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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 

Ieskats Latvijas Pilsoniskās alianses 2021 plānā 

2020.gads bijis izaicinājumu pilns gads, un lai gan 

mums vēl priekšā cīņa ar Covid-19 izplatības un krīzes 

negatīvo seku mazināšanu, mūsu pašu ziņā ir tas, kādi 

būsim pēc krīzes – vai būsim kļuvuši stiprāki, 

saliedētāki un atbildīgāki. Novēlam, lai stipra veselība, 

nerimstošs darba spēks un optimisms!  

Jaunais gads ir aizsācies, un vēlamies padalīties ar 

2020.gadā paveiktā atskatu un iezīmēt par jau šobrīd 

zināmajiem būtiskākajiem notikumiem 2021.gadā un 

aicināt biedrus iesaistīties aktivitātēs: 

+ 27. februārī svinēsim 12. Vispasaules NVO dienu, 

kurā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā un starptautiskajā līmenī. Iedvesmosim citus, 

stāstīsim par savas organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem un radīsim jaunas iniciatīvas! Aicinām 

dalīties ar informāciju par plānotajiem pasākumiem, notikumiem un iniciatīvām, kas tiks veiktas NVO 

dienā. Iesūti alianse@nvo.lv un mēs padalīsimies! 

+ Ar pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Jaunais pilsonis” turpināsim veicināt jauniešos pilsoniskās 

līdzdalības kompetenci, vienlaikus popularizējot pilsonisko sabiedrību; 

+ 2020.gadā tika atlikts Saeimas un NVO forums un Memoranda padomes konference, tomēr bija 

uzsāktas sarunas par diviem forumiem/konferencēm šogad – gada sākumā un gada otrajā pusē. LPA, tāpat 

kā līdz šim, līdzorganizēs šos pasākumus, mēģinot arī rast idejas, kā padarīt tos diskusijām draudzīgākus, 

lai NVO spētu daudz veiksmīgāk aktualizētu sev svarīgos jautājumus sektorā; 

+ LPA piedalīsies sarunu festivālā “LAMPA” (nav vēl zināms formāts un laiks), kā arī plāno turpināt 

iepriekšējā gadā iesākto pilsonisko iniciatīvu “Demokrātijas nedēļa” (1.-9.maijs);  

+ Kopš 2017.gada esam kļuvuši par galveno partneri labo darbu un iniciatīvu izcelšanā “Balva Cilvēka 

izaugsmei”, un šogad jau 8. reizi pasniegsim balvas par pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā. Šis balvu 

konkurss ir laba iespēja izcelt arī NVO labos darbus, tāpēc aicinām sekot līdzi norisēm jums apkārt un 

nominēt iniciatīvas. Balvas ceremonija šogad notiks 23. septembrī; 

+ Papildus turpinām strādāt pie interešu pārstāvības, finanšu ilgtspējas ieviešanas. Ņemot vērā, ka 

2021.gadā Covid-19 radītā krīze turpinās, arī LPA biroja viena no prioritātēm būs krīzes negatīvo seku 

https://nvo.lv/lv/zina/latvijas_pilsoniskas_alianses_2020_gada_paveiktais
mailto:alianse@nvo.lv
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mazināšana. Aicinām aktīvi iesaistīties sektora kopīgu nostāju veidošanā, kā arī sniegt ieguldījumu krīzes 

pārvarēšanā, palīdzot dažādām mērķa grupām šajā sarežģītajā laikā.  

Šeit arī būtiski pieminēt, ka saistībā ar interešu pārstāvniecību: 

1) plānojam turpināt iepriekšējā gadā iesākto – organizēt regulārās ikmēneša tikšanās, kurās pārrunāt 

aktualitātes sektorā un vienoties par kopēju rīcību lobēšanā, kas pierādījās , kā ļoti veiksmīgs 

modelis; 

2) šāda sadarbība, resursu koordinācija un regulārās apspriedes šogad būs īpaši svarīga, jo publiskā 

pārvalde ir ieplānojusi daudzu pārmaiņu veikšanu, kas ietekmēs arī sektoru. Aicinām būt aktīviem 

un līdzdarboties darba grupās un atsaukties uz LPA aicinājumiem viedokļu sniegšanā. Tikai 

kopīgi varam sasniegt labvēlīgu rezultātu.  

+ Šogad turpināsim arī darbu pie sektora pašregulācijas jautājumiem un LPA iekšējo procedūru un 

dokumentāciju pilnveidošanas. Atgādinām, ka 2020.gadā tika izstrādāta Biedru politika ar virkni 

pavadošo dokumentu: Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, LPA interešu konfliktu novēršanas 

vadlīnijas, LPA biedru darba un interešu grupu nolikums, LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un 

pārstāvniecības kārtība. Tāpat tika izstrādātas LPA ētiskā finansējuma vadlīnijas. Visi apstiprinātie 

dokumenti pieejami šeit, un aicinām LPA biedrus ievērot savā darbībā un/vai pēc nepieciešamības tos 

pielāgot saviem iekšējiem procesiem. Šogad nozīmīgākais dokuments būs LPA Pašregulācijas politika 

- leģitimitātes, caurskatāmības un atbildības globālā standarta ieviešanai.  

+ Ņemot vērā “krīzes mācības”, 2021.gadā LPA birojs plāno kā vienu no prioritārajām aktivitātēm 

izvirzīt drošumspējas jautājumus, kā arī veicināt, ka nevalstiskais sektors tiek atzīts par pilnvērtīgu 

sadarbības un sarunu partneri politikas plānošanas un ieviešanas jautājumos, kā arī krīžu pārvarēšana.  

Par ikvienu no notikumiem ziņosim plašāk, kā arī regulāri informēsim par biroja aktivitātēm un aicināsim 

iesaistīties. Priecāsimies par Jūsu atsaucību un sadarbību!  

 

Latvijas Pilsoniskās alianses padomes vēlējumi 

Jaunajā gadā 

LPA padome, kuras sastāvā ir 7 aktīvi pilsoniksās 

sabiedrības pārstāvji – Inese Vaivare, Vadims Koroļovs, 

Daiga Eiduka, Māris Jonovs, Selīna Vancāne, Sandra 

Zalcmane un Māriņš Šteins,  palīdz LPA īstenot 

organizācijas mērķus un uzdevumus. Jaunajā gadā LPA 

padome novēl labu veselību un jaunus izaicinājumus ar 

kuriem var iepazīties šeit. 

 

Sāc 2021. gadu ar pilsoniskām aktivitātēm 

Jauns gads nes jaunas apņemšanās un kāpēc gan to neiesākt ar aktivitātēm, kas uzlabotu Tavu un apkārtējo 

dzīves kvalitāti? Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi 11 pilsoniskā aktīvisma vingrinājumus, 

kas Tev palīdzēs kļūt pilsoniski spēcīgākam, stiprinot arī demokrātiju Latvijā! Tas ir vienkārši - 

izvēlies un veic kādu no vingrinājumiem jau šodien un pastāsti par tiem arī citiem! 

1. Darbojies NVO vai neformālās interešu grupās. Nevalstisko sektoru nereti dēvē par „trešo” sektoru, 

kurš pastāv, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, kuras nespēj risināt valsts pārvalde un nevēlas risināt 

biznesa sektors. Sāc šo gadu kā jauns organizācijas dalībnieks un maini vidi sev apkārt. 

