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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Cilvēktiesību komisija skata NVO apgrūtināto sadarbību ar bankām 

7.oktobrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 

komisija skatīja jautājumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

izplatības ierobežošanu nevalstiskajā sektorā. Sēdē 

nevalstisko organizāciju pārstāvji deputātus iepazīstināja 

ar konkrētiem gadījumiem, lai iezīmētu, kāda ir reālā 

situācija, ieviešot jaunus nosacījumus, kas apgrūtina 

organizāciju sadarbību ar bankām. Tāpat Latvijas 

Pilsoniskā alianse aicināja uzlabot Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas vadlīnijas, iekļaujot tur nevalstiskā 

sektora specifiku, kas atvieglotu to sadarbību ar 

bankām, kā arī aicināja Finanšu izlūkošanas dienestu, 

izstrādājot ikgadējo ziņojumu, tā izstrādē iesaistīt 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Ar sagatavoto 

prezentāciju komisijas deputātiem var iepazīties šeit.  

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Tieslietu un Finanšu ministriju, kā 

arī Finanšu nozares acociācijas pārstāvji pauda gatavību meklēt risinājumus. Un Saeimas Cilvēktiesību 

un sabiedrisko lietu komisijas deputāti uzdeva atbildīgajām institūcijām aicinātas tikties ar nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem, izstrādāt nevalstiskā sektora specifikai atbilstošas vadlīnijas, kā arī 

izdiskutēt citus problēmjautājumus, tai skaitā strīdīgo jautājumu par patiesā labuma guvējiem 

biedrībām.  Pēc mēneša iesaistītajām pusēm būs jāinformē komisija par rastajiem risinājumiem. 

 

LPA aicina Rīgas domi rast iespēju atbalstīt SLO, piešķirot NĪN atvieglojumus 

Latvijas Pilsoniskā alianse 5. oktobrī nosūtījusi Rīgas domes priekšsēdētājam un Rīgas domē ievēlēto 

partiju frakcijām vēstuli ar aicinājumu pārskatīt Rīgas domes saistošos noteikumus, kas skar sabiedriskā 

labuma organizācijas. 

Latvijas Pilsoniskā alianse jau vairākkārt Rīgas domes atbildīgajām struktūrvienībām norādījusi 

uz Rīgā darbojošo nevalstisko organizāciju grūtībām sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus, bez NĪN 

samazinājuma organizāciju īrētajām telpām (skatīt šeit). Ja 2012. gadā izdotie Rīgas domes saistošie 

https://nvo.lv/uploads/cilvektiesibu_komisijas_sede_07.pptx
https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__atzinums_labklajibas_ministrijai_par_par_iespejamiem_grozijumiem_likuma_par_valsts_socialo_apdrosinasanu


  

(39/2020) 09.10.2020 

2 

 

noteikumi pieļāva 90 % apmērā NĪN atlaidi, kuru lieto SLO, tad 2019. gadā pieņemtie Rīgas domes 

saistošie noteikumi satur vairākus ierobežojošus nosacījumus SLO. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, LPA, kopā ar citām aktīvajām nevalstiskajām organizācijām  aicina: 

1)         pārskatīt Rīgas domes saistošos noteikumos, atgriežot NĪN atvieglojumus iepriekšējā apjomā; 

2)         veicināt atklātību atbalsta sistēmā, kā arī noteikt skaidrus kritērijus atbalsta piešķiršanas kārtībai 

un nodokļu atlaižu saņēmēju uzraudzībai. 

Plašāk ar LPA nosūtīto vēstuli iespējams iepazīties šeit.  

 

EP ierosina izveidot mehānismu ES vērtību aizsardzībai 

Ceturtdien, 8. oktobrī, ar lielu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments ierosinājis ES izveidot mehānismu 

demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai un stiprināšanai. Ņemot vērā, ka vairākās 

ES dalībvalstīs pieaug un nostiprinās ne vien autokrātiskas un neliberālas tendences, ko vēl vairāk 

pastiprina Covid-19 pandēmija, bet arī korupcija, dezinformācija un valsts varas izmantošana savtīgās 

interesēs, šādi izstrādāti mehānismi spētu palīdzēt risināt risinātu šo līdz šim nepieredzēto un pieaugošo 

pamatvērtību krīzi. Ar Parlamenta priekšlikumu tiktu konsolidēti un aizstāti tādi pastāvošie mehānismi 

kā nesen pieņemtais EK ziņojums par tiesiskumu. EP deputāti gaidīs, kad Komisija nāks klajā ar 

priekšlikumu, kurā ņemti vērā šajā rezolūcijā izklāstītie ieteikumi (plašāk lasiet šeit). 

Iepriekš informējām, ka Eiropas vērtību instruments ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aizstāv Eiropas vērtības, kas minētas Līgumā par Eiropas 

Savienību 2. pantā, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības. Tāpat Eiropas vērtību 

instruments ir nepieciešams, lai īstenotu Eiropas Komisijas 6.prioritāti par ES demokrātijas jauno 

impulsu, atbalstot sabiedriskās līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) 

organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu 

pieņēmējiem un sabiedrību. 

Pēc Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājuma šī gada februārī Saeimas Eiropas lietu komisijas 

deputātiem, nacionālajā pozīcijā par Eiropas Komisijas darba programmu 2020.gadam, Ārlietu 

ministrija veica izmaiņas redakcijā, nostiprinot pozīcijā atbalstu instrumenta izveidei, lai atbalstītu 

organizācijas, kuras darbojas iepriekšminētajās jomās vietējā un nacionālā līmenī, kas ir organizācijas, 

kuras ES dalībvalstīs lielākoties netiek finansētas: “Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai 

jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā 

vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam.” 
Savukārt Ārlietu ministrs norādījis, ka nevalstisko organizāciju aicinājums Eiropas demokrātijas rīcības 

plāna īstenošanai paredzēt atbilstošu finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai “Tiesības 

un vērtības” līdz 1,83 miljardiem EUR, ir Tieslietu ministrijas kompetencē, kas pārstāv Latvijas 

intereses Tieslietu un iekšlietu finanšu instrumentu darba grupā. 

Eiropas Komisijas sākotnējā piedāvājumā piedāvāts gandrīz trīs reizes mazāka kopsumma, tas ir 643 

miljoni eiro, kas vienlaikus arī ir 8% finanšu apjomu samazinājums demokrātijas stiprināšanai, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kā arī tas nozīmē, ka atbalsts Eiropas vērtību stiprināšanai ES 

dalībvalstīs būs mazāks nekā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš kalpo līdzīgiem 

mērķiem ārpus Savienības robežām.  Pie tāda finansējuma nebūs iespējams atbalstīt vietēja un 

nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu demokrātijas, pārvaldības, 

tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanai. 
 

