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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
23.augustā Latvijā un pasaulē notiek Baltijas ceļa atceres pasākumi Baltkrievijas 

tautas atbalstam 

Vēsturiskā Baltijas ceļa gadadienā, 23. augustā, visā pasaulē 

notiks pasākumi Baltkrievijas atbalstam. Arī Latvijā cilvēki 

ir aicināti iesaistīties akcijā “Baltijas ceļš Brīvību 

Baltkrievijai”, solidarizējoties ar kaimiņtautas brīvības 

un demokrātijas centieniem. 

Pēc gājiena Meikšāni - Piedruja naktī no 22. uz 23. augustu, 

galvenais akcijas pasākums notiks svētdien plkst.12.00 

Krāslavas novada Piedrujā. Šī vieta ir īpaša, jo  Latvijas 

ciemu Piedruju un Baltkrievijas Druju šķir tikai likteņupe 

Daugava. Pasākumā tiks veidota simboliska cilvēku ķēde un 

pacelts Baltkrievijas baltsarkanbaltais karogs, ko no Austras 

koka Meikšānos līdz Piedrujai gar Baltkrievijas robežu būs 

nesuši akcijas dalībnieki vairāk kā 70 kilometru garumā.  

Arī citur Latvijā plkst.12.00 cilvēki ir aicināti veidot 

simboliskas ķēdes, tā atbalstot Baltkrievijas tautu. Rīgā 

cilvēku ķēde plānota no Brīvības pieminekļa līdz Tautas 

frontes muzejam, skatīt šeit.  

“Latvijas spēks ir vietējās kopienas, mūsu cilvēki. Mēs 

zinām, kā ir palīdzēt kaimiņam pašu mājās, bet šoreiz 

kaimiņš atrodas viņpus robežai. Šajā situācijā mēs nevaram 

pieklauvēt pie durvīm un atbalstam piedāvāt siltu tēju, taču 

spējam solidarizēties un vienoties baltkrievu tautas atbalstam. Atcerēsimies, cik svarīgs šāds atbalsts 

bija mums pašiem cīņā par neatkarību. Dosim savu spēku, lai tas aizskan līdz Baltkrievijai!” saka viena 

no pasākuma organizatorēm, Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīne Zonberga. 

http://www.nvo.lv/
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Aicinām pasākumu dalībniekus akciju iemūžināt foto vai video, publicējot sociālajos tīklos un 

lietojot starptautiskās akcijas kopīgo tēmturi #FreedomWay un #ЖывеБеларусь.  

Pēc simboliskajām akcijām Latvijā daļa dalībnieku turpinās ceļu uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, lai 

pievienotos lielākajam Baltijas solidaritātes pasākumam un palīdzētu veidot cilvēku ķēdi no Viļņas līdz 

pat Baltkrievijas robežai.  

“Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” pasākumu dalībnieki aicināti ņemt līdzi baltsarkanbaltos 

Baltkrievijas karogus, Latvijas karogus un ģērbties baltās drēbēs. 

Līdzīgas solidaritātes akcijas 23.augustā notiks arī Igaunijā, Ukrainā, Gruzijā, Lielbritānijā, Itālijā un 

citviet pasaulē. Tajās aicināta piedalīties arī Latvijas diaspora. 

Kā piedalīties?  

Rīgā notiekošajā solidaritātes ķēdē var piedalīties bez iepriekšējas reģistrēšanās, ierodoties vismaz 

11.30 kādā no ķēdes posmiem starp Brīvības pieminekli un Tautas frontes muzeju. (https://ej.uz/karte23 

) Lietuvā notiekošā “Baltijas ceļa Brīvību Baltkrievijai” dalībniekus no Latvijas aicinām pieteikties šeit: 

https://ej.uz/Daliba_Lietuva. Plānota arī koordinēšanās transporta jautājumā. 

