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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA ierosina auditu vidū iekļaut sabiedrības līdzdalības un finansējuma 

piešķiršanas procedūras 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir nosūtījusi Finanšu ministrijai 

priekšlikumu papildināt Ministru kabineta rīkojuma 

projektu “Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām 

prioritātēm 2021.gadā” (skatīt šeit). LPA aicina FM 

papildināt plāna projektu ar diviem uzdevumiem: 

 izvērtēt, kādā apmērā nozaru ministrijās un valsts 

pārvaldes iestādēs tiek nodrošināta sabiedrības 

līdzdalība normatīvo aktu izstrādē, publiskajā 

apspriešanā, nevalstisko organizāciju pārstāvju 

iesaistīšana dažādās konsultatīvajās padomēs 

nozaru ministrijās un citās līdzdalības formās, kā 

to nosaka virkne normatīvo aktu. 

 valsts un pašvaldību budžeta finansējumu nevalstiskajām organizācijām, jo publiski 

pieejami ir tikai valsts budžeta izdevumi saskaņā ar valsts budžeta izdevumu klasifikāciju, kas 

nesniedz visaptverošu ieskatu par finanšu plūsmām, to izlietojumu, sasniegtajiem rezultātiem un 

to pamatotību. Ar LPA izteiktajiem priekšlikumiem FM ir iespējams iepazīties šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/iekseja_audita_politika#project658
https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_latvijas_republikas_finansu_ministrijai_par_kopejam_valsts_parvalde_auditejamam_prioritatem_2021_gada
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Notikusi NVO tikšanās ar banku nozari uzraugošām institūcijām 

15. jūlijā notika Latvijas Pilsoniskās alianses iniciēta e-

tikšanās par banku sadarbību ar biedrībām un 

nodibinājumiem. Tikšanās piedalījās pārstāvji no Latvijas 

Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 

komisijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu 

un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas, Finanšu 

izlūkošanas dienesta, Finanšu nozares asociācijas. E-tikšanās 

tika organizēta, ņemot vērā š.g. 30. jūnijā notikušās NVO e-

tikšanās laikā paustās bažas par banku attieksmes 

pasliktināšanos pret nevalstisko sektoru. LPA izveidotā 

aptaujas “Par biedrību/nodibinājumu sadarbību ar bankām” 

pirmreizēji dati rādīja, ka vairākas NVO ir saskārušās ar 

banku neizprotamo  attieksmi, slēdzot, atsakot atvērt kontu 

vai veicot padziļinātas un ilgstošas izpētes.  

Tikšanās gaitā LPA direktore Kristīne Zonberga vērsa uzmanību uz vairākiem būtiskiem apstākļiem, par 

kuriem būtu jādiskutē, proti: 

 patiesā labuma guvēja norādīšana banku anketās, kas ir pretrunā likumā noteiktajam, ka patiesā 

labuma guvējs biedrībām var nebūt; 

 bankas nesniedz informāciju, kādi ir iemesli, kāpēc tiek atteikta konta atvēršana, vai ir 

prasība slēgt kontu; 

 bankas pārņēmušas uzraugošo un drošības iestāžu funkcijas; 

 par nepieciešamību pēc vienotām vadlīnijām NVO sektoram un bankām. 

 

Papildinot K. Zonbergas sacīto, Inese Vaivare, LPA padomes priekšsēdētāja, un biedrības “Latvijas 

Platforma attīstības sadarbībai” direktore, norādīja, ka ir vairāki būtiski aspekti, kas jāņem vērā, 

piemēram:  

 banku izstrādātās anketas ir neatbilstošas NVO, jo ne vienmēr ir iespējams norādīt darbības jomu 

un mērķus; 

 saredzami biedrošanās brīvības ierobežojumi, tas ir, bankas ir uzņēmušās pārāk lielu lomu 

biedrību un nodibinājumu darbības izvērtēšanā, nevērtojot tikai finanšu plūsmas, bet arī 

saturiskus jautājumus, kā arī to, kam jābūt organizāciju valdēs; 

 bankas neņem vērā, ka NVO ar augsta riska valstīm kā Baltkrievija, Krievija, sadarbojas Ārlietu 

ministrijas attīstības sadarbības projektu ietvarā. Neskatoties uz to, ka valsts politika ir 

sadarboties ar noteiktām valstīm, bankas ierobežo iespēju biedrībām veikt darbību, jo norēķinu 

konti tiek slēgti; 

 nepieciešama izpratne un iedziļināšanās no banku puses dažādās situācijās, kas skar NVO. 

