
  

(36/2020) 18.09.2020 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Saeimā atsāk skatīt Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu – vai 13.Saeima 

to apstiprinās? 

Kā iepriekš informējām, 9.septembra Valsts pārvaldes un 

pašvaldības komisijas darba kārtībā tika iekļauts Vietējo 

pašvaldību referendumu likumprojekts, taču ierobežotā 

laika dēļ sēdē tā arī nesāka skatīt šo likumprojektu. 

Atkārtoti likumprojekts tika iekļauts 16.septembra 

komisijas sēdē, tomēr šajā sēdē tika skatīts tikai viens 

iesniegtais priekšlikums – Vides un reģionālās attīstības 

ministrijas ierosinājumu ļaut balsot arī elektroniski. 

Vairums komisijas deputāti pauda šaubas un iebildumus 

pret šādu priekšlikumu un nespēja pat konceptuāli 

vienoties, vai elektroniskā balsošana pašvaldību 

referendumos būtu atbalstāma. Vienošanās notika tikai to, 

ka nepieciešams izveidot darba grupu par šo jautājumu.   

No pilsoniskās sabiedrības pārtstāvju puses, PROVIDUS direktore Iveta Kažoka, aicināja neļaut, ka 

e-balsošanas jautājums aptur likumprojekta skatīšanu kopumā, atgādinot, ka iepriekš 

likumprojekta skatīšanu apturēja cita iemesla - iedzīvotāju reģistra problemātika, kas tagad ir sakārtots.  

Atgādinām, ka pie Vietējo pašvaldību referendumu likuma ir strādājuši vairāki Saeimas sasaukumi: 

 1997.gada 29.maijā 6.Saeimas prezidijam tika iesniegts likumprojekts “Par Pašvaldību 

aptaujām”, kuru Saeima nodeva komisijām un pēc tam izstrādāja tam alternatīvu likumprojektu , 

ko pieņēma pirmajā lasījumā. Šajā likumprojektā bija iekļautas ne tikai konsultatīvas, bet arī 

lemjošas pašvaldību aptaujas – pašvaldību referendumu analogi; 

 1998.gada 7.decembrī 7.Saeima pārņēma darbu ar likumprojektu “Par Pašvaldības aptauju”, taču 

šo likumu tālāk nevirzīja; 

 2007.gadā Jūrmalas Aizsardzības biedrība ierosināja izveidot regulējumu pašvaldību 

regulējumiem un 9. Saeimas Valsts pārvaldes pašvaldības komisija šo ideju atbalstīja; 
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 2008.gada 17.jūlijā 9. Saeima grozīja likumu Par pašvaldībām, paredzot iespēju rīkot pašvaldību 

referendumus. Ministru kabinetam tika uzdots līdz 2012.gada 1.maijam izstrādāt un iesniegt 

Saeimai likumprojektu par pašvaldību referendumiem; 

 2013.gada 30.janvārī 11. Saeimas prezidijam tika iesniegts Vietējo pašvaldību referendumu 

likums, kuru šis Saeimas sasaukums pieņēma otrajā lasījumā; 

 Vietējo pašvaldību referendumu likumu pārņēma divpadsmitais Saeimas sasaukums, tomēr 

likumprojektu neapstiprināja pēc VARAM lūguma “uzsākt diskusijas par likumprojekta 

lietderību kopumā”. 

 trīspadsmitās Saeimas sasaukumā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā atsāka skatīt Vietējo 

pašvaldību referendumu likumprojektu, bet tā kā nevarēja vienoties par pašvaldību referendumu 

jautājumu loku un vai ieviest divu veidu referendumus: konsultatīvos un lemjošos, 2019.gada 

septembrī tika izveidota darba grupa. 

 

Aicinās jauno Rīgas domi atbalstīt Rīgas SLO un veicināt atklātību 

15.septembrī tikās vairākas sabiedriskā labuma organizācijas (SLO), kuras negatīvi ietekmē Rīgas 

domes 2019. gada nogalē pieņemtie grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 111 “Nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”. Veikto izmaiņu pamatā ir  NĪN atvieglojumu 

piemērošanas ierobežojumi, nosakot, ka no 2020. gada 30. janvāra juridiskai personai tiek piemērots 

kopējais atlaižu ierobežojums 10 000 EUR.  Bet SLO atlaižu ierobežojums 5 000 euro. 

Šie saistošie noteikumi būtiski pasliktina situāciju 14 NVO, kas darbojas Rīgā un risina arī 

sociālās problēmas, kas saistītas ar Rīgas mazturīgajiem iedzīvotājiem vai personām bez noteiktas 

dzīvesvietas. Jau iepriekšējā minējām, ka biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” šis ir nozīmīgs 

finansiāls trieciens, tāpat arī šie noteikumi ietekmē biedrību “Free Riga”, kas ar aktivitātēm 

“iedzīvina” pamestos nekustamos īpašumus, nodrošinot telpas tiem, kas īsteno sabiedrisku darbību, 

strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, 

uzsāk inovatīvus projektus, un vienlaikus veicina pamesto rajonu ģentrifikāciju. Rīgā darbojas vēl 

virkne citu sabiedriskā labuma organizācijas, kuras palīdz pašvaldībai attīstīties un sniedz atbalstu tās 

iedzīvotājiem, ko administrācija viena nevar paveikt. 

