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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 

Tikšanās par NVO piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības plāna 

 
Kā iepriekš informējām, 2020.gada nogalē 

Latvijas Pilsoniskā alianse un Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes nevalstisko 

organizāciju pārstāvji kopīgi 

sagatavoja piedāvājumu Eiropas 

Atveseļošanas un noturības mehānismam, 

kas tika nosūtīts Ministru prezidentam un 

nozaru ministriem. Ar prezentāciju var 

iepazīties šeit. Tāpat LPA aicināja nozaru 

ministriju parlamentāros sekretārus un Finanšu 

ministra padomnieku uz sarunu, lai pārrunātu 

atveseļošanās mehānisma ieviešanas plāna 

priekšlikumu un kā tas sasniegs plānotos 

Atveseļošanās plāna indikatorus. 

Atsaucoties uz LPA aicinājumu, 13.janvārī 

notika tikšanās ar nozaru ministriju 

parlamentārajiem sekretāriem un citiem ministriju pārstāvjiem, Valsts kancelejas pārstāvjiem, kā arī 

koalīcijas partiju politiķiem, kurā tika pārrunāts izstrādātais piedāvājums un turpmākie soļi, vai un kā to 

varētu integrēt Atveseļošanās plānā. Tikšanās laikā tika izteikts konceptuāls atbalsts piedāvājumam, 

kuru turpinās skatīt citos formātos. Tāpat izskanēja, ka nepieciešams nevalstiskās organizācijas iesaistīt 

kā partnerus nozaru ministriju programmu īstenošanā.  

Piedāvājums plānam tika radīts, jo Covid-19 pandēmija 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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LPA aicina ieviest papildus finanšu instrumentus biedrību un nodibinājumu 

darbības atjaunošanai un attīstībai 

Latvijas Pilsoniskā alianse iesniegusi Finanšu ministra vadības grupai priekšlikumu papildus atbalsta 

mehānismiem COVID19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai biedrībām un nodibinājumiem, kas ir: 

1) Aizdevumi biedrībām un nodibinājumiem ar mērķi nodrošināt biedrību un nodibinājumu 

darbības atjaunošanu un attīstību Covid-19 krīzes, kā arī atbalstīt biedrības un nodibinājumus 

ārvalstu finansējuma piesaistei. Priekšlikums ir radīt ALTUM finanšu instrumentu - bezprocentu 

aizdevumi un garantijas banku aizdevumiem; 

2) finansējums Līdzfinansējuma programmai ar mērķi nodrošināt biedrību un nodibinājumu 

līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalsta programmās, 

piesaistot ārvalstu finansējumu. Priekšlikums ir nodrošināt finanšu pieejamību līdzfinansējuma 

nodrošināšanai, kas vidēji ir 20-30% no piešķirtā finansējuma.  

Lai sagatavotu detalizētu programmu piedāvājumu, balstoties uz biedrību un nodibinājumu pieredzes un 

vajadzībām, lūgums aizpildīt aptaujas anketu šeit līdz 2021.gada 20.janvārim.  

 

Sniegts atzinums Kultūras ministrijai par NIPSIP īstenošanas uzraudzības padomes 

nolikumu 

Latvijas Pilsoniskā alianse sniegusi Kultūras 

ministrijai atzinumu ar priekšlikumiem Nacionālās 

identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības 

padomes nolikuma uzlabošanā: 

• aizstāt iepriekšējo padomes nosaukumu ar 

jauno, kas atbilst spēkā esošajam 

regulējumam -  Saliedētas un pilsoniski 

aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 

2021. – 2027.gadam;  

• aizstāt terminu “nevalstiskās organizācijas” 

ar terminu “biedrības un nodibinājumi” vai 

“sabiedriskās organizācijas”, kas ir juridiski 

korekti termini; 

• iebilstam, ka normatīvajā aktā tiek 

piešķirtas ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām izvirzīt tikai savus pārstāvjus darbam 

padomē, kas ir pretrunā labas pārvaldības un brīvas konkurences pamatprincipiem. Aicinām 

pārskatīt līdzšinējo praksi un neminēt Noteikumos konkrētu biedrību nosaukumus, bet noteikt, ka 

seši biedrību un nodibinājumu Padomes locekļu amati tiek gūti atklātā atlases procedūras kārtībā; 

• aicinām Noteikumos paredzēt, ka ir iespējams rīkot Padomes sēdes, izmantojot digitālos saziņas 

līdzekļus, tādejādi padarot Padomes darbu efektīvāku. Tā pat uzskatām, ka būtu lietderīgi noteikt, 

ka Padomes sēžu darba kārtības materiāli un protokoli var tikt sagatavoti, parakstīti un uzglabāti 

elektroniski. 