Finanšu izlūkošanas dienests informēja, ka līdz gada beigām tiks sagatavots nacionālais riska 

novērtējums, kurā būs informācija par nevalstisko sektoru un iespēju robežās tiks ņemta vērā LPA 

atzinumā sniegtā informācija. 

Tikšanās gaitā Finanšu nozares asociācijas pārstāve Laima Letiņa norādīja, ka informāciju par patiesā 

labuma guvēju obligātu norādīšanu bankām, gadījumos, kad patiesā labuma guvējs nav reģistrēts UR, 

nosaka normatīvi akti. Tā ir fiziska persona, kurai ir tiesības kontrolēt juridiskās personas finanšu 

plūsmas. Normatīvie akti arī paredz sankcijas bankām, ja netiek veikta klientu pārbaude, tajā skaitā 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_un_nodibinajumu_sadarbibu_ar_kreditiestadem976.pdf
https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_un_nodibinajumu_sadarbibu_ar_kreditiestadem976.pdf
https://nvo.lv/lv/zina/atskats_uz_ikmenesa_nvo_tiksanos2020-07-032020-07-07
https://nvo.lv/lv/zina/atskats_uz_ikmenesa_nvo_tiksanos2020-07-032020-07-07
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identificēts patiesā labuma guvējs. Skaidrojums par šo procedūru pieejams Uzņēmuma reģistrā tīmekļa 

vietnē šeit. 

Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaile norādīja, ka bankām ir 

jāveic rūpīga pārbaude - tajā pat laikā abām pusēm ir jāsadarbojas. Gadījumos, kad konta 

īpašnieka darbība nesaskan ar bankai norādīto biedrības darbības mērķi, bankai ir jāziņo uzraugam par 

aizdomīgu darījumu. S. Purgaile norādīja, ka top vadlīnijas (rokasgrāmata) bankām, kurās varētu 

papildināt ar informāciju par nevalstisko sektoru. 

Noslēdzoties e-tikšanās, puses vienojās par turpmākajiem soļiem: 

 Turpināt diskusiju, lai uzlabotu sadarbību starp NVO sektoru un bankām. 

 Finanšu izlūkošanas dienests, Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija, Finanšu nozares 

asociācija kopā ar K. Zonbergu un I. Vaivari izanalizēs konkrētās situācijas, kad bankas ir 

atteikušas sadarbību NVO sektoram. 

 Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija izvērtēs iespēju papildināt vadlīnijas 

(rokasgrāmatu) bankām ar informāciju par nevalstisko sektoru. 

 Finanšu nozares asociācija veiks diskusiju ar bankām par viņu anketu, kas aizpildāmas biedrības 

un nodibinājumiem, uzlabošanu, lai tās daudz precīzāk atbilstu nevalstiskajam sektoram. 

 Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi sagatavo vadlīnijas bankām 

par biedrībām un nodibinājumiem. 

 No Tieslietu ministrijas tiek gaidīts informatīvais ziņojums. 

 NVO sektors uzsāks darbu pie nozares finanšu pārvaldības labās prakses vadlīniju izveides. 

Aicinām nevalstiskās organizācijas turpināt mūs informēt par biedrības vai nodibinājuma pieredzi 

sadarbībā ar bankām sūtot savus  jautājumus vai komentārus uz e-pastu alianse@nvo.lv un aizpildot 

aptaujas anketu, kas pieejama šeit). 

 

Finanšu ministrija ņēmusi vērā LPA priekšlikumus, papildinot Grāmatvedības 

likumu 

10. jūlijā Latvijas Pilsoniskā alianse saņēmusi Finanšu ministrijas e-pastu ar aicinājumu saskaņot 

precizēto likumprojektu “Grāmatvedības likums”. Atgādinām, ka LPA, ņemot vērā 25. marta NVO 

pārstāvju tikšanās laikā izskanējošos nevalstisko organizāciju ieteikumus, 22. aprīlī nosūtīja Finanšu 

ministrijai priekšlikumus par likumprojektu  “Grāmatvedības likums (skatīt šeit.). Priekšlikumos tika 

norādīts, ka būtu jānosaka slieksnis, līdz kuram grāmatvedību var vest pats organizācijas vadītājs, 

rosinot likumprojektā iekļaut arī atrunu, ka biedrību un nodibinājumu grāmatvedību var vest 

brīvprātīgais, jo finansiālu apsvērumu dēļ nelielās biedrības un nodibinājumi nevar atļauties algot 

grāmatvedības jomas speciālistus.  