Līdz šim saņemtās atbildes no Rīgas administrācijas ietver aicinājumu risināt šo politiskā līmenī, tādēļ 

tikšanās laikā vienojāmies, ka nepieciešams aicināt Rigas domes deputātus: 

1) izteikt saistošos noteikumus ierpriekšējā redakcijā, atceļot ierobežojumus;  

2) veicināt atklātību atbalsta sistēmā, tai skaitā nodrošināt publiski pieejamu informāciju, kam ir 

piešķirtas nodokļu atlaides (administrācija konkrētas organizācijas neatklāj, jo informācija par 

nodokļu maksāšanu esot ierobežotas pieejamības, kas tā nedrīkst būt, jo arī nodokļu atlaižu 

piešķiršana ir rīkošanās ar publisko finansējumu), kā arī noteikt skaidrus kritērijus piešķiršanas 

kārtībai un nodokļu atlaižu saņēmēju uzraudzībai. 
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LPA aicina FM projektā “Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam” 

stiprināt pilsonisko dialogu  

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) 16. septembrī nosūtījusi 

Finanšu ministrijai atzinumu par projektu “Darbības 

programma Latvijai 2021.–2027.gadam”. Sniegtajā atzinumā 

LPA īpaši izceļ nepieciešamību nostiprināt pilsoniskā 

dialoga būtību un nozīmi, jo dialogs ar pilsonisko 

sabiedrību vēl ir jāspēcina, tāpat kā sociālo partneru un 

pilsoniskā dialoga īstenotāju ierobežotā kapacitāte, kas 

neļauj jēgpilni un savlaicīgi nodrošināt nepieciešamo iesaisti.  

Tāpat LPA aicināja nesašaurināt pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanai noteiktos pasākumus, apņemoties stiprināt 

tikai kultūras līdzdalību. LPA arī vērsa uzmanību, ka 

reģionu attīstībai nepieciešamas ne tikai Reģionālās inovācijas 

un zināšanu platformas, bet arī Reģionālie pilsonisko kompetenču centri, caur kuriem tiek īstenotas 

pilsoniskās sabiedrības attīstību un koordināciju veicošas aktivitātes.  Plašāk ar LPA atzinumu iespējams 

iepazīties šeit.  

 

Saeimā pieņem grozījumus par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem  

15.septembrī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja galīgajam lasījumam grozījumus 

likumā “Par pašvaldībām” (likuma grozījumi galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē), kas paredz, 

ka:  

 informatīvos izdevumus, kuros pašvaldības vietējos iedzīvotājus informē par savu darbu, varēs 

izdot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, taču, ja izdevumā iekļaus informāciju par pieņemtajiem 

tiesību aktiem un to skaidrojumus, varēs izdot arī biežāk; 

 informatīvie izdevumi būs periodisks iespiedtehnikā izdots izdevums, kas iedzīvotājiem 

pieejams bez maksas. 

Sēdē tika skatīti arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Latvijas Pilsoniskās alianses 

ieniegtos priekšlikumus, aicinot paplašināt pašvaldību atklātību par tās darbību. Latvijas 

Pilsoniskā alianses aicināja: 

1) paredzēt, ka pašvaldības gada publiskajam pārskatam jāietver informācija par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskām 

organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, 

kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus; (KNAB priekšlikums neietvēra 

“komersantus”); 

2) un, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par publisko finanšu līdzekļu izlietojumu un tā 

efektivitāti, kā arī, lai novērstu šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti 

un to darbību sabiedrības interešu labā, Domei jānodrošina pašvaldības tīmekļa vietnē 

informācija par: 

 Deputātu amatiem ārpus pašvaldības domes, tai skaitā citās pašvaldības iestādēs, biedrībās, 

nodibinājumos, arodbiedrībās, reliģiskās organizācijās, sociālajos un komercuzņēmumos; 

 informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, 

arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu 

piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus. 

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__atzinums_finansu_ministrijai_par_darbibas_programma_latvijai_20212027gadam
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Vairums komisiju deputātu bija par priekšlikumu skatīšanas atlikšanu, un diskusijas atsākt jaunā 

Pašvaldību likuma ietvaros, ko šobrīd sagatavo Vides un reģionālās attīstības ministrija.  

 

LPA aicina VARAM Pašvaldību likumā paredzēt plašākus sabiedrības 

informēšanas kanālus 

Latvijas Pilsoniskā alianse 15. septembrī nosūtījusi atzinumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai (VARAM) par sagatavoto likumprojektu “Pašvaldību likums”. LPA atzinumā izsaka savus  

priekšlikumus un iebildumus par tādām tēmām kā brīvprātīgās iniciatīvas, pašvaldību izpilddirektori, 

pašvaldības gada publiskais pārskats, sabiedrības informēšana, iedzīvotāju valdēm u.c.  