2. Veic sabiedriski nozīmīgas aktivitātes - dari to, kas sniedz labumu citiem un sabiedrībai kopumā. Tā 

ir, piemēram, piedalīšanās talkās, dzīvesvietas sakārtošana un drošības uzturēšana, nesavtīga palīdzības 

sniegšana līdzcilvēkiem (kaimiņiem, svešiniekiem), brīvprātīga pasākumu organizēšana. 

3. Piedalies vēlēšanās. Vēlēšanas ir demokrātisks pasākumu un darbību kopums, kurā vēlētāji veic 

politisko izvēli, atdodot balsi par sev tīkamu kandidātu vai par partiju.  

https://nvo.lv/uploads/lpa_biedru_politika283.pdf
https://nvo.lv/lv/content/darbibas_parskats
https://nvo.lv/lv/zina/latvijas_pilsoniskas_alianses_padomes_velejumi_jaunaja_gada
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4. Iesaisties publiskās diskusijās. Viedokļa izteikšana internetā, ar televīzijas, radio un preses 

starpniecību, piedalīšanās publiskajās apspriedēs sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā ir svarīga 

demokrātijas stiprināšanai valstī! 

5. Veic atbalsta darbības. Atbalsta darbība izpaužas kā dalība atbalsta pasākumu un palīdzības 

organizēšanā, kā arī sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā un piedaloties 

parakstu vākšanā un interneta balsojumos. 

6. Veic brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs visā pasaulē ir populārs veids, ka iedzīvotāji iesaistās 

sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan 

nevalstiskās un privātās organizācijās. Veikt brīvprātīgo darbu vari arī neiesaistoties organizācijās, 

piemēram, izvedot pastaigā kaimiņienes suni. Varbūt brīvprātīgā kustība #paliecmājās ir tas, ko meklē? 

7. Atbalsti ētisko patērniecību. Ētiskā patērniecība ir tādu produktu un pakalpojumu pirkšana un 

lietošana, kuri radīti, ievērojot ētiskus un vidi saudzējošus principus. Šķiro atkritumus, iepirkumiem 

izmanto auduma vai papīra maisiņus, izvēlies kosmētiku, kas nav testēta uz dzīvniekiem u.tml. 

8. Piedalies kampaņās. Kampaņu aktīvisms ir dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos un mītiņos vai 

arī to organizēšana, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi un pievērstu lēmēju uzmanību sabiedrībai 

svarīgiem jautājumiem.  

9. Iesaisties vietējā pārvaldē. Dalība dažādās padomēs, komitejās, komisijās, valdēs (piemēram, skolas 

vecāku padomē, skolēnu vai studentu pašpārvaldē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās 

u.tml.). 

10. Veicini labdarību. Ziedo. Naudas vai lietu ziedošana bez savtīga aprēķina sabiedriski nozīmīgu 

problēmu risināšanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai. Ziedot vari ziedojumi kastītēs, kas atrodas 

pie veikala kasēm, ziedojot pa telefonu, Mobilly lietotnē, piedaloties Ziedot.lv kampaņās u.c. veidos. 

Savas nevajadzīgās, bet labās mantas nodod organizācijām kā Latvijas Sarkanais Krusts u.c.  

11. Lobē intereses. Interešu lobēšana ir likumdevēja un valdības informēšana par noteiktas interešu 

grupas vēlmēm un cerībām, lai ietekmētu sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanu.  

Lai prieks un gandarījums par paveikto motivē doties uz priekšu un iedvesmo jauniem, labiem darbiem 

un izaicinājumiem! 

 

Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums Covid-19 krīzes mazināšanā 

9.decembrī Latvijas Pilsniskā alianse organizēja sanāksmi par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu Covid-

19 krīzes mazināšanā, kurā piedalījās aptuveni 20 dalībnieki.  

Iepazīstoties ar ekspertu piedāvāto valsts līmeņa stratēģiju (skatīt šeit), apzinot organizāciju pieredzes un 

viedokļus, tika secināts, ka pilsoniskā sabiedrības organizācijas ir nozīmīgs partneris valsts 

pārvaldei, īstenojot dažādas darbības gan ikdienas, gan politiku plānošanas līmenī. 

Lai jēgpilni ieguldīt resursus - cilvēkus un to kompetences, sociālās saiknes, informācijas kanālus, un lai 

pēc iespējas ātrāk samazinātu saslimšanu ar Covid-19, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina: 

Runāt – pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir uzticami informācijas kanāli dažādām mērķa grupām un 

māk izplatīt informāciju tām saprotamā un pieņemamā veidā. Organizācijas var sniegt informāciju par 

atbalsta mehānismiem, drošības pasākumiem, iespējām krīzes periodā, izmantojot pārvaldes sagatavotos 

materiālus, kā arī izstrādāt īpašus, savām mērķa grupām piemērotus (Informāciju meklēt: 

https://covid19.gov.lv/; https://www.mk.gov.lv/lv; https://www.vm.gov.lv/lv; https://www.spkc.gov.lv/lv 

u.c.) 

Domāt – pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektorā ir kompetence, kā uzlabot dzīvi dažādām mērķa 

grupām šajā sarežģītajā laikā. Iesaistot tās pārvaldes un pašvaldību krīzes plānošanā, tiek izstrādāti 

efektīvāki mehānismi, jo izstrādātājiem ir tūlītēja atgriezeniskā saite ar saņēmējiem. Organizācijas var 

palīdzēt dažādām sabiedrības grupām iesaistīties arī pašvaldību darbā attālināti. 

Darīt - pilsoniskās sabiedrības organizācijas zina un redz tūlītējas palīdzības nepieciešamību, spēj to 

sniegt ārpus esošām struktūrām, lai atbalstītu cilvēkus tiešā veidā. Tā var būt produktu piegāde, ja saslimst 

aprūpētāji, palīdzība adoptēt suni, ja ievieto vientuļu cilvēku slimnīcā, psihoemocionālais atbalsts. 

http://ziedot.lv/
https://bit.ly/2Kl0GB4
https://covid19.gov.lv/?fbclid=IwAR13dbfGutrBo2RdlZsGE3rLhNN-bRZQgvN-IIA3DpyBPH9VIp6ZHS7SL7I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mk.gov.lv%2Flv%3Ffbclid%3DIwAR3feCm1zi8Cs_dE9Y1SxLh_lKYCltxBJH6uKbJFq90v5aDe8rVzMH4GGMM&h=AT1od9viKblBVl3_OFeFShndjIO4SIhXIlP2K6OUtd4u0dpST8pCovvbZdsdH0yr54fvi4qwLtk8-aOJEIN-svJXNnLFk14HJOaGJNOF-NvAQMmZ0sya5kmDijxXzh_SwA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Eu6lXmFRdMNU5rpqBjbQq8dBLRwgfj1Tu-UqmjCfBgCMQ61JBqGoBFXw--LDicBQtiSoCLHVGpoTuyuXxCcFOdS4XwI6LDRd3p41EJEhF9b6gp_gr4F2Gzo_dzaoqUrKkeGd0chH44N5imbj3XPz-kd7iq2E04_k0UvuJ8HLh1DCby5Ayk9FluKcSm2VkTcgfMa6yQxIf0ZlJxxN_m76viQ
https://www.vm.gov.lv/lv?fbclid=IwAR3jMPUqnBTQCdkDXh0Z-ft7N0iZjCP3QVPh1mCPYimWDj7pbR6lf0grPig
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spkc.gov.lv%2Flv%3Ffbclid%3DIwAR2yUIhZtyEa86_tzxgLJPIB29TlPcAzUKzDQXlXyPxsiYITbEwEENl0evc&h=AT3o_tx_lQ1At2a3dZ48sfHuNYtAxXzbpnw2wYA_kAyAnwTR3V99hudo8yD9GBS3tqWv3C3VU605ekAMA9TdmYTfeMCtI1_aVJ9yUDQegqzUFTGIDNO-EI8a30wBz7IQ3w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Eu6lXmFRdMNU5rpqBjbQq8dBLRwgfj1Tu-UqmjCfBgCMQ61JBqGoBFXw--LDicBQtiSoCLHVGpoTuyuXxCcFOdS4XwI6LDRd3p41EJEhF9b6gp_gr4F2Gzo_dzaoqUrKkeGd0chH44N5imbj3XPz-kd7iq2E04_k0UvuJ8HLh1DCby5Ayk9FluKcSm2VkTcgfMa6yQxIf0ZlJxxN_m76viQ
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Nedrīkst aizmirst latviski nerunājošos, kam var būt apgrūtināta piekļuve dažādiem resursiem, piemēram, 

