
  

(38/2020) 02.10.2020 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA aicina Kultūras ministriju stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un 

ilgtspēju 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA), atsaucoties Kultūras ministrijas 

aicinājumam, sniegusi savus priekšlikums par Saliedētas un 

pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. 

gadam īstenošanas plānu 2021.-2023. gadam. LPA iepriekš aktīvi 

iesaistījusies pamatnostādņu projekta “Saliedētas un pilsoniski 

aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” 

izvērtēšanā, sniedzot atzinumu.  

Ar pamatnostādņu īstenošanas plānu, LPA īpaši uzsver 

nepieciešamību stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un 

ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu 

pilsoniskumu. Tas nozīmē, attīstīt mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, atvēlot 

pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes un sabiedrības iesaistes 

demokrātiskos procesos stiprināšanai, īstenojot pilosonisko izglītību un rīkojot informatīvas un 

izglītojošas kampaņas par demokrātiskiem procesiem valstī, ieviešot pilsonisko dialogu, īstenot 

programmu “Pilsoniskās kompetenes centri” un citus pasākumus. Tāpat tiek uzsvērta nepieciešamība 

veicināt iedzīvotāju uzticēšanos un piederības sajūtu valstij, vēlmi sadarboties un ticību spējai ietekmēt 

lēmumus.  

Plašāk ar LPA vēstulē izteiktajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

Notiks Dažādības veicināšanas programmas uzraudzības padomes sēde 

5.oktobrī notiks “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” Uzraudzības padomes (sastāvā ir 

arī Latvijas Pilsoniskā alianse) sēde. Sanāksmes darba kārtībā ir divi jautājumi: 

1) SIF projekta “Dažādības veicināšana” ieviešanas progress;  

2) darba devēju izvirzīšana apbalvošanai labās prakses veicināšanas pasākumu ietvaros, kas 

notiks jau trešo reizi.   

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads_atzinums_kulturas_ministrijai_par_pamatnostadnu_projektu_saliedetas_un_pilsoniski_aktivas_sabiedribas_attistibas_pamatnostadnes_2021_2027gadam
https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_kulturas_ministrijai_par_saliedetas_un_pilsoniski_aktivas_sabiedribas_attistibas_pamatnostadnu_20212027_gadam_istenosanas_planu_20212023_gadam
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Mājas lapā www.dazadiba.lv ikviens darba devējs varēja aizpildīt un iesniegt pieprasījumu darba vides 

izvērtējumam. 2020. gada 20.novembrī  ir plānots šī gada apbalvošanas atbalsta pasākums. 2020.gadā 

darba vides izvērtēšanai ir pieteikušies 44 darba devējs, no kuriem 36 aizpildīja pašnovērtējuma anketas.  

Ir plānots piešķirt 5 balvas par šādiem sasniegumiem:  

Mūsu darbinieki – Dažādības atbalsts un pieņemšana darbiniekos, tiek nodarbināti profesionāļi 

neskatoties uz to vecuma, dzimuma, etniskajām un citām dažādajām iezīmēm, tiek nodrošināta to 

profesionālā darbība, veicinot izpratni un novēršot nošķiršanu un diskrimināciju darbinieku vidū;  

Mūsu principi - Dažādības un iekļaušanas vadība, kas ir iestrādāta darba devēja ikdienas darbībā, tiek 

pārstāvēti un uzsvērti dažādību veicinoši principi, uz kuriem tiek balstīta darba devēja aktivitātes darbā 

ar darbiniekiem un ar ārējiem sadarbības partneriem;  

Mūsu darba vide – Iekļaujoša, attīstoša un veselību veicinoša darba vide, kurā tiek nodrošinātas 

vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem, neatkarīgi no to vecuma, dzimuma un citām atšķirībām, tiek 

darīts viss, lai nodrošinātu un uzlabotu darba vides mikroklimatu un nodrošinātu, ka ne fiziskā darba 

vide, tajā izmantotie instrumenti un metodes neradītu šķēršļus nevienam darbiniekam;  

Mūsu tirgus attiecības - Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās ar esošajiem un potenciālajiem 

darbiniekiem, darba devēja politika attiecībā uz dažādību veidojas atbilstoši tirgus izaicinājumiem, tiek 

veidota cieša sadarbība ar dažādiem reģionālajiem partneriem, lai apmācītu un piesaistītu jaunus 

darbiniekus no dažādām mērķauditorijām;  

Mūsu saziņa  - Dažādības un iekļaušanas veicināšana aktīvi komunicējot ar darbiniekiem neskatoties uz 

to darba pieredzi, darba formu un pozīciju, lai uzzinātu viņu viedokli un vērtējumu, iegūtie viedokļi tiek 

izvērtēti un iespēju robežās īstenoti, ārējā komunikācijā tiek pārstāvētas dažādību veicinošas vērtības, 

tādējādi veicinot to nostiprināšanos apkārtējā sabiedrībā un nākamajos darbiniekos. 