Atzinumā LPA aicina likumprojektā paredzēt plašākus sabiedrības informēšanas kanālus, jo šobrīd tajā 

iekļauts tikai viens – informatīvie izdevumi. LPA rosina likumprojekta 6. nodaļu “Sabiedrības 

informēšana un iesaiste pašvaldības darbā” papildināt ar jaunu pantu saistībā ar sabiedrības 

informēšanu, nosakot pamatprincipus, kādai informācijai jābūt publicētai pašvaldību un to iestāžu 

tīmekļa vietnēs. Kā arī ņemt vērā, ka pašvaldības aktuālo informāciju var publicēt ne tikai 

informatīvajā izdevumā, bet arī sociālo mediju kontos, TV un radio raidījumos u.c. 

Lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par publisko finanšu līdzekļu izlietojumu un tā efektivitāti, kā 

arī, lai novērstu šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti un to darbību 

sabiedrības interešu labā, pašvaldībai jānodrošina pašvaldības tīmekļa vietnē informācija par: 

 deputātu amatiem ārpus pašvaldības domes, tai skaitā citās pašvaldības iestādēs, biedrībās, 

nodibinājumos, arodbiedrībās, reliģiskās organizācijās, sociālajos un komercuzņēmumos; 

 informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, 

arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu 

piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus. 

Lai veicinātu atklātību un caurskatāmību, LPA aicina likumprojektā noteikt, ka domes pašvaldības 

lēmumu projekti un dokumentu projekti  pirms domes sēdes ir obligāti publicējami pašvaldības 

tīmekļa vietnē un IKT sistēmā, tādējādi ļaujot sabiedrības pārstāvjiem iepazīties ar dokumentu 

projektiem un sniegt par tiem atzinumu/viedokli. Bez tam būtu jāparedz, ka komiteja nedrīkst atteikt 

biedrībai vai nodibinājumam dalību komitejas sēdē, kā arī ierobežot izteikšanās iespēju. Plašāk ar 

LPA sniegto atzinumu iespējams iepazīties šeit.  

 

Brīvprātīgajiem aprūpētājiem būtu nepieciešamas apmācības un veselības 

apdrošināšana  

Atsaucoties Labklājības ministrijas aicinājumam, Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja biedrības un 

nodibinājumus informēt par līdzdalības iespējām, ja Covid-19 uzliesmojuma gadījumā būs nepieciešams 

brīvprātīgo atbalsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (piemēram, 

pansionātā, slimnīcā, rehabilitācijas centros). 

Gan aptaujas rezultātā sniegtās atbildes, gan arī biedrības un nodibinājumi, kas bija iesaistīti atbalsta 

sniegšanā pavasarī, kad sākās pandēmija Latvijā, minēja, ka nepieciešama veselības apdrošināšana 

brīvprātīgajiem un apmācības brīvprātīgajiem un vadlīnijas, kā pareizi sniegt palīdzību, tādejādi 

samazinot risku pašam brīvprātīgajam saslimt vai kļūt par vīrusa pārnēsātāju. 

 

 

 

 

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__atzinums_vides_aizsardzibas_un_regionalas_attistibas_ministrijai_par_likumprojektu_pasvaldibas_likums
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Jaunizveidotā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē darbosies arī 

NVO pārstāvis 

Saeima ceturtdien, 10.septembrī, otrajā lasījumā atbalstīja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

un to pārvaldības likuma projektu, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu 

pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību. 

Likumprojektā noteikts, ka jaunizveidotā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 

(SEPLP) sastāvā būs trīs locekļi: vienu no tiem izvirzīs Valsts prezidents, vienu – Saeima, bet vēl vienu 

– Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome.  

Vienlaikus Likumprojektā noteiktas vairākas prasības, kurām jāatbilst personai, lai ieņemtu attiecīgo 

amatu. Piemēram, personai jābūt augstākai izglītībai, vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai 

akadēmiskā pieredze masu informācijas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, kā 

arī nevainojama reputācija. 

Jau 2018. gada sākumā informējām, ka LPA aicina lēmējvaru noteikt, ka likumā paredzētās padomes 

locekļus atklātā konkursā izvēlas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padome, vienlaikus nenosakot likumā ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām, jo 

sākotnējā likumprojekta redakcija paredzēja: 

1) četrus locekļus ievēlē Saeima Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā, respektējot opozīcijas 

viedokli; 

2) trīs locekļus ieceļ Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padome; 

3) vienu locekli ieceļ biedrība “Latvijas Darba devēju konfederācija”; 

4) vienu locekli ieceļ biedrība “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība”. 

Lai jaunais likums stātos spēkā, tas vēl trešajā lasījumā jāskata Saeimai. Plašāk lasiet šeit. 

 

#RīgasJaunaisPilsonis iesoļo Rīgas skolās 

Iesākot jauno mācību gadu, arī Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji dodas uz Rīgas skolām, lai 

izglītotu jauniešus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem. Izglītības programmas 

#RīgasJaunaisPilsonis mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav 

iekļauta mācību saturā.  Esam patiesi gandarīti, ka trešajā septembra nedēļā ar izglītības programmu 

#RīgasJaunaisPilsonis bija iespēja iepazīties Rīgas 80. vidusskolas 10.a un 10.b klasēm un 

Mežciema pamatskolas 9.a un 9.b klasēm.  

