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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Arī 2021.gadā NVO varēs saņemt valsts atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai 

19.novembrī finanšu ministra Jāņa Reira vadības 

grupas sēdē tika skatīti nepieciešamie grozījumi 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 

likumā. Rezultātā tika lemts pagarināt termiņus 

visiem nevalstisko organizāciju atbalsta 

mehānismiem, tai skaitā: 

1. nodokļu maksātājiem līdz 2021. gada 30. 

jūnijam ir tiesības pieteikties nodokļu 

samaksas termiņa pagarinājumam, ja to 

skārusi Covid-19 izraisītā krīze; 

2. pašvaldībām ir tiesības noteikt citus 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņus arī 2021.gadā; 

3. ziedojumu labvēlīgs regulējums – iespēja ziedot preces un pakalpojumus, kā arī uzņēmējiem 

iespēja neiekļaut taksācijas periodā ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu 8% apmērā no 

iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem, ja ziedojums veikts ārkārtējās 

situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām grupām līdz 2021.gada 30.jūnijam; 

4. valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes 

skartās NVO no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat var nepiemērot 

kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā līdz 2021.gada 30.jūnijam; 

5. krīzes laikā valstij un pašvaldībām ir tiesības izmaksāt finansējumu biedrībām un 

nodibinājumiem, ar kuriem ir noslēgts projektu finansēšanas, līdzdarbības vai deleģējuma līgums 

par pakalpojumu sniegšanu un cita veida aktivitāšu īstenošanu, arī tad, ja ārkārtējās situācijas dēļ 

nav bijis iespējams tos sniegt vai īstenot līdz 2021.gada 30.jūnijam; 

6. līdz 2021. gada 31. decembrim biedrības vai kooperatīvās sabiedrības ir tiesības organizēt biedru 

kopsapulces attālināti. 
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Grozījumi vēl tiks iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā. Taču vēršam uzmanību, ka 

augstāk minētie atbalsta mehānismi esošajā redakcijā ir spēkā līdz š.g. 31.decembrim. 

Tāpat sēdē tika prezentēta atbalsta programma tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu krīzes 

seku novēršanai. Atbalsta programma paredzēta tādiem pakalpojumiem kā brīvprātīgo 

koordinēšana, sabiedrības informēšana un izglītošana, dažādu sociālo pakalpojumu sniegšana, ar 

mērķi novērst Covid-19 krīzes negatīvās sekas. Programma tika konceptuāli atbalstīta, bet tā vēl 

jāapstiprina Ministru kabinetam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 22. aprīļa lemto un 

Memoranda padomes deleģējumu, nevalstiskā sektora intereses finanšu ministra Jāņa Reira vadības 

grupā pārstāv Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. 

 

FM prezentē SLO jauno konceptu 

19.novembrī Finanšu ministrija prezentēja domnīcas par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu 

dalībniekiem izstrādāto informatīvā ziņojuma projektu par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un 

attīstību, kas paredz būtiskas izmaiņas ne tikai sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā, bet 

tiesiskā regulējuma pārskatīšanu biedrībām un nodibinājumiem, sociālajiem uzņēmumiem, 

publiskajiem nodibinājumiem, valsts kapitālsabiedrībām un citas izmaiņas. 

FM informēja par turpmāko procesu, kas ir: 

 prezentācija š.g. 25.novembrī NVO un MK sadarbība memoranda īstenošanas padomes 

sanāksmē; 

 š.g. 9.decembrī Domnīcas tikšanās; 

 pēc apspriešanas Domnīcā SLO ziņojuma projekts atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī 

noteiktajam pirms iesniegšanas Ministru kabinetā tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 

  

Ar jauno Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu 

tiks veicināta sabiedrisko mediju efektīva un atklāta pārvaldība 

Saeima 19. novembrī trešajā lasījumā atbalstīja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to 

pārvaldības likumu. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu 

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

darbību. Jaunais likums nosaka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu stratēģisko mērķi, 

juridisko statusu, darbību, finansēšanas, pārvaldības un uzraudzības pamatprincipus un stāsies spēkā 

2021.gada 1.janvārī. 

Jau iepriekš informējām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse aicinājusi 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. Šī iespējamība tikusi novērsta, jo šobrīd likumprojektā noteikts, ka 

jaunizveidotā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) sastāvā būs trīs locekļi, 

no kuriem vienu no izvirzīs Valsts prezidents, vienu – Saeima, bet vēl vienu – Nevalstisko organizāciju 

un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, tā pārstāvot pilsoniskās sabiedrības 

intereses.  

 

 

 

 



  

(45/2020) 20.11.2020 

3 

 

LPA aicina pieteikties ekspertus pilsoniskās sabiedrības ziņojuma izstrādei 

LPA aicina pilsoniskās sabiedrības jomas ekspertus/pētniekus iesūtīt savu piedāvājumu „ 

Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksa 2020” izstrādei. Pilsoniskās sabiedrības indeksa ziņojums 

ir jāveido pēc iepriekš noteiktas metodoloģijas, angļu valodā. 

Mērķis: Novērtēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju valstī septiņās dimensijās, sagatavot 

ziņojumu ar gada rādītāju un katras dimensijas analīzi. 

Uzdevumi: Pārskata ziņojuma izstrādāšana un datu apkopošana; ziņojuma redakcijas koriģēšana; gala 

ziņojuma izstrāde. 

Eksperti: viens eksperts – konsultants pilsoniskās sabiedrības procesu jomā un vismaz viens juridisko 

jautājumu eksperts – konsultants pilsoniskās sabiedrības jomā. 

