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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA aicina AiM turpmākajā Valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes procesā 

iesaistīt arī nevalstisko sektoru 

9.septembrī Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinators 

Artis Zaļūksnis piedalījās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisijas attālinātajā sēdē, kurā tika 

diskutēts par Valsts aizsardzības koncepciju (iepazīties ar 

koncepcijas projektu iespējams šeit). 

A.Zaļūksnis vērsa komisijas locekļu uzmanību, norādot, ka 

koncepcijas sagatavošanas laikā netika nodrošinātā kvalitatīva 

sabiedrības līdzdalība un aicināja Aizsardzības ministriju 

(AiM) iesaistīt NVO sektoru turpmākajā, ar koncepciju 

saistīto dokumentu izstrādes procesā (par sabiedrības un NVO 

līdzdalības neesamību Valsts aizsardzības koncepcijas izveides 

procesā vēstījām jau iepriekš).  

Tāpat A. Zaļūksnis pauda viedokli, ka sabiedrības un NVO līdzdalība šobrīd ir pat būtiskāka, jo 

NVO saturiski var dot lielu ieguldījumu vērtīborientāciju attīstībā un sabiedrības noturības 

veidošanā ar stiprām lokālām kopienām. 

Tikšanās noslēgumā A.Zaļūksnis vērsa uzmanību uz nepieciešamību īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās 

sabiedrības attīstības politiku, atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās 

sabiedrības kapacitātes stiprināšanai, kā arī radot priekšnosacījumus sadarbības platformai vai 

sistēmai. 

Viedokli par nepieciešamību papildināt Valsts aizsardzības koncepciju, izteica arī A. Jansone (Latvijas 

Skautu un gaidu centrālā organizācija), īpaši aicinot komisiju precizēt Jaunsardzes statusu un lomu tajā. 

Pozitīvi tika novērtēta NVO sektora aktivitāte, atsaucoties AiM sadarbības aicinājumiem, kā arī 

piedaloties dažādās izspēlēs, kas veido izpratni ne tikai par NVO, bet arī valsts pārvaldes un privātā 

sektora lomu un iesaisti krīzes situācijās – šāda veida sadarbība tiks veidota arī turpmāk. Jau vēstījām, 
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ka 4. septembrī LPA biroja telpās, Alberta ielā 13,  notika AiM organizētais galda izspēles vingrinājums 

NVO, kas tika veidots, balstoties uz informatīvājā ziņojumā “Par visaptverošas valsts aizsardzības 

sistēmas ieviešanu Latvijā” ietverto informāciju (skatīt šeit). Secinājumi, kuri radās pēc izspēles, kurā 

piedalījās arī LPA darbinieki, un tika izklāstīti Saeimas komisijas sēdē: 

 nepieciešama sagatavotība un ciešāka sadarbība ar valsts iestādēm (jo īpaši informācijas 

iegūšanai); 

 civilās aizsardzības plānu izstrādē, kur būtiska loma ir arī AiM, mudināt visas pašvaldības darba 

procesā iesaistīt NVO un citus izpildītājus, kā piemēram, baznīcas, uzņēmējus; 

 koncepcijā iztrūkst NVO loma plašākā nozīmē (šobrīd tā ir kā politikas veidotājam). 

 

LPA biedri aicināti sniegt komentārus pat ES fondu darbības programmu 2021.– 

2027. gadam 

Šobrīd notiek sabiedriskā apspriede ES fondu darbības programmas 2021.– 2027. gadam. Lai arī 

sabiedriskā apspriede noslēdzās jau 9. septembrī, LPA biedriem vēl ir iespēja līdz 16. septembrim 

sniegt savus komentārus par ES fondu darbības programmu 2021.-2017. gadam, rakstot 

uz alianse@nvo.lv. Tie tiks apkopoti un nodoti Finanšu ministrijai. 

Darbības programma ir izstrādāta, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam 

identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmas  

projektā 2021.–2027. gadam var iepazīties ar Eiropas Sociālā fonda + (ESF+), Kohēzijas fonda (KF), 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Taisnīgas pārkārtošanās fonda  stratēģiskajiem mērķiem, 

aktivitāšu ietvaros atbalstāmajām darbībām, mērķa grupām, indikatīvo finansējuma apjomu, un 

plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem. Tāpēc ir jo īpaši svarīgi pievērst uzmanību dokumentam, jo 

tas būs par pamatu dažādu jomu finansējuma sadalei turpmākajos gados. Plašāk ar ES fondu 

darbības programmu 2021.– 2027. gadam iespējams iepazīties šeit (skatīt lapas apakšā). 

