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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
LPA aicinājusi atlases procedūrās ievērot labas pārvaldības principus
Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) 11. maijā Ministru
kabinetam nosūtījusi atzinumu par Ministru kabineta
noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un
apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejā”. LPA atzinumā vērsa Ministru
kabineta uzmanību uz labas pārvaldības principiem, un
Latvijas pārstāvju sastāvu Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejā (EESK) atlasi rīkot, balstoties uz taisnīgām
procedūrām un pamatotiem kritērijiem, atklātu
konkursu veidā, lai Latvijas pārstāvji atbilstu
izvirzītajām prasībām un nodrošinātu iespējami plašāku
interešu grupu pārstāvniecību Briselē.
Tādēļ LPA aicina:
1. pārskatīt, kāda pārstāvniecība tiek nodrošināta visās trīs grupās: Darba devēju, Darba
ņēmēju un Dažādu interešu grupā. Šobrīd Darba devēju grupā (I grupa) un Darba ņēmēju (II
grupa) Latviju pārstāv sociālie partneri, tomēr, pēc būtības pārstāvniecību varētu nodrošināt arī
citas nevalstiskās organizācijas. Kā, piemēram, I grupā būtu nepieciešams nodrošināt
lauksaimniecības jomas pārstāvis un uzņēmēju interešu pārstāvis.
2. neiekļaut Ministru kabineta noteikumos 4.punktu “Ārpus konkursa kvalificējas
pretendenti, kuri ievēlēti kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupu
prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji, biroja locekļi)”, kas būtu pretrunā labas pārvaldības,
taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju principiem.
Tikai daļēji ņemot vērā LPA iebildumus, Ministru kabinets 2020. gada 19. maija sēdē pieņēma
Ministru kabineta noteikumus “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejā”.
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Tikšanās ar TM par Eiropas vērtību instrumentu
27.maijā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne
Zonberga, PROVIDUS direktore Iveta Kažoka tiksies ar
Tieslietu ministriju (TM), lai pārrunātu Eiropas vērtību
instrumenta (programma “Tiesības un vērtības”) izveides
nepieciešamību un ar to saistīto problemātiku. 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 līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī
stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa”
funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību.
Iepriekš informējām, ka pēc Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājuma šī gada februārī Saeimas
Eiropas lietu komisijas deputātiem, nacionālajā pozīcijā par Eiropas Komisijas darba programmu
2020.gadam, Ārlietu ministrija veica izmaiņas redakcijā, nostiprinot pozīcijā atbalstu instrumenta
izveidei, lai atbalstītu organizācijas, kuras darbojas iepriekšminētajās jomās vietējā un nacionālā līmenī,
kas ir organizācijas, kuras ES dalībvalstīs lielākoties netiek finansētas:
“Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām
Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās
sabiedrības organizāciju atbalstam. “
Savukārt Ārlietu ministrs norādījis, ka nevalstisko organizāciju aicinājums Eiropas demokrātijas rīcības
plāna īstenošanai paredzēt atbilstošu finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai “Tiesības
un vērtības” līdz 1,83 miljardiem EUR, ir Tieslietu ministrijas kompetencē, kas pārstāv Latvijas
intereses Tieslietu un iekšlietu finanšu instrumentu darba grupā.
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.
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Aicinām pievienoties Latvijas Pilsoniskās alianses padomei!
Latvijas Pilsoniskā alianse ir biedrība ar vairāk kā 15 gadu
pieredzi pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskā sektora kopējo
interešu, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un
cilvēktiesībām, pārstāvībā. Ar augstu atbildības sajūtu
veicam darbu pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības
stiprināšanā pašvaldību, nacionālā un starptautiskā
līmenī.
Mēs būvējam tiltu starp nevalstisko sektoru, sabiedrību un
lēmumu pieņēmējiem valstī, - lai mēs visi kopā varētu dzīvot
valstī, kur pastāv stipra, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība.
Zinām, ka neesam vienīgie šāda darba entuziasti, tāpēc, ja
demokrātija un pilsoniskā sabiedrība arī Tev ir liela vērtība, tad pievienošanās Latvijas
Pilsoniskās alianses padomei ir domāta tieši Tev!
Ja Tev sirdij ir tuvi demokrātijas procesi, ir pieredze stratēģisku jautājumu risināšanā, spēja strādāt
komandā, esi gatavs izaicinājumiem un drosmīgs, lai iestātos par pilsoniskās sabiedrības tiesībām, tad
nekavējies un līdz 1. jūnijam piesaki savu kandidatūru Latvijas Pilsoniskās alianses padomē!
Savu pieteikumu, kurā ir norādītas Tavas prioritātes Latvijas Pilsoniskās alianses padomē, un
fotogrāfiju sūti uz e-pastu alianse@nvo.lv.
*Fotogrāfija nav kritērijs, tā nepieciešama komunikācijas nolūkos, lai ar kandidātu iepazīstinātu LPA
biedrus.
Jauni izaicinājumi paver jaunas iespējas – mēs gaidām tieši Tevi!
Plašāk par padomes pienākumiem un biedrības darbību var uzzināt šeit.
**Padomes locekļi nesaņem atalgojumu.

