās mītnes zemēs. 

Stipendija ilgst 6 – 12 mēnešus un ietver intensīvu vācu valodas kursu, kas ilgst vairākas nedēļas. 

Uzņēmējas iestādes Vācijā var būt universitātes, pētniecības institūti, ministrijas, uzņēmumi vai 

asociācijas. Pieteikšanās notiek divas reizes gadā: līdz 5. martam un 5. septembrim katru gadu. Plašāku 

informāciju par stipendiju iespējams iegūt šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.bsf.lv/lv/jaunumi/2020/rimi-rigas-maratons-aicina-skriet-labas-gribas-kilometrus-un-ziedot-berniem-ar-kustibu-traucejumiem
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41224
https://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41228
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Attālinātām mācībām var pieteikties vēl līdz 15. jūlijam 

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” attālināto mācību kārtā vēl līdz 15. jūlijam var pieteikties ikviens 

strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, aizpildot pieteikumu tiešsaistē 

www.macibaspieaugusajiem.lv. Līdz šim saņemti jau gandrīz 8 tūkstoši pieteikumu.   

Šajā pieteikšanās kārtā mācības ir pieejamas vairāk nekā 200 izglītības programmās 11 tautsaimniecības 

nozarēs. Mācību klāstā ir dažāda satura un garuma mācību programmas, ko piedāvā 23 izglītības 

iestādes visā Latvijā. Plašāku informāciju par mācību iespējām var atrast šeit.  

 

Rīgas peldvietās notiks izglītojošas bezmaksas nodarbības par drošu atpūtu uz  

ūdens  

Četrās Rīgas publiskajās peldvietās – Lucavsalā, Ķīšezerā, Rumbulā un Ķīpsalā – notiks atvērtās ūdens 

aktivitāšu nodarbības bērniem un jauniešiem vecumā no 10 gadiem, kuru laikā dalībniekiem būs 

iespējams caur dažādām ūdens aktivitātēm ne vien iepazīties ar drošības uz ūdens teorētiskajiem 

aspektiem un izprast tās būtiskākos elementus un riska faktorus, bet arī praksē pārliecināties par 

dažādiem mītiem, kas saistīti ar drošības prasību ignorēšanu vai spēku pārvērtēšanu, atpūšoties ūdenī vai 

pie tā. Plašāku informāciju un pieteikšanos nodarbībām iespējams atrast šeit.  

 

VI LV portālā 

Augusi interese par grantu programmu “Atspēriens” 

Pagājušajā nedēļā, 5.jūlijā, noslēdzās pieteikšanās Rīgas pašvaldības grantu programmai “Atspēriens”. 

Šogad konkursā ir saņemti 70 projektu pieteikumi. 

Programmai bija aicināti pieteikties radoši un inovatīvi uzņēmumi, kuri attīsta tehnoloģijās vai 

zināšanās balstītus risinājumus. Maksimālā granta summa, ko uzvaras gadījumā būs iespēja saņemt 

projekta iesniedzējs ir 25 000 eiro. Rīgas dome konkursa rezultātā sniegs atbalstu vismaz trīs 

uzņēmumiem. Piektdien, 17.jūlijā, notiks 10 labāko ideju publisks vērtēšanas pasākums, kurā piedalīsies 

Latvijas un ārvalstu uzņēmējdarbības vidē atpazīstami cilvēki. Vērtēšanai un potenciālo laureātu 

prezentācijām varēs sekot līdzi tiešsaistē Facebook kontā grantu programma “Atspēriens”. Plašāk lasiet 

šeit. 

 

“Vides SOS”: par vides pārkāpumiem ziņo arvien aktīvāk 

Lai ikviens iedzīvotājs varētu nekavējoties paziņot Valsts 

vides dienestam (VVD) par pārkāpumiem pret vidi, jau 

ceturto gadu darbojas mobilā lietotne “Vides SOS”. Gan 

amatpersonas, gan vides aktīvisti to vērtē atzinīgi, jo ļauj 

ikvienam viedtālruņa lietotājam nofotografēt un iesniegt 

informāciju VVD par iespējamiem vides pārkāpumiem. 