ārvalstu studentus. Lepošanās ar šiem darbiem veido arī pozitīvu pilsoniskās sabiedrības tēlu un saliedē 

kopienas.  

Veidosim kopīgu pozitīvu rīcību krīzes mazināšanai! Paldies par darbu, ko jūs jau veicat!  
 

Aicinām pieteikties darbam programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto 

negatīvo seku mazināšanai” projektu vērtēšanas komisijā 

Atsaucoties uz Sabiedrības integrācijas fonda aicinājumu deleģēt pārstāvi no nevalstiskā sektora, LPA 

aicina pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus pieteikties programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes 

radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu vērtēšanas komisijā. Projektu atlases komisijas 

uzdevums ir veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu SIF padomei par 

finansējuma piešķiršanu programmas ietvaros 

Saskaņā ar konkursa nolikuma, projektu pieteikumu vērtēšanu veic SIF padomes apstiprināta vērtēšanas 

komisija, kuras sastāvā ir pa diviem pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas, pa 

vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vismaz 

viens pārstāvis no NVO un viens no Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO 

sektora pārstāvis. 

Izvirzītajam pārstāvim iespēju robežās jāatbilst šādām prasībām: 

- nepieciešama izpratne par NVO sektoru, 

- pieredze projektu vadībā un/vai vērtēšanā. 

Programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” mērķis ir sniegt atbalstu 

NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju 

veiktajām darbībām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos. 

Projektu vērtēšana provizoriski tiek plānota no 2021. gada janvāra beigām līdz 2021. gada februāra 

beigām. Precīzs darba grafiks tiks saskaņots ar visiem komisijas locekļiem pirmās sanāksmes laikā. 

Aicinām informāciju par Jūsu organizācijas deleģēto pārstāvi darbam komisijā, norādot šo personu vārdu, 

uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju līdz 2021. gada 10. janvārim nosūtīt uz e-pastu alianse@nvo.lv. 

 

Aicinām pieteikties pilsoniskās sabiedrības jomas ekspertus domnīcām 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts 

kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu uzsākusi 

kopīgu iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga 

demokrātijas nākotnei”. 

Iniciatīvas ietvaros no 2021. gada janvāra darbību 

uzsāks Sadarbības domnīcas, kurām vēl līdz 10. 

janvārim aicinām pieteikties pilsoniskās 

sabiedrības jomas ekspertus, kas par ieguldīto 

ekspertīzi saņems atalgojumu. Ar detalizētu 

informāciju par domnīcām un prasībām var 

iepazīties šeit.  

 

Iniciatīva „Sabiedrības līdzdalība – atslēga 

demokrātijas nākotnei” saņem dotācijas 49997 

EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. 

Projekta mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Islandi, sekmējot labās 

prakses pārņemšanu inovatīvas un efektīvas sabiedrības līdzdalības veicināšanā, valsts pārvaldes un 

nevalstisko organizāciju sadarbības uzlabošanā, tādējādi veicinot nākotnes demokrātiskas valsts tālāku 

attīstību.  

 

 

mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_aicina_pieteikties_pilsoniskas_sabiedribas_jomas_ekspertus_darbam_domnicas?fbclid=IwAR2T1GiYdd1hhDm1ThfMWRURZFeYwLJL5XEh0W_HW6sjoeTqoNhtn8XNHNY
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Tiek uzsākts projekts par pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES likumdošanā 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 2021.gada ietvaros 

īstenos projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni”.  

Projekta mērķis ir sagatavot “augsni”  Konferencei par Eiropas nākotni, izglītojot un mobilizējot Latvijas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas un aktīvistus par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni, Eiropas 

Savienības vispārējo darbību un Latvijas ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanu. Projekta mērķis ir arī 

iesaistīt Latvijas pilsoniskos aktīvistus darbībās, kas saistītas ar citām Eiropas Parlamenta politiskajām un 

likumdošanas prioritātēm laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam. Galvenā projekta mērķauditorija ir 

pilsoniskie aktīvisti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī politiskās partijas.  

 Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

• 4 semināri par Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas prioritātēm, vienlaikus kopīgi 

veidojot nostājas un atzinumus Eiropas Komsiijai un Eiropas Parlamentam; 

• 2 ES veiksmes / neveiksmes stāstu vakari;  

• 5 interaktīvas izglītojošās spēles/testi par ES jautājumiem; 

• Tiešsaistes apmācību kurss aktīvistiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un politiķiem par 

ES un iespējām darbību un iespējām ietekmēt lēmumus ES (6 lekcijas, 2-3 stundu garumā katra); 

• 6 debates/dueļi par Eiropas nākotnes jautājumiem (futūriskās tēmas).  

Aicinām interesentus jau šobrīd pieteikties tiešsaistes apmācību kursam par ES jautājumiem, 

vienlaikus norādot, par kādām tēmām un procesiem jūs vēlētos padziļināti uzzināt šeit. Apmācības 

notiks aprīlī un maijā, kopumā iecerētas 6 lekcijas aptuveni 2-3 stundu garumā. Lekcijās piedalīsies 

arī īpaši vieslektori, kuri dalīsies ar teorētiskām zināšanām un praktiskiem piemēriem.  

Projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” finansē Eiropas Savienība. 

Publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par 

jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu 

 

Diskutēs par 2020. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstību Latvijā 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar FHI 360 ikgadu izstrādā Pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas ilgtspējības indeksu (The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI)), kurā 

apkopo gada laikā būtiskākos notikumus un tendences Latvijā. 

Pilsoniskās sabiedrības sektora ilgtspējība tiek mērīta 74 valstīs, septiņās ilgtspējības dimensijās:tiesiskā 

vide, organizatoriskās spējas, finansiālā dzīvotspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, nozaru 

infrastruktūra, publiskais tēls. 

12. janvārī ekspertu grupa tiksies, lai izstrādātu pamatu 2020. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas 

attīstības indeksu un sniegtu vērtējumu ilgspējas dimensijās.  

