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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Pievienojies 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.  

 

http://www.nvo.lv/
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Tikšanās par Eiropas vērtību instrumentu 

27.maijā, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga, Providus direktore Iveta Kažoka un Eiropas Kustība 

Latvijā prezidents Andris Gobiņš tikās ar Tieslietu ministrija (TM), 

lai pārrunātu Eiropas vērtību instrumenta (programma “Tiesības un 

vērtības”) izveides nepieciešamību un Latvijas nacionālo pozīciju 

sarunās par šo programmu. Eiropas vērtību instruments ļaus 

stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kuras aizstāv Eiropas vērtības, jo īpaši 

demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības.  

Kā informēja Tieslietu ministrijas pārstāvji, nacionālā pozīcija ir 

atbalsts vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu demokrātijas, 

pārvaldības, tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanai. Un šāda pozīcija līdzšinējās sarunās arī ir 

izskanējusi no vairums ES valstu, lai novērstu to, ka ES fondu finansējums paliek Briselē bāzētu 

organizāciju atbalstam, nevis nacionālā līmenī. 

 

LPA izvērtējusi pašvaldību tīmekļu vietnēs atrodamo informāciju par sabiedrības 

līdzdalības iespējām 

Latvijas Pilsoniskā alianse izvērtējusi pašvaldību tīmekļu vietnes, 

pievēršot uzmanību, vai tajās tiek norādīta informācija par 

sabiedrības līdzdalību, pašvaldību teritorijās darbojošām 

nevalstiskajām organizācijām, sabiedrības pārstāvju iesaisti 

starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs un 

informācija par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, 

kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

Izpētes laikā tika vērtēts, cik viegli, vai gluži otrādi - sarežģīti ir 

iespējams atrast pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļu “Sabiedrības 

līdzdalība”, un kāds ir informācijas saturs, kas publicēts šajā 

sadaļā. Tika arī skatīts, vai citā tīmekļa vietnes sadaļā atrodama 

informācija, kas attiecināma uz sabiedrības līdzdalību, un vai ir norādīta informācija par 

konkrētās pašvaldības aktīvajām nevalstiskajām organizācijām. 

Izpētes gaitā tika secināts, ka pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” nav 50 

pašvaldībām no 119. Lielākoties pašvaldību tīmekļa vietnēs informācija, kura būtu jānorāda sadaļā 

“Sabiedrības līdzdalība”, kā to nosaka MK noteikumi, ir fragmentēti publicēta dažādās mājaslapas 

sadaļās, kā arī informācija nav intuitīvi atrodama, nav vienoti principi informācijas izklāstā, trūkst 

vienkāršas un saprotamas informācijas par līdzdalības iespējām pašvaldībā, lai biedrība vai 

nodibinājums pašvaldībā spētu veiksmīgi līdzdarboties un iesaistīties tās darbā, nav vadlīnijas kā to 

izdarīt. 

Uzslavējami ir Burtnieku, Dobeles, Dundagas, Krimuldas, Mārupes, Saulkrastu un Valmieras 

novadu pilsētas tīmekļa vietnes, kur ir informācijas sadaļas par sabiedrības līdzdalību, sadarbību ar 

nevalstiskajām organizācijām, attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem un 

http://www.nvo.lv/
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konsultatīvajām institūcijām. Savukārt Durbes, Ērgļu un Ikšķiles novada tīmekļa vietnēs netika atrasta 

informācija, kuras atainošanas obligātumu nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

Izpētes noslēguma LPA izvirza 3 būtiskus priekšlikumus uzlabojumiem: 

1) pašvaldībām ir nepieciešamas vadlīnijas ar vienotiem principiem, kādai informācijai ir jābūt 

publicētai katrā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Nevalstiskās organizācijas”, kā arī šo sadaļu 

izvietojums pašvaldības tīmekļa vietnēs (pirmajā skata logā vai pakārtoti zem citām sadaļām). 

2) informācijas apjomam pašvaldību tīmekļu vietnēm jābūt izvietotam pēc vienotiem 

principiem (standartizēti), līdzīgi kā ir valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs. Jāņem vērā, ka 

valsts pārvaldes iestādes Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvarā pāriet uz vienota 

dizaina izskata tīmekļa vietnēm. 

3) nepieciešams rast risinājumu, kā veicināt Ministru kabineta noteikumu ievērošanu 

pašvaldību tīmekļu vietnēs, kā arī veikt regulāru tīmekļa vietņu monitoringu. 

Ar pilnu izpētes dokumentu būs iespēja iepazīties jūnija sākumā.  

 

Aptauja pašvaldībām par plānotajiem projektu konkursiem NVO 

Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavojusi aptauju pašvaldībām par 

plānotajiem projektu konkursiem (jauniem) nevalstiskajām 

organizācijām, iedzīvotāju iniciatīvām un vietējo kopienu 

aktivitātēm, lai apzinātu, kādus atbalsta mehānismus iedzīvotāju 

iniciatīvām pašvaldības paredzējušas īstenot 2020.gada otrajā 

pusē, t.sk, projektu konkursi, kuru aktivitāšu īstenošana noritēs 

arī 2021.gada ietvaros un no 2021.gada budžeta. Aptaujas anketa 

pieejama šeit. Anketas aizpildīšana var prasīt līdz 15 minūtēm. 

 

 

Plānots izstrādāt 21 nozares politikas pamatnostādni 

Vēršam nevalstisko organizāciju uzmanību, ka Nacionālā attīstības 

plāna 2021.-2027. gadam (NAP27) mērķu sasniegšanai tiks 

izstrādātas 21 pamatnostādne nozares politiku ieviešanai. Ņemot 

vērā, ka pamatnostādnes aptver sabiedrībai nozīmīgas tēmas un to 

izstrādē ir nepieciešams iesaistīt sabiedrību, Latvijas Pilsoniskā 

alianse ir aicinājusi Valsts kanceleju un nozaru ministrijas sniegt 

informāciju, kādā laika posmā un kādas pamatnostādnes ir 

plānots izstrādāt. Vienlaikus aicinot informēt par plānotajiem 

pasākumiem sabiedrības iesaistei politikas plānošanas 

dokumentu izstrādes procesā. Esam vērsuši Valsts kancelejas 

direktora un ministriju valsts sekretāru uzmanību, ka nevalstisko 

organizāciju iesaiste pamatnostādņu izstrādē jau no sākotnējās izstrādes stadijas veicinās 

sabiedrībai saturiski atbilstošāku risinājumu iekļaušanu pamatnostādnēs. 

Ar Ministru kabinetā apstiprināto nozaru politiku pamatnostādņu sarakstu 2021.- 2027. gada plānošanas 

periodam iespējams iepazīties šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://ej.uz/kjcc
https://likumi.lv/ta/id/313037
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Norisināsies ikmēneša NVO tikšanās! 