Ar pilnu atzinuma tekstu ir iespējams iepazīties šeit. 

 

Notiks seminārs par kredītiestāžu un biedrību sadarbību naudas atmazgāšanas 

novēršanā 

21. janvārī plkst. 9:00 tiešraidē Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi 

un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju organizē semināru, lai veicinātu kredītiestāžu izpratni par 

biedrību darbību un biedrību izpratni par prasībām, kas noteiktas un kuras īsteno kredītiestādes, 

lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu. 

Tiešraidei varēs sekot līdzi Finanšu nozares asociācijas mājas lapā www.financelatvia.eu.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXPsPlL6IxrR4kgCb8ppBfCOtnTi1D61cLmbHUaIoQkl0qHA/viewform
https://nvo.lv/uploads/pirmais_km.pdf
http://www.financelatvia.eu/
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Seminārā ar prezentācijām par kredītiestāžu un biedrību sadarbību naudas atmazgāšanas novēršanā 

uzstāsies Jānis Kauliņš, EY Baltijas partneris Izmeklēšanas un Integritātes, Agnese Frīdenberga, 

PROVIDUS vadošā pētniece, Toms Platacis, Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas 

vadītājs, Ilze Borance, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece, Reinis Trokša, Ārlietu ministrijas 

Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors un Ksenija Vēze-Velse, 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta Atbalsta 

un regulējuma daļas uzraudzības eksperte.  

Savukārt ekspertu diskusijā par finanšu pakalpojumu pieejamību biedrībām, riskos balstīto pieeju, 

pašreizējo situāciju naudas atmazgāšanas novēršanā un jaunā ietvara realitāti piedalīsies Laila Medin, 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos, Ģirts Rūda, Finanšu un 

kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis, Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece, 

Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Inese Vaivare, Latvijas platforma attīstības 

sadarbībai direktore, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētāja, Uldis Upenieks, Finanšu 

nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, AS “Citadele banka” valdes loceklis 

atbilstības jautājumos. 

Tāpat kredītiestāžu un biedrību komandas interaktīvā darbnīcā iejutīsies viena otras lomā un mēģinās 

saprast, ar ko ikdienā jāsaskaras otrai pusei. Tas palīdzēs izdarīt secinājumus par iespējamajiem 

uzlabojumiem un sadarbību turpmāk. Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit. 

 

LPA viedoklis par noteikumiem, kas regulē SIF padomes sastāvu 

Latvijas Pilsoniskā alianse atkārtoti aicina Kultūras ministriju pārskatīt Ministru kabineta noteikumu 

projektu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam 

Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, 

kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”. Mūsu ieskatā, ir ierobežojoši noteikt, ka nevalstiskā 

organizācija nevar tikt izraudzīta Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbā divas reizes pēc 

kārtas. Līdzīgs ierobežojums noteikts arī par nevalstiskās organizācijas pārstāvi, kurš nevar tikt deleģēts 

darbam fonda padomē uz diviem termiņiem pēc kārtas. Ar atkārtotu atzinumu aicinājām Kultūras 

ministriju neiekļaut šādu prasību noteikumu projektā. 

 

Aktuālais par iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir saņēmusi 12 

pieteikumus eksperta pienākumu veikšanai 

iniciatīvā “Sabiedrības līdzdalība – atslēga 

demokrātijas nākotnei”, kuru Latvijas Pilsoniskā 

alianse īsteno sadarbībā ar Valsts kanceleju un 

Islandes iedzīvotāju fondu. 

Eksperti pārstāv dažādas interešu grupas, tādejādi, 

eksperti, kuri turpinās dalību iniciatīvā varēs sniegt 

daudzpusīgu redzējumu un priekšlikumus par 

domnīcās “Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās 

sabiedrības sektorā” un “Iesaistoša un rezultatīva 

sabiedrības līdzdalība” risināmajiem jautājumiem. 

Lai domnīcu darbā būtu pārstāvēti arī dažādu valsts 

pārvaldes iestāžu viedokļi, Latvijas Pilsoniskā 

alianse ir uzrunājusi virkni valsts pārvaldes iestādes, 

un jau ir saņēmusi pārstāvju deleģējumu no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā 

arī no nevalstiskā sektora - Finanšu nozaru asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības. 

Kā iepriekš esam informējuši, iniciatīvas ietvarā domnīcā “Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās 

sabiedrības sektorā” plānots skatīt biedrību un nodibinājumu atklātības un atskaitīšanās jautājumus, 

savukārt otras domnīcas “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” ietvaros plānots apzināt 

https://nvo.lv/uploads/seminars_naudasatmazgnoversana.pdf
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līdzšinējo pieredzi līdzdalībā pašvaldību un nacionālā līmenī, kā arī meklēt jaunus risinājumus, tai skaitā 

digitālus, kā veiksmīgāk iesaistīt visas ieinteresētās puses viedokļu izzināšanā, apkopošanā un to jēgpilnu 

izmantošanu lēmumu pieņemšanas procesā. 

