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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA kopā ar atbildīgajām iestādēm meklē risinājumus kā uzlabot NVO 

klasificēšanas noteikumus 

27.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses politikas 

koordinators Artis Zaļūksnis piedalījās e-tikšanās ar 

Tieslietu ministriju (TM), Finanšu ministriju (FM) un 

Valsts ieņēmuma dienestu (VID), kuras laikā tika 

pārrunāta nepieciešamība uzlabot Biedrību un 

nodibinājumu klasificēšanas noteikumus. TM, sagatavojot 

un iepriekš iepazīstinot ar ziņojumu “Priekšlikumi 

pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju 

terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko 

organizāciju sektorā”, secināja, ka klasifikators jāuzlabo, 

jo biedrības un nodibinājumi nevar piemeklēt darbības 

jomai atbilstošu klasifikatoru, tādēļ  pārsvarā netiek izvēlēta konkrēta darbības joma, bet norādīts “Citur 

neklasificēta biedrība vai nodibinājums”.  

TM piedāvā veikt izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot, ka darbības klasifikatora kodu varētu iegūt ar 

gada pārskatu starpniecību VID, kurš šo informāciju nodod Uzņēmumu reģistram. Tas nozīmētu, ka 

jaunās organizācijas, reģistrējoties UR, jau sākotnēji norādītu darbības jomu, savukārt jau 

reģistrētās organizācijas savu darbības jomu norādītu, iesniedzot gada pārskatu. Šādi tiktu 

minimizēts administratīvais slogs NVO sektoram. 

Tikšanās gaitā A. Zaļūksnis norādīja, ka šāds risinājums būtu pieņemams, taču jāņem vērā, ka esošie 

klasifikatori ir jāuzlabo, lai ikviena organizācija var atrast atbilstošu kodu savai faktiskajai 

darbībai. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://likumi.lv/ta/id/278848
https://likumi.lv/ta/id/278848
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_iepazisies_ar_tieslietu_ministrijas_sagatavoto_zinojumu__par_nvo_caurskatamibu


  

(29/2020) 31.07.2020 

2 

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 

 

 

E-tikšanās gaitā tika panākta konceptuāla vienošanās, ka: 

 tiks uzlabots biedrību un nodibinājumu  darbības jomu klasifikators; 

 veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredzētu, ka ikvienai organizācijai ir jābūt UR fiksētai 

darbības jomai. 

 turpināt pārrunas par darbības jomas klasifikatora uzlabošanu, lai tie atbilstu nevalstiskajam 

sektoram, kā arī paredzot mehānismu, kā joma tiek mainīta, ja tas ir nepieciešams. Diskusijas 

laikā tiks meklēti labākie risinājumi, lai netiktu pārkāpta pulcēšanās un biedrošanās 

brīvība. 

Tādējādi turpmāk: 

 Reģistrējot jaunu organizāciju, tiek norādīta darbības joma. 

 Sniedzot gada pārskatus VID, darbojošās organizācijas norāda darbības jomu, kas tālāk tiek 

nodota UR datu aktualizēšanai par attiecīgo NVO. 

 Darbības jomu nomaiņa ir iespējama, bet ar ierobežojumiem. 

 

LPA aicina pārvērtēt Rīgas Domes saistošo noteikumu grozījumu ietekmi uz 

sabiedriskā labuma organizācijām (SLO) 

Latvijas Pilsoniskā alianse 24. jūlijā un 27.jūlijā nosūtījusi vēstules Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai un Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājam  ar aicinājumu 

izvērtēt Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Rīgā” veiktās izmaiņas, kas būtiski pasliktinājušas sabiedriskā  labuma  

organizāciju (SLO) darbības iespējas Rīgā, tai skaitā sniegt atbalstu mazaizsargātām sabiedrības 

grupām un veikt. 

2019. gada nogalē Rīgas dome ir pieņēmusi NĪN atvieglojumu piemērošanas ierobežojumus, nosakot, 

ka no 2020. gada 30. janvāra juridiskai personai tiek piemērots kopējais atlaižu ierobežojums 10 000 

EUR.  Bet SLO atlaižu ierobežojums 5 000 euro. 

Ņemot vērā, ka noteiktie ierobežojumi nodokļa atlaides saņemšanai ir ļoti zemi, tas ietekmē visas SLO. 

Ja nelielām tas ir mazāk jūtams zaudējums, tad lielajām organizācijām, kā piemēram, biedrībai “Latvijas 

Samariešu apvienība” tas ir būtisks finansiāls trieciens. Tāpat Rīgā darbojas biedrība “Free Riga”, kas ar 

aktivitātēm “iedzīvina” pamestos nekustamos īpašumus, nodrošinot telpas tiem, kas īsteno sabiedrisku 

darbību, strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un 

maznodrošinātajiem, uzsāk inovatīvus projektus, un vienlaikus veicina pamesto rajonu ģentrifikāciju. 

Rīgā darbojas vēl virkne citu SLO, kuras palīdz pašvaldībai attīstīties un sniedz atbalstu tās 

iedzīvotājiem, ko administrācija viena nevar paveikt. 

Vēstulēs LPA aicina VARAM un RD Pagaidu administrāciju pievērst uzmanību šim jautājumam, 

izvērtēt grozījumu ietekmi uz SLO un rast risinājumus, kā atbalstīt šādu organizāciju darbu ar dažādiem 

instrumentiem, tai skaitā piemērojot nodokļu atvieglojumus, kas ir īpaši būtiski bezpeļņas sektoram. 
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Aicinām NVO un iedzīvotājus turpināt iesniegt atzinumus par Saliedētas politikas 

pamatnostādņu projektu 

Kultūras ministrija 23. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) pieteikusi izsludināšanai pamatnostādņu 

projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”. Tas 

nozīmē, ka ir sācies pamatnostādņu projekta nākošais posms un katram interesentam ir iespēja turpināt 

iesaistīties šī dokumenta izstrādes procesā, iepazīstoties ar pamatnostādnēm (skatīt šeit) un līdz 6. 

augustam sniedzot savu atzinumu (iebilduma vai priekšlikuma formā): 

 Iebildums tiek rakstīts, ja ir pretenzijas pret pamatnostādņu saturu. Iebildumā jānorāda 

pamatojums jeb argumentus, kāpēc iebilstat, vēlams norādīt redakciju, kāda Jūsuprāt būs labāka 

esošās vietā. 