Izsludināts konkurss uz EESLK grupas “Daudzveidīgā Eiropa” Latvijas pārstāvju
vietām
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju
pārstāvji izsludina konkursu uz Latvijas pārstāvju vietām
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā
“Daudzveidība Eiropā”.
Konkursa ietvaros tiks atlasīti trīs pārstāvji dalībai komitejas grupā
“Daudzveidība Eiropā”.
Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.
gada 19. maija noteikumiem Nr.302 “Kārtība, kādā atlasa Latvijas
pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”.
Savu pretendentu dalībai konkursā varēs izvirzīt nevalstiska organizācija, kura:


ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms
konkursa izsludināšanas;
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darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības
joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību
reglamentējošiem dokumentiem;
darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīborganizācija;
nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta;
ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes
dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu
aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai.

Plašāku informāciju par pieteikšanos iespējams atrast šeit.

Notiks Memoranda padomes sēde
27. maijā plkst. 11.00 attālināti notiks Memoranda padomes sēde.
Sēdes norisei būs iespējams sekot līdzi audioformātā - saite būs
pieejama Ministru kabineta mājas lapā īsi pirms sēdes sākuma.
Ja ir vēlēšanas piedalīties, lai paustu viedokli par kādu no darba
kārtības jautājumiem, lūgums informēt Memoranda padomes
sekretariātu līdz 2020.gada 26.maija plkst. 17:00.
Darba kārtībā iekļauti jautājumi par konceptuālo ziņojumu “Ministra
noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums”; par jaunā
Memoranda padomes modeļa darbības uzsākšanu un potenciālajiem
finansējuma avotiem; Kultūras ministrijas ziņojums par Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi.
Nākošā Memoranda padomes sēde notiks 17.jūnijā pkst.11.00.

Izveido digitālo recepti sava NVO izaugsmei!
28.maijā plkst. 10.00 - 12.00 Latvijas Pilsoniskā
alianse sadarbībā ar Microsoft organizē e-tikšanos
tiešsaistē “Digitālā recepte NVO izaugsmei”.
Pasākuma laikā varēs uzzināt vērtīgu informāciju par
Techsoup un Microsoft piedāvātajām atbalsta
iespējām NVO, digitālo rīku lietošanu un to
veiksmīgu izmantošanu komunikācijai ar sabiedrību.
Digitālo jomu pārstāvji dalīsies ar informāciju, kas
var palīdzēt organizāciju ikdienas darbā: Līga
Kursīte, Techsoup; TBC par Microsoft; Diāna Butina,
RigaTech girls, savukārt nevalstisko organizāciju
pārstāvji dalīsies pieredzes stāstos par veiksmīgu
digitālo rīku lietošanu sociālu problēmu risināšanā:
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Mārtiņš Zeps, #paliecmājās; Inga Oliņa, fonds PLECS).
Tikšanās laikā varēs uzdot arī sev interesējošus jautājumus. Lai varētu ierasties uz e-tikšanos, līdz
27.maijam jāpiesakās šeit. Ar plašāku pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit.
Informējam, ka 4.jūnijā notiks otrs vebinārs, kurā būs iespējams apgūt digitālo rīku izmantošu
ikdienas darbā. Aicinām sekot līdz aktuālākajai informācijai Alianses mājas lapā un sociālo tīklu kontos.

RescEU projekts ir sācies!
Organizācija Movimento Europeo Italia ir apvienojusi desmit
partnerorganizācijas no visas Eiropas, lai īstenotu projektu
“ESCAPE ROOM - What would life be without EU?!” – RescEU,
kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju pilsonisko un demokrātisko
līdzdalību ES līmenī. 19.maijā notika pirmā projektā iesaistīto
pārstāvju tikšanās, kurā arī piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses
direktore K.Zonberga un projektu vadītāja A.Īvāne.
Projekta īstenošanas laikā ir plānots, ka katrā no iesaistītajām
partnervalstīm tiks izveidotas izlaušanās istabas (Escape Room)
spēle, kurā interesenti tiks aicināti piedalīties, spēlējot viņiem
uzticētās lomas. Spēles mērķis būs parādīt, kāda varētu būt dzīve bez Eiropas Savienības un cik liela
loma ir ES pieņemtajiem lēmumiem mūsu sadzīvē.
Šobrīd partneri ir vienojušies, ka līdz septembrim tiks izstrādātas
vadlīnijas izlaušanās istabas izveidei.
Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Eiropa
pilsoņiem” atbalstu.

Tu vari mūs atbaltīt arī Mobilly lietotnē!
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.

Piedāvājam konsultācijas
iedzīvotājiem

Rīgas

plānošanas

reģiona NVO un aktīvajiem

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
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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.

Aktuālā situācija NVO, saistībā ar Covid-19 radīto krīzi
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.

“Biedru telpā” - Alianses jaunākais biedrs fonds PLECS, fonda vadītāja Inga Oliņa
PLECS ir kustība, kura strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja
izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un
sabiedrībā. Sniedzot vecākiem atbalstu un nepieciešamās zināšanas bērnu
emocionālajā audzināšanā, mēs vēlamies investēt sabiedrībā, kļūstot
emocionāli veselāka, pilnvērtīgāka, kritiski spriestspējīgāka un
atvērtāka valsts. Vairāk par fonda darbību un aktualitātēm lasiet mūsu
“Biedru telpas” intervijā ar fonda vadītāju Ingu Oliņu. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit.
Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savus biedrus un biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši
nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā aicinām organizāciju vadītājus
un privātpersonas atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un
iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi
saredz, darbojoties NVO sektorā.
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Brīvības ielas garumā notiks pikets pret VDD ēkas būvniecību Marsa parka vietā
Biedrība Pilsēta cilvēkiem aicina piedalīties piketā, kas
notiks 28. maijā plkst. 9.00 no Brīvības pieminekļa
līdz Marsa parkam (Brīvības gatvē 207).
Piketa mērķis ir vērst uzmanību pilsoniskai aktivitātei
par Marsa parku, kura teritorijā plānots būvēt Valsts
drošības dienesta (VDD) ēku.
Lai ievērotu ar COVID19 noteiktos ierobežojumus –
pulcēties drīkst ne vairāk kā 25 cilvēki, piketus
pieteikuši kopumā 16 organizatori. Piketam pieteikties iespējams šeit. Jautājumu gadījumā zvanīt pa
tālruni 26906033 vai rakstīt Facebook ziņu šeit.

