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Iznācis jaunākais ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”! 

I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ 
Pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja 2019. gadā palikusi nemainīga 

Pilsoniskās sabiedrības ilgstpējas indeksā 2019 secināts, 

ka pilsonisikās sabiedrības ilgtspējas 2019. gada 

koopīgais rādītājs ir palicis nemainīgs. Lai arī sektora 

rādītāji tiesiskās vides, sektora infrastruktūras un 

publiskā tēla jomās ir nedaudz kritušies, savukārt 

pakalpojumu sniegšanas jomā rādītāji ir uzlabojušies, 

bet rādītāji kapacitātē, finanšu stabilitātē un interešu 

pārstāvībā saglabājušies tādā pašā līmenī kā iepriekšējā 

gadā. 

2019. gadā pilsoniskā sabiedrība sastapās ar dažādiem 

izaicinājumiem. Amatpersonu izteiktie apgalvojumi, ka 

pilsoniskā sabiedrība ir augsta riska sektors nelikumīgu līdzekļu aprites kontekstā, ietekmēja nevalstiskā 

sektora publisko tēlu, gan arī radīja nelabvēlīgu iespaidu par visu sektoru kopumā. Tāpat 2018. gadā 

Uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā ieviesto izmaiņu dēļ, pilsoniskā sabiedrība piedzīvoja strauju 

ziedojumu kritumu. Tomēr, pozitīvi vērtējams, ka publiskā pārvalde valsts un pašvaldību līmenī novērtē 

pilsoniskās sabiedrības sniegtos pakalpojumus, īpaši sociālo pakalpojumu jomā. 

Pilsoniskās sabiedrības indekss nosaka pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības vides stāvokli 

konkrētajā valstī, un šie situācijas apraksti par katru valsti ļauj vairāku gadu garumā konstatēt sektora 

attīstības progresu vai regresu tādas tēmas kā: ilgtspēja, tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, 

finansiālā ilgtspēja, interešu pārstāvība, pakalpojumu sniegšana, sektora infrastruktūra, 

publiskais tēls. 

Amerikas Savienoto Valstu starptautiskās attīstības aģentūra (United States Agency for International 

Development (USAID)) sadarbībā ar  Latvijas Pilsonisko aliansi jau 15 gadus izstrādā Latvijas 

ziņojumu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību - apkopojot ekspertu viedokļus par gada laikā 

spilgtākajiem notikumiem pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī analizējot publiski pieejamos sekundāros datus 

un publikācijas. 

Aicinām iepazīties ar Latvijas ziņojumu, kā arī ar kopējo Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu 

angļu valodā. 

https://nvo.lv/uploads/latvia.pdf
https://nvo.lv/uploads/ee_2019_csosi_final.pdf
https://nvo.lv/uploads/ee_2019_csosi_final.pdf
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Sarunās ar iedzīvotājiem tiek uzsvērta nepieciešamība veidot atvērtas pašvaldības 

Šonedēļ norisinājās pirmās divas Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) tiešsaistes sarunas “Ar šodienas 

pieredzi aktīvākai sabiedrības līdzdalībai rīt”, pulcējot Kurzemes un Latgales reģiona iedzīvotājus. Lai 

gan klātienes tikšanos nevar salīdzināt ar komunikāciju digitālā vidē, sarunu dalībnieki aktīvi 

līdzdarbojās, izmantojot dažādas mūsdienu digitālās platformas un risinājumus savu viedokļu 

izteikšanai. 

Sarunu gaitā no iedzīvotājiem tiecamies iegūt informāciju par sabiedrības līdzdalību, proti, kā tiek 

vērtēta līdzšinējā pieredze, labās prakses piemēri, ko nepieciešams uzlabot, kādi ir efektīvākie 

sabiedrības iesaistes instrumenti? Kā minēja vairāki diskusiju dalībnieki, viens no svarīgākajiem 

nosacījumiem veiksmīgai sabiedrības līdzdalībai ir vienkārša un saprotama komunikācija. Lai ir 

skaidrība, kādos aktuālos procesos ir iespējams iesaistīties, kur, kādā veidā, kā arī kā saņemt 

atgriezenisko saiti par pieņemtajiem lēmumiem. 

Šos un vēl turpmāko sarunu izteiktos vērtējumus par līdzšinējo praksi, priekšlikumus uzlabojumiem un 

viedokļus LPA apkopos un publicēs, kā arī, balstoties uz tiem, LPA sniegs atzinumus un paudīs 

viedokli sarunās ar lēmējiem. 

Sarunas ar iedzīvotājiem turpinās arī nākošo nedēļu, tāpēc aicinām vēl piedalīties tiešsaistes sarunās: 

 27. oktobrī plkst. 14.00 Vidzemes reģiona iedzīvotājus; 

 28. oktobrī plkst. 17.00 Rīgas reģiona iedzīvotājus; 

 30. oktobrī plkst. 15.00 Zemgales reģiona iedzīvotājus. 