Visbiežāk iedzīvotāji ziņo par vides piegružošanu. VVD 

novērojumi liecina, ka pēdējā laikā aktīvāki kļuvuši nelegālie 

pakalpojumu sniedzēji, kas atkritumus izmet, piemēram, mežā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://www.macibaspieaugusajiem.lv/?utm_source=Google&utm_medium=search&utm_content=AD_macibas_pieaugusajiem&utm_campaign=MC_VIAA_Pieauguso_izglitiba_06_2020
http://madwave.lv/klubs/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317917-augusi-interese-par-grantu-programmu-atsperiens-2020
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VVD ir secinājis, ka cilvēku izpratne par vides pārkāpumiem palielinās, kā arī pieaug vēlme aktīvi 

rīkoties, lai tos novērstu. Par to liecina “Vides SOS” šogad saņemtais rekordlielais ziņojumu skaits par 

vides pārkāpumiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gada pirmajos četros mēnešos tika saņemti trīs 

reizes vairāk pieteikumu nekā šādā periodā 2019. gadā.  Plašāk lasiet šeit. 

 

Norisināsies labdarības skrējiensoļojums Rīga–Valmiera 

Pusnaktī no piektdienas, 10.jūlija, uz sestdienu Rīgā pie Brīvības pieminekļa vēsturiskajā 107 

kilometru skrējiensoļojumā Rīga–Valmiera startēs pusotrs simts ultragaro distanču veicēji, lai 

11.jūlijā ierastos Valmierā un finišētu pie Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas.  

Atjaunotais skrējiensoļojums risināsies septīto gadu pēc kārtas, un otro reizi tam būs Latvijas 

čempionāta statuss, noskaidrojot labākos valsts skrējējus 100 kilometru distancē. Trase pērn tika 

sertificēta un šogad ieguva Starptautiskās ultramaratonu asociācijas (IAU) bronzas kvalitātes zīmi 

“Bronze Label”. Plašāk lasiet šeit.  

 

VII pasaulē 
Festivāls Sabir 2020 – “Krīzes laikā gūtās mācības” 

No 10. līdz 12.jūlijam notiek ikgadējais Vidusjūras reģiona kultūras 

festivāls, kurā eksperti, kas pārstāv nevalstiskās organizācijas no 

Vidusjūras reģiona, kā arī Eiropas institūcijām, pārrunā pašreizējo 

pandēmiju un krīzes sekas. 12.jūlijā notiks European Civic Forum sesija  

“Freedoms, rights and democracy in the pandemic season - Discussing the 

lessons to be learned for shaping a desirable future”. Vairāk par festivālu var uzzināt šeit. 

 

Annas Lindes fonds aicina iesniegt starpkultūru pētniecības projektus 

Ar mērķi veicināt novatorisku domāšanu par veidiem, kā veicināt un izmērīt starpkultūru dialogu 

EuroMed reģionā, Annas Lindas fonds izsludina projektu konkursu starpkultūru pētniecības 

jomā. 

Fonds atbalstīs daudzpusējus projektus, kas balstīti uz 1 + 1 partnerības formulu ar vismaz vienu 

partneri no Vidusjūras reģiona dienvidu valsts un vismaz vienu partneri no kādas Eiropas valsts. Viena 

projekta finansējums var būt 20 000  - 30 000 eiro robežās. Fonda finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 

90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un nevar būt mazāks par 25% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām. Projekts var ilgt no 5 mēnešiem līdz 7 mēnešiem. Projektu var iesniegt līdz 

2020. gada 29. augustam. Vairāk informācijas iespējams atrast šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/norises/317918-vides-sos-par-vides-parkapumiem-zino-arvien-aktivak-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317919-158-gladiatori-startes-labdaribas-skrejiensolojuma-rigavalmiera-2020
http://www.festivalsabir.it/
https://www.annalindhfoundation.org/grants/irp
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Tiks izveidots ziņojums par jaunatnes risinājumiem 2020. gadā 

ANO ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkls (SDSN Youth) aicina 

pieteikties organizāciju vadītājus  (vecumā no 18 līdz 30 gadiem), 

kuri strādā ar kādu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem, pietiekties 

kļūt par vienu no Youth Solutions Report izstrādātāju. 

Tā būs iespēja piekļūt apmācību rīkiem un tikt iekļautam 

Jaunatnes risinājumu ziņojuma 2020. gada izdevumā. Pieteikties 

iespējams līdz 15. jūlijam. 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://sdsn-youth.typeform.com/to/orVDeY

