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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
LPA aicina savlaicīgi un jēgpilni iesaistīt NVO Covid-19 krīzes negatīvo seku 

mazināšanai 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) 14. oktobrī nosūtījusi 

vēstuli Ministru prezidentam K. Kariņam ar 

aicinājumu  jēgpilni iesaistīt nevalstisko sektoru (NVO) 

krīzes pārvarēšanā, tai skaitā Covid-19 vīrusa negatīvo 

seku novēršanā, jo īpaši iesaistot darba grupās ar 

līdzvērtīga partnera statusu. 

LPA skatījumā šī brīža epidemioloģiskā situācija rada 

nepieciešamību gatavoties dažādiem rīcības scenārijiem, tajā 

skaitā “mācīties” no pavasarī piedzīvotās krīzes un jau 

savlaicīgi veikt sekojošas rīcības un paredzēt atbalstu, kas ir 

nepieciešams NVO, atkārtota vīrusa Covid-19 pandēmijas 

situācijā: 

 darba grupās un citās diskusijās paredzēt NVO līdzvērtīga sarunu partnera statusu sociālajiem 

partneriem un biznesa pārstāvošām organizācijām; 

 rast risinājumu, kā NVO un to darbinieki var saņemt valsts atbalstu krīzes situācijā, ņemot vērā, 

ka to finanšu modelis atšķiras no komercuzņēmumiem; 

 izstrādāt atbalsta programma tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, lai novērstu 

Covid-19 krīzes ietekmi; un lai atbalstītu organizācijas, kuras ir Covid-19 skartas; 

 nodrošināt apmācības un vadlīnijas darba veikšanai, kā arī sociālās garantijas un atbalstu, 

piemēram, veselības apdrošināšanu. 

Plašāk ar vēstules saturu, kurā apkopoti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi, var iepazīties šeit.  

 

 

 

 

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_ministru_prezidentam_par_nevalstiska_sektora_sniegto_atbalstu_arkartas_stavokla_laika
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Kā jaunais 2021. gada budžets ietekmēs NVO? 

2021. gada budžeta projekts ir iesniegts Saeimā un tā skatīšanu, tai skaitā pavadošos likumprojektus, 

Saeima sāks skatīt 16.oktobrī. Ka iepriekš informējām, budžeta projekts paredz programmai “NVO 

fonds” 1,5 milj. euro 2021. gadā, bet 2022. un 2023. gadā 2 milj. euro. Papildus Kultūras ministrija 

informē, ka uz apstiprināšanu Saeimā tiek virzīts budžeta projekts, kurā Kultūras ministrijas pārziņā 

esošajās jomās - kultūrā, sabiedrības integrācijā un mediju politikā - nākamgad plānotais budžets ir 

193,3 milj. eiro. 

Par citiem atbalsta mehānismiem turpināsim informēt, sekojot līdzi lēmumiem Saeimā. 

 

FM sola pirms Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna nodošanas EK tomēr 

uzklausīt arī pilsoniskās sabiedrības viedokli 

Kā iepriekš ziņojām, Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja 

Finanšu ministru 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. Taču no publiski 

pieejamās informācijas, ir secināms, ka iespēja iesniegt 

priekšlikumus bija tikai nozaru ministrijām, un nekas 

neliecina, ka Latvija plāno nodrošināt konsultācijas ar 

pilsonisko sabiedrību līdz EK noteiktajam termiņam – 

2020.gada 15.oktobris.  

Latvijas Pilsoniskā alianses (LPA) otrdien, 13. oktobrī, 

saņēma atbildes vēstuli no Finanšu ministrijas, kurā Ministru kabineta uzdevums bija ministrijām 

iesniegt priekšlikumus līdz 11.septembrim savus priekšlikumus plāna saturam, kas esot balstīti uz 

nozaru plānošanas dokumentiem un, kuri vēlāk tika apspriesti starpministriju darba grupā. Tāpat, 

saskaņā ar MK doto uzdevumu, ANM plāna projekts ir jāiesniedz izskatīšanai MK līdz š. g. oktobra 

beigām un pēc ANM plāna projekta sagatavošanas tikšot nodrošinātas diskusijas ar partneriem, 

t.sk. arī Latvijas Pilsonisko aliansi, lai varētu uzsākt sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) un kopīgi 

nonāktu pie labākā piedāvājuma iesniegšanai EK. Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) 

plāna iesniegšana EK un apstiprināšana plānota līdz  2021. gada aprīļa beigām.  