 

Piedalīties prezentācijā un uzzini par pirmo e-apmācību platformu Latvijā NVO  

vadības pamatu apguvei! 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar 5 projekta partneriem, radījusi 

pirmo e-apmācību platformu *“SCOPE” latviešu valodā, kurā dažādu 

mācību kursu ietvaros iespējams apgūt nevalstisko organizāciju 

(NVO) vadības pamatus. Neskatoties uz to, ka e-apmācību kurss 

galvenokārt paredzēts NVO, tas būs noderīgs arī mazā biznesa 

sektoram, sociālajiem uzņēmumiem, augstākās izglītības 

iestādēm, kā arī citiem interesentiem.  

E-apmācību platforma ir divu gadu projekta rezultāts, kas izveidota ar 

mērķi stiprināt nevalstiskā sektora darbinieku, brīvprātīgo kapacitāti 

un pilnveidot viņu prasmes. Īpašs uzsvars tiek likts uz mazu 

organizāciju darbinieku izglītošanu un zināšanu pilnveidi. Tā kā e-

apmācības notiek tiešsaistē, ikvienam iespējams sev ērtā laikā, vietā 

un veidā apgūt e-apmācību platformas moduļus: organizācijas 
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pārvaldība, riska, finanšu pamati, komunikācija un finanšu piesaiste.  

Lai pārbaudītu e-apmācību satura kvalitāti un e-apmācību platformas pieejamību, platforma “SCOPE” 

tika izmēģināta divos posmos ar vairāk kā 200 testētajiem piecās partnervalstīs un testu rezultātā 98% 

respondentu atzina, ka ir ļoti apmierināti vai apmierināti ar programmas satura kvalitāti. 

E-apmācību platformu jau ir gatava lietošanai, skatīt šeit, bet 15. septembrī norisināsies e-apmācību 

platformas “SCOPE” oficiālā prezentācija, kuras laikā tiks ne tikai plašāk stāstīts par e-apmācību 

platformu, tās moduļiem un izmantošanu, bet arī runāts par organizācijas iekšējās komunikācijas 

jautājumiem, kas ieņem  nozīmīgu lomu organizācijas veiksmīgā darbībā. Prezentācijas 

dalībniekiem būs iespēja piedalīties iekšējās komunikācijas un mārketinga ekspertes Ieva Veidemane 

meistarklasē, kurā tiks aplūkotas tādas tēmas kā iekšējā projektu vadības un kampaņu komunikācija, 

visefektīvākie komunikācijas kanāli, iekšējās komunikācijas vadlīniju izveide u.c.  

Lai piedalītos “SCOPE” e-apmācību platformas prezentācijā un meistarklasē, aicinām līdz 14. 

septembrim pieteikties šeit.  

*“SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector”  

projekts norit jau kopš 2018. gada, sadarbojoties partneriem no 6 ES dalībvalstīm: The Wheel (Īrija), 

Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán 

(Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija). 

Projekts ticis īstenots, pateicoties Erasmus+ un Eiropas Komisijas izglītības, apmācību, jaunatnes un  

sporta programmas finansējumam.   

  

 
 

Piesaki savu skolu izglītības programmai Rīgas “Jaunais pilsonis”! 

Rīgas skolas tiek rosinātas līdz 20. septembrim pieteikt 7. - 12. 

klases izglītības programmai #RīgasJaunaisPilsonis 

2020./2021.mācību gada rudens semestrim. Programmas ietvaros uz 

skolām dosies Latvijas Pilsoniskās alianses lektori, kuri klases telpās 

vai ārpus tām kopā ar skolēniem diskutēs par dažādiem, ar 

pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem, tā 

veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, 

piederības sajūtu valstij, toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī 

kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski 

aktīviem, jauniem pilsoņiem. Nodarbība var notikt arī attālināti – 

katrai skolai iespējams izvēlēties tās formu, vadoties pēc savām 

iespējām un epidemioloģiskās situācijas valstī. 

Šīs nodarbības laikā klase iegūs zināšanas un izpratni par pilsonisko 

līdzdalību, kā arī skolēniem būs iespēja darboties praktiski. 

Programmas ietvaros katra klase piedalās četros posmos (vienas 

mācību stundas garumā), kas sastāv no: informatīvas lekcijas, 

diskusijas, interaktīvās spēles “Četri stūri”, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Pilsoniskās alianses 
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izstrādātu metodoloģiju, kā arī pilsoniskās aktivitātes, kas skolēniem jāveic kā mājas darbs - svarīgi, ka 

visas veiktās iniciatīvas piedalīsies arī balvu konkursā.  

Lai uzzinātu vairāk par programmu, aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu šeit. Savukārt pieteikumu 

anketu atradīsiet šeit.    