 

Memoranda padomes sēdē LPA direktore K. Zonberga atkārtoti ievēlēta par 

deleģēto pārstāvi VSS 

Š.g.30.septembrī norisinājās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdes 

laikā uzsvars tika likts uz jauno “Pašvaldību likumu”, kuru prezentēja VARAM pārstāve Marta 

Bergmane (par likumprojektu līdz 8. oktobrim ir iespējas izteikt savu viedokli.). Veicinot atklātību 

pašvaldību darbā, paredzēts, ka domes sēdes būs iespējams vērot tiešraidē (audio vizuāli) un pašvaldībai 

būs nepieciešams iedzīvotājiem nodrošināt iespēju arī izteikties. Notiks atklātas domes sēdes, ar iespēju  

iedzīvotājiem piedalīties arī attālinātajās sēdēs. Paredzēta kārtība, kādā pašvaldībai būs jāatskaitās par 

iesniegumu iesniegšanu. Pozitīvi, ka tiks izveidota iedzīvotāju valdes, kas pārstāvēs iedzīvotāju 

intereses domē, ar pilnvaru termiņu uz 4 gadiem. Tika arī uzsvērta nepieciešamība pašvaldību mājas 

lapās izveidot sadaļu “Sabiedrības līdzdalība” iedzīvotāju ikdienas lietošanai, ko iepriekš pētījusi un 

uzsvērusi arī LPA. Agnija Jansone (“Latvijas skauti un gaidas”) aicināja VARAM jaunatni iekļaut 

autonomo funkciju sarakstā, lai tas kļūtu spēcīgāks un noritētu nepārtraukts darbs ar jaunatni.  

Turpmākajā sēdes gaitā Finanšu ministrijas pārstāvis informēja, ka šobrīd tiek īstenota rīcība Covid-

19 seku mazināšanai ilgtermiņā - Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM/RRF), kas 

paredz garantētus 1,65 miljrd. iiro Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai ekonomikā, pārejā uz zaļo un 

digitālo ekonomiku, kā arī par citām ES fondu plānošanas aktualitātēm.  

Savukārt biedrības “Finanšu nozares asociācija” pārstāve Laima Letiņa un Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas pārstāvis Kristaps Markovskis stāstīja par aktualitātēm noziedzīgi iegūto līdzekļu izplatības 

ierobežošanu nevalstiskajā sektorā. Tika uzsvērts, ka finanšu institūcijām ir nepieciešams identificēt 

iespējamos riskus un sniegt jēgpilnu informāciju tālākām institūcijām plašākai izpētei. Klientiem bankai 

http://www.dazadiba.lv/
https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/likumprojekts-pasvaldibu-likums?fbclid=IwAR3M-Ye3lHP9iwpl2Dbb2RDZLIoX7BDIem8t53AtByW1fkfXNvdsysF3nDc
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jāsniedz nepieciešama informācija, ja tā tiek prasīta, par līdzekļu izcelsmi, finansiālo stāvokli, lai nav 

bažas par korupciju un zināmi patiesi labuma guvēji. Pārstāvji atzina, ka jaunie bankas nosacījumi tika 

pieņemti strauji, un netika laikus informēta sabiedrība. Tāpēc šobrīd norit mērķtiecīgs darbs, lai 

veicinātu vienotu izpratni gan par riskiem, gan vienotu normatīvu prasībām. Asociācija pateicās 

LPA par tās darbu vadlīniju izstrādē biedrībām un nodibinājumiem, kas šobrīd ir saskaņošanas procesā.  

Sēdes laikā norisinājās arī Memoranda padomes deleģētā pārstāvja dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs 

apstiprināšana - par deleģēto pārstāvi VSS tika ievēlēta līdzšinējā deleģētā pārstāve, Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Tika arī pieņemts lēmums, ka K. Zonbergai 

prombūtnes laikā ir tiesības deleģēt kādu citu personu no organizācijas. Plašāk ar sēdes norisi audio 

formātā iespējams iepazīties šeit. Nākošā Memorandas padomes sēde paredzēta 28. oktobrī plkst. 11.00. 

 

Individuālā pieeja ziedotājam – visefektīvākais ziedojumu piesaistīšanas veids 

Ceturtdien, 1.oktobrī, notika projekta “Palielināt iedzīvotāju 

ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras 

reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil 

society in the Baltic Sea region”) partneru tikšanās ar Zviedrijas 

nevalstiskajām organizācijām, lai dalītos pieredzē par cilvēku un 

biznesa sektora ziedošanas paradumiem nevalstiskajam sektoram. 

Diskusijas sākumā Igaunijas organizācijas NENO un Latvijas 

Pilsoniskās alianses pārstāves ieskicēja situāciju Latvijā un 

Igaunijā, lai iezīmētu atšķirīgās pieejas un situācijas abās valstīs. 