 

LPA aicina Izglītības ministriju izglītības politikas plānošanas dokumentā iekļaut 

pilsonisko izglītību 

Latvijas Pilsoniskā alianse 16. oktobrī nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IzM) atzinumu par 

pamatnostādņu projektu “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes 

nākotnes sabiedrībai””. 

Iepazīstoties ar Projekta saturu, LPA secinājusi, ka tajā nav iekļauta pilsoniskā izglītība pēc būtības, 

kā arī tajā nav noteikti konkrēti pasākumi, lai sasniegtu kompetenču pieejā balstīto mācību 

saturu (Skola2030) ieviešanu, kas paredz caurviju prasmes, no kurām īpaša uzmanība pievēršama 

digitālajai pratībai un pilsoniskajai līdzdalībai. Tāpat starp Izglītības politikas rezultātiem un 

rezultatīvajiem rādītājiem nav atrodamas pilsoniskās kompetences rādītāji, kas liecina par to, ka IzM 

neplāno turpmākajos 7 gados mērķtiecīgi veicināt pilsonisko kompetenci visās vecuma grupās. 

LPA norāda, ka izpratnes veicināšana par demokrātiskiem procesiem nepieciešama ne tikai 

jauniešiem, stiprināta pilsoniskā kompetence ir nepieciešama visās vecuma grupās. Turklāt 

https://nvo.lv/uploads/vestule_fm_plans.pdf
https://nvo.lv/uploads/izm_iap2027_29092020.pdf
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pilsoniskā līdzdalība jāparedz arī diasporai - diasporas bērniem un jauniešiem ir svarīgi veidot izpratni 

par Latviju kā valsti, par procesiem, kuros un kā var līdzdarboties un līdzlemt, kas ne tikai veicina 

pilsonisko kompetenci, bet arī piederības sajūtu Latvijai un vēlmi atgriezties Latvijā, un pilnvērtīgi 

iekļautos Latvijas sabiedrībā. 

Tāpēc LPA norāda, ka mācību rezultātā būtu jāapgūst zināšanas par demokrātijas 

pamatprincipiem un vērtībām, tai skaitā zināšanas par demokrātisku valsts pārvaldi, valsts 

pārvaldes struktūrām un par to, kā tiek pieņemti lēmumi tajās, pilsonisko sabiedrību; vienlaikus 

attīstītas skolēnu spējas pielietot iegūtās zināšanas, piedaloties demokrātiskajos procesos, sākot  ar  

klasi,  skolu  un  vietējo  kopienu.  

Tāpat LPA aicina pilsoniskās līdzdalības satura veidošanā un apguvē piesaistīt nevalstiskās 

organizācijas, kas ikdienā darbojas konkrēto jomu attīstībā, sabiedrības interešu un vajadzību 

apmierināšanā, un kopumā ir vērtējami kā Latvijas valsts patrioti, to pierādot vārdos un darbos, līdz ar to 

visprecīzāk un efektīvāk parādīs labo piemēru izglītojamiem, kā arī iepazīstinās ar praktisko pieredzi, 

nevis sniegs tikai teorētiskas zināšanas par tēmu. Plašāk ar atzinumu aicinām iepazīties šeit.  

 

Piedalies jau jaunnedēļ tiešsaistes sarunās par sabiedrības līdzdalības jautājumiem! 

Aicinām Latvijas iedzīvotājus no 21. oktobra līdz 30. oktobrim piedalīties tiešsaistes sarunās 

(platformā Zoom), lai diskutētu par sabiedrības līdzdalības jautājumiem! 

Mums ir svarīgi uzzināt un uzklausīt katra Latvijas reģiona viedokli, tāpēc aicinām iedzīvotājus 

pārstāvēt savu reģionu attiecīgajā Zoom tikšanās reizē: 

 21. oktobrī plkst. 16.00 Kurzemes reģiona iedzīvotājus; 

 22. oktobrī plkst. 11.00 Latgales reģiona iedzīvotājus; 

 27. oktobrī plkst. 14.00 Vidzemes reģiona iedzīvotājus; 

 28. oktobrī plkst. 17.00 Rīgas reģiona iedzīvotājus; 

 30. oktobrī plkst. 15.00 Zemgales reģiona iedzīvotājus.  

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. 

 

 Pasākumu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-

Stiftung biroju Baltijas valstīs.  