Lai pieteiktos, aicinām aizpildīt aptaujas anketu šeit. 

Jau informējām, ka 2020. gads ir iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat 

ir pabeigts darbs pie administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un 

politiku pamatnostādņu un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības 

procesos. Tā kā pilsoniskajai sabiedrībai šobrīd ir un būs arī tuvākajā laikā iespēja līdzdarboties 

normatīvo aktu un jauno koncepciju komentēšanā, ar mērķi tos uzlabot un izstrādāt, balstoties uz tiešo 

patērētāju – iedzīvotāju – vajadzībām, Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas apzināt sabiedrības pārstāvju 

līdzšinējo pieredzi līdzdalībā pašvaldības un nacionālā līmenī, kā arī noskaidrot redzējumu par šobrīd 

konceptuāli atšķirīgiem jautājumiem. 

  
Pasākumu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-

Stiftung biroju Baltijas valstīs.  
 

 

Piedalies aptaujā par sabiedrības līdzdalību! 

2020. gads iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat ir pabeigts darbs pie 

administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un nozaru politiku 

pamatnostādņu un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības procesos. 

Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse veic aptauju, lai: 

 apzinātu vērtējumus par līdzšinējo sabiedrības līdzdalības praksi; 

 iegūtu priekšlikumus par ieviešamiem  uzlabojumiem; 

 apkopotu izteiktos viedokļus (anonīmi) 

https://docs.google.com/forms/d/1GDq9kCaXxF085-l_g5z7h-QBRtqL-Y6nTVxEbOQPgRw/viewform?edit_requested=true
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Mums ir svarīgs katra iedzīvotāja viedoklis, tāpēc aicinām līdz š.g. 6. novembrim piedalīties aptaujā, 

lai kopīgiem spēkiem mums izdotos uzlabot sabiedrības līdzdalības procesus un mehānismus! Aptaujas 

anketu atradīsiet šeit. Aptauja ir anonīma. 

Izteiktie vērtējumi par līdzšinējo praksi, priekšlikumi uzlabojumiem un  viedokļi tiks apkopoti, iesniegti 

atbilstošām iestādēm, kas izstrādās augstāk minētos dokumentus, kā arī Latvijas Pilsoniskā alianse, 

balstoties uz tiem, sniegs atzinumus un paudīs viedokli sarunās ar lēmējinstitūcijām. 

 

Aptauju izstrādājusi Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-

Stiftung biroju Baltijas valstīs. 

 

Ziedojumu apjoms biedrībām un nodibinājumiem turpina kristies 

Jaunākie dati liecina, ka arī 2019. gadā ziedojumu apjoms nevalstiskajam sektoram turpina kristies. Ja 

2017. gadā statistikas dati liecināja, ka ziedojumu apjoms ik gadu pieaug, tad 2018. gadā sektors 

piedzīvoja strauju ziedojumu apjomu kritumu –23,5 milj. euro apmērā, un jaunākie Valsts 

ieņēmumu dienesta dati liecina, ka 2019. gadā ziedojumu apjoms turpinājis kristies. 2017. gadā, 

pirms nodokļu politikas reformas, biedrības un nodibinājumi savos gada pārskatos uzrādījušas 

dāvinājumus un ziedojumus 87,6 milj. euro apmērā (sabiedriskā labuma organizācijas - 63,2 milj. euro), 

taču 2019.gada dati liecina, ka organizācijas saņēmušas 61,3 milj. euro ziedojumos (SLO- 40,1 

milj.euro). Tomēr ir vērojama arī pozitīva tendence – mērens fizisko personu (rezidentu) 

ziedojumu pieaugums: no 9 milj. euro 2017.gadā uz 10,9.milj euro. 

Būtiski skatīt ne tikai ziedojumu apjomus, bet arī personu skaitu, kas veic ziedojumus. Skatot 

informāciju, ko iesniegušas biedrības un nodibinājumi, kā arī uzņēmumi gada pārskatos, secināms, ka: 

1. Juridisko personu skaits, kas veica ziedojumus, 2018.gadā saruka par 56%, taču 2019.gadā ir 

vērojams neliels ziedotāju pieaugums – 2019.gada BN gada pārskatos norādīts, ka ziedojumus 

veikušas 4608 juridiskās personas (UIN deklarācijās parādās tikai 1191 uzņēmumiem); 

2. Turklāt ziedojumu un dāvinājumu saņēmēju skaits ir ļoti mazs – no aktīvajām 17 633 

organizācijām, tikai 1704 2019. gadā saņēmušas dāvinājumus un ziedojumus; 

3. Pēc VID sniegtajiem datiem, visbiežāk izmantotais nodokļu atlaižu modelis Rīgas pilsētā, Rīgas 

reģionā, Latgalē bijis 5% no peļņas, savukārt Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē -  2% no algas 

fonda, kur tomēr, neskatoties uz to, ka vairāk uzņēmēji izvēlējušies šo modeli, ziedojuma summa 

5% no peļņas modelī bijusi lielāka nekā no citiem modeļiem. 