 

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_rigas_domes_priekssedetajam_un_rigas_dome_ieveleto_partiju_frakcijam_par_rigas_domes_saistoso_noteikumu_parskatisanu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1756
https://europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2020/oktobris0-2020/ep-ierosina-juridiski-saistosu-meh-nismu-es-v-rt-bu-aizsardz-bai.html
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LPA aicina FM sniegt informāciju par konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību par 

Eiropas Atveseļošanās plānu 

8.oktobrī Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtījusi vēstuli  Finanšu ministram, aicinot sniegt 

informāciju par to, vai un kā Latvijas pilsoniskā sabiedrība tikusi iesaistīta Eiropas ekonomikas 

atveseļošanas plāna izstrādes procesā, kas bija Eiropas Komisijas noteikta obligāta prasība. Svarīgi 

atzīmēt, ka Eiropas Komisija vadlīnijās dalībvalstīm ir iekļāvusi atsauces uz pilsoniskās sabiedrības 

lomu nacionālo plānu izstrādē un īstenošanā, nosakot, ka dalībvalstīm ir jāziņo par to, kā tās ir 

sadarbojušās ar pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām personām plāna izstrādē. Neskatoties uz 

Eiropas Komisijas prasību iesaistīt pilsonisko sabiedrību plānošanas un īstenošanas procesā, LPA nav 

informēta par konsultācijām, atšķirībā no citām ES valstīm, kur pilsoniskās sabiedrības vadošās 

organizācijas ir tikušas iesaistītas nacionālo plānu izstrādē. No publiski pieejamās informācijas, ir 

secināms, ka iespēja iesniegt priekšlikumus bija tikai nozaru ministrijām. 

Vēstules iemesls ir LPA saņēmtā informācija no Eiropas līmeņa jumta organizācijām, kas veic ES 

dalībvalstu aptauju, lai noskaidrotu, vai tās ir nodrošinājušas prasītās konsultācijas ar pilsonisko 

sabiedrību, un lai gan dalībvalstu plāna iesniegšanas termiņš ir 15. oktobris, nekas neliecina, ka Latvija 

plāno nodrošināt konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties 

šeit. 

 

LPA aicina KM pamatnostādņu projektā nostiprināt valstisku apņemšanos īstenot 

mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku 

Latvijas Pilsoniskā alianse 7.oktobrī atkārtoti nosūtījusi Kultūras ministrijai (KM) atzinumu ar 

iebildumiem par pamatnostādņu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”. LPA ieskatā, Projektā daudzviet tiek norādīts, ka pilsoniskās 

aktivitātes, iedzīvotāju vēlme iesaistīties tajā un mobilizēties sabiedrībai kopīgu mērķu sasniegšanai ir 

pašas sabiedrības ziņā, tādejādi valstiski norobežojoties no atbildības veicināt pilsoniskās sabiedrības 

attīstību. Nenoliedzami pilsoniskās sabiedrības aktivitātes ir sabiedrības iniciētas, tomēr valstij ir 

jānodrošina labvēlīgi priekšnoteikumi tās pastāvēšanai un attīstībai. Sniegtajā atzinumā LPA 

norāda, ka esošajā projekta redakcijā nav saskatāma KM apņemšanās to veicināt, kas ir viens no 

būtiskajiem konceptuāliem trūkumiem politikas plānošanas dokumentā. Tādēļ LPA atkārtoti aicina 

KM nostiprināt valstisku apņemšanos īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku. 

Plašāk ar visiem LPA iebildumiem un priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

LPA sniedz atzinumu par jauno Pašvaldību likumu 

7. oktobrī Latvija Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai (VARAM) atzinumu par publiskais apspriešanai nodoto likumprojektu “Pašvaldību likums”. 

Minētajā atzinumā LPA aicina VARAM pašvaldību autonomo funkciju sarakstu papildināt ar papildus 

funkciju - sekmēt un sniegt atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām administratīvajā 

teritorijā. Tāpat LPA uzsver nepieciešamību plašāk informēt un iesaistīt sabiedrību pašvaldību 

darbā, tā veicinot iedzīvotāju līdzdalību un efektīvu pārvaldību. Tāpat tiek akcentēta 

nepieciešamība padarīt iedzīvotājiem pieejamu informāciju par publisko finanšu līdzekļu izlietojumu un 

tā efektivitāti, lai novērstu šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti un to 

darbību sabiedrības interešu labā. 

Plašāk ar visiem LPA iebildumiem un priekšlikumiem aicinām iepazīties šeit. 

 

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_finansu_ministram_par_konsultesanos_ar_pilsonisko_sabiedribu_par_eiropas_atveselosanas_un_noturibas_mehanismu
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__atzinums_vides_aizsardzibas_un_regionalas_attistibas_ministrijai_par_likumprojektu_pasvaldibu_likums
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Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties sarunās par sabiedrības līdzdalības 

jautājumiem  

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus 

15. – 30. oktobrim piedalīties sarunās neformālā 

gaisotnē par sabiedrības līdzdalības jautājumiem, kas 

norisināsies visos Latvijas reģionos:  

 15. oktobrī Preiļos, plkst. 11.00, “Levaž”,  

Kooperatīvā iela 1c; 

 16. oktobrī Smiltenē, plkst. 14.00, “Brūzis”, 

Brūža iela 2; 

 21. oktobrī Talsos plkst. 16.00, “Tornīša zāle”,  

Lielā iela 19/21; 

 28. oktobrī Rīgā plkst. 17.00 (vieta vēl tiks 

precizēta); 

 30. oktobrī Bauskā plkst. 15.00 (vieta vēl tiks 

precizēta). 

2020. gads iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat ir pabeigts darbs pie 

administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un politiku pamatnostādņu 

un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības procesos. Kā būtiskākos 

dokumentus var minēt – jaunais Pašvaldību likums, Saliedētības politikas pamatnostādnes un to 

īstenošanas plāns, Valsts kancelejas pamatnostādnes valsts pārvaldei, kas ietver arī pamatprincipus 

jēgpilnai sabiedrības līdzdalībai, kā arī gaidāmais tiesību aktu portāls. 

Tā kā pilsoniskajai sabiedrībai šobrīd ir un būs arī tuvākajā laikā iespēja līdzdarboties normatīvo aktu un 

jauno koncepciju komentēšanā, ar mērķi tos uzlabot un izstrādāt, balstoties uz tiešo patērētāju – 

iedzīvotāju – vajadzībām, Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas apzināt sabiedrības pārstāvju līdzšinējo 

pieredzi līdzdalībā pašvaldības un nacionālā līmenī, kā arī noskaidrot redzējumu par šobrīd 

konceptuāli atšķirīgiem jautājumiem, piemēram, vai Pašvaldību likumā paredzētajām iedzīvotāju 

valdēm būtu jābūt iedzīvotāju vēlētām vai pašvaldības deputātu ieceltām. Tāpēc aicinām iedzīvotājus 

būt aktīviem, piedalīties sarunās, iepriekš aizpildot pieteikšanās anketu šeit.  

Izteiktie vērtējumi par līdzšinējo praksi, priekšlikumi uzlabojumiem un izteiktie viedokļi tiks apkopoti, 

iesniegti atbilstošām iestādēm, kas izstrādā dokumentus, kā arī Latvijas Pilsoniskā alianse, balstoties uz 

tiem, sniegs atzinumus un paudīs viedokli sarunās ar lēmējiem. 