Tiešsaistes pasākums: [Pa]lēciens jaunatnes jomā
Latvijas Jaunatnes padome (LJP) kopā ar sadarbības
partneriem BoostEvent, Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) un Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra (JSPA) aicina pieteikties jaunatnes
darbiniekus un jauniešus virtuālajam pasākumam
“[Pa]Lēciens jaunatnes jomā”, kurš norisināsies no
2.-5. jūnijam.
Virtuālais pasākums, vairāku dienu garumā būs balstīts
uz hakatona idejas principiem, kura ietvaros darbā ar
jaunatni iesaistītie, savstarpēji sadarbojoties komandās, radīs idejas, metodes un vadlīnijas, ko
izmantot tiešā darba ar jauniešiem veikšanai gan valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa ietvaros, gan
pēc tā.
Precīzāka pasākuma programma tiks drīzumā publicēta. Pieteikties pasākumam iespējams šeit. Dalība
pasākumā ir bez maksas, bet dalībnieku skaits ir ierobežots (līdz 80 cilvēkiem). Plašāk par pasākumu
lasi arī šeit.

Piedalies mācību platformas testēšanā!
Biedrība Patvērums Drošā māja kopš 2018. gada
septembra īsteno projektu “Dažādo kultūru riski
multinacionālās organizācijās”, kurā apvienojušās
organizācijas no Latvijas, Kipras, Polijas, Apvienotās
Karalistes un Itālijas, lai radītu tiešsaistes mācību platforumu (kursu) starpkultūru prasmju
apguvei. Kursa mērķa grupa ir profesionāļi un organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā saskarās ar kultūru
dažādību, tomēr kurss ir lietderīgs arī ikvienam interesentam. Šobrīd šī tiešsaistes platforma tiek testēta,
lai to uzlabotu un padarītu praktiski lietojamu, tāpēc ikviens tiek aicināts līdz 15. jūnijam piedalīties šīs
platformas testēšanā, iepazīstoties ar to šeit (izvēloties latviešu valodu) un pēc tam aizpildot anketu
šeit un nosūtot uz e-pastu norvaisailze@gmail.com. Anketa ir pieejama angļu valodā, bet to iespējams
aizpildīt arī latviešu valodā.
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Vides izglītības fonds informē - Latvijas labākajās peldvietās arī šosezon plīvos
Zilais Karogs
Trīspadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī
šosezon ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē
populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu. Zilā Karoga
pacelšana Latvijas peldvietās uzsāktas jau maijā un turpināsies
līdz 6. jūnijam. Lai gan Zilā Karoga metodoloģija jau garantē
atbildīgu peldvietas apsaimniekošanu un dažādu risku
izvērtējumu apmeklētāju drošībai, tomēr, izbaudot atpūtu
peldvietās, atpūtnieki aicināti stingri ievērot papildu
piesardzību un distancēšanās prasību ievērošanu.
Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir
ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides
kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā
vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un
izglītības iniciatīvas. Plašāk par Zilā karoga peldvietām lasiet šeit.
Delna izveidojusi skaidrojumu kā grozījumi likumā “Par interešu konflikta

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ierobežos atklātību
27. aprīlī Delna nosūtīja vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai ar
aicinājumu nevirzīt grozījumus likumā “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā”, ar ko paredzēts sašaurināt
Valsts dibinātu augstskolu un kapitālsabiedrību padomes locekļu
amatpersonu deklarāciju publiskojamo daļu. Neskatoties uz Delnas
un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iebildumiem,
Ministru kabinets 2020. gada 12. maija sēdē atbalstīja Izglītības
un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Tagad grozījumi
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” būs jāapstiprina Saeimai.
Ministru kabineta ieskatā grozījumi palīdzēs valsts kapitālsabiedrību padomēm piesaistīt jomas
profesionāļus. Bet, vai deklarāciju publiskās pieejamības ierobežošana ir samērīgs solis, lai piesaistītu
jomas profesionāļus? Vai līdzīgu argumentu tās pašas problēmas risināšanai valdība varētu gribēt
attiecināt uz citām valsts amatpersonām, iestāžu vadītājiem, ministriem, tiesnešiem? Lai atbildētu uz šie
un citiem jautājumiem Delna sagatavojusi skaidrojumu par grozījumu būtību un kā tie ierobežos
atklātību. Ar to iespējams iepazīties šeit.
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Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!
Lai veicinātu uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē, Latvijā un
Dedoviču rajonā un Pleskavas reģionā, Krievijā,
stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu,
kā arī iesaistot bibliotēkas uzņēmējspēju attīstīšanā,
biedrība Radošās Idejas, Balvu novada pašvaldība un
Dedoviču rajona centrālā bibliotēka sadarbojas kopīgā
projektā
“Ne
tikai
grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam”.
Projekts iekļauj starptautiskos un vietējos pasākumus:
pieredzes apmaiņu, pakalpojumu, infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumus, kā arī virkni
pasākumu uzņēmumu individuālam atbalstam un uzņēmējspēju veicināšanai. Projekts tika uzsākts
2019. gada maijā un ilgs līdz 2021. gada maijam. Plašāk par projektu lasiet šeit.