Latvijas Pilosniskā alianse aicina nevalstiskās organizācijas uz 

ikmēneša e-tikšanos, lai pārrunātu aktualitātes sektorā. Tikšanās 

notiks platformā Zoom, š.g. 1. jūnijā plkst. 15.00. 

Darba kārtībā iekļauti divi jautājumi: 

 1) aktuālā informācija par atbalsta mehānismiem 

nevalstiskajām organizācijām Covid-19 vīrusa negatīvo seku 

novēršanai: kādi ir ieviesti un kādi tiek plānots ieviest; kā arī 

pieredzes un viedokļu apmaiņa; 

 2) aktuālie politikas plānošanas un tiesību aktu projekti 

(NAP, Saliedētības politikas pamatnostādnes, Ministru 

noteikumu institūts, jaunais Pašvaldību likums u.c.). 

Tikšanās dalībniekus aicinām pārdomāt arī sev interesējošus jautājumus! Saite uz e-tikšanos tiks 

nosūtīta dalībniekiem, kuri iepriekš būs pieteikušies, rakstot uz alianse@nvo.lv līdz š.g. 31. maijam. 

 

Tikšanos finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras 

ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

 

Demokrātijas receptes katrai dienai 

Atskatoties uz Demokrātijas nedēļu, kas norisinājās no 1. maija līdz 

9. maijam varam būt gandarīti, ka arī esot attālināti, tomēr bijām visi 

kopā. To spilgti pierādīja arī Miķeļa Valtera diena, kuras ietvaros 

norisinājās aktīvas un spraigas diskusijas par Latviju, kādā vēlamies 

dzīvot un pilsonisko sabiedrību, ko veidojam. Diskusiju vadītāji 

Kristīne Zonberga, Ineses Vaivare un Andris Gobiņš ir 

apkopojuši sarunās izskanējošos ieteikumus, secinājumus un 

papildinājumus, izveidojot Demokrātijas receptes, ko katrs no 

mums var realizēt un pielietot arī savā ikdienā. Ar receptēm 

aicinām iepazīties šeit.  

Atgādinām, ka 7. maijā Demokrātijas nedēļas ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar 

brīvprātīgo kustību #paliecmājās un Eiropas Kustību Latvijā organizēja Miķeļa Valtera dienu, 

kurā norisinājās aktīvas diskusijas par demokrātijas nākotni Latvijā. Diskusijas atklāja Valsts 

prezidents Egils Levits un vēsturisko ieskatu Miķeļa Valtera politiskajā dzīvē sniedza Toms Ķikuts, 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā. 

Kopumā norisinājās trīs diskusijas: 

1. Diskusijā “Kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot?” Piedalījās Dainis Īvāns, žurnālists un publicists, 

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1988-1990); Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu 

apvienības direktors; Agnese Alksne, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas 

dibinātāja un Iveta Kažoka, Domnīcas PROVIDUS direktore un vadošā pētniece. Diskusijas 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/demokrtijas_receptes.pdf
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vadīja Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents. Diskusijas video iespējams apskatīt 

šeit. 

2. Diskusijā “Kāda loma ir pilsoniskajai sabiedrībai demokrātijā?” piedalījās Līga Stafecka, 

biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” pētniece; Elīna Pinto, Eiropas Latviešu 

apvienības vadītāja; Gunta Veismane, bijusī Valsts kancelejas direktore un Rasma Pīpiķe, 

līdzdalības praktiķe. Diskusijas vadīja Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore.  

Diskusijas video iespējams apskatīt šeit.  

3. Diskusijā “Kas un kā veido cilvēku drošumspēju?” piedalījās Māra Sīmane, Pārresoru 

koordinācijas centra konsultante; Ieva Bērziņa, Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un 

stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece; Mārtiņš Āboliņš, Citadele bankas economist un  

Ivars Austers, Latvijas Universitātes profesors. Diskusijas vadīja Inese Vaivare, biedrības 

LAPAS direktore un viena no brīvprātīgo kustības #paliecmājās veidotājiem. Diskusijas video 

iespējams apskatīt šeit.  

Diskusiju cikls tika veidots ar mērķi godināt vēsturi, bet ar skatu nākotnē, par vīziju par to, kādā 

sabiedrībā vēlamies dzīvot. Noslēdzot diskusiju ciklu, klātesošie bija vienisprātis, ka Miķeļa Valtera 

dienai jākļūst par ikgadēju pasākumu demokrātijas stiprināšanai. Iespēju vēlreiz noskatīties visu Miķeļa 

Valtera dienas diskusiju ciklu atradīsiet šeit.   

 

Memoranda padome diskutē par Ministru noteikumu institūtu 

26.maijā notika ikmēneša NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, kurā Tieslietu 

ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols informēja par konceptuālo ziņojumu “Ministra 

noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums”. Ministru noteikumi paredz piešķirt ministriem 

tiesības izdot trešajām personām saistošus normatīvos aktus bez Ministru kabineta locekļu kolektīvas 

politiskās izšķiršanās, ar nosacījumu, ka parlaments tiem sniedzis tiešu un skaidru pilnvarojumu. 

Paredzēts, ka ieviešot ministra noteikumu institūtu, samazināsies Ministru kabinetā izskatāmo 

normatīvo aktu projektu skaits, līdz ar to prognozējams administratīvā sloga samazinājums Valsts 

kancelejai un Ministru kabinetam. Bet vienlaikus tas ietekmē sabiedrības līdzdalību, ja atsevišķa 

noteikumu grupa tiks pieņemta ārpus Ministru kabineta sēdēm.  