Tikšanās klātienē notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus 

Covid-19 ierobežošanai, taču, ja situācija pasliktināsies, tiksimies tiešsaistē, par to savlaicīgi informējot.  

Pasākuma laikā notiks fotogrāfēšana un filmēšana. Iegūtie video un foto materiāli var tikt izmantoti 

Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) publicitātes un mārketinga vajadzībām, kā arī ievietoti LPA 

sociālajos tīklos un interneta vietnē www.nvo.lv.  

 

 Pasākumu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-

Stiftung biroju Baltijas valstīs.  

  

 

 

 

https://ej.uz/tavalidzdaliba
http://www.nvo.lv/
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Europen Civic Forum vienojas par 2021.gada prioritātēm 

8.oktobrī notika European Civic Forum* (ECF) biedru kopsapulce, kuras biedri ir Latvijas Pilsoniskā 

alianse un kopš 2019.gada LPA direktore Kristīne Zonberga ir ECF Padomes locekle. 

ECF kopsapulcē tika apstiprinātas ECF 2021.gada startēģiskās prioritātes un galvenās aktivitātes: 

1) aizsargāt un paplašināt pilsonisko telpu - uzraudzīt pilsoniskās sabiedrības stāvokli Eiropā, 

interešu pārstāvība, starptautiskās solidaritātes veicināšana un labo prakšu apmaiņa; 

2) pilsoniskās sabiedrības stiprināšana - veidojot labvēlīgu vidi organizāciju darbībai, kā arī rīkot 

kampaņas, lai popularizētu demokrātiskās vērtības un cilvēku pamattiesības; 

3) politiskā dialoga nodrošināšana - nodrošināt politiskās debates Briselē, ES Padomes prezidentūras 

pasākumos, konferencē par Eiropas nākotni, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses ES līmenī. 

Būtiskākās aktivitātes 2021.gada būs: Civic Space Watch, European Civic Academy,  ikgadējā ECF 

biedru kopsapulce, Annual CSW ziņojums, Activizenship & Policy debate Eiropas Parlamentā (EP), 

Civic Pride balvas EP. 

Papildus stratēģiskajai plānošanai notika 9 jaunu padomes locekļu ievēlēšana, kā arī diskusija par 

aktualitātēm ES dalībvalstīs. Ar lepnumu varam ziņot, ka Latvija tika izcelta kā veiksmīgākā interešu 

pārstāvībā un labais piemērs, no kura citu valstu pilsoniskās sabiedrības var mācīties. ES līmenī 

tiek augstu vērtēts panākums, ka Nacionālajā attīstības plānā ir iekļauta apņemšanās stiprināt dialogu ar 

pilsonisko sabiedrību, nosakot līdzvērtīgu statusu dialogam ar sociālajiem partneriem, un ES fondu 

programmā paredzētais atbalsts pilsoniskajam dialogam.  

* European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 asociācijas un NVO no 27 

Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību un 

demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa 

NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju. 

 

Uzsākta sadarbības iniciatīva sabiedrības iesaistes un līdzdalības procesu 

uzlabošanai 

Sākot ar š.g. oktobri Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes 

iedzīvotāju fondu, uzsākusi kopīgu iniciatīvu 

“Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas 

nākotnei”. Iniciatīvas ietvaros tiks radīti 

mūsdienīgi un inovatīvi risinājumi efektīvam 

dialogam starp valsts pārvaldi un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai un efektīvai 

iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī 

palielinātas pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

iespējas un kapacitāte iesaistīties plānošanas 

dokumentu, rīcībpolitiku un tiesību aktu izstrādē.  

Lai būtiski uzlabotu sabiedrības iesaistes un 

līdzdalības procesus, tiks īstenotas sekojošas 

aktivitātes: 

Sadarbības domnīcas – Domnīcās tiks meklēti risinājumi pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos, 

kas ir identificēti savstarpējā dialogā un iekļauti Memoranda padomes risināmo jautājumu sarakstā 

2020./ 2021. gadā. Domnīcu darbībā tiks iesaistītas Memoranda padomes sastāvā esošās organizācijas 

un pārstāvētās valsts pārvaldes institūcijas, kā arī citas ieinteresētas pilsoniskās sabiedrības 
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organizācijas. Pārstāvība no biedrībām un nodibinājumiem (kā arī biznesa un citiem sektoriem, 

piemēram, juristi, dizaineri utml) tiks nodrošināta uz brīvprātības pamata un ar finansējumu no 

iniciatīvas budžeta. No iniciatīvas budžeta būs iespējams segt izmaksas 3 ekspertiem katrā domnīcā. 

Eksperti tiks izvēlēti atklātā konkursā – tirgus izpētes procedūrā. 

Digitālie risinājumi sabiedrības līdzdalības efektivitātes veicināšanai - tiks izstrādāti un testēti 1 - 3 

prototipi digitālajiem demokrātiskās līdzdalības rīkiem (piemēram, aplikācija e-konsultācijām), kas 

nodrošinās pilsoniskās sabiedrības efektīvu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā. 

Sabiedrības izpratnes veicināšana un komunikācijas aktivitātes – tiks īstenotas dažādas 

komunikācijas aktivitātes par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības lomu demokrātiskā 

valstī, tā veicinot arī interesi par valstiski nozīmīgiem procesiem, un mudinot sabiedrības iesaistīšanos 

šajos procesos. 2021. gadā tiks organizēts pilsoniskās sabiedrības forums, lai klātienē pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvji un valsts pārvalde diskutētu un rastu kopīgus risinājumus sabiedrības līdzdalības 

veicināšanai. Pirmās komunikācijas aktivitātes notiks jau 2020.gada nogalē. 

LPA uzdevumi iniciatīvas ietvaros: 

 nodrošināt komunikācijas kontaktpunkta veidošanu starp visām iesaistītajām pusēm, informatīvo 

kampaņu veikšana un starptautiskā foruma organizēšana, u.c. komunikācijas pasākumi; 

 sagatavot un nepieciešamības gadījumā aktualizēt informāciju par iniciatīvas aktivitātēm; 

 nodrošināt domnīcu norisi, komunikāciju ar domnīcu ekspertiem, administratīvo funkciju 

veikšanu, kas saistītas ar domnīcu organizēšanu, saturisko nodrošināšanu un vadīšanu; 

 nodrošināt foruma norises plānošanu un organizēšanu; 

 organizēt sadarbību ar Islandes iedzīvotāju fondu ar mērķi izstrādāt digitālu rīku sabiedrības 

līdzdalības nodrošināšanai. 

Iniciatīvas nosaukums un partneri: Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā 

alianse” un Islandes iedzīvotāju fondu īsteno iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas 

nākotnei”. Iniciatīvas īstenošanu uzraudzīs Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padome. 

Īstenošanas termiņš: 01.10.2020.-31.03.2022. 

Sasniedzamie rezultāti: Iniciatīvas ietvaros notiks trīs domnīcas un forums, kā arī tiks izstrādāts un 

testēts vismaz viens jauns digitāls rīks esošo līdzdalības iespēju paplašināšanai. Plānotas arī 

komunikācijas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai un informēšanai par sabiedrības līdzdalību. 