 
Iniciatīva "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" saņem 

dotācijas 49 997 euro 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.  

 

Iesaisties Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksa izstrādē 

12. janvārī ekspertu grupa strādāja pie 2020. gada Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksa 

izveides. Jau 24 gadus tiek veidots Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indekss (The Civil 

Society Organization Sustainability Index (CSOSI)), kura sagatavošanu 16 gadus veic Latvijas 

Pilsoniskā alianse sadarbībā ar FHI 360, kurā apkopo gada laikā būtiskākos notikumus un tendences 

Latvijā. 

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.  
 

Aicinām pieteikties un ieteikt tēmas tiešsaistes apmācībām par ES jautājumiem 

2021. gada aprīlī un maijā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru 

PROVIDUS projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” ietvaros organizēs tiešsaistes 

apmācības par Eiropas Savienības jautājumiem. 

Aicinām interesentus jau šobrīd pieteikties tiešsaistes apmācību kursam šeit, vienlaikus norādot, 

par kādām tēmām un procesiem jūs vēlētos padziļināti uzzināt. 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. 
 

 

Aicinām skolas pieteikties “Eiropas Jaunais pilsonis” 

Līdz 1.februārim aicinām skolas pieteikt 7. - 12. 

klases izglītības programmai 

#EiropasJaunaisPilsonis 2020./2021.mācību gada 

pavasara semestrim. 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:  

https://nvo.lv/uploads/ee_2019_csosi_final.pdf
https://nvo.lv/uploads/ee_2019_csosi_final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/14ju8RwCTqcG6Juyf5OkpOTqXm3tJd_vVakWCX7N5mPk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUC6wHWrOhVvdojpQnrjRgnWn750NsFsi6kN__J0GX0wcJ-Q/viewform
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•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. 

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

anketu atradīsiet šeit. 

Projekts top sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

 

Notiks OECD Inovatīvā pilsoņu līdzdalības tīkla tikšanās par institucionālajām 

reformām 
19.janvārī notiks Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas (OECD) Inovatīvā pilsoņu 

līdzdalības tīkla* 2021.gada pirmā tikšanās par 

tēmu “Institucionālās reformas demokrātiskai 

inovācijai”. Tikšanās laikā notiks ekspertu 

prezentācijas par deliberatīvajām metodēm 

dažādās valstīs, kā piemēram, Briseles parlamenta 

komiteju konsultēšanās piemērs, Francijas plāns, 

kā Ekonomikas, sociālo un vides lietu padomē 

deleģēt nejauši izvēlētus pilsoņus, petīcija Itālijas 

parlamentam apspriest ierosināto likumu par 

institucionalizāciju pilsoņu asambleju ieviešanai. 

 

*Par OECD Inovatīvā pilsoņu līdzdalības tīklu: OECD darbojas arī atvērtā pārvaldības jautājumos, tai 

skaitā radot risinājumus, kā publiskajai pārvaldei efektīvi iesaistīt visas ieinteresētās puses un ieviest 

inovatīvas iedzīvotāju līdzdalības mehānismus. Kopš 2020.gada nogales tīklā iesaistījusies arī Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, kā pārstāvis no Latvijas pilsoniskās sabiedrības.  

 

Aktuāla un pārbaudīta informācija par Covid-19 pandēmijas jautājumiem 

Lai neapmaldītos informācijas un dezinformācijas piedāvājumā, nevalstiskās organizācijas ir izveidojušas 

apkopojumu, kur var iegūt pārbaudītas un patiesas ziņas ar Covid-19 izraisītās pandēmijas. Ikviens 

interesents tiek aicināts iepazīties un dalīties ar oficiālo, aktuālo un izglītojošo informāciju. 

• Kultūras iespējas #Ēkultūra 

• Aktīva atpūta dabā  

• Plāno savu atpūtu mežā LVM GEO  

• Ētikas principi “Neatstāj pēdas” 

• #DabāEjot Ētikas kodekss 

• Komandantstundas pašapliecinājums 

• COVIDpass.lv 

• Privātpersonu un juridisko personu 

atbalsta mehānismi Covid-19 laikā 

https://nvo.lv/uploads/eiropas_jaunais_pilsonis_nolikums940.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKjhOyNmLInx2w65uxNuONcustHmCA8ZCVreTQ0o2iHmgtTw/viewform
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0
https://www.daba.gov.lv/public/lat/turistiem/daba_ejot_ko_atnesi_to_aiznes1/
https://www.lvmgeo.lv/kartes
http://skauti.lv/daba-ejot-neatstaj-pedas/
https://lv-pdf.panda.org/tu_vari_palidzet_pasaules_dabas_fonds/_dabejot_tikas_kodekss_/
https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums
https://covidpass.lv/
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
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• Fakti par un ap pandēmiju. 