Gājienā gar Baltkrievijas robežu ir iespējams piedalīties no 22. augusta 19.00 pa posmiem, vairāk 

informācijas šeit: https://ej.uz/GajienaApraksts  Reģistrācija šeit: https://ej.uz/Gajiens_Latvija    

Plašāku ieskatu pasākuma norisē var gūt šeit: https://ej.uz/Freedomway  Vienuviet ar visām pasākuma 

aktivitātēm ir iespējams iepazīties arī šeit.  

Pasākumi tiek organizēti, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus un Lietuvas teritorijā 

lietojot arī sejas aizsargmaskas. 

Protestus pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu Baltkrievijā nežēlīgi apspieda 

līdzšinējās varas represīvie spēki. Tomēr tie nespēja iebiedēt baltkrievus. Simtiem tūkstoši cilvēku visās 

Baltkrievijas malās jau otro nedēļu turpina miermīlīgas demonstrācijas un streikus, prasot brīvas 

vēlēšanas un demokrātiskas pārmaiņas savā valstī. Vienlaikus ir arī daudz cietušie no vardarbības, 

izvarošanām, pazuduši bez vēsts. 

Akcija “Baltijas ceļš” notika 1989.gada 23.augustā, kad vairāk nekā divi miljoni latviešu, lietuviešu un 

igauņu sadevās rokās 600 km garā ķēdē cauri Baltijas valstīm, apliecinot vienotību centienos pēc 

brīvības. 

 

Akcijas organizatoru kontakti: 

 Gājiena Latgalē koordinators: Dainis Miglāns, jaunatnes organizācija “Protests”, 

dmiglans03@gmail.com, 29 681 463 

 Latvijas dalības koordinēšana: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse, kristine@nvo.lv, 

26 059 922 

 Atbalsta aktivitātes Baltkrievijai: Inese Vaivare, biedrība “Paliec mājās”, inese@paliec-majas.lv, 

26 414 862 
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Piedalies akcijā “ Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” Rīgā! 

Solidarizējoties ar Baltkrievijas tautas brīvības un demokrātijas 

centieniem, kā arī atzīmējot Baltijas ceļa 31. gadadienu, aicinām 

Latvijas iedzīvotājus 23. augustā piedalīties solidaritātes akcijā 

“Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” Rīgā.  

Atbalsta akcijas ietvaros plkst. 12.00 – 13.00 tiks veidota cilvēku ķēde 

no Brīvības pieminekļa līdz Tautas frontes muzejam un ikviens 

pasākuma dalībnieks var iestāties jebkurā cilvēka ķēdes posmā un 

stiprināt to ar savu klātbūtni (Ceļa maršruts: Brīvības laukums – Kaļķu 

iela – Vaļņu iela – Audēju iela – Vecpilsētas iela). Ar ceļa maršruta 

karti iespējams iepazīties šeit.  

Ņemot vērā COVID-19 piesardzības pasākumus, aicinām ievērot 2m 

un nesadoties rokās, un ievērot citus epidemioloģiskos drošības 

nosacījumus. Pasākumu dalībnieki aicināti ņemt līdzi 

baltsarkanbaltos Baltkrievijas un Latvijas karogus, kā arī ģērbties 

baltās drēbēs. Tautas frontes muzeja durvis no plkst. 12.00 būs 

atvērtas interesentiem, sniedzot iespēju bez maksas, gida pavadībā apskatīt arī muzeja ekspozīciju, kuras 

daļa ir veltīta arī akcijai “Baltijas ceļš”. 

Šādas ķēdes tiks organizētas visos Latvijas novados, lai pēc tam iedzīvotāji dotos uz Viļņu, kur akcijā 

“Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” vienosies visi Baltijas iedzīvotāji, veidojot solidaritātes ķēdi no 

Lietuvas galvaspilsētas Viļņas līdz Baltkrievijas robežai. Līdzīgas solidaritātes akcijas 23. augustā 

notiks arī Igaunijā, Ukrainā, Gruzijā, Lielbritānijā, Itālijā un citviet pasaulē.  