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par situāciju Latvijā, mums ir svarīgi uzzināt arī pilsoniskās sabiedrības 

viedokli, tāpēc aicinām Jūs iesaistīties un aizpildīt anonīmu aptaujas anketu šeit, pamatojoties uz jūsu 

pieredzi, zināšanām par pilsoniskās sabiedrības sektora attīstību 2020. gadā. Lūdzu, atbildiet uz 

obligātajiem jautājumi, bet droši izlaidiet tās sadaļas, par kurām Jums nav informācijas. 

Jūsu minētie piemēri, iespējams, tiks izmantoti ziņojumā, savukārt vērtējumi tiks izmantoti apkopotā 

veidā. Aptaujas prasīs aptuveni 15 minūtes Jūsu laika un sniegs neatsveramu ieguldījumu 2020. gada 

indeksa izveidē! 

Ieskatam aicinām iepazīties ar 2019. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu šeit. 

 
Uzsāk pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Eiropas Jaunais pilsonis” 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību 

Latvijā 2021.gadā uzsāk pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Eiropas Jaunais pilsonis”, kuras ietvaros izglītos 

jauniešus par pilsonisko līdzdalību un jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības jautājumiem. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUC6wHWrOhVvdojpQnrjRgnWn750NsFsi6kN__J0GX0wcJ-Q/viewform
https://nvo.lv/uploads/ee_2019_csosi_final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/14ju8RwCTqcG6Juyf5OkpOTqXm3tJd_vVakWCX7N5mPk/viewform?edit_requested=true
https://nvo.lv/uploads/latvia.pdf
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Nodarbības notiks attālinātā režīmā, kurās lektori ar skolēniem diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās 

sabiedrības darbību un ES jautājumiem un ES pilsoņu tiesībām, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu 

par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski 

aktīviem – Eiropas Jauniem pilsoņiem. 

Iniciatīvas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties 

praktiski. Klasei darbošanās notiks vairākos posmos:  

• Informatīvā lekcija, kurā lektors skolēnus iepazīstina ar līdzdalības formām un ES pilsoņu 

tiesībām; 

• Interaktīvā daļa, izmantojot attālinātajam režīmam pielāgotu interaktīvu metodi, nostiprinās 

iegūtās teorētiskās zināšanas un veicinās diskutēt un kritiski izvērtēt sniegto informāciju;  

• Diskusijas, kas ļauj diskusiju veidā izglītot jauniešus par to, kā būt pilsoniski aktīviem, atklāti 

runāt par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un uzdot jautājumus, kas ir neskaidri 

saistībā ar ES un valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi;  

• Pilsoniskā aktivitāte - mājas uzdevumā jaunieši, pastāvīgi vai ar skolotāja/lektora palīdzību, 

veic pilsonisko aktivitāti (aktivitātes veikšanai tiks piešķirts neliels finansējums, lai varētu 

nodrošināt nepieciešamos materiālus) 

• Mācību gada noslēgumā tiek izvērtētas visas veiktās skolēnu pilsoniskās aktivitātes pēc 

konkursa nolikuma kritērijiem un apbalvo labāko iniciatīvu. Uzvarētājs saņems balvā saturiski 

izglītojošu dienu klasei par pilsonisko līdzdalību. 

 

Projekts top sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un 

Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

 

NVO piedāvājums Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas 

plānam 

2020.gada nogalē Latvijas Pilsoniskā alianse un 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

nevalstisko organizāciju pārstāvji kopīgi ir sagatavoja 

piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības 

mehānismam, kas tika nosūtīts Ministru prezidentam 

un nozaru ministriem. Ar prezentāciju var iepazīties 

šeit. Tāpat, ievērojot Eiropas Komisijas noteikto 

prasību Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna 

izstrādes procesā nodrošināt konsultācijas ar 

pilsonisko sabiedrību, Latvijas Pilsoniskā alianse ir 

aicinājusi nozaru ministriju parlamentāros sekretārus 

un Finanšu ministra padomnieku uz sarunu ar LPA un 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu atveseļošanās mehānisma ieviešanas plāna 

priekšlikumu un kā tas sasniegs plānotos Atveseļošanās plāna indikatorus. 

Priekšlikums plānam tika radīts, jo Covid-19 pandēmija jau šobrīd ir radījusi veselības krīzi, taču būtiski, 

lai tā neradītu arī ekonomisko un finanšu krīzi, kas savukārt radīs arī sociālo un demokrātisko krīzi. Tā 

novēršanai būtiska loma ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, balstoties uz ieinteresēto pušu (darba 

ņēmēji, komersanti, patērētāji, biedrības un nodibinājumi, finanšu iestādes, politikas veidotāji) savstarpējo 

ietekmi un sadarbību. Tādēļ nepieciešami mūsdienīgi risinājumi ekonomiskās krīzes novēršanai, tai skaitā 

ieguldījumi cilvēkkapitālā. 

 

https://nvo.lv/uploads/atjaunosanasfonds.pdf
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Līdzfinansējuma programma 2021.gadā nebūs pieejama 

Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtījusi vēstuli Kultūras ministrijai ar aicinājumu 

paredzēt finansējumu Līdzfinansējuma programmai Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju 

vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2021.gadā. Programmas mērķis ir nodrošināt 

biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu 

atbalsta programmās jeb veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu spēju līdzdarboties tādu projektu 

īstenošanā, kuros nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu tādā apjomā, ko nav iespējams nosegt no 

organizāciju iekšējiem resursiem, un diemžēl bez plānotā finansējumu tām vairs nebūs iespējas turpināt 

līdzdarboties ārvalstu fondu programmās, kas ir jo īpaši svarīgi šībrīža Covid-19 izraisītās krīzes laikā. 

Tāpēc LPA aicināja Kultūras ministriju rast iespēju paredzēt finansējuma piešķīrumu 

Līdzfinansējuma programmai arī 2021.gadā vismaz 100 000 euro apmērā. Nosūtītajai vēstulei ar 

savu parakstu atbalstu pauduši 31 organizāciju pārstāvji un pēc vēstules nosūtīšanas KM papildus atbalstu 

izteikušas arī Eiropas Latviešu apvienība, Valmieras novada fonds, Latvijas Operetes fonds un Baltic 

Human Rights Society. Plašāk ar LPA nosūtīto vēstuli iespējams iepazīties šeit. 

2020.gada nogalē LPA saņēma Kultūras ministrijas atbildi, ka 2021. gada programma nav atbalstīta, 

bet, lai 2022.gadā un turpmākajos gados sniegtu finansiālu atbalstu Latvijas biedrībām un 

nodibinājumiem, nodrošinot līdzfinansējuma pieejamību ārvalstu fondu īstenotajiem projektiem, KM, 

iesniedzot Finanšu ministrijai prioritāro pasākumu pieteikumu vidējam termiņam, tajā iekļaus arī plānoto 

atbalstu ārvalstu fondu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanai. 

 

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS  
Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par aktuālajiem procesiem publiskās pārvaldes darbā 

(Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.) nākamnedēļ, no 21. 

- 25.decembrim, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

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

Vēršam uzmanību, uz 17. decembrī VSS izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem aktiem, kuri var 

attiekties uz pilsonisko sabiedrību: 

• Pamatnostādņu projekts “Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.–

2027.gadam” (VSS-1101). Pamatnostādņu nodoms ir sekmēt Latvijas attīstības sadarbības 

politikas īstenošanā iesaistīto pušu koordinētu rīcību, kas ir saskaņota ar izvirzīto mērķi, 

prioritātēm un labās prakses principiem. Pamatnostādnēs arī ietverti principi humānās 

palīdzības sniegšanai. 