• 9 attēlu sērija “Izvēle ir mūsu rokās” 

• 15 attēlu sērija “Paldies, ka esat 

atbildīgi” 

• Video par masku lietošanu bērniem 

• Aplikācija “Apturi COVID” 

• Informācija par vakcināciju 

Atgādinām, ka atbilstoši ārkārtas stāvokļa regulējumam, no šodienas trīs naktis pēc kārtas būs 

komandantstunda. Personām, kurām komandantstundas laikā (laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00) 

nepieciešams doties ārpus mājām, ir jābūt līdzi rakstiski sagatavotam apliecinājumam par pārvietošanās 

iemesliem, kā arī personu apliecinošam dokumentam. 

 

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 

18. - 22. janvārim, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo aktu un 

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

Vēršam uzmanību, uz 14. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem 

aktiem, kuri var attiekties uz pilsonisko sabiedrību: 

• Pamatnostādņu projekts “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam” (VSS-48) Digitālās transformācijas pamatnostādnes vērstas uz Nacionālā 

attīstības plāna 2027 rīcības virziena mērķi: digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, 

racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un 

ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko 

pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē. 

 

Aicinām piedalīties Saeimas komisijas sēdēs, kuras var attiekties uz NVO sektoru*: 

• Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija š.g. 19.janvāris plkst. 08:30 

Darba kārtībā: Viltus ziņu izplatīšanas tiesiskās sekas. 

• Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija š.g. 20.janvāris plkst. 10:00 

Darba kārtība: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” (Nr. 583/Lp13; 

3.lasījums). Sēdē tiks skatīti priekšlikumi, kas attiecināmi uz grāmatvedības pakalpojumu 

sniegšanu ārpakalpojumā. 

• Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija š.g. 20.janvāris plkst. 12:00 

Darba kārtība: 11 158 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Bargākus sodus par cietsirdīgu 

izturēšanos pret dzīvniekiem” sākotnējā izvērtēšana. 

• Ilgtspējīgas attīstības komisija š.g. 20.janvāris plkst. 12:00 

Darba kārtība: Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021-2027.gadam. 

*Informācija sagatavota 2021. gada 14. janvārī plkst. 10.00. 

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://www.spkc.gov.lv/lv
https://covid19.gov.lv/aktualites/izvele-ir-musu-rokas-saglaba-un-dalies?fbclid=IwAR3Bm7ULS3QhNkgKwISQAqJvbVvCmHJrPWShco07vOCKZZGqgvJjon2fxgc
https://covid19.gov.lv/aktualites/sakam-paldies-lidzcilvekiem-saglaba-un-dalies
https://covid19.gov.lv/aktualites/sakam-paldies-lidzcilvekiem-saglaba-un-dalies
https://www.youtube.com/watch?v=6t_C3P0_wgY
https://apturicovid.lv/
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
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_iespejas2021-01-12
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III AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 

Piedalies sadarbības veidošanas pasākumā ar organizācijām no Islandes, 

Lihtenšteinas un Norvēģijas 

26. janvārī no plkst. 12.00 līdz 15.20 platformā Zoom notiks Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) sadarbības 

veidošanas pasākums jeb tikšanās ar Latvijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām 

potenciālo sadarbību veidošanai. Pieteikties pasākumam var līdz 21. janvārim plkst. 20.00, aizpildot 

tiešsaistes pieteikuma formu šeit. 

Pasākums notiks trīs daļās. Pirmajā daļā būs iespēja uzzināt vairāk par sadarbības veidošanas iespējām. 

Otrajā daļā tiks organizēts darbs tematiskajās darba grupās, lai iepazītos ar klātesošajām organizācijām. 

Savukārt jau konkrētākas projektu idejas varēs apspriest pasākuma trešajā daļā – pēc pulksten 14.00, 

piesakoties uz individuālajām sarunām ar organizāciju pārstāvjiem no Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Izpratnes un iedvesmas semināri “Kā vadīt savu organizāciju zinoši?” 