 Priekšlikumus tiek rakstīts, ja nostāja par pamatnostādņu projektu nav kategoriska. 

Aicinām iedzīvotājus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus būt aktīviem un  turpināt iesaistīties 

pamatnostādņu projekta izstrādē, sūtot savus atzinumus uz e-pastu pasts@km.gov.lv un 

Anita.Kleinberga@km.gov.lv. Plašāku informāciju par iespēju iesniegt atzinumus VSS atradīsiet šeit. 

Kā iepriekš informējām, jūnija vidū Kultūras ministrija publiskoja pamatnostādņu projektu „Saliedētas 

un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”, sniedzot iespēju ikvienam 

interesentam ar to iepazīties un izteikt savu vērtēju, ieteikumus, komentārus, ar ko pamatnostādņu 

projektu būtu nepieciešams papildināt (skatīt šeit). 

Nākamie soļi pamatnostādņu dokumenta izstrādes un sabiedrības iesaistes procesā tiks īstenoti augustā, 

kad būs iespēja sniegt atzinumus Ministru kabineta sēdē (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit) vai 

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

 

LPA diskusijā pie Valsts prezidenta sniedz savus ieteikumus veiksmīgākam ceļam 

uz Latvijas kandidēšanu ANO Drošības padomes 2025. gada vēlēšanās  

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga un LPA Padomes priekšsēdētāja, 

LAPAS direktore Inese Vaivare 27. jūlijā 

piedalījās diskusijā pie Valsts prezidenta Egila 

Levita par Latvijas iespējām un izaicinājumiem, 

kandidējot *Apvienoto Nāciju (ANO) Drošības 

padomes 2025. gada vēlēšanām. Kā diskusiju 

laikā uzsvēra Valsts prezidents, vieta Drošības 

padomē nodrošinās valstij ietekmi miera un 

drošības jautājumos un Latvija šobrīd ir gatava 

piedalīties vēlēšanās, tikai ir rūpīgi jāizsver, ko 

mēs kā valsts vēlamies un kādu pienesumu ar 

savu dalību Drošības padomē varam sniegt.  

Diskusiju laikā, meklējot Latvijas labās prakses piemērus un iniciatīvas, ko izcelt ANO formātā, ar 

saviem ieteikumiem dalījās arī LPA direktore Kristīne Zonberga, rosinot izcelt Latvijas atvērto 

pārvaldība unvisaptverošās valsts aizsardzības sistēmu, kur ikvienam - indivīdam, nevalstiskajam un 

biznesa sektoram, kā arī publiskajai pārvaldei - piešķirta būtiska loma noturības spēcināšanai miera 

apstākļos un sadarbība krīzes situācijā. Savukārt Inese Vaivare īpaši akcentēja nozīmīgo sieviešu lomu 
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miera noturēšanā.  Arī diskusiju dalībnieki pauda viedokli, ka Latvija ir gatava pieteikt sevi uz ANO 

Drošības padomi, bet pirms tam vēl jāveic garšs un rūpīgi pārdomāts sagatavošanās posms.  

*ANO Drošības padome sastāv no piecām pastāvīgajām loceklēm (ASV, Lielbritānija, Francija, 

Krievija un Ķīna) un 10 nepastāvīgajām loceklēm, ko ievēl ANO Ģenerālā asambleja, ievērojot noteiktu 

reģionālo sadalījumu. Latvija ir locekle Austrumeiropas valstu grupā, kam paredzēta viena vieta 

Drošības padomē. Latvija vēl nekad nav bijusi Drošības padomes locekle, un tā kandidēs šim statusam 

2025. gada vēlēšanās. 

 

Aizvadīta NVO ikmēneša e-tikšanās 

30. jūlijā notika ikmēneša NVO e-tikšanās, kuras laikā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

K. Zonberga informēja par nevalstiskā sektora aktualitātēm – iepazīstinot ar jaunāko informāciju no 

banku uzraugošā sektora par situācijas uzlabošanu ar NVO, par paveikto jautājumos, kas saistīti 

ar normatīvo aktu regulējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem un citām jomas 

aktualitātēm. 

K. Zonberga informēja par LPA paveikto līdz šim: 

1) veikta NVO aptauja; 

2) Š.g. 15. jūlijā LPA iniciēta e-tikšanās ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, FM, TM, 

FKTK, FID, Finanšu nozaru asociācijas pārstāvjiem, kā arī tikšanās 24.jūlijā ar FKTK un FNA; 

3) Aizstāvētas NVO intereses: 

 Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektā “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 

2022.gadam” (sniegts atzinums ar iebildumiem, dalība starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē); 

 Atsevišķa komunikācija ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Tieslietu ministriju.  

 E-tikšanās/saskaņošana par TM sagatavoto ziņojumu “Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz 

nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā”. 

 Finanšu ministrijas sagatavotajos Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likumā. 

Tikšanās noslēgumā K. Zonberga norādīja uz LPA darbības turpmākajiem soļiem, kas ietver  LPA 

vadlīniju izveidi, lai veicinātu caurskatāmību un pārdomātu finanšu līdzekļu pieņemšanu, apmācību 

plānošanu un organizēšu bankām un NVO, iesaistīšanos FKTK vadlīniju (rokasgrāmatas) 

papildināšanā un MK noteikumu kā vērtēt reputāciju un noteikumi par rīka izveidi, kas vērtēs banku 

klientus, izvērtēšanu. 