 

Ārpakalpojuma grāmatvežiem būs nepieciešama licence no 2023. gada februāra 

Saeima šodien, 22. oktobrī, 2. lasījumā pieņēma 

grozījumus likumā “Par grāmatvedību”. Likuma 

redakcijā paredzēts, ka ārpakalpojuma grāmatveži ir 

tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu 

sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. 

februārim. Grozījumi paredz ārpakalpojumā sniedzošo 

grāmatvežu sertifikāciju, kurus iniciēja Finanšu 

ministrija un tie ir vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 

novēršanu.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJhOKi8tSHYjQkcfEAH5D8uA-4amcXAmNFXVNQaqizvJ6vQ/viewform
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Kā jau iepriekš informējām, ārpakalpojuma grāmatveža darbība būs atļauta, ja tam būs spēkā licence, 

kas tiks izsniegta uz pieciem gadiem. Par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju būs jāmaksā valsts 

nodeva 100 euro apmērā. Darbus, kas saistīti ar ārpakalpojuma grāmatveža licencēšanu (izsniegšanu, 

termiņa pagarināšanu, apturēšanu, anulēšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu uzraudzību)veiks Valsts 

ieņēmumu dienests. Informācija par likumprojekta gaitu Saeimā pieejama šeit. 

 

LPA aicina sniegt priekšlikumus par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. - 

2027. gadam projektu 

Publiskai apspriešanai līdz 20. novembrim nodots Veselības ministrijas izstrādātais Sabiedrības 

veselības pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam projekts. Pamatnostādnes izstrādātas, lai turpina 

iepriekšējos gados īstenoto sabiedrības veselības politiku, nodrošinātu veselības jomā iepriekšējos 

plānošanas periodos veikto ES fondu ieguldījumu pēctecību, kā arī aktualizētu jaunus izaicinājumus. 

Pamatnostādnes nosaka sabiedrības veselības politikas mērķi, rīcības virzienus un uzdevumus, lai 

nodrošinātu NAP2027 noteikto mērķu sasniegšanu, tāpēc pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīgi iesaistīties 

projekta izstrādes procesā, jo tas vistiešākajā veidā ietekmēs turpmāko septiņu gadu veselības nozares 

politiku. 

Aicinām iedzīvotājus, nevalstiskā sektora pārstāvju iepazīties ar pamatnostādņu projektu un sniegt par to 

priekšlikumus, sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv un kristine.sica@vm.gov.lv. Ar pamatnostādņu 

projektu iespējams iepazīties šeit.  

 

“Biedru telpā” – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība 

“Aizvējš”, vadītāja Ina Krēvica 

Apvienība “Aizvējš” ir organizācija, kurā sapulcējušies cilvēki ar invaliditāti 

gan no Rīgas Zemgales priekšpilsētas, gan no visas Rīgas, gan no tuvākas un 

tālākas apkārtnes, lai pabūtu starp savējiem. Apvienība piedāvā gan iespēju 

piedalīties dažādos pasākumos, pulciņos, gan arī materiālu atbalstu grūtās 

dzīves situācijās iedzīvotājiem no Rīgas un rajona. 

Plašāk par organizācijas darbību lasiet “Biedru telpas” intervijā ar Rīgas 

pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienības “Aizvējš” vadītāju Inu 

Krēvicu 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 26.- 30.oktobrim, un aicinām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīties normatīvo 

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

Darba kārtības nereti mainās nedēļas garumā, tādēļ informācija var tikt mainīta un aktuālo informāciju 

atradīsiet www.nvo.lv lapā. Kā līdz šim, informācija pirmajiem būs pieejama LPA biedriem - 

informācija tiks ievietota LPA Facebook grupā, bet piektdienās citi interesenti saņems informāciju ziņu 

lapā un L.P.A. aplikācijā . 

Vēršam uzmanību, uz 22. oktobrī VSS izsludināšanai pieteiktajiem normatīvajiem aktiem, kuri 

var attiekties uz NVO sektoru: 

 Informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” 

(VSS-897) - Informatīvajā ziņojumā aprakstīti scenāriji darba algu palielināšanai ārstniecības 

personālam. Ārstniecības nozari pārstāvošajām NVO ir iespēja izteikties par piedāvātajiem 

risinājumiem, tādējādi uzlabojot ziņojumu, skatīt šeit.  