Kā norādīja Igaunijas pārstāve Kai Klandorf, pēdējos piecos gados 

cilvēki vairāk vēlas ziedot pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī vairāk iesaistīties brīvprātīgajā dabā, attiecīgi, 

ir vērojams straujš ziedojumu pieaugums. Tāpat salīdzinoši liela sabiedrības daļa izvēlas ziedot nelielas 

summas, bet ļoti regulāri, piemēram, kā ikmēneša ziedojumu. Savukārt mantu un pakalpojumu 

ziedojums nav tik populārs. 

Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Kristīne Zonberga, raksturojot situāciju Latvijā, iezīmēja, ka 

pēdējo trīs gadu laikā ir vērojams ziedojumu kritums gan no privātpersonām, gan uzņēmumiem 

nevalstiskajam sektoram, kas ir tieši saistīts ar izmaiņām nodokļu politikā. Pēc biedrību un 

nodibinājumu gada pārskatos sniegtajiem datiem var secināt, ka ar ziedojumiem visvairāk atbalstītās 

jomas ir sports, labdarība, kultūra, izglītība un sociālās labklājības uzlabošana. Attiecīgi 2018. 

gadā vislielāko ziedojumu kritumu piedzīvoja labdarība (-31%), kultūra (-30%) un sports (-29%). 

Savukārt Zviedrijas nevalstisko organizāciju pārstāvji īpaši izcēla Facebook ziedošanas pogu, kas ir 

veiksmīgs rīks, lai piesaistītu ziedojumus organizācijai. Tāpat zviedri uzvēra, ka ziedotāji vēlas vairāk 

iesaistīties, ne tikai ziedot, bet tādejādi arī parādīt, ka ir sociāli atbildīgi, bet arī saņemt pretī 

atgriezenisko saiti, akcentējot savu līdzdalību. Ņemot vērā, ka tika pārstāvēta dažādas Zviedrijas 

organizācijas, tad arī tikai izcelti dažādi izaicinājumi, kā piemēram – izglītošana par konkrēto jomu, 

publicitāte, brīvprātīgo apmācība un citi. Diskusijas dalībnieki atzina, ka individuālā pieeja 

uzrunājot potenciālo ziedotāju tomēr ir visefektīvākā un visbiežāk sniedz vēlamo rezultātu. 

10. novembrī tiks prezentēts dokuments, kurā tiks apkopotas atziņas no šīs tikšanās, kā arī aptauju 

rezultātu par iedzīvotāju, uzņēmumu ziedošanas paradumiem NVO, kā arī NVO pieredze ziedojumu 

saņemšanā Latvijā, Zviedrija un Igaunijā. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0c5_1ScoOE&list=PLxxK65h4EFydzJHx9DA8cnGufMSiu-6x8&index=36
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Labas ziņas NVO sektoram – lemj par papildus finansējumu programmai “NVO 

fonds”! 

29.septembrī Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) saņēma skaidrojošu vēstuli no Finanšu ministrijas par 

valsts budžeta veidošanas principiem, kas bija atbildes vēstule uz LPA iepriekš sūtīto aicinājumu 

valdībai valsts budžeta 2021. gadam izstrādes procesā iesaistīt arī nevalstisko sektoru, kā arī 

mērķtiecīgi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību, un 2021. gada budžetā paredzēt papildus 

finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai šādā apmērā: 

1) paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus resursus vismaz 1,6 miljonu euro apmērā valsts 

pamatbudžetā; 

2) paredzēt finansējuma piešķīrumu Ministru kabineta un NVO sadarbības īstenošanas memoranda 

padomes jaunā darbības modeļa ieviešanai 116 000 euro apmērā.  

Finanšu ministrija atbildes vēstulē skaidro, ka nozaru ministrijas ir tās, kas sagatvo un iesniedz 

priekšlikumus par prioritārajiem pasākumiem un tam nepieciešamo finansējumu. Izprotot procedūru, 

LPA tomēr pauž bažas, ka nevalstiskā sektora gadījumā, tā horizontālos jautājumos un kopējā atbalstā, 

nav iespējams identificēt nozares ministriju, tādēļ ir nepieciešams rast risinājumu, kā turpmāk tiek 

iesaistītas nevalstiskās organizācijas priekšlikumu izstrādē.  

Vienlaikus Finanšu ministrija informēja, ka 22.septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts 

informatīvais ziņojums par priekšlikumiem 2021.gada valsts budžetā un ietvaram 2021. – 2023.gadam.  

Un pamatojoties uz Valdību veidojošo partiju budžeta veidošanas darba grupas diskusiju rezultātā 

panāktajām vienošanām par atbalstāmajiem priekšlikumiem, tika lemts sniegt papildus finansējumu ik 

gadu 200 000 eur Sabiedrības integrācijas fondam, lai īstenotu programmu “NVO fonds” 2022. un 

2023.gadam, kas nozīmē NVO fondam 2 milj.eur no 2022.gada. Savukārt, 2021. gadā NVO fonda 

īstenošanas pasākumiem tiks piešķirti 1,5 miljoni eur.  

Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka gandarījumu, ka Valdību veidojošās partijušas ņemušas vērā vismaz 

daļēji izteiktos priekšlikumus. 

 

Noslēdzas #RīgasJaunaisPilsonis pirmais posms 

Latvijas Pilsoniskā alianses pārstāvji no 14.septembra līdz 2.oktobrim apmeklēja Rīgas skolas izglītības 

programmas #RīgasJaunaisPilsonis ietvaros, lai izglītotu jauniešus par pilsoniskās sabiedrības 

jautājumiem. Tikšanās laikā jaunieši apguva pilsoniskās līdzdalības formas, izspēlēja interaktīvo spēli 

“Četri stūri”, kā arī uzzināja un diskutēja par nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un 

tās nozīmi sabiedrībā.  

Vēlamies pateikties visām projektā iesaistītajām skolām par atsaucību un dalību programmā: Rīgas 

34.vidusskolai, Rīgas Purvciema vidusskolai, Rīgas 80.vidusskolai, Mežciema pamatskolai, Rīgas 

Ziepniekkalna vidusskolai, Rīgas Daugavgrīvas vidusskolai, Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai, Iļģuciema 

vidusskolai, Rīgas 10. vidusskolai, Rīgas 40. vidusskolai un Rīgas 89. vidusskolai. 

Izglītības programmas pirmais posms ir noslēdzies un sācies programmas otrais posms, kura 

ietvaros apmeklētās klases līdz rudens brīvlaikam tiek aicinātas īstenot kādu pilsonisko aktivitāti. 

Visas aktivitātes piedalīsies konkursā – iegūstot galveno balvu, klasei tiks organizēta aizraujoša un 

saturiski izglītojoša diena par pilsonisko līdzdalību. 

Aktivitāte tiek līdzfinansēta Rīgas  domes Izglītības,  kultūras  un  sporta  

departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 
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“Jaunais pilsonis” turpina izglītot Latvijas skolēnus 

Izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros NVO pārstāvji turpina doties pie jauniešiem, lai 

izglītotu par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem. Septembra beigās un oktobra sākumā pie Madonas 

pilsētas vidusskolas 11. klases un Pļaviņu novada ģimnāzijas 11. klases un divām 10. klasēm viesojās 

“Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari” pārstāvis, pie Preiļu 2.vidusskolas 8. klases devās biedrības 

“Jaunie spārni” pārstāve, savukārt Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” pārstāve 

apmeklēja Medumu pamatskolas 8. klases.  

Tikšanās laikā jaunieši izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri”, kā arī uzzināja un diskutēja par 

nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā, kā arī apguva 

pilsoniskās līdzdalības formas. Pēc programmas “Jaunais pilsonis” apguves visas programmā iesaistītās 

klases līdz 13. novembrim tiek aicinātas īstenot pilsonisko aktivitāti.  

Projektu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council 

pārstāvniecību Latvijā.  

 

“Biedru telpā” – biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Starptautisko un sabiedrisko 

attiecību programmas vadītāja Agnese Trofimova 

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ir viena no lielākajām biedru un 

brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. 

novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Biedrības darbība 

aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja, tādējādi 

nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Plašāk par 

organizācijas darbību lasiet “Biedru telpas”intervijā ar biedrības “Latvijas 

Sarkanais Krusts” Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāju 

Agnesi Trofimovu šeit.   

 

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS VALSTS DARBĀ 
Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas mudināt pilsonisko sabiedrību aktīvāk iesaistīties normatīvo aktu 

un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs. 

Tāpēc, sākot ar š.g. oktobri, ar nākošo nedēļu, ziņu izdevuma “Nesēdi tumsā” jaunajā sadaļā 

“Līdzdalības iespējas valsts darbā” informēsim par aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā 

(Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, utt.), kuros ikvienam 

interesentam ir iespēja līdzdarboties. Kā līdz šim, informācija pirmajiem būs pieejama LPA biedriem - 

informācija tiks ievietota LPA Facebook Biedru grupā, bet piektdienās citi interesenti iegūs aktuālo 

informāciju ziņu lapā, L.P.A. aplikācijā par Saeimas komisiju sēdēm, kā arī mājaslapā www.nvo.lv. 

Vēršam uzmanību, ka darba kārtības nereti mainās nedēļas garumā, tādēļ informācija var tikt mainīta un 

aktuālo informāciju atradīsiet www.nvo.lv lapā.  