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__atzinums_izglitibas_un_zinatnes_ministrijai_par_pamatnostadnu_projektu_izglitibas_attistibas_pamatnostadnes_20212027gadam_nakotnes_prasmes_nakotnes_sabiedribai
https://ej.uz/tavalidzdaliba
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Programma “Jaunais pilsonis” turpina izglītot skolēnus par pilsonisko līdzdalību 

Arī šonedēļ nevalstisko organizāciju pārstāvji no biedrībām 

“Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari” , “Jaunie spārni” un 

Valmieras novada fonds, ievērojot visus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus izglītības programmas “Jaunais pilsonis” 

ietvaros viesojās pie skolēniem no Cesvaines vidusskolas, 

Rēzeknes 2. vidusskolas, Lubānas vidusskolas un Valkas 

Jāņa Cimzes vidusskolas. 

Tikšanās laikā jaunieši izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri”, 

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 “Daugavas Vanagi Latvijas Limbažu nodaļa”, biedrības 

vadītājs Gunārs Grīnbergs. 

Biedrības mērķis ir pulcināt un apvienot latviešus Daugavas Vanagu organizācijā, kopt un stiprināt 

latviešu tautas morālo stāju un tās tradīcijas. Veicināt tautas garīgo atdzimšanu, piesaistot jaunatni, 

kura darbojas statūtos paredzētajā kārtībā, kā arī rūpēties par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

Plašāk par organizācijas darbību lasiet “Biedru telpas” intervijā ar biedrības “Daugavas Vanagi Latvijas 

Limbažu nodaļa” vadītāju Gunāru Grīnbergu šeit.  
 

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 19.- 23.oktobrim, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo 

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

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 . 

Vēršam uzmanību, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 19.oktobrī plkst. 9.00 skatīs 

detalizētu risinājumu minimālo sociālo iemaksu ieviešanai no 2021. gada. Pēc uzaicināmo saraksta 

spriežot, nozaru organizācijas, tai skaitā tādas, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, nav aicinātas 

piedalīties diskusijās, tādēļ mudinām NVO piedalīties komisijas sēdē un uzdot sev interesējošos 

jautājumus un skaidrot situāciju, kā jaunā nodokļu sistēma ietekmēs nodarbinātību nozarē. 

Ir svarīgi, lai katra nevalstiskā organizācija iesaistās un izvērtē budžeta projekta un tā ietekmi uz 

biedrības darbību, skatīt šeit. Īpaši aicinām pievērst izmaiņām nodokļu jomā, kas jo īpaši skars kultūras 

organizācijas, ņemot vērā jaunos noteikumus autoratlīdzības likumā. 

https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_daugavas_vanagi_latvijas_limbazu_nodala
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=837%2FLp13&fbclid=IwAR0HghgaCub8qcvB2jdkrEFFscFUsH7CzAVPsTAUSbGUy-EgKVr8GxilNmc
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Tāpat vēlamies norādīt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 21. oktobrī 

plkst. 10.00 skatīs jautājumu par kontu atvēršanu kredītiestādēs un Finanšu nozares asociācijas 

priekšlikumiem, kas arīdzan šobrīd nevalstiskajam sektoram aktuāls jautājums. 

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.  

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
LSKJ un biedrība “Dialogs” aicina jauniešus uz nodarbību par HIV 

16.oktobrī plkst. 18.20 Rīgā, Šarlotes ielā 1B jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem tiek aicināti uz 

interaktīvu un izzinošu nodarbību par HIV. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja padziļināt savas 

zināšanas par HIV vīrusu, kā arī atjaunot jau esošās. Pasākumā tiks runāts par stāvokli Latvijā, riska 

grupām un iespējām inficēšanās gadījumā. Plašāk par pasākuma norisi un pieteikšanos šeit. 

 

Putnu vērotājus aicina piedalīties sacensībās “Rīgas putnu cīņa 2020” 

Jau sesto reizi Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa aicina visus putnu vērotājus 

piedalīties putnu vērošanas sacensībās “Rīgas putnu cīņa 2020”, kas notiks 2020. gada 17. oktobrī. 

Sacensības notiek putnu rudens migrācijas izskaņā, kad vēl aizvien iespējams novērot daudzas 

interesantas putnu sugas. Sacensības tiek rīkotas, lai popularizētu putnu vērošanu un putnu 

vērošanas vietas Rīgā, kā arī lai veicinātu putnu atpazīšanas prasmes un popularizētu saturīgu 

laika pavadīšanu dabā. Komandas sacensībām jāpiesaka līdz 2020. gada 14. oktobrim. Plašāk par 

sacensībām lasiet šeit.  