Lai atbalstītu un iedvesmotu projektu iesniedzējus Kapacitātes 

projektos plānot arī tādas aktivitātes, kas vērstas uz 

organizācijas vadības procesu attīstību, ieraudzīt sev 

piemērotākās organizāciju attīstības pieejas, metodes un 

atbalsta rīkus, kā arī lai izskaidrotu, kas ir mērķu izvirzīšanas 

un novērtēšanas (M&E) pieeja un mudinātu stratēģiski gudri 

vadīt savus cilvēkresursus, Aktīvo iedzīvotāju fonds aicina 

piedalīties divu zinošu un iedvesmojošu ekspertu semināros 

par organizācijas attīstības un vadības jautājumiem. Vairāk 

infoemācijas var atrast šeit. 

 

IV ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Dabas daudzveidība, klimats un politika: Kā es varu iesaistīties politikas procesos? 

2021. gada 21. janvārī plkst. 14.00 - 15.00 Latvijas Dabas fonda projekta “Dabas un klimata skola 

jauniešiem” ietvaros norisināsies nodarbība “Dabas daudzveidība, klimats un politika: Kā es varu 

iesaistīties politikas procesos?”. Nodarbību vadīs politiķis un vides eksperts Edmunds Cepurītis, kuru 

iztaujās un diskusiju ar dalībniekiem moderēs klimata aktīvists Rūdolfs Kivlenieks. Nodarbība notiks 

tiešsaistē šeit. 

Iepriekšējo “Dabas un klimata skola jauniešiem” tiešsaistes nodarbību ieraksti pieejami Latvijas Dabas 

fonda YouTube kanālā. Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

LOB janvārī aicina jauniešus novērot Latvijā ziemojošos ūdensputnus 

Lai izglītotu un iesaistītu jauniešus ūdensputnu dzīves izpētē un dabai draudzīga dzīvesveida veicināšanā, 

līdzdarbojoties reāla ūdensputniem veltīta projekta īstenošanā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība īstenoto 

aktivitāti “Putna stunda”. 
Bērniem un jauniešiem no 2020. gada oktobra līdz šā gada aprīlim ik mēnesi jāizpilda tematiskais 

uzdevums par ūdensputniem. “Tieši šajā mēnesī, janvārī saistībā ar ziemojošo ūdens putnu uzskaiti, kas 

katru gadu notiek janvāra vidū, mēs aicinām bērnus un jauniešus doties ārā dabā, atrast kādu tuvējo 

ūdenstilpi un vērot putnus. Līdz 6. klasei aicinām radošā veidā ar zīmējumiem vai dienasgrāmatām, 

plakātiem un tā tālāk pastāstīt un parādīt, ko ir ieraudzījuši. Savukārt no 13-20 gadiem aicinām iesūtīt 

savus novērojumus, aizpildot sagatavoto darba lapu “Mana pirmā ziemojošo ūdensputnu uzskaites lapa” 

un pievienojot foto apliecinājumu no novērojuma”, skaidroja projekta vadītājs, ornitologs Agnis Bušs. 

Plašāka informācija pieejama šeit.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnp_0_tN0ihsl2fnbpNB5vJhWVFLBUoImMGPy1b5LVERQj3A/viewform
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/piedalies-aktivo-iedzivotaju-fonda-divpusejas-sadarbibas-veidosanas-pasakuma.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/kapacitates-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-kapacitates-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/kapacitates-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-kapacitates-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/aicinam-uz-izpratnes-un-iedvesmas-seminariem-ka-attistit-savu-organizaciju.html
https://events.tiesraides.lv/dabasunklimataskolajauniesiem
https://ldf.lv/dabasskola
https://www.lob.lv/2021/01/putna-stunda-janvari-skolenus-aicinam-noverot-latvija-ziemojosos-udensputnus/
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Bezmaksas apmācību kursa piedāvājums 

Sociālās inovācijas centrs ir izstrādājis 

bezmaksas apmācību kursu “Atklāj 

rītdienu”, kas varētu ieinteresēt jauniešus 

un tos, kas strādā ar jauniešiem un 

pieaugušajiem apmācību jomā. Kurss 

sastāv no 6 moduļiem un tā laikā var apgūt 

sociālās inovācijas un attīstīt sociālās 

uzņēmējdarbības kompetences. Moduļi ir 

pieejami bezmaksas, latviešu un angļu 

valodā.  

Ir izsludināts arī konkurss - tie, kas apgūst 

kursu un aizpilda novērtējuma testu līdz 

25. janvārim, saņemot kursa izpildes 

sertifikātu, var piedalīties Netflix 3 mēnešu abonementu izlozē. Izloze notiks 27.janvārī plkst. 15:00 

projekta noslēguma pasākuma laikā! Vairāk par apmācību kursu un konkursa noteikumiem var uzzināt 

šeit. 