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=583/Lp13
mailto:vm@vm.gov.lv
mailto:kristine.sica@vm.gov.lv
https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana/).
https://nvo.lv/lv/zina/biedru_telpa__aizvejs_rigas_pilsetas_zemgales_priekspilsetas_invalidu_apvieniba
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493415
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 Konceptuāls ziņojums “Par administratīvo reģionu izveidi” (VSS-911) - Konceptuālajā ziņojumā 

apskatītas ministriju un arī pašvaldību iespējamās funkcijas, kuras VARAM skatījumā saskaņā 

ar subsidiaritātes principu būtu visefektīvāk veicamas reģionālā līmeņa institūcijā. NVO var 

sniegt savus ieteikumus par risinājumiem, jo, iespējams, daļa funkciju, kuras veic valsts 

pārvalde, turpmāks tiks veikti reģionu līmenī, skatīt šeit.  

 Likumprojekts “Pašvaldību likums” (VSS-912) - Jaunais likums, kas organizēs pašvaldību 

darbu pēc administratīvi teritoriālās reformas noslēguma 2021. gada 1. jūliju. Pašvaldību likuma 

sabiedriskā apspriede noslēdzās 8. oktobrī, sabiedrībai joprojām ir iespēja iesaistīties līdzdalības 

procesos, skatīt šeit.  

Tāpat vēlamies norādīt, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 27. oktobrī plkst. 10.00 skatīs 

2. likumprojektu “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (Nr. 

399/Lp13) pirms trešā lasījuma, kas paredz papildināt to personu loku, kas var dibināt un izdot masu 

informācijas līdzekļus. Plānots no personu loka, kas dibina un izdod masu informācijas līdzekļus, izslēgt 

pašvaldības. 

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 
Notiks Zoom nodarbība par HIV 

26. oktobrī plkst. 18.30 iespējams piedalīties tiešsaistes platformā Zoom par HIV profilaksi. 
Nodarbības laikā notiks izzinoša nodarbība, kurā būs iespēja veikt testu zināšanu noskaidrošanai, 

izmēģināt asociatīvās kārtis, diskutējot par riskiem, profilaksi un sabiedrības uzstādījumiem saistībā ar 

cilvēkimūndeficīta vīrusu, kā arī padziļināt savas zināšanas par esošo situāciju Latvijā, inficēšanās 

iespējām, izsargāšanos u.c. Lai piedalītos nodarbībā, pieteikties šeit.  

 

Kā kļūt par labāku sarunu biedru? 

Sarunu festivāls LAMPA 27. oktobrī plkst. 16. 00 organizē vebināru “Kā kļūt par labāku sarunu 

biedru?” Tā būs saruna par to, ko mēs esam ieguvuši un ko zaudējuši, ko mēs varam gūt un zaudēt, 

atklājot sevi sarunā, kāda ir kvalitatīvas sarunas anatomija un kā soli pa solim kļūt par labu vai vismaz 

nedaudz labāku sarunu biedru. Vebināru vadīs Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja, biedrības Latvijas 

Autisma apvienība vadītāja. Iespēju reģistrēties vebināram var atrast šeit. Plašāk par pasākumu lasiet 

šeit.  

 

Inovācijas atbalsta centrs aicina bez maksas apgūt latviešu valodu 

Inovācijas atbalsta centrs piedāvā iespēju iebraucējiem un citiem interesentiem bez maksas apgūt 

latviešu valodu. Nodarbības notiek Aspazijas bulvārī 32, Rīgā: 

 Grupa A1 plkst.  9.00 (4 akad.st., pirmdienās/trešdienās/piektdienās); 

 Grupa A2 plkst. 12.00 (4akad.st., pirmdienās/trešdienās/piektdienās 

Pieteikšanās un plašāka informācija šeit.  

 

 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493427
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493445
https://nvo.lv/lv/portfelis/jurista_padomi/sabiedribas_lidzdaliba_atzinumi
mailto:pasts@mk.gov.lv
https://saeima.lv/lv/par-saeimu/kontaktinformacija
https://nvo.lv/lv/zina/lidzdalibas_iespejas2020-10-14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSlYAqoZE57q__CYc3_CPlHzahVaIzvsy02WC9v07AeX2aJw/viewform
https://bit.ly/2H4trAN
https://www.facebook.com/events/3351310608278849
https://inovacijucentrs.lv/
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Tiešsaistes pasākums “Vide un tekstils - kāds sakars?”  

Eiropas Savienības māja sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un Zero Waste Latvija aicina piedalīties 

diskusijā “Vide un tekstils – kāds sakars?”, kas notiks tiešraidē ceturtdien, 29. oktobrī, no plkst. 