Maksimālā summa: 3300.00 eiro 

Izpildes termiņš: līdz 2021.gada 19.aprīlim; 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 4.decembrim, plkst. 11.00. 

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

Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss ir metodoloģija, ar kuras palīdzību nosaka pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju darbības vides stāvokli valstī. Situācijas apraksti par katru valsti ļauj 

vairāku gadu garumā konstatēt sektora attīstības progresu vai regresu. Eksperti kopā atbild uz 35 

jautājumiem septiņās, jomās (tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu 

aizstāvība, pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra, publiskais tēls). Izvērtējot situāciju, eksperti 

individuāli sniedz vērtējumu no 1-7 (1-situācija perfekta / 7-situācija kritiska) katrā jautājumā un 

saskaitot vērtējumu jomu apakšjautājumos, tiek aprēķināts vidējais vērtējums katrai jomai kopumā, kā 

arī sektora vidējais kopīgais vērtējums. 

 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijās diskusijā ar Latvijas Banku uzsvērušas 

dialoga nozīmīgumu 

5. novembrī Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas 

Pilsonisko aliansi organizēja tiešsaistes diskusiju “Mans 

viedoklis rītdienas ekonomikai”. Diskusijas mērķis bija 

sadzirdēt sabiedrības domas, cerības un bažas par 

ikvienu no jomām, tai skaitā monetāro politiku, kas 

tieši vai netieši ietekmē ikviena sabiedrības locekļa 

dzīvi, neatkarīgi no, sociālās grupas, nodarbošanās 

vai izglītības, gūstot atbildes uz jautājumiem kā 

veiksmīgi sasniegt cenu un finanšu stabilitāti valstī 

un eiro zonā kopumā. Diskusijas rezultāti, paustās 

atziņas un priekšlikumi par nākotnes tautsaimniecību 

būs ieguldījums ECB un Eirosistēmas monetārās 

politikas stratēģijā, ko eiro zonas valstu centrālo banku vadītāji pārskatīs šoruden un 2021. gada pirmajā 

pusē. 

Diskusijā piedalījās dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, sniedzot plašu interešu, sociālo grupu, 

reģionu un paaudžu viedokli. Dalībnieki dalījās savās domās par to, kā ekonomiskie apstākļi ietekmē 

nevalstisko sektoru, organizāciju un organizācijas pārstāvēto jomu un nozari, kā arī izteica 

priekšlikumus par ekonomiskās attīstības aspektiem, kuriem būtu pievēršama uzmanība un kā valsts 

centrālajai bankai turpmāk par šiem tematiem komunicēt ar pilsonisko sabiedrību. 

https://nvo.lv/uploads/nolikums_tirgus_izpete_zinojuma_izstrade.pdf
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Diskusijas dalībnieki izteicās par trīs tēmām, vairāk akcentējot problēmas, kas radušās sadarbojoties ar 

bankām un, kā atzina diskusiju dalībnieki, šī bijusi ražīga diskusija, kuras laikā gūti vairāki nozīmīgi 

secinājumi, kā: 

 pirms izmaiņu veikšanas nodokļu politikā, nepieciešama diskusija - ne tikai ar sociālajiem 

partneriem, bet arī ar pilsonisko sabiedrību. Diemžēl steigā virzītie grozījumi, lai mainītu 

minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanas kārtību, parāda, ka 

process ir sasteigts un ir vairāk jautājumu kā atbilžu. 

 valsts pārvaldei ir jāskaidro un jādiskutē ar sabiedrību par nodokļu politiku, par plānotajām 

izmaiņām. Sektors ir gatavs rosināt diskusijas un piedalīties. 

 jāveido sistēma, lai NVO, jo īpaši reģionos, varētu rast finansējumu projektiem, kur 

nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. 

 bankām būtu jāvērtē vai visi pakalpojumi, kas pārcelti uz digitālo vidi, ir saprotami un 

izmantojami, tai skaitā tehnoloģiski, arī senioriem. 

 nepieciešams Latvijas Bankas atbalsts, lai tiktu izprasta NVO sektora nozīmība un mazināti 

MONEYVAL riski, kas attiecināmi uz NVO sektoru. 

 Latvijas Bankai būtu daudz aktīvāk jāiesaistās Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzības 

komitejā. 

Latvijas Bankas plāno arī sarunas ar iedzīvotājiem dažādos Latvijas reģionos – par to norisi 

informēsim. Aicinām iepazīties ar LPA izveidoto diskusijas kopsavilkumu šeit.  

 

Iespējams, ka 2022.gadā varētu auditēt sabiedrības līdzdalību ministrijās 

Ik gadu Finanšu ministrija nosaka vairākas nākamā gada prioritātes, kurās tiks veikts audits. Latvijas 

Pilsoniskā alianse (LPA) publiskās apspriešanas laikā iesniedza priekšlikumus  par 2021. gada 

auditējamām prioritātēm, aicinot auditēt sabiedrības līdzdalību ministrijās un valsts un pašvaldību 

budžeta finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tomēr, nesaņemot atbalstu no pārējām projekta 

izstrādē iesaistītajām institūcijām (rīkojuma projekta izstrādē tika iesaistītas nozaru ministrijas, Valsts 

kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts 

kontrole), LPA sniegto priekšlikumu izskatīs par iespējamo prioritātes noteikšanai 2022.gadam. 

Finanšu ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts “Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām 

prioritātēm 2021.gadam” ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, un LPA plāno atkārtoti aicināt 

Finanšu ministriju iekļaut auditējamo prioritāšu vidū sabiedrības līdzdalību un finansējuma 

piešķīrumu nevalstiskajām organizācijām. 