Finansējuma apmērs un avots: Iniciatīvas īstenošana 49 996,53 EUR  apmērā tiek atbalstīta Islandes, 

Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 2014 – 2021. gadam 

Divpusējās sadarbības fonda ietvaros. 

 

 

 

 

 

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.   
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LPA iepazīsies ar Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavoto nacionālo NVO riska 

novērtējumu  

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Politikas koordinators Artis Zaļuksnis 13. 

oktobrī piedalīsies Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) organizētajā tikšanās, kuras laikā tiks prezentēts 

FID sagatavotais Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas 

finansēšanas risku novērtējums par 2017. – 2019. gadu, kurā ir iekļauta arī sadaļa par nevalstisko 

organizāciju finanšu riskiem. 

Prezentācijas laikā tiks sniegta informācija par secinājumiem par nacionālo draudu, 

ievainojamības un risku novērtējumu, kā arī minēti būtiskākie notikumi Latvijas finanšu sektorā 

saistībā ar FID kompetencē esošajiem jautājumiem un ar iesaistītajām pusēm pārrunāti turpmākie soļi 

ziņojumā konstatētu risku novēršanā. 

Iepriekšējais FID ziņojums par nevalstisko sektoru tika publicēts 2019.gada, kurā tika atspoguļoti virkne 

finanšu riski. Ziņojums tika kritizēts no nevalstiskā sektora puses, jo tajā trūka konkrētības, tai skaitā 

norādot, ka ir atsevišķas organizācijas, kas, iespējams, izmanto ļaunprātīgi NVO statusu, tādējādi metot 

ēnu uz visu sektoru kopumā. Tas arī negatīvi ietekmējis NVO sadarbību ar bankām, padarot tās par 

augstā riska klientiem. 

Latvijas Pilsoniskā alianse pusotra gada laikā ir skaidrojusi atbildīgajām iestādēm NVO 

specifiku, rīkojusi tikšanās, piedalījusies publiskajās diskusijās, kā arī sūtījusi atzinumus, aicinot 

korektāk monitorēt nevalstisko sektoru un vadlīnijās bankām iestrādāt specifiskus kritērijus par 

biedrībām un nodibinājumiem, izprotot, ka ir būtiskas atšķirības starp komercuzņēmumiem. Līdz šim 

ir saņemts apstiprinājums, ka iebildumi un priekšlikumi tiks ņemti vērā. 

 

Latvijas pilsoniskā alianse aicina pieteikties pētniekus 

LPA aicina pilsoniskās sabiedrības jomas ekspertus/pētniekus piedāvājumu “Pētījums par pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju datu un situācijas analīzi” izstrādei. Būtiski uzsvērt, ka meklējam pētniekus ar 

dziļu izpratni par pilsonisko sabiedrību, ar praktisku pieredzi pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju sektorā, kā arī ar vēlmi sniegt savu ieguldījumu sektora attīstībā un biedrību un 

nodibinājumu klasificēšanas sistēmas uzlabošanā. 

Mērķis: veikt pētījumu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu un situācijas analīzi, lai 

identificētu pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības formas un jomas, finanšu apjomus un plūsmas, 

un tādējādi pēc iespējas efektīvāk plānotu turpmāko pilsoniskā sektora darbību un attīstību. 

Uzdevumi: 1) Pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu raksturojums un 2) Biedrību un nodibinājumu 

klasificēšanas raksturojums 

Eksperti: vismaz 1 eksperts – konsultants (sociologs) pilsoniskās sabiedrības procesu jomā un vismaz 

viens juridisko jautājumu eksperts – konsultants pilsoniskās sabiedrības jomā 

Maksimālā summa: 14 127,65 eur 

Izpildes termiņš: līdz 2021.gada 30.janvārim; 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 20.oktobrim, plkst. 11:00. 

Piemērotākais pretendents tiks noteikts tirgus izpētes procedūrā. Plašāku informāciju meklēt šeit.  

 

 

 

https://nvo.lv/uploads/nolikums_tirgus_izpete_pso_petijums_i.docx
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Iedzīvotājiem informatīvā izdevumā regulāri būs iespēja iepazīties ar pašvaldību 

darbu 

Ceturtdien, 8.oktobrī, Saeima galīgajā lasījumā pieņema grozījumus likumā “Par pašvaldībām” nosakot, 

ka informatīvo izdevumu, kurā pašvaldība vietējos iedzīvotājus informē par savu darbu, varēs izdot ne 

biežāk kā vienu reizi mēnesī.  Grozījumi noteic, ka pašvaldības informatīvais izdevums ir periodisks 

iespiedtehnikā izdots izdevums un iedzīvotājiem pieejams bez maksas. Savukārt informatīvos 

izdevumus, kuros pašvaldība publicē domes un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to 

skaidrojumus, varēs izdot biežāk.  

Tāpat grozījumi arī nosaka, ka domes un komiteju sēdes pašvaldība arī turpmāk varēs organizēt 

attālināti. Sēdes attālināti varēs rīkot, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts 

noteikusi citus pulcēšanās ierobežojumus. Šāds priekšlikums rosināts, ņemot vērā noteiktos 

epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības risku.  

Ar grozījumiem arī precizēts, kādos gadījumos pašvaldības dome vai komiteja var sanākt uz slēgto sēdi. 

Šādu sēdi varēs rīkot, ja jāizskata jautājumi, kas saistīti ar valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, 

komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu interesēm vai citu informāciju, kuras izpaušana ir 

aizliegta. 

 

2021.gadā “NVO fonda” projektiem SIF sadalīs 1,3 miljonus eiro 

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis konkursu, lai izvēlētos, kuriem projektiem 2021.gadā 

caur “Nevalstisko organizāciju (NVO) fondu” sadalīt 1,3 miljonus eiro. Kopš 2016.gada konkurss pirmo 

reizi izsludināts tik laicīgi, lai NVO varētu sākt projektu īstenošanu jau ar nākamā gada janvāri. 

Nākamgad projektus varēs īstenot no janvāra līdz novembrim, lai pēc iespējas pagarinātu 

projektu realizācijas ilgumu. Ņemot vērā NVO sektora, kā arī citu nozaru speciālistu ieteikumus, 

“NVO fonda” konkursa nolikums šogad pilnveidots tā, lai pieteikumu aizpildīšana kļūtu vienkāršāka un 

saprotamāka, ļaujot vairāk koncentrēties uz pieteikumu satura kvalitāti. 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga akcentēja, ka nolikums kļuvis vieglāk 

saprotams un projektu “veidlapas mazāk smagnējas”. Tāpat ir uzlaboti virkne nosacījumu, tai skaitā 

attiecināmo izmaksu sarakstā, iekļaujot brīvprātīgo veselības apdrošināšanu, ja tiek veikti 

veselībai bīstami darbi, kā tas, piemēram, notiek Covid-19 pandēmijas laikā, kad brīvprātīgie sniedz 

atbalstu tiem, kam klājas vissmagāk. Projektus iespējams iesniegt elektroniski līdz š.g. 2.novembrim. 

Plašāku informāciju meklēt šeit.  