Papildus informācija personām, kas pēc solidaritātes ķēdes dosies uz Lietuvu, lai piedalītos “Baltijas 

ceļš Brīvību Baltkrievijai”: 

 aicinājums ievērot visus epidemioloģiskos drošības nosacījumus un Lietuvas teritorijā lietojot arī 

sejas aizsargmaskas; 

 dalībnieki aicināti ņemt līdzi baltsarkanbaltos Baltkrievijas un Latvijas karogus, kā arī ģērbties 

baltās drēbēs; 

Lai gan ir mazināti atsevišķi COVID-19 izplatības vājināšanai noteiktie ierobežojumi, tai skaitā 

sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs, un automašīnās var atrasties 

personas no vairākām mājsaimniecībām, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt riskus un izlemt, vai doties vienā 

transportā ar personām ārpus savas mājsaimniecības. Tāpat aicinām iedzīvotājus izmantot lietotni 

“Apturi Covid”, lai ātrāk uzzinātu, vai persona ir bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Par transporta 

iespējām var uzzināt vai informēt citus arī https://ej.uz/braucfreedomway. Iespēju nokļūt uz akcijas 

norises vietu Viļņā atbalsta arī auto nomas uzņēmums CityBee, sniedzot pasākumu dalībniekiem 20% 

atlaidi auto nomai. Plašāku informāciju par pasākumu var atrast šeit: https://ej.uz/Freedomway 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina valsts budžeta 2021. gadam izstrādes procesā 

iesaistīt arī nevalstisko sektoru jautājumus 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Ministru kabinetu mērķtiecīgi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 

attīstību, lai nodrošinātu, ka Latvijā ir stabila, valstij lojāla un organizēties spējīga pilsoniskā 

sabiedrība, kā arī, lai nodrošinātu kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību, kas nodrošina labāku lēmumu 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
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pieņemšanu un veicina sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse 

aicina valsts budžeta 2021. gadam izstrādes procesā iesaistīt arī nevalstisko sektoru jautājumos, 

un 2021. gada budžetā paredzēt papildus finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un 

sadarbībai šādā apmērā: 

1) īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus 

resursus vismaz 1,6 miljonu euro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu iedzīvotāju 

līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 

stiprinātu demokrātiju Latvijā; 

2) paredzēt finansējuma piešķīrumu Ministru kabineta un NVO sadarbības īstenošanas memoranda 

padomes jaunā darbības modeļa ieviešanai 116 000 euro apmērā. Šāds finanšu piešķīrums nodrošinātu, 

ka tiek īstenota K.Kariņa Valdības Rīcības plānā iekļautā Valdības apņemšanās stiprināt dialogu starp 

nevalstiskām organizācijām un valsts pārvaldi, kā vienu no darbības rezultātiem paredzot 

stiprināt NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas mehānismu un uzlabota tā darbība. 

Vienlaikus nodrošinot, ka tiek veicināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība un līdzdalība politikas 

plānošanas un attīstības dokumentu izstrādē un to īstenošanas uzraudzīšanā, stiprināts sabiedrības 

līdzdalības mehānisms reģionālā un vietējā līmenī, veicināta NVO platformu un sadarbības tīklu lomu 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecībā un līdzdalībā. 

Papildus LPA aicina izstrādāt visaptverošu valsts budžeta finansējuma pārdales mehānismu, tajā 

iestrādājot labas pārvaldības principus. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit. 

 

“Valsts aizsardzības koncepcijas” izstrāde veikta  bez nevalstiskā sektora un 

sabiedrības līdzdalības 

17.augustā Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtīja Ministru prezidentam A. Kariņam un Aizsardzības 

ministram A. Pabrikam vēstuli, kurā vērš uzmanību, ka Aizsardzības ministrijas izstrādātajam 

koncepcijas projektam “Valsts aizsardzības koncepcija”, kuru skata augusta Ministru kabineta sēdē, nav 

ievērotas sabiedrības līdzdalības prasības, neskatoties uz to, ka dokumentā uzsvērta nevalstisko 

organizāciju nozīme, iesaistoties aizsardzības plānošanas procesā. Alianses uzsver, ka paredzot 

tiesību aktos noteiktu lomu nevalstiskajam sektoram, šādiem tiesību aktiem ir jābūt saskaņotiem ar 

sektoru, kas nav noticis. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit. 