III NVO INFORMĒ
Borisa un Ināras Teterevu fondam 10!
2010. gada 20. maijā savu darbību sāka Borisa un Ināras
Teterevu fonds. Šajos gados fonds ir atbalstījis simtiem
organizāciju un sniedzis palīdzīgu roku tūkstošiem cilvēku
Latvijā un ārvalstīs piecās jomās: izglītība un zinātne,
kultūra un māksla, sociālā palīdzība, kopienu attīstība
un rūpes par dzīvniekiem.
Viens no veikumiem šajos fonda darbības gados ir
raidījumu cikls Teātris.zip. Kopš 2012. gada Latvijas
Televīzijas skatītājiem ir bijusi iespēja redzēt Latvijas
teātru 187 labākās izrādes, kā arī veikti 145 izrāžu ieraksti Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Valmierā.
Kopš fonda dibināšanas atbalsts sniegts arī Rīgas Stradiņa universitātei ar mērķi atbalstīt
talantīgākos topošos medicīnas jomas speciālistus un pilnveidot studiju kvalitāti. Kopš 2011. gada
Borisa Tetereva stipendijas medicīnā ieguvuši jau 23 RSU studenti un 91 docētājs. Plašāk par fonda
paveikto desmit gadu griezumā var uzzināt šeit.

Eiropas Komisija nāk klajā ar Bioloģiskās daudzveidības un “No lauka līdz
galdam” stratēģijām
Pasaules Dabas Fonds informē, ka 20. maijā Eiropas Komisija
paziņojusi
par
nozīmīgiem
jauninājumiem
bioloģiskās
daudzveidības, pārtikas un lauksaimniecības politikas virzienos,
publicējot Bioloģiskās daudzveidības un “No lauka līdz galdam”
stratēģijas. Šīs stratēģijas norāda uz ES politikas plānu
nākamajiem 10 gadiem un ir daļa no Eiropas Zaļā kursa.
COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā cilvēka attiecības ar dabu ir
nonākušas stingrā fokusā, kas padara šīs stratēģijas īpaši nozīmīgas.
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Publicētās ES Bioloģiskās daudzveidības un “No lauka līdz galdam” stratēģijas ir potenciālās “spēles
noteikumu mainītājas” Eiropas dabas, pārtikas un lauksaimniecības politikās, kas pauž apņemšanos
novērst galvenos bioloģiskās daudzveidības samazināšanās virzītājspēkus. Stratēģijās tiek aktualizēti
dažādi būtiski gan jauni, gan sen nokavēti mērķi par tādām tēmām kā aizsargājamās teritorijas,
dabas atjaunošana, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecībā izmantojamo ķīmisko vielu
samazināšana.
Eiropas Komisijas apņemšanās 2021. gadā nākt klajā ar saistošiem ES dabas atjaunošanas mērķiem ir
viens no galvenajiem Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas sasniegumiem, jo pašreizējā stratēģijā
noteiktais brīvprātīgās atjaunošanas mērķis netika sasniegts. Stratēģija nosaka 30% sauszemes un jūras
aizsargājamo teritoriju nepieciešamību, no kurām trešdaļai nosaka stingru aizsardzības režīmu. Dabisko
ekosistēmu atjaunošana uz sauszemes un jūrā ne tikai palīdzēs risināt bioloģiskās daudzveidības krīzi,
bet arī sniedz kritisku pienesumu klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām. WWF Eiropas
Politikas birojs kopā ar citām Eiropas līmeņa NVO šīs stratēģijas izstrādē stingri iestājās un
aizstāvēja dabas atjaunošanas mērķu ieviešanu. Plašāk lasiet šeit.

Latvijas Permakultūras biedrība uzsāk kampaņu #DzīvāZeme
Mūsu veselība un tādējādi arī nākotne ir atkarīga no tīra ūdens un
gaisa, un dzīvas augsnes, kas brīva no pesticīdiem. No šiem faktoriem
ir atkarīga arī nākotnes pārtikas ražošanas sistēma un lauksaimniecība
kopumā. Bites un citi apputeksnētāji, kas visā pasaulē cieš no
pesticīdu izmantošanas, ir šī ekoloģiskā veseluma neatņemama
sastāvdaļa un simbols pārmaiņām, kuru priekšā ir Latvijas un Eiropas
lauksaimniecība. Tādēļ Pasaules Bišu dienā, 20. maijā, politikas
veidotājiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem ar kampaņas
#DzīvāZeme palīdzību tiek atgādināts, ka pesticīdu lietošanas
nozīmīga samazināšana un visbeidzot pārtraukšana ir
iedarbīgākais veids, kā atjaunot līdzsvaru bioloģiskās daudzveidības un pārtikas ražošanas
attiecībās.
Kampaņas #DzīvāZeme mērķis ir vērst uzmanību uz to, ka Latvijas dabā ik gadu nonāk aptuveni
1,5 miljoni kilogramu dažādu pesticīdu aktīvo vielu, sākot no toksiskām nezāļu indēm un beidzot
ar augšanas stimulatoriem, ko visā valsts teritorijā izmanto lauksaimnieki. Tātad – aptuveni kilograms
pesticīdu aktīvo vielu uz katru iedzīvotāju! Izņēmums ir bioloģiski sertificētās lauku saimniecības, kurās
ķīmisko pesticīdu izmantošana ir aizliegta.
Latvijas Permakultūras biedrība, uzsākot kampaņu #DzīvāZeme, vēlas veicināt ilgtspējīgas
lauksaimniecības praksi, mudinot politiķus, ierēdņus un amatpersonas strādāt sabiedrības
interesēs un nepakļauties industriālās lauksaimniecības un saistīto nozaru lobijam, kā arī mudinot
lauksaimniekus izvēlēties dabai un cilvēkam draudzīgākus saimniekošanas veidus. Savukārt
iedzīvotājus informēt par pesticīdu nesto postu un apdraudējumu, kā arī aicināt iestāties par savām
tiesībām uz #DzīvuZemi.