Tikšanās laikā jaunieši apguva pilsoniskās līdzdalības formas, izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri”, kā 

arī uzzināja un diskutēja par nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi 

sabiedrībā. Tāpat visas klases, kuras piedalās izglītības programmā “Jaunais Pilsonis”, līdz rudens 

brīvlaikam tiek aicināts īstenot pilsonisko aktivitāti. Nozīmīgi, ka visas aktivitātes piedalīsies konkursā 

– iegūstot galveno balvu klasei tiks organizēta aizraujoša un saturiski izglītojoša diena par pilsonisko 

līdzdalību. Tāpēc aicinām Rīgas skolas izmantot iespēju vēl pieteikties izglītības programmai šeit.  

Programmas ietvaros, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, Latvijas 

Pilsoniskās alianses lektori klases telpās, ārpus tām vai arī attālināti kopā ar skolēniem diskutē par 

dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem, tāpēc piedāvājam skolām izvēlēties 

sev piemērotākos tikšanās formu un vietu. Lai uzzinātu vairāk par programmu, aicinām iepazīties ar 

konkursa nolikumu šeit.  

Aktivitāte tiek līdzfinansēta Rīgas  domes Izglītības,  kultūras  un  sporta  

departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 

https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29151-saeima-otraja-lasijuma-atbalsta-sabiedrisko-elektronisko-plassazinas-lidzeklu-un-to-parvaldibas-likuma-projektu
https://docs.google.com/forms/d/1rzw2CqEIwzEIzC3PNVmlqdvCVoSOEvVPtw7ynrGZ8l8/viewform?edit_requested=true
https://nvo.lv/uploads/jaunais_pilsonis_nolikums_01.pdf
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E-apmācību platforma Latvijā NVO pieejama ikvienam! 

15.septembrī piecās valstīs – Īrijā, Somijā, Lielbritānijā, 

Igaunijā un Latvijā tika prezentēta e-apmācību platforma 

*“SCOPE”, kurā ir iespējams apgūt nevalstisko organizāciju 

(NVO) vadības pamatus (ar platformu var iepazīties šeit: 

https://scope-skills.eu/lv/_). 

Platformas prezentācijas pasākumā tika ne tikai plašāk 

stāstīts par e-apmācību platformu, tās moduļiem un 

izmantošanu, bet arī runāts par organizācijas iekšējās 

komunikācijas jautājumiem, kurus iekšējās komunikācijas 

meistarklasē aplūkoja mārketinga eksperte Ieva Veidemane.  

E-apmācību platformā “SCOPE”  iespējams apgūt piecus 

moduļus – kursus, apgūstot zināšanas par organizācijas pārvaldību, finanšu pamatiem, risku, 

komunikāciju  un līdzekļu piesaisti. Apmācību moduļi pieejami latviešu valodā un galvenokārt 

paredzēti NVO, bet tajos daudz noderīga atradīs 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, īpašu uzsvaru tiekot uz mazu 

organizāciju darbinieku izglītošanu un zināšanu pilnveidi.  

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

projekts norit jau kopš 2018. gada, sadarbojoties partneriem no 5 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.   

  

 

 

Kā 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: 

https://scope-skills.eu/lv/
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 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. 

 

Iespēja iepazīties ar NVO sektora pārskatu 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina iepazīties ar Valsts kancelejas izstrādāto pārskatu par NVO 

sektoru, skatīt šeit, kurā iespējams uzzināt plašāku informāciju par tādām NVO sektora tēmām kā 

NVO skaits un dibināšanas dinamika, NVO finanšu rādītāji, SLO raksturojošie rādītāji, ziedojumu 

summa un izlietojums u.c.  

 

“Biedru telpā” – audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrība “Ētikas tilts 

Latvijā”, valdes priekšsēdētāja Iveta Pirktiņa. 

Biedrības darbs ir vērsts uz sabiedrības informēšanu par ekrānmediju 

savdabību un no tās izrietošo lielo un neatgriezenisko ietekmi uz katru 

atsevišķi un valsti kopumā. Biedrības mērķis vieni no galvenajiem mērķiem ir 

veicināt sabiedrisko labumu, izglītojot bērnus un jauniešus un par viņu 

audzināšanu atbildīgās personas par audiovizuālo mediju piedāvājuma 

ietekmes blakusparādībām un negatīvajām sekām, kritisku attieksmi pret 

vardarbības atspoguļojumu audiovizuālajos medijos.  

Vairāk par biedrības darbību lasiet mūsu “Biedru telpas” intervijā ar 

audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrībs “Ētikas tilts Latvijā” valdes 

priekšsēdētāju Ivetu Pirktiņu. Ar pilnu interviju aicinām iepazīties šeit.   

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 

Iespēja iesniegt projektus jauniešu nodarbinātības veicināšanai 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs ir izsludinājis atklātu projektu konkursu jauniešu 

nodarbinātības veicināšanai. Projektus var iesniegt līdz 2021. gada 5. janvārim. Kopējais konkursā 

pieejamais finansējums ir 11.5 miljoni eiro. Vēršam uzmanību, ka Aktīvo iedzīvotāju fonds nav 

iesaistīts šī projektu konkursa organizēšanā un šī informācija publicēta tikai informatīviem nolūkiem un 

tajā ir trīs galvenās atbalsta jomas: inovācija un izpēte, labās prakses apmaiņa, analīze un 

pētniecība.  