• Informatīvais ziņojums “Par ietekmes novērtējuma sistēmas pilnveidi” (VSS-1074). Ar 

šo ziņojumu tiek pieteikta mērķtiecīgu un jēgpilnu pārmaiņu nepieciešamība esošajā tiesību 

aktu ietekmes novērtējuma sistēmā, lai panāktu, ka tā kļūst par optimālu un efektīvu procesu, 

kurš sekmē regulējuma kvalitātes uzlabošanos un nosprausto valsts attīstības mērķu 

sasniegšanu. 

Darba kārtības nereti mainās nedēļas garumā, tādēļ informācija var tikt mainīta un aktuālo informāciju 

atradīsiet www.nvo.lv lapā. Kā līdz šim, informācija pirmajiem būs pieejama LPA biedriem - informācija 

tiks ievietota LPA Facebook grupā, bet piektdienās citi interesenti saņems informāciju ziņu lapā un L.P.A. 

aplikācijā. 

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz 

e-pasta adresi pasts@mk.gov.lv, savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās 

komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Vēršam uzmanību, ka šobrīd sēdes notiek tikai attālinātā 

režīmā, un piekļuves rekvizīti tiek nosūtīti uz e-pasta adresi neilgi pirms plānotās sēdes sākuma. Ar citām 

aktualitātēm un sabiedrības līdzdalības iespējām nākamajā nedēļā iespējams iepazīties šeit.  

 

 

https://nvo.lv/uploads/par_lidzfinansejuma_programmu.pdf
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2020-12-16
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III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 

Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu dienās 

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu 

sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam, 

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties 

projektu dienās visos Latvijas reģionos no 2021. 

gada 6. janvāra līdz 29. janvārim (ZOOM 

platformā). Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, 

kam ir neliela projektu rakstīšanas pieredze vai kas 

vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas 

pamatprincipus un kuru pārstāvētās organizācijas 

atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju 

nosacījumiem. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Pieejami Kapacitātes projektu konkursa semināra materiāli  

Ja vēlies uzzināt plašāku informāciju par Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projektu konkursu, 

iepazīsties ar materiāliem no 21. decembra informatīvā semināra. 

 

IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Delna publicējusi jaunu versiju sabiedrībā populārai tīmekļa vietnei “Deputāti uz 

delnas” 

Delna publicēja jaunu versiju sabiedrībā populārajai tīmekļa vietnei “Deputāti uz Delnas”, kura turpmāk 

lietotājiem ļaus ērtā un interaktīvā veidā apskatīt datus un informāciju par politisko organizāciju 

finansēšanu Latvijā un Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Tīmekļa vietne izmanto datus no 

publiski pieejamiem informācijas avotiem: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 

politisko partiju finansēšanas datu bāzes un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) valsts amatpersonu 

deklarāciju datubāzes - www.deputatiuzdelnas.lv. 

Kopā ar tīmekļa vietnes atjaunošanu Delna arī publicēja ziņojumu, kas sniedz ieskatu politisko partiju 

finansēšanā un valsts amatpersonu deklarētajās interesēs 2018. un 2019. gadā. Plašāk lasiet šeit.  

 

Vebinārs “NVO darbs attālināti - ko varam iemācīties un pielietot turpmāk” 

NVO nama organizētais vebinārs notiks 13. janvārī plkst. 14.00 un to vadīs Inese Vaivare, biedrības 

LAPAS direktore, projektu vadības eksperte , viena no brīvprātīgo kustības #paliecmājās veidotājiem. 

Vebinārā tiks apskatīti pašreizējie ierobežojumi no iespēju puses, izmēģinātas jaunas iespējas un 

risinājumi, kādus izmantot NVO darbā arī turpmāk. Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 

pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv. 

 

LSK aicina darbā Ģimenes asistentu 

Attīstot Ģimenes asistenta pakalpojumu, biedrība Latvijas Sarkanais Krusts aicina pievienoties 

enerģisku, erudītu, pozitīvu un optimistiski noskaņotu Ģimenes asistentu/i, lai papildinātu Ģimenes 

asistentu kolektīvu un palīdzētu veikt preventīvu darbu ģimenēs ar bērniem vai cilvēkiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, palīdzēt iemācīties organizēt ikdienu, lai veicinātu klientu sekmīgāku iekļaušanos 

sabiedrībā. Pieteikumu ar CV sūtīt uz jolanta.klauca@redcross.lv. Par papildus jautājumiem sazināties ar 

Ģimenes asistentu koordinatori Jolantu Klauču pa tālr. 27611953. Plašāku informāciju par vakanci 

atradīsiet šeit.  

 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/piedalies-aktivo-iedzivotaju-fonda-projektu-dienas.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/kapacitates-projekti-publiceti-informativa-seminara-materiali.html
https://www.deputatiuzdelnas.lv/
http://www.deputatiuzdelnas.lv/
https://delna.lv/lv/2020/12/17/delna-publice-jaunu-versiju-sabiedriba-popularai-timekla-vietnei-deputati-uz-delnas/
http://www.integracija.riga.lv/
http://www.redcross.lv/aicinam-darba-gimenes-asistentu/
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LTV1 izrādīs “Satori” jauno vides raidījumu “Zaļgalvis” 

No 10. janvāra ik svētdienu plkst. 18.15 LTV būs skatāms 

jauns vides raidījums “Zaļgalvis”, ko veido interneta žurnāls 

“Satori” sadarbībā ar “VFS FILMS” studiju. Jauno raidījumu 

vadīs rakstnieks un dabas vērotājs Rvīns Varde. Katrā sērijā 

viņš tiksies ar kādu dabas pazinēju, mākslinieku vai 

sabiedrībā zināmu cilvēku, lai uzdotu jautājumus par 

vidi, dalītos stāstos un saprastu, kā dzīvot dabai 

draudzīgāk. Katra raidījuma sērija būs 14 minūšu gara, 

pirmajā sezonā tiks izrādītas 10 sērijas. Plašāku informāciju 

par jauno raidījumu atradīsiet šeit.  

 

Seminārs-diskusija par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo 

izglītībā Covid-19 pandēmijas laikā 

Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” šī gada 15.janvārī plkst. 16.00 ZOOM platformā rīko 

tiešsaistes semināru-diskusiju par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo izglītībā Covid-

19 pandēmijas laikā. Reģistrēšanās dalībai semināram-diskusijai šeit. 

Pasākums tiek organizēts Ziemeļvalstu Ministru Padomes grantu programmas Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2020 Sadarbība projekta Nr. NGSLT-658 “Digitālā 

mācīšanās pieaugušo izglītībā” ietvaros. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz iipc@tl.lv vai zvanīt 29419351. 

 

V NVO INFORMĒ 

Biedrība “Vecmamiņas.lv” sāk jauno gadu ar jaunām iecerēm 

Biedrība Vecmāmiņas.lv jauno gadu uzsāk ar dalību divos starptautiskajos projektos. Abos projektos 

biedrība ir partneri, bet koordinatori ir no Lietuvas. Biedrībai tā būs lieliska iespēja mācīties projektu 

vadību un uzraudzību.  