 

Arvien vairāk Latvijas jauniešu apgūst izglītības programmu “ Jaunais pilsonis”  

Šīs nedēļas ietvaros dažādu NVO organizāciju pārstāvji izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvarā 

devās pie Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 10. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas 

ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas, Silenes pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas un Zilupes 

vidusskolas jauniešiem.  

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 Mežu sertifikācijas padome”, 

https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11125%3ASabiedribas-integracijas-fonds-izsludina-atklatu-projektu-pieteikumu-konkursu-2021-gada-istenojamiem-projektiem-Latvijas-valsts-budzeta-finansetas-programmas-%E2%80%9ENVO-fonds%E2%80%9D-ietvaros&lang=lv
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Māris Liopa Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs 

Biedrība dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot un uzturēt Latvijas 

sabiedrībā izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību, kura atbilst tās 

interesēm, ir vidi saudzējoša, sociāli atbildīga un ekonomiski 

pamatota, vienlaicīgi, neierobežojot Latvijas Republikas Satversmē 

noteiktās zemes īpašnieku tiesības un ar mežsaimniecības sertifikācijas 

palīdzību atbalstīt un veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk 

par organizācijas darbību lasiet “Biedru telpas” intervijā ar biedrības 

“Latvijas Mežu sertifikācijas padomes”, padomes priekšsēdētāju Māri Liopu šeit.  

 

II LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS  
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, ziņu izdevuma “Nesēdi tumsā” jaunajā sadaļā “Līdzdalības iespējas” 

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 saņems 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. 

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var 

pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv,savukārt Saeimas komisiju sēdēs, dalība jāpiesaka attiecīgajai 

komisijai, rakstot uz (..).komisija@saeima.lv. Vēršam uzmanību, ka šobrīd sēdes notiek tikai attālinātā 

režīmā, un piekļuves kodi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi neilgi  pirms plānotā sēdes sākuma. 

No nākamās nedēļas skatāmajiem jautājumiem varam izcelt MK 13. oktobra sēdi, kurā tiks 

skatīts informatīvais ziņojums “Par vides pieejamības prasībām ārstniecības iestādēm”. Tajā 

ir aprakstīta situācija par ārstniecības iestāžu pieejamību. Konkrēti risinājumi situācijas uzlabošanai 

netiek piedāvāti. 

Tāpat vēlamies īpaši vērst nevalstisko organizāciju uzmanību uz šādiem dokumentiem: 

 VSS pamatnostādņu projekts “Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam” . 

Projektā tiek uzsvērta latviešu valodas lietojuma palielināšana ikdienas saziņā, tostarp digitālajā 

un sabiedrisko mediju vidē, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot kvalitāti. 

Plašāka informācija par pamatnostādņu projektu pieejama šeit. 

 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” – aicinām vēl līdz 16. oktobrim 

iepazīties ar likumprojektu un  sniegt priekšlikumus Saeimas Juridiskajai komisijai. Šobrīd 

jaunie likumprojekta grozījumi nosaka, Uzņēmumu reģistrs vēlas pieteikumus saņemt pa pastu 

vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, atsakoties no klātienes pakalpojumiem. Tas varētu 

radīt sarežģījumus arī lielai sabiedrības daļai, kas neizmanto digitālos 

risinājumus. Priekšlikumus var iesniegt: saeima@saeima.lv  un juridiska.komisija@saeima.lv 

Ar citām aktualitātēm un sabiedrības līdzdalības iespējām nākamajā nedēļā iespējams iepazīties šeit.   

https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_latvijas_mezu_sertifikacijas_padome
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
mailto:.komisija@saeima.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492920
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/B5F89379F78BD75BC22585770027567C?OpenDocument
mailto:saeima@saeima.lv
mailto:juridiska.komisija@saeima.lv
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Piedalies apmācībās “ABC Pasākumu moderēšanā 

Klāt sarunas skolas LAMPA jaunais mācību gads ar iespēju apgūt efektīvas komunikācijas pamatus un 

stiprināt prasmi cieņpilni sarunāties, uzklausīt atšķirīgus uzskatus 

un pārliecinoši paust savu viedokli. Rudens semestra pirmās 

nodarbības būs veltītas dažādu publiskās runas rīku apguvei, laba 

sarunu biedra īpašībām un sarunu moderēšanas jautājumiem. 13. 

oktobrī plkst.16.00 – 17:30 interesenti bez maksas aicināti 

piedalīties nodarbībā “ABC pasākumu moderēšanā”, kuru 

vadīs Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks 

un programmas “Politika un politiskā komunikācija” vadītājs. 

Nodarbībā tiks runāts par to, kas ir obligātās un kas ir mainīgās 

daļas pasākuma moderatora stilā, ētikā un darbības veidā, kā arī 

būs iespēja iepazīties ar pasākuma vadītāja filosofiju. Reģistrēties 

pasākumam šeit.  

 

Delna sešās skolās uzsākusi projektu “Īsteno savu ideju!”  

Delna uzsākusi projektu sešās Latvijas skolās, lai ieviestu skolu līdzdalīgās budžetēšanas projektu. 

Projektā piedalās: Gulbenes novada vidusskola, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija, Maltas vidusskola, 

Talsu valsts ģimnāzija, Rīgas 13. vidusskola un Rīgas 25.vidusskola. Skolēni izvirzīs savas idejas, kā 

izlietot nelielu daļu skolas budžeta (apm. 1000,- eiro katrā skolā), prezentēs tās skolas saimei, visi 

balsos, labāko ideju skola realizēs, kā arī skolēni mācīsies uzraudzīt idejas realizēšanu un budžeta 

izlietojumu. Ar projektu Delna un Alianse pret korupciju Latvijā turpina sabiedrības izglītošanu 

un atbildīgas atklātības veicināšanu. 

 

LJP aicina pieteikties tiešsaistes domnīcai Daugavpils reģionā 

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kā arī jaunatnes darbiniekus, 

jauniešu līderus, pedagogus, jaunatnes NVO pārstāvjus, un citus aktīvistus, kas strādā ar jauniešiem  

Daugavpilī, piedalīties domnīcā “ Vai viegli būt aktīvam?” Domnīcā jauniešiem būs iespēja paust 

savu viedokli par sev aktuālām tēmām, iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā vienkāršā, sev 

saprotamā veidā, kā arī lai veicinātu sadarbību starp krieviski un latviski runājošām nevalstiskajām 

organizācijām. Plašāk lasiet šeit.  

 

“Satori” aicina stiprināt neatkarīgos medijus 

No 5. līdz 11. oktobrim “Satori” ar vides plakātu kampaņu aicina stiprināt neatkarīgos medijus un 

norāda uz mediju patērētāju atbildību, atgādinot par neatkarīgo mediju nozīmi demokrātiskā valstī. 

Vides plakāti ir daļa no plašākas kampaņas, kurā “Satori” cenšas kliedēt mītu, ka pilsoniskais 

aktīvisms ir kādas neredzamas un centralizētas varas pasūtījums, aicinot katru kļūt par “sorosu” un 

ietekmēt ar ziedojumu Kampaņa ilgst no 2. līdz 19. oktobrim, taču ziedot iespējams visu gadu. Plašāk 

lasiet šeit.  