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kas veicina ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību. Konkursa 

nolikumu un plašāku informāciju meklēt šeit.  

https://docs.google.com/forms/d/1SzdL7xMHFiQwstmsbZsHFVWO9nxQ6kxzlXAxeHZi9sQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fibqntkGQcARcry_OlK9XYNFfnH7GXA8-fl93v63w7o/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NDd-3ttavH0UAZSD9CCRU-H7unk2p2FUI9McCxou_bA/viewform?edit_requested=true
https://mk.gov.lv/sites/default/files/editor/nvo_sektora_parskats_02.01.2020_3.pdf
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_etikas_tilts_latvija
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aicina-iesniegt-projektu-pieteikumus-jauniesu-nodarbinatibas-veicinasanai.html
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III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena 

2019. gada beigās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā 

asambleja 29. septembri noteica par Starptautisko pārtikas 

zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienu (International 

Day of Awareness of Food Loss and Waste –IDAFLW). 

Starptautiskās pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes 

dienas skaidri pauž aicinājumu rīkoties valsts un pašvaldību 

iestādēm, uzņēmumiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem, 

un pilsoniskajai sabiedrībai, lai stiprinātu centienus 

samazināt izaudzētās un saražotās pārtikas apjomu, kas netiek izmantota uzturā. Šīs dienas 

ietvaros biedrība Zaļā brīvība aicina ikvienu uz aktīvu rīcību, noorganizējot kampaņu par 

pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās, izmantojot projektā “Ar cieņu par pārtiku” 

izstrādāto stratēģiju un veicot citas aktivitātes. Uzziniet vairāk šeit.  

 

Kultūrvēsturisko ēku vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti 

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” 29. septembrī aicina piedalīties diskusijā par 

kultūrvēsturisko ēku vides pieejamības attīstību cilvēkiem ar invaliditāti, apzinot 

kultūrvēsturisko pieminekļu un vides vērtību saglabāšanu. Lekcijā Nozares profesionāļi izskatīs  

iemeslus, kādēļ vides pieejamības attīstība kultūrvēsturiskās ēkās nenotiek tik strauji, kā būtu 

nepieciešams. Dalība lekcijā bez maksas, iepriekš piesakoties. Plašāku informāciju meklēt šeit. 

  

Delna jaunu kolēģu meklējumos  

Biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna aicina darbā Interešu aizstāvības un projektu vadītāju un 

juridisko konsultantu/i. Pieteikšanās termiņš - 2020. gada 28. septembris plkst. 24.00. Vairāk 

informācijas par vakancēm var atrast biedrības mājas lapā šeit.  

 

LLF piedāvā darbu līdzdalības projektu vadītājam un pētniecības projektu 

vadītājam-ekspertam 

Latvijas Lauku forums (LLF) meklē divus kolēģus: pilnas slodzes projektu vadītāju un pētniecības 

projektu vadītāju-ekspertu. Pieteikšanās vakancēm līdz 30. septembrim (ieskaitot) uz 

info@laukuforums.lv. Plašāku informāciju par vakancēm meklēt šeit.  

 

Notiks seminārs “Vai Latvijā lobēšana būs regulēta?” 

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna aicina piedalīties informatīvā seminārā pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjiem “Vai Latvijā lobēšana būs regulēta?”, kas notiks otrdien, 29. septembrī, plkst. 14.00 - 

15.30 tiešsaistes platformā  Zoom. Aicinām iepazīties ar semināra programmu šeit. Reģistrēties 

iespējams šeit.  

 

Senioru universitāte uzņem jaunus dalībniekus! 

Biedrība Jelgavā 21. gadsimts un Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību Project Net 

organizē apmācības Senioru universitātē. Mācību gaitā tiks apgūti angļu valodas pamati, veidi, kā 

veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī tiks attīstītas radošās iemaņas, tostarp prezentācijas 

prasmes un ideju ģenerēšana. Tāpat tiks veicināts nodarbību dalībnieku uzņēmīgums, apgūstot finanšu 

pratību, uzņēmējdarbības un projektu vadības pamatus. Plašāku informāciju un pieteikšanos meklēt šeit.  