Erasmus Plus KA 2 projekta „Darbojies, sasniedz mērķus, saņem atzinību: Kā veicināt senioru brīvprātīgo 

darbu” projekta mērķis ir veicināt  senioru  brīvprātīgo  darbu  un  pilsoniskās  aktivitātes, balstoties  

uz  Brīvprātīgo  Senioru  Motivācijas  Programmu,  kas  sekmē  viņu tālākizglītību, brīvprātīgo 

darbu un ieguldījumu sabiedrības labā. Projektā  iesaistītie  partneri  ir  no  5  dalībvalstīm –  Lietuva,  

Latvija,  Bulgārija, Nīderlande,  Slovēnija. Projekta gaitā tiks izveidoti  3  intelektuālie  galaprodukti  –  

internetvidē pieejams mācību  metožu  rīks, Atzinības  programma  senioriem  – brīvprātīgajiem, un 

Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem, kā darboties ar šo Atzinības programmu. Plašāka informācija par 

projektu šeit.  

Otrs projekts arī jau ir iesācies, un 2020.gada augustā – T4 L (Together for your loved ones - Palīdzēsim 

kopā  jūsu mīļajiem). Kā projekta gala produkts tiks izveidota E –mācību platforma neformālajiem 

demences pacientu aprūpētājiem Baltijas valstīs un Norvēģijā.  E-apmācības iespējas ļaus piekļūt 

zināšanu bāzei ļoti sarežģītu (psihiski  un  veselības  stāvokļa)  demences  pacientu  aprūpes  pasākumu  

organizēšanai. 

 

Pacelties spārnos! 

Kultūras un izglītības studija Talantu pilsēta jauno, 2021.gadu iesāk ar jaunu Erasmus Plus KA 1 projektu 

„Spārni”. Projekta mērķis ir dot iespēju mūsu pasniedzējiem apgūt jaunas, inovatīvas, radošas metodes 

un pieejas pieaugušo izglītošanā, apmeklējot kursus ārzemēs. Četri biedrības kaligrāfijas pasniedzēji 

plāno apmeklēt mācības Polijā. Izvēlētā tēma šoreiz būs – Vizualizācijas iespējas un tekstūras.  

Otrs jaunums ir biedrības iesaistīšanās Nordplus Adult projektā kā partnerim. Projekta nosaukums – „Kā 

padarīt mūsu kopējo vēsturi redzamāku ar moderniem tekstila dizainiem”. Projekta uzsākšana gan 

pagaidām atlikta līdz 2021.gada augustam. Projekta koordinators ir no Somijas. Sīkāka informācija būs 

atrodama šeit. 

https://satori.lv/article/ltv1-izradis-satori-jauno-vides-raidijumu-zalgalvis
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebZy-PP0WgeU2s42k3_1NLsFJSz3LMVa9bce3BLOtuEjJMlg/viewform
mailto:iipc@tl.lv
http://erasmuspluska1prague.weebly.com/go-get-award-latvia.html
http://www.talantupilseta.lv/projekti.html
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Biedrība “CultureLab” pētījumā un rokasgrāmatā apkopojusi ieteikumus kopienu 

mākslas projektu plānošanai un īstenošanai 

Veicot apjomīgu pētījumu, biedrība “CultureLab” izveidojusi 

rokasgrāmatu kopienas jeb līdzdalības mākslas projektu 

īstenotājiem, kurā aplūkoti dažādi projekta plānošanai un 

īstenošanai nozīmīgi aspekti, piemēram, mākslinieka atbildība un loma 

kopienu mākslas projektu veidošanā, partnerības un komunikācijas 

veidošanas principi u.c. 

Izstrādāts pētījums par līdzdalības un kopienas mākslas labās prakses 

piemēriem un īstenošanas metodēm, kas sniedz informāciju Latvijas 

kultūras darbiniekiem, kā veidojot mākslas projektus vienlaicīgi var 

strādāt pie sabiedrības sociālo vajadzību risināšanas. Plašāk lasiet šeit.  

 

Amerikas Latviešu apvienība aicina piedalīties aptaujā 

Iespēja piedalīties pētījumā par Latvijas valstspiederīgo un viņu pēcteču ceļošanas paradumiem un 

tūrisma pakalpojumu izmatošanu Latvijā gan pirms Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, gan 

šobrīd, Covid-19 situācijā. Ja esat sasniedzis 18 gadu vecumu, dzīvojat ārpus Latvijas ilgāk par vienu 

gadu (vai arī esat dzimis ārpus Latvijas) un pēdējo trīs gadu laikā bijis Latvijā, pastāsti par savu pieredzi! 

Aptauju iespējams atrast šeit.  Vairāk par pētījumu lasiet šeit.   

 

Uzsāk komercdarbības kursu nevalstiskajām organizācijām 

Lai mazinātu COVID-19 epidēmijas ietekmi un stiprinātu Latvijas pilsonisko sabiedrību un 

iedrošinātu attīstīt uzņēmējdarbību, īstenojot paša radītu biznesa ideju 2021. gada 19. janvārī 

pulksten 17.00 platformā Zoom ar ievadsemināru tiks uzsākts īpašs komercdarbības tiešsaistes 

kurss.  

Kursa saturs radīts Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrā sadarbībā ar ar Apvienotās 

Karalistes uzņēmumu “Cable & Wireless” un Tartu Universitāti. Kopā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko 

organizāciju sadarbības tīklu tas papildināts un pielāgots nevalstisko organizāciju un to klientu 

vajadzībām, kā arī norisei sociālās distancēšanās apstākļos. 

Mācības ritēs desmit nedēļas, sešas nedēļas dalībniekiem piedaloties semināros otrdienās no pulksten 

17.00 līdz 18.30 (ar papildus pusstundu jautājumu uzdošanai) Zoom platformā, kā arī sev vēlamā laikā 

individuāli apgūstot zināšanas 2-4 stundas ik nedēļu no materiāliem e-studiju vidē Moodle un diskutējot 

ar citiem kursa dalībniekiem un ekspertiem. Biznesa idejas mēneša garumā var attīstīt individuāli un 

pāros. 

Kursi ir bezmaksas. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Apstiprinātie kursa dalībnieki saņems informāciju e-

pastā ar saiti uz Zoom semināru. Lai uzzinātu vairāk par mācībām, ieskaties šeit. Reģistrēties dalībai 

bezmaksas kursā var šeit.  
 

VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Izsludināts konkurss NVO atbalstam, kas piedalās Covid-19 seku pārvarēšanā 

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka atklāta konkursa kārtībā 2021.gadā nevaldības 

organizācijām (NVO) ir iespēja pieteikties papildu finansējumam 564 000 EUR apmērā. Finansējums, 

kas piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tiks novirzīts tām NVO, kas ar savu darbību 

palīdz novērst Covid-19 krīzes radītās sekas, tostarp veic tādas aktivitātes, kas īstenotas papildus 

valsts un pašvaldību institūciju veiktajām. 

Vienam pieteicējam maksimāli pieejamais finansējums būs 40 000 EUR, bet aktivitātes būs iespējas 

realizēt līdz 2021.gada 30.jūnijam. Konkursam NVO var pieteikties tikai elektroniskā formātā līdz 

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/biedriba-culturelab-petijuma-un-rokasgramata-apkopojusi-ieteikumus-kopienu-makslas-projektu-planosanai-un-istenosanai-6105#gsc.tab=0
https://aptauja.migracija.lv./
https://migracija.lv/jaunumi/2020-petijums-par-turismu/
https://docs.google.com/document/d/1V4z7OnKFkvaKqmBu727OW0iojHp-9y4zfsu1lQBTk3Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ta2530Cr_28AGz8csnGgs0BSlfU5-4m7NzBfTqP_MEc/viewform?ts=5ff6cf2d&edit_requested=true
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2021.gada 18.janvāra plkst. 12.00, pieteikumu sūtot uz e-pastu  nvofonds@sif.gov.lv. Plašāku informāciju 

par projektu konkursu meklēt šeit.  