Aktivitāte tiek līdzfinansēta Rīgas  domes Izglītības,  kultūras  un  sporta  

departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 

 

 

Cik lielā mērā Covid-19 ietekmē mainījušies iedzīvotāju ziedošanas paradumi?  

Lai noskaidrotu, kā Covid-19 radītā krīze ietekmējusi 

pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju ziedošanas 

paradumus - finansiālā, brīvprātīgā darba un cita 

veida sociālo aktivitāšu veidā, Latvijas Pilsoniskā 

alianse aicina iedzīvotājus, biznesa sektora pārstāvjus 

un nevalstiskās organizācijas, aizpildīt aptaujas 

anketas.   

Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar *projekta partneriem 

izveidojusi anonīmu aptauju, ar kuras palīdzību vēlas 

noslkaidrot iedzīvotāju un uzņēmumu paradumus, ziedojot 

ne tikai finanšu līdzekļus, bet arī laiku un darbu, kā arī 

aptaujas ietvaros tiks noskaidrots, vai Covid-19 radītā 

krīze ir veicinājusi paradumu maiņas. Vienlaikus aptauju 

rezultātā pilsoniskās sabiedrības organizāciju vērtējumu par līdzšinējo atbalstu no sabiedrības un 

uzņēmējiem, un kā to ietekmējusi krīze. Ir izveidotas aptaujas trīs dažādām mērķa grupām: 

 Iedzīvotājiem – skatīt šeit. 

 Biznesa sektora pārstāvjiem – skatīt šeit. 

 Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – skatīt šeit.  

Izanalizējot aptaujas datus, tiks meklētas arī atbildes uz jautājumu: kā radīt labvēlīgus 

priekšnosacījumus sabiedrības vēlmei ieguldīt savu resursus sabiedriskam labumam gan krīzes 

apstākļos, tā arī ikdienā. 

*Iedzīvotāju aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā 

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

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

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

 

Šī informācija ir tapusi ar Ziemeļu Ministru padomes 

finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta 

vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru 

padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes. 
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Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo? 

8.septembrī tika aizvadītas Latvijas Pilsoniskās alianses organizētās tiešsaistes apmācības “NVO loma, 

sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos”, kuru laikā pretdiskriminācijas un 

starpkultūru komunikācijas jautājumu eksperte Sigita Zankovska-Odiņa klātesošos iepazīstināja ar 

dažādām diskriminācijas formām, NVO lomu diskriminācijas novēršanā, kā arī dalījās ar dažādiem 

piemēriem no pieredzes par stereotipu, aizspriedumu un diskriminācijas lomu sabiedrībā. Tāpat 

apmācību gaitā tika runāts par sabiedriskās domas aptaujām un potenciāliem, visvairāk 

diskriminētākajam sabiedrības grupām, kā arī vērsta uzmanība, kur iespējams vērsties pēc palīdzības 

un kāds ir likumiskais ietvars saskaroties ar šādām situācijām. 

Sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Pilsoniskā alianse īstenojusi 9 apmācības par 

starpkultūra dialoga jautājumiem, kapacitātes stiprināšanas un pilsoniskās sabiedrības 

jautājumiem, kurās kopumā piedalījās gandrīz 200 dalībnieku. Apmācības “NVO loma, sniedzot 

atbalstu diskriminācijas un neiecietības gadījumos” bija noslēdzošās apmācības šajā projekta ciklā. 

 

Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

 

 “Biedru telpā” – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS, valdes 

priekšsēdētāja Solveiga Boicova 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS darbojas 

kopš 2005. gada 21. aprīļa. Biedrības darbības virzieni ir 

kultūra un kultūras izglītība, mūžizglītība un 

starppaaudžu dialogs, starpkultūru izglītība un 

starpkultūru dialogs, interešu aizstāvība, starpnozaru sadarbība, dialogs starp NVO, 

pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors, pilsoniskās 

sabiedrības attīstība. Vairāk par biedrības darbību lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā ar Vidzemes 

kultūras un mākslas biedrības HARITAS valdes priekšsēdētāju Solveigu Boicovu. Ar pilnu interviju var 

iepazīties šeit.  

 

 II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

VARAM sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizēs seminārus – darbnīcas par 

kopienu līdzdalību teritoriju attīstībā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu no 

2020.gada 11. septembra līdz 25. septembrim organizēs seminārus – darbnīcas par kopienu līdzdalību 

teritoriju attīstībā. 

Semināros – darbnīcās ar kopienām tiks apspriestas un praktiski pielietotas vadlīnijas kopienu 

attīstības plānu izstrādei un īstenošanai, secinot par nepieciešamajiem vadlīniju pilnveidojumiem, 

lai tās ir ērti un viegli lietojamas. Izstrādātās vadlīnijas var palīdzēt dažādām sabiedrības grupām 

argumentētā un koncentrētā veidā noformulēt savas vajadzības un pamatot nepieciešamo iesaisti no 
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publiskās pārvaldes un pašas kopienas. Reģionālie semināri notiks Gulbenes, Saldus, Aknīstes novados 

un Jūrmalas pilsētā. Plašāku informāciju par darbnīcām var iegūt šeit.  