Viens no LPA priekšlikumiem bija iekļaut audita plānā pasākumu, kas būtu saistīts ar izvērtēšanu, kādā 

apmērā nozaru ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība normatīvo 

aktu izstrādē, publiskajā apspriešanā, nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšana dažādās 

konsultatīvajās padomēs nozaru ministrijās un citās līdzdalības formās, kā to nosaka virkne normatīvo 

aktu. 

Savukārt, kā otru audita pasākumu, aicinājām paredzēt valsts un pašvaldību budžeta finansējumu 

nevalstiskajām organizācijām auditu. Līdz šim publiski pieejami ir tikai valsts budžeta izdevumi, kas 

nesniedz visaptverošu ieskatu par finanšu plūsmām, to izlietojumu, sasniegtajiem rezultātiem un to 

pamatotību. 

 

 

 

https://nvo.lv/uploads/zinojums_mans_viedoklis_ritdienas_ekonomikai_fin.pdf
https://nvo.lv/uploads/fm_audits.pdf
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RD veic izmaiņas NĪN noteikumos sabiedriskā labuma organizāciju atbalstam 

Rīgas domes 2020. gada 12. novembra sēdē pieņēma grozījumus Rīgas domes saistošajos noteikumos 

Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”. Kā vairākkārt vēstījām, 

šo noteikumu 2019.gada grozījumi ierobežoja iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, 

ja nekustamo īpašumu nomā sabiedriskā labuma organizācija (skatīt šeit). 

Rīgas dome ir saklausījusi LPA aicinājumu un grozījumi saistošajos noteikumos tiek pamazām veikti 

- 12. novembrī pieņemtie grozījumi paredz, ka ar 2021. gadu nebūs vairs ierobežojums atvieglojumu 

apmēram vienai personai taksācijas gadā 5000 euro apmērā. 

 

Akcija #WhiteFriday guvusi lielu iedzīvotāju atsaucību   

Aizvadītajā nedēļā labdarības organizācija ziedot.lv kopā ar platformu Mobilly jau otro reizi īstenoja 

ziedošanas akciju #WhiteFriday, kuras mērķis bija veicināt vairāk nekā 70 dažādu labdarības un 

nevalstisko organizāciju ikdienas darba atbalstu un akcentēt regulāra ziedojuma nozīmi. Zīmīgajā 13. 

datumā organizētā labdarības akcija kalpoja kā simboliska atbilde vispasaules Black Friday iepirkšanās 

drudzim, un tās ietvaros ar līdzcilvēku atbalstu Mobilly un  platformās saziedoti teju 11 tūkstoši 

eiro, savukārt akcijas nedēļas laikā iedzīvotāju sniegtais atbalsts mērāms 35,5 tūkstošu eiro 

apmērā. 

Pirmā #WhiteFriday akcija tika aizvadīta šī gada februāra sākumā, un organizatoru mērķis ir padarīt 

akciju par regulāru tradīciju, lai ik reizi sasniegtu aizvien plašāku sabiedrības daļu, īstenojot vēl lielākus 

mērķus un padarot ziedošanu par regulāru ikdienas paradumu. Aizvadītajā nedēļā notikušās akcijas 

ietvaros ziedot.lv platformā ziedoti 28 133 eiro, bet Mobilly platformā - 7366 eiro. Iedzīvotāji sniedza 

savu atbalstu organizācijām, arī izmantojot citas ziedošanas iespējas, tādēļ kopējais ziedojumu apmērs ir 

vēl apjomīgāks. 

Latvijas Pilsoniskā alianse akcijā iesaistījās pirmo reizi un izsaka pateicību ikvienam, kas 

atbalstīja un turpina atbalstīt mūsu darbu –  kļūstot par biedru, veicot brīvprātīgo darbu, iesaistoties 

LPA vēstnieku un draugu programmā,  kā arī atbalstot mūs finansiāli, ziedojot un Mobilly lietotnē. 

Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

LPA aicina NVO uz tikšanos par Covid-19 ietekmi uz sektoru 

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) aicina nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjus uz e-tikšanos 

š.g.24.novembrī plkst.15.00, kurā tiks pārrunāti šī brīža aktuālie jautājumi par ārkārtējās situācijas 

ietekmi uz nevalstisko sektoru un trūkstošajiem atbalsta mehānismiem NVO.  

Darba kārtībā ietverti šādi jautājumi: 

 krīzes ietekme un jau radītās sekas uz jūsu biedrību/nodibinājumu un nevalstisko sektoru; 

 līdzšinējie pieņemtie valsts apstiprinātie atbalsta mehānismi un to attiecināmība uz nevalstisko 

sektoru; 

 jūsuprāt, sektoram nepieciešamie un/vai uzlabojamie atbalsta mehānismi; 

 kopīga vienošanās par turpmākajiem soļiem. 

Lūgums pieteikt dalību, rakstot uz alianse@nvo.lv 

 

 

 

https://nvo.lv/lv/portfelis/dokumenti/2020_gads__vestule_rigas_domes_priekssedetajam_un_rigas_dome_ieveleto_partiju_frakcijam_par_rigas_domes_saistoso_noteikumu_parskatisanu
http://ziedot.lv/
http://ziedot.lv/
https://bit.ly/2Un0Nh7
https://nvo.lv/lv/ziedot/
https://bit.ly/35q3LaN
https://mobilly.lv/2020/11/10/izbaudi-istu-ziedosanas-azartu-klat-whitefriday/
mailto:alianse@nvo.lv
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Notiks Memoranda padomes sēde 

25. novembrī plkst. 11.00 attālināti notiks Memoranda padomes sēde. Sēdes darba kārtībā tiks 

apskatīti šādi jautājumi: 

 sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošana: filantropijas veicināšana, caurskatāmība un 

administratīvā sloga mazināšana; 

 par nevalstisko organizāciju pārstāvju darbību ar Covid-19 pandēmijas ietekmi saistītajās darba 

grupās; 

 par priekšlikumiem Memoranda padomes darba plānam 2021.-2023. gadam; 

 par Memoranda padomes konferenci; 

 nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība. 

