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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA sniedza atzinumu par interešu konfliktu novēršanu pašvaldībās 

Latvijas Pilsoniskā alianse sniegusi atzinumu par likumprojektu 

“Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā””, kas paredz, ka pašvaldības domes 

priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir aizliegts saņemt 

atalgojumu par amatu, ko tas ieņem biedrībā, nodibinājumā vai 

sociālajā uzņēmumā, kurš pašvaldības domes sasaukuma laikā 

ir saņēmis attiecīgo publiskās personas institūciju mantu vai 

finanšu līdzekļus. 

Lai noskaidrotu biedrību un nodibinājumu viedokli par 

Likumprojektu un apzinātu pilsoniskās sabiedrības identificētās 

situācijas, kad ir iestājušies vai potenciāli var iestāties interešu konflikti praksē, it īpaši saistībā ar 

publisko finanšu līdzekļu pārdali, pašvaldību līmenī, Latvijas Pilsoniskā alianse aprīļa beigās organizēja 

diskusiju ar biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. Kā norādīja biedrību un nodibinājumu pārstāvji, tie 

konceptuāli atbalsta grozījumus, lai stiprinātu labas pārvaldības principus pašvaldību līmenī un 

veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos deputātu amatam.  

Vienlaikus diskusijas dalībnieki aicināja paplašināt atklātību gan par pašvaldību deputātu 

interesēm, gan arī par pašvaldību atbalstu un darījuma attiecībām ar dažādām organizācijām. 

Priekšlikums ietver aicinājumu nodrošināt pašvaldību atklātību par publiskas personas piešķirtajiem 

finanšu līdzekļiem visām privātpersonām, neattiecinot to tikai uz biedrībām un nodibinājumiem, bet arī 

komersantiem, jo, kā norāda organizāciju pārstāvji, pašvaldībās novērota necaurspīdīga vai uz 

nezināmu kritēriju pamata finanšu līdzekļu nodošana komersantiem. Tāpat organizāciju pārstāvji 

aicina publicēt informāciju par finanšu līdzekļu piešķīrumu dažādās procedūrās un uz dažādu 

finansēšanas līgumu pamata, nesašaurinot uz projektu konkursiem, bet nosakot, ka tas attiecas arī  

iepirkumiem, pakalpojumu līgumiem, komiteju un domes lēmumu u.c. Ar atzinumu var iepazīties šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/atzinums_par_likumprojektu_grozijumi_likuma_par_interesu_konflikta_noversanu_valsts_amatpersonu_darbiba.pdf
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Alianse sniegusi atzinumu par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. 

gadam projektu 

Ņemot vērā šī brīža ārkārtējo situāciju, kas liek pārskatīt un 

veikt korekcijas arī Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 

2027. gadam (NAP2027) projektā, biedrība “Latvijas 

Pilsoniskā alianse” 11. maijā iesniegusi Saeimas Ilgtspējīgas 

attīstības komisijai atkārtotu atzinumu par NAP2027 

projektu un NAP2027 indikatīvo investīciju projektu 

kopumu. 

LPA atzinīgi vērtē Pārresoru koordinācijas centra (PKC) 

izstrādāto NAP2027 projektu, tomēr aicina veikt redakcionālus 

labojumus, lai saglabātu sākotnējo ieceri NAP2027 fokusā 

izvirzīt cilvēku, kam savukārt ir būtiski noteikt ambiciozus 

mērķus arī attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un 

tiesiskuma stiprināšanu. Rosinām NAP2027 iekļaut politisku apņemšanos veicināt pilsoniskās 

sabiedrības attīstības politiku, kas ietver arī pilsoniskās un politiskās līdzdalības, pilsoniskās 

izglītības un sabiedrības izpratnes par demokrātiskiem procesiem valstī, brīvprātīgā darba, 

filantropijas un citu svarīgu demokrātisku un sociālu kopumu veicināšanu. 

Nepieciešamību pēc šādu politikas nostiprināšanu apliecina arī Covid-19 krīze, kuras seku mazināšanā 

aktīvu līdzdalību ir uzņēmusies pilsoniskā sabiedrība, tai skaitā dažādas brīvprātīgo kustības. 

LPA atzinumā aicina Saeimas deputātus, ievērojot Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības 

attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām noteikto, NAP2027 iezīmēt 

pilsonisko sabiedrību kā vienu no Latvijas valsts prioritātēm. 

Aktīva, stipra un zinoša pilsoniskā sabiedrība nav tikai demokrātiskas valsts viens no stūrakmeņiem, bet 

ir arī nacionālās drošības jautājums. Tādēļ Nacionālajā drošības koncepcijā kā viena no Latvijas 

prioritātēm apdraudējuma novēršanai, noteikta nepieciešamība īstenot pasākumus un radīt atbilstošus 

apstākļus, kas veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī. 

Lai turpmākajos 7 gados mērķtiecīgi tiktu strādāts pie aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanas, 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja veikt vairākus labojumus un precizējumus NAP2027 projektā. Visas 

organizācijas, kas vēl vēlas iesniegt savu atzinumus par NAP27, to var izdarīt līdz pirmdienas, 18. 

maija plkst. 17.00. Plašāk ar izveidoto atzinumu iespējams iepazīties šeit.  
 

LPA aicina sniegt informāciju par NVO pārstāvju dalību sēdēs 

15. maijā Latvijas Pilsoniskā alianse, lai izanalizētu sabiedrības iesaistes apmēru Saeimas komisijas 

darbā, nosūtīja visām Saeimas komisijām lūgumu sniegt informāciju par komisijas sēdēm, uz 

kurām tika aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī lūdzām norādīt, kāda jautājuma 

izskatīšanā piedalījies pārstāvis. 

Saņemtā informācija tiks izmantota, lai izvērtētu nevalstisko organizāciju pārstāvju pieredzi 

komisijas darbā, kā arī, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību nevalstiskajam sektoram svarīgo 

jautājumu risināšanā.  