Sēdē NVO pārstāvji norādīja, ka šādai iecerei saskata vairākus būtiskus riskus: 

1) apsveicami, ka tiek meklēti risinājumi, kā uzlabot procesus, bet sabiedrības līdzdalības 

mehānismiem jābūt nodrošinātiem un, ja ievieš šādu institūtu, sabiedrības līdzdalība ministriju līmenī 

ir jāuzlabo; 

2) nekļūst skaidrs, kā nošķirs tehniskos noteikumus no saturiskajiem – kur un kādi kritēriji, lai 

tas būtu skaidrs un nepakļauts politiskām iegribām; 

3) jau šobrīd ir zema ministriju juridisko pārstāvju kapacitāte, taču šis institūts paredz lielāku 

slodzi juridiskajiem departamentiem; 

4) institūts paredz atteikšanos no “4 acu principa”; 

5) nav skaidrs, kā jaunie noteikumi iekļausies tiesību aktu hierarhijā, ministru noteikumi nevar 

būt līdzvērtīgi Ministru kabineta noteikumiem; 

6) ideja par vienas minsitrijas jautājumiem ir pretrunā vērojamām tendencēm, ka jautājumi 

kļūst arvien horizontālāki.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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Informējam, ka konceputālo ziņojumu par Ministru noteikumu ieviešanu tiek plānots iesniegt Valsts 

sekretāru sanāksmē š.g. 4.jūnijā, tādēļ aicinām nevalstiskās organizācijas informēt Latvijas 

Pilsonisko alianse, rakstot uz alianse@nvo.lv, vai konceptuāli piekrītat šādai iecerei, kā arī, vai 

saredzat riskus, kādi var iestāties turpmāk piešķirot ministriem tiesības izdot trešajām personām 

saistošus normatīvos aktus bez Ministru kabineta locekļu kolektīvas politiskās izšķiršanās, kas arī 

nozīmē – bez Valsts sekretāru sanāksmes procedūras. Šeit var iepazīties ar konceptuālo ziņojumu un 

izziņu, kurā var arī iepazīties ar līdzšinējiem iebildumiem un priekšlikumiem.  

Sēdē Valsts kanceleja informēja, ka ir apstiprināta stratēģiskā iniciatīva ”Sabiedrības līdzdalība – 

atslēga demokrātijas nākotnei”, ko īstenos Valsts kanceleja, sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko 

aliansi. Iniciatīvas ietvaros plānots stiprināt arī Memoranda padomes darbību, nodrošinot darba 

grupas par nevalstiskajam sektoram būtiskiem jautājumiem, samaksa par nevalstisko 

organizāciju pārstāvju ekspertīzi un sabiedrisko attiecību aktivitātes. Detalizētāk par aktivitātēm un 

nevalstisko organizāciju iespēju līdzdarboties. 

Nākamā Memoranda padomes sēdes notiks 17.jūnijā, kurā Kultūras ministrija ziņos par Saliedētas 

un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi.  

 

Apmācības mazākumtautību NVO “Komunikācijas etiķete e-vides dialogam” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstisko 

organizāciju (NVO) pārstāvjus, īpaši 

mazākumtautību NVO, piedalīties tiešsaistes 

apmācībās “Komunikācijas etiķete e-vides 

dialogam”. Apmācības notiks 9.jūnijā plkst. 10.00 – 

12.00 tiešsaistes platformā Zoom. Tikšanās laikā būs 

iespēja uzzināt par klausīšanās un runāšanas 

komunikatīvajām prasmēm, barjerām, kuras traucē, par 

dialogu neaizvietojamību cieņpilnā, ilglaicīgā 

komunikācijā.  

Apmācībās plašāk tiks  apskatītas šādas tēmas: 

 Kas ir Dialogs? 

 E-komunikācijas etiķete telefonsarunā, e-pastā, 

SMS, Skype, Zoom u.c. 

 Kādēļ svarīgi saglabāt dialogu “cilvēks-cilvēks”? 

 Dialoga “cilvēks – (e-vide) – cilvēks” priekšrocības un trūkumi. 

 

Apmācību lektore ir biedrības “Mediācijas telpa” pārstāve Lolita Terēze Nicmane - praktizējoša 

mediatore, juriste ar zināšanām un pieredzi krīzes intervencē, līdzgaitniecībā un brīvprātīgā darba 

organizēšanā, projektu vadībā. 

Apmācību dalībniekiem būs iespēja uzdot arī sev interesējošus jautājumus. Lai piedalītos apmācībās un 

saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 8. jūnijam 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.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-202-3
https://docs.google.com/forms/d/1HB-4TIWIqbv7C7jDjuvpoo-1CJ1Kc9YnBD-FLnM_xBg/viewform?edit_requested=true
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Dokumentu pārvaldības rīki Word, Excel un mākoņprogrammās 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Microsoft Latvia 

aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus un aktīvos 

iedzīvotājus 4. jūnijā plkst. 10.00 – 12.00 piedalīties 

praktiskā vebinārā “Dokumentu pārvaldības rīki 

Word, Excel un mākoņprogrammās”, kurā tiks stāstīts 

par dokumentu veidošanu un glabāšanu. 

Lai gan lielākoties visi datorlietotāji pārzin un regulāri 

strādā ar Microsoft Word un Microsoft Excel, tomēr no 

piedāvātajām programmu iespējām tiek izmantota pavisam 

neliela un labi pazīstamā daļa. Šis praktiskais vebinārs 

piedāvā vienreizēju iespēju paplašināt savas zināšanas un 

uzzinātu vairāk arī par retāk lietotajām funkcijām, 

kuras var būtiski palīdzēt ikdienas darba procesā. 

Apmācību pirmajā daļā Datorzinību centra pārstāve Ieva Apine-Kurmiņa stāstīs par Word un Excel 

funkcijām un mazāk zināmiem risinājumiem, kas var palīdzēt tekstu un datu apstrādē. Savukārt, 

apmācību otrajā daļā tehnoloģisko risinājumu speciālists Viktors Meirāns no Crayon Latvia pastāstīs par 

dokumentu glabāšana, rediģēšanu un koplietošanu “mākoņos”. Pieteikties apmācībām aicinām līdz 

3.jūnijam šeit.  

 

Šovasar būs pieejama e-apmācību platforma! 

Kopš 2018. gada seši partneri: The Wheel, Latvijas Pilsoniskā 

alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An 

Cosán, Sivis Study Centre un Arengukoostöö Ümarlaud –

AKÜ ir apvienojušies projektā “SCOPE –Skills Recognition, 

Capacity Building, and Professional Education for the Third 

Sector” ar mērķi izveidot e-apmācību programmu NVO 

sektoram. 

Projekta īstenošanas laikā projekta partneri ir izstrādājuši 

tiešsaistes mācību saturu un izveidojuši modernu e-

apmācības platformu, lai ikvienam un jebkurā vietā tiktu 

nodrošināta pieejama apmācība.  2020. gada maijā tika 

pabeigta otrā izmēģinājuma frāze un 2020. gada vasarā SCOPE platforma būs atvērta ikvienam 

interesentam, piedāvājot iespēju apgūt pamatiemaņas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 

Kopumā e-apmācības platforma aptvers piecas tēmas: organizācijas pārvaldība, finanšu pamati, 

komunikācija, risku vadība un līdzekļu piesaistīšana. 