Tikšanos finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras 

ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
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Ar aptauju palīdzību vēlamies noskaidrot Latvijas iedzīvotāju ziedošanas 

paradumus! 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus, 

nevalstiskās organizācijas un biznesa sektora pārstāvjus 

līdz 10.augustam aizpildīt aptaujas par atbalstu 

pilsoniskajai sabiedrībai – līdzšinējo pieredzi un Covid-

19 ietekmi. Ir izveidotas aptaujas trīs dažādām mērķa 

grupām: 

1. Iedzīvotājiem – skatīt šeit. 

2. Biznesa sektora pārstāvjiem – skatīt šeit. 

3. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – skatīt šeit.  

Aptauju rezultātā vēlamies noskaidrot iedzīvotāju, biznesa 

sektora attieksmi un paradumiem pilsoniskās 

sabiedrības atbalstīšanā, kādi ir ērtākie atbalstīšanas 

veidi un kā atbalsta sniegšanu ietekmējusi COVID-19 

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

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

ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus savās valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā?  

Iedzīvotāju aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā 

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

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

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

 

Šī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes 

finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta 

vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru 

padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse meklē kolēģi - stratēģisko projektu koordinatoru 

Latvijas Pilsoniskā alianse meklē kolēģi, kuram sirdī 

tuvs darbs ar pilsonisko sabiedrību un demokrātijas 

procesiem - stratēģisko projektu koordinatoru, 

kurš būs atbalsta un uzraudzības persona Aktīvo 

iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu īstenotājiem, 

kā arī nodrošinās projektu īstenotāju sadarbības tīkla 

darbību un līdzdalības aktivitāšu koordināciju un 

sinerģiju. 

Ko sagaidām no Tevis?  

 interesi par ilgtspējīgu pilsonisko 

sabiedrību, lēmumu pieņemšanas procesiem 

valstī un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

iespējām tajos iesaistīties; 
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 pārliecību, ka pilsoniskās sabiedrības balss ir nozīmīga rīcībpolitikas veidošanā un 

īstenošanā; 

 motivāciju strādāt, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību un pilnveidotu Aktīvo 

iedzīvotāju fonda Latvijā darbību; 

 spēju apkopot un koordinēt informāciju, kā arī pieredzi darbā ar informāciju, dokumentāciju un 

pasākumu organizēšanu;  

 spēju patstāvīgi plānot un elastīgi pielāgot savu darba laiku;  

 izcilas latviešus valodas zināšanas un, vēlams, labas angļu valodas zināšanas; 

 atvērtību un labas komunikācijas spējas; 

 pieredzi pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar formālām, neformālām pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām; 

 pieredzi projektu vadībā,  uzraudzībā vai citos ar projektu konkursu organizēšanu saistītos 

procesos;  

 aizrautību, izzinot jaunus procesus, cilvēkus un vietas; 

 Un, protams, vēlmi iesaistīties Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā procesos un aktivitātēs, kā 

arī būt daļai no komandas! 

Ko Tev būs iespēja darīt? 

 sekot līdzi aktuālajiem līdzdalības procesiem valstī un koordinēt stratēģisko projektu īstenotāju 

iespējas tajos iesaistīties; 

 stiprināt pilsonisko sabiedrību, organizējot tīklošanās pasākumus Aktīvo iedzīvotāju fonda 

stratēģisko un informatīvo kampaņu projektu īstenotājiem, veicinot to savstarpējo sadarbību 

kopīgu mērķu sasniegšanai un labo pieredžu apmaiņai; 

 sniegt konsultācijas un atbalstu stratēģisko un informatīvo kampaņu projektu īstenotājiem;  

 nodrošināt stratēģisko un informatīvo kampaņu projektu uzraudzību, atskaišu  pieņemšanu un 

pārbaudīšanu;  

 sekot līdzi projektu ieviešanas gaitai, tai skaitā apciemojot projektu īstenotājus darbības vietās; 

Ko Tev piedāvājam? 

 Darba laiks: elastīgs 

 Darba apjoms: 0,9 slodze, ar iespēju tai pārtapt par pilnus slodzi  

 Atalgojums: 1500 euro (bruto jeb pirms nodokļu nomaksas) 

Gaidīsim Tavu CV un īsu redzējumu par to, kā veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

savstarpējo sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai līdz 10. augustam uz e-pastu alianse@nvo.lv! 

 

Pagarināts termiņš uz AIF Projektu atlases komisijas locekļu vietām  

29.jūlijā notikušajā Memoranda padomes sēdē tika lemts par papildus termiņa izsludināšanu  

kandidatūru izvirzīšanai uz Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Projektu atlases komisijas locekļu vietām. 

Saglabājot iepriekš izvirzītos noteikumus, pretendentiem ir iespēja izvirzīt savu kandidatūru līdz š.g. 