Mērķtiecīgi veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības iesaisti lēmumu 

pieņemšanas procesos, Saeima nostiprināja 2006. gada 30. martā, pieņemot Deklarāciju par pilsoniskās 

sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__atzinums_par_latvijas_nap_2020__2027_gadam_projektu
https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/dekleracija/
https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/dekleracija/
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Latvijas Pilsoniskā alianse uzsāk projektu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes 

biroju Latvijā no š.g. maija līdz decembrim īstenos projektu “Palielināt 

iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas 

jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable 

civil society in the Baltic Sea region”). Projekts tiks īstenots kopā ar 

partneriem no Igaunijas NENO un Zviedrijas Giva Sverige. 

Projekta galvenais jautājums ir - kā radīt labvēlīgu vidi indivīdiem un 

uzņēmumiem, lai viņi ieguldītu Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas 

NVO, tā palīdzot risināt ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus savās 

valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā? Šis jautājums skar 

vairākus aspektus, kas saistīti ar korporatīvo un individuālo ziedojumu motivējošiem faktoriem 

pilsoniskās sabiedrības organizācijās:  

1) tiesiskais regulējums, ieskaitot nodokļu politiku; 

2) NVO kapacitāte; 

3) NVO pievienotā vērtība; 

4) izaicinājumi, kas izriet no reģionālajām un globālajām norisēm, un pilsoniskās sabiedrības loma 

šo tendenču negatīvās ietekmes ierobežošanā.  

20. maijā partneri tiksies pirmajā projekta darba grupas sēdē, lai apspriestu īstenojamās aktivitātes un 

COVID-19 izraisītas krīzes ietekmi uz projekta aktivitāšu kalendāru un noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Šī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes 

finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta 

vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru 

padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes. 

 

Projekts “Kāda būtu dzīve bez Eiropas Savienības?” 

19.maijā Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji tiksies ar 

partneriem no Eiropas, lai sāktu īstenot projektu “ESCAPE 

ROOM - What would life be without EU?!” – RescEU, kura 

mērķis ir veicināt iedzīvotāju pilsonisko un demokrātisko 

līdzdalību Eiropas Savienības (ES) līmenī. 

Vadošais projekta partneris ir Movimento Europeo Italia, taču 

projkets tiks īstenots sadarbībā ar desmit partnerorganizācijām no 

Slovēnijas, Vācijas, Polijas, Čehijas, Grieķijas, Latvijas, Igaunijas, 

Austrijas, Bulgārijas un Spānijas. Projekta mērķis ir padziļināt 

iedzīvotāju izpratni par ES vērtībām un mērķiem, uzlabot 

iedzīvotāju zināšanas par ES, veicināt debates par Eiropas 

nākotni un mest izaicinājumu eiroskepticismam. 

Plānots, ka projekta ietvaros katrā no iesaistītajām partnervalstīm tiks izveidotas izlaušanās istabas 

(Escape Room) spēle. Spēles mērķis būs parādīt, kāda varētu būt dzīve bez Eiropas Savienības un 

cik liela loma ir ES pieņemtajiem lēmumiem mūsu sadzīvē.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Eiropa 

pilsoņiem” atbalstu. 

 

Notiks LPA biedru sapulce  

12.maijā attālināti notika Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) padomes sēde, kurā LPA padomes locekļi, 

kā arī LPA direktore K.Zonberga pārrunāja aktuālos jautājumus saistībā ar COVID-19 ietekmi uz 

nevalstisko sektoru un pilsonisko līdzdalību, iespējamo jauninājumu – Ministru noteikumu institūta 

ieviešanu, kā arī LPA biroja aktualitātes.  

Tikšanās laikā padomes locekļi diskutēja arī par gaidāmo LPA sapulci, kura notiks 11.jūnijā, un kurā 

notiks arī LPA padomes locekļu vēlēšanas. Tāpēc aicinām LPA biedrus rezervēt šo dienu un 

izvērtēt savu potenciālo dalību padomē! 

Ja vēlaties kandidēt LPA padomes locekļa amatam, lūgums līdz 1.jūnijam rakstīt uz 

alianse@nvo.lv, vienlaikus norādot savas prioritātes LPA padomē, kā arī pievienojot savu fotogrāfiju, 

lai mums būtu iespēja apkopotā veidā nosūtīt izvērtēšanai informāciju biedriem pirms sapulces. 

 

Labākās idejas rodas tad, kad izejam ārpus savas komforta zonas! 

12. maijā norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās 

apmācības mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām 

“Radošās domāšanas metodes praktiskiem risinājumiem”. 

Apmācības vadīja biedrības ZINIS pārstāve Vita Brakovska. 

Apmācībās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādām 

metodēm, kā attīstīt sevī radošumu un spēt rast inovatīvus 

risinājumus ierastiem notikumiem, priekšmetiem, 

situācijām. Kā uzsvēra apmācību vadītāja, katram cilvēkam ir 

savas īpašās prasmes, spējas, pat īpatnības, kuras var attīstīt un 

pārvērst lielā spēkā, stiprinot organizācijas darbu. Tāpat 

katram no mums piemīt “3H” spēks, kuru pielietojam katru 

dienu un dzīves laikā arī pilnveidojam. Tas nozīmē:  

1) Head (galva) – zināšanu spēks; 

2) Heart(sirds) – aizrautības spēks; 

3) Hand (roka) – prasmju spēks. 

Vita Brakovska pastāstīja arī par dažādām metodēm, kas palīdz attīstīt radošo domāšanu kā 

“Tradicionālo pieņēmumu apgāšanas metode”, “Ortodoksālā metode”, Ērģeļu metode, “SCAMPER” 

metode, kā arī “5K” metode – tā ir 5 kāpēc metode problēmas cēloņu noskaidrošanai, kas noder gan 

organizācijas darbā, gan arī katram individuāli. Plašāk par šo metodi var uzzināt šeit.  