 

Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” 

Jau sesto gadu tiesībsargs kopā ar apvienību Apeirons un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt 

cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”, 

kura mērķis ir apbalvot un izcelt tos cilvēkus, kas ikdienā iesaistās un pastāv par cilvēku ar invaliditāti 

tiesībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Konkursā izvirzītas sešas nominācijas: uzdrīkstēšanās, nodarbinātības 

veicinātājs, sociālo tīklu balss , izglītotājs, bērnu atbalsts un pakalpojumu nodrošinātājs. Šogad īpaši 

aicināts izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti Covid-19 laikā. Indivīdus, biedrības 

un uzņēmumus balvai iespējams pieteikt līdz 5.oktobrim. Plašāku informāciju par konkursu var atrast 

šeit. 

 

Aicinājums nepalikt vienaldzīgiem - Itālijā tiek apdraudēta runas brīvība 

LPA indivuduālais biedrs Jana Simanovska, kas ir arī biedrības Ekodizaina kompetences centrs vadītāja 

informē, ka vairākas Latvijas organizācijas, tostarp, biedrība Ekodizaina kompetences centrs, Latvijas 

Dabas fonds, Latvijas Parmakultūras biedrība, solidarizējas ar vides aktīvistiem, pret kuriem Itālijā 

uzsākta tiesvedība, jo viņu izteikumi par pesticīdu kaitējumu kaitē biznesam. Apsūdzētajiem 

aktīvistiem draud cietumsods, soda naudas, kā arī potenciāla prasība par miljoniem eiro zaudējumu 

atmaksu. Šis ir uzbrukums vārda brīvībai, tāpēc Latvijas NVO aicinātas solidarizēties, atbalstot un 

aizpildot šo formu. Vairāk informācijas par tiesas procesu iespējams atrast šeit. NVO tiek aicinātas 

parakstīt arī Eiropas pilsoņu iniciatīvu par stingrāku pesticīdu regulējumu Eiropā šeit.  

 

LSKJ aicina iesaistīties brīvpratīgo apmācībās 

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) 

organizē divu dienu jauno brīvprātīgo 

apmācības, kurās sniegs ieskatu par Latvijas 

Sarkano Krustu, tā darbības jomām, kā arī 

būs iespēja gūt lielāku izpratni par pasākumu 

organizēšanu un apgūt pirmās palīdzības 

pamatus. Pieteikties aicināti jaunieši no 13 līdz 

30 gadu vecumam un jaunatnes jomas entuziasti 

neatkarīgi no vecuma. Reģistrēties līdz 

17.septembrim šeit. Plašāku informāciju meklēt 

šeit.  

 

Centrs Dardedze aicina darbā bērnu nodarbību vadītāju Džimbas drošības 

programmā 

Centrs Dardedze, kas iestājas par drošu bērnību katram bērnam, šobrīd meklē bērnu nodarbību 

vadītāju Džimbas drošības programmā. Plašāku informāciju par vakanci iespējams atrast šeit. 

Pieteikšanās līdz 2020. gada 18. septembrim. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-organize-regionalos-seminarus-darbnicas-par-kopienu-lidzdalibu-teritoriju-attistibas-planosana-un-istenosana
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-izsludina-konkursu-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwKElLB6XzV4wwpLCKszzxeqDie-KsuDjlB-HrHraJgtXyQ/viewform
https://ldf.lv/lv/article/runas-briviba-apdraudeta-vacijas-vides-aktivisti-un-austriesu-autors-iesudzeti-tiesa
ej/uz/glabietbites
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvvJiZtS4-MfK8JFHuoxtitwxUUOxzQFvYHk9wqBEcihiSg/viewform
http://www.redcross.lv/lskj-aicina-jauniesus-iesaistities-lskj/
https://files.cv.lv/darba-sludinajums/nodibinajums-centrs-dardedze/bernu-nodarbibu-vaditajs-a-X4216046.html?plain=1
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Free Riga aicina uz “atvērto durvju” dienām  jaunajās telpās 

Free Riga ieguvusi savā pārziņā lielu, daudzfunkcionālu ēku pie Ķīšezera uz 25 gadiem un izsludina 

“Open doors” aktivitātes, kuru laikā iespējams pieteikties telpām  darbnīcām, birojiem, pasākumu 

rīkošanai pagaidu lietošanā uz pirmajiem diviem gadiem. Ēkas apskates ekskursijām no 11. līdz 

19.septembrim iespējams pieteikties, aizpildot anketu šeit. Paralēli ekskursijām, norisināsies arī citas 

dažādas aktivitātes un koncerti. Vairāk informācijas iespējams atrast šeit.  