4.augustam, sūtot pieteikumu uz NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes sekretariāta e-pastu nvo@mk.gov.lv 

Šāds lēmums pieņemts, jo Memoranda padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji vēlas sekmēt pēc 

iespējas kvalitatīvāku projektu pieteikumu vērtēšanas procesu, tai skaitā, atrodot arī visatbilstošākos 

pretendentus šim uzdevumam. Jau iesūtītie pieteikumi atkārtoti nav jāiesniedz.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.activecitizensfund.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinata-pieteiksanas-pilsoniskas-sabiedribas-parstavju-dalibai-aktivo-iedzivotaju-fonda-projektu-atlases-komisijas.html
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Žūrijas locekļi noteiks balva “Cilvēka izaugsmei” laureātus 

Konkursa balva “Cilvēkai izaugsmei” žūrijas locekļi ir izvērtējuši nominācijas un 4.augustā 

tiksies, lai noteiktu konkursa laureātus. Arī šogad konkursa žūrijas sastāvā ir sastopami lieliski 

cilvēki, kuri ir gan ilggadīgi pasākuma atbalstītāji, gan arī iepriekšējo gadu laureāti un iedvesmojošas 

personības, kuru darbs sabiedrībā rada pozitīvas pārmaiņas: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore,  Šanona Ričija, ASV Vēstniecības Latvijā preses atašeja, Līga Smildziņa-Bērtulsone, 

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) izpilddirektore un valdes locekle, Māra Sīmane, 

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante, Hamids Ladjevardi, American 

Baltic Investments priekšsēdētājs, Marika Ģederte, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas valdes 

priekšsēdētāja, Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja, Ilze Paleja, SOS Bērnu 

ciematu vadītāja, Agnese Kviese, centra “Brīnumiņš” valdes locekle  un Solveiga Medne, RTU 

Inženierzinātņu vidusskolas valdes locekle, direktore. 

Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību, labklājību un izcelt sociālās 

atbildības iniciatīvas. Šogad īpaši godināsim to labo darbu veicējus - cilvēkus, organizācijas un 

uzņēmumus, kas palīdzējuši Latvijas iedzīvotājiem Covid-19 radītās krīzes laikā, sniedzot dažāda 

veida atbalstu. Plašāk par balvu lasiet www.cilvekaizaugsme.lv 

 

Piesakies NVO forumā “Savu vidi radi pats!” 

Nodibinājums „Kandavas novada iespēju fonds” (KNIF) aicina Kandavas novada nevalstiskās 

organizācijas (NVO) un sabiedrības iniciatīvu grupu līderus uz forumu, vienkopus pulcējot dažādu 

profilu NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus. 

Forums notiks 5.augustā plkst. 17.00 - 21.00 Zemītes Tautas namā. Pasākuma laikā plānotas šādas 

aktivitātes: 

 NVO un sabiedrības iniciatīvu grupu iepazīšanās, savas darbības prezentācijas un ideju iedvesmai 

rosīgāko kaimiņu aktivitāšu prezentācijas. 

 Interešu aizstāvības jautājumi - kā aktīviem iedzīvotājiem vai organizācijai savas intereses pārstāvēt 

pašvaldībā, Ministru kabinetā, Saeimā – apmācības vadīs biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse 

direktore Kristīne Zonberga 

 Iepazīšanās ar piedāvājumu un pieteikšanās apmācībām Kandavas novadā “Līderu akadēmija”- 

prezentē Kurzemes NVO centrs. 

 Individuālas konsultācijas aktīvajiem iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegs 

Latvijas Pilsoniskās alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne. Aicinām pieteikties konsultācijām, 

rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv. 

Piesakoties forumam, lūgums norādīt kādu NVO vai iniciatīvu grupu pārstāvat, cik dalībnieki būsiet, 

kontakttelefonu vai e-pastu. Pieteikties iespējams līdz 3. augustam - gan elektroniski, rakstot uz 

knif@inbox.lv, gan zvanot pa tālruni 26527265 (Ērodeja). Dalība forumā ir bez maksas.  

Viens no galvenajiem foruma mērķiem ir Kandavas novada NVO tīklojuma stiprināšana, informācijas 

apmaiņa par Kandavas novada NVO aktivitātēm sabiedriskajā sektorā, 

kopīga diskutēšana par NVO. 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
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Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrija konkursa „Par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” 

rezultātiem. 

 

Piesakies apmācībām “Neapgūtais potenciāls – iebraucēji Latvijā” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstisko organizāciju 

(NVO) pārstāvjus, īpaši mazākumtautību NVO, 11.augustā 

plkst. 10.00 – 12.00 platformā Zoom piedalīties 

tiešsaistes apmācībās “Neapgūtais potenciāls – 

iebraucēji Latvijā”. Apmācības vadīs eksperte 

starpkultūru komunikācijas jautājumos Sigita Zankovska-

Odiņa.  

Ir novērots, ka daudzas organizācijas saskaras ar 

“novecošanu”, jo to aktīvajā darbībā neiesaistās gados 

jaunāki cilvēki. Liels cilvēkresurss, kas vēl netiek aktīvi 

apgūts, var būt arī nesen Latvijā iebraukuši ārvalstu pilsoņi, 

kuru potenciālais devums organizācijai var pavērt jaunas 

perspektīvās, kā arī stiprināt izpratni par starpkultūru 

dialoga nozīmību. Par to plašāk runāsim arī apmācībās: 

 Kāpēc ir vērtīgi iesaistīt iebraucējus organizācijas darbībā? 

 Kā iesaistīt iebraucējus savā organizācijā? 

 Kas ir Dialoga platforma un kā tajā iesaistīties? 

Lai piedalītos un saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 10. augustam 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. 

 

Aizvadītas apmācības  “Nozīmīgākās prasmes starpkultūru saskarsmē” 

28.jūlijā notika Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās tiešsaistes apmācības “Nozīmīgākās prasmes 

starpkultūru saskarsmē”, kuras vadīja eksperte starpkultūru komunikācijas un iebraucēju integrācijas 

jomā Sandra Zalcmane.  

Apmācību laikā dalībniekiem bija ne tikai iespēja dalīties ar savu pieredzi un izpratni par 

starpkultūru saskarsmi, bet arī uzzināt interesantus piemērus un teoriju, kas var veicināt vai tieši 

pretēji, apgrūtināt komunikāciju ar cilvēkiem no citām kultūrām. 