 

Rīgā notiks Starptautiskais Tautu draudzības festivāls   

Sestdien, 17. oktobrī, no plkst. 12.00 līdz 16.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, (Lomonosova 

ielā 4, Rīgā) norisināsies Starptautiskais Tautu draudzības festivāls. Plkst.12.00 - 13.00 apmeklētāji 

aicināti vērot turku ebru mākslinieku paraugdemonstrējumus un piedalīties meistarklasēs, zīmējot un 

gleznojot uz ūdens virsmas. Plkst.13.00 sāksies krāšņs koncerts, kas veidots kā dažādu tautu kultūras 

vērtību parāde. Festivāla noslēgumā plkst.15.00 klātesošie varēs degustēt nacionālo virtuvju 

pārsteigumus.   

Paralēli kultūras programmai Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki aicināti izmantot iespēju un saņemt 

bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no profesionāliem juristiem – 

Informācijas centra imigrantiem konsultantiem. 

Starptautiskais Tautu draudzības festivāls ir projekta “Integrācijas ABC -3” pasākums, ko Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību 

“Patvērums “Drošā māja””. 

 

Jauniešu nacionālā konference “Zelta rudens pārgājiens” 2020 

Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai aicina pieteikties jauniešu nacionālajai konferencei “Zelta 

rudens pārgājiens” 2020, kas norisināsies 2020.gada 22.oktobrī Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” 
(Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads). Konferencē tiks runāts par sociālo aktivitāti un 

līdzdarbošanos, personības pilnveidi, kā arī aktivitāti sociālajos tīklos un veselību. 

https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2020-10-14
http://www.redcross.lv/lskj-un-biedriba-dialogs-aicina-jauniesus-uz-nodarbibu-par-hiv/
https://www.lob.lv/2020/10/putnu-verotajus-aicina-piedalities-sacensibas-rigas-putnu-cina-2020/
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Konferencē dalību ņems arī Latvijas Pilsoniskā alianse - konferences sesijas “sociālā aktivitāte un 

līdzdarbošanās” otro daļu vadīs Latvijas Pilsoniskās alianses projektu vadītāja Anita Īvāne. 

Pieteikties konferencei iespējams elektroniski līdz 2020.gada 19.oktobrim, aizpildot pieteikšanās anketu 

šeit. Plašāk par pasākumu lasiet šeit.  

 

Diskusija “Kā ir būt pilsoniski aktīvam krievu tautības jaunietim Latvijā?” 

Latvijas Jaunatnes padome kopā ar Žaņa Lipkes memoriālu diskusiju cikla “Iejusties citādajā” ietvaros 

organizē diskusiju par pilsoniski un politiska krievu jaunieša Latvijā identitāti un pieredzi. 
Diskusija norisināsies notiks 24. oktobrī plkst. 16.00 Žaņa Lipkes memoriālā. Plašāk par diskusiju 

norisi, pieteikšnos un tās dalībniekiem lasiet šeit.  

 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība aicina uz sarunu pēcpusdienu Līgatnē 

Oktobris visā pasaulē tiek atzīmēts kā paliatīvās aprūpes atpazīstamības mēnesis. Bieži bērnu paliatīvā 

aprūpe tiek saistīta ar nolemtību un drīzu nāvi, taču tās esence ir dzīves kvalitātes uzlabošanā bērnam un 

viņa tuviniekiem. 2020. gada paliatīvās aprūpes moto ir “Rūpes par sevi = mans komforts”, tāpēc 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 23. oktobrī no 14.00 līdz 17.30 Līgatnē, “Zeit” Lielajā Zālē 

aicina uz sarunu pēcpusdienu “Uzbūvēt jaunu tiltu, kad izsapņotais brūk vai ir sabrucis”, kurā 

pārrunāt to, kādi rīki nepieciešami tiem, kas saskaras ar paliatīvo aprūpi, un kā sabiedrību mudināt būt 

atbalstošākiem. Plašāk par tikšanos lasiet šeit.  