Iepazīstoties ar Finanšu ministrijas papildināto likumprojekta dokumentu, secinām, ka LPA 

priekšlikumi pilnībā vai daļēji ir ņemti vērā, līdz ar ko:  

 grāmatvedības uzskaiti varēs veikt biedrības vai nodibinājuma izpildinstitūcijas vai 

pārvaldes institūcijas (valde) - likumprojekta 35. pants papildināts ar 6. punktu attiecībā uz 

biedrības, nodibinājuma izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas (valdes) locekli.  

 biedrību un nodibinājumu grāmatvedību var vest brīvprātīgais - likumprojekta 34. pants 

(tāpat kā likums “Par grāmatvedību”) neierobežo biedrības un nodibinājuma iespējas izmantot 

brīvprātīgo darbu, ciktāl tas atbilst Brīvprātīgā darba likuma noteikumiem. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/biedribas-arodbiedribas-politiskas-partijas/
https://forms.gle/uPeazddqbY5qoz6R7
https://nvo.lv/lv/zina/veiksmigi_aizvadita_lpa_rikota_tematiska_tiksanas__
https://nvo.lv/lv/zina/veiksmigi_aizvadita_lpa_rikota_tematiska_tiksanas__
https://nvo.lv/uploads/gramatvedibas_likums.pdf
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Attiecībā uz administratīvo slogu, Finanšu ministrija norāda, ka tas nevalstiskajam sektoram, nemainās 

(ne palielinās, ne arī samazinās), bet gan ar jauno regulējumu tiek nodrošināta ērtāka grāmatvedību 

reglamentējošo prasību piemērošana.  

 

Aicinām aizpildīt aptauju par nepieciešamo atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, 

sevišķi Covid-19 izraisītās pēc krīzes periodā  
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus, 

nevalstiskās organizācijas un biznesa sektora pārstāvjus 

līdz 10.augustam aizpildīt aptaujas par atbalstu 

pilsoniskajai sabiedrībai – līdzšinējo pieredzi un Covid-

19 ietekmi. Ir izveidotas aptaujas trīs dažādām mērķa 

grupām: 

1. Iedzīvotājiem – skatīt šeit. 

2. Biznesa sektora pārstāvjiem – skatīt šeit. 

3. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – skatīt šeit.  

Aptauju rezultātā vēlamies noskaidrot iedzīvotāju, biznesa 

sektora attieksmi un paradumiem pilsoniskās 

sabiedrības atbalstīšanā, kādi ir ērtākie atbalstīšanas 

veidi un kā atbalsta sniegšanu ietekmējusi COVID-19 

izraisītā krīze. Izanalizējot aptaujas datus, tiks meklētas arī atbildes uz jautājumu: kā radīt labvēlīgu vidi 

indivīdiem un uzņēmumiem, lai viņi ieguldītu Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas NVO, tā palīdzot risināt 

ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus savās valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā?  

Iedzīvotāju aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā 

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

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

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

 

Šī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes 

finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta 

vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru 

padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes. 

 

Notiks apmācības “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.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1SzdL7xMHFiQwstmsbZsHFVWO9nxQ6kxzlXAxeHZi9sQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fibqntkGQcARcry_OlK9XYNFfnH7GXA8-fl93v63w7o/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NDd-3ttavH0UAZSD9CCRU-H7unk2p2FUI9McCxou_bA/viewform?edit_requested=true
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Apmācībās plašāk tiks apskatītas šādas tēmas: 

 Kādas iespējas mums piedāvā starpkultūru dialogs? 

 Ko atklāj “Kultūras aisberga modelis”? 

 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. 

 

Piesakies 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. 

 

Konkursa balva “Cilvēka izaugsmei” žūrija uzsākusi pieteikumu izvērtēšanu 

Svētdien, 12. jūlijā, noslēdzās pieteikšanās balvai 

“Cilvēka izaugsmei”. Izsakām lielu pateicību visiem 

pieteikumu iesniedzējiem un informējam, ka šobrīd 

visi kandidātu pieteikumi ir nonākuši žūrijas rokās, 

kas līdz jūlija beigām izvērtēs nominantus. 

Kā iepriekš vēstījām, šogad īpaši godināsim to labo 

darbu veicējus – cilvēkus, organizācijas un 

uzņēmumus, kas palīdzējuši Latvijas iedzīvotājiem 

Covid-19 radītās krīzes laikā, sniedzot dažāda veida 

atbalstu. 