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://docs.google.com/forms/d/1STEVhKz-ddZuBqDiLrQx6LpS0I5lJYp7b5vC-hdCbUQ/viewform?edit_requested=true
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Veiksmīgi noslēgušās apmācības“Pilsoniskās līdzdalības ABC”  

30.jūlijā tiešsaistē norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses 

organizētās apmācībās  “Pilsoniskās līdzdalības ABC”, kuras 

vadīja Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadošā 

pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga 

Stafecka. 

Apmācību laikā vairāk kā 20 dalībniekiem ar ļoti plašu interešu 

aizstāvības pieredzes amplitūdu bija iespēja uzzināt plašu 

informāciju par NVO spēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu. 

L.Stafecka detalizēti iepazīstināja ar Saeimas deputātu, komisiju 

un sēžu darbu, iezīmējot, kurā brīdī var iesaistīties NVO sev 

svarīgu likumprojektu izskatīšanā. Tāpat tika aplūkota arī 

Ministru kabineta priekšlikumu izskatīšanas shēma un lēmumu pieņemšanas kārtība, kā arī iespējas 

pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības intereses pašvaldību līmenī. 

Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

 

“Biedru telpā” – Evaņģēlisko Kristiešu draudze „Zilais Krusts”, organizācijas 

atbildīgā persona sociālo pakalpojumu sniegšanā Maija Smane. 

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” (īsumā – draudze) ir reliģiska 

organizācija, kas apvieno evaņģēliskos kristiešus, kuri atzīst tās mērķus un 

pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Draudze veic pasākumus, lai 

piepildītu katra, kas vēlas, garīgās izaugsmes iespējas, vajadzības un izplatītu 

kristīgo ticību. Nodarbojoties ar labdarību vai veicot preventīvu darbu sabiedrības 

garīgās atveseļošanās procesā, par pamatu tiek ņemti Svētie Raksti - Bībele. 

Vairāk par organizācijas darbību lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā ar organizācijas atbildīgo personu 

sociālo pakalpojumu sniegšanā Maiju Smani. Ar pilnu interviju var iepazīties šeit. 

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
Noslēgusies projektu pieņemšana Stratēģisko projektu konkursā 

29.jūlija plkst. 14:00 noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana Aktīvo iedzīvotāju fonda atklātajā 

projektu konkursā #1 - Stratēģisko projektu konkursā. Kopumā saņemti 94 projektu pieteikumi, no 

tiem 74 pieteikumi programmā “Demokrātijas kultūra” un 20 programmā “Cilvēktiesības”. 

Detalizētāka informācija par statistikas datiem saistībā ar saņemtajiem pieteikumiem tiks publicēta 

drīzumā. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__evangelisko_kristiesu_draudze_zilais_krusts
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Zaļā brīvība izveidojusi stratēģiju kampaņai par pārtikas atkritumu mazināšanu 

mājsaimniecībās 

Kampaņa “Ar cieņu par pārtiku” balstās uz globālās 

izglītības pieeju pārtikas atkritumu tematam. 

Globālā izglītība veicina izpratni par to, kādā veidā 

mūsu dzīves ir saistītas ar citu cilvēku dzīvēm visā 

pasaulē, piemēram, kā pārtikas izmešana atkritumos 

ietekmē pārtikas nodrošinājumu, īpaši valstīs ar 

zemiem ienākumiem. Biedrība “Zaļā brīvība” tic, ka 

izpratne par pārtikas atkritumu globālo ietekmi spēj 

motivēt cilvēkus ieviest izmaiņas savā pārtikas 

patēriņā. Tāpēc šī kampaņas īstenošanas stratēģija ir 

veidota, lai atbalstītu ar nepieciešamajām zināšanām, metodoloģiju un rīkiem. Plašāk ar stratēģiju 

iespējams iepazīties šeit. Par projektu “Ar cieņu par pārtiku” vairāk var uzzināt šeit.  
 

Lēdmanē notiks Kristīgās mūzikas festivāls  

Evaņģēlisko Kristiešu draudze Zilais Krusts aicina uz Starptaustisko Kristīgās mūzikas labdarības 

festivālu „DZIMUŠI MŪŽĪBAI“, kurā uzstāsies dažādi Baltijas valstu mūzikas kolektīvi no kristīgām 

draudzēm. Festivāls notiks 29.augustā plkst 10.00 Ogres upes senlejā „Trušu Karalistē“ („Druvas”, 

Bekas, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov.), kurā ikvienu sagaidīs un pārsteigs 100 truši, kā arī citi “Trušu 

karalistes” iemītnieki. Pasākuma laikā būs arī iespēja ziedot krīzes situācijā nonākušām personām, 

trūcīgajām ģimenēm un bērniem. 

 

Latvijas Samariešu apvienība iesaistījusies akcijā daudzbērnu ģimeņu atbalstam  

Rimi Latvia sadarbībā ar tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu Tet un 

Latvijas Samariešu apvienību no 28.jūlija līdz 24.augustam 

uzsākuši jaunu akciju, aicinot atbalstīt daudzbērnu ģimenes 

uzsākot skolas gaitas. Tās laikā ikviens iedzīvotājs ir aicināts 

palīdzēt piepildīt Latvijas lielo ģimeņu skolas somas, iegādājoties un 

ziedojot kancelejas un citas skolai nepieciešamas preces Rimi 

hipermārketos visā Latvijā. Akcijā saziedotās lietas sadarbībā ar 

Latvijas Samariešu apvienību tiks nogādātas ģimenēm, kurām tās 

būs nepieciešamas. Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

Delna publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem 

iepirkumiem 

Biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi un 

publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem. Paraugnolikumu 

mērķis ir atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu un veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos. 
Paraugnolikumi ir izstrādāti Eiropas Komisijas finansētā projekta “Integritātes Pakts – ES fondu 

uzraudzība” ietvaros. Plašāk ar nolikumiem iespējams iepazīties šeit.   