 

Apmācības noritēja saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
https://www.youtube.com/watch?v=8rT6_kmZMxY&feature=youtu.be
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Rīgas Dome lēmumu pieņemšanas procesos sola uzlabot sadarbību ar sabiedrību  

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas š.g. 13. maija sēdē tika skatīts jautājums “Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas darbību, lēmumu pieņemšanas kārtību, to caurskatāmību un 

sabiedrības interešu pārstāvniecības nodrošināšanu lēmumu pieņemšanas procesā”. Komisija uzklausīja 

Rīgas pagaidu administrācijas ziņojumu par savu līdzšinējo darbu, lēmumu pieņemšanas procesu un 

caurskatāmību, kā arī sabiedrības iesaisti. 

Saeimas komisija uzklausīja Rīgas pagaidu administrācijas vadītāja E. Balševica ziņojumu par paveikto, 

kā arī sniedza ieskatu par būtiskākajiem lēmumiem, kurus pieņēmusi pagaidu administrācija. 

Pēc ziņojuma noklausīšanās un Saeimas komisijas locekļiem, savus jautājumus uzdeva arī Latvijas 

Pilsoniskās alianses padomes loceklis, biedrības “Pilsēta cilvēkiem” valdes loceklis Māris Jonovs 

un biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktore Iveta Kažoka. 

Gan M. Jonovs, gan I. Kažoka norādīja, ka Rīgas Domes darbā sabiedrības līdzdalības iesaiste ir ļoti 

zemā līmenī. Rīgas pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics norādīja, ka Rīgas Dome nodrošinās 

atklātību un uzlabos sadarbību, kā arī vairāk iesaistīs sabiedrības pārstāvjus lēmumu pieņemšanā. 

Komisijas sēdes noslēgumā Rīgas pagaidu administrācija tika aicināta būtiski uzlabot sadarbību ar 

sabiedriskajām organizācijām, iesaistīt nevalstisko sektoru lēmumu apspriešanā, kā arī plašāk informēt 

iedzīvotājus par Rīgas pagaidu administrācijas lēmumiem. 

 

Apkopota informācija par Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 

saliedētības komisijas sēdē pārrunāto NVO darbību COVID-19 krīzes un ārkārtējās 

situācijas apstākļos 

Kā iepriekš informējām, 6. maijā norisinājās Saeimas Pilsonības, 

migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde, kurā piedalījās 

arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, 

klātesošos iepazīstinot ar aktuālāko informāciju par NVO 

darbību ārkārtējās situācijas laikā un nepieciešamajiem atbalsta 

mehānismiem nevalstiskajam sektoram.   

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izvedojusi 

2020. gada 6. maija sēdes apkopojumu par NVO darbību COVID-

19 krīzes un ārkārtējās situācijas apstākļos, ietverot gan  

konstatētās problēmas, gan, domājot par iezīmēto problēmu 

risinājuma meklēšanas virzieniem, izskanējušos priekšlikumus. Apkopotie secinājumi, problēmas, 

kas jārisina, kā arī priekšlikumi risinājumiem atrodami šeit. Plašāks atspoguļojums par sēdē runāto ir 

sēdes protokolā, ar kuru var iepazīties šeit. 

 

Memoranda padomes sekretariāts izsludina vakanci darbam attīstības sadarbības 

projektu vērtēšanas komisijā 

Saskaņā ar 13. maija Memoranda padomes sēdē lemto un Ārlietu ministrijas izteikto lūgumu, 

Memoranda padomes sekretariāts izsludina pieteikšanos, lai Memoranda padome varētu izvirzīt 

pārstāvi projektu iesniegumu izvērtēšanai darbam attīstības sadarbības granta projektu 

izvērtēšanas komisijas sastāvā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://saliedetiba.saeima.lv/raksti/728-priek%C5%A1likumi
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/0/25db5706849f1a58c225855a00344545/$FILE/PR_2020_05_06_12_00_PMSSK.pdf
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Lūgums iesūtīt pieteikumus, to skaitā CV un motivācijas vēstuli, līdz 2020.gada 17.maija plkst. 

24:00 uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv, e-pasta tematā norādot: Pieteikums darbam attīstības 

sadarbības projektu vērtēšanas komisijā. Pieteikumi tiks apkopoti un izsūtīti Memoranda padomei 

lēmuma pieņemšanain elektroniskā balsojuma formātā. Projektu izvērtētāji par darbu nesaņems 

atalgojumu. 

 

Atbalsti alianses darbu arī Mobilly aplikācijā! 

Latvijas Pilsoniskās alianse ir pievienojusies to organizāciju pulkam, kuras 

atrodamas Mobilly mobīlajā aplikācijā, sadaļā Ziedojumi. Tikai dažu 

klikšķu attālumā ir iespēja viegli un ērti ziedot, tādejādi atbalstot alianses 

galveno mērķi - stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO 

kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Izsakām lielu 

pateicību 

visiem, kas jau ir mūs atbalstījuši un turpina to darīt, stiprinot pilsonisko 

sabiedrību un demokrātiju Latvijā.  

 

E-apmācību platforma jau drīzumā būs pieejama ikvienam interesentam 

12. un 13. maijā projekta “SCOPE –Skills Recognition, Capacity 

Building, and Professional Education for the Third Sector” 

sadarbības partneri tikās tiešsaistē, lai apmainītos ar informāciju un 

iepazītos ar turpmāko projekta virzību. Šī bija pēdējā tikšanās 

paplašinātā sastāvā, lai izskatītu līdz šim projektā sasniegto, kā arī 

vienotos par projekta pēdējā posma īstenošanu. Maija sākumā visās 

partnervalstīs beidzās otrais platformas testēšanas posms un šobrīd 

tiek apkopoti rezultāti un ieteikumi e-apmācību platformas 

uzlabošanai. Šī gada vasarā plānots e-apmācību platformu 

publicēt, lai tā būtu pieejama ikvienam interesentam. 

Lai izveidotu e-apmācību platformu projektā SCOPE ir apvienojušies projekta partneri - The 

Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary 

Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö 

Ümarlaud –AKÜ (Igaunija). Sekot līdzi projekta aktivitātēm var @SCOPE_platform mikoblogošanas 

vietnē Twitter. 