 

Baltijas vides, zinātnes un profesionālās organizācijas aicina iestāties par ES 

klimata mērķu paaugstināšanu 

Baltijas vides, zinātnes un profesionālās organizācijas savu valstu premjeriem ir nosūtījušas atklāto 

vēstuli, kurā uzsver, ka klimata joma atrodas ārkārtas stāvoklī un tāpēc ir nepieciešama izlēmīga un 

drosmīga rīcība. Organizācijas aicina premjerus nākamajā Eiropadomes sanāksmē atbalstīt ES 

klimata mērķa paaugstināšanu par vismaz 65 %. 

Vēstulei Baltijas valstu premjeriem pievienojušās tādas Latvijas organizācijas kā Zaļā brīvība, Pasaules 

dabas fonds, Rīgas Tehniskā Universitāte / EIT Climate KIC, Latvijas siltumuzņēmumu asociācija, 

Latvian Architects Declare, Latvijas Vēja enerģijas asociācija, Latvijas atjaunojamās enerģijas 

federācija u.c. Plaši pārstāvēta ir arī Lietuva un Igaunija – vēstulei pievienojušās vairākas nozīmīgas 

organizācijas no sociālās, inovāciju, vides aizsardzības, enerģētikas un tehnoloģiju jomām. Plašāk lasiet 

šeit.  

 

SOS bērnu ciematiem tiek dāvinātas saules enerģijas sistēmas  

Enefit sadarbībā ar SOS Bērnu ciematu asociāciju īstenojis pirmos zaļās enerģijas dāvinājuma 

projektus, finansējot un uzstādot saules enerģijas sistēmas SOS bērnu ciematā Īslīcē un Jauniešu 

mājā Jelgavā. 

Šī ir jauna iniciatīva, kuras ietvaros uzņēmums dažādām sabiedriskā labuma organizācijām sniedz 

atbalstu savas energosaimniecības uzlabošanai ar videi draudzīgiem risinājumiem, palīdzot efektīvāk 

izmantot energoresursus un mazināt ikdienas izdevumus. Plašāk par iniciatīvu lasiet šeit.  

 

 

 

 

https://forms.gle/zVE7LZ9ek4SxCEJB7
https://www.facebook.com/events/3350712894983339/
https://www.facebook.com/events/2388652014775119
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/bernu-paliativas-aprupes-biedriba-aicina-uz-sarunu-pecpusdienu-ligatne.d?id=52553731
https://www.zalabriviba.lv/klimats/baltijas-vides-zinatnes-un-profesionalas-organizacijas-aicina-savu-valstu-premjerus-iestaties-par-es-klimata-merku-paaugstinasanu/
https://buvinzenierusavieniba.lv/davina-saules-energijas-sistemas-sos-bernu-ciematiem/


  

(40/2020) 16.10.2020 

7 

 

IV NVO INFORMĒ 

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, RSU zinātnieki pēta Covid-19 Latvijā 

Rīgas Stradiņa universitātes virusologi veic Latvijas koronvīrusa pacientu bioloģiskā materiāla izpēti. 

Sagaidāms, ka pētījumā iegūtie rezultāti ļaus atbildēt uz jautājumiem par vīrusa smagumu, antivielām un 

iespēju saslimt atkārtoti. Borisa un Ināras Teterevu fonds ir piešķīris atbalstu šim pētījumam, 

tādejādi stiprinot Latvijas zinātnieku un mediķu cīņu pret COVID-19 izraisošo SARS-CoV-2 

vīrusu. Plānots, ka balsoties uz iegūtajiem datiem, tiks izstrādāti arī ieteikumi ārstiem. Plašāk lasiet šeit. 

 

Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls meklē izpilddirektoru/-i 

Latvijas Bērnu Labklājības tīkls līdz 19. oktobrim gaida pieteikumus izpildirektora/-es vakancei. 

Kontaktinformācija: e-pasts info@bernilabklajiba.lv, T.+371 29205717 Daiga Eiduka). Plašāk ar 

nosacījumiem var iepazīties šeit. 

 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai jauns priekšsēdētājs 

Par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības jauno priekšsēdētāju kļuvis Kristaps Jaudzems - vadošais 

pētnieks un laboratorijas vadītājs Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kā arī asociētais 

profesors Latvijas Universitātē. Pieredzi ieguvis Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta 

magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. LJZA biedrs kopš 2015. 

gada. Kā LJZA politikas darba grupas dalībnieks piedalījies vairāku apvienības virzīto iniciatīvu 

izstrādē un skaidrošanā. Plašāk lasiet šeit.  