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://zb.do/accp-strategija
https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318489-sakas-akcija-daudzbernu-gimenu-atbalstam-uzsakot-skolas-gaitas-2020
https://delna.lv/lv/2020/07/23/jauni-paraugnolikumi-pasvaldibu-iepirkumiem/
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IV NVO INFORMĒ 

Sabiedrība Eiropā iebilst pret piesārņojošu lauksaimniecību, vairākas pret ķīmisko 

pesticīdu izmantošanu vērstas iniciatīvas – arī Latvijā 

Latvijas Permakultūras biedrība informē, ka šobrīd sasniegts nepieciešamais parakstu daudzums, 

lai uz izskatīšanu Saeimā ceļu sāktu Latvijas iedzīvotāju aicinājums aizliegt lietot pesticīdus lauku 

māju tuvumā. Latvijā sabiedrība tik daudzskaitlīgi pret lauksaimniecības kaitējumu videi un cilvēkiem 

iestājusies pirmoreiz. Tomēr tā nav vienīgā pilsoņu aktivitāte Latvijā šajā jomā, un līdztekus pilsoņu 

kustības par nepiesārņojošu lauksaimniecību izveidojušās daudzviet Eiropā un pasaulē, iebilstot ne tikai 

pret pesticīdiem, bet intensīvās lauksaimniecības modeli kopumā. Plašāk lasiet šeit.  

 

VNF piedāvā NVO bezmaksas konsultācijas grāmatvedības jautājumos  

Valmieras novada fonds (VNF) piedāvā individuālās grāmatvedības konsultācijas, kas pieejamas 

bez maksas jebkurai biedrībai un nodibinājumam. Lai pieteiktos uz konsultāciju klātienē vai uzdotu 

sev interesējošus jautājumus, rakstiet uz uz sanda.kalnina@vnf.lv vai zvaniet 29100840. Ja ir zināmi 

vairāki interesenti, NVO ir aicinātas paust vajadzību apmeklēt viņu novadu vai pilsētu. Iespēju robežās 

VNF piedāvā organizēt izbraukumu konsultācijas. Ierosinājumus izbraukuma konsultācijām var pieteikt, 

zvanot pa tālruni 20258200 vai rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv. Plašāk lasiet šeit.  

 

Bezdarba riskam pakļauti jaunieši uzsāk programmētāju apmācības 

Nodibinājums fonds Sabiedrībai uzsācis vērienīga projekta EDIBO - European Digital Bootcamps 

īstenošanu, kas paredz 150 bezdarba riskam pakļautu jauniešu apmācīšanu par programmētājiem 

un nodrošināšanu ar prakses vietām Latvijas ICT uzņēmumos. 

Pirmais EDIBO Bootcamps jau veiksmīgi sācies, vienojot 23 jauniešus vecumā no 18 – 29 gadiem no 

dažādām Latvijas pilsētām, kas pašlaik nemācās un neatrodas darba attiecībās. Jau 6.augustā plānots 

uzsākt 2. EDIBO Digital Bootcamps, tāpēc jaunieši jaunieši varēs atkal pieteikties projektam un arī IT 

uzņēmumi tiek aicināti atsaukties, ja vēlās nodrošināt prakses vietas. Jauniešiem dalība EDIBO 

Bootcamps programmā ir bez maksas. Plašāk par apmācībām iespējams uzzināt šeit.  

 

Tiks realizēti trīs vides izglītības projekti  

Noslēdzies Liepājas Novada fonda programmas “Atbalsts skolotājiem” vides izglītības projektu 

konkurss un no iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstītas trīs idejas: 

 tiks organizētas aktivitātes par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu, kā arī par materiālu 

atkārtotu izmantošanu. 

 meistarklase par trauku un iepakojuma gatavošanu no bērza tāss.  

 izstrādāta mācību spēle par pilsētvides veidošanās principiem un elementiem “Izspēlē vidi 

pilsētā!”.  

Plašāk par atbalstītajiem projektiem  lasiet šeit.  

 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.permakultura.lv/dziva-zeme.html
mailto:vnf@vnf.lv
https://www.valmieraszinas.lv/vnf-nodrosina-bezmaksas-konsultacijas-gramatvedibas-jautajumos-nvo/
http://www.edibo.lv/jaunumi/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/tiks-realizeti-tris-vides-izglitibas-projekti/
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V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Sabiedriskā labuma organizāciju finanšu darbības pārskatāmības novērtēšana 

Ir veikts pētījums ar mērķi novērtēt sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) finanšu darbības 

caurspīdīgumu. Pētījuma laikā tika secināts, ka kopš 2014. gada 1. oktobra, kad Latvijā stājās spēkā 

Sabiedriskā labuma organizācijas likums, SLO skaits katru gadu palielinās - 2018. gada 1. janvārī 

organizāciju skaits ar derīgu SLO statusu bija sasniedzis 2775. Lai iegūtu ieskatu Latvijas SLO 

viedokļos par finanšu informācijas atklāšanu, tika izstrādāta anketa – apkopojot aptaujas rezultātus tika 

noskaidrots, ka 64,68 procentiem respondentu organizāciju bija tīmekļa vietne sociālajā tīklā, lai gan 

tikai 21,89 procenti šo respondentu vietņu saturēja sava veida finanšu informāciju. Paralēli SLO aptaujai 

tika veikta sabiedrības aptauja, lai iegūtu pārskatu par sabiedrības viedokli par nepieciešamību SLO 

finanšu informāciju padarīt brīvi pieejamu.  