Šīs platformas galvenā mērķauditorija ir nelielas, līdz 5 darbiniekiem lielas organizācijas, bet ikviens 

tiks  laipni aicināts uzzināt vairāk vai atsvaidzināt zināšanas par NVO sektoru Īrijā, Latvijā, Apvienotajā 

Karalistē, Somijā un Igaunijā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1wC_HWgyVpU0CPMcb7V3jzgsVIDjI0hazZabEgJxRM5Y/viewform?edit_requested=true
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Pēc e-apmācības moduļa pabeigšanas būs iespēja saņemt un dalīties sociālajos medijos ar digitālo 

nozīmīti. Nozīmītes apstiprinās lietotāju prasmes un kompetences atbilstoši EQT, ECTS, ESCO 

standartiem, izceļot e-apmācības iespējas. 

 

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. 

 

LPA biedru saimei pievienojusies Latvijas Mednieku savienība! 

Darām zināmu, ka LPA padomes sēdē, kas notika 22. maijā , 

padome lēma par jauna biedra uzņemšanu, un tagad mūsu biedru 

lokam pievienojusies arī Latvijas Mednieku savienība! 

Vieni no galvenajiem Latvijas Mednieku savienības noteiktajiem 

mērķiem ir: vienot medniekus kopīgai organizētai rīcībai un 

pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;  veicināt 

Latvijas dabas un vides aizsardzību - dabas resursu un vides 

kvalitātes ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu Latvijas 

sabiedrībai un Latvijas medniekiem; piedalīties medību nozari 

ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādāšanā un 

apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās; sabiedrības izglītošana, tajā skaitā 

bērnu un jauniešu izglītošana saistībā ar dabas un vides aizsardzību, kā arī medniecību;  palīdzības 

sniegšana valstij ārkārtas situācijās - epizootiju apkarošanā.  

Plašāk ar Latvijas Mednieku savienības darbību var iepazīties šeit.  Šobrīd LPA apvieno 129 biedrus, 

par kuriem vairāk var uzzināt šeit.   

 

Sākot ar jūniju, ir atļauta neformālā izglītība klātienē! 

Informējam, ka Ministru kabinets 2020. gada 21. maijā mainīja 

nosacījumus izglītības programmu klātienes nodrošināšanā, kas 

nozīmē, ka arī nevalstiskās organizācijas no 1.jūnija varēs rīkot 

klātienes mācības, ar nosacījumu, ka ievēros noteiktos drošības 

pasākumus. 

Jaunā kārtība nosaka, ka sākot ar š.g. 1. jūniju ir atļauti profesionālās 

tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu mācību procesi klātienē, tai skaitā 

pārbaudījumu norise, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

 pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki; 

 nosacījumi tiek attiecināti arī uz privātām iekštelpām un ārtelpām; 

 pasākuma laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.lms.org.lv/
https://nvo.lv/lv/musejie/
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 pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību 

dalībniekiem. 

 

Ir izsludināts pirmais AIF projektu konkurss vairākgadu projektiem! 

Sākot ar šodienu, 29. maiju, līdz pat 29. jūlija plkst. 

14:00, Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas  

ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus pirmajā 

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu 

konkursā. Tas ir konkurss biedrību un nodibinājumu 

vairākgadu projektu īstenošanai demokrātijas 

kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā. Konkursā var 

piedalīties jebkura organizācija, kura jau darbojas šajās 

jomās un kurai ir ilgtermiņa redzējums, kā ar savu 

projektu veicināt demokrātijas kultūras un cilvēktiesību 

stiprināšanu.  

Tā kā šī konkursa fokuss vērsts uz projektiem, kuriem ir ilgtermiņa ietekme, arī aktivitāšu īstenošanas 

periods ir no diviem līdz pat četriem gadiem ar maksimālo piešķīruma summu 105 000 eiro. 

Organizācijas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas tiek aicinātas rūpīgi iepazīties ar Stratēģisko 

projektu konkursa nolikumu latviešu, krievu vai angļu valodā. Projektu pieteikumi jāsagatavo un 

jāiesniedz tikai latviešu valodā. 

Ja organizācijas mērķi neatbilst šī ilgtermiņā konkursa nosacījumiem, rosinām izpētīt nākamā AIF 

projektu konkursa nolikumu. Tas ir Rīcības projektu konkurss steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības 

iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai periodā no 2 līdz 12 mēnešiem ar atbalstu vienam 

projektam līdz 10 000 eiro. Šis projektu konkurss tiks izsludināts jau 19. jūnijā. Plašāk par 

izsludināto projektu konkursu lasiet šeit.  

 

Spēcīgiem AIF projektiem aicina veidot partnerības ar Islandi, Lihtenšteinu un 

Norvēģiju! 

Viens no Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbības virzieniem ir divpusējo sadarbības iniciatīvu 

atbalstīšana starp Latvijas biedrībām un nodibinājumiem un donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas 

un Norvēģijas) organizācijām. 15. maijā tiešsaistē notika pirmais AIF koordinētais partnerību 

veidošanas pasākums, kurā satikties sadarbībā ieinteresētajām organizācijām, un tajā piedalījās 38 

organizācijas – 13 no donorvalstīm (2 no Islandes un 11 no Norvēģijas) un 25 no Latvijas. 

Islandes un Norvēģijas organizācijas pārstāvēja gan apkaimju un kopienu kustības, gan cilvēktiesību 

aizsardzības organizācijas kā arī organizācijas, kas darbojas kultūras un mūžizglītības jomās. Vairāk par 

AIF rīcībā esošo informāciju un kontaktiem saistībā ar donorvalstu organizācijām var uzzināt, 

konsultējoties pie AIF divpusējās un reģionālās sadarbības koordinatores Katrīnas Idū, rakstot 

katrina.idu@activecitizensfund.lv vai zvanot 20240496. Plašāku informāciju kā veidot partnerības 

var atrast šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/nolikumi/02_AIF_Strategiskie_projekti_nolikums_LV.pdf
https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/nolikumi/03_AIF_Strategiskie_projekti_nolikums_RUS.pdf
https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/nolikumi/01_ACF_Latvia_Call_1_ENG.pdf
https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/nolikumi/01_AIF_Ricibas_projekti_nolikums_LV.pdf
https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/nolikumi/01_AIF_Ricibas_projekti_nolikums_LV.pdf
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/ir-izsludinats-pirmais-aif-projektu-konkurss-vairakgadu-projektiem.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/specigiem-aif-projektiem-veidojiet-partneribas-ar-islandi-lihtensteinu-un-norvegiju.html?fbclid=IwAR1BiCDxWYQhvYAHBgCoUfoSLFEHril1mFPdRraq7SDaFzikRuLfXfVCb1E
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“Biedru telpā” -  LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA, valdes 

priekšsēdētāja Kristīne Garina. 

LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka ir nevalstiska organizācija, 

kas aizstāv lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības. Vieni 

no galvenajiem organizācijas mērķiem ir: vienlīdzīgas attieksmes un 

LGBT nediskriminācijas veicināšana; LGBT tiesību ievērošanas 

uzraudzība un aizstāvība; sadarbība ar Amnesty International un citām 

nevalstiskajām organizācijām; informatīvo materiālu veidošana par LGBT tiesībām; atbalsts LGBT 

sabiedrībai, organizējot kultūras un izglītojošus pasākumus, kā arī veltot īpašu uzmanību veselības 

aprūpes pieejamībai. Vairāk par organizācijas aktualitātēm lasiet  mūsu “Biedru telpas” intervijā ar 

LGBT un viņu draugu apvienības MOZAĪKA valdes priekšsēdētāju Kristīni Garinu. 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.  

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Kļūsti par Latvijas ANO jauniešu delegātu! 

Jauniešu organizācija “Klubs “Māja”- jaunatne 

vienotai Eiropai” izsludina konkursu jauniešiem, 

vecumā no 18 līdz 26 gadiem, lai atrastu nākamo 

Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu 

delegātu. Konkurss norisināsies trīs kārtās - pirmā 

kārta, kurā jauniešiem ir jāiesniedz savs CV un 

motivācijas vēstule norisināsies no 25.maija līdz 

15.jūnijam. Jaunieši tiek aicināti savus pieteikumus 

nosūtīt uz e-pasta adresi ano@klubsmaja.lv. 

Pretendenti, kuri būs sevi vislabāk parādījuši tiks 

aicināti uz interviju un zināšanu pārbaudi jeb otro 

konkursa kārtu.  

ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, 

kuras mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību savas 

valsts pārvaldē, kā arī informēt jauniešus par ANO aktualitātēm. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no 

savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu 

redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, 

kā arī veidot sadarbību ar citu valstu jauniešu delegātiem. Latvijas ANO Jauniešu delegāts veic 

savus pienākumus brīvprātīgi. Plašāku informāciju par pieteikšanos iespējams atrast šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__lgbt_un_vinu_draugu_apvienibas_mozaika
https://www.ljp.lv/klusti-par-latvijas-ano-jauniesu-delegatu?fbclid=IwAR1wIs6RFcGJ3UoZGdQItYdXIJxiP59wogrQGNSuOXP5OX2QQzBd-oUNalM
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Pielaikot izvēli. Spēle par lēmumiem demokrātijā. #parunāsim? 

4.jūnijā plkst.18.00-19.30 notiks Sarunu festivāla 

LAMPA organizēta saruna ar spēles elementiem kopā 

ar domnīcas Providus vadošo pētnieci un politoloģi 

Ivetu Kažoku, kurā būs iespēja  iztēloties sevi trīs 

dažādās situācijās un lomās, kurās nepieciešams 

pieņemt lēmumus kā demokrātiskas sabiedrības 

loceklim.  

Sarunu vietā diskusijas daļēji norisināsies mazās 

cilvēku grupās, tāpēc vietu skaits uz katru sarunu ir 

ierobežots, un piedalīties varēs tikai iepriekš reģistrējušies dalībnieki. Dalība ir bez maksas, reģistrēties 

pasākumama iespējams šeit.  

Sarunu vietā satiekas un ar video zvana palīdzību par iepriekš noteiktu tēmu sarunājas jebkurš 

interesents. Tā ir vieta, kur izteikt savu viedokli, ieklausīties citos sarunas biedros, iepazīties ar iepriekš 

nesastaptiem cilvēkiem un izbaudīt cilvēcisku komunikāciju. Sarunu vieta nav lekcija, bet iespēja 

viedokļu apmaiņai. Plašāk par pasākumu var uzzināt šeit.  

 

Latvijas Samariešu apvienība saņēmusi Rīgas pašvaldības pateicību par atbalstu 

ārkārtējās situācijas laikā 

Trešdien, 27. maijā, Rīgas domes pagaidu 

administrācijas vadītājs Edvīns Balševics un 

Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte 

svinīgā pasākumā Rātsnamā sirsnīgi pateicās 

uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem par sniegto 

ieguldījumu, atsaucību un atbalstu pašvaldības 

sociālajai sistēmai ārkārtējās situācijas laikā. 

Rīgas domes pateicību, izsakot paldies par sirdsdarbu, 

atsaucību un atbalstu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās 

sistēmas darbiniekiem un Rīgas iedzīvotājiem ārkārtējās 

situācijas laikā saņēma Slimību profilakses un kontroles 

centra kolektīvs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kolektīvs, Evaņģēlisko Kristiešu 

draudzes „Zilais Krusts” nakts patversme, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Republikas Zemessardze, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde, biedrība „Latvijas 

Samariešu apvienība”, fonda „Make Room” kolektīvs un direktors Miks Celmiņš, A/S „Panorama 

Holding” un iepirkšanās centra „Olimpia” vadība. Plašāk par pasākumu citiem pateicības saņēmējiem 

iespējams uzzināt šeit.  

 

 

 

 

 

FOTO: STAŅISLAVS KOKŠAROVS 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://bit.ly/2LTH0la
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(21/2020) 29.05.2020 

12 

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 

 

 

Vides organizācijas aicina parakstīt petīciju bišu glābšanai 

Latvijas Dabas fonds, Pasaules dabas fonds, Ekodizaina kompetences 

centrs, kā arī Latvijas Biškopības biedrība aicina parakstīt petīciju, kas 

pieprasa Eiropas Savienībā (ES) pakāpeniski samazināt sintētisko pesticīdu 

lietošanu. 

Pēc ekspertu norādījumiem, bites ir ļoti jūtīgas pret miglošanu saulainā 

laikā. Lai arī likums neaizliedz miglot laukus ar fungicīdiem pa dienu, ir 

svarīgi, lai tas tiek darīts laika apstākļos, kad bitēm un citiem 

apputeksnētājiem var nodarīt potenciāli vismazāko kaitējumu. 

Eiropas pilsoņu iniciatīva Glābiet bites un lauksaimniekus aicina ikvienu 

parakstīt petīciju, kuras mērķis ir līdz 2035.gadam panākt pakāpenisku sintētisko pesticīdu 

izskaušanu. Pētīciju iespējams parakstīt šeit. Plašāk par šo tēmu lasiet šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 
Aicina uz “#KatluRevolūciju” 

Latvijas Restorānu biedrība aicina katru dienu plkst.18 skandināt katlus 

un pannas, protestējot pret valdības un Saeimas īstenoto politiku.  

Biedrības viceprezidents un restorāna “36. līnija” līdzīpašnieks Lauris 

Aleksejevs stāsta, ka liks lietā katlus un pannas, lai atgādinātu politiķiem par 

neizpildītiem solījumiem. To skaitā esot pazeminātais pievienotās vērtības 

nodoklis (PVN). Tas viesmīlības nozarei tika solīts apmaiņā pret 

Ģenerālvienošanās noslēgšanu. 