10
Adrese: Alberta iela 13, 6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580
Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/
Instagram: @CivicAlliance_Latvia
Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318

(20/2020) 22.05.2020
Karostas glābšanas biedrība aicina apmeklēt Karostas festivālu
No 8. līdz 14. jūnijam Liepājā notiks Karostas
festivāls “Trīsdesmit neatkarības gadi Karostā.
1990-2020”. Tas būs jau otrais Karostas festivals - pērn
festivāls notika, atzīmējot Brīvības cīņu simtgadi.
Karosta kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir
piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Neraugoties uz to, ka
Latvija bija atguvusi neatkarību jau 1990. gada 4.
maijā, Krievijas armija no Karostas izgāja tikai 1994.
gadā. Tagad Karosta ir pilnībā mainījusies, un Karostas festivāla rīkotāju mērķis ir, iesaistot
iedzīvotājus, atskatīties pagātnē, pasapņot par nākotni un kopīgi nosvinēt Latvijas neatkarības
trīsdesmit gadus.
Ņemot vērā situāciju pasaulē un valstī noteiktos ierobežojumus, programma veidota tā, lai izvairītos no
apmeklētāju drūzmēšanās un lai pasākumus varētu apmeklēt, ievērojot distancēšanās un citas noteiktās
prasības.
Viens no festivāla stūrakmeņiem, tāpat kā pērn, būs mākslinieku plenērs. Tajā piedalīsies mākslinieki no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas. Pasākuma programmu un aktuālāko informāciju
iespējams atrast šeit.

Paziņoti mediji, kas saņems atbalstu pamatdarbības stiprināšanai
Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja 53 pieteikumus nacionālo, reģionālo un Latvijas
diasporas mediju pamatdarbības stiprināšanai programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes
radīto negatīvo seku mazināšanai”.
Kategorijā Nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalsts atbalstīti 19 pieteikumi
par kopējo summu 322 009,02 euro, bet kategorijā Reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu,
kā arī Latvijas diasporas mediju atbalsts – 34 pieteikumi par kopējo summu 217 845,63 euro.
Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts medijiem darbības nepārtrauktībai un kapacitātes
stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai
nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par COVID-19
krīzes pārvarēšanu.
8.maijā Sabiedrības integrācijas fonds paziņoja par 49 apstiprinātiem pieteikumiem kategorijās abonēto
preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā un elektronisko plašsaziņas
līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā. Ar apstiprināto projektu
sarakstu var iepazīties šeit.
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IV NVO sektorā Latvijā
Tehniski pasākumi, kā ierobežot COVID-19 izplatīšanos darba vidē
Epidemiologi norāda, ka viens no galvenajiem koronavīrusa
COVID-19 izplatības ierobežošanas priekšnosacījumiem ir
distancēšanās. Runājot par darba vidi, šādas rīcības mērķis ir
samazināt kontaktu skaitu starp darbiniekiem. Kā šo “misiju” īstenot
visefektīvāk?
Valstī noteikta virkne ierobežojumu COVID-19 izplatības
veicināšanai, kas ir jāņem vērā ikvienam iedzīvotājam, turklāt – kā
ikdienā, tā darba vidē. Būtiskākais ir samazināt tā saucamo augsta
riska kontaktu skaitu. Pie šādiem kontaktiem pieder – tiešs fizisks
kontakts (cilvēks pieskaras otram cilvēkam, piemēram, dažādas
skaistumkopšanas procedūras), kā arī kontakts, kas veidojas starp
cilvēkiem vienā telpā, ja distance starp cilvēkiem ir mazāka kā 2
vismaz 15 min. Tātad starp galvenajiem preventīvajiem pasākumiem
ir jāmin:



kontakta izslēgšana vai vismaz kontakta laika samazināšana;
distances palielināšana vairāk kā 2 metri.

Lai šo ieviestu, darba aizsardzības speciālisti distancēšanās
veicināšanai darba vietā iesaka divas būtiskas lietas. Pirmkārt, izvirzīt
mērķi. Piemēram, par 50% samazināt iespējamo kontaktu skaitu darba vietā. Otrkārt, noskaidrot, kur
un kad darba vietā ir novērojams lielākais darbinieku kontaktu skaits. Ja šī ikdienas “pulcēšanās”
nav tieši saistīta ar biznesa procesu (piemēram, kafijas pauzes, pusdienošana, smēķēšana, jubileju
svinēšana), likvidēt konkrētās vietas un lietas, bet, ja tā ir saistīta ar biznesu, – pārplānot biznesa
procesus. Plašāku informāciju, kā padarīt darba vietu drošāku, meklējiet šeit.