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://nvo.lv/lv/zina/iepazistieties_ar_balvas__cilveka_izaugsmei_zuriju
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Balva tiks pasniegta jau septīto reizi un, kā ierasts, četrās nominācijās: par sociālo atbildību, par izcilu 

ieguldījumu izglītībā, par izcilu ieguldījumu veselības un labklājības jomā un par ieguldījumu Latvijas 

nākotnē. Ņemot vērā šī brīža ierobežojumus un neskaidrību par tuvāko nākotni, balvas svinīgā 

pasniegšanas ceremonija ir pārcelta uz nenoteiktu laiku – par konkrētu datumu ziņosim pēc iespējas 

ātrāk. Plašāk par balvu un iepriekšējo  gadu laureātiem lasiet www.cilvekaizaugsme.lv. 

 

“Biedru telpā” – biedrība “Mores muzejs” 

Biedrība “Mores muzejs” tika reģistrēta 2006.gada 8.martā, 

2007.gadā biedrība ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu 

izglītības un kultūras jomās. Biedrībā darbojas 10 biedri un liels 

pulks biedrības mērķu, darbības un pasākumu atbalstītāju. Kā 

galvenais biedrības mērķis, kas lasāms arī statūtos, ir: “Izveidot un 

uzturēt Mores kauju muzeju kā kultūras, izglītības un vēstures izpētes 

centru Mores pagastā ar kvalitatīvām eksponātu izstādēm un 

mūsdienīgām metodēm to popularizēšanā”. Vairāk par organizācijas 

aktualitātēm lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā ar biedrības “Mores muzejs” valdes locekli Antu 

Braču. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit.  

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
Izsludināta pieteikšanās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalībai AIF projektu 

atlases komisijās 

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji tiek aicināti pieteikties dalībai AIF projektu atlases komisijās, 

informē  Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF). Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei 

apstiprināšanai iesakāmo projektu un rezerves projektu rindojumu, balstoties uz vērtētāju darba 

rezultātiem, kā arī ņemot vērā katra atsevišķā projekta un visu konkrētā konkursa projektu kopuma 

stratēģisko atbilstību AIF mērķim un izvēlētās programmas kopējiem rezultātiem, aktivitāšu ietvariem 

un to indikatoriem, atbilstību AIF darbības principiem, projektu tematiskajām jomām un to 

specifiskajiem nosacījumiem. 

Lai pieteiktos uz komisijas locekļa vai aizvietotāja kandidatūru, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem līdz 

2020. gada 26. jūlijam jāiesniedz pieteikums NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomei, nosūtot to uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Plašāk par iespēju pieteikt savu 

kandidatūru iespējams uzzināt šeit.  

Pieejami Rīcības projektu konkursa semināra materiāli 

Jau kopš 2020. gada 19. jūnija Latvijas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas var iesniegt projektu pieteikumus Aktīvo iedzīvotāju 

fonda (AIF) Rīcības projektu konkursā steidzamu un aktuālu interešu 

pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai, jo īpaši 

krīzes situācijās. Projekti var ilgt līdz 12 mēnešiem, un to īstenošanai 

var pieprasīt līdz 10 000 eiro lielu finansējumu. 

 Projektus var iesniegt līdz 2023. gada 28. februārim vai kamēr ir 

pieejams finansējums to īstenošanai. Aktīvo iedzīvotāju fonds sagatavojis 8. jūlija informatīvā 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_balta_maja2020-07-10
mailto:nvo@mk.gov.lv
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinata-pieteiksanas-pilsoniskas-sabiedribas-parstavju-dalibai-aktivo-iedzivotaju-fonda-projektu-atlases-komisijas.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
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semināra video un prezentāciju, kurā sniedz plašāku informāciju par Rīcības projektu konkursu. Ar 

informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit.  

 

Publicēti materiāli no semināra par projekta budžetu un grāmatvedību 

Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu finanšu nosacījumiem 

un grāmatvedības pamatprincipiem (video no 6. jūlija informatīvā semināra, ko vadīja AIF finanšu 

vadītājs Ansis Bērziņš un prezentāciju iespējams atrast šeit.). 

Tāpat informējam, ka precizēts Stratēģisko projektu konkursa nolikums: programmā “Demokrātijas 

kultūra” precizēti specifiskie kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji Nr.4. un Nr.5. Programmā “Cilvēktiesības” 

precizēts kritērijs Nr.5. Ar aktuālo konkursa nolikuma versiju  var iepazīties šeit.  