18.00 līdz 19.30. 

Šajā #KādsSakars diskusijā tiks runāts par vides un tekstila/apģērba savstarpējām likumsakarībām 

un to, kādas iespējas un alternatīvas ir ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem. Ko mēs nēsāsim 

nākotnē un vai apģērbs, piemēram, no neierastiem materiāliem varētu būt viens no saistīto vides 

problēmu risinājumiem? Diskusija būs skatāma tiešraidē Pasaules Dabas Fonda un Eiropas Savienības 

mājas Facebook lapās. Sarunā piedalīsies: 

 Linda Austra Ārende, apģērbu tehnoloģiju zinātniskā asistente Rīgas Tehniskajā universitātē 

 Agne Ellere, uzņēmējdarbības un inovāciju studente Rīgas Tehniskajā universitātē 

 Dace Akule, ilgtspējīgas modes eksperte, biedrība Zaļā brīvība. 

Diskusiju vadīs Selma Levrence, jaunatnes organizācijas Protests aktīviste. 

 

Vitamīni svaigām, enerģiskām, aizraujošām aktivitātēm par Latviju Eiropā! 

3. novembrī plkst. 14.00 notiks vebinārs - radošu ideju darbnīca pilsoniskās kompetences 

pilnveidei sākumskolā “Vitamīns ES”. Vebinārā ikvienam interesantam būs iespēja iespēja iepazīt 

metodes, kas palīdz sākumskolas skolēniem izprast nozīmīgus jautājumus, rosina zinātkāri, ļauj 

līdzdarboties, izzināt un zināt. Vebināru vadīs biedrības Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre, 

metodiķe Liene Valdmane. Pieteikties vebināram iespējams šeit. Būs iespēja vērot arī vebināra 

tiešraidi ES mājas Facebook lapā. Plašāku informāciju iespējams atrast šeit.  

 

Pabeigts projekts “Koprades telpas Saldus pilsētā” 

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam īstenojusi projektu “Koprades 

telpas Saldus pilsētā”. Projekta realizācijas laikā tika pārbūvētas neapdzīvotās telpas ēkas 

izveidotas 4 labiekārtotas telpas kā brīvpieejas telpas – 3 ofisu telpas, no kurām viena īpaši pielāgota 

mazuļiem, viena lielāka tikšanās telpa, kā arī labierīcības. 

Telpas savām vajadzībām kā aktivitāšu, darba vai tikšanās telpas varēs izmantot sabiedriskās 

organizācijas, neformālās grupas, uzņēmēji, pašnodarbinātie, ikviens vietējais iedzīvotājs darbam, 

apmācībām, kopīgu pasākumu organizēšanai, savu ideju un aktivitāšu realizēšanai vai pieredzes 

apmaiņai.Plašāk lasiet šeit.  

 

Pirmo reizi Latvijā parakstīts brīvprātīgs likums 

21.oktobrī Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un virkne Latvijas tirgotāju parakstījuši pirmo 

valstī brīvprātīgo likumu – Beztabakas nikotīna spilventiņu (BNS) pārdošanas labās prakses 

vadlīnijas.  Šobrīd Latvijā vēl nav likumā regulēta šī produkta tirdzniecība un tā kā LTA apvieno sociāli 

atbildīgus tirgotājus, tad nolēmusi ieviest pašregulāciju, kurai jau piekrituši gan LTA dalībnieki, gan citi 

šī produkta tirgotāji. Plānots, ka vadlīnijas sakārtos BNS tirdzniecību, regulēs un ietekmēs 

licencēšanu un vecuma pārbaudi, maksimālo nikotīna līmeni, akcīzes nodokli. 

Alianses individuālais biedrs, LTA prezidents Henriks Danusēvičs norāda, ka atbalsta šī produkta 

pārdošanas  sakārtošanu, turklāt bilst, ka nepieciešams saglabāt legālajā tirgū ar nodokli apliktos BNS. 

“Pastāv augsts risks, ka valsts pazaudēs iespēju iegūt papildus ieņēmumus sociālajam budžetam un 

veselības aprūpei 2 miljonu eiro apmērā, ja nodoklis no 0 šobrīd tiks pacelts pārlieku augsts. 40 eiro ir 

legālā tirgus robeža, pie lielāka nodokļa legālais produkts strauji aizslīdēs melnajā tirgū vai oficiālos un 

legālos attālinātos iepirkumos no beznodokļa valstīm, tai skaitā kaimiņu Lietuvas. 

https://www.facebook.com/PasaulesDabasFonds
https://www.facebook.com/esmajalv
https://www.facebook.com/esmajalv
https://zoom.us/webinar/register/WN_wUcxBHV8TiutRVRAZU5CHQ
https://www.facebook.com/esmajalv
https://esmaja.lv/lv/projekti/vitamins-es/aktualitates
http://www.redcross.lv/pabeigts-projekts-koprades-telpas-saldus-pilseta/
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IV NVO INFORMĒ 

VNF aicina uz Lielo domradi tiešsaistē! 