 

III NVO INFORMĒ 
Biedrība “Latgolys Studentu centrs” izsludina konkursu „Latgolys prozys 

skaitejumi 2020” 

Lai veicinātu literāro procesu Latgalē, radot iespēju latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā 

rakstošiem autoriem uzrunāt plašāku auditoriju, biedrība “Latgolys Studentu centrs” organizē konkursu 

„Latgolys prozys skaitejumi 2020”. Konkursā aicināti piedalīties visa vecuma Latgales 

kultūrtelpai piederīgi autori, kuri raksta prozu. Labākajiem autoriem būs iespēja piedalīties 

starptautiskajā literatūras festivālā „Prozas lasījumi 2020”. 

Autori aicināti iesūtīt pašu radītus un iepriekš nepublicētus tekstus latgaliešu rakstu valodā vai latviešu 

literārajā valodā. Darbi tiks vērtēti, primāri izceļot ne teksta tapšanas valodu, bet literārā teksta kvalitāti 

un piederību Latgales kultūrtelpai. Pieteikumi līdz 2020. gada 15. oktobrim nosūtāmi biedrībai 

“Latgolys Studentu centrs”, e-pasts ilze@lgsc.lv. Plašāku informāciju par konkursu meklēt šeit.  

 

Pierīgas reģiona jauniešiem iespēja piedalīties jauniešu līdzdalības darbnīcā 

Jūrmalā 

13.septembrī, plkst. 11.00-19.00, Kauguru kultūras namā jaunatnes 

organizācija “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Jūrmalas Jaunatnes 

iniciatīvu centru aicina jauniešus piedalīties “Jauniešu līdzdalības 

darbnīcā”. Pasākuma laikā tiks runāts par tādām tēmām kā  jauniešu 

līdzdalības veidi un iespējas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, 

iniciatīvu ideju ģenerēšana, turpmākie soļi iniciatīvu plānošanā un 

īstenošanā u.c. Dalība pasākumā ir bez maksas. Plašāku informāciju par 

līdzdalības darbnīcu un pieteikšanos iespējams atrast šeit.  

 

Konkurss bērniem un jauniešiem par ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

Latvijas Pašvaldību savienība izsludinājusi “zibens konkursu” bērniem, skolu jaunatnei un jauniešiem 

par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un aicina līdz 22. septembrim iesūtīt video ar savu 

redzējumu par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem mūsu ikdienā. Vairāk informācijas iespējams 

atrast šeit.  

 

Biedrība “Tēvi” aicina  piedalīties akcijā #TēvaPērle 

Lai pievērstu uzmanību tēvu fiziskajai un emocionālajai veselībai, Tēva dienas nedēļā no 7.septembra 

līdz 13. septembrim, biedrība “Tēvi” un kustība “Vīru tests” aicina tēvus piedalīties akcijā 

#TēvaPērle, daloties ar mantojumā saņemtiem, vērtīgiem vai smieklīgiem savu tēvu padomiem un 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.visidati.lv/aptauja/1616131784/0/
https://www.facebook.com/events/304860697280695/
https://preili.lv/206912/biedriba-latgolys-studentu-centrs-izsludina-konkursu-latgolys-prozys-skaitejumi-2020/
https://mindsforculture.com/rigas-regiona-jauniesiem-iespeja-piedalities-jauniesu-lidzdalibas-darbnica-jurmala/
https://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/6061-konkurss-berniem-un-jauniesiem-par-ilgtspejigas-attistibas-merkiem


  

(35/2020) 11.09.2020 

8 

Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/  

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

izteicieniem. Lai piedalītos akcijā #TēvaPērle, iesūta tēva fotogrāfiju un #TēvaPērli uz e-pastu 

elina.klavina@tevi.lv vai publicē to sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #TēvaPērle. Attēli tiks izvietoti 

biedrības “Tēvi” un “Vīru tests” sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram. 

 

Biedrība „Lauku ceļotājs” aicina iepazīt “Sidra ceļu” 

“Sidra ceļš” ir īpašais šī rudens tūrisma piedāvājums, lai apceļotu Latviju ābolu laikā. Iznākusi jauna 

ceļojumu karte un sidra stāsta brošūra „Sidra ceļš”, kas aicina ciemos pie sidrdariem, kuri gatavo 

sidru no Latvijas āboliem un stāsta viesiem par daudzveidīgo sidra pasauli – pašu iekoptajiem sidra 

ābeļu dārziem, sidra stiliem, sidra baudīšanas tradīcijām un sidra gatavošanas niansēm.  