Studenti akcijā #GribuStudēt aicināti cīnīties par pieejamākām studijām
Lai pievērstu politikas veidotāju uzmanību ne vien tam, cik būtiski
studējošo finanses ietekmējusi Covid-19 krīze, bet arī ilgstošajām
problēmām augstākās izglītības pieejamībā kopumā, Latvijas
Stiudentu apvienība (LSA) rīko tiešsaistes akciju #GribuStudēt,
aicinot studējošos un sabiedrību vērst uzmanību uz papildu
atbalsta nepieciešamību studentiem gan šobrīd, gan ilgtermiņā.
Aprīlī notikusī aptauja par Covid-19 krīzes ietekmi uz studējošo
finansiālo stāvokli atklāja satraucošu ainu – teju 10 000 studenti
varētu pārtraukt studijas vīrusa izraisīto seku dēļ. Lai mazinātu
krīzes triecienu augstākās izglītības sistēmai un izvairītos no studijas
pametušo pievienošanās augošajam bezdarbnieku pulkam, politikas
veidotāji konceptuāli atbalsta ideju par īpašu stipendiju fonda izveidi no krīzes vissmagāk
skartajiem studentiem.
Tomēr ar to nepietiek – grūtības atļauties studēt nav jauna problēma, un šī krīze tikai izceļ ilgstošo
sociālā atbalsta mehānismu trūkumu augstākajā izglītībā. Tas daudzus piespiež paralēli studijām
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strādāt, bet mazāk nodrošinātajiem neļauj studēt vispār. Latvijā paralēli studijām regulāri strādā teju
puse pilna laika studējošo. Plašāk par akciju lasiet šeit.

Tiešsaistes vebināri projektu ieviesējiem
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina projektu
ieviesējus piedalīties vebināros. Vebināru cikls tiek organizēts
latviešu valodā no 2020. gada 27. maija līdz 2020. gada 17.
jūnijam tiešsaistē. Tuvāko 3 vebināru tēmas: projektu
īstenošana, publicitāte un komunikācija projektos, projekta
budžets un izmaksu attiecināmība.
Pirmajā vebinārā tiks runāts par šādiem projekta īstenošanas
jautājumiem: dotāciju līguma parakstīšana, projekta vadība,
grozījumi projektos, atskaites un projekta noslēgums. Pieteikšanās līdz 2020. gada 21. maijam šeit.
Vebinārs norisināsies 27. maijā, plkst.10.00-12.00 tiešsaistē.
Otrs vebinārs “Publicitāte un komunikācija projektos” norisināsies 10. jūnijā, plkst.10.00-11.30
tiešsaisstē. Pieteikties iespējams šeit.
Trešais vebinārs “Projekta budžets un izmaksu attiecināmība” norisināsies 17. jūnijā, plkst.10.0012.00 tiešsasistē. Pieteikšanos meklēt šeit.

RTU aicina kļūt par klimata profesionāļiem un mainīt karjeras attīstību
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika
aicina dažādu nozaru profesionāļus līdz 1. jūnijam
pieteikties dalībai pasaulē vadošajai mobilitātes
programmā “Pioneers into Practice 2020”, kas vērsta
uz klimata pārmaiņu samazināšanu. Programma dod
iespēju iegūt zināšanas par to, kā tuvināt pasauli
klimatneitrālai
ekonomikai,
un
pilnveidoties
profesionālajā karjerā.
Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata
zināšanu un inovāciju kopienas “EIT Climate-KIC”
izglītības un mobilitātes programmā profesionāļiem apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi,
augstskolas, pētniecības institūti, valstiskās un nevalstiskās organizācijas. Programma ļauj gūt
zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, to novēršanu, izzināt sistēmu inovācijas pieeju,
pilnveidot prasmes risināt problēmas, strādāt starpdisciplinārās un starptautiskās komandās,
salāgojot viedokļus, mazinot kultūratšķirības. Iegūtās prasmes palīdz strukturēt domāšanu, uzlabojot
dalībnieku profesionālo sniegumu, meklējot jaunas pieejas darbam un problēmsituāciju risināšanai.
RTU Dizaina fabrika jau ceturto gadu aicina interesentus pieteikties programmai, piedāvājot
darbseminārus un tiešsaistes apmācības, kouču atbalstu, darbu starpdisciplinārā komandā, izstrādājot
risinājumu Latvijas uzņēmumu, organizāciju vai pašvaldību vides problēmām (laika posmā no jūnija
līdz novembrim), stipendiju un četru līdz sešu nedēļu ilgu praksi kādā no «Pioneers into Practice»
dalībvalstu organizācijām Eiropā. Pieteikties programmai iespējams šeit. Plašāk par programmu lasiet
šeit.
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Eiropas Komisija kultūras un radošajam sektoram izveido platformu par Covid‑19
krīzes risinājumiem
Eiropas Komisija (EK) ir izveidojusi tiešsaistes platformu
„Creatives Unite”, kurā aicina kultūras un radošā
sektora pārstāvjus sadarboties un dalīties ar Covid-19
krīzes risinājumiem, tās pārvarēšanas iniciatīvām.
Jaunā platforma piedāvā noderīgus resursus ikvienam,
kurš meklē informāciju par kultūras un radošā
sektora iniciatīvām, reaģējot uz Covid-19 izraisīto
krīzi. Tā vienuviet nodrošina pieeju dažādiem jau
pastāvošiem resursiem, kā arī iespēju dalīties, strādāt kopā
un augšupielādēt informāciju, lai rastu labākus
risinājumus kopīgiem spēkiem.
Platformas mērķis ir nevis dublēt jau esošās iniciatīvas, bet izveidot vienotu pieejas punktu, kur
apkopoti krīzes pārvarēšanai paredzētie pasākumi un kas novirzītu uz attiecīgo kultūras un radošā
sektora apvienību, organizāciju un iniciatīvu interneta vietnēm. Plašāk par platformu lasiet šeit.