Rezultāti norādīja, ka, kaut arī SLO attieksme pret finanšu informācijas izpaušanu tika uzskatīta par 

rezervētu, sabiedrība  uzskata šādas informācijas publicēšanu par nepieciešamu. Balstoties uz citu 

Eiropas valstu pieredzi, Finanšu ministrijai jāapsver grozījumi SLO likumā, lai SLO uzliktu 

pienākumu publicēt gada finanšu un darbības pārskatus savās vietnēs vai līdzvērtīgā veidā, 

tādējādi veicinot SLO pārredzamību un atbildību pret sabiedrību. Plašāk par pētījumu lasiet šeit.  

 

KM izsludinājusi konkursu “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 

mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā”  

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas (KM) tīmekļvietnē www.km.gov.lv sadaļā 

“Finansējuma iespējas” kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām - Kultūras ministrijas 

Dokumentu pārvaldības nodaļā. Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības 

nodaļā līdz 2020.gada 31.augustam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu - 

K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2020.gada 31.augusts), vai nosūtot elektroniski 

uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Plašāk par konkursu lasiet šeit.  

 

Turpinās atbalsta mehānismi krīzes skartajiem uzņēmumiem, NVO un 

strādājošajiem 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija publicējusi pārkatāmu apkopojumu info grafikās, kuros 

iespējams uzzināt par krīzes seku mazināšanas pasākumiem un īpašiem atbalsta mehānismiem 

krīzes skartajiem uzņēmumiem, NVO un strādājošajiem, kas turpinās līdz šī gada beigām. Ar tiem 

plašāk iespējams iepazīties šeit.  

 

Rudenī plānotas papildu Jauniešu garantijas mācības 

Programmā Jauniešu garantija rudenī plānots uzņemt izglītojamos 

profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai 

profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām 13 

izglītības iestādēs visā Latvijā varēs pieteikties jaunieši vecumā no 

17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un 

nestrādā. Tā kā šī projekta aktivitāte nesusi labus rezultātus un 

jauniešu bezdarbs Latvijā turpina samazināties, VIAA īstenotā 

Jauniešu garantijas aktivitāte pagarināta līdz 2021. gadam. Plašāk ar projektu un plānoto izglītības 

iestāžu un programmu sarakstu iespējams iepazīties šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.semanticscholar.org/paper/Assessment-of-the-Financial-Performance-of-Public-Voitk%C4%81ne-Jaku%C5%A1onoka/a0f7d29b44ab6f8c9e67aceba157007659b9a09c
https://www.vestnesis.lv/op/2020/146.DA3
https://www.facebook.com/FinansuMinistrija/posts/3265726333470968
https://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jaun_garantijas_jaunumi/?text_id=41255
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Izsludināts konkurss “Music Moves Europe” iniciatīvas ietvaros mūzikas sektora 

atbalstam 

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi konkursu “Inovatīva atbalsta programma ilgtspējīgai mūzikas 

ekosistēmai” ar kopējo budžetu 2,5 miljoni eiro. Konkursa mērķis ir izveidot vienotu atbalsta shēmu 

Eiropas Savienības (ES) mūzikas sektoram - konkursā tiks atbalstīts viens projekts, kura 

īstenotājiem būs jāorganizē mūzikas sektora atbalsta grantu shēma. Grantu shēma būs jāveido 

pašam projekta īstenotājam, sākot ar konkursa uzsaukumiem, līdz pieteikumu izvērtēšanai. Projektu var 

iesniegt publiska vai privāta juridiski reģistrēta organizācija (NVO, valsts iestādes, starptautiskās 

organizācijas, peļņas organizācijas) vai vismaz 2 dalībnieku konsorcijs. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

ir š.g. 15. septembris. Plašāka informācija par konkursu pieejama šeit. 

 

VI LV PORTĀLĀ 

Atšķirīgs saturs – vienota pieeja: 13 valsts pārvaldes iestādēm jaunas tīmekļvietnes 

23. jūlijā Valsts kanceleja prezentēja valsts pārvaldes 

tīmekļvietņu vienoto platformu. Pilotprojekta ietvaros 

šobrīd ir pieejamas 13 jaunas valsts pārvaldes 

mājaslapas, no kurām viena ir Rīgas pilsētas 

pašvaldības tīmekļvietne. Plānots, ka līdz gada beigām 

vienoto pieeju kopumā izmantos 60 valsts iestādes. 

Jaunās valsts pārvaldes tīmekļvietnes ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam ļaus ērti un vienkārši atrast nepieciešamo 

informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību 

iestādēm, turklāt atbildīs augstākajiem drošības un 

piekļūstamības standartiem. Plašāk par valsts pārvaldes 

tīmekļvietņu vienoto platformu lasiet šeit.  

 

Ministru kabinets diskutē par likumprojektu vardarbības ģimenē novēršanai 

28. jūlijā notika Ministru kabineta sēde, kurā tika lemts par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos 

Nr.161 par “Kārtību, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret 

vardarbību”, kurus izstrādāja Valsts policija. Grozījumu nolūks ir iekļaut tajos normu par anketēšanu - 

specifisku veidlapu, ko policijas darbinieks izsaukuma brīdī aizpilda par konfliktu ģimenē ar pienākumu 

to vienas darba dienas laikā elektroniski nosūtīt attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam. Pēc 

informācijas saņemšanas sociālais dienests pēc iespējas ātrāk izvērtēs personas vajadzības pēc 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēs personu vai tās likumisko pārstāvi par 

tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Plašāk lasiet šeit.  