 

 

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. 

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

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. 

 

 

Rosinām NVO sniegt aktuālāko informāciju, saistībā ar Covid-19 radīto krīzes 

situāciju 

Aicinām NVO piedalīties aptaujās, lai mēs turpinātu apzināt 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. 

 

Aktīvo iedzīvotāju fonda projektus varēs īstenot bez līdzfinansējuma! 

Lai atbalstītu Latvijas pilsonisko sabiedrību COVID-19 vīrusa radītās krīzes laikā, EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu birojs atceļ prasību par līdzfinansējuma nepieciešamību Aktīvo iedzīvotāju fonda 

(AIF) projektu īstenošanai. Līdz ar to AIF finansējums varēs veidot līdz pat 100% no atbalstīto 

projektu kopējā budžeta. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/qnci
https://ej.uz/bmrz
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Atgādinām, ka iepriekš obligāts nosacījums visiem projektu īstenotājiem bija prasība nodrošināt 

vismaz 10% lielu līdzfinansējumu saviem projektiem, no kura pusi varēja ieguldīt brīvprātīgā 

darba veidā.  Šobrīd šī prasība atcelta. Līdz ar to projektiem līdzfinansējums nebūs obligāts, taču būs 

atļauts. To pilsoniskās sabiedrības organizācijas varēs ieguldīt gan naudā, gan brīvprātīgā darba veidā. 

Atvieglojumi COVID-19 radīto krīzes seku atvieglošanai būs attiecināmi uz vismaz pirmo 

projektu konkursiem. Par atvieglojumu pagarināšanu vai atcelšanu AIF informēs laika gaitā. 

Kopumā šogad AIF Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai sadalīs nedaudz vairāk kā 4 miljonus 

eiro vērtu finansējumu. Maijā tiks izsludināti projektu konkursi par nedaudz vairāk kā 3 miljoniem eiro 

pilsoniskajām iniciatīvām un līdzdalības aktivitātēm, savukārt vasaras pirmajā pusē - vēl viens miljons 

eiro pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšanas pasākumiem. Lasiet plašāk šeit.  

 

Iespējams iepazīties ar AIF Stratēģisko projektu konkursa nolikumu 

Nolikumā sniegta informācija par atbilstīgajiem projektu 

iesniedzējiem un to partneriem, atbalstāmo aktivitāšu 

ietvariem, kā arī doti to piemēri, skaidrotas attiecināmās 

izmaksas un kopējie finanšu piešķiršanas nosacījumi. 

No brīža, kad maijā tiks izsludināts projektu konkurss un sākta 

projektu pieņemšana tiešsaistes sistēmā, projektus varēs gatavot 

2 mēnešus. Papildus punkti tiks piešķirti, ja projektā paredzētas kopīgas aktivitātes ar sadarbības 

partneriem no AIF donorvalstīm – Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas.  

Stratēģisko projektu konkursā finansējumu varēs saņemt projektiem ar stratēģisku ietekmi līdz pat 4 

gadu darbības termiņam. Atbalsta apjoms - līdz 105 000 eiro katram projektam. Konkursā varēs 

piedalīties Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kam ir: 

 stratēģisks redzējums par savas darbības jomu un pienesumu pozitīvām izmaiņām, 

 caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra, 

 vismaz 3 gadu pieredze 

 un vismaz 20 000 eiro vidējais apgrozījums pēdējos 3 gados. 

Plašāku informāciju iespējams atrast šeit.  

 

Biedru telpā” – Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE”, valdes 

priekšsēdētāja Dace Deizija Rode. 

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE” savu 

darbību uzsāka pirms 23 gadiem, 1997.gadā, kā viena 

no pirmajām labdarības organizācijām Latvijā. 

Biedrības mērķis ir veicināt maznodrošināto 

iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu un dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un 

ārvalstīs. Palīdzības sniegšana mazaizsargāto grupu cilvēkiem, mazturīgām, daudzbērnu ģimenēm, 

trūcīgajiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši, bāreņiem un 

invalīdiem.Vairāk par biedrības darbību un aktualitātēm lasiet  mūsu “Biedru telpas” intervijā ar 

biedrības valdes priekšsēdētāju Daci Deiziju Rodi. 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 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonda-projektus-vares-istenot-bez-lidzfinansejuma.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aicinam-informativi-iepazities-ar-strategisko-projektu-konkursa-nolikumu.html
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__latvijas_mazturigo_atbalsta_biedriba_dace
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un privātpersonas atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un 

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

saredz, darbojoties NVO sektorā.  

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Pauze kā kustība: ilgtspējas piemēri no krīzes laikiem 

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) projekta Bridge47 ietvaros 

sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai LAPAS 

organizē tiešsaistes pasākumu “Pauze kā kustība: ilgtspējas 

piemēri no krīzes laikiem”. Pasākums notiks 20. maijā 

plkst. 11.00-13.00 platformā Zoom. Pasākumam 

iespējams reģistrēties šeit. Saite tiks izsūtīta reģistrētajiem 

dalībniekiem 19.maijā.  

Pasākumā piedalīsies dažādu jomu profesionāļi, sniedzot 

praktiskus piemērus kā krīze dod iespēju mainīt organizāciju darbības principus, uzlabot pārvaldību, 

attīstīt jaunas prakses. Pasākumu moderēs Inese Vaivare, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes 

priekšsēdētāja un biedrības LAPAS direktore. Plašāk ar pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit.  