 

Dalies ar saviem ziedošanas paradumiem! 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un biznesa sektora 

pārstāvjus aizpildīt aptaujas par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai – līdzšinējo pieredzi un Covid-19 

ietekmi. Ir izveidotas aptaujas trīs dažādām mērķa grupām: 

1. Iedzīvotājiem  

2. Biznesa sektora pārstāvjiem  

3. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem  

Izanalizējot aptaujas datus, tiks meklētas atbildes uz jautājumu: kā radīt labvēlīgu vidi indivīdiem un 

uzņēmumiem, lai viņi ieguldītu Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas NVO, tā palīdzot risināt 

ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus savās valstīs un Baltijas jūras reģionā kopumā?  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/uploads/par_valsts_budzetu_2021.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/1SzdL7xMHFiQwstmsbZsHFVWO9nxQ6kxzlXAxeHZi9sQ/viewform?edit_requested=true
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
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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 (Zviedrija) 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. 

 

Notiks apmācības “NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības 

gadījumos” 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstisko organizāciju 

(NVO) pārstāvjus, īpaši mazākumtautību NVO, 8.septembrī 

plkst. 10.00 – 12.00 platformā Zoom piedalīties tiešsaistes 

apmācībās “NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas 

un neiecietības gadījumos”. Apmācības vadīs eksperte 

pretdiskriminācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumos 

Sigita Zankovska-Odiņa.  

Ar diskrimināciju un neiecietību var saskarties ikviens no 

mums. Bet, vai vienmēr spējam to atpazīt un zinām, ko šajos 

gadījumos darīt? Prakse liecina, ka NVO bieži vien ir pirmā 

vieta, kur cietušie griežas pēc atbalsta. Tomēr, lai šo atbalstu 

sniegtu, NVO darbiniekiem ir jābūt informētiem un gataviem 

risināt konkrētos jautājumus. Par to plašāk runāsim arī apmācībās:  

       Kā atpazīt diskrimināciju un neiecietību?  

       Kā NVO var palīdzēt, ja kāds ir saskāries ar diskrimināciju? 

       Kā preventīvi novērst diskriminācijas riskus? 

Lai piedalītos un saņemtu saiti tiešsaistei, aicinām līdz 7.septembrim aizpildīt pieteikuma anketu šeit. 

 

Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 

sadarbības attīstības jomā” rezultātiem. 

 

Apmācības norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” 

rezultātiem. 
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“Biedru telpā” – biedrība “biedrība “Kultūras Multimediji”, valdes loceklis Salvis 

Ceriņš 

 “Kultūras Multimediji” ir biedrība, kura saglabā nemateriālo kultūras mantojumu un padara to 

pieejamu gan tālumā esošajiem, gan mājās palicējiem – kā šodien, tā rīt”, tā biedrību raksturo valdes 

loceklis Salvis Ceriņš. Plašāk ar biedrību un tās darbību iespējams iepazīties mūsu “Biedru telpas” intervijā 

šeit.  

 

II AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS INFORMĒ 
Aktīvo iedzīvotāju fonds paplašina savu komandu 

2020. gada 12. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) īstenošanas komandai pievienojās deviņi 

projektu atlases komisiju dalībnieki, kas strādās trīs AIF projektu atlases komisijās - Rīcības, 

Kapacitātes, kā arī Stratēģisko un Informatīvo kampaņu komisijā. 

Katrā komisijā ir trīs balstiesīgie locekļi – AIF programmas vadītājs, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis 

un valsts pārvaldes pārstāvis, kā arī vismaz trīs novērotāji. Piedalīties atlases komisiju darbā novērotāju 

statusā tiks aicināti arī  Finanšu ministrijas, Norvēģijas Karalistes vēstniecības un EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumentu biroja pārstāvji. Plašāk lasiet šeit. 