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Notiks Vasaras skola vidusskolēniem “Demokrātijai nav demo versijas”!   

10.-12.augustam Eiropas Kustība Latvijā ar Kultūras ministrijas atbalstu organizē bezmaksas Vasaras 

skolu vidusskolēniem “Demokrātijai nav demo versijas”, kurā trīs dienu garumā tiks runāts par tādām 

tēmām kā demokrātija un valsts, pilsoniskā aktivitāte un atbildība, līdzdalības formas digitālajā 

sabiedrībā. Vasaras skolā aktīvi darbosies biedrības Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, 

ģenerālsekretāre Liene Valdmane, žurnāliste Laura Lauziniece. Vakaros būs iespēja sarunāties ar 

iedvesmojošiem un zinošiem viedokļu līderiem. Radošo komandu papildinās talantīgi video operatori un 

montāžas speciālisti. Vasaras skolai līdz 20. jūlijam var pieteikties šeit. Plašāku informāciju meklēt šeit.  

 

Kā šogad varēsiem piedalīties festivālā LAMPA? 

Festivāla organizatori fonds DOTS informējis, ka 

šogad visus festivāla pasākumus būs iespējams 

noskatīties tiešraidē jebkurā sev ērtā vietā Latvijā un 

citviet pasaulē. Festivāla galvenā norises “vieta” būs 

festivāla mājaslapā, kurā vienkopus būs pieejami visi 

šī gada pasākumi gan tiešraidē to norises brīdī, gan 

pēc tam arī arhīvā. Daži pasākumi norisināsies kā virtuālas tikšanās video saziņas platformās. 

Informāciju par katra pasākuma apmeklējuma iespējām būs atrodama festivāla mājaslapā. Plašāk lasiet 

šeit.  

 

Kurzemes NVO centrs aicina uz konsultāciju dienu Saldū 

Kurzemes NVO centrs 20. jūlijā Saldū visas dienas garumā ar iepriekšēju pierakstu aicina uz 

bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, 

grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos.  

Pieteikties konsultācijai iespējams zvanot pa tālr. 20336896 (Līga) vai rakstot uz 

birojs@kurzemesnvo.lv. Iedzīvotājus konsultēs Kurzemes NVO centra valdes priekšsēdētāja, 

grāmatvede, LM Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/ricibas-projekti-pieeejams-ricibas-projektu-konkursa-seminara-video.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-publiceti-materiali-no-seminara-par-projekta-budzetu-un-gramatvedibu.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-izmainas-strategisko-projektu-konkursa-nolikuma.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3UHpDldVqufIxOHCFSuIKyzn8ELpQPMKuqoCey78b9UMsg/viewform?fbclid=IwAR0dP3mIx300SjCGX4JjWVFh68zQbZkaUwoGhEgu38i9Hw1JIQ4S48_txEs
https://www.facebook.com/EiropasPedasLV/photos/a.163720433962826/1190834027918123/?type=3&theater
https://festivalslampa.lv/lv/jaunumi/lampa-2020-ka-piedzivot-festivalu-sogad
https://festivalslampa.lv/lv/jaunumi/lampa-2020-ka-piedzivot-festivalu-sogad
mailto:birojs@kurzemesnvo.lv
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Piesakies vasaras skolai “Game On Climate Change”! 

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar žurnālu IR starptautiska projekta 

“Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros 10.-14. 

augustam Rīgā organizē bezmaksas Vasaras skolu jauniešim vecumā 

no 15 līdz 19 gadiem. Vasaras skolas dalībniekiem būs iespēja izzināt 

dažādus ar klimata pārmaiņām saistītus procesus, apzināties savu lomu 

tajos, kā ikdienā rīkoties, lai atstātu mazāku negatīvo ietekmi uz vidi. 

Pieteikties dalībai vasaras skolā iespējams līdz 24. jūlijam, aizpildot 

pieteikuma anketu, šeit. Plašāk par vasaras skolu un iespēju pieteikties 

lasiet šeit.  

 

ELA, Latvijas Institūts un #esiLV aicina uz radošo darbnīcu “Esi LVēstnesis” 

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) un Latvijas Institūts (LI) sadarbībā ar platformu #esiLV aicina 

diasporas organizāciju un kopienu vadītājus un viedokļa līderus uz radošo darbnīcu 

“EsiLVēstnesis”, kas notiks 24.jūlijā plkst. 14.00 - 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pieteikties 

iespējams līdz 17.jūlijam, rakstot uz ela.projekts@gmail.com. Plašāk par pasākumu lasiet šeit.  