 

https://www.zalabriviba.lv/ar-cienu-par-partiku/strategija-kampanai-par-partikas-atkritumu-mazinasanu-majsaimniecibas/
https://www.zalabriviba.lv/jaunumi/starptautiska-partikas-zudumu-un-partikas-atkritumu-izpratnes-diena/
https://www.apeirons.lv/kulturvesturisko-eku-vides-pieejamiba/
https://delna.lv/lv/2020/09/11/vakances-delna-interesu-aizstavibas-un-juridiskaja-joma/
mailto:info@laukuforums.lv
https://laukuforums.lv/lv/archives/10750?fbclid=IwAR3B4ArGSqFTZQakjbN6npAWAwZhZL3bgTRqQSDlBE_Fv9WOjz5m8Slj8o0
https://failiem.lv/u/7r8z3fey
https://ej.uz/abwv
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/senioru-universitate-uznem-jaunus-dalibniekus?fbclid=IwAR2ckAeMAw43tDpxPqkx5eOF8dA82GiugYeORRxcuR1rmgrtuZtaV-EOHkQ
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Aptauja par attālinātās mācīšanās efektivitāti Covid-19 laikā 

Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas sadarbības veicināšanai starp Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu nevalstiskām organizācijām ietvaros ir izveidota aptauja, lai novērtētu attālinātās mācīšanās 

efektivitāti un identificētu problēmas, kas kavēja nodrošināt kvalitatīvu tālmācību Covid-19 

ierobežojumu laikā. Aptauja ļaus arī apzināt atbalstu, kas nepieciešams pieaugušo izglītotājiem, lai 

veicinātu digitālo mācīšanos un IKT izmantošanu pieaugušo izglītībā. Aptaujā iegūtie dati tiks 

izmantoti, lai izstrādātu vadlīnijas saskaņotai digitālās mācīšanās un IKT ieviešanai pieaugušo izglītībā. 

Pētījumu veic biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs sadarbībā ar divām nevalstiskajām 

organizācijām no Zviedrijas un Lietuvas. Pētījuma rezultātu apkopojums būs pieejams biedrības mājas 

lapā. Aptaujas anketu iespējams iespējams aizpildīt šeit.  

 

Piedalies aptaujā par jauniešu pilsonisko kompetenci 

Par izglītību ir atbildīga sabiedrība kopumā, ne tikai skolēni, vecāki un 

skolotāji. Tāpēc nozīmīgu atbalstu daudzveidīgu kompetenču pilnveidē 

sniedz nevalstiskās organizācijas.  

Biedrība Eiropas Kustība Latvijā, pateicoties Kultūras ministrijas 

atbalstam, jau piekto gadu īsteno projektu „Eiropas pēdas Latvijā”, kurā 

kopumā piedalījušies jau vairāk nekā 10 000 jauniešu. Projekta mērķis ir 

pilnveidot jauniešu zināšanas, izpratni par demokrātiju, vērtībām 

un līdzdalību. Lai arī turpmāk biedrībai būtu iespējas veidot jēgpilnus, 

aizraujošus jauniešu projektus, pedagogi un vecāki aicināti piedalīties 

aptaujā “Jauniešu pilsoniskās kompetences pašnovērtējums”. Saite 

uz aptauju pieejama šeit.   

 

Veikts petījums par cilvēku tirdzniecības tendencēm Latvijā 

Biedrības Patvērums Drošā māja juriste-konsultante Gita Miruškina veikusi pētījumu par cilvēku 

tirdzniecības tendencēm Latvijā. Pētījuma tēma: “Kā cilvēki tiek vervēti darbam Latvijā: saistība starp 

darbā pieņemšanas praksēm un cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā”. Ar petījumu 

iespējams iepazīties šeit.  

 

Bezmaksas atbalsta programma sērojošiem bērniem un viņu ģimenēm 

SOS Bērnu ciematu asociācija aicina pieteikties atbalsta programmai  ģimenes ar bērniem pēc bērnam 

nozīmīga aprūpētāja zaudējuma. Programma sāksies šī gada oktobrī un sniegs atbalstu ģimenēm ar 

pašiem mazākajiem dalībniekiem (0 – 6 gadi), skolas vecuma bērniem (7 – 11 gadi) un pusaudžiem (12 

– 18 gadi). Pieteikumu programmai meklēt šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iipc.lv/surv/index.php/854734/lang-lv
https://ej.uz/AptaujaPK
http://cilvektirdznieciba.lv/lv/izpetes-darbs-par-saistibu-starp-darba-pienemsanas-praksem-un-cilveku-tirdzniecibu-darbaspeka-ekspluatacijas-noluka/246
https://www.sosbernuciemati.lv/lv/kam-mes-palidzam/berniem-kuriem-nomiris-tuvinieks-kalniem-pari/pieteikums-programmai
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IV NVO INFORMĒ 
Rīgā norisināsies globālais streiks klimata pārmaiņu problēmu risināšanai 

Piektdien, 25.septembrī, visā pasaulē norisināsies globālais klimata 

streiks – organizācija Fridays For Future Latvia Future aicina tajā 

iesaistīties ikvienu interesentu un 25. septembrī plkst. 16.30 – 18.00 

pulcēties uz miermīlīgu akciju Rīgas pilsētas Rātslaukumā. Pirms 

tam, 19. septembrī, ir iespēja piedalīties plakātu darbnīcā. Plašāku 

informāciju skatīt šeit.  

 

Rīgas Geto un Latvijas holokausta muzeju biedrība “Šamir” lūdz palīdzību 

Saeimas deputātiem 

Biedrība “Šamir” informē, ka pēdējo gadu laikā muzejs piedzīvo konsekventu agresiju no privātā 

biznesa puses, kas ar tiesu palīdzību, draudiem un sūdzībām dažādām varasiestādēm vēlas pārņemt 

teritoriju, cenšoties muzeju izslēgt no Spīķeru kvartāla. Uzņēmums “Spīķeru nami” lūdzis Rīgas 

domei nodot uzņēmuma lietošanā gandrīz visu muzejam piegulošo teritoriju, lai tur ierīkotu gājēju ielu. 