Sestdien, 24. oktobrī, no plkst. 13.45 – 16.00 Valmieras novada fonds aicina ikvienu interesentu uz 

Lielo domradi, kuras mērķis ir dot iespēju Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, 

Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas aktīvajiem iedzīvotājiem vienam otru iepazīt, iepazīties ar savu 

kaimiņu apkaimju un novadu idejām, kā arī meklēt jaunas idejas un vēsmas savu ideju pilnveidošanai. 

Plašāku informāciju un iespēju pieteikties tiešsaistes domradei var atrast šeit.   

 

Latvijas Dabas fonds aicina jauniešus kļūt par klimata pārmaiņu vēstnešiem 

Latvijas Dabas fonda kampaņa “Sveicieni no klimata pārmaiņām!” uzrunās Latvijas iedzīvotājus 

par klimata pārmaiņu nopietnību. 42% Latvijas iedzīvotāju jau uzskata, ka tā ir viena no 

nozīmīgākajām pasaules problēmām; kampaņas mērķis ir sadarbībā ar jauniešiem izglītot atlikušo 

sabiedrības daļu. 

Projektā “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” no 26. oktora Rīgā būs apskatāmi 

vairāki kampaņas “Sveicieni no klimata pārmaiņām!” objekti. Pilsētā tiks izvietoti vides objekti, 

kas parādīs iedzīvotājiem, kādas izmaiņas ir gaidāmas nākotnē. Plašāk par kampaņu lasiet šeit.  

 

Tikšanās jūrmalniekiem “Tiesības zināt un piedalīties” 

24. oktobrī Jūrmalas aizsardzības biedrība (JAB) organizē Jūrmalas iedzīvotāju forumu - tikšanos 

jūrmalniekiem “Tiesības zināt un piedalīties”. Tikšanās mērķis ir sākt apzināt iedzīvotāju 

priekšlikumus, kas nepieciešami normatīvajos aktos, lai nodrošinātu veiksmīgu iedzīvotāju 

viedokļu uzklausīšanu, un ietveršanu pilsētas attīstības jautājumu risināšanas procesos. Pasākumā 

aicināti piedalīties pilsētas apkaimju pārstāvji. Projekta ietvaros izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti 

Jūrmalas domei, LR Vides un reģionālās attīstības un LR Ekonomikas ministrijām.  Tikšanās laikā tiks 

apskatīti aspekti un piemēri no citām pilsētām, kas nozīmīgi sabiedrības līdzdalības procesu uzlabošanai 

Jūrmalā. Klātesošajiem būs iespēja noskatīties video, kas sagatavots projekta ietvaros, skaidrojot 

iedzīvotāju līdzdalības nozīmi pilsētas attīstībā. 

 

Sākas pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks” 

No 19.oktobra ikvienas nozares speciālists var 

pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā 

„Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un 

vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties 

Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem 

pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 

14. decembrim. Pieteikšanās norisinās tiešsaistē 

www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Projektu īsteno 

Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, 

Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā 

misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. 

Plašāk par projektu lasiet šeit.  
 

 

 

 

https://www.vnf.lv/lv/zinas/aicinam-uz-lielo-domradi-zoom-tiessaiste/ej.uz/ej.uz/domrade2020
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/latvijas-dabas-fonds-aicina-jauniesus-klut-par-klimata-parmainu-vestnesiem.a379043/
www.macitspeks.lv
https://www.dzirkstele.lv/latvijas-zinas/sakas-pieteiksanas-skolotaju-izglitibas-projektam-macitspeks-177132
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Bezmaksas konsultācijas topošajām un jaunajām māmiņām ar redzes 

traucējumiem 

Latvijas Neredzīgo biedrība informē par iespēju topošajām un jaunajām māmiņām ar redzes 

traucējumiem saņemt vecmātes Amandas Medusones bezmaksas konsultācijas, praktisko un 

emocionālo atbalstu sievietēm ar redzes traucējumiem grūtniecības un pēcdzemdību periodā. Plašāku 

informāciju meklēt šeit.  

 

V NVO SEKTORĀ LATVIJĀ 

Rīgas mērs apņēmies veicināt NVO iesaisti lēmumu pieņemšanā 

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ir apņēmies veicināt nevalstisko organizāciju (NVO) 

iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā arī sabiedrības līdzdalību kopumā. Lai to panāktu, mēra 

padomniece Vladislava Šķēle sākusi darbu, lai organizācijām būtu vienots, skaidrs veids iesaistei domes 

darbā.  