 

Diskusija par globālās izglītības jomas tālāko attīstību 

18.maijā 12:30 – 14:00 Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Platformu 

attīstības sadarbībai LAPAS organizē diskusiju par globālās izglītības jomas 

tālāko attīstību. Diskusijā tiek aicināti piedalīties pedagogi, izglītības 

iestādes, jaunatnes centri, NVO, kas katru gadu īsteno Globālās izglītības 

nedēļas akcijas novados, kā arī jebkurš interesents, kam rūp lokāli - globālais 

redzējums un tā vieta izglītības politikā. Lai pieteiktos diskusijām, rakstiet 

uz AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv 

 

Eiropas lauku balss Eiropas nākotnei 

 

Šobrīd mums vēl svarīgāk kā līdz šim būt solidāriem un izturīgiem. Mums jāmainās un jāapzinās jaunā 

realitāte, un šajos apstākļos izšķiroša nozīmība ir vietējo kopienu attīstīšanai, sekmējot līdzsvarotu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://forms.gle/yLKQSUrDLDQmaNCP8
http://iic.lv/wp-content/uploads/2020/05/Darba_kartiba-20-05-2020.pdf
mailto:AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv
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attīstību visur Eiropā, spējot atbalstīt pārmaiņu procesā arī lauku telpu, un mēs atkal kļūtu 

spēcīgāki un tādējādi brīvi. 

Latvijas Lauku forums aicina iepazīties ar “Eiropas LEADER tīkls lauku attīstībai – ELARD”  

biedru kopīgi izstrādāto pozīcijas dokumentu “Eiropas lauku balss Eiropas nākotnei” (angļu val.), 

kurā ELARD biedri dalās ar LEADER / SVVA priekšrocībām un to, kā šīs stiprās puses var izmantot 

atveseļošanās posmā. Ar dokumenta saturu iespējams iepazīties šeit. 

 

Aptauja par COVID-19 ietekmi kultūras sektorā 

Kopš Pasaules Veselības organizācija 11. martā izsludināja Covid-19 

pandēmiju un infekcijas ierobežošanai Latvijā ieviests ārkārtas 

stāvoklis, kura laikā noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu, 

Latvijas kultūras nozares ikdienas darbs ir būtiski ietekmēts un 

mainījies. Sagaidāms, ka pasākumi ar liela cilvēku skaita dalību 

nenotiks vismaz vēl vairākus mēnešus. Lai apzinātu līdz šim radīto 

ietekmi un tuvākajā laikā paredzamās sekas, kā arī apkopotu 

potenciāli nepieciešamā atbalsta ieteikumus, Latvijas Kultūras 

akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Radošo 

savienību padomi un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju 

asociāciju īsteno kultūras un radošo industriju sektora pārstāvju aptauju. 

Anketu aicināti aizpildīt gan kultūras un radošo industriju sektora organizāciju, iestāžu un uzņēmumu 

pārstāvji, gan radošās personas. Aptaujas anketa pieejama šeit. 

 

Patērētāju asociācija: Vaučeriem jābūt drošiem, elastīgiem, bet galvenais - 

brīvprātīgiem 

Pagājušo nedēļu Ekonomikas ministrija publicēja paziņojumu par 

Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga iesniegtajiem 

priekšlikumiem tūrisma nozares atbalstam.  

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) 

neapšauba nedz nepieciešamību atbalstīt tūrisma nozari finansiāli, 

nedz nepieciešamību dot nozares uzņēmumiem pietiekamu laiku 

saistību pret ceļotājiem izpildei. Tomēr PIAA kategoriski iebilst 

pret obligātu vaučeru sistēmu, kas faktiski nozīmētu tūrisma 

operatoru izsniegto vaučeru uzspiešanu ceļotājiem. 

PIAA vēlas vērst valdības uzmanību, ka atbalstu tūrisma nozarei 

ir iespējams sniegt neatņemot patērētājiem viņu likumīgas 

tiesības. Savukārt, nepārdomāta tūrisma nozares atbalsta stratēģija var vēl vairāk iedragāt jau tāpāt 

pēdējos gados ievērojami samazinājušos patērētāju uzticēšanos tūrisma nozarei. 

Plašāk ar PIAA ieteikumiem situācijas risināšanai var iepazīties šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/05/The-voice-of-rural-europe_final.pdf?fbclid=IwAR2hXEpeFUDiXzxbNpSm_H2MLmqqTCCFVS9kZKq-2HYqjttW2rFJJujnIgs
https://www.surveymonkey.com/r/BHXPPXK
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27845-ekonomikas-ministrs-iesniedz-priekslikumus-turisma-operatoru-un-agentu-darbibas-saglabsanai
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27845-ekonomikas-ministrs-iesniedz-priekslikumus-turisma-operatoru-un-agentu-darbibas-saglabsanai
http://www.pateretajs.lv/
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Pašvaldības Latvijā saskaras ar iedzīvotāju pasivitāti, liecina domnīcas Providus 

pētījums 

12.maijā Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais 

konceptuālais ziņojums “Par līdzdalības budžeta ieviešanu 

Latvijā”. Tas izstrādāts, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesā un savstarpējo uzticēšanos 

pašvaldību un iedzīvotāju vidū.  

Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz 

iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no 

pašvaldības vai valsts budžeta. VARAM rosina 

jaunizstrādājamajā Vietējo pašvaldību likumā noteikt, ka 

visās pašvaldībās pakāpeniski jāievieš līdzdalības budžets,  novirzot vismaz 1% no vidējiem pašvaldības 

iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa ienākumiem pēdējos trīs gados vai ne mazāk kā 

500 000 eiro ik gadu. 

Kā liecina domnīcas Providus pētījums “Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas 

pašvaldībās”, pašvaldības Latvijā saskaras ar ievērojamu iedzīvotāju pasivitātes problēmu, kā arī 

būtisks šķērslis līdzdalībai ir iedzīvotāju neticība savām spējām ietekmēt sociālos un politiskos 

procesus. Plašāk ar izveidoto pārskatu iespējams iepazīties šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 

Covid-19 krīzes radīto problēmu risināšanai dibināta “Pašnodarbināto mūziķu 

biedrība” 

Aprīļa beigās ir dibināta “Pašnodarbināto mūziķu biedrība”, 

kuras pirmais uzdevums ir apzināt līdzīgi domājošos un iegūt 

vismaz 50 biedrus, kas nodrošinās, ka tā var pretendēt uz radošās 

biedrības statusu. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga 

fiziska persona – pašnodarbināts mūziķis, kura ienākumu 

būtisku daļu veido mūzikā balstītas darbības: mūzikas 

izpildīšana, sacerēšana, aranžēšana, mūzikā balstīta pedagoģiskā 

darbība, konsultācijas un citas, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un viena Biedrības 

biedra rekomendāciju. 