 

V NVO INFORMĒ 

Ierobežojumu dēļ barikāžu 30 gadu atceres pasākumi notiks interneta tiešraidēs 

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība informē, ka šogad, valstī noteikto ierobežojumu dēļ, 1991.gada 

janvāra barikāžu atceres pasākumi būs skatāmi interneta tiešraidēs un Latvijas Televīzijā. Atceres 

pasākumi sāksies otrdien, 12. janvārī, pieminot Latvijas Tautas frontes Domes 1991. gada 12. janvāra 

sēdi, kurā tika pieņems gala apstiprinājums par manifestāciju un stratēģisko objektu apsardzi barikādēs 

un noslēgsies š.g. 20. janvāra vakarā plkst. 22.15 ar koncertstāstu “Mana uguns, kuries”.  

Šomēnes aprit 30 gadi, kopš 1991.gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji 

aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Plašāka informācija 

šeit. 

 

Sākta noslēdzošā pieteikšanās projektam „mācītspēks” 

No 11, janvāra ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā 

„Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā 

pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti 

var pieteikties līdz 1. martam. Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu.  

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas 

Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks 

piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas 

vakances. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un 

nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Vairāk par projektu 

uzzināsiet šeit. 

  

Eiropas medus brokastis - rezultāts  

Eiropas medus brokastis ir noslēgušās un ir noskaidrots, kāds medus garšo pirmklasniekiem, viņu 

vecākiem un vecvecākiem! Latvijas Biškopības biedrība piedalījās Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus 

brokastis”. Apkopojot anketu rezultātus, secinājām, ka pirmklasniekiem visvairāk garšo rapša medus 

(42%), dažādu ziedu medus (32%), meža ziedu medus (26%). Vecāku izvēle mazliet citāda – dažādu 

ziedu medus (40%), meža ziedu medus (32%), bet rapša medus (24%). Vecvecāku viedoklis sakrīt ar 

vecāku viedokli, pirmajā vietā liekot dažādu ziedu medu (44%), tad meža ziedu medu (32%) un rapša 

medu (18%). Vairāk informācijas var atrast šeit. 

http://socialinnovation.lv/LV/apmacibu-kurss-socialas-inovacijas-lideriem-un-tiem-kas-tadus-sagatavo-atklaj-ritdienu/
http://web.depo.hosting/~barika/
www.macitspeks.lv
https://www.iespejamamisija.lv/jaunumi/2021/1/11/skta-nosldzo-pieteikans-projektam-mctspks
https://www.strops.lv/index.php/home/aktualitates/67-arhivs-2018/711-eiropas-medus-brokastis-rezultats
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VI NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Iesniegti priekšlikumi un komentāri par Sporta politikas pamatnostādņu projektu 

2021. - 2027. gadam 

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) un Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir izstrādājuši un 

nosūtījuši Izglītības un zinātnes ministrijai vairāk kā 50 priekšlikumus un komentārus par Sporta politikas 

pamatnostādņu projektu 2021. - 2027. gadam. Tiek plānots, ka Ministru kabinetā pamatnostādņu plāns 

tiks pieņemts līdz š.g. maijam. 

Būtiskākie priekšlikumi: 

o efektīva un pārskatāma sporta jomas pārvalde, 

o fizisko aktivitāšu pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem mūža garumā, sekmējot sporta 

infrastruktūras attīstību un pieejamību, 

o veselīgs dzīvesveids, veicinot visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti, 

o sports izcilībai un konkurētspējīga vide augstu sasniegumu sporta attīstībai inovatīvu 

tehnoloģiju, inventāra, metodes un paņēmienu jomā, 

o sports kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs. 

Plašāka informācija pieejama šeit. 

 

Vebinārs par Eiropas Pētniecības padomes finansējuma iespējām 

2020. gada 26. janvārī Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts aicina pētniekus uz informatīvu 

tiešsaistes vebināru par Eiropas Pētniecības padomes finansējuma iespējām. Vebinārā būs iespēja 

uzzināt par visiem Eiropas Pētniecības grantu veidiem, kas paredzēti pētniekiem ar dažādu 

zinātnisko pieredzi. Vebināra laikā dalībniekus iepazīstinās ar Eiropas Pētniecības padomes darbību un 

tās galvenajiem darba dokumentiem, finansējuma veidiem un atbilstības prasībām katram no tiem, kā arī 

ar paneļu struktūru un izmaiņām 2021. gadā. Ar plašāku informāciju var iepazīties šeit. 

 

Lai kādi laiki būtu, labdarība novados neapsīkst 

Latvijas kopienu fondi sekmīgi turpina īstenot labdarības aktivitātes arī COVID-19 izraisīto pārmaiņu 

laikā. “Valstī ārkārtēja situācija, bet, vai tādēļ ir pilnīgi visam jāapstājas, vai tādēļ mums nav citu iespēju 

visus uzrunāt un mums kopā saliedēties labestībai un gaismai?” pauž Limbažu fonda komanda. Ikviens ir 

aicināts iesaistīties, atbalstot kopienu fondu esošās un nākotnes ieceres Latvijas novados! Sociālās 

distancēšanās laikā īstenotas daudzas izcilas ieceres. Bet daudzas vēl tikai top un gaida atbalstītājus. 