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Latvijas Dabas fonds piedāvā sēklas dabisko pļavu veidošanai īpašumos   

Latvijas Dabas fonda (LDF) projekts “GrassLife” sāk sabiedrisku dabisko pļavu atbalsta kustību 

“Iesēj savu kvadrātmetru!”, aicinot pieteikties tos, kuri vēlas savā īpašumā iesēt nelielu gabaliņu 

dabiskās pļavas. Dabisko pļavu sēklas šovasar LDF palīdzēja savākt Latvijas mazpulku organizācija - 

15 mazpulki un LDF eksperti visā Latvijā ir ievākuši 25 dažādu puķu sēklas. LDF mājaslapā līdz 5. 

https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__bidriba_latvijas_sarkanais_krusts2020-10-02
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnVfE9-NWXzKz9Btu3gKIPhBwUdBMcvBkU3hE8GxgI-hc7w/viewform
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oktobrim iespējams aizpildīt pieteikuma anketu, sniedzot pamata informāciju par vietu, kur plānots sēt 

puķes. Plašāk lasiet šeit.  

 

Latvijas Sarkanais Krusts aicina iesaistīties akcijā “Mīluļu dienas” 

Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Maxima Latvija un 

dzīvnieku maltītes vairumtirgotāju Mars Latvia uzsāk kampaņu 

“Mīluļu dienas”, aicinot ziedot suņu un kaķu barību. Ziedojumu 

akcijā iespējams iesaistīties ikvienam, iegādājoties suņu un kaķu 

barību Maxima veikalos visā Latvijā no 24. septembra līdz 7. 

oktobrim.  Vairāk informācijas meklēt šeit.  

 

Diskusijā par demokrātiju digitālajā laikmetā ar Francijas prezidentu Emanuelu 

Makronu piedalījušies arī NVO pārstāvji 

30. septembrī apaļā galda diskusijā par demokrātiju digitālajā laikmetā ar Latvijas Valsts prezidentu 

Egilu Levitu un Francijas Republikas prezidentu Emanuelu Makronu piedalījās arī mūsu 

biedrorganizācijas pārstāvji: domnīcas “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktore un 

vadošā pētniece Iveta Kažoka, fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore un sarunu festivāla 

LAMPA direktore Ieva Morica un Latvijas jauniešu delegāte ANO Natālija Knipše (ANO Jauniešu 

delegāti ir biedrības Klubs Māja iniciatīva), pārstāvot pilsonisku sabiedrību. Diskusiju iespējams 

atkārtoti nnoskatīties video šeit.  

 

Vebinārs: Kopā par atbildīgu atklatību 

Sabiedrība par atklātību - Delna 7. oktobrī  plkst. 18.00 aicina piedalīties vebinārā “Kopā par 

atbildīgu atkllātību!” Vebinārā Delna stāstīs par trauksmes celšanu kā vienu no veidiem, kā katrs var 

ietekmēt godīgākas un atklātākas sabiedrības veidošanu. Vebinārā ar savu trauksmes cēlēja stāstu 

piedalīsies Andrija Likova, savukārt žurnāliste Olga Dragiļeva pastāstīs par savu pieredzi ik dienu 

atklājot dažādus negodīgus pārkāpumus. Pasākums notiks krievu valodā. Pasākuma programma un 

reģistrācija pieejama šeit.  

 

Iespēja jauniešiem  apgūt 3D un animācijas zināšanas bez maksas 

Projekta norises laikā students tiks nodrošināts ar nepieciešamo datortehniku un programmatūru. Kursu 

ilgums ir 6 mēneši. Mācības notiks darba dienu rītos gan attālināti, gan klātienē Ādažu mākslas un 

mūzikas skolā. Pieteikšanās līdz 9.oktobra plkst 17.00, rakstot: laura.steina@palidzesim.lv. Vairāk 

par projektu var lasīt šeit.  

 

Latvijas Sarkanais Krusts uzsāk vēl nebijušu kampaņu – Ziedo meitenēm 

Ar mērķi atbalstīt meitenes, kurām finansiālu iemeslu dēļ nav pieejamas higiēnas preces, “Always”, 

sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, uzsāk akciju #ZiedoMeitenēm – laikā no 22. septembra līdz 2. 

novembrim par katru iegādāto “Always” iepakojumu ikvienā tirdzniecības vietā visā Latvijā, tiks 

ziedotas higiēniskās paketes šim labdarības mērķim. Akcijas ietvaros saziedotos higiēnas produktus 

meitenēm no mazturīgām ģimenēm visā Latvijā nogādās Latvijas Sarkanais Krusts.  Vairāk par akciju 

lasāms lasiet šeit. 