 

2020. gadā Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinās vēl divus atklātus projektu 

konkursus 

Šogad Aktīvo iedzīvotāju fondā pilsoniskās sabiedrības organizācijas – biedrības un nodibinājumi - 

projektus varēs vēl iesniegt Kapacitātes un Informatīvās kampaņas projektu konkursos. Abus 

konkursus plānots izsludināt septembrī. 

Kapacitātes projekti būs vērsti uz organizāciju, nereģistrētu pilsoniskās sabiedrības grupu un pilsoniski 

aktīvu indivīdu spēcināšanu, sadarbību veidošanu un tīklošanu, kā arī organizāciju finanšu ilgtspējas 

attīstību.  

Informatīvās kampaņas projektu konkursa mērķis būs izvēlēties vienu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju, kas īstenos plašu informatīvu kampaņu sabiedrības izpratnes palielināšanai par 

demokrātiju, to veidojošajiem procesiem un iedzīvotāju lomu tajos. Plašāk lasiet šeit.  

 

III ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

Kampaņas Mana Jūra 2020. gada rezultātu izziņošana  

Vides izglītības fonds un kampaņa “Mana jūra” preses 

konferencē 21. augustā publisko šīs vasaras jūras 

piesārņojošo atkritumu monitoringu datus un 

diskutēs par aktuālajām tendencēm, problēmām un to 

risinājumiem saistībā ar atkritumu piesārņojumu jūrā un 

piekrastē. Tiks publiskoti arī jau ierastā kampaņas TOP 

sarakste par Latvijas piekrastes tīrākajām un netīrākajām 

vietām. Kampaņas “Mana jūra” zaļā ekspedīcija šogad 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__biedriba_kulturas_multimediji
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonds-paplasina-savu-komandu.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/2020-gada-aktivo-iedzivotaju-fonds-izsludinas-vel-divus-atklatus-projektu-konkursus.html
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norisinājās jau devīto reizi, saskaņā ar ANO Vides programmas metodoloģiju apsekojot visu Latvijas 

piekrasti un veicot jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējumu 42 piekrastes vietās. Interesentiem tiks 

nodrošināta iespēja preses konferenci vērot arī Facebook tiešraidē Mana jūra mājas lapā. 

 

Mobings: kā bērnam palīdzēt? 

Centrs “Dardedze” 25.augustā rīko tiešsaistes semināru par mobingu, ar ko 

saskaras bērns skolā. Kā stiprināt bērnu sociālās prasmes un novērst mobinga 

situācijas, kā palīdzēt mobinga upurim – uz šiem un citiem jautājumiem vebinārā 

atbildes sniegs psiholoģe Liene Nikolajeva. Lekcijas saturs noderēs kā vecākiem, 

tā arī pedagogiem. Pieteikšanās dalībai šeit.  
 

Atbalsta centrs DIA+LOGS aicina - Kļūsti par tālākizglītotāju! 

Pagarināts pieteikšanās termiņš “DIA+LOGS” tālākizglītotāju apmācībām. Projekta mērķis ir sagatavot 

apmācītu un zinošu cilvēku komandu, kas tālāk nodos apgūto par HIV profilaksi sabiedriskā 

kontekstā saviem līdzcilvēkiem, tā veicinot pilsonisko atbildību. Apmācībās tiks izmantots jauns, 

unikāls rīks – asociatīvās kārtis “Dialogs par HIV”, kas izveidotas projekta laikā. Plašāka informācija 

par apmācībām un pieteikšanās līdz 30.augustam šeit. 

 
IV NVO INFORMĒ 
Atklāts pasaku krājums par izcilām Latvijas sievietēm “Mūsējās” 
Gada sākumā grāmatas “Mūsējās” izdošanas projekts guva negaidīti lielu atsaucību pūļa finansēšanas 

platformā “Projektu banka”. Šī ir unikāla grāmata visai ģimenei, jo stāsta par 50 ievērojamu 

Latvijas sieviešu dzīvi. Ikviena no grāmatā iekļautajām varonēm, neatkarīgi no vecuma, tautības un 

dzīves gājuma, par spīti dažādiem šķēršļiem un sabiedrības aizspriedumiem, ir atstājusi dziļas pēdas gan 

Latvijas sabiedrībā, gan ārvalstīs. Plašāka informācija lasāma šeit. 