Piemēram, Valmieras novada fonds šobrīd aktīvi gatavojas Ziedotāju aplim. Jauns, mūsdienīgs labdarības 

projekts tiek īstenots arī Alūksnes un Apes novada fondā. Savukārt Limbažu fonds 2020. gada izskaņās 

rīkoja attālinātās Lūgšanu brokastis. Arī Viduslatgales pārnovadu fonds pirmssvētku laikā īstenoja jauku 

iniciatīvu, sagādājot svētkus 20 bērniem ar īpašām vajadzībām no Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas 

novada.  

Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt kopienu fondu ieceres, ielūkojaties šeit: 

• Limbažu fonda projektos: www.limbazufonds.lv 

• Kandavas novada iespēju fonda projektos: www.knif.lv 

• Valmieras novada fonda aktivitātēs: www.vnf.lv 

• Alūksnes un Apes novada fonda projektos: www.aanf.lv 

• Viduslatgales pārnovadu fonda iecerēs: www.vlpf.lv 

• Talsu novada fonda projektos: www.tnf.lv 

 

NVO nams aicina NVO pārstāvjus uz tiešsaistes semināru 

NVO nams aicina NVO pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Dokumentu pārvaldības 

organizēšana nevalstiskajā organizācijā”. Seminārs notiks Zoom platformā trešdien, 2021. gada 20. 

janvārī, sākums - plkst. 14.00. Semināru vadīs tiesību zinātņu doktore Kitija Bite.   

https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/lsfp-un-lok-iesniedz-priekslikumus-sporta-politikas-pamatnostadnem
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2021&text_id=41455
http://vnf.lv/lv/zinas/aicinam-iesniegt-projektus-ceturtajam-ziedotaju-aplim/
https://www.aanf.lv/aicinam-ziedot
https://www.aanf.lv/aicinam-ziedot
https://www.limbazufonds.lv/5-lugsanu-brokastis-sis-savadais-laiks/
https://www.vlpf.lv/labdaribas-projekti/ziemassvetku-akcija-saldinam-dzivi
www.limbazufonds.lv
www.knif.lv
www.vnf.lv
www.aanf.lv
www.vlpf.lv
www.tnf.lv
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Seminārā dalībnieki uzzinās, kā veidojas dokumenta juridiskais spēks, kādi ir dokumenta rekvizīti, lai tas 

iegūtu juridisko spēku. Seminārā iepazīstinās, kā veidot dokumenta atvasinājumus, kā noformēt 

dokumentu veidus, kurus varētu izmantot nevalstiskajā organizācijā. Lektore stāstīs par pārvaldes 

dokumentu veidiem un to izmantošanu NVO. Būs arī neliels ieskats par e-dokumentiem, to izstrādāšanu, 

nosūtīšanu un saņemšanu. Semināram reģistrēties var šeit. Vairāk par semināru iespējams uzzināt šeit. 

 

VII LV PORTĀLĀ 

NVA veidos tiešsaistes raidījumu ciklu remigrācijas atbalstam  

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas 

nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba 

mobilitātes konsultanti veidos remigrācijas 

jautājumiem veltītu tiešsaistes raidījumu ciklu 

“Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, lai sniegtu 

aktuālāko informāciju par atgriešanās iespējām 

Latvijā un atbildētu uz skatītāju jautājumiem. 

Tiešsaistes raidījumi, sākot ar 2021. gada 28. janvāri, 

tiks pārraidīti katra mēneša pēdējā ceturtdienā 

plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā. Pirmajā 

raidījumā skatītāji uzzinās par EURES darba 

mobilitātes konsultantu pakalpojumiem un atbalstu remigrantiem. NVA EURES konsultanti informēs par 

darbībām, kas jāveic mītnes valstī un Latvijā, lai atgriešanās noritētu mierīgi un droši.  