Seminārs “Dokumentu pārvaldības organizēšana nevalstiskajā organizācijā”
NVO nams tiešsaistē 27. maijā, no plkst. 14.00 līdz 17.00 aicina NVO pārstāvjus piedalīties
seminārā “Dokumentu pārvaldības organizēšana nevalstiskajā organizācijā”. Seminārā dalībniekus
iepazīstinās ar normatīvajiem aktiem, kuri jāņem vērā, strādājot ar dokumentiem. Semināru vadīs
lektore Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, mācībspēks Latvijas
augstskolās. Seminārs notiks tiešsaistē – Zoom platform, pieteikties iespējams šeit. Interesentiem, kuri
būs pieteikušies, dienu iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu.

Izglītības iestādes var pieteikt mācību programmas pieaugušajiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
izsludinājusi
mācību
programmu
pieteikšanu
vienlaicīgi divās kārtās Eiropas Sociālā fonda (ESF)
līdzfinansētajā
pieaugušo
izglītības
projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”. Izglītības iestādes līdz 2020. gada 26.
maijam var iesniegt mācību programmas
attālināto mācību kārtai, un līdz 26. jūnijam izglītības programmas pieaugušajiem 12 dažādās
nozarēs piektajai mācību kārtai.
Ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā un noteiktos ierobežojumus un
aizliegumus, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību, laikā, kad mācības klātienē nav iespējams
nodrošināt, pieņemts lēmums strādājošajiem palīdzēt apgūt kompetences attālināto mācību formā un
izsludināt attālināto mācību kārtu.
Attālināto mācību nozaru klāstā ir pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, mākslas nozares dizaina
un radošo industriju sektors, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā
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rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Plānots, ka strādājošo pieteikšanās attālinātajām mācībām sāksies šī gada jūnijā, bet mācību
grupu komplektēšana un mācības – jūlijā. Plašāku informāciju var atrast šeit.

Izsludināts Eiropas Pētniecības padomes projektu konkurss Advanced grants
15. maijā atvērts Eiropas Pētniecības padomes (European Research
Council, ERC) projektu konkurss Advanced grants izciliem
pētniekiem, kas pēdējo desmit gadu laikā sevi pierādījuši kā
zinātniskos līderus un uzrādījuši ievērojamus zinātniskos
sasniegumus. Šis ir pēdējais ERC Advanced grant konkurss
programmā Apvārsnis 2020.
Piešķiramo grantu apjoms ir līdz 2 500 000 eiro uz 5 gadu laika
posmu. Īsāka projekta gadījumā finansējuma apjoms plānots
mazāks. ERC grantiem nav noteiktas projektu tematikas (bottom-up approach), un ekselence ir vienīgais
kritērijs, kas tiek aprakstīts un vērtēts projektu pieteikumos.
ERC Advanced grants kandidāti ir aktīvi pētnieki, kuriem ir nozīmīgi un pierādāmi zinātnes sasniegumi
pēdējos 10 gados, kas obligāti jāapraksta projekta pieteikumā. Ir sagaidāms, ka granta saņēmējam ir
vismaz 10 publikācijas kā galvenajam autoram lielākajos starptautiskos daudzdisciplināros zinātniskajos
žurnālos un vismaz 3 nozīmīgas monogrāfijas. Tāpat arī kandidātiem vēlams norādīt uzstāšanos
starptautiskās konferencēs, iegūtos patentus, rīkoto starptautisko konferenču informāciju,
pētniecības ekspedīciju vadību, iegūtos apbalvojumus utt. ERC 2020. gada darba programma
pieejama šeit. Informācija projektu pieteicējiem pieejama šeit.

V LV portālā
Vai valstī īstenotā sociālās iekļaušanas politika sasniedz tai izvirzītos mērķus
nabadzības mazināšanas jomā?
Lai sniegtu sociālo atbalstu nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
valstī trūkst koordinējošas sistēmas. Tāpēc ne katrs trūkumam pakļautais
cilvēks tiek pamanīts un ne katram tiek sniegta palīdzība, kas patiešām
bija vajadzīga, secinājusi Valsts kontrole lietderības revīzijas ziņojumā
“Vai valstī īstenotā sociālās iekļaušanas politika sasniedz tai izvirzītos
mērķus nabadzības mazināšanas jomā?”.
Valsts kontrole (VK) 2019. gadā veiktās revīzijas materiālus publisko
situācijā, kad atrašanās un nonākšana trūkumā kļuvusi īpaši aktuāla –
pieticīgu ienākumu valstī, kurā lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo no algas līdz algai, no pensijas līdz
pensijai, no pabalsta līdz pabalstam, krīzē atklājas, kā darbojas sociālās drošības tīkli un cik tie ir vāri, ja
atbalsts lielākoties ir mazu naudiņu veidā.
Liela daļa VK ziņojuma ir atvēlēta koncepcijai par minimālā ienākuma līmeni. Tajā uzsvērts, ka
vienīgais koordinējošais rīcībpolitikas dokuments, kas pašlaik aptver veicamās darbības
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nabadzības riskam visvairāk pakļauto iedzīvotāju sociālās situācijas uzlabošanai, ir Labklājības
ministrijas (LM). Plašāk par šo tēmu lasiet šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par savām tiesībām
un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas
apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisko atbalstu strīdu
risināšanā un iespējamo seku novēršanā, no 18. maija līdz
29. maijam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
ikvienam būs iespēja attālināti saņemt bezmaksas
juridiskās konsultācijas, kuras sniegs augsti kvalificēti
juristi.
Ikdienā valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
pakalpojums ir pieejams tikai noteiktam personu lokam, kas
atbilst konkrētiem kritērijiem (piemēram, personai ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss,
persona ir valsts apgādībā u. c.) civillietās, noteikta veida administratīvajās lietās un Satversmes tiesas
procesā. Apzinoties, ka ārkārtējā situācija ietekmē daudz lielāku sabiedrības daļu, kurai šobrīd ir
ierobežotas iespējas saņemt kvalificēta juridiskās palīdzības sniedzēja konsultāciju, ir rasts risinājums –
īslaicīgi nodrošināt ātru un kvalificētu juridisko konsultāciju ikvienam, kuram ir radusies
nepieciešamība pēc tās. Plašāk par šo iespēju lasiet šeit.