 

3x3 Norvēģijā organizē Ģimeņu semināru 

Ģimeņu seminārs tiešsaistē, nelielā grupās, ar Līgu Ruperti un Māru Tupesi notiks sešas nedēļas pēc 

kārtas, sākot ar 2. septembri. Semināra dalībnieki iepazīsies ar ģimeņu psiholoģiju un veidiem, kā 

uzlabot savstarpējās attiecības un saskarsmi ģimenē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta attiecībām un 

bērnu audzināšanai divkultūru vidē. Lai pieteiktos semināram, nav jābūt 3x3 saieta dalībniekam, aicināts 

ikviens interesents. Plašāka informācija un pieteikšanās dalībai līdz 25.augustam šeit. 

 

Karostas vasara - īpaša nedēļas nogale ar daudzveidīgiem pasākumiem  

Šīs nedēļas nogalē, 21.-23.augustā, Karostā notiks Liepājas pašvaldības 

līdzfinansētā projekta “Karostas vasara” trešā un pēdējā daļa - bezmaksas kino 

vakars, gida vadītas ekskursijas uz Karostas ūdenstorni, kur izstādītās mākslinieku 

Agates Apkalnes un Rituma Ivanova gleznas, vafeļu meistarklases, radošās 

darbnīcas bērniem, grupas “Magone” koncerts un foto orientēšanās "Māksla izglābs 

Karostu", kā arī brīvdabas uzvedums “Teika par Karostas nāru"” Sīkāk ar pasākuma 

programmu iespējams iepazīties šeit. 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.manajura.lv/lv/
http://centrsdardedze.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/mobings-ka-es-varu-palidzet-savam-bernam
http://www.diacentrs.lv/piesakies-talakizglitotajos/
https://satori.lv/article/ar-orientesanas-speli-atklas-gramatu-musejas-par-izcilam-latviesu-sievietem
https://www.latviesi.com/organizaciju-jaunumi/gimenu-seminars-tiessaiste-3x3-norvegija-piesakies-lidz-25-augustam
http://karostascietums.lv/karostas-vasara-ipasa-nedelas-nogale-ar-daudzveidigiem-pasakumiem/
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V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Pieejams aplādes ieraksts ar ieteikumiem konkursu pieteikumu sagatavošanu 

Publicēts  podkāsta “Zinātnes zīmes” ieraksts “Projektu pieteikumu sagatavošana”. Ierakstā klausītāji 

var noskaidrot, kas jāņem vērā, lai sagatavotu labu projektu pieteikumu dažādiem projektu 

konkursiem - Apvārsnis 2020, Apvārsnis Eiropa, fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā un 

valsts pētījumu programmā.  Ieraksts pieejams platformās Spotify, Podbean, Youtube, Google Podcasts, 

Apple Podcasts. Vairāk informācijas šeit. 

 

Tērbatas iela atkal atvērta transporta satiksmei 

No 17.jūlija, vienu mēnesi, Rīgas pašvaldība 

eksperimenta veidā realizēja pilsētas vasaras ielas 

ideju, atvēlot Tērbatas ielu gājējiem, 

riteņbraucējiem, tirgotājiem un kultūras 

programmai. Lai novērtētu eksperimenta 

rezultātus un iegūtu viedokļus, un rekomendācijas 

par projekta norisi, pašvaldība sākusi pētījumu. 

Līdz 16. septembrim ikviens interesents var 

izteikt savu viedokli par Tērbatas ielas 

eksperimentu, aizpildot anketu. Līdztekus tam 

tiks apkopoti arī citi dati, piemēram, informācija 

par vides kvalitātes izmaiņām, drošību pilsētvidē, 

pagaidu labiekārtojumu, eksperimenta ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību un finanšu rādītājiem. 