 

“Pierīgas partnerība” aicina piedalīties meistarklasēs par mediju lietpratību 

“Pierīgas partnerība” aicina interesentus pieteikties meistarklasēm par  

mediju izmantošanu un līdzdalību, kurās būs iespējas gūt zināšanas 

un prasmes, kas nepieciešamas, lai meklētu, analizētu un salīdzinātu 

informāciju, kritiski izvērtētu pieejamās informācijas saturu. 

Meistarklases vadīs Linda Kalniņa-Roderte, biedrības “Creative 

Minds For Culture” vadītāja. Īpaši  piedalīties aicināti jaunieši - 

meistarklases ietvaros būs iespēja uzzināt arī par Eurodesk darbību un 

ES piedāvātajām mobilitātes iespējām. Dalība meistarklasēs ir bez maksas, dalībnieku skaits - 

ierobežots. Meistarklašu norises laiki:  

 22.10. plkst. 16.00 - Mazcenas bibliotēkā, pieteikties iespējams šeit.   

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

NVA aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības iestādes piedāvāt 

jauniešiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti darbu sabiedrības labā 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības iestādes 

(universitātes, akadēmijas, augstskolas, koledžas) pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 

29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem 

visas NVA filiāles visā Latvijā. 

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja ar NVA atbalstu savam darbam sabiedrības labā 

piesaistīt centīgus palīgus, savukārt NVA reģistrētajiem jauniešiem, studentiem un cilvēkiem ar 

invaliditāti tā ir iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas. Plašāk par pasākumu lasiet šeit.  

https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/rsu-peta-covid-19/
mailto:info@bernilabklajiba.lv
https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/photos/a.1769061090011266/2638532533064113
http://ljza.lv/par-ljza/hello-world/
https://www.eventbrite.com/e/121330985243
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-biedribas-nodibinajumus-un-augstakas-izglitibas-iestades-piedavat-jauniesiem-un-bezdarbniekiem-ar-invaliditati-darbu-sabiedribas-laba
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Valsts pārvaldes komisija konceptuāli atbalsta atvieglotāku kārtību vides 

pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar invaliditāti 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 13.oktobrī, konceptuāli atbalstīja rosinātos 

grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz atvieglotākus nosacījumus vides pieejamības 

nodrošināšanā pie dzīvojamām mājām personām ar invaliditāti, tostarp autostāvvietu izveidē 

cilvēkiem ar invaliditāti.  

Lai gan vairākas pašvaldības jau nodrošina atbalstu dzīvojamo telpu pielāgošanā, šajā procesā joprojām 

pastāv daudz birokrātisko šķēršļu. Par likuma grozījumiem trijos lasījumos vēl jālemj Saeimai. Plašāk 

lasiet šeit.   

 

Konkurss 5.–12. klašu skolēniem – iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un 

sagatavo uzrunu tautai Latvijas 102. dzimšanas dienā! 

Jau tradicionāli pirms valsts svētkiem Valsts prezidenta kanceleja organizē konkursu 5.–12. klašu 

skolēniem, kurā aicina bērnus un jauniešus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot 

uzrunu vai nu rakstiskā formātā (apjoms ne vairāk kā 500 vārdu), vai videoformātā (ilgums līdz 3 

minūtēm). Šī gada uzrunas temats – “Ko man nozīmē brīvība un demokrātija?”. Konkursa termiņš ir 

2020. gada 25. oktobris. Uzruna jāiesniedz elektroniski kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu, to 

nosūtot e-pastā konkurss@president.lv. Plašāku informāciju par konkursu iespējams atrst šeit.  

 

Skolēnu brīvlaikā notiks orientēšanās spēle “Eiropa manā pilsētā” 

No 19. līdz 26. oktobrim, aicinot iepazīt Eiropas Savienības (ES) labos darbus savā apkārtnē, 11 

Latvijas pilsētās notiks orientēšanās spēle “Eiropa manā pilsētā”. Laikā, kad nav iespējams doties 

ceļojumos ārpus Latvijas, Finanšu ministrija rosina labāk iepazīt Latviju un savu pilsētu, piedaloties 

orientēšanās spēlē “Eiropa manā pilsētā” un Cēsīs, Gulbenē, Madonā, Jēkabpilī, Daugavpilī, 

Rēzeknē, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī un Valmierā iepazīstoties ar objektiem, kas tapuši 

ar ES finansējuma atbalstu. Spēlē varēs piedalīties divos veidos: lejupielādējot lietotni mobilajā ierīcē 

vai izdrukājot un aizpildot uzdevumu lapas. Plašāk par orientēšanos spēli lasiet šeit.  