Biedrības mērķus ir plānots realizēt ciešā sadarbībā ar jau esošajām radniecīgajām 

profesionālajām organizācijām: AKKA/LAA, LaMPA LaIPA, Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/ 

Latvijas Mūzikas Eksports, LaPPA. Plašāk par “Pašnodarbināto mūziķu biedrību”lasiet šeit.  

         

Annas Lindes fonds izsludina grantu konkursu 

Annas Lindes fonds ir izsludinājis granta konkursu ar noslēguma termiņu 28. maijā, kurā trijos 

virzienos paredzēts atbalstīt 30-35 projektus par 1 710 000 eiro. Annas Lindes fonds atbalsta tikai 

daudzpusējus projektus, kuru pamatā ir partnerības formula 1+1, ar vismaz vienu partneri no kādas 

no Eiropas valstīm un vismaz vienu partneri no kādas Vidusjūras dienvidu reģiona valsts, iesakot 

tomēr veidot plašākas partnerības ar vismaz trim organizācijām no vismaz trim valstīm. Annas 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://providus.lv/article/parskats-iedzivotaju-iesaistes-piemeriem-latvijas-pasvaldibas
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/covid-19-krizes-radito-problemu-risinasanai-dibinata-pasnodarbinato-muziku-biedriba.a358494/?fbclid=IwAR0UrGCYC67iAsSO5b-ytR45nUfpkjBLSnsSDXfav_1fBo_H8psry2HENfw
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Lindes fonds atbalsta 42 valstu partnerības tīkla organizācijas. Visa informācija par grantu konkursu 

atrodama šeit. Lai uzzinātu vairāk par Annas Lindes fonda Latvijas tīklu un iespēju tam pievienoties, 

lūdzam sazināties ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu, tālrunis 67336543. 

 

 

 

Jaunatne par iesaistošu demokrātiju Eiropas Savienībā 
Lai palielinātu jauniešu izpratni, zināšanas un spējas izmantot 

tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicinātu 

informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū, kopš 

2018.gada nogales sadarbībā ar partneriem no Polijas, 

Beļģijas, Somijas un Igaunijas biedrība “Sociālās inovācijas 

centrs” piedalījās projekta “Pilsoniskās sabiedrības tiesību 

stiprināšana, veicinot publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei”(SIA4Y) īstenošanā. 

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” ietvaros. Projekta laikā tika 

īstenotas dažādas nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātes par publiskās informācijas pieejamību 

jauniešiem dažādās valstīs, jaunatnes e-līdzdalības veicināšanu, mediju iesaisti jauniešu informēšanā par 

aktuāliem jautājumiem, līdzdalības budžetu un publisko iestāžu pārraudzības rīkiem domapmaiņas, 

semināru un diskusiju formātos. Iegūtā pieredze ir apkopota apjomīgā un saturiski bagātīgā projekta 

laikā tapušā tematiskajā materiālā “Youth for Healthy Democracy in the European Union” (Jaunatne par 

veselīgu demokrātiju Eiropas Savienībā), ko var apskatīt un lejuplādēt šeit. Plašāk par projektu lasiet 

šeit. 

 

Iespēja piedalīties kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumā! 

Arī 2020. gadā Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parks” turpinās meklēt un godināt Latvijas atvērtākos darba 

devējus. Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas darba devējiem tiks atklāta iespēja 

pieteikties pašnovērtējumam dažādības vadības izcilībā -  kustībā “Dažādībā ir 

spēks”. Pašnovērtējums ir atvērts kā privātajiem uzņēmumiem, tā valsts un 

pašvaldību iestādēm un NVO sektoram.  

Pašnovērtējuma veikšana tiek īstenota saskaņā ar kritērijiem, kas sniedz iespēju 

novērtēt organizācijas atvērtību piecās kategorijās un sniedzot iespēju darba devējiem šajās piecās 

kategorijās saņemt apbalvojumu: “Mūsu darbinieki”, “Mūsu principi”, “Mūsu darba vide”, “Mūsu 

tirgus attiecības” un “Mūsu saziņa”.  Piedaloties pašvērtējumā un pretendējot uz balvu, darba 

devējs apliecina savu vēlmi rūpēties par saviem darbiniekiem ne tikai situācijās, kad pastāv 

relatīvs miers, bet arī situācijās, kad iestājas negaidīti izaicinājumi. Pašvērtējumu veikt un kustībā 

iesaistīties tiek aicināti visu jomu, izmēra, mēroga un visu juridisko statusu organizācijas. 

Pašnovērtējumu līdz š.g. 22. jūnijam var veikt šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.annalindhfoundation.org/grants.
http://socialinnovation.lv/wp-content/uploads/2020/05/publ_SIA4Y-final-publication-Transparency-FoI.pdf
http://socialinnovation.lv/en/jaunatne-par-iesaistosu-demokratiju-eiropas-savieniba/
https://www.dazadiba.lv/iesaisties/vertesana/pieteiksanas/
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IV NVO sektorā Latvijā 
LIFE INFO diena 

18.maijā NVO pārstāvji un citi interesenti tiek aicināti 

piedalīties LIFE INFO dienā, kurā būs iespējams iepazīties 

ar informāciju par Eiropas Savienības atbalsta 

programmas LIFE līdzfinansējuma piesaistes iespējām 

Latvijā. Pasākums notiks ZOOM platformā un, lai pieteiktu 

savu dalību, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas anketu šeit. 

Pirms pasākuma būs nepieciešams izveidot profilu ZOOM 

platformā. Ar pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit. 

 

Tiešsaistes seminārs “Starpkultūru izglītība, rīki un metodes pieaugušo izglītībā” 

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma (EPALE) Latvija 26. 

maijā no plkst. 11.00 līdz 14.00 tiešsaistē Zoom platformā 

organizē semināru “Starpkultūru izglītība, rīki un metodes 

pieaugušo izglītībā”.  