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://ec.europa.eu/culture/news/european-commission-support-recovery-music-ecosystem_en
lvportals.lv/norises/318397-atskirigs-saturs-vienota-pieeja-13-valsts-parvaldes-iestadem-jaunas-timeklvietnes-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318446-ministru-kabinets-lems-par-likumprojektu-vardarbibas-gimene-noversanai-2020
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Labdarības skrējiens pēc pasakām 

Šogad Kuldīgas pusmaratona 15. dzimšanas dienas ietvaros 

norisināsies 2 km labdarības skrējiens, kurā tiks vākti ziedojumi 

audio aprīkojuma iegādei Kuldīgas slimnīcas Bērnu nodaļai, 

lai katrā palātā pirms miedziņa bērniem atskaņotu pasakas. 

Skrējiens notiks 8. augustā pulksten 17.45 no Kuldīgas pilsētas 

estrādes. Dalība skrējienā iepriekš nav jāpiesaka. Dalībnieki būs 

aicināti reģistrēties un veikt ziedojumu tam īpaši paredzētā dāvanu 

kastē. Bērnu palātās tiks atskaņotas Imanta Ziedoņa pasakas, kuras 

sadarbībā ar fondu “Viegli” ierunājuši sabiedrībā zināmi cilvēki. Labdarības skrējienu organizē sporta 

klubs “Katrīna”. Plašāk par ladarības skrējienu var lasīt šeit.  

 

VII NVO PASAULĒ 

Iesaisties akcijā “Vēlētāji bez robežām” 

ECIT fonds aicina iesaistīties akcijā “Vēlētāji bez robežām”, kuru izveidojuši 10 studenti ar Eiropas 

Pilsoņu iniciatīvas starpniecību aģitējot par ES pilsoņu politiskajām tiesībām. Viņu mērķis ir reformēt 

esošās balsstiesības pastāvīgajam iedzīvotājam citās dalībvalstīs un paplašināt tās ar 

reģionālajām, nacionālajām vēlēšanām un referendumiem. 

ECIT fonds ir guvis atbalstu no Eiropas Komisijas parakstu vākšanai no 1. septembra. ECIT šobrīd 

meklē partnerus no visas ES, lai, izmantojot organizācijas resursus, palīdzētu uzlabot demokrātiju un 

balsstiesības Eiropā. Vairāk informācijas par fondu meklējiet šeit. 

 

Eiropas narkotiku profilakses balva 

Pompidū grupa aicina iesniegt pieteikumus Eiropas Narkotiku 

profilakses balvai 2021. gadam. Profilakses balva, kas tika 

dibināta 2004. gadā, tiek piešķirta, lai izceltu izcilus narkotiku 

profilakses projektus, kas ir bijuši veiksmīgi, iesaistot jauniešus 

to izstrādē, ieviešanā un novērtēšanā. Tā mērķis ir palielināt 

izpratni par to, cik svarīga ir aktīva jauniešu līdzdalība, lai 

samazinātu ar narkotikām saistīto kaitējumu un veidotu 

veselīgāku iedzīvotāju kopienu visā Eiropā. 

Balvu laureāti saņem trofeju, diplomu un naudas balvu 5 000 eiro vērtībā. Balvu var iesniegt līdz 2020. 

gada 30.novembrim. Vairāk informāciju par balvu var atrast šeit. 

 

Pilsoniskās sabiedrības priekšlikumi periodiskajam pārskatam 

Universālais periodiskais pārskats (UPR) ir unikāls Cilvēktiesību padomes (HRC) mehānisms, kura 

mērķis ir uzlabot cilvēktiesību situāciju, pamatojoties uz katru no 193 Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) dalībvalstīm. UPR aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas, cilvēktiesību 

aizstāvjus no Namībijas, Nigēras, Mozambikas, Igaunijas, Paragvajas, Beļģijas, Dānijas, Palau, 

Somālijas, Seišelu salām, Zālamana salām, Latvijas, Sjerraleones un Singapūras pieteikties bezmaksas 

semināram par to, kā iesniegt pilsoniskās sabiedrības ziņojumu UPR. Vebinārs notiks 4.augustā. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/318547-labdaribas-skrejiens-pec-pasakam-2020
https://voterswithoutborders.eu/
https://www.coe.int/en/web/pompidou/-/european-drug-prevention-prize-2021-call-for-applications-is-open
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Šajā vebinārā varēs uzzināt par nepieciešamajiem instrumentiem un informāciju, lai iesaistītos UPR - 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomes unikālajā mehānismā, kura mērķis ir uzlabot 

cilvēktiesību situāciju ANO dalībvalstīs. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Muzejiem iespēja saņemt starptautisku COME-IN! zīmi 

COME – IN! zīme veicina muzeja pieejamību, lai ikvienam 

interesentam būtu iespēja baudīt muzeja apmeklējumu. Zīmes COME 

– IN! mērķis ir kļūt par pasaules mēroga marķējumu muzejiem, kas veicina 

piekļuvi tam, demokrātiju un vienlīdzīgas iespējas, kā arī pieejamu kultūru 

visiem interesentiem. Lai saņemtu COME – IN! zīmi, muzejam ir jābūt 

bezpeļņas organizācijai. Pieteikties iespējams līdz 15. septembrim šeit.  

 

Eurochild resursi 

Koronas vīrusa uzliesmojums, iespējams, parādīs sociālā nodrošinājuma, veselības un labklājības 

sistēmu trauslumu un sabiedrības solidaritātes līmeni. Eurochild misija ir palīdzēt bērniem, tādēļ 

Eurochild ir sagatavojuši resursu sarakstu, lai palīdzētu indivīdiem, vecākiem, bērniem, kā arī 

organizācijām, saistība ar korona vīrusa izplatību. Ar resursu sarakstu var iepazīties šeit. 

 

 

 
 
Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas 

Pilsoniskā alianse.   

 
Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.upr-info.org/en
https://www.cei.int/news/8867/call-for-applications-for-come-in-label-promoting-museum-accessibility-and-inclusion-for-all
https://www.eurochild.org/news/covid-19/?utm_source=email&utm_campaign=eNB_July&utm_medium=email