 

Skolēnus aicina piedalīties ikmēneša aktivitātē “Putna stunda” 

Aicinot skolēnus izzināt un pētīt Latvijā sastopamo ūdensputnu dzīvi, šajā mācību gadā Latvijas 

Ornitoloģijas biedrība (LOB) izziņo ikmēneša aktivitātes “Putna stunda” jauno sezonu. Oktobra 

mēneša uzdevums ir izpētīt tuvējās apkaimes ūdensputnu iecienītākās dzīvesvietas un noskaidrot 

ūdensputnu knābju un kāju pielāgojumus dzīvei ūdeņos. Noslēdzoties uzdevumu ciklam, tiks sumināts 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1016012859789/WN_4G6md4G7TUG6kfGPIx4FFQ
https://ljp.lv/iespeja-pieteikties-tiessaistes-domnicai-daugavpils-regiona
https://satori.lv/article/satori-kampana-saziedoti-20-000-nakamais-merkis-40-000-eiro
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gan katra mēneša spārnotākais darbs, gan arī kopvērtējumā aktīvākās un radošākās klases. Plašāk par 

aktivitāti lasiet šeit.  

Oktobrī aicina pievērst uzmanību krūšu veselībai 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks 15.oktobrī, Eiropas Krūts veselības dienā, aicina 

līdzdarboties Rozā lentītes aktivitātēm tiešsaistē. Plkst. 11.00 Dzīvības koks Feisbuka lapā  

(FB/DzivibasKoks) notiks tiešsaites intervijas, sarunas un lekcijas par to, kas svarīgs krūts vēža 

profilaksei, diagnostikai, kā arī par to, kā/vai situāciju ietekmē COVID ēna u.c. jautājumi. Plašāk par šo 

un citiem Krūšu veselības mēneša pasākumiem lasiet šeit.  

 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aicina piedalīties aptaujā par paliatīvo aprūpi 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības komanda aicina piedalīties aptaujā par paliatīvo aprūpi, lai izprastu 

sabiedrības vērtības un uztveri, kas saistīta ar paliatīvās aprūpes un cilvēku ar īpašām vajadzībām 

tematiku, un attīstītu pakalpojumu. Aptaujas rezultātā iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā, 

aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana prasīs aptuveni 25-30 minūtes. Aptauju var atrast šeit.  

 
IV NVO INFORMĒ 
Savākti 10 000 paraksti par iniciatīvu likumā atzīt dzīvesbiedru savienību  
Nepilnas nedēļas laikā kopš iniciatīvas ierosināšanas ir savākti vajadzīgie 10 000 parakstu, lai skatīšanā 

Saeimā nonāktu iniciatīva par ārpuslaulības esošo dzīvesbiedru savienību atzīšanu likumā, liecina 

sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” publicētā informācija. 

Iniciatīvu 1.oktobrī iesniedza kustība “Dzīvesbiedri”. Pēc nonākšanas Saeimā sākotnēji tiks pārbaudīta 

parakstītāju atbilstība likuma nosacījumiem. Iniciatīvas mērķis ir aicināt likumdevēju pieņemt tiesisko 

regulējumu ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru tiesiskai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai, 

ņemot vērā, ka arvien biežāk ģimenes attiecības tiek veidotas ārpus laulības institūta. Plašāk lasiet 

šeit. 

 

Baltijas jūra nespēj atveseļoties grunts tralēšanas dēļ – Pasaules Dabas Fonds  

pieprasa rīcību no valdībām 

Jaunākais Pasaules Dabas Fonda (WWF) ziņojums norāda, ka grunts tralēšanas zvejas metode, kuru 

galvenokārt izmanto mencu zvejai, būtiski ietekmē Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. WWF aicina 

Eiropas Komisiju un Baltijas jūras reģiona valstis rīkoties, lai atjaunotu zivju krājumus un bioloģisko 

daudzveidību Baltijas jūrā.  

WWF ziņojumā ir iekļautas deviņas rīcības, kas Eiropas Komisijai un Baltijas jūras valstu 

valdībām būtu jāveic, lai veicinātu jūras ekosistēmu atjaunošanos. Šie ieteikumi ietver gan grunts 

tralēšanas aizliegumu jūras aizsargājamās teritorijās, gan sadarbību starp visām Baltijas jūras 

valstīm.Plašāk lasiet šeit.  

 

Iepazīstieties ar NVO pieredzes stāstiem! 

Lai veicinātu izpratni par NVO darbību, iepazītos un iedvesmotos, 29. septembrī Pierīgas Partnerība 

organizēja pieredzes stāstu vakaru, kur par NVO veidošanu, vadīšanu un ikdienas darbību dalījās 

trīs aktīvu organizāciju pārstāvji: Guntis Ruskis no “Mārupes BMX kluba”, Anda Bērziņa un Maija 

Bebre no jaunizveidotās iedzīvotāju biedrības “Jaunmārupes attīstībai” un Elīna Puncule no “Biznesa 

Vēstniecības”. Interesenti aicināti iepazīties ar šiem pieredzes stāstiem, atskatoties uz pasākumu šeit.  

 

https://www.lob.lv/2020/10/skolenus-aicina-piedalities-ikmenesa-aktivitate-putna-stunda/?fbclid=IwAR26A_33u10oOQpsJzUuyYaJjTs_t7keWKtulCDW8iffuJyArGjLIyP4nbA
https://www.facebook.com/dzivibaskoks/posts/3466472083391983
https://www.visidati.lv/aptauja/1610656492/?fbclid=IwAR0tJf1Hm-0I0WYJVfY-Z77UoAqa-NzstSXOgmmTztB31ynBx-ExW2TdxjI
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/savac-10-000-parakstu-par-iniciativu-likuma-atzit-dzivesbiedru-savienibu/
https://lv-pdf.panda.org/?230910/Baltijas-jra-nespj-atveseoties-grunts-tralanas-d---WWF-pieprasa-rcbu-no-valdbm
https://www.pierigaspartneriba.lv/jaunumi/nvo-pieredzes-stasti/
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Iespēja noskatīties Sociālās uzņēmējdarbības skolas nodarbību ierakstus 

Septembrī Labklājības ministrija piedāvāja intensīvu e-

apmācību kursu veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības 

uzsākšanai “Sociālās uzņēmējdarbības skola”. Deviņu 

vebināru ciklā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 

asociācijas eksperti sniedza zināšanas par dažādām 

sociālās uzņēmējdarbības tēmām: sociālās 

uzņēmējdarbības pamatiem un nosacījumiem, 

mārketingu, grāmatvedību, nodokļiem, finanšu 

vadību un pieteikšanos AS “Attīstības finanšu 

institūcija Altum” grantam. Notikušo apmācību 

ierakstus par dažādām ar sociālo uzņēmējdarbību saistītām tēmām tēmām iespējams apskatīt šeit.  