Kā efektivizēt cīņu pret nelikumīgi iegūto naudu Eiropā?
Eiropas Banku federācija (EBF) nākusi klajā ar
plašāku koncepcijas izklāstu, kā Eiropas
Savienībā efektīvāk un vienotāk cīnīties pret
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Viens no
ieteikumiem ir centralizēt uzraudzības funkciju,
paplašinot Eiropas Banku iestādes tiesības regulēt un
koordinēt naudas atmazgāšanas un terorisma
finansēšanas jomas uzraudzību.
EBF koncepcijā norādīts: katru gadu finanšu
izlūkošanas iestādes – Latvijas Finanšu izlūkošanas
dienesta analogi visā Eiropā – no bankām vien
saņem miljoniem ziņojumu par aizdomīgiem
darījumiem. Lai nodrošinātu nepieciešamās atbildības funkcijas cīņai ar naudas atmazgāšanu, Eiropas
finanšu sektors iegulda apmēram simts miljardu eiro gadā un tam novirzīti aptuveni 10% personāla
resursu; gadā miljoniem reižu tiek ziņots par aizdomīgiem darījumiem. Taču atbildīgās iestādes Eiropas
Savienībā (ES) veikušas konfiskāciju tikai aptuveni 1% gadījumu un aptuveni 1% no lietām ir
iztiesātas. Plašāk lasiet šeit.
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VI pasaulē
Kampaņa #NeverMoreNeeded
Skotijas brīvprātīgo organizāciju padome (The Scottish
Council for Voluntary Organisations - SCVO) piedalās
Apvienotās Karalistes kampaņā #NeverMoreNeeded, lai
valdībai, finansētājiem, donoriem un plašākai
sabiedrībai atgādinātu par to, cik būtiska ir brīvprātīgā
darba nozare - šobrīd un nākotnē, kā arī mudinātu
pievienoties brīvprātīgo organizācijas. Tāpat SCVO pētā, kā
brīvprātīgais sektors ir reaģējis un turpina reaģēt uz
koronavīrusa izraisīto krīzi. Vairāk informācijas par kampaņu meklējiet šeit.

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Serbijā
Eiropas Savienība aicina iesniegt projektu pieteikumus programmā “European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2020 in Republic of
Serbia”. Programmas mērķis ir atbalstīt un stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
demokrātijas aktīvistus un cilvēktiesību aizstāvjus, kas strādā pie kritiskiem cilvēktiesību un
demokrātijas jautājumiem. Projekta budžets var būt 100 000-250 000 eiro robežās. Plānotais darbības
ilgums var būt no 12 līdz 26 mēnešiem. Projekta aktivitātēm ir jānotiek Serbijā. Projekta pieteikumus
var iesniegt līdz 2020. gada 3.jūlijam. Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.

Projektu konkurss lauksaimniecības pakalpojumiem
Agricultural Interoperability and Analysis System
(ATLAS) izsludina projektu konkursu novatoriskiem,
uz datiem balstītiem pakalpojumiem lauksaimniecībā.
Tiek meklēti dalībnieki ar priekšlikumiem, kuru
mērķis
ir
attīstīt
jaunus
un
inovatīvus
pakalpojumus, izmantojot tehnisko bāzi, kuru
nodrošina ATLAS platforma. Projekta pieteikumus
var iesniegt līdz 2020. gada 30.septembrim. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Seminārs par dzimumu līdztiesību
Eiropas Reģionu komiteja 29.maijā plkst. 15.00 (pēc Briseles laika)
organizē tiešsaistes vebināru par dzimumu līdztiesību politikā. Vebināra
laikā Jaimie Just, Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes politikas
padomniece vienlīdzības un dažādības jautājumos, iepazīstinās ar pētījuma
“Sievietes politikā: vietējās un Eiropas tendences” galvenajiem
secinājumiem, savukārt Sally Kneeshaw, URBACT programmas eksperte,
sniegs pārskatu iniciatīvas “Dzimumu līdztiesīga pilsēta” ietvaros un
dalīsies ar labāko pieredzi par to, kā palielināt sieviešu līdzdalību vietējā
politikā un politikas veidošanā.
Plašāku informāciju par vebināru un iespēju tam reģistrēties var atrast šeit.
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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:

18
Adrese: Alberta iela 13, 6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580
Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/
Instagram: @CivicAlliance_Latvia
Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318