 

Daugavpilī attīstīs inovāciju centru STEM zinātnes jomās 

Sadarbībā ar projekta partneriem, Tronheimas zinātnes centru Norvēģijā un Daugavpils Universitāti, 

Daugavpils pilsētas dome plāno radīt interaktīvu vidi un jaunas prasmju un zināšanu apguves 

iespējas ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī izglītības speciālistiem, attīstot viņu kompetences un 

zināšanas STEM zinātnes jomās. Trīs gadu laikā inovāciju centrā plānots izveidot dažādas interešu 

izglītības programmas, aktivitātes un nodarbības, tematiskās ekspozīcijas, pieredzes apmaiņas vizītes un 

seminārus, darbnīcas, koprades telpas, publiskus un ārpus centra pasākumus bērniem un jauniešiem, lai 

vairotu zinātkāri par uzņēmējdarbību un karjeras izvēli STEM jomās. Vairāk par projektu lasāms šeit. 

 

Saeima pieņem paziņojumu par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām 

Saeima otrdien, 18.augustā, pieņēma paziņojumu par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, aicinot tās 

atkārtoti noturēt saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kā arī nodrošinot opozīcijai 

vienlīdzīgu piekļuvi visiem valdības kontrolētajiem plašsaziņas līdzekļiem un ļaujot tai piedalīties 

vēlēšanās uz vienlīdzīgiem noteikumiem. 

Saeima paziņojumā pauž satraukumu par represijām un vardarbību pret pilsoniskās sabiedrības 

locekļiem un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu laikā, kā arī 

pirms un pēc tām. Tāpat uzsvērts, ka tiesības paust savu viedokli brīvās vēlēšanās ir viena no 

demokrātijas pamatvērtībām, savukārt vārda brīvība un pulcēšanās brīvība ir cilvēka 

pamattiesības, kā arī pašreizējā Baltkrievijas varas iestāžu rīcība pārkāpj starptautiski atzītās 

cilvēktiesību normas un demokrātijas principus. Plašāk lasiet šeit.  

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2020&text_id=41269
https://zinatneszimes.podbean.com/?fbclid=IwAR3uvh9Yq1sm5eku0XcmttF9wcHEuuGLPgB2ZH9NG6f47Gbofya0Z4FusoY
https://open.spotify.com/show/01cp1NQMCnzxu5aSxBRm3s
https://zinatneszimes.podbean.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-Nc1HnNfyriCx6qAr9NlIK9W6_mJEgb
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3ppbmF0bmVzemltZXMvZmVlZC54bWw=?fbclid=IwAR1svWov8P7ptcbrG42qwnf2aWV91VsY2R3Jh-PkOxIGOWPPYCM7p6LOvWw
https://podcasts.apple.com/lv/podcast/zin%C4%81tnes-z%C4%ABmes/id1517704762
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41269
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsYreBR13E-dMNZ-Z4r5MW8aHbZugFRHrTbuYfh4nUdUODlFSlVaMFE4RFlQSUZDVjhaQ0M3VVBDSi4u
https://viaa.gov.lv/lat/aktualitates/?text_id=41271
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29113-saeima-pienem-pazinojumu-par-baltkrievijas-prezidenta-velesanam
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VI LV PORTĀLĀ 

Kas jāzina par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām? 

Atbilstoši Rīgas domes atlaišanas likumam Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks 2020. gada 29. 

augustā. LV portāla infografikā apkopota informācija par to, kad iespējams nobalsot iepriekš, kādi 

personu apliecinoši dokumenti jāņem līdzi, kam ir tiesības balsot un kurā vēlēšanu iecirknī tas 

jādara. Plašāka informācija šeit.  