 

#JaunaisPilsonis ietvaros jaunieši turpina iepriecināt un palīdzēt 

Pilsoniskās izglītības programmā “Jaunais pilsonis” iesaistītās klases turpina īstenot pilsoniskās 

iniciatīvas arī krīzes laikā: 

 Zilupes vidusskolas 7. klases par godu Latvijas valsts svētkiem iepriecinājušas Zilupes 

sociālā aprūpes centra iemītniekus, sagatavojot viņiem svētku dāvanas un apsveikuma 

kartiņas. 

 Preiļu 2. vidusskolas 8.klases jaunieši devās uz Preiļu veco ļaužu pansionātu “Preiļi”, kur 

savas vizītes laikā uzkopa pansionāta telpas, klases zēni palīdzēja arī ar nelieliem remontdarbiem 

un jaunieši kopīgi ar pansionāta iemītniekiem pavadīja laiku. 

 Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.c klases jaunieši pēc nodarbības ar nevalstisko 

organizāciju (NVO) lektoru bija izlēmuši doties uz Alūksnes dzīvnieku māju “Astes un 

Ūsas”,bet, diemžēl, ierobežojumu dēļ to nebija iespējams izdarīt visiem kopā, tāpēc jaunieši 

individuāli devās ciemos pie dzīvnieku mājas iemītniekiem un jau ir izplānojuši, ka tad, kad tas 

būs iespējams, dosies visa klase kopā. 

 Daugavpils 13.vidusskolas 7. klases skolēni izlēma atbalstīt patversmes iemītniekus, 

ziedojot un iegādājoties dzīvniekiem pārtiku un  to nogādāja Daugavpils dzīvnieku patversmē. 

 Daugavpils 10. vidusskolas abas 8. klases un 12. klase šogad Labo darbu nedēļas ietvaros 

ziedoja Daugavpils zoodārzam un Daugavpils Dzīvnieku patversmei “Otrā māja”, 

uzdāvinot našķus, augļus un dārzeņus, konservus un sauso barību, kopšanas piederumus, segas 

un pakaišus. Kopīgiem spēkiem bagātināja arī grāmatu stūrīti “Grāmatu koks” lasīšanai 

starpbrīžos. Īpaši aktīvi grāmatu ziedotāji šogad bija 8.klašu skolēni, kuriem pateicoties Grāmatu 

koka plaukti tiek papildināti ar bērnu krāsainajām grāmatām un enciklopēdijām. Tagad jaunieši 

sāk gatavoties Ziemassvētkiem un plāno radīt paštaisītas dāvanas Daugavpils Pensionāru 

sociālās apkalpošanas centra un Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotājiem. 

Atgādinām, ka rudenī pie jauniešiem viesojās NVO pārstāvji un iepazīstināja ar nevalstisko organizāciju 

darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. Pēc tikšanās jaunieši tika aicināti veikt kādu 

pilsonisko iniciatīvu, kas būtu nozīmīga savas kopienas, apkārtējās vides vai sabiedrības labklājības 

veicināšanā. Pilsoniskās izglītības programmas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos 

pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā. 

 

Projektu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council 

pārstāvniecību Latvijā. 
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“Biedru telpā” – Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”, valdes priekšsēdētāja 

Ligita Azovska. 
Fonds veic labdarības aktivitātes, sadarbojoties ar Latgales 

skolām un pašvaldībām. Fonda līdzšinējā darbība ir 

veicinājusi citu NVO sadarbību un attīstību, dialoga 

veicināšanu starp NVO un publisko pārvaldi. Lai uzzināt plašāk par fonda vēsturi, sasniegumiem un 

aktualitātēm, aicinām lasīt interviju ar Latgales skolu atbalsta fonda„Veronika” valdes priekšsēdētāju 

Ligitu Azovsku 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 23. - 27.novembrim, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties 

normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā, sniedzot atzinumus un 

piedaloties sēdēs.  

Vēršam uzmanību, uz Saeimas komisijas sēdēm, kuras var attiekties uz NVO sektoru: 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 25. novembrī plkst. 10.00 skatīs 

likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” 
(Nr. 629/Lp13) pirms trešā lasījuma. Grozījumi saistīti ar balsošanas nodrošināšanu no ārvalstīm 

pašvaldību vēlēšanās. 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde 25. 

novembrī plkst. 13.00. Sēdē tiks runāts par denacionalizēto namu īrniekiem paredzēto 

dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksas kārtību un procedūru. 

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. 

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
LAMPA aicina uz jauniem vebināriem! 

Nākamajās divās nedēļās Sarunu skola LAMPA aicina izzināt veiksmīgas komandas darbības un 

saziņas principus, kā arī to, kā vizuālie iespaidi, dizains un attēli tiek izmantoti, lai pārliecinātu. 