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Valdība apstiprina izmaiņas autoratlīdzību sistēmā no 2021. gada 1. jūlija 

Līdz nākamā gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem paredzēts saglabāt līdzšinējo nodokļu 

maksāšanas kārtību un likmes. Savukārt no 2021. gada 1. jūlija notiks pakāpeniska sagatavošanās 

autoratlīdzību saņēmēju nodokļu nomaksai, izmantojot t.s. saimnieciskās darbības kontu. Jaunās 

izmaiņas piedāvā radošajām personām - autoratlīdzību saņēmējiem – sociālās apdrošināšanas 

pakalpojumu grozu: slimības pabalstu, sākot no 11. dienas, maternitātes un paternitātes pabalstu u.c., 

vienlaikus dodot iespēju nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem. Plašāk lasiet šeit.  

 

Tiesībsargs aicina nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un iesniegt ziņojumus 

ANO 

Līdz 15. oktobrim ir pagarināts termiņš, līdz kuram nevalstiskās organizācijas var iesūtīt savus 

ziņojumus ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējam periodiskajam pārskatam (UPR) saistībā ar 

cilvēktiesību situāciju Latvijā 3. cikla pārskata periodā (2017. – 2022. gads). 

Tiesībsargs aicina nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un iesaistīties ziņojumu sagatavošaā un 

iesniegšanā, izgaismojot aktuālo situāciju Latvijā un norādot uz problēmām un izaicinājumiem 

attiecībā uz cilvēktiesībām. Plašāka informācija par UPR un ziņojumu iesniegšanas tehnisko procesu 

pieejama šeit. Visi dokumenti, kas iesniegti iepriekšējo ciklu ietvaros un attiecas uz Latviju pieejami 

šeit.  

 

Notiks Barbershop konference par vīrieša lomu līdztiesīgākas sabiedrības veidošanā 

Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi 22.oktobrī plkst. 10.00 – 15.30 

organizē Barbershop konferenci par vīrieša lomu līdztiesīgākas sabiedrības veidošanā.  

Konference norisināsies RISEBA Arhitekturas un mediju centrā  H2O6 (Durbes iela 4, Riga), bet to būs 

iespējams vērot arī tiešsaistē (konference notiks latviešu un angļu valodās). Barbershop konference 

piedāvā platformu savstarpējam dialogam un diskusijām, veidojot auditoriju, kurā primāri tiek pārstāvēti 

vīrieši. Konferences laikā dažādi jomu eksperti piedalīsies neformālā diskusijā, lai runātu par to, ko 

nozīmē būt vīrietim mūsdienu sabiedrībā. Konferencei iespējams reģistrēties līdz 20. oktobrim šeit. 

Plašāka informācija par konferenci un paredzēto programmu pievienota atrodama šeit. 

 

 

https://sua.lv/vebinaru-ieraksti/?fbclid=IwAR2pd1nVxPbJdU2I5gz5-KuPy9hhu79Y2jg_Z4gvJkiSDa87XmbKt81gZhc
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-izmainas-autoratlidzibu-sistema-no-2021-gada-1-julija-5818#gsc.tab=0
https://ej.uz/upr3cikls.
https://ej.uz/uprLatvija.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2sRpy1Rrz5NQBUjbI3ELpSIlrQV5Vh9YfYH6yrdSj0D3t0A/viewform
https://failiem.lv/u/pgqjsrpd
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Pētījums “Demokrātiskās vērtības un pilsoniskā līdzdalība no jauniešu perspektīvas 

Latvijā” 

Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, tai skaitā mazākumtautību jauniešu, kuri vēlas sniegt 

ieguldījumu pētījumā, lai stiprinātu demokrātisku sabiedrību un pilsonisko līdzdalību, tiek aicināti 

reģistrēties tiešsaistes fokusa grupu diskusijām, kuras notiks 2020. gada oktobrī. 

Fokusa grupu mērķis ir ievākt datus pētījumam “Demokrātiskās vērtības un pilsoniskā līdzdalība 

no jauniešu perspektīvas Latvijā” par to, kā jaunieši izprot demokrātiju, demokrātisku 

sabiedrību un tās vērtības kopumā, kādas ir šo vērtību praktiskās izpausmes katra dalībnieka 

personiskajā pieredzē. Piedalīties iespējams aizpildot anketu šeit. Plašāku informāciju par pētījumu 

iespējams iegūt šeit.  

 

Piedalies globālā iedzīvotāju dialogā “We, the Internet”! 

Globālais iedzīvotāju dialogs We, the Internet” cilvēki no visas 

pasaules satiksies, lai katrs savā valstī apspriestu interneta nākotni. 

Pasākumā ir iesaistītas 74 dažādas valstis. Latvijā pasākums 

norisināsies 2020. gada 9. - 10. oktobrī. Dalībniekiem būs iespēja 

piedalīties dialogā klātienē vai arī tiešsaistē 10. oktobrī plkst. 9–16  – 

RISEBA (Rīgā, Meža ielā 3),JIC “Mērķis” (Siguldā, Raiņa ielā 3) un 13. oktobrī plkst. 10.00 un 15.00 

tiešsaistē. Iedzīvotāju dialogā diskutēs par datu drošību, dezinformāciju, viltus ziņām,vārda brīvību, 

mākslīgo intelektu, pārvaldību u.c. tematiem. Diskusija notiks latviešu valodā. Pieteikties pasākumam 

un plašāku informāciju iespējams atrast šeit.   

 

Akcija “Nejēdzīgākais škērslis konkurencei” 

Konkurences padomes un Iepirkumu uzraudzības birojs aicina iesaistīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis 

konkurencei 2020”. Akcijā var piedalīties uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību 

iestādes, juridiskie biroji, kā arī jebkurš interesents, kurš novērojis vai saskāries ar šķēršļiem 

publiskajos iepirkumos, kas nepamatoti kavē vai ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un 

konkurenci.  

Lai piedalītos akcijā, interesentiem līdz 20. novembrim ir jāaizpilda elektroniski sagatavota anketa vai 

anketas sagatave, kurā jānorāda, kāds šķērslis vai ierobežojums publiskajos iepirkumos ir kavējis vai 

liedzis publisko iepirkumu pretendentiem piedalīties iepirkumā un godīgi konkurēt tirgū. Plašāku 

informāciju par akciju iespējams atrast šeit.  

 

EK nāk klajā ar jaunu 10 gadu plānu romu atbalstam ES  

Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu 10 gadu plānu, tostarp priekšlikumu Padomes ieteikumam, lai 

atbalstītu romus ES. Galvenā uzmanība ir pievērsta šādām septiņām prioritārām jomām: 

līdztiesība, iekļaušana, līdzdalība, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi. Katrā 

jomā Komisija ir izvirzījusi jaunus mērķus un sniegusi ieteikumus dalībvalstīm to sasniegšanai, un abi 

šie elementi būs svarīgi instrumenti, lai uzraudzītu progresu un nodrošinātu, ka ES gūst labākus 

rezultātus, sniedzot būtisku atbalstu, kas joprojām ir vajadzīgs tik daudziem ES dzīvojošajiem romiem. 

Plašāk lasiet šeit.  