Plašāk lasiet šeit.  

 

Saeima atbalsta Vāgnera nama nodošanu Riharda Vāgnera biedrībai 

Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, Riharda Vāgnera ielā 4, kurā par diriģentu strādāja 

komponists Rihards Vāgners, jau kopš 2006. gada netiek apsaimniekots. Valsts nodod nekustamo 

īpašumu  Riharda Vāgnera biedrībai, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma, kā valsts nozīmes 

kultūras pieminekļa, atjaunošanu, turpmāku publisku pieejamību un izmantošanu kultūras un 

izglītības mērķiem. Biedrības valdes priekšsēdētājs M.Gailis informē, ka projektu iecerēts uzsākt 

šogad, lai jau 2025.gadā Vāgnera nams varētu vērt savas durvis apmeklētājiem. Plašāk lasiet šeit.  

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 
NVA aicina pieteikt labākos brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, 

nevalstisko organizāciju, valsts vai pašvaldību iestādi izmantot iespēju 

pateikties labākajiem un čaklākajiem brīvprātīgā darba veicējiem vai 

organizētājiem, piesakot kandidātus godināšanai “Gada brīvprātīgais 

2020”. 

Godināšanai var pieteikt Latvijas iedzīvotājus un organizācijas, kas laika 

posmā no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 28.oktobrim aktīvi 

darbojās sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. 

Brīvprātīgos var pieteikt līdz 2020. gada 28. oktobrim tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu portālā 

www.brivpratigie.lv/lv/godinasana, kur pieejams arī godināšanas nolikums. Plašāk lasiet šeit.  

 

NVO nams 7 gadu jubilejā aicina uz Atvērto durvju dienu un izstādes atklāšanu   

Atzīmējot NVO nama jubileju, NVO nama kolektīvs aicina ikvienu 25. septembrī no pulksten 10.00 

līdz 14.00 ciemos uz NVO namu Rīgā, Ieriķu ielā 43a. Visi interesenti Atvērto durvju dienas laikā 

varēs iepazīties ar NVO nama ikdienu, apskatīt telpas un aprīkojumu, gūt ieskatu interesantākajos 

https://www.facebook.com/pg/fridaysforfuturelatvia/events/?ref=page_internal
https://www.la.lv/rigas-geto-muzejam-but-vai-nebut
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319951-saeima-atbalsta-valsts-nekustama-ipasuma-riharda-vagnera-iela-nodosanu-riharda-vagnera-biedribai-2020
http://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
https://www.brivpratigie.lv/lv/godinasana
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notikumos un dzirdēt stāstus par NVO nama un NVO rīkotajiem pasākumiem, kā arī saņemt atbildes uz 

visiem interesējošajiem jautājumiem. Plašāku informāciju par pasākumu meklēt šeit.  

 

Eiropas Komisijas konsultācijas par migrantu integrāciju 

Eiropas Komisija ir uzsākusi plašas publiskās konsultācijas, lai apkopotu viedokļus par jauniem 

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

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

izstrādājot atjaunoto Integrācijas un iekļaušanas rīcības plānu (Action Plan on integration and inclusion). 

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

valodās, t.sk. latviešu. Plašāka informācija par konsultāciju procesu, kā arī saite uz dokumentu 

pieejama šeit.  

 

Turpinās uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās pilnveides programmās 

2020. gada rudenī notiek Jauniešu garantijas uzņemšana profesionālās pilnveides programmās digitālo, 

uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei.  

Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, 

kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācības jauniešu garantijas 

programmās ir bez maksas. Plašāku informāciju par programmu var iegūt šeit.  

 

NVO pārstāvji aicināti piedalīties publiskajā diskusijā par “Rail Baltica” 

24.septembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00 Satiksmes ministrijas telpās Lielajā zālē (Gogoļa ielā 3) notiks 

publiskā diskusija par dzelzceļa līnijas integrēšanu Rīgas pilsētvidē posmā no Mazās Nometņu ielas līdz 

Zolitūdes ielai. Publiskajā diskusijā klātienē aicināti piedalīties Rīgas apkaimju biedrību un NVO 

pārstāvji, kas parakstījuši Rail Baltica projekta un lokālplānojuma izstrādes sadarbības 

memorandus. Pārējiem interesentiem tiks nodrošināta pasākuma tiešraide Rail Baltica tīmekļvietnē 

www.railbaltica.org ar iespēju uzdot jautājumus tiešsaistē. Plašāk lasiet šeit.  