Semināru vadīs pieredzējusi pasniedzēja un koučs Nataļja 

Gudakovska. Semināra mērķauditorija ir pieaugušo izglītības 

jomas speciālisti. 

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, dalība ir bez maksas. 

Tiks izsniegti arī apliecinājumi par piedalīšanos tajā. Pieteikties 

semināram iespējams līdz 20. maijam šeit. Apstiprinājums 

dalībai un saite uz semināru Zoom platformā tiks nosūtīts 

katram atsevišķi pēc pieteikšanās laika beigām. 

Seminārs noris Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta "EPALE Nacionālais atbalsta 

dienests" (Nr. 2018-2221/001-001) ietvaros. 

 

Atpazīsti viltus ziņas! 

18. maijā plkst. 16:00 Eiropas Parlaments Latvijā Facebook lapā 

notiks tiešsaistes diskusija jauniešiem par viltus ziņu atpazīšanu un 

medijpratību. 

Diskusijā piedalīsies: 

 Ralfs Eilands, mūziķis, 2019. gada Eiropas cilvēks Latvijā, vada 

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica raidījumu 

“Starp citu”; 

 Klinta Ločmele, Komunikācijas zinātnes doktore, medijpratības 

eksperte; 

 Marta Ribele, Eiropas Parlaments Latvijā vadītāja. 

Diskusijas ietvaros tiks sniegti praktiski ieteikumi, kā sargāt sevi un 

citus; būs iespēja gūt atziņas par Latvijas iedzīvotāju medijpratību no 

Latvijas Universitāte zinātnieku pētījuma un tiks tāstīts par Eiropas 

Parlamenta darbu, apkarojot viltus ziņas, dezinformāciju un sargājot iedzīvotājus un demokrātiju. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://zoom.us/webinar/register/WN_rOwEKZeKRKSpAvya33TQ8w?fbclid=IwAR2tF0ZG-qfK9dhOnZcpxOpSumvch5NMqtV0yUZT32PfsHCqvy7JkWocg0g
https://drive.google.com/file/d/1AK3mN8TncCR4HVO3IXrls3MBLVJBog9V/view
https://aptauja.izm.gov.lv/2?lang=lv
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Seminārs “Podkāsti jeb audio saturs”  

NVO nams aicina NVO pārstāvjus pieteikties attālinātajam  semināram “Podkāsti jeb audio saturs”, kurš  

notiks tiešsaistē, trešdien, 20. maijā, no plkst. 14.00 līdz 16.00. 

Semināra laikā dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar podkāstu veidošanas nosacījumiem, kā 

plānot to saturu, kādas platformas izmantot, kādā veidā dalīties ar podkāstu saturu, kā arī 

informāciju par iedvesmojošiem podkāstiem latviešu un angļu valodā.  

Semināru vadīs lektore Kristīne Tjarve, komunikācijas profesionāle, Latvijas Asociācijas sabiedrisko 

attiecību profesionāļiem valdes locekle,  vairāku nevalstisku organizāciju biedre, mācībspēks Latvijas 

augstskolās. Semināram var reģistrēties šeit.   

 

Ko drīkst un ko nedrīkst darīt no 12.maija? 

Valsts kanceleja ir apkopojusi grozījumus Covid-19 izplatības 

ierobežojošajos  fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības 

pasākumos, kuri stājās spēkā no 12. maija. Plašāk ar skaidrojošo 

apkopojumu iespējams iepazīties un lejuplādēt šeit. 

 

 

Biedrības un nodibinājumi NVA filiālēs var pieteikties bezdarbnieku iesaistei darbā 

sabiedrības labā 

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

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

vecumā no 18 līdz 29 gadiem (iesakitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti darbā sabiedrības labā.  

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. 

Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne 

mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem. 

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - 10 eiro dienā, stipendijas apmērs 

mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Plašāk par nevalstisko organizāciju iespēju 

pieteikties pasākuma īstenošanai var atrast šeit.  

 

V LV portālā 
Robežšķērsošana un pārvietošanās Baltijas valstīs 

No 15. maija tiek atsākti pasažieru gaisa, jūras, 

autobusa un dzelzceļa pārvadājumi uz Lietuvu un 

Igauniju vai no Lietuvas un Igaunijas. Ceļotājiem, 

atrodoties Lietuvā vai Igaunijā, ir jāievēro šo valstu 

noteiktie ierobežojošie pasākumi. Citiem 

starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem 

joprojām ir nepieciešama Satiksmes ministra 

atļauja. Lai palīdzētu Latvijas valstspiederīgajiem 

atgriezties mājās, tiek rīkoti repatriācijas reisi. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ej.uz/podkast
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/fiziskas-distancesanas-un-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=655
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Sākot ar 15. maiju, Baltijas valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir tiesības uzturēties šajās valstīs, 

var ceļot Igaunijā, Latvijā un Lietuvā bez ierobežojumiem, ja: 

 persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Baltijas valstīm; 

 personai nav noteikta pašizolēšanās saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 vai Covid-19 

kontaktpersonas statusa dēļ; 

 ja personai nav elpošanas ceļu saslimšanas pazīmju. 

Iepriekšminētās personas drīkst šķērsot Igaunijas–Latvijas un Latvijas–Lietuvas robežu, tai 

skaitā izmantojot gan personīgo transportlīdzekli, gan pieejamos pasažieru pārvadātāju 

pakalpojumus.  Šīs personas ir atbrīvotas no karantīnas prasības, gan ieceļojot kaimiņvalstī, gan pēc 

atgriešanās mājās. Ārlietu ministrija uzsver, ka ceļotājiem no Latvijas būs jāievēro ceļošanas un 

pulcēšanās noteikumi Igaunijā un Lietuvā. Plašāk par jaunajiem noteikumiem lasiet šeit. 