 

Notiks sabiedrības vadītāju konference “Celtspēja” 

Šogad konference notiks 16. oktobrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gan gan klātienē, gan 

tiešsaistē. Konferencē 18 dažādu nozaru viedokļu līderi dalīsies savā pieredzē un sniegs praktiskus 

padomus valsts un pašvaldību vadītājiem darbinieku un sabiedrības vadībā. Būs iespēja dzirdēt 

https://ieej.lv/ViAMM2020
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3878
https://sandrasmalina.ac-page.com/we-the-internet/?fbclid=IwAR0WmyuNpye6pbicR6gKn672L8fi9z6m7nmczrtsotxhoqMKATTSNCDL0xY
https://www.kp.gov.lv/darbibas-virzieni/konkurences-kulturas-veicinasana/akcija-nejedzigakais-skerslis-konkurencei
https://ec.europa.eu/latvia/news/komisija-n%C4%81k-klaj%C4%81-ar-jaunu-10-gadu-pl%C4%81nu-romu-atbalstam-es_lv
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tādās personības kā Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes 

priekšsēdētāju Aliju Turlaju, žurnālistu un politiķi Daini Īvānu un citus spēcīgus savas nozares 

vadītājus. Plašāk par konferenci un pieteikšanos lasiet šeit.  

 

VI LV PORTĀLĀ 

Vēl tikai šomēnes brīvprātīgos no visas Latvijas var pieteikt godināšanai “Gada 

brīvprātīgais 2020”  

Vēl tikai līdz 28. oktobrim ikvienam iedzīvotājam Latvijā, nevalstiskai organizācijai, valsts vai 

pašvaldību iestādei ir iespēja paust lepnumu par sava reģiona brīvprātīgā darba veicējiem, nominējot 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajai godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” Latvijas 

iedzīvotājus, kas nesavtīgi ziedojuši savu brīvo laiku sabiedrības labā, kā arī organizācijas un 

pašvaldības, kas veicina iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. 
Brīvprātīgo godināšanas ceremonija “Gada brīvprātīgais 2020” notiks 5. decembrī, Starptautiskajā 

brīvprātīgo dienā, Rīgā. Plašāk lasiet šeit.  

 

Labdarības maratons “Dod Pieci!” šogad veltīts vardarbības mazināšanai ģimenē 

Sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod Pieci!” šogad pievērsīsies vardarbībai ģimenē – 

sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida 

vardarbību ģimenes locekļu starpā, gan par sekām un rīcības scenārijiem, lai dotu iespēju sākt dzīvi no 

jauna. Maratona laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Ziedot.lv ātrās reaģēšanas jeb krīzes 

fondam, sniedzot finansiālu atbalstu galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no 

apburtā loka – aiziet no vardarbīgām attiecībām –, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.  

Labdarības maratons “Dod Pieci!” notiks no 17. līdz 23. decembrim. Plašāk par labdarības maratonu 

lasiet šeit. 

 

Latvijas Slimnīcu biedrība aicina iedzīvotājus būt atklātiem pret medicīnas 

personālu 

Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu valstī, Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) 

aicina iedzīvotājus ievērot rekomendētos drošības ierobežojumus un būt atklātiem pret medicīnas 

personālu. Patlaban ir būtiski nepieļaut infekcijas izplatīšanos medicīnas iestādēs, jo tas var paralizēt 

medicīnas pakalpojumu pieejamību. 

Medicīnas iestāžu apmeklēšanas gadījumā jāievēro strikta piesardzība. Slimnīcās, poliklīnikās, veselības 

centros un citās iestādēs jāierodas ar savu sejas aizsargmasku, jālieto pieejamos roku dezinfekcijas 

līdzekļus, jāietur 2 metru distanci starp citiem apmeklētājiem, kā arī jāsniedz ārstniecības personālam 

patiesu informāciju par savu veselības stāvokli vai ārzemju apmeklējumu. Plašāk lasiet šeit.  

 

 

 

 

 

 

https://www.celtspeja.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320715-vel-tikai-somenes-brivpratigos-no-visas-latvijas-var-pieteikt-godinasanai-gada-brivpratigais-2020-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320691-labdaribas-maratons-dod-pieci-sogad-veltits-vardarbibas-mazinasanai-gimene-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320722-latvijas-slimnicu-biedriba-aicina-iedzivotajus-but-atklatiem-pret-medicinas-personalu-2020
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VII NVO PASAULĒ 
Aicina iesaistīties globālās atbildības nedēļā  

CIVICUS no 12.-16.oktobrim aicina iesaistīties globālās atbildības nedēļā (Global Accountability 

Week # GAW2020), kura norisināsies tiešsaistē. Nedēļas garumā būs iespējams uzzināt vairāk par 

tādām tēmām kā digitālā atbildība, pilsoniskās sabiedrības atbildība Covid-19 laikā, pēc-pandēmijas 

laiks. Reģistrēties tiešsaistes pasākumiem var šeit. 

 

Oktobris ir ES kiberdrošības mēnesis 

 Šī gada oktobris tiek atzīmēts kā Eiropas kiberdrošības mēnesis, 

kā ietvaros izveidota kampaņa ar mērķi pievērst ES dalībvalstu 

un iedzīvotāju uzmanību kiberdraudiem un prevantīvajām 

rīcībām.  “Think Before U Click” (Domā pirms klikšķini) ir šī 

gada kampaņas sauklis. Plašāk par kampaņu iespējams uzzināt šeit 

šeit. 
 

Austrijas pilsoniskās telpas vērtējums ir uzlabojies 

Dialogs starp valdību un pilsonisko sabiedrību un valdības sniegtais atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai, lai 

cīnītos ar COVID-19 pandēmijas ietekmi, ir veicinājis pilsoniskās telpas uzlabošanos Austrijā, mudinot 

reitingu paaugstināt no sašaurināta līdz atvērtai pilsoniskajai sabiedrībai. Austrija ir viena no 

nedaudzajām Eiropas valstīm, kurā ir izveidots atbalsta fonds (700 miljonu eiro apmērā), kas īpaši 

paredzēts nevalstiskajām organizācijas un to vajadzībām. Plašāk lasiet  šeit. 

 

EK uzsāk konsultācijas par migrantu integrāciju un sociālo iekļaušanos 

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi plašas publiskās konsultācijas, lai apkopotu viedokļus par 

jauniem rīcības virzieniem un pasākumiem, ko ES līmenī varētu īstenot, lai veicinātu migrantu un 

personu ar migrācijas pieredzi integrāciju un sociālo iekļaušanos. Konsultāciju rezultāti tiks ņemti 

vērā izstrādājot atjaunoto Integrācijas un iekļaušanas rīcības plānu (Action Plan on integration and 

inclusion). Konsultācijas būs atvērtas līdz 2020. gada 21. oktobrim un ir pieejamas visās oficiālajās 

ES valodās. Vairāk informācijas var atrast 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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hCv-gZOrAkOaP9HTyphNq0rKSNDlq-5JqEUZ9CZMrjxUNFo5RlY0UDJGQ09aSUNOQTdDMFRESzQ1OS4u
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-launches-european-cyber-security-month
https://monitor.civicus.org/updates/2020/09/15/austria-civic-space-rating-upgraded-open/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-european-commission-launches-a-public-consultation-on-integration-and-a-call-for-an-expert-migrant-group