 

Pilnveido prasības pārtikas ziedošanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām 

Patlaban pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām var ziedot tikai biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, kas nodarbojas ar labdarību. Turpmāk pārtiku, kurai 

beidzies minimālais derīguma termiņš “Ieteicams līdz…”, varēs ziedot arī tieši galapatērētājiem, 

kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādei vai citam sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā reģistrētam pakalpojuma sniedzējam, ja ar pakalpojumu tiek nodrošināta klientu 

ēdināšana vai iespēja lietot līdzņemtu vai nodarbību laikā pagatavotu ēdienu. Jaunie MK noteikumi 

sagatavoti, lai veicinātu pārtikas pārpalikumu pārdali un nepieļautu to nonākšanu atkritumos, 

pilnveidojot patlaban spēkā esošo regulējumu. Pārtika, kurai ir beidzies minimālais derīguma termiņš 

“Ieteicams līdz…”, joprojām ir droši lietojama uzturā, ja ir ievēroti glabāšanas nosacījumi un nav bojāts 

tās iepakojums. Plašāka informācija lasāma šeit.  

 

LTRK aicina pieteikties uzņēmējus dalībai Indijas lielākajā viedo tehnoloģiju 

izstādē SMARTecIndia2020 

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības nu rūpniecības kamera sadarbībā ar Indijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameras asociāciju ASSOCHAM  aicina pieteikties Latvijas uzņēmējus 

dalībai Indijas pirmajā un lielākajā viedo tehnoloģiju izstādē  SMARTecIndia2020. Virtuālais 

pasākums notiks no 2020. gada 25. līdz 27. septembrim ar nedēļu ilgu virtuālo izstādi un konferencēm, 

lai maksimāli palielinātu dalībnieku informētību un biznesa potenciālu. Vairāk informācijas šeit.  

 

VII NVO PASAULĒ 
Iespēja pieteikties:  Tehnoloģiju, izglītības un attīstības konference INTED2021 

INTED ir viena no lielākajām starptautiskajām izglītības 

konferencēm, kas paredzēta lektoriem, pētniekiem un 

izglītības nozares profesionāļiem. Katru gadu INTED 

pulcē vairāk nekā 700 delegātu no 80 dažādām valstīm. 

Piecpadsmitā ikgadējā tehnoloģiju, izglītības un attīstības 

konference notiks no 2021. gada 8. līdz 10. martam 

Valensijā, Spānijā. Ja vēlaties dalīties pieredzē un 

projektos izglītības, tehnoloģiju un attīstības jomā, INTED 

aicina iesniegt  anotācijas priekšlikumus līdz 2020. gada 19. 

novembrim. Vairāk informācijas šeit. 

 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://lvportals.lv/skaidrojumi/319079-kas-jazina-par-rigas-domes-arkartas-velesanam-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/318965-pilnveido-prasibas-partikas-ziedosanai-pec-minimala-deriguma-termina-beigam-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/319039-ltrk-aicina-pieteikties-uznemejus-dalibai-indijas-lielakaja-viedo-tehnologiju-izstade-smartecindia2020-2020
https://iated.org/inted/
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Uzsaukums balvai: 2020 Humanitarian Award 

IdealMe fonds piešķirs 500 dolāru balvu jaunietim, kurš rada pozitīvas pārmaiņas vietējā kopienā vai 

pasaulē. Fonds aicina balvai nominēt jauniešus vecumā no 5 līdz 18 aizpildot un iesniedzot pieteikuma 

anketu līdz 2020. gada 30. augustam, kas pieejama šeit. 

 

Vebinārs: Galvenie līdzekļu piesaistes principi brīvprātīgo sektorā 

8.septembrī noritēs tiešsaistes kurss, kas palīdzēs saprast līdzekļu piesaistīšanas pamatus, apskatot 

galvenos finanšu piesaistes principus un to piemērošanas veidu organizācijā. Kursa mērķauditorija 

ir mazu un vidēju organizāciju darbinieki. Pieteikšanās dalībai šeit. 

 

 
Ziņu izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā 

alianse.   

 
Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://idealmefoundation.org/humanitarian-award-2020/
https://booking.ncvo.org.uk/training/event_series/online-training-key-principles-of-fundraising-in-the-voluntary-sector?_cldee=YWxpYW5zZUBudm8ubHY%3d&recipientid=contact-ed0cbcddd648e411b4e4d89d6765e198-7b9c0478ac3d483297277ef907adb4ac&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=NCVO%3A%20Coronavirus&esid=cf68293e-a0dc-ea11-a813-000d3ab7f90f