 

IV NVO INFORMĒ 

Sociālā kampaņa “Darbs nevar būt privilēģija” 

Lai veicinātu darba devēju izpratni par cilvēku ar invaliditāti spējām iekļauties darba tirgū, biedrība 

“Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” uzsākusi sociālo kampaņu “Darbs nevar būt privilēģija”. Sociālās 

kampaņas “Darbs nevar būt privilēģija” mērķis ir pievērst sabiedrības un darba devēju uzmanību cilvēku 

ar invaliditāti nodarbinātības jautājumam, akcentējot šo cilvēku spējas un vēlmi strādāt algotu darbu. 

Plašāk par kampaņu var lasīt šeit.  

 

Jaunieši aicināti uz bezmaksas nometni “Latvijas elpa Latgalē” 

Ar mērķi stiprināt jauniešu sadarbību un izpratni par savas 

un citu Latvijā dzīvojošo tautu nacionālās kultūras 

saknēm, kā arī savstarpēju dialogu, jaunieši vecumā no 10 

līdz 15 gadu vecumam tiek aicināti pieteikties bezmaksas 

nometnei “Latvijas elpa Latgalē”, kas notiks no 2020. gada 3. 

augusta līdz 6. augustam Rēzeknes novada Makašānos. 

Nometni organizē biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā 

ar British Council pārstāvniecību Latvijā. 

Nometne paredzēta jauniešiem no dažādām Latvijas vietām, īpaši aicināti dažādu Latvijā pārstāvēto 

mazākumtautību jaunieši. Pieteikties nometnei iespējams līdz 22. jūlijam, aizpildot pieteikuma 

formu šeit. 

 

Iespēja piedalīties apmācībās “Jaunatnes Akadēmija 2020” Liepājā un Kuldīgā  

Biedrība Attīstības platforma YOU+ aicina piedalīties “Jaunatnes akadēmijā”, kas no 20. jūlija 

līdz 24. jūlijam norisināsies Liepājā un no 27. jūlija līdz 31. jūlijam Kuldīgā. Dalībai “Jaunatnes 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://bit.ly/2VYBBP
https://ldf.lv/lv/article/ldf-un-zurnals-ir-aicina-jauniesus-pieteikties-vasaras-skolai-game-climate-change
mailto:ela.projekts@gmail.com
https://www.latviesi.com/organizaciju-jaunumi/ELA-Latvijas-Instituts-un-esiLV-24.julija-aicina-uz-radoso-darbnicu-%22EsiLVestnesis%22?fbclid=IwAR2sYPF6DPr-6Om6RvYVNbYBRjILD65oTbroCe2mgPt709ZdUUuOHlr0UVs
https://www.ziemellatvija.lv/bizness/uzsak-socialo-kampanu-darbs-nevar-but-privilegija-149499?fbclid=IwAR2Ri8kwB2SkU4vk7SvIwhkxjS3hRzXN-C4lC_MWotuCBrK7jfSsIZPat9g
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
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Akadēmija” tiek meklēti spējīgi, uzņēmīgi un atraktīvi 8. - 12. klases skolēni, kā arī profesionālo 

izglītības iestāžu 1. - 4. kursa audzēkņi, kuri ir gatavi pavadīt piecas dienu vakaros iedvesmojošu un 

panākumus guvušu cilvēku lokā. Šī ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, atrast jaunus 

draugus un domubiedrus. Plašāku informāciju par apmācībām un projektu iespējams iegūt šeit.  

 

V NVO sektorā Latvijā 

Biedrības un nodibinājumi varēs pieteikties atbalstam VKKF mērķprogrammā 

Lai atbalstītu kultūras jomā strādājošos uzņēmējus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība bijusi 

ierobežota Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu dēļ, tiek veidota jauna Valsts 

kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogramma. Tās ietvaros uzņēmējiem, biedrībām un 

nodibinājumiem tiks daļēji kompensētas Covid-19 ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušās tiešās 

darbības izmaksas. Kā viena no nozīmīgajām būs 2,4 miljonu eiro mērķprogramma „Covid-19 

ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”, kuras mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un 

nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un kas 

Latvijā bijusi ierobežota Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ. Plašāk par programmu lasiet šeit.   