Akcijā “#KatluRevolūcija” piedalīsies sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumi visā Latvijā - gan skolu ēdinātāji, gan reģionu ģimenes 

kafejnīcas, gan Rīgas dzīvesstila restorāni.Vienlaikus akcijai pievienoties 

aicināts ir ikviens, kas jūtas pievilts un uzskata, ka sabiedrībai ir jāpauž 

protests. 

Biedrībā norādījusi, ka pašlaik 19 no 28 Eiropas Savienības valstīm viesmīlības nozarei tiek piemērots 

pazeminātais PVN. Turklāt tūrisma nozares glābšanai vairums valstu krīzes valstis ieviesušas papildu 

atbalsta pasākumus, tai skaitā, Igaunija un Lietuva. Biedrības aplēses liecina, ka pazeminātās PVN 

likmes ieviešana vēl šogad ļautu izglābt 4000 darbavietas. Plašāk par šo tēmu var lasīt šeit.  

 

Izsludināts Karostas vides projektu konkurss 

Jau otro gadu Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi 

izsludina vides projektu konkursu.  

Projektu konkursā tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas par SEZ teritorijā iekļautās Karostas mikrorajona 

dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu. Savas idejas projektu konkursā var pieteikt ikviena 

nevalstiskā organizācija vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa. Konkursa prioritātes ir: 

1) dabas vides atjaunošana un nostiprināšana, 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/vides-organizacijas-aicina-parakstit-peticiju-bisu-glabsanai-14241802?fbclid=IwAR3uDWBPWLfDpwsjnT2NTanX6eGxuCJWi7tEJiMtW97jNc6qhvjTuf7JVdA
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sabiedriskas-edinasanas-uznemumi-aicina-protesta-skandinat-katlus-un-pannas.a361150/?utm_source=ZDpoust&utm_campaign=marketing&utm_medium=FB&fbclid=IwAR27rYeSL7fvI10eQm3PvrCsbD5Sb289FZWYLQ5Vn8G-rpnhFutZV7EMetc
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2) iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 19. jūnijs. Nolikumu un pieteikuma anketu, iespējams 

lejuplādēt šeit.  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā Programmas, „Atbalsts apkaimei”. 

Potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu 

sagatavošanu, piesakot tikšanos vai uzdodot jautājumu e-pastā liepajasfonds@gmail.com . 

 

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam, centrā “POGA” pieejamas jaunas 

tehnoloģijas bērniem ar kustību traucējumiem 

Turpmāk Bērnu rehabilitācijas centrs “POGA”, pielietojot jaunākās 

tehnoloģijas, varēs nodrošināt bērniem ar kustību traucējumiem 

pilnvērtīgu rehabilitāciju arī mājās, jo pateicoties Borisa un Ināras 

Teterevu fonda dibinātājas mecentātes Ināras Teterevas ziedojumam 

būs iespēja iegādāties pirmos 20 terapeitiskos kostīmus – Mollii 

supervaroņu tērpus. Jaunā tehnoloģija ievērojami atvieglos bērnu 

fizisko stāvokli un ar vecāku asistēšanu ļaus saņemt fizioterapeita atbalstu attālināti. 

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa noteikto ierobežojumu dēļ rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 

centrā “POGA” atsākta paaugstinātas drošības režīmā, un ikdienas pakalpojumus iespējams sniegt 

mazākam skaitam pacientu kā ierasts. Bērniem ar cerebrālo trieku ir svarīgi, ka rehabilitācija notiek 

regulāri un netiktu zaudēts laiks bērnu attīstībai. Taču šie bērni ietilpst Covid-19 riska grupā, jo plaušu 

nepietiekamas funkcionēšanas dēļ infekcijas gadījumā nopietni tiek apgrūtināta elpošana. Līdz ar to 

vitāli svarīga iespēja turpināt rehabilitācijas procesu attālināti, un Mollii tērpi ir būtisks priekšnoteikums 

tā īstenošanai. 

Līdzekļi “supervaroņu tērpu” iegādei tiek vākti labdarības platformā Ziedot.lv www.ziedot.lv/poga. Ar 

ERAB atbalstu katrs eiro, ko no 2020.gada 1.aprīļa līdz 1.oktobrim Bērnu rehabilitācijas centra 

“POGA” atbalstam ziedos privātpersonas, tiks dubultots. Mecenāte Ināra Tetereva aicina arī citus 

iesaistīties un atbalstīt bērnus ar kustību traucējumiem. Lasiet plašāk šeit.  

 

Biedrība “Mēs Bernātiem” piedāvā izmaiņas likumā cīņai ar kāpu izbraukāšanu 

Papes dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas ietver daudzveidīgas ekosistēmas. Viena no 

vērtībām ir mežainās un vairāk nekā 30 metru augstās piekrastes kāpas. Taču pēdējā laikā tās aizvien 

vairāk atgādina moto trases, ko izbraukā ekstrēmo izjūtu cienītāji gan no Latvijas, gan Lietuvas. 

Aptuveni 10 kilometru posmā no Jūrmalciema līdz Papes Priediengalam ir septiņi kalni jeb augstās 

kāpas, kas visas ir cietušas no latviešu un lietuviešu motobraucēju patvaļas. Lai ar to cīnītos, 

biedrība “Mēs Bernātiem” gatava iesniegt savus priekšlikumus izmaiņām likumos. Plašāk lasiet 

šeit. 

 

 

 

 

http://www.nvo.lv/
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IV NVO sektorā Latvijā 

Radošo personu atbalstam notiks trīs labdarības autokoncerti 

Jūnija sākumā, 4.- 6.jūnijam,  tirdzniecības centra “Domina Shopping” 

jumta stāvvietā norisināsies trīs labdarības autokoncerti, kuros muzicēs 

grupas “Carnival Youth”, “Dziļi violets”, “Dakota”, “Ducele” un 

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) klaviertrio. 

Labdarības koncertu mērķis ir atbalstīt projektu “Dots devējam 

atdodas”, tāpēc visi līdzekļi par iegādātajām biļetēm tiks novirzīti 

radošo jomu pārstāvju atbalstam, kuri Covid-19 izraisītās krīzes 

dēļ palikuši bez iztikas līdzekļiem. Ziedošanas kampaņa “Dots 

devējam atdodas” sniedz iespēju katram, kurš to vēlas, pateikties radošajiem cilvēkiem, kuri krīzes dēļ 

nevar nopelnīt sev iztiku. Projektam iespējams ziedot portālā ziedot.lv. Plašāk par labdarības koncertiem  

lasiet šeit.  