 25. novembrī plkst. 16.00 – 17.30 notiks vebinārs “Saliedēta komanda: 5 uzvedības modeļi”, 

kuru vadīs Daniēls Godiņš, koučs un sertificēts publiskās uzstāšanās treneris, sapulču, komandas 

sadarbošanās vadītājs. Plašāka informācija un pieteikšanās šeit. 

 1. decembrī plkst. 16.00 – 17.30 notiks vebinārs “Kristiskā domāšana un vizuālā retorika”, kuru 

vadīs Artis Svece, filozofs un publicists, Dr. filoz., Latvijas Universitātes docents. Plašāka 

informācija un pieteikšanās šeit.  

https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__latgales_skolu_atbalsta_fonds_veronika
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_iespejas2020-11-19
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4616045900160/WN_WzBfqrhdSseeeu_sFjdS9A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/6716051878901/WN_uyJn-I6RRq2DxCLlkuUHcA
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Kampaņā “Brauc vesels!” aicina ievērot higiēnu privātajā un koplietošanas 

transportā 

Latvijas Automoto biedrība (LAMB) un biedrība Latvijas 

Sarkanais Krusts sākuši sabiedrības izglītošanas kampaņu 

“Brauc vesels!”, kuras galvenais mērķis ir informēt un 

izglītot sabiedrību par higiēnas un veselības drošības 

pasākumu ievērošanu, izmantojot privāto, sabiedrisko 

un koplietošanas transportu.  

Biežāk pieļautās kļūdas Covid-19 pandēmijas laikā, 

izmantojot privātos, sabiedriskos un koplietošanas 

transportlīdzekļus: pirms un pēc transportlīdzekļa izmantošanas netiek mazgātas rokas ar ziepēm un 

ūdeni vai dezinficētas ar dezinfekcijas līdzekli, kas satur ne mazāk kā 70 % spirta; lielā daļā automašīnu  

nav dezinfekcijas līdzekļu; automašīnās, ar kurām pārvietojas cilvēki, kas nav vienas mājsaimniecības 

locekļi, nelieto sejas maskas automašīnās. Plašāk par kampaņu lasiet šeit.  

 

Projekta “CHEER - Kultūras mantojuma uzņēmēji” rezultāti 

Biedrība Radošās idejas aicina iepazīties ar Erasmus+ projekta “CHEER - Kultūras mantojuma 

uzņēmēji” rezultātiem, kas var būt noderīgi NVO ikdienas darbā. 

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību (tajā skaitā sociālo uzņēmējdarbību), atbalstot un 

motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā. 

CHEER projektā sagatavoti šādi materiāli: 

 metodika bezdarbnieku kompetenču noteikšanai, tajā skaitā intervijas anketa, ieteikumi 

intervētājiem, kompetenču novērtēšanas forma un no tās iegūstams kompetenču profils 

 apmācību kurss “Kultūras mantojumā balstīta sociālā uzņēmējdarbība”. 

 online platforma, kurā apmācību kursu var apgūt tiešsaistē, skatīt šeit. 

 vebināri, kas iepazīstina ar iepriekš minētajiem materiāliem. 

Apmācību kurss un citi projektā sagatavotie materiāli  latviešu valodā pieejami šeit. Uzzināt vairāk par 

projekta rezultātiem varēs vebinārā 25.novembrī plkst. 18.00-19.00 biedrības Radošās Idejas 

Facebook lapā.  

 

“Ar degsmi par brīvu Latviju” - veltījums 1991. gada barikādēm 

Pievienojoties akcijai “Staro mājās”, kas šogad notiks pārceltā gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā, 

Rīgas Doms 18. novembrī izgaismoja sabiedriskās kustības “Mans Doms” veidoto vitrāžu “Ar 

degsmi par brīvu Latviju” – unikālu stikla skulptūru, kas svin Latvijas neatkarības garu un 

atgādina, cik daudz varam paveikt, ja esam vienoti. Vitrāža “Ar degsmi par brīvu Latviju” ir veltījums 

1991. gada barikādēm un tās autori ir arhitekts Krišs Zilgalvis un mākslinieks Dzintars Zilgalvis. 

Kustība “Mans Doms” ir biedrības Ascendum un Rīgas Doma sadarbības projekts katedrāles 

sabiedriskās nozīmības atjaunošanai. Plašāk lasiet šeit. 

 

Ventspils romu mediatore Malda Avramenko pretendē uz Eiropas gada sievietes 

2020 titulu 

Par īpašu iniciatīvu un darbu vietējo iedzīvotāju labklājības veicināšanā Ventspils romu mediatore, 

romu ģimeņu un bērnu aktīviste Malda Avramenko ir izvirzīta Eiropas Gada sievietes 2020 

titulam nominācijā “Sieviete darbībā”. Apbalvošanas ceremonija notiks 2.decembrī pulksten 16.00 

http://www.redcross.lv/kampana-brauc-vesels-aicinam-ieverot-higienu-privataja-un-koplietosanas-transporta/
https://www.creativeideas.lv/lv/aktualitates/piedavajam-apgut-tiessaistes-kursu/
https://thalys.gr/course/view.php?id=95
https://www.facebook.com/creativeideasLV
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/izgaismos-rigas-doma-vitrazu-ar-degsmi-par-brivu-latviju/
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Briselē un tiks translēta tiešsaistē. Maldu Avramenko Eiropas Gada sievietes titulam izvirzīja Latvijas 

Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā, kas 

pārstāv konkursa rīkotājus Latvijā.  