 

Latvijas jauniešu aptauja 2020 

Izglītības un zinātnes ministrija aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem sniegt savu ieguldījumu 

Latvijas jaunatnes politikas plānošanā, piedaloties aptaujā, kuras mērķis ir uzzināt jauniešu viedokli 

par valstī esošo situāciju jaunatnes jomā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti izstrādājot Bērnu, 

jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, ka arī citus nozaru politikas 

plānošanas dokumentus. Aptauju ir iespējams aizpildīt individuāli vai grupā, izvēloties vienu no trim 

aptaujas tēmām. Aptauju iespējams atrast šeit.  

 

Aktualizēti noteikumi saistībā ar nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu 

14.jūlijā valdība apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos 

Ministru kabineta (MK) noteikumus par publiskas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojumu vai samazinājumu, noteikumos lielākoties saglabājot 

pašreizējo regulējumu. 

Atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai  valsts un pašvaldību iestādes, 

kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. 

gada 31. decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās 

darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi 

saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no 

publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas 

samazinājumu. Plašāk par atvieglojumu apmēru un veidiem iespējams 

uzzināt FM infografikā  šeit. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.youpluss.lv/jaunumi
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/kulturas-jomas-uznemeji-biedribas-un-nodibinajumi-vares-pieteikties-atbalstam-vkkf-merkprogramma-5423?fbclid=IwAR0SPFvrsQFcD3VXidOUoCrvuzpF-PmXvz9KTklpCAYX_U4JzbZqqn9vZGA#gsc.tab=0
http://dialogs.jaunatneslietas.lv/?fbclid=IwAR3D5H5_mdzcmk4BF5ckeGsd5XNbsquubiVLv6GFJnwTbNXduh4VB2gKXUU#/
https://www.facebook.com/FinansuMinistrija/photos/a.570763606300601/3224208714289397/?type=3&theater
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Grantu konkurss Europe Direct centru darbības nodrošināšanai Latvijā 

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

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

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

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

sniegtajām iespējām un aktualitātēm. Iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. oktobris plkst. 18.00, 

pieteikties šeit. Jautājumu gadījumā iespējams rakstīt uz e-pastu comm-rep-rix-edic-

proposals@ec.europa.eu, temata rindā norādot atsauci uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ED LV-

2020. 

 

Japānas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai 

Japānas vēstniecība piedāvā Latvijas studentiem un jauniešiem līdz 7. augustam pieteikties Japānas 

valdības (Monbukagakusho) stipendijām 2021. gadam trīs stipendiju kategorijās: pētniecība 

(Research Students), augstākā izglītība (Undergraduate Students) un profesionālā izglītība Japānā 

(Specialized Training College Students). Plašāk par iespēju pieteikties stipendijai iespējams atrast šeit.   

 

VI LV portālā 
Pastiprināta uzmanība apgrūtina nevalstisko organizāciju darbību 

Kopš valstī tiek ieviesta virkne pasākumu, lai novērstu iespējas legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai 

finansēt terorismu, izmantojot Latvijas finanšu sistēmu, arī bankas ir kļuvušas piesardzīgas un pieprasa 

saviem klientiem sniegt papildu informāciju par naudas plūsmu, sadarbības partneriem un patiesā 

labuma guvējiem. Informācijas pieprasījumi un to apstrāde ietekmējusi arī nevalstisko 

organizāciju darbību. Vairākos gadījumos par spīti sniegtajai informācijai pat ir sekojis bankas 

lēmums sadarbību pārtraukt. 

Par to, ka problēma sadarbībā ar bankām kļūst arvien nopietnāka, komentējusi arī Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore arī Kristīne Zonberga: “Pirmie signāli bija pēc tam, kad 2017. gada 

beigās ieviesa pienākumu norādīt patiesā labuma guvēju. Bankās bija neizpratne par to, ka 

organizācijām tādi var arī nebūt, jo patiesā labuma guvēji ir sabiedrība, un to nevar norādīt”. Plašāk ar 

rakstu aicinām iepazīties šeit.   

Jāakcentē, ka Latvijas Pilsoniskā alianse situāciju sarunu ceļā ar atbildīgajām finanšu iestādēm jau 

risina, kā vēstījām ziņu izlaiduma sākumā. 