 

Iespēja saņemt bezmaksas psiholoģisku atbalstu 

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, 

daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Lai izvairītos no 

krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. 

Reaģejot uz šīm problēmām, Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā ir 

apkopota informācija par dažādām organizācijām, kas krīzes laikā sniedz 

bezmaksas psiholoģisku palīdzību un atbalstu bērniem, jauniešiem, vecākiem, 

pedagogiem un ikvienam, kam tā ir nepieciešama. Informācija pieejama šeit.  

 

Vidzemes iedzīvotāji aicināti aizpildīt aptauju par Igaunijas-Latvijas pārrobežu 

programmas prioritātēm 2021.-2027. gadam 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina atbalstīt Igaunijas-

Latvijas programmas iniciatīvu un aizpildīt anketu par 

nākamā programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm. 
Aptauju īpaši aicināti aizpildīt valsts iestāžu, pašvaldību, 

nevalstisko organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji u.c. 

Pārrobežu programmas pārstāvji norāda, ka atbildes ir būtiski 

saņemt gan no tiem, kuriem ir jau pieredze Igaunijas- Latvijas 

pārrobežu projektu īstenošanā, gan arī no tiem, kas savus spēkus 

vēl nav izmēģinājuši. 

Sniegtās atbildes tiks apkopotas un analizētas, lai noteiktu nākamās Igaunijas-Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas stratēģiskos mērķus 2021.-2027. gadam. Aptauju latviešu valodā iespējams 

atrast šeit.  Atbildes var iesniegt līdz 5. jūnijam. Plašāku informāciju par projektu iespējams atrast šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi
https://ej.uz/EstLat_2021-2027_LV
https://estlat.eu/en/about-estlat/programme-2021-2027
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Programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā SC1 izsludināti neplānoti Covid-19 

konkursi 

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi piecus jaunus projektu 

konkursus programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā 

“Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” Covid-19 

tematikā. EK informē, ka tie ir iepriekš neplānoti projektu 

konkursi, kas sagatavoti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. 

Līdz 2020. gada 11. jūnijam projektu pieteicēji tiek aicināti 

iesniegt priekšlikumus pētniecībā un inovācijās ar mērķi 

ieviest plaša mēroga, taču īstermiņa veselības jomas 

risinājumus, veicinot operatīvu reakciju uz Covid-19 pandēmiju. Projekta pieteikumā jāapsver gala 

lietotāju (end-users), tostarp pilsoniskās sabiedriskās organizācijas un/vai stratēģisko partneru 

iesaistīšana projektā. Plašāk par jaunajiem projektu konkursiem lasiet šeit.  

 

Notiks vebinārs “Kompensācijas NVO darbiniekiem” 

NVO nams aicina NVO pārstāvjus pieteikties vebināram “Kompensācijas NVO darbiniekiem”. Plašāk 

ar programmu iespējams iepazīties šeit. Vebinārs notiks tiešsaistē, NVO nama Facebook kontā, 3. 

jūnijā no plkst. 14.00 līdz 17.00. Semināru vadīs lektore Jadviga Neilande, nodokļu un grāmatvedības 

konsultante. Tiešraides laikā NVO nama Facebook kontā varēs uzdot jautājumus lektorei. Arī iepriekš 

iespējams uzdot jautājumus. Reģistrēties iespējams šeit.  

 

ĀM informē par starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem uz Latviju un 

ceļojuma brīdinājumiem 

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju Ārlietu ministrija (ĀM) aicina 

atturēties no braucieniem ārpus Latvijas un jo sevišķi ārpus 

Baltijas valstīm, izņemot ārkārtas gadījumus un gadījumus, 

kad personai no Latvijas jāatgriežas savā mītnes valstī. Tas 

attiecas uz jebkuras ārvalsts apmeklēšanu neatkarīgi no tā, kāds 

ir saslimstības līmenis tajā un kādus saslimstību ierobežojošus 

pasākumus šī ārvalsts ir noteikusi. Informācija par brīvu personu 

kustību Baltijas valstīs pieejama šeit. 

Saskaņā ar valdības rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” personu un transportlīdzekļu 

pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām ir 

aizliegta. Ārlietu ministrijas apkopoto sarakstu par ārvalstu ieviestajiem sabiedriskajiem un ieceļošanas 

ierobežojumiem Covid-19 laikā skatīt šeit, informācija tiek regulāri precizēta. Detalizētus ceļojuma 

brīdinājumus par atsevišķām valstīm var skatīt šeit. Plašāku informāciju iespējams atrast šeit. 

 

Aptauja mazākumtautību NVO 

Lai sniegtu atbalstu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO) visos 

Latvijas reģionos un veicinātu efektīvāku mazākumtautību līdzdalību pilsoniskās sabiedrības 

attīstībā, Kultūras ministrija vēlas veikt aptauju, par to, kādi atbalsta pasākumi ir aktuāli 2020.gadā, lai 

veicinātu mazākumtautību līdzdalību. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65997-latvijas-valstspiederigo-iespejas-parvietoties-baltijas-valstis
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Mazākumtautību NVO pārstāvji aicināti sniegt savus viedokļus un priekšlikumus par piedāvātā 

atbalsta mērķi, atbalsta pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī par nevalstiskās 

organizācijas situāciju COVID-19 vīrusa izplatības dēļ, aizpildot aptauju. Organizāciju viedoklis ir 

ļoti svarīgs, lai izveidotu pārdomātu, atbilstošu un konkrētu atbalsta pasākumu saturu, kas palīdzētu 

mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām aktīvāk un efektīvāk piedalīties pilsoniskās sabiedrības 

veidošanas un attīstības procesā. Aptauja ir pieejama šeit.   

 

Parlaments gatavs darbam e-Saeimas režīmā 

Saeima ir viens no pirmajiem parlamentiem 

pasaulē, kas ir gatavs Covid-19 izraisītās 

krīzes laikā strādāt pilnībā attālināti. 
Pateicoties jaunajam e-Saeimas rīkam, 

parlamenta sēdes tagad var noturēt attālināti, 

deputātiem uzturoties arī ārpus parlamenta 

telpām. 

Pirmā attālinātā parlamenta sēde, izmantojot e-

Saeimas rīku notika 26.maijā. Jaunais rīks ir 

unikāls, tieši Saeimas vajadzībām izveidots 

informācijas tehnoloģiju risinājums.  

Tas nodrošina parlamenta sēdes svarīgākās 

funkcionalitātes – iespēju deputātiem gan 

debatēt, gan balsot par Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem. Abas šīs funkcijas darbojas 

tiešsaistes režīmā reālajā laikā. 