Viens no “Sidra ceļa” aizsācējiem – Abavas vīna darītava 12. septembrī ar plašu kultūras programmu 

atzīmēs dibināšanas desmitgadi, plašāk par to lasiet šeit.  Plašāk ar “Sidra ceļu” iespējams iepazīties šeit. 

Savukārt ar “Sidra ceļa brošūru var iepazīties šeit.  

 

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
Medijpratība tiešsaistē: kas tu esi – pavārs vai maltīte? 

Skolotāji, jaunatnes darbinieki, NVO aktīvisti un bibliotekāri oktobrī tiek aicināti piedalīties interaktīvās 

divu dienu tiešsaistes mācībās par medijpratību tiešsaistē.  

Mācībās tiks apskatīti mediji no dažādām perspektīvām, sākot ar lietotāja pieredzi un beidzot ar 

satura radītāja un medijpratības veicinātāja lomu. Mācības notiks divas dienas (no plkst. 9.00 – 

17.00 ar pauzēm) tiešsaistē interaktīvā veidā, kas pieprasa aktīvu dalībnieku iesaisti. Mācības organizē 

Eiropas Politikas analīzes centrs (CEPA) un dalība mācībās ir bez maksas. 

Mācībās var piedalīties tikai ar iepriekšēju reģistrēšanos, pieteikšanās ir līdz 13.septembrim, aizpildot 

pieteikuma anketu tiešsaistē: 

 Nodarbībām 16.-17.oktobrī (jaunatnes darbiniekiem un NVO pārstāvjiem) pieteikšanās šeit.  

 Nodarbībām 23.-24.oktobrī (skolotājiem un bibliotekāriem) pieteikšanās šeit.  

Plašāku informāciju un programmu iespējams skatīt šeit.  

 

Saeima aicina jauniešus piedalīties barikāžu 30.gadadienai veltītā fotokonkursā 

Gatavojoties janvāra barikāžu 30.gadadienai un Lāčplēša dienai, parlaments aicina jauniešus vecumā 

no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā “Barikāžu stāsts”. Konkursa mērķis ir veicināt 

patriotismu, jauniešu izpratni par mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem, piederību savai valstij, 

kā arī radošumu. Desmit labākie darbi tiks iekļauti ceļojošā izstādē, kuru atklās Saeimas namā 

5.novembrī. Konkursa uzvarētāji apmeklēs Saeimas namu un NBS militāro bāzi Ādažos. Darbu 

iesniegsana fotokonkursam līdz 11.oktobrim. Plašāka informācija par fotokonkursu pieejama šeit. 

 

Tiešsaistes konference par pārrobežu mobilitāti 

18.septembrī Ziemeļvalstu ministru padome, Tartu Universitāte un Igaunijas Iekšlietu ministrija rīko 

tiešsaistes konferenci par pārrobežu mobilitāti „Cross-Border Mobility in the Nordic-Baltic Region“. 

Konferencē tiks plaši runāts par izaicinājumiem migrācijas politikā, tajā skaitā pārrobežu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.abavas.lv/
https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ciderroute
https://www.celotajs.lv/g/Publ/2020/Cider_Route/Cider_Route_Map_lv.pdf
https://ej.uz/medijpratiba_NVO
https://ej.uz/medijpratiba_pedagog
https://failiem.lv/u/zeuc58gz?share_email_id=d8e366
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29136-saeima-aicina-jauniesus-piedalities-barikazu-30-gadadienai-veltita-fotokonkursa
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mobilitāti Ziemeļvalstu-Baltijas reģionā. Pieteikšanās dalībai konferencē  līdz 14.septembrim, 

reģistrējoties šeit. 

 

Pagarināts pieteikšanās termiņš konkursam NVO pārstāvju dalībai Rīgas domes 

Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka līdz 22. septembra plkst.12.00 ir 

pagarināts termiņš pieteikumu iesniegšanai konkursā nevalstisko organizāciju pārstāvju dalībai 

Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos. Konsultatīvā padome ir 

Rīgas domes konsultatīva institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt nevalstiskā sektora līdzdalību 

Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā. 

Plašāku informāciju par pieteikšanos skatīt šeit.  