 

Seminārs “Prezentācija kā izteiksmes rīks klātienē un tiešsaistē” 

Trešdien, 21. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A nevalstisko organizāciju 

pārstāvji tiek aicināti uz semināru “Prezentācija kā izteiksmes rīks klātienē un tiešsaistē”. Semināru 

vadīs pedagogs un datorspeciālists Mārcis Galiņš.  

Seminārā tiks izrunātas tipiskākās kļūdas, kādas pieļaujam prezentējot materiālu, kā arī tiks 

demonstrētas prezentāciju izveides iespējas un to pielietojums gan klātienē, gan arī tiešsaistē. Plašāk par 

semināru lasiet šeit.  

 

EK aicina izteikt viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem darbā ar jaunatni  

Eiropas Komisija, domājot par nākamajiem soļiem, kas Eiropas Savienībai jāsper jaunatnes darbā, 

aicina visu dalībvalstu jaunatnes darbiniekus dalīties pieredzē, vajadzībās un iespaidos, aizpildot 

anketu. Anketu (angļu valodā) var aizpildīt šeit. 

 

Aicina pieteikties Eiropas Pētniecības padomes tiešsaistes semināram 

2020. gada 16. novembrī Eiropas pētniecības padome (European Research Council, ERC) organizē 

tiešsaistes semināru par dzimuma un dzimtes dimensiju progresīvā pētniecībā. Saskaņā ar Eiropas 

Pētniecības padomes misiju un Eiropas Komisijas mērķiem šīs seminārs tiecas izveidot platformu, kur 

http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=545/Lp13
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29244-valsts-parvaldes-komisija-konceptuali-atbalsta-atvieglotaku-kartibu-vides-pieejamibas-nodrosinasana-cilvekiem-ar-invaliditati
mailto:konkurss@president.lv
https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/konkurss-5-12-klasu-skoleniem-iztelojies-sevi-valsts-prezidenta-amata-un-sagatavo-uzrunu-tautai-latvijas-102-dzimsanas-diena-26434#gsc.tab=0
https://www.esfondi.lv/jaunumi/skolenu-brivlaika-notiks-orientesanas-spele-eiropa-mana-pilseta
https://www.facebook.com/events/421673028813772/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1760358754113518%7D%7D%5d%22%7D
https://eu5se.voxco.com/S2/s
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demonstrētu un apspriestu novatoriskas pieejas dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanai 

pētniecībā. 

Seminārs ir vērsts uz to, lai veicinātu izpratni par to, ka veids, kā dzimumu dimensija tiek veidota, 

vadīta un administrēta pētniecībā, ietekmē pētījuma kvalitāti un pētījumu rezultātu lietderību. Plašāk 

lasiet šeit.  

 

Pieņemti jauni ierobežojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, kas ietekmēs arī 

nevalstisko sektoru 

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 13. oktobrī pieņēma lēmumu, 

ka no 14. oktobra sejas maskas jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. (Aicinām iepazīties 

ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavoto informāciju, kā izvēlēties kvalitatīvu sejas masku 

šeit). Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17. oktobra būs papildu 

ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai. Daļa no ierobežojumiem 

ietekmēs arī dažādu organizāciju darbību, piemēram interešu izglītības nodarbības gan 

pieaugušajiem, gan bērniem grupās nenotiks no 17. oktobra līdz 6. novembrim, kā arī šajā laikā  

aizliegts organizēt sporta pasākumus. Plašāk ar jaunajiem nosacījumiem iespējams iepazīties šeit.  