Deputāti e-Saeimas videi var pieslēgties īpašā interneta vietnē, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli 

– e-parakstu. Parlamentārieši sēdei var pieslēgties, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu. Plašāk 

par e-Saeimu lasiet šeit.  

 

V LV portālā 
Valdība apstiprina COVID-19 likumprojektu pasākumiem un atbalsta 

mehānismiem 

Ceturtdien, 28. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) izstrādāts 

Valsts apdraudējuma sakarā ar COVID-19 izplatību un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

likumprojekts. Tā mērķis ir noteikt tiesisko regulējumu COVID-19 pandēmijas valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem pēc ārkārtējās situācijas 

beigām, kamēr vien būs nepieciešami īpaši pasākumi un atbalsta mehānisms COVID-19 apdraudējuma 

un tā seku novēršanai. 

Tiek prognozēts, ka, ja vien epidemioloģiskie apstākļi būtiski nepasliktināsies, ārkārtējā situācija 

Latvijā pēc 2020. gada 9. jūnija tiks atcelta. Ņemot vērā, ka visus ierobežojumus, kas noteikti sakarā 

ar COVID-19 izplatību, nav iespējams atcelt līdz ar ārkārtējās situācijas beigām, ir izstrādāts attiecīgais 

likumprojekts. Tāpat, jāņem vērā, ka personu tiesību īstenošanā būs nepieciešams noteikt papildu 

kritērijus un ierobežojošus nosacījumus uz ilgāku laika periodu, kā arī joprojām būs nepieciešami īpaši 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HVV_8Oy6IEiRrRQrwoaQapTvJzvjo4pBmwbB5yBFgltUOVlZTTIwWVozT0JYMVVDTUxVMzlUNzhIQS4u
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28981-parlaments-gatavs-darbam-e-saeimas-rezima
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pasākumi un atbalsta mehānismi COVID-19 seku pārvarēšanai, līdz tiks atrasts efektīvs medicīnisks 

risinājums pandēmijas kontrolei. 

Pozitīva ziņa, ka līdz gada beigām tiek saglabāts jau šobrīd paredzētais atbalsta pasākums attiecībā uz 

publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības nekustama īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai 

samazinājumu komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, 

kuru ietekmējusi ar COVID-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija. Plašāk lasiet šeit. 

 

RTU un VARAM rīko pirmo digitālo triecienfestivālu “Tas ir izšķiroši!” 

Sestdien, 30. maijā, plkst. 18.00 notiks pirmais 

digitālais triecienfestivāls “Tas ir izšķiroši!”, 

aicinot visus interesentus trīs stundas pavadīt 

izklaidējoši izglītojošās aktivitātās, lai gūtu jaunas 

zināšanas par atkritumu šķirošanu un pārstrādi, kā arī 

iedvesmu vides inovācijām un zaļākai dzīvei. 

Festivālu organizē Rīgas Tehniskās universitātes 

(RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

Latvijas-Norvēģijas starptautiskā MBA (Master of 

Business Administration) studiju programma 

“Inovācijas un uzņēmējdarbība”, RTU Dizaina 

fabrika, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un biedrība “Ideju un 

inovāciju institūts”. Festivālu atklās Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis. 

Ideja par festivālu dzima triecienprogrammā “CrisisLab”, ko izveidoja piecas Latvijas augstskolas, lai 

kopējiem spēkiem cīnītos ar Covid-19 krīzes sekām. Festivāls ir studentu komandas atbilde VARAM 

rosinājumam atrast efektīvāko veidu, kā komunicēt ar sabiedrību par drošu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un šķirošanu krīzes laikā. Vairāk par  triecienfestivālu iespējams uzzināt  šeit.  

 

NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada līdz 4.jūnijam 

pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem 

saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un 

apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē. 

Praktisko apmācību ir iespējams organizēt profesionālās kompetences 

apgūšanai, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē 

nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. 

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības 

vai nodibinājumi. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā 

nodarbinātība no jauna izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus 

pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam 

ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attiecības. Plašāk par 

šo iespēju lasiet šeit.  
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/316530-rtu-un-varam-riko-pirmo-digitalo-triecienfestivalu-tas-ir-izskirosi-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/316446-nva-aicina-darba-devejus-lidz-4-junijam-pieteikties-vajadzigo-darbinieku-apmacibai-2020
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VI pasaulē 

 Kultūras solidaritātes fonds 

European Cultural Foundation 22. jūnijā atvērs otro uzsaukumu 

kultūras solidaritātes fondam, kurā projektu iesniegšanas termiņš būs 

2020. gada 14. jūlijs. Fonds atbalsta kultūras iniciatīvas, kas 

globālās pandēmijas krīzes laikā stiprina Eiropas solidaritāti un 

ideju par Eiropu kā kopīgu publisku telpu. Piešķirtā finansējuma 

apjoms var būt no 5000.00-50 000.00 eiro robežās. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Bulgārijā mērķtiecīgi ir mobilizēts kohēzijas politikas finansējums 

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē pirmos svarīgos pasākumus, ko Bulgārija ir veikusi, lai koncentrētu ES 

līdzekļus koronavīrusa uzliesmojuma apkarošanai un no tā izrietošās ekonomiskās un sociālās ietekmes 

novēršanai. Pateicoties iespējām, kas tiek sniegtas saistībā ar investīciju iniciatīvu Coronavirus 

Response, Bulgārijas varas iestādes jau ir ieviesušas darbību kopumu, lai ierobežotu vīrusa 

izplatību un atbalstītu ekonomiku un cilvēku nodarbinātību. 

Varas iestādes 20 miljonus eiro no kohēzijas politikas finansējuma ir novirzījušas, lai palīdzētu valsts 

veselības nozarei labāk reaģēt uz ārkārtas situāciju, iegādājoties jaunu augstākās klases medicīnisko 

aprīkojumu. Vēl 130 miljoni eiro tiks ieguldīti pagaidu nodarbinātības shēmu un subsidētās 

nodarbinātības atbalstīšanā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Tiešsaistes diskusiju platforma Kialo 

Kialo.com ir publisku diskusiju platforma, kas paredzēta, lai tiešsaistē 

strukturizētu debates par sarežģītām tēmām. Šis resurss var palīdzēt 

izkopt  kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes. Kialo ļauj 

pedagogiem veidot virtuālās telpas studentiem, lai viņi varētu strādāt 

kopā ar sarežģītu tēmu risināšanu, vienlaikus dodot studentiem iespēju 

uzdot jautājumus, diskutēt un novērtēt jaunas idejas. Uzzini vairāk par 

platformu šeit.  

 

 

 
 
 

 
Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas 

Pilsoniskā alianse.   
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Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur: 
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