Eiropas Gada sievietes balva 2020 tiks pasniegta četrās kategorijās “Sieviete darbībā”, “Sieviete pie 

varas”, “Sieviete biznesā” un “Sieviete jauniešu aktīvismā”. Balvu pasniedz Starptautiskā Eiropas 

kustība un Eiropas Sieviešu lobijs, lai godinātu sievietes, kas iedzīvina Eiropas vērtības un aizstāv 

sieviešu tiesības. Plašāk lasiet šeit.  

 

IV NVO INFORMĒ 
Aicina novērtēt pedagogu idejas un paveikto pandēmijas laikā 

Plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos ik dienas varam dzirdēt pateicības vārdus mediķiem, 

pārdevējiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuri šajā pandēmijas laikā ir savās darba vietās, lai padarītu 

mūsu ikdienu drošāku, labāku un ērtāku. Šis ir īstais laiks novērtēt arī pedagogu paveikto, jo daļa no 

viņiem, neraugoties uz vīrusa risku, turpina strādāt klātienē, bet daļa – nepaguruši rod jaunas idejas un 

risinājumus, lai attālinātās mācības būtu pēc iespējas sekmīgākas. Neatkarīgā izglītības biedrība 

aicina skolas, vecākus un skolēnus dalīties ar pozitīvajiem stāstiem sociālajos tīklos, lietojot 

tēmturi #paldiesskolotājiem. Plašāk par akciju lasiet šeit.  

 

Ētikas kodekss ietekmes uz dabu mazināšanai 

Šobrīd, kad aizvien biežāk cilvēki dodas atpūtas pasākumos dabā un 

daba palīdz risināt veselības problēmas, mums jābūt īpaši atbildīgiem un 

jāatceras par to, kādu ietekmi individuāli un visi kopā atstājam. Pasaules 

Dabas Fonds ir sagatavojis ētikas kodeksu, apvienojot deviņus 

rīcību virzienus, kas palīdzēs dabā gājējiem labāk izprast dažādu 

paradumu un uzvedības nozīmi dabas saglabāšanā. 

#DabāEjot ētikas kodekss runā arī par vienu no pamanāmākajām 

problēmām dabā — pieaugošo atkritumu daudzumu. Ar jau zināmu 

atpazīstamību guvušo saukli “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” Dabas 

aizsardzības pārvalde kopā ar Pasaules Dabas Fondu aicina ikvienu 

izvērtēt savus ieradumus, kas saistīti ar atkritumiem. Plašāk lasiet šeit.  

 

Vidusskolēni aicinātie pievienoties Medijpratības dienai jauniešiem 

26. novembrī plkst. 10.00-14.00.Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību Riga TechGirls tiešsaistē 

(Facebook) organizē “Medijpratības dienu jauniešiem”. Tajā piedalīties aicināti vidusskolas skolēni. 

Medijpratības dienā varēs apgūt, kā izvērtēt informāciju, iegūt jaunas zināšanas. Pārrunāt un uzklausīt 

jauniešu vidū populārus cilvēkus par to, kā viņi lieto medijus un kāda ir viņu medijpratība. Lektoru vidū 

būs žurnālisti, akadēmiskās vides pārstāvji – Vidzemes Augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, 

influenceri. Plašāk par pasākumu var atrast informāciju šeit. Pieteikties iespējams šeit.   

 

Vebinārs: Sadarbība ilgtspējīgai attīstībai. Kurš palīdzēs muzejiem izglābt pasauli? 

Latvijas Muzeju biedrība aicina 24. novembrī plkst. 10.00 pievienoties tālākizglītības vebināram 

Latvijas muzeju darbiniekiem. Vebināra pirmajā daļā ar priekšlasījumiem piedalīsies Latvijas Muzeju 

biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopīgi sastādītā tiešsaistes izdevuma “Muzeji un ilgtspējīga 

attīstība” veidotāji, kā arī muzeji, kuru labās prakses piemēri iekļauti izdevumā. Otrajā daļā dalībnieki 

tiks aicināti ieskatīties trīs topošās, ar ilgtspējīgu attīstību saistītās muzeju izglītības programmās. Ar 

plašāku pasākuma programmu  iespējams iepazīties šeit.  Reģistrācija rakstot uz muzeji@muzeji.lv.  

https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/199352-ventspils-romu-mediatore-malda-avramenko-pretende-uz-eiropas-gada-sievietes-2020-titulu
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/aicina-novertet-pedagogu-idejas-un-paveikto-pandemijas-laika.d?id=52668633
https://lv-pdf.panda.org/tu_vari_palidzet_pasaules_dabas_fonds/_dabejot_tikas_kodekss_/
https://lv-pdf.panda.org/?231070/tikas-kodekss-ietekmes-uz-dabu-mazinanai
https://fb.me/e/cZeuOaLJB
http://ej.uz/medijpratiba-jauniesiem
bit.ly/LMBVebinārs
mailto:muzeji@muzeji.lv
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V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

VARAM aicina uz konferenci “Digitālā piekļūstamība. Prakse. Piemēri.” 

Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija (VARAM) aicina valsts un pašvaldību iestāžu 

vadītājus, nevalstiskās  organizācijas, uzņēmējus, IKT profesionāļus 26. novembrī no plkst. 9.30 līdz 

12.30 piedalīties tiešsaistes konferencē. Konferences mērķis ir veicināt izpratni un interesi par valsts 

pārvaldes digitālās informācijas tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs piekļūstamības nozīmīgumu 

mūsdienu sabiedrībā kopumā un  būtiskumu personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, kā 

arī par digitālas informācijas piekļūstamības attīstības tendencēm, vienlaikus rosinot valsts pārvaldes 

iestādes aktīvā rūpēties par savu vietņu piekļūstamību un IKT profesionāļus stiprināt savu kompetenci 

UX dizaina un piekļūstamības jautājumos. Konferences programma un reģistrēšanās konferencei meklēt 

šeit. 

 

Dizains un demokrātija 

Jau otro gadu Eiropas Parlamenta birojs Latvijā kopā ar Latvijas 

Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studentiem meklē iespējas un 

risinājumus demokrātisko procesu aktivizēšanai ar dizaina 

instrumentiem. Pašvaldību (2021), Saeimas (2022), Eiropas 

vēlēšanas (2024) - tāds ir Latvijas iedzīvotāju tuvāko gadu vēlēšanu 

grafiks. Tādēļ studenti savos priekšlikumos šogad fokusējās uz 

nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Tās daudziem ir pirmais 

solis savas balss apzināšanās procesā un pilsoniskās nostājas paušanā. 

Izprotot savas balss spēku lokālā līmenī, to var gudrāk izmantot arī 

iesaistoties Latvijas un Eiropas demokrātiskajos procesos. Apskatī 

studentu darbus iespējams šeit.  

 

Līdz gada beigām Covid-19 ietekmes mazināšanai kultūrā būs ieguldīti 20,7 milj. 

eiro 

Līdz 2020. gada 31. decembrim Covid-19 ietekmes mazināšanai kultūrā tiks ieguldīts viss finansējums – 

kopumā 20 764 501 eiro - kas šogad nozarei iedalīts no valdības papildu piešķirtajiem 32 miljoniem eiro 

kultūras nozares stabilizācijai un izaugsmei pandēmijas apstākļos. Atbalsta mehānismi sasnieguši 

kultūras sektoru plaši: atbalstu saņēmušas gan valsts, gan nevalstiskā un privātā sektora 

institūcijas, tajās un individuāli strādājošas personas. 

Atbalsts kultūras nozares spēlētājiem sniegts gan uzņēmumu atbalstam paredzēto finanšu instrumentu, 

gan Valsts ieņēmumu dienesta administrēto dīkstāves pabalstu, gan Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) 

mērķprogrammu ietvaros. Plašāk lasiet šeit.  

 

Vebinārs “Kā izvēlēties īsto” 

25. novembrī EPALE Rīgas reģions aicina uz vebināru “Kā izvēlēties īsto”, kurā pieaugušo izglītotāji 

varēs iepazīties ar atraktīvām neformālās izglītības metodēm, kas ļaus dažādot darbu pieaugušo 

auditorijā gan klātienē, gan tiešsaistē. Detalizēta darba kārtība un pieteikšanās seminārām šeit. 

 

Piedalies aptaujā par 21.gadsimta kultūras līderību Latvijā un Eiropā! 

Eiropas Parlaments sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veic pētījumu par 21.gadsimta kultūras 

līderību Latvijā un Eiropā, ar mērķi noskaidrot kultūras jomas pārstāvju viedokli par kultūras 

līderību un, Jūsuprāt, spilgtākajiem kultūras jomas līderiem Latvijā un Eiropā. Aptauja ir anonīma un 

visa iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā. Anketu līdz 20. novembrim lūgums aizpildīt šeit.  

https://konference.stasti.lv/
https://www.instagram.com/p/CHPeeLspYau/
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/lidz-gada-beigam-covid-19-ietekmes-mazinasanai-kultura-bus-iegulditi-20-7-miljoni-eiro-6016?fbclid=IwAR2wbtOMGZmFWuZSuRiZaPEf7P8wpaJ4GKfrsol4sBvjsMEV9X7DSSXJKgM#gsc.tab=0
https://europa.us19.list-manage.com/track/click?u=c4708c95201a51efbc84153f9&id=bd6e4a331c&e=98d66d4627
http://lka.webresearch.lv/index.php/669554?lang=lv
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Labdarības maratons “Dod pieci!” 2020 

Arī šogad norisināsies jau par tradīciju kļuvušais 

labdarības maratons - no 17. līdz 23. decembrim “Dod 

pieci!” stikla studijā Doma laukumā dīdžeji Toms 

Grēviņš un Magnuss Eriņš kopā ar Pieci.lv satura 

redaktori Elīnu Baltskaru atskaņos tikai klausītāju 

izvēlētas dziesmas par ziedojumiem. Līdztekus tam 

studijā dienu un nakti viesosies Latvijā pazīstamas 

personības un mūziķi. 

Labdarības maratona “Dod pieci!” laikā veiktais 

minimālais ziedojums – 5 eiro par vienu dziesmu – nodrošinās stundu drošībā cilvēkam, kurš bēg 

no vardarbības. Dod pieci! norisei 24 stundas diennaktī varēs sekot līdzi Latvijas Radio 5 – Pieci.lv 

ēterā. Video tiešraide būs vērojama tiešsaistē www.dodpieci.lv un www.lsm.lv, kā arī Dod pieci 

Facebook lapā. 

 

Reliģija un sieviešu, LGBT+ tiesības. Vai savienojami?  

1. decembrī plkst. 14.00 – 16.00 notiks tiešsaistes diskusija par sekulārismu, islāmu, jūdaismu, 

kristietību, kādas ir tendences reliģijās mūsdienās saistībā ar LGBT+, sieviešu tiesību 

jautājumiem.  

Diskusijā piedalīsies:  

 Laima Geikina (LU profesore, pētniece, izglītības un teoloģijas eksperte, Rīgas domes deputāte) 

 Iļja Lenskis (vēsturnieks, muzeja "Ebreji Latvijā" vadītājs) 

 Antra Priedniece (praktizē islāmticību) 

 Rudīte Losāne (luterāņu mācītāja) 

 Akims Savruckis (jaunietis, kurš praktizē jūdaismu) 

 Artūrs Pudāns (jaunietis, kurš praktizē kristietību) 

Pieteikšanās uz Zoom tikšanos var atrast šeit.  

 

Arī bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie var pieteikties NVA organizētajām 

bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera”  

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šī gada 11.novembra piedāvā iespēju mācīties attālinātās 

izglītības platformā “Coursera” arī bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem. Bezmaksas mācībām 

attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020.gada 14.decembrim. 

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību 

kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu 

izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. 

Plašāk lasiet šeit.  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3710001111
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/pieteikties-nva-organizetajam-bezmaksas-macibam-attalinatas-izglitibas-platforma-coursera
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VI LV PORTĀLĀ 
Turpmāk par mutes un deguna aizsegu nelietošanu iespējams sods 

No 20. novembra par mutes un deguna aizsega nelietošanu vietās, kur to paredz normatīvais 

regulējums, piemēram, sabiedriskajā transportā vai veikalā, personai var piemērot administratīvo sodu 

– brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro. 

To paredz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50.1 pants, kuru sāk piemērot no 

20.novembra vienlaicīgi ar citu likuma Pārejas noteikumos iekļauto normu, kas paredz pašvaldību 

pienākumu nodrošināt mutes un deguna aizsegu pieejamību trūcīgām un maznodrošinātām personām. 

Plašāk lasiet šeit.  

 

Aicina ar dāvanām iepriecināt cilvēkus sociālās aprūpes centros 

Sociālais uzņēmums Eņģeļa Pasts jau septīto gadu pēc kārtas organizē sociālo projektu “Ziemassvētku 

vecīša darbnīca 2020”, kura gaitā iespējams ar dāvaniņām iepriecināt cilvēkus sociālās aprūpes 

centros.  

Sociālais projekts “Ziemassvētku vecīša darbnīca 2020” norisināsies līdz 20. decembrim, lai jau pašos 

Ziemassvētku pasākumos visas dāvaniņas būtu saņemtas centros un gaidītu savus jaunos saimniekus un 

saimnieces. Plašāk par sociālo projektu lasiet šeit.  

 

Skolēni rosināti izzināt mežu “LVM Meža olimpiādē” un piedalīties konkursā 

Šī gada rudens skolēniem ir izaicinājumu pilns, tāpēc AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina mācīties 

svaigā gaisā – mežā, un piedalīties āra mācību spēļu ideju konkursā “LVM Meža olimpiāde” un uzlīmju 

dizainu konkursā “LVM Meža dienas”. 

Līdz 18. decembrim skolas aicinātas reģistrēties LVM Meža olimpiādes konkursam, kur 7. – 9. 

klašu skolēni rada mācību spēļu ideju. Nolikums ir precizēts atbilstoši attālinātās mācīšanās situācijai 

valstī. Video pamācības pusfinālā var tikt veidotas līdz februārim. Plašāk par konkursu lasiet šeit. 

 

VII NVO PASAULĒ 
Prakses iespējas EP birojā Latvijā 

Līdz 30. novembrim augstskolu absolventi aicināti pieteikties apmaksātai praksei EP birojā 

Latvijā. Tās ietvaros būs darbs ar medijiem un satura veidošana sociālajiem tīkliem; iesaiste dažādu 

pasākumu rīkošanā no A līdz Z; darbs mazā un motivētā komandā; iespējas uzlabot publiskās runas 

prasmes, uzrunājot visdažādākās auditorijas; ikmēneša stipendija. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Tiešsaistes seminārs par Baltijas jūras reģionu 

Baltijas pilsētu savienība 1.decembrī aicina piedalīties seminārā par Eiropas Savienības Baltijas jūras 

reģiona stratēģiju (EUSBSR). Semināra mērķis ir iepazīstināt ar EUSBSR priekšrocībām, labo 

praksi un jaunām ES finansēšanas programmām. Darba valoda būs angļu valoda un katrs dalībnieks 

saņems apmeklējuma apliecinājumu. Pieteikties semināram var līdz 2020. gada 24. novembrim šeit.  

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://lvportals.lv/skaidrojumi/322137-turpmak-par-mutes-un-deguna-aizsegu-nelietosanu-iespejams-sods-2020
http://www.engelapasts.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/322091-aicinam-skolas-izzinat-mezu-lvm-meza-olimpiade-un-lvm-meza-dienas-uzlimju-konkursa-2020
https://ep-stages.gestmax.eu/search/set-vacsearchfront_place-025/place-of-assignment-riga-2
https://docs.google.com/forms/d/1y9Kvhn9iDhreG_2sr-cOOw3iENZ3clG5xzEJWjPr77Y/viewform?ts=5fa003ee&edit_requested=true
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Drošāka interneta forums 2020 

Drošāka interneta forums tiek organizēts kopš 2004. gada un notiek 25. un 26. novembrī. Tā ir 

iniciatīva saskaņā ar Komisijas Eiropas stratēģiju par labāku internetu bērniem. Šī gada tēma ir 

“Digitālās (ne) priekšrocības: iekļaujošas pasaules veidošana bērniem un jauniešiem tiešsaistē”. Tēma 

izskata problēmas un iespējas, ar kurām bērni ar dažādām invaliditātēm sastopas tiešsaistē, un kādi 

risinājumi jau pastāv, lai uzlabotu viņu pieredzi. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

  

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/safer-internet-forum-2020-looks-digital-inclusion