 

VARAM aicina nevalstiskās organizācijas pieteikties Vides konsultatīvajā padomē 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), lai turpinātu 

sabiedrības iesaisti vides aizsardzības politikas izstrādes un īstenošanas 

procesā, aicina biedrības un nodibinājumus, kuru mērķis saskaņā ar 

statūtiem ir vides aizsardzība, arī 2021. gadā piedalīties Vides 

konsultatīvās padomes darbā un līdz 2021. gada 10. janvārim ieskaitot, 

deleģēt savus pārstāvjus dalībai padomē. 

Lai pieteiktos padomē, jāiesniedz elektronisks iesniegums par pārstāvja 

deleģēšanu, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv, iesniegumā 

iekļaujot informāciju ar biedrības vai nodibinājuma valdes lēmumu par 

pārstāvja deleģēšanu padomē, kā arī organizācijas kontaktinformāciju. Plašāka 

informācija šeit.  

 

SIF izsludinājis atklātu konkursu uz vakantajām ekspertu vietām  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu konkursu uz vakantajām ekspertu vietām vērtēt 

nevaldības organizāciju iesniegtos projektu pieteikumus. Pieteikumu (CV un motivācijas vēstuli) var 

iesniegt līdz 2021.gada 15.janvāra plkst.12:00, nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi pasts@sif.gov.lv. 

Plašāku informāciju par konkursu skatīt šeit. 

 

Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām  

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības 

veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas 

demokrātiskas nacionālas valsts vērtības. Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai 

reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas 

jautājumiem. 

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās: 

• mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR; 

• lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 13. janvāris plkst. 17.00. Plašāku informāciju 

meklēt šeit.  

 

Precizēts regulējums biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām partijām 

par attālinātu sapulču organizēšanu 

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā 23.decembrī, 

pagarina līdz 2021. gada 31. decembrim termiņu, kādā biedrības vai kooperatīvās sabiedrības 

biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. 

Papildus ir noteiktas valdes tiesības pēc savas iniciatīvas vai pēc to biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv 

vismaz 20 procentus no biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedru skaita, noteikt, ka biedru kopsapulce 

notiek tikai elektroniski un biedri piedalās un balso, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Plašāk 

lasiet šeit.  

 

Apmācības “Digitālā drošība un privātums tiešsaistē” 

Eiropas Politikas analīzes centrs (CEPA) aicina NVO biedrus un aktīvistus janvārī piedalīties praktiskās 

apmācībās, kas dos iespēju pilnveidot savas kiberdrošības prasmes kā arī iepazīstinās ar soļiem, ko katra 

organizācija var spert, lai mazinātu darba tiešsaistē drošības riskus!  

Apmācības paredzētas attapīgai auditorijai bez dziļām tehniskām priekšzināšanām. Tiks runāts par: 

• Drošības riskiem indivīdam un organizācijām – kā tos mazināt? 

mailto:nvofonds@sif.gov.lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11145%3AIzsludinats-konkurss-NVO-atbalstam%2C-kas-piedalas-Covid-19-seku-parvaresana-pieejamais-finansejums-564-000-EUR&lang=lv
https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-aicina-pieteikties-vides-konsultativaja-padome
mailto:pasts@sif.gov.lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11148%3ASabiedribas-integracijas-fonds-izsludina-atklatu-konkursu-uz-vakantajam-ekspertu-vietam-vertet-nevaldibas-organizaciju-iesniegtos-projektu-pieteikumus&lang=lv&fbclid=IwAR26jDfmkXHvmU00KNFTRKJc-4vLfedvehodaSNFAxJCT7TAfiaVxYCBlPI
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=sabiedribas-integracijas-projektu-konkurss-nevalstiskajam-organizacijam-2021-gadam-6449
https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/precizets-regulejums-biedribam-kooperativajam-sabiedribam-politiskajam-partijam-par-attalinatu-sapulcu-organizesanu/
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• Tiešsaistes kontu drošību un galvenajiem principiem to aizsardzībai; 

• Drošu ziņojumapmaiņa un interneta izmantošanu; 

• Publisko avotos un darknet’ā pieejamās informācijas analīzi. 

Apmācības notiks tiešsaistē latviešu un krievu valodā. Abām grupām paredzētas 4 nodarbības ar aktīvu 

dalībnieku iesaisti un praktiskiem uzdevumiem. Katras nodarbības ilgums 1 stunda 30 minūtes (ar pauzi). 

Mācībās var piedalīties tikai ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz 9.janvārim aizpildot pieteikuma anketu 

tiešsaistē:  

• Datu drošība un privātums tiešsaistē latviešu valodā11., 15., 18. un 22. janvārī 09:30 – 12:00; 

• Datu drošība un privātums tiešsaistē krievu valodā 18., 22., 25. un 29. janvārī 14:00 – 16:30. 

Dalība mācībās ir bez maksas. Lai piedalītos apmācībās, jums būs nepieciešams dators, labs interneta 

savienojums, video kamera un mikrofons, kā arī mierīga vide, kas netraucē jūsu aktīvai dalībai mācību 

procesā. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots. 

 

Kas paveikts 2020. gadā dažādības veicināšanā? 

Kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonds īsteno 

motivācijas programma cilvēkiem, kas saskārušies ar 

šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, 

tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ. Lai palīdzētu šiem 

cilvēkiem, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un 

mācību centriem tika izveidotas profesionāļu komandas, kurās 

līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan 

psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Kopumā 

atbalsts sniegts 1446 cilvēkiem. 2019/2020. gada motivācijas 

programmas rezultātā 515 cilvēkiem tika sniegts atbalsts 

un 307 jeb 60% cilvēkiem pēc motivācijas programmas saņemšanas izdevās iekļauties 

nodarbinātībā vai izglītībā. 

2020. gadā mācībās Skatu Punkti paaugstināta izpratne un kompetence par dažādības vadības jautājumiem 

vairāk kā 191 (164 sievietes un 27 vīrieši)  pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu 

vadītājiem un speciālistiem. Plašāk par paveikto lasiet šeit.  

 

Erasmus+ programmā Latvijā septiņu gadu laikā īstenoti izglītības projekti par 

vairāk nekā 120 miljoniem eiro 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmā laikā no 2014. līdz 2020. gadam īstenoti izglītības un mācību 

projekti par 122,9 miljoniem eiro, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības iestāžu 

internacionalizācijā un izglītības reformu īstenošanā. Vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku programmā guvuši 

mācību, prakses, studiju, docēšanas un darba vērošanas pieredzi ārvalstīs Erasmus+ mobilitātē, un īstenoti 

kopumā 866 stratēģisko partnerību projekti, kuros notikusi pieredzes apmaiņa un attīstītas inovatīvas 

pieejas izglītībai. Plašāk lasiet šeit. 