 

Rīgas domes jaunais sasaukums nostrādājis jau 100 dienas 

Rīga ir sākusi ceļu uz to, lai kļūtu par pilsētu, ar kuru varam lepoties - moderni pārvaldītu un iedzīvotājiem 

pretimnākošu, tā pirmdien, 11. janvārī, jaunievēlētā pašvaldības sasaukuma pirmajām 100 darba dienām 

veltītajā preses konferencē uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Tāpat viens no 

svarīgākajiem darbiem ir iedzīvotāju iesaistīšana pilsētas pārvaldībā, pašvaldība nākot tuvāk pie saviem 

cilvēkiem. Kā platformu pilsoniskās sabiedrības, iedzīvotāju, apkaimju iesaistei pašvaldības darbā, 

tiek veidota Rīgas Nevalstisko organizāciju sabiedriski konsultatīvo padome. Pašvaldības darbā 

kopumā jau izteikušas gatavību iesaistīties 193 nevalstiskās organizācijas, kas pievienojušās sadarbības 

memorandam. 

Jāmin, ka atšķirībā no iepriekšējiem Rīgas domes sasaukumiem, pašreizējā Rīgas domes vadība liela 

uzmanību velta nevalstiskā sektora iesaistei pašvaldības darbā. Plašāka informācija pieejama šeit.  

 

Saeimā tiek uzklausīts ikgadējais Tiesībsarga ziņojums 

Š.g. 14. janvārī Saeimas sēdē tika uzklausīts Tiesībsarga ziņojums par 2019. gadu. Savā ziņojumā 

Tiesībsargs izceļ vairākus aspektus: cilvēktiesību izglītības veicināšana, vēršanās Satversmes tiesā par 

nabadzības mazināšanas jautājumiem, kā arī par pārbaudes lietas izbeigšanu par valsts un pašvaldību 

atbalstu jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes beigām. Viens no tiesībsarga 

galvenajiem 2019. gada darbības vadmotīviem bija vēršanās pret nabadzību. Tiesībsarga uzdevums 

bija norādīt likumdevējam uz nepilnībām tiesiskajā regulējumā, kas ietekmē sociālo 

nodrošinājumu, tādējādi ietekmējot lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju labklājību un iespēju dzīvot 

cilvēka cienīgu dzīvi. Plašāka informācija šeit, Tiesībsarga ziņojums pieejams šeit. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aJ1JZKRSyc_WCRsTJHX8nXa6p5gMYSlkFtg6Ku_QHxg/viewform?edit_requested=true
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=aicinam-nvo-uz-tiessaistes-seminaru-dokumentu-parvaldibas-organizesana-nevalstiskaja-organizacija-6579
https://www.facebook.com/eureslatvia
https://lvportals.lv/dienaskartiba/323674-m-stakis-riga-klust-par-moderni-parvalditu-un-iedzivotajiem-pretimnakosu-pilsetu-2021
https://lvportals.lv/dienaskartiba/323803-tiesibsarga-2019-gada-zinojums-saeima-tiek-izskatits-pec-316-dienam-2021
https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/gada_zinojums_versija_3_2_1583476942.pdf
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Atvērta Višegradas+ grantu programma 

Starptautiskais Višegradas fonds pieņem projekta pieteikumus 2021. gada Višegradas+ grantu 

programmai, lai atbalstītu projektus, kas veicina demokratizācijas un pārveidošanās procesus īpaši 

valstīs, kas nav ES dalībvalstis, Rietumbalkānos un Austrumu partnerības valstīs. Projektu pieteikumus 

var iesniegt līdz 2021. gada 1.februārim. Vairāk informācijas var atrast šeit.  
 

Bezmaksas tiešsaistes apmācībām par komunikāciju 

The Citizens for Europe Network aicina pieteikties apmācību 

sērijai, par vērtībām balstītu komunikāciju organizācijām, 

kuras strādā ar pilsoniskās telpas un demokrātijas tēmām. 

Apmācību laikā dalībnieki uzzinās, kā veidot ziņas, kas 

pārliecina un mobilizē viņu auditoriju, lai atbalstītu 

pamattiesību un brīvību aizsardzību un veicināšanu. Apmācība 

sastāvēs no 5 semināriem un notiks angļu valodā. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

Zviedrijas institūts izsludinājis projektu konkursu 

Zviedrijas institūts nodrošina finansējumu kopīgiem projektiem, kuros zviedru organizācijas risina 

starptautiskas problēmas kopā ar organizācijām no Baltijas jūras reģiona valstīm un Austrumu partnerības 

valstīm. Projekta ilgumam ir jābūt no līdz 18 mēnešiem. Pieejamais finansējums ir 100 000- 500 000 

Zviedrijas kronu. Galvenajam pieteikuma iesniedzējam ir jābūt Zviedrijas organizācijai, bet 

partnerorganizācijas var būt no Baltijas jūras reģiona valstīm un Austrumu partnerības. Projekta 

iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 11.februāris. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  

 

 

 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/?c=conditions
https://www.citizensforeurope.eu/free-online-training-values-based-framing
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
https://twitter.com/alianse
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia
https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia
https://lvportals.lv/
https://www.instagram.com/civicalliance_latvia/