Katru piektdienu V. Šķēle tiksies ar organizācijām, lai pārrunātu tām aktuālos jautājumus. Informācija 

par satiktajām organizācijām, kā arī sarunu tēmām būs pieejama publiski. Lai pieteiktu tikšanos, 

organizācijas aicinātas aizpildīt īsu anketu šeit. Papildu informācijai iespējams sazināties ar Rgas 

domes priekšsēdētāja padomniece Vladislavu Šķēlu, tālr. 67026119, e-pasts: vladislava.skele@riga.lv 

 

Notiks solidaritātes gājiens Baltkrievijas atbalstam 

25. oktobrī plkst.14.00 – 15.30 norisināsies solidaritātes gājiens Baltkrievijas atbalstam, kas sāksies 

pie Baltkrievijas vēstniecības, Jēzusbaznīcas ielā 12, Rīgā. Gājienu organizē Latvijā dzīvojošie 

balkrievi, kas ar šo miermīlīgo protestu iestājas par cilvēktiesībām, demokrātiju, jaunām vēlēšanām, 

mieru un nevardarbīgu attieksmi pret iedzīvotājiem Baltkrievijā. Plašāku informāciju par pasākumu var 

iegūt šeit.  

 

Iespēja pieteikties pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules laiva” 

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi pretendentu 

pieteikšanos pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules 

laiva”. Balva dibināta ar mērķi akcentēt pieaugušo izglītības 

nozīmīgumu un izteikt atzinību gada labākajam pieaugušo 

neformālās izglītības sniedzējam – izglītības iestādei vai 

organizācijai – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa 

veicināšanā. Šogad “Saules laiva” tiks pasniegta piekto reizi.  

Balvas pretendentu izvirzīt un pieteikumu līdz 1. novembrim var 

iesniegt šādas personas: pašvaldības domes priekšsēdētājs, 

pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs, pieaugušo neformālās 

izglītības iestādes vai citas organizācijas vadītājs.  

Plašāk par balvu un pretendentu izvirzīšanu lasiet šeit.  

 

Balso par ģimenei draudzīgāko pašvaldību! 

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga 

pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko 

atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. 

novembrim aicināts iepazīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu viedokli 

http://www.vietagimenei.lv. Plašāk par konkursu iespējams uzzināt šeit.  

https://www.lnbiedriba.lv/lv/jaunumi/vecmate-amanda-medusone-sniedz-bezmaksas-konsultacijas-toposajam-un-jaunajam-maminam/
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzLd7vmGzYfUqfMhlEUG7ACGrJvXF8RdekJLrYIvr6E9HQw/viewform
https://www.facebook.com/events/715054292760718/
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/sakas-pieteiksanas-pieauguso-neformalas-izglitibas-balvai-saules-laiva?mc_cid=8ffc629bda&mc_eid=98d66d4627
http://www.vietagimenei.lv./
https://www.vietagimenei.lv/lidz-12-novembrim-aicina-balsot-par-gimenei-draudzigako-pasvaldibu/
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Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē 

No 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru 

jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei 

pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu 

un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. Plašāk lasiet šeit.  

 

Ar kritisko domāšanu pret dezinformāciju 

9. novembrī plkst. 19.00 -  20.30 notiks tiešsaistes apmācības “Ar kritisko domāšanu pret 

dezinformāciju”. Apmācībās būs iespēja gūt atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Kā kritiskāk izvērtēt 

informāciju, vienlaikus neapjūkot (dez)informācijas gūzmā un neieslīgstot cinismā? Kas ir un kas nav 

kritiskā domāšana un kādēļ to mācīt var būt grūti? Kā informācija (ne)izplatās sociālajos tīklos? ”. 

Kopumā tā būs trīs interaktīvu lekciju sērija tiešsaistē ar dažādiem praktiskiem uzdevumiem 9., 10., un 

12. novembrī 19.00 - 20.30. Pieteikties apmācībām var līdz 6.novembrim, aizpildot anketu šeit. Plašāka 

informāciju par apmācībām pieejama šeit.   

 

Turpinās projektu iesniegšana Erasmus+ stratēģisko partnerību konkursos 

Līdz 2020. gada 29. oktobra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) turpinās Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ 

programmas izglītības un mācību jomā 2020. gada projektu pieteikumu iesniegšana divos papildu 

stratēģisko partnerību (Key action (KA) 2) konkursos: digitālās izglītības vides sagatavošanai un 

attīstīšanai un radošuma partnerībās. Jaunie konkursi ir vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku 

mazināšanu izglītībā. Plašāku informāciju par projektu iesniegšanu iespējams atrast šeit. 