 

Diskusija par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu un pašvaldību budžetu atklātību 

Ir pieejams video ieraksts diskusijai “Kur aiziet Tavi nodokļi?”, kas norisinājās  2020.gada 3. septembrī, 

festivālā LAMPA. Diskusijas laika tika runāts par līdzdalības budžeta principiem, to pienesumu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnVfE9-NWXzKz9Btu3gKIPhBwUdBMcvBkU3hE8GxgI-hc7w/viewform
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/latvijas-dabas-fonds-piedava-seklas-dabisko-plavu-veidosanai-ipasumos.d?id=52495579&fbclid=IwAR06mplO6zMtyJyO_LnbBOGnMJV3lOc5fkA4xRQHhEFejb8UGT2ukEWPIu0
http://www.redcross.lv/latvijas-sarkanais-krusts-aicina-atbalstit-maznodrosinato-majdzivniekus-un-iesaistities-akcija-milulu-dienas/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/video-diskusija-par-demokratiju-digitalaja-laikmeta-ar-francijas-prezidentu-emanuelu-makronu.a376152/?fbclid=IwAR2WXJVLzmxXTX_I8m2JGLka4w2m1U6A-9hfgEVYfSz20vmI5QocQZwSLkM
https://delna.lv/lv/2020/09/23/07-10-aicinam-uz-vebinaru-kopa-par-atbildigu-atklatibu/
mailto:laura.steina@palidzesim.lv
https://palidzesim.lv/category/projekti/code
http://www.redcross.lv/uzsak-labdaribas-akciju-lai-palidzetu-latvijas-meitenem/


  

(38/2020) 02.10.2020 

7 

 

caurspīdīgākai un iesaistošākai publiskās pārvaldes budžeta sadalei, kā arī esošo pašvaldības 

budžetu pieejamību - caurspīdīgumu plašākai sabiedrībai. Diskusiju rīkoja domnīca PROVIDUS un to 

iespējams noskatīties šeit.  

 

Meža programmas seminārs Kazdangā 

9.oktobrī Kazdangā notiks Latvijas Mežu sertifikācijas padomes seminārs Latvijas meža resursu 

ilgtspējīga izmantošana: Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos – ieguldījums 

Latvijas bioekonomikā. Informācija par pieteikšanos un semināra programma pieejama šeit.  

 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aicina piedalīties aptaujā 

Aptauja izveidota, lai palīdzētu saprast, kā tiek uztverts Bērnu paliatīvās aprūpes zīmols, kāda ir 

sabiedrības informētība par paliatīvo aprūpi, novērtet padarīto, kā arī saskatīt jaunas attīstības 

iespējas un attīstītu pakalpojumus, lai bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenes, tuvinieki un sabiedrība 

kopumā būtu ieguvēji. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 22.oktobrim šeit.   

 

IV NVO INFORMĒ 
“Priekš kam? Latvijas atbalsts Baltkrievijai” 

2.oktobrī plkst. 18.00 SURVIVAL KIT.lv aicina uz publisko 

diskusiju “Priekš kam? Latvijas atbalsts Baltkrievijai”. 

Diskusijā piedalīsies: Inese Vaivare, brīvprātīgās palīdzības 

kustības #vieglipalīdzēt koordinatore, Egils Grasmanis, 

patvēruma meklētāju un praktiskās palīdzības brīvprātīgais, 

Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā 

sekretāre, brīvprātīgie Madara Meļņika un Reinis Pozņaks. 

Diskusiju vadīs Latvijas Radio1 kultūras žurnālists un dzejnieks 

Toms Treibergs. Plašāku informācija par pasākumu meklēt šeit.  

 

Bērnu slimnīcas fonds aicina atbalstīt “Mazo dakterīšu skolas” izveidi 

Mazo dakterīšu skolas izveidošanas mērķis ir spēļu terapijas veidā, informējot un izglītojot mazos 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientus, mazināt bailes, satraukumu par gaidāmajiem 

izmeklējumiem un procedūrām, kā arī veicināt ne-narkozes pacientu plūsmu. Vairāk par ziedošanas 

iespējām uzziniet šeit.  

 

Pieredzes brauciens pie Pierīgas partnerības topošiem un esošiem sociālajiem 

uzņēmējiem 

30. oktobrī LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tiek 

organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem un 

organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Mārupes, Babītes un Olaines novados. Pasākums 

ir bez maksas. Lai pieteiktu savu dalību pasākumā, līdz 15.oktobrim jāaizpilda pieteikuma anketa šeit. 

Plašāku informāciju par braucienu var gūt šeit.  