 

Izsludināts konkurss jauniešu dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā “Prakses 

kalve 2020” 

Aktīvi un zinātkāri jaunieši aicināti līdz 20. septembrim 

iesūtīt motivācijas vēstuli, lai pieteiktos dalībai Eiropas 

Savienības mājas izaugsmes nodarbību ciklā “Prakses 

kalve 2020”. Sestā sezona sāksies 9. oktobrī, šī gada tēma –

Ēiropas zaļais kurss”. Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 20 

mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši no visas Latvijas, 

kuri četrus mēnešus reizi nedēļā tiksies radošās un praktiskās 

nodarbībās. Atbilstoši šī gada tēmai, jaunieši izzinās 

klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības, 

bezatkritumu dzīvesveida, urbānās mobilitātes un pilsētvides plānošanas tēmas, kā arī diskutēs ar 

ekspertiem par pilsonisko aktīvismu, iesaistīšanos dabai un klimatam būtisku jautājumu 

risināšanā.  Vairāk informācijas par konkursu var atrast šeit. 

 

Notiks vebinārs par cilvēkus ar īpašām vajadzībām pārstāvošu nevalstiskām 

organizāciju aktīvas līdzdalības metodēm un mērķiem 

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā aicina 24. septembrī piedalīties Ziemeļvalstu vebinārā 

“Active involvement of people with disabilities create better solutions for all“ par cilvēkus ar 

īpašām vajadzībām pārstāvošu nevalstiskām organizāciju aktīvas līdzdalības metodēm un 

mērķiem. Vebinārs notiks angļu valodā un tajā būs iespējams iepazīties ar piemēriem no Islandes, 

Dānijas, Norvēģijas un Somijas un šo valstu NVO sektora pārstāvju atziņas par to, ko mācīties no 

kaimiņvalstu pieredzes, kā arī, ko nozīmē aktīva NVO līdzdalība un kā efektīvi īstenojama mērķa grupu 

pārstāvju līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dialogā ar valdības institūcijām. Pieteikties vebināram 

iespējams šeit. Plašāka informācija par pieejama šeit.   

 

Par pilsonisko pienākumu neaizmirstot 

Interneta portālā juristavards.lv lasāms Kārļa Piģēna raksts par aizvadītajā Rīgas domes vēlēšanām, kas 

izcēlušās ar vēlētāju pasivitāti - piedalījušies vien 40,58 % no visiem balsstiesīgajiem vēlētājiem jeb 

nodotas 171 507 balsis. Šāda vēlētāju pasivitāte liek aizdomāties, jo arī katrs neaizgājušais vēlētājs 

ir paudis savu viedokli, izvēloties nebalsot un šī tendence ir bīstama demokrātijas pastāvēšanai 

ilgtermiņā, jo pamazām zūd simbioze starp sabiedrību un varu, zūd sabiedrības ticība demokrātiskas 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://registration.amarela.ee/nbmigra2020/
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=pagarinats-pieteiksanas-termins-konkursam-5805
https://esmaja.lv/lv/aktualitates/izsludinats-konkurss-jauniesu-dalibai-es-majas-izaugsmes-nodarbibu-cikla-prakses-kalve-2020
https://www.lyyti.fi/reg/activeinvolvement
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Felags--og-fjolskyldumal/Fatlad-folk/Dagskr%C3%A1.pdf
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varas atzariem. Spilgts piemērs, kas notiek, kad vara un tauta dzīvo nošķirti vienā valstī, nav tālu 

jāmeklē, un to ataino pēdējā mēneša notikumi kaimiņvalstī Baltkrievijā. Plašāk ar rakstu var iepazīties 

šeit.  

 

VI LV PORTĀLĀ 
Politiskā kultūra pati no sevis nemainās 
Latvija izceļas ar to, ka šeit ir ļoti daudz neapmierinātu pilsoņu, kuri neuzticas politiskajām institūcijām  

un nav arī aktīvi - pilsoniski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars – tikai 3%. Par to, kāpēc esam tik inerti un kā 

veicināt pilsoniski aktīvāku sabiedrību, LV portāls izvaicāja politiskās kultūras pētnieku, politologu 

un asoc. profesoru Dauni Aueru. Interviju iespējams lasīt šeit.  

 

Aicina pieteikties konferencei par lobiju un interešu pārstāvību jaunatnes jomā 

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

notiks Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras (JSPA) konference “Nākamais solis 

darbā ar jaunatni”. Ņemot vērā gaidāmo 

Administratīvi teritoriālo reformu, kas skars 

Latvijas pašvaldības, kā arī jaunatnes jomas 

atpazīstamības stiprināšanas nozīmi gan vietējā, 

gan nacionālā līmenī, šogad konferences uzsvars tiks likts uz lobija un interešu pārstāvības nozīmi 

darbā ar jaunatni. Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 14. septembrim šeit. Plašāku informāciju par 

konferenci var atrast šeit.   