 

VI LV PORTĀLĀ 

Aicina piedalīties labdarības akcijā “Paēdušai Latvijai” 

Sestdien, 17. oktobrī, Rimi veikalos Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās jau desmito reizi 

norisināsies labdarības akcija “Paēdušai Latvijai”. Šis ir piektais gads, kad norisinās akcija, kuras 

ietvaros ar sabiedrības palīdzību ziedotas jau 49 tūkstoši pārtikas paciņas, palīdzot vairāk nekā 15 

tūkstošiem trūkumā nonākušo ģimeņu visā Latvijā. Akcijas laikā ikviens aicināts papildus saviem 

ikdienas pirkumiem iegādāties produktus un piepildīt pārtikas paku, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, 

senioriem un personām ar invaliditāti un zemiem ienākumiem. Akciju organizē pārtikas banka 

“Paēdušai Latvijai” un veikalu tīkls Rimi Latvia. Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

NVA akcija “Karjeras dienas darba meklētājiem” 

No 19. līdz 23. oktobrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visā Latvijā rīko akciju “Karjeras 

dienas darba meklētājiem”, lai veicinātu darba devēju un darba meklētāju satikšanos. Karjeras dienu 

aktivitātes šogad, ņemot vērā Covid-19 infekcijas apdraudējumu, paredzēts īstenot ne tikai klātienē, bet 

arī tiešsaistē. Piedalīties akcijā un saņemt atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā var 

ikviens iedzīvotājs, kurš meklē darbu vai vēlas to mainīt. Dalība Karjeras dienu aktivitātēs ir bez 

maksas. Plašāk par NVA organizēto akciju lasiet šeit.  

 

Eiropas Sociālā fonda finansējums būs pieejams arī turpmāk 

Pašlaik īstenotajos deinstitucionalizācijas projektos līdz 2022. gada beigām ar Eiropas reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) finansējumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem plānots izveidot 151 

sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu ar 2091 klientu vietu visos Latvijas plānošanas reģionos, tajā 

skaitā 57 dienas aprūpes centrus ar  959 vietām, 53 grupu mājas (dzīvokļus) ar 621 vietu, 34 

specializētās darbnīcas ar 496 vietām, septiņus atelpas brīža pakalpojumus ar 15 vietām. 

Šobrīd jau ir izveidoti un reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā grupu dzīvokļi 

Valmierā, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi Jelgavas novadā 

(Kalnciemā), dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Ludzā, kā arī dienas aprūpes 

centrs un specializētās darbnīcas Ilūkstē. Plašāk lasiet šeit.  

https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41343
https://www.ptac.gov.lv/lv/news/ptac-padomi-pateretajiem-ka-izveleties-kvalitativu-sejas-masku
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6461_veselibas_ministrija_uz_laiku_jaierobezo_cilveku_kustiba_arp?fbclid=IwAR2Le7ujhtZOaZzV_2d6XkW6Z7NPUkGMkFMUXUQvt7b34yY4e9BIGp-OOxs
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320939-aicina-piedalities-labdaribas-akcija-paedusai-latvijai-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320922-no-19-lidz-23-oktobrim-norisinasies-nva-akcija-karjeras-dienas-darba-mekletajiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/320851-eiropas-sociala-fonda-finansejums-bus-pieejams-ari-turpmak-2020
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VII NVO PASAULĒ 
Jaunākās sociālās politikas norises Somijā, Francijā, Kosovā un Maltā 

Eiropas Sociālās politikas tīkla (European Social Policy Network -ESPN) sagatavoti ziņojumi, kas 

sniedz informāciju par sociālās politikas attīstību Somijā, Francijā, Kosovā un Maltā. Piemēram, 

Somijā COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumiem ir būtiska ietekme uz darba tirgu. Tā kā 

esošā sociālā nodrošinājuma sistēma ir mazinājusi negatīvās sociālekonomiskās sekas, ir ieviesti tikai 

daži pagaidu ārkārtas pasākumi. Ar ziņojumiem var iepazīties šeit.  

 

Microsoft pieejamības grantu programma 

Microsoft aicina iesniegt projektu pieteikumus, lai uzlabotu ikdienas dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti. Ir 

iespēja pieteikties trīs dažādās programmās: gudrās pilsētas un transports (pieteikšanās termiņš 2020. 

gada 15. decembris), izglītība (pieteikšanās termiņš 2021. gada 12. marts) un atklāts projektu 

konkurss (pieteikšanās termiņš 2021. gada 30. jūlijs). Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

ES izsludina pieteikšanos kultūras pilotprojektam 

Eiropas Savienība aicina pieteikties izmēģinājuma projektam kultūras aizsardzībai un 

veicināšanai deviņos ES reģionos, kas klasificēti kā attālākie, un aizjūras teritorijās. Pieteikumu 

iesniegšanas termiņš – 2020. gada 16.novembris. Plašāku informāciju par projektu un pieteikšanos 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://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9805&furtherNews=yes
https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2020_16_0at_032/call_proposals_en.pdf