 

Starptautiskā Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2020 

Latvijas Izgudrotāju biedrība, biedrība “CONNECT Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar 

partneriem organizē izstādi, ar mērķi popularizēt izgudrotāju darbību Latvijas sabiedrībā, kā arī 

veicināt izgudrojumu komercializāciju un ieviešanu tautsaimniecībā. Izstāde notiks 30.-31. oktobrī 

Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātē, kur savus projektus demonstrēs individuālie 

https://www.youtube.com/watch?v=1d3O-EHW5aQ
https://www.zemeunvalsts.lv/documents/view/a1d33d0dfec820b41b54430b50e96b5c/Latvijas%20Me%C5%BEa%20Programma%202020%20semin%C4%81ra%20pl%C4%81ns%20Kazdanga%209.oktobris.pdf
https://www.visidati.lv/aptauja/1610656492/
https://www.facebook.com/events/328926841543330
https://www.bsf.lv/lv/ziedot/kam-ziedot/mazo-dakterisu-skola-1
https://www.bsf.lv/lv/ziedot/kam-ziedot/mazo-dakterisu-skola-1
https://ej.uz/SUpieredzesbrauciens
https://ej.uz/SUpieredzesbrauciens
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/pieredzes-brauciens-pie-pierigas-partneribas-toposiem-un-esosiem-socialajiem-uznemejiem/
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izgudrotāji, vadošie pētniecības institūti un augstskolas, inovatīvie uzņēmumi, kā arī jaunieši un skolēni.  

Vairāk informācijas iespējams atrast šeit.  

 

Biedrība „Brasa” aktīvi iesaistās par Brasas cietuma atvēršanu iedzīvotājiem  

Pagājis pusotrs gads, kopš Rīgā slēdza Brasas cietumu. Tomēr apkaimes aktīvisti cer, ka nākotnē tas būs 

publiski pieejams un izmantojams apkaimju biedrībām. Tam būtu vajadzīgs Latvijā līdz šim netipisks 

apsaimniekošanas modelis. Brasas biedrības pārstāve un Rīgas domniece Našeniece cer, ka objekta 

apsaimniekošanā varētu veidoties simbioze starp apkaimēm un pašvaldību vai apkaimēm un 

attīstītājiem. Brasas biedrības idejas potenciāli neizslēdz Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis 

Kronbergs.  Plašāk lasāms šeit.   

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
“Ziedojumu saņemšana un uzskaite grāmatvedībā” 

Trešdien, 7. oktobrī, plkst.14.00 - 17.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A NVO pārstāvji tiek aicināti uz 

semināru “Ziedojumu saņemšana un uzskaite grāmatvedībā”. Ziedojumi un to piesaiste nevienai 

vien nevalstiskajai organizācijai ir aktuāli jautājumi. Tādēļ biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem un 

organizāciju grāmatvežiem ir būtiski zināt, kādi likumi vai noteikumi regulē ziedojumu saņemšanu 

nevalstiskām organizācijām, kādiem mērķiem drīkst vākt ziedojumus un vai no saziedotās summas ir 

jāmaksā kāds nodoklis? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes saņems semināra apmeklētāji. 

Semināru vadīs lektore Jadviga Neilande, nodokļu un grāmatvedības konsultante.  Pieteikties semināram 

iespējams šeit.  

 

Mācības jauniešiem “Būt sadzirdētiem!” sāksies jau 6. un 7. oktobrī 

Aktīvi jaunieši, kas darbojas skolas vai augstskolas pašpārvaldē, biedrībā vai vienkārši interesējas par 

iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālā vai Eiropas Savienības līmenī, vēl var pieteikties 

Eiropas Savienības mājas rīkotajām bezmaksas mācībām „Būt sadzirdētiem 2020!”, kas notiks 

tiešsaistē 6., 7., 13. un 14. oktobrī. Plašāku informāciju par mācību programmu, lektoriem un 

pieteikšanos meklēt šeit.   

 

Ievērojami krities ziedojumu apmērs sportam 

Pirms diviem gadiem Latvijas sporta sabiedrība izgāja ielās un veica masīvu kampaņu “Es atbalstu 

sportu”. Iemesls šādai aktivitātei bija nodokļu reformas rezultātā ziedojumu kritums no uzņēmējiem. 

Šobrīd sporta sabiedrība palikusi rāmāka, taču teju visas Latvijas Televīzijas aptaujātās sporta 

federācijas akcentē ievērojamu ziedojumu kritumu. Plašāk lasāms šeit.  

 

Radi dzīvnieku patversmes iemītniekiem jaunas mājas!  

Dzīvnieku patversme “Labās mājas” lūdz sabiedrību iesaistīties projektā “Robina pilis”, kura 

mērķis ir sagatavot 15 jaunas, kvalitatīvas un praktiskas suņu būdas tiem suņiem, kas vēl meklē 

savas īstās mājas. Suņu būdu izveides projekts aizsācies jau pavasarī, taču oktobrī to nepieciešams 

pabeigt, lai dzīvniekiem būtu pieejamas mājas, kurās patverties no lietus un vēja, brīžos, kad tiek sakopti 

patversmes būri. Vairak informācijas par iespēju atbalstīt meklēt šeit.  