 

Nacionālā bibliotēka aicina jauniešus piedalīties starptautiskā debašu projektā 

Ikkatrā demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi pilsoņi, kuri spēj kritiski 

domāt, uzdot jautājumus un nebaidās izteikt savu viedokli, bet 

vienlaikus ir toleranti un prot uzklausīt arī citu cilvēku viedokļus. Lai 

attīstītu šīs prasmes, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina 

jauniešus vecumā no 18 līdz 25 gadiem pieteikties dalībai 

starptautiskā programmas Erasmus+ projektā “Debatē par 

būtisko” (Debate Your Issue), kura  mērķis ir sniegt jaunajiem 

eiropiešiem apmācību un sacensību pieredzi debatēšanas mākslā, lai 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-lv-2020
https://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41232
https://lvportals.lv/norises/318148-pastiprinata-uzmaniba-apgrutina-nevalstisko-organizaciju-darbibu-2020
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stiprinātu viņu izpratni, viedokli un argumentācijas prasmes par  aktuāliem sociāli politiskiem 

jautājumiem – populismu, medijpratību un viltus ziņām, klimata pārmaiņām, migrāciju, neiecietību, 

Eiropas Savienības lomu pasaules kontekstā u.c. Pasākums notiks 2020. gada rudenī un 2021. gada 

pavasarī. Plašāk informāciju par pasākumu var atrast šeit.  

 

Tērbatas iela uz vienu mēnesi tiek atvēlēta gājējiem 

No piektdienas, 17. jūlija, Rīgas pašvaldība eksperimenta veidā pirmo reizi realizēs pilsētas vasaras 

ielas ideju, uz vienu mēnesi atvēlot Tērbatas ielu gājējiem, riteņbraucējiem, tirgotājiem un 

nedēļas nogalēs - kultūras notikumiem. Tērbatas ielas garumā iedzīvotāju un apmeklētāju ērtībai tiks 

iekārtotas 14 zaļās atpūtas zonas un paplašinātas kafejnīcu terases, vietām būs iespēja baudīt lauku 

gardumus no Latvijas mājražotājiem un nedēļas nogalēs piedzīvot daudzveidīgu kultūras programmu 

bērniem un  pieaugušajiem. Tērbatas ielas atklāšanu 17.jūlijā plkst.20.00 ieskandinās Carnival Youth 

koncerts. Plašāk lasiet šeit.  

 

VII pasaulē 
“Her Abilities Award 2020” godina sieviešu ar invaliditāti sasniegumus 

“Her Abilities Award 2020” ir pirmā globālā balva, kura godina sasniegumus, kurus paveikušas 

sievietes ar invaliditāti. Balva tiek pasniegta dažādās kategorijās: veselība un izglītība, tiesības, 

māksla, kultūra un sports. Nominēt pretendentus iespējams līdz 2020. gada 27.septembrim. Vairāk 

informācijas par balvu un iespēju pieteikties var šeit. 

 

Taisnīguma veicināšana Brazīlijā 
Neskatoties uz to, ka afro - brazīlieši veido 55,8 procentus iedzīvotāju, viņi joprojām tiek uzskatīti par 

“minoritāti”, kas valstī ir izraisījis ievērojamu sociālo nevienlīdzību, piemēram, novārtā ir atstāti afro-

brazīliešu darba apstākļi un sociālais nodrošinājums. Lai uzlabotu šo situāciju, 2011. gadā tika izveidots 

Baoba fonds, ar mērķi veicināt rasu taisnīgumu Brazīlijas melnādainajiem iedzīvotājiem un kļūt 

par atskaites punktu sociālā taisnīguma fondiem cīņā pret rasismu Brazīlijā. Aicinām iepazīties ar fonda 

paveikto uun darbību šeit. 

 

Embracing Our Differences 2021. gada uzaicinājums māksliniekiem  

Mākslinieki, fotogrāfi, profesionāļi, amatieri, studenti tiek aicināti iesniegt savus 

darbus - interpretāciju par tēmu “bagātināt dzīvi caur dažādību un iekļaušanu”. 

Labāko darbu izstāde būs apskatāma 2021. gadā, no 20. janvāra līdz 1. aprīlim. 

Sarasotas līča parkā Floridas dienvidrietumos un labāko trīs darbu autori saņems 

naudas balvas - katru 1000 ASV dolāru vērtībā. Lai piedalītos, jāiesniedz oriģināls 

darba koncepts un izpildījums, kas nav cita darba kopija vai reprodukcija līdz 

2020. gada 7. oktobrim. Vairāk informācijas par konkursu var atrast šeit. 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318125-nacionala-biblioteka-aicina-jauniesus-piedalities-starptautiska-debasu-projekta-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318078-so-piektdien-terbatas-ielu-uz-menesi-nodos-gajejiem-un-tirgotajiem-2020
https://www.her-abilities-award.org/
https://www.alliancemagazine.org/blog/follow-kelloggs-foundations-lead-by-backing-racial-justice-brazil/
https://www.embracingourdifferences.org/
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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/