 

VI LV PORTĀLĀ 

Izsludināta pieteikšanās ES mājas tiešsaistes mācībām jauniešiem 

Aktīvi jaunieši, kas darbojas skolas vai augstskolas pašpārvaldē, biedrībā vai vienkārši interesējas par 

iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālā vai Eiropas Savienības līmenī, aicināti pieteikties 

Eiropas Savienības mājas rīkotajām bezmaksas mācībām „Būt sadzirdētiem 2020!”, kas notiks 

tiešsaistē 6., 7., 13. un 14. oktobrī. Visās nodarbībās būs arī pašu jauniešu pieredzes stāsti, sarunas par 

veiksmēm un neveiksmēm. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc nepieciešams pieteikties iepriekš. Katrai 

nodarbībai, kas notiks platformā Zoom, jāpiesakās atsevišķi. Iespēju pieteikties un plašāku informāciju 

meklēt šeit.  

 

Pašvaldību referendumos jāparedz iespēja balsot arī elektroniski 

Konceptuāli atbalstīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumi 

Vietējo pašvaldību referendumu likumā. VARAM rosina iedzīvotājiem dot iespēju referendumos ne 

vien piedalīties klātienē, bet arī balsot elektroniski. VARAM par vienu no savām prioritātēm 

izvirzījusi tādas sistēmas izveidi, kur pilsoniskai sabiedrībai tiek nodrošinātas plašas iespējas iesaistīties 

pašvaldību darbā un lēmumu pieņemšanā. Plašāk lasiet šeit.  

 

https://www.facebook.com/events/749794572469517/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-european-commission-launches-a-public-consultation-on-integration-and-a-call-for-an-expert-migrant-group
http://www.niid.lv/JGpilnveide2020
http://www.reitingi.lv/lv/news/riga/137821-nvo-parstavji-aicinati-piedalities-publiskaja-diskusija-par-rail-baltica-posmu-no-mazas-nometnu-lidz-zolitudes-ielai.html
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319990-izsludinata-pieteiksanas-es-majas-tiessaistes-macibam-jauniesiem-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319910-ministrs-puce-pasvaldibu-referendumos-japaredz-iespeja-balsot-ari-elektroniski-2020
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Līdz 30. septembrim noris pieteikšanās LU fonda administrētajām stipendijām 

Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina pieteikties 26 dažādām stipendiju kopām. Konkursa kārtībā 

atbalstu saņems vairāki desmiti LU un citu augstskolu studenti, sākot no bakalaura studiju 2. kursa, – 

mācībās spējīgi un sabiedriskajā dzīvē aktīvi visu zinātņu nozaru pilna laika klātienes studijās 

studējošie. Vidējai svērtajai atzīmei jābūt augstākai par 7,5 ballēm. Pieteikšanās stipendijām 

2020./2021. akad. gadā noris tiešsaistē līdz 30. septembrim - www.fonds.lv. Plašāka informācija šeit.  

 

VII NVO PASAULĒ 

Vebinārs: Organizatoriskā elastība nenoteiktības laikā 

Ikviens interesents aicināts pieteikties dalībai bezmaksas 

vebinārā “Organisational Resiliency in Times of 

Uncertainty – A Balcony View” 22.septembrī. Vebināra 

mērķis ir iepazīstināt ar organizācijas “elastības” 

jēdzienu kā organizatoriskās prakses un uzvedības 

izmaiņu kopumu, lai organizācijas proaktīvā, 

efektīvā un stratēģiskā veidā orientētos  pilsoniskās 

telpas radītājās izmaiņās un izaicinājumos. Lai piedalītos vebinārā, nepieciešams līdz 21. 

septermbrim aizpildīt reģistrācijas anketu šeit. Plašāka informācija par vebinātu šeit.   

 

Publicēts paziņojums par izmaiņām Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektu 

īstenošanā 

Nordplus Jauniešu apakšprogrammas galvenais administrators publicējis informāciju par izmaiņu 

saskaņošanas procedūru projektu īstenošanā saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ceļošanas 

ierobežojumiem. Ar paziņojumu iespējams iepazīties šeit.  

 

Brīvprātīgo menedžmenta labā prakse 

Praktisks četru daļu e-apmācību kurss iepazīstinās ar galvenajām zināšanām un prasmēm, kas 

nepieciešamas katram brīvprātīgo vadītājam. Kursa materiāli pieejami šeit.   

 

Vebinārs: Personāla motivācija un līderība 

Tiešsaistes seminārs par personāla motivāciju un līderību 24. septembrī izpētīs personāla motivācijas un 

vadības izaicinājumus un labo praksi publiskajā sektorā, pamatojoties uz pētījumiem un Beļģijas, 

Vācijas un Īrijas piemēriem. Reģistrācija vebināram, aizpildot pieteikuma anketu šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonds.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319970-lidz-30-septembrim-noris-pieteiksanas-lu-fonda-administretajam-stipendijam-2020
https://app.smartsheet.com/b/form/1424aec322804c379b350fe5f481c9f1
https://eu-russia-csf.org/webinar-organisational-resiliency-in-times-of-uncertainty-a-balcony-view/
https://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_jaunumi/?year=2020&text_id=41302
https://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_jaunumi/?year=2020&text_id=41302
https://www.utbyten.se/nyheter/coronaviruset/nordplus-junior/
https://knowhow.ncvo.org.uk/studyzone/good-practice-in-volunteer-management/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5016001800961/WN_0FXhgczWQjWTl_3sXk5lgw
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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:  
                 

 