 

Lielā talka 16. maijā: lielāks uzsvars uz individuālo talkošanu 

Lielā talka šogad notiks sestdien, 16. maijā, no plkst. 9.00 līdz 15.00 vienlaikus visā Latvijā. Talkas 

norisi kopumā katrā novadā un republikas pilsētā pārraudzīs Lielās talkas koordinators. LV portāls ir 

apkopojis svarīgāko informāciju par Lielās talkas norisi, arī to, kā šī talka atšķiras no iepriekšējiem 

gadiem un kas būtu jāņem vērā visiem talciniekiem. 

Kā norāda Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme, šīgada talka no iepriekšējiem divpadsmit gadiem 

atšķirsies ar to, ka organizētāji nevar aicināt cilvēkus sapulcēties un būt kopā. “Šobrīd aicinām talkot pa 

vienam, pa diviem, ģimenes lokā, kā arī atļautajās grupās pa 25 cilvēkiem, protams, visos noteiktajos 

gadījumos ieturot 2 metru distanci,” turpina V. Jaunzeme. 

Talkas norisi, arī savākto atkritumu izvešanu, katrā novadā un republikas pilsētā pārraudzīs 

Lielās talkas koordinators. Atbilstoši Lielās talkas organizatoru publiski sniegtajai informācijai talkas 

koordinators ir cilvēks, kurš savā novadā vai republikas pilsētā atbild par Lielās talkas norisi visā 

administratīvajā teritorijā. 

Savukārt talkas atbildīgais ir attiecīgā pašvaldība, izglītības iestāde, organizācija, uzņēmuma pārstāvis, 

kā arī ikviens brīvprātīgais, kurš 16. maijā organizē kolektīvu talku noteiktā teritorijā, kas ir saskaņota ar 

konkrētā novada vai republikas pilsētas Lielās talkas koordinatoru un ir reģistrēta mājaslapā 

www.talkas.lv. Plašāku informāciju par Lielās talkas norisi var gūt šeit.  

 

Rīgas dome sniegs atbalstu arī biedrībām un nodibinājumiem 

8.maijā, Rīgas domes pagaidu administrācija domes sēdē pieņēma lēmumus sniegt atbalstu ārkārtas 

situācijas laikā ne tikai komersantiem, bet arī saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, kas nomā Rīgas pašvaldības vai pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību 

nekustamo īpašumu vai kustamo mantu, atbrīvojot vai samazinot tos no nomas maksas. 

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai uzņēmēji tiek aicināti iesniegt iesniegumus, sūtot tos elektroniski 

parakstītus uz e-pastu iestādei vai kapitālsabiedrībai ar kuru ir noslēgts nomas līgums. Informāciju par 

atbalstu saņemšanu var saņemt arī zvanot uz Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 8000 0800 vai 

rakstot uz e-pasta adresi apc@riga.lv. 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/314367-robezskersosana-un-parvietosanas-baltijas-valstis-2020
http://www.talkas.lv/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/316154-liela-talka-16-maija-lielaks-uzsvars-uz-individualo-talkosanu-2020
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VI pasaulē 

Erasmus + Eiropas jaunieši kopā 2020 

Tiek izsludināta Erasmus + Eiropas jaunieši kopā 2020 

(European Youth Together 2020) programma, lai atbalstītu 

Eiropas mēroga jauniešu organizācijas, kuras darbojas vietējā 

līmenī. Programmas mērķi, ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, ir ar 

aktīvu iesaistīšanos palīdzētu mazināt sociālekonomisko ietekmi, 

ieskaitot kapacitātes stiprināšanu un īpašus pasākumus, lai 

risinātu COVID-19 krīzes ietekmi jaunatnes nozarē. Jūnijā notiks 

tiešsaistes informatīvais seminārs par šo programmu, informācija vēl 

sekos. Projektu pieteikšanās termiņš ir 2020. gada 28. jūlijs. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Aicina iesniegt pieredzes stāstus ziņojumam par pilsonisko telpu Eiropas Savienībā 
Izmantojot Civic Space Watch platform, European Civic Forum (ECF) monitorē pilsoniskās 

telpas tendences Eiropas Savienībā. COVID-19 izraisītās veselības krīzes ietekmē vairākas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas piedzīvo nestabilu situāciju, cenšoties reaģēt uz cilvēku 

vajadzībām, kā arī veicināt pozitīvu sabiedrisko politiku un brīdināt par ļaunprātīgu varas 

izmantošanu, lai solidaritāte būtu krīzes situācijas centrā. Pilsoniskā telpa šobrīd ir ievērojami 

sašaurināta, taču tā joprojām ir dinamiska un dzīva. 

Ziņojumā par pilsonisko telpu 2020 ECF vēlas ilustrēt pilsoniskās sabiedrības novērojumus, atklājumus, 

apkopojot un izmatojot aktīvistu, asociāciju, kustību vai pilsoņu grupu stāstus, kuri ir saskārušies ar 

ierobežotu pilsonisko telpu COVID -19 krīzes ietekmē. Līdz 2020. gada 31.maijam ECF aicina 

turpināt iesniegt savus novērojumus un paredzes stātsus. Vairāk informācijas iespējams atrast šeit. 

 

Višegradas programmā var iesniegt projektu pieteikumus 

Starptautiskais Višegradas fonds izsludina otro uzaicinājumu iesniegt 

pieteikumus programmās Višegradai, Višegradai + un Stratēģiskajām 

dotācijām 2020. gadā. Papildus regulārajām atbalsta jomām: kultūrai, 

mākslai, videi, inovācijai, medijiem, institucionālajai un sociālajai sadarbībai, 

šajā uzsaukumā tiek gaidītas arī idejas un risinājumi COVID-19 

pandēmijas seku novēršanai, kas ir skārusi pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjus. Pieteikties var augstākās izglītības un pētniecības organizācijas, 

NVO, sabiedrības veselības organizācijas un publiskās struktūras Višegradas 

reģionā, Austrumu partnerībā un Rietumbalkānu valstīs. Pieteikties var līdz 2020. gada 1.jūnijam. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en
http://civicspacewatch.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUT31PBtKLZih4TwrMFk4EWzsKHnj2iZbSMS6lnZvmxwdg5g/viewform
https://www.visegradfund.org/news/opencall-grants/
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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://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