 

Pieaugušo izglītība Latvijas reģionos: biežākās kļūdas un nākotnes perspektīva 

Latvijā  nav vienotas sistēmas, kā īstenojama pieaugušo izglītība. Par šo jomu nav noteikta vienota 

atbildība nedz pašvaldībām, nedz plānošanas reģionu administrācijām. Pieaugušo izglītības īstenošanai 

netiek piešķirts arī valsts finansējums, un katrā reģionā un pašvaldībā prakse ir atšķirīga – 

atkarībā no ieinteresētības un iespējām. Par situāciju reģionos un nepieciešamajām izmaiņām  un 

uzlabojumiem lasāms šeit.   

 

VII NVO PASAULĒ 
Iespēja iesniegt pieteikumus projektu konkursā “Vietējā klimata taisnīguma 

aktīvisms Centrālajā un Austrumeiropā” 

Fonds “Atvērtās sabiedrības institūts –Sofija” ar Atvērtās sabiedrības fondu atbalstu un sadarbībā ar 

Atvērtās sabiedrības Eiropas tīklu aicina nevalstiskās organizācijas no Centrālās un Austrumeiropas 

iesniegt projekta pieteikumus, kuru mērķis ir veicināt klimata taisnīgumu un līdz šim atstumto 

grupu un kopienu iekļaušanu. Projektu konkursā priekšroka tiks dota tām organizācijām, kuru 

aktivitātes norisināsies ārpus galvaspilsētas. Atbalstīto projektu apmērs līdz pat 25000 ASV dolāru. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. septembris. Plašāku informāciju meklēt  šeit.  

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://juristavards.lv/doc/277131-par-pilsonisko-pienakumu-neaizmirstot/
https://lvportals.lv/viedokli/319534-politiska-kultura-pati-no-sevis-nemainas-2020
https://docs.google.com/forms/d/1HG7-OTQ4gX1HcuTeYQGhWlQjMGrEK-E394CXIVB0uCo/viewform?edit_requested=true
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319630-aicina-pieteikties-konferencei-par-lobiju-un-interesu-parstavibu-jaunatnes-joma-2020
https://lvportals.lv/norises/319583-pieauguso-izglitiba-latvijas-regionos-biezakas-kludas-un-nakotnes-perspektiva-2020
https://osis.bg/?p=3591&lang=en
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Adrese: Alberta iela 13,  6. stāvs, Rīga, LV – 1010, telefons 24245580 

Saziņa: www.nvo.lv /alianse@nvo.lv / Twitter: @alianse / Facebook: @CivicAllianceLatvia/  

Instagram: @CivicAlliance_Latvia 

Konts ziedojumiem: LV24HABA0551009349318 

 

 

Eiropas Parlamenta granti komunikācijas jomā 2020-2021 

Bezpeļņas organizācijas aicinātas pieteikties Eiropas Parlamenta (EP) grantu konkursā līdzfinansējuma 

saņemšanai līdz 80% pasākumu īstenošanai noteiktām auditorijām par EP prioritātēm: ES ekonomikas 

atveseļošanas plānu, konferenci par Eiropas nākotni, vides jautājumiem u.c. Eiropas Parlamenta grantu 

programmas komunikācijas jomā mērķis ir atbalstīt aktivitātes, kuras vairo izpratni par EP darbu, 

skaidro demokrātiskās vērtības un veicina pilsoņu demokrātisko iesaisti. Pieteikšanās līdz 

30.septembrim šeit.  

 

EESK izsludina pieteikšanos Pilsoniskās solidaritātes balvai 

Pilsoniskās solidaritātes balva ir vienreizēja balva ar īpašu tēmu “Pilsoniskā sabiedrība cīņā pret Covid-

19” un aizstāj tradicionālo Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK ) balvu pilsoniskajai 

sabiedrībai, kas katru gadu godina pilsoniskās sabiedrības organizācijas un/vai personas, kuru 

iniciatīvas un projekti ir ievērojami palīdzējuši veicināt kopīgās Eiropas vērtības. Atšķirībā no 

tradicionālās balvas pilsoniskajai sabiedrībai, ar šī gada pilsoniskās solidaritātes balvu paredzēts 

apbalvot arī privātuzņēmumu realizētos projektus. Pieteikšanās termiņš - 30.septembris. Plašāku 

informāciju var atrast šeit.   

 

Marijas Sklodovskas-Kirī programmas tiešsaistes konference 

Vācijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 29. septembrī notiks tiešsaistes 

konference “MSCA 2020 – Achieving more together” par “Apvārsnis2020” 

apakšprogrammas Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām aktivitātēm 

(MSCA) un sadarbības un zinātniskās vadības nozīmi MSCA programmās. 

Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar 20 izciliem MSCA 

stipendiātiem un viņu pētniecības projektiem. Vairāk informācijas par 

konferences programmu un reģistrēšanos MSCA konferences mājaslapā šeit.  

 
Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā 

alianse.   

 
 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lv/grants/media-and-events
https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize
https://www.msca2020.eu/