 

Notiks seminārs  “Sabiedriskā labuma organizācijas – to reģistrēšana, darbība un 

likvidācija” 

Trešdien, 28. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A nevalstisko 

organizāciju pārstāvji tiek aicināti piedalīties seminārā “Sabiedriskā labuma organizācijas – to 

reģistrēšana, darbība un likvidācija”. Seminārs būs skatāms arī tiešsaistē - NVO nama Facebook 

kontā. Semināru vadīs grāmatvedības un nodokļu konsultante Linda Miezīte. Semināra gaitā lektore 

pievērsīsies tēmām, kuras aktuālas organizācijām, kas vēlas kļūt par sabiedriskā labuma organizācijām 

vai ir jau ieguvušas šādu statusu. Pieteikties semināram iespējams šeit.  

 

Eiropas Parlamenta Saharova balva par domas brīvību šogad piešķirta 

Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai 

Eiropas Parlaments ik gadu piešķir Saharova balvu, lai godinātu personas un organizācijas, kas aizstāv 

cilvēktiesības un pamatbrīvības. 

Šogad šo nozīmīgo apbalvojumu saņēmusi Baltkrievijas demokrātiskā opozīcija - par cīņu, kas aiz 

muguras, par cīņu, kas vēl priekšā, un par nebeidzamu vēlmi dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā 

Baltkrievijas valstī. Plašāk lasiet šeit.  

 

 

 

 

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/jaunumi/?text_id=41354
https://ej.uz/DezinfoApmaciba
https://www.facebook.com/events/781706792613423
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_about/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=41360
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
https://ej.uz/sabiedriskalab
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus?fbclid=IwAR2xWE8TfHSfhj6LMzhzVseCk2SKrwiFPVgjOkLOnb1qOKxKNEjvmfAoY_s
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VI LV PORTĀLĀ 

Satiksmes ministrija aicina piedalīties Transporta attīstības pamatnostādņu 

sabiedriskajā apspriešanā 

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ir Satiksmes ministrijas izstrādāts dokuments, 

kas nosaka valsts ilgtermiņa prioritātes transporta nozares attīstībai. Dokumenta mērķis ir attīstīt 

integrētu transporta sistēmu ar drošu, efektīvu un ilgtspējīgu mobilitāti, kas veicina valsts ekonomisko 

izaugsmi un reģionālo attīstību, kā arī dod ieguldījumu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa 

emisijas līmeni. Lai novērtētu pamatnostādņu iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas 

dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros tiek sagatavots Vides 

pārskats. Līdz 6. novembrim iespējams iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par 

dokumentu projektiem. Plašāk lasiet šeit.  

 

Cilvēka pamattiesības (I) – likumdošana un tiesības uz dzīvību 

Kopš ir pieņemts regulējums, kas noteiktās sabiedriskās vietās liek obligāti lietot mutes un deguna 

aizsegu, un sabiedriskā transporta kontrolieriem piešķirtas tiesības izsēdināt pasažieri bez tā, interneta 

vidē daudzi, atsaucoties uz atsevišķiem Latvijas Republikas Satversmes pantiem, norāda, ka tiek 

pārkāptas cilvēka pamattiesības. LV portāls divu publikāciju sērijā tuvāk aplūko, kāda nozīme ir valsts 

konstitūcijai, ko nozīmē Satversmes iztulkošana, kas ir cilvēktiesības, kā juridiskajā literatūrā tiek 

tulkoti pēdējā laikā bieži pieminētais Satversmes 64., 93., 94., 97., 100. un 116. pants, kā arī to, vai 

cilvēktiesības drīkst ierobežot. Plašāk lasiet šeit.  

 

Eiropas lietu komisija atbalsta pasākumus klimatneitralitātes sasniegšanai 

Latvija kopumā atbalsta Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai vismaz par 55 procentiem nākamo desmit gadu laikā. Šādu nostāju trešdien, 21.oktobrī, 

pauda Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti, atbalstot mūsu valsts pozīciju par EK paziņojumu 

Eiropas 2030.gada klimata politikas ieceru kāpināšanā. Plašāk lasiet šeit.  

 

VII NVO PASAULĒ 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds izsludinājis uzsaukumu pārrobežu 

projektiem 

Izsludināts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2020.gada uzsaukums pārrobežu projektiem ar 

pieejamo finansējumu 32,7 milj. euro. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 16.februāris. 

Uzsaukumā ir četras jomas, kas saistītas ar patvēruma jautājumiem, migrāciju un integrāciju. 

Plašāku informāciju iespējams iegūt šeit.  

 

Kāda ir zilās ekonomikas nākotne? 

Eiropas Komisija veido jaunu, visaptverošu pieeju zilajai ekonomikai (blue economy). 2020. gada 27. 

oktobrī pl