 

Atvērts Apvārsnis 2020 projektu konkurss Eiropas Zaļais kurss 

 Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Apvārsnis 2020 ietvarpogrammas finansēto projektu konkursu 

“Eiropas Zaļais kurss”, aicinot projektu pieteicējus iesniegt pētniecības un inovāciju pieteikumus klimata 

krīzes, Eiropas ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības risinājumiem. Projektu pieteikumu 

iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 26.janvāris. Vairāk informācijas par projektu iespējams atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 

https://creatorapp.zohopublic.eu/mitchrich/ecab15a3753427271eaaa85854430e/form-embed/a3889be6a140e471d4f77f6734e4871/x1CDD7OFqJ2Tm8GHA66195KFS4Vn8qH0rkRP10WjMjgzn77Vbe5wyQHeGPhKqz45uFV0yWTuy2FKjdpD2fGJRrsJJ1COWXPBst6x?Training=86598000000395073&zc_locale=lv
https://creatorapp.zohopublic.eu/mitchrich/ecab15a3753427271eaaa85854430e/form-embed/a3889be6a140e471d4f77f6734e4871/x1CDD7OFqJ2Tm8GHA66195KFS4Vn8qH0rkRP10WjMjgzn77Vbe5wyQHeGPhKqz45uFV0yWTuy2FKjdpD2fGJRrsJJ1COWXPBst6x?Training=86598000000395077&zc_locale=ru
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11146%3AKas-paveikts-2020-gada-dazadibas-veicinasana&lang=lv
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_about/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=41444
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41318
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VII LV PORTĀLĀ 

Jauni noteikumi trūcīgā statusam, GMI pabalstam un citai sociālajai palīdzībai 

2021. gada mainās kārtība, kādā tiek noteikts trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statuss 

un aprēķināts garantētais minimālais ienākumu līmenis un tā pabalsts. Tāpat tiek mainīta mājokļa 

pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība. 

- No 2021. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu slieksnis tiks paaugstināts no 

līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro 

pārējām personām mājsaimniecībā. 

- No 2021. gada 1. aprīļa paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas principus 

un saturu. 

- No nākamā gada paaugstināts arī ienākumu slieksnis, lai saņemtu trūcīgā vai maznodrošinātā 

statusu. 

Plašāks apraksts šeit.  

 

Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2021. gadā: pieaug minimālo uzturlīdzekļu apmērs 

Pieaugot minimālajai algai, no 2021. gada 

palielināsies arī minimālo uzturlīdzekļu apmērs, 

kas katram vecākam ir jānodrošina savai atvasei. 

Vienlaikus izmaksu apmērs no Uzturlīdzekļu 

garantiju fonda paliek nemainīgs. 

- No 2021. gada valstī palielinās minimālā 

mēnešalga (500 eiro), tāpēc arī pieaug minimālā 

uzturlīdzekļu summa, kas vecākiem jānodrošina 

saviem bērniem. 

- Valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs ir 

konstanta summa, un to vairs neietekmēs izmaiņas 

minimālās algas apmērā. 

Plašāks apraksts šeit.  

 

Pašvaldību vēlēšanās balsot varēs jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī 

Ar 2021. gadu pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu 

iecirknī. 

- Līdz šim vēlētājs pašvaldību vēlēšanās varēja balsot tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā viņš 

bija iekļauts. 

- Turpmāk pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. 

- Izvēlētais risinājums paredz vēlētāja reģistrēšanu tiešsaistē jebkurā viņa pašvaldības iecirknī, kurā 

tas ieradies balsot. 

Plašāks apraksts šeit.  

 

Valsts kanceleja kampaņā “Darbinieks nav nieks” vairos iedzīvotāju izpratni par 

trauksmes celšanu darbavietā 

Valsts kanceleja uzsāk kampaņu “Darbinieks nav nieks”, ar kuras palīdzību vairos iedzīvotāju izpratni 

par trauksmes celšanu darbavietā 

Kā norāda Valsts kanceleja "Trauksmes celšana šobrīd ir īpaši aktuāla, lai novērstu pārkāpumus, kas 

varētu apdraudēt sabiedrības veselību Covid-19 pandēmijas laikā, piemēram, situācijās, kad netiek 

ievēroti valstī noteiktie drošības pasākumi un ierobežojumi." 

Ar nejēdzībām un pārkāpumiem nav jāsamierinās. Redzi. Dzirdi. Runā. 

Plašāk par kampaņu šeit un https://www.trauksmescelejs.lv/  

 

https://lvportals.lv/skaidrojumi/323378-jauni-noteikumi-truciga-statusam-gmi-pabalstam-un-citai-socialajai-palidzibai-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/323280-alimenti-jeb-uzturlidzekli-2021-gada-pieaug-minimalo-uzturlidzeklu-apmers-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/323484-pasvaldibu-velesanas-balsot-vares-jebkura-savas-pasvaldibas-velesanu-iecirkni-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/323537-valsts-kanceleja-kampana-darbinieks-nav-nieks-vairos-iedzivotaju-izpratni-par-trauksmes-celsanu-darbavieta-2021
https://www.trauksmescelejs.lv/
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VIII NVO PASAULĒ 

Vai mēs varam izkļūt spēcīgāki no COVID-19 krīzes? 

Alliance Magazine veido rakstu sēriju ar  mērķi novērtēt izmaiņas, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu 

stiprāku pilsoniskās sabiedrības atbalsta vidi. Pirmajā rakstā Benjamin Bellegy (WINGS), Chris Worman 

(TechSoup) un Lysa John (CIVICUS) apspriež resursus, kuri nepieciešami pilsoniskai sabiedrībai un 

tās filantropiskai un tehniskai infrastruktūrai, kā arī darbības, kas jāveic, lai izkļūtu gudrāki un 

spēcīgāki no pašreizējās krīzes un būtu gatavi nākamajām krīzēm. Ar rakstu var iepazīties šeit. 

 

Projektu konkurss partnerībā ar Latīņamerikas valstīm 

ES programmā “ES un Latīņamerikas ilgtspējīgas izaugsmes alianse” ir izsludināts projektu konkurss, 

kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un darbavietu radīšanu, atbalstot pāreju uz resursu ziņā 

efektīvāku un aprites ekonomiku Latīņamerikā. Pieejamais granta apjoms ir 25 000 00.00 eiro. 

Jāpiesakās vismaz četriem partneriem, vienam no ES savienības un trim no dažādām Latīņamerikas 

valstīm. Pieteikuma termiņš ir 2021. gada 15.februāris. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Bosnijas un Hercegovinas vietējo kopienu stiprināšana 

Eiropas Savienība aicina iesniegt projektu pieteikumus EU4ALL 

rīcības programmai, kas palīdzētu  Bosnijas un Hercegovinas 

vietējām kopienām, pašvaldībām atbalstīt maza, vidēja lieluma 

pasākumus, kas būtiski uzlabo bērnu izglītību, jaunu un vecāka 

gadagājuma cilvēku, minoritāšu, kā arī šo kopienu 

visneaizsargātāko grupu dzīvi. Pieteikuma termiņš ir 2021. gada 

16.februāris. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

 

 

https://www.alliancemagazine.org/analysis/fit-for-the-future-can-we-emerge-stronger-from-the-covid-19-crisis/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608643684374&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170824
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1609923798041&do=publi.detPUB&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&aoref=170857&page=1&searchtype=QS&orderby=upd&userlanguage=en
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/