 

 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/ar-latvijas-izgudrojumiem-un-inovacijam-vares-iepazities-izstade.a375975/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/par-slegta-brasas-cietuma-nakotni-lems-tikai-pec-liepajas-jauna-cietuma-pamatakmens-ieliksanas.a375795/
https://ej.uz/ziedojnvo
https://esmaja.lv/lv/aktualitates/sadzirdetiem-izsludinata-pieteiksanas-es-majas-tiessaistes-macibam-jauniesiem
https://www.lsm.lv/raksts/sports/sporta-politika/kas-jamaina-latvijas-sporta-ziedojumu-apmers-ir-ieverojami-krities.a375829/
https://patversme.lv/celsim-kopa-robina-pilis-iesaisties-sunu-budu-tapsana/
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VI LV PORTĀLĀ 

Apbalvoti konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” uzvarētāji 

Konkurss „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” tiek īstenots sadarbībā ar Sociālo darbinieku 

biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un 

Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks 

2019” apbalvojumu saņēma nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs” sociālo gadījumu 

vadītāja Elita Šmelde. Plašāk lasiet šeit.   

 

VARAM: dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšana stimulēs atkritumu 

šķirošanu un pārstrādi 

30. septembrī Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Likumprojekta 

mērķis ir ierobežot vides piesārņošanu, veicināt aprites ekonomiku un dabas resursu ekonomiski 

efektīvu izmantošanu. Grozījumi paredz paaugstināt dabas resursu nodokļa (DRN) likmes par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu, bīstamo atkritumu apglabāšanu, gaisa piesārņošanu un C kategorijas* 

piesārņojošo darbību emisijām. Plašāk lasiet šeit.  

 

Valdība akceptē likumprojektu paketi par minimālajiem ienākumu sliekšņiem 

Labklājības ministrija 2021.gada budžeta likumprojektu paketē 

sagatavojusi metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai realitātei 

atbilstošu piedāvājumu minimālo ienākumu sliekšņu (tostarp valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta un minimālo valsts pensiju) 

paaugstināšanai. 

Pakete ietver grozījumus 11 likumprojektos, kuri trešdien, 30. 

septembrī, nākamā gada budžeta veidošanas procesā akceptēti valdības 

sēdē. Minētie likumprojekti sagatavoti, lai izpildītu Satversmes tiesas šīs vasaras spriedumos par 

garantēto minimālā ienākuma līmeni un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēriem 

nolemto. Plašāk lasiet šeit.  

 

VII NVO PASAULĒ 

E-dekomokratijai nav lokdauna 

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros Zoom sesijā 6.oktobrī tiks apspriestas e-demokrātijas 

iespējas un izaicinājumi COVID-19 laikā un izceltas e-demokrātijas labākās prakses ES 

finansētajos projektos, kā arī meklētas iespējas kā pielāgot digitālās demokrātijas politiku un praksi, lai 

padarītu mūsu demokrātijas izturīgākas krīzes laikā. Vairāk informācijas meklēt šeit.  

 

Vebinārs: Iedzīvotāju asamblejas vietējā mērogā – mācības kopienu iesaistes 

projektiem 

Pēdējo gadu laikā pilsoņu asamblejām ir pievērsta arvien lielāka uzmanība. Bez maksas vebinārā 

22.oktobrī tiks diskutēts pats par nesenās klimata asamblejas mācībām un to, kā tās tulkot vietējā 

– pašvaldības līmenī. Vairak informācijas un reģistrācija dalībai šeit. 

 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/320308-apbalvoti-konkursa-labakais-socialais-darbinieks-latvija-2019-uzvaretaji-2020
.%20https:/lvportals.lv/dienaskartiba/320435-varam-dabas-resursu-nodokla-likmes-paaugstinasana-stimules-atkritumu-skirosanu-un-parstradi-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320440-valdiba-akcepte-likumprojektu-paketi-par-minimalajiem-ienakumu-slieksniem-2020
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1335_en
https://www.citizenlab.co/webinar?_scpsug=crawled,221195,en_f30f19abb26527c31217dc393ea8c9b3ffeae7913478c940fbe4e2ab7efdf0a4#_scpsug=crawled,221195,en_f30f19abb26527c31217dc393ea8c9b3ffeae7913478c940fbe4e2ab7efdf0a4
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Tikšanās par izaicinājumiem un iespējām kultūrā un ilgtspējīgiem attīstības 

mērķiem 

Kultūras un radošo nozaru pārstāvji aicināti pieteikt savu dalību starptautiskā sanāksmē “Voices of 

Culture”, kas notiks tiešsaistē internetā, un kuras ietvaros dalībnieki diskutēs par vairākām nozīmīgām 

ar kultūru un izaugsmi saistītām tēmām, kā izglītība, ilgtspējīgas kopienas, klimats u.c.  Pieteikšanās 

līdz š.g. 11. oktobrim, savukārt diskusija notiks 2021. gada 11. februārī. Plašāku informāciju iespējams 

iegūt šeit.  

 

 
Ziņu izdevums “Nesēdi tumsā” 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:  
                 

 

 

 

 

 

  

https://voicesofculture.eu/call-for-applicants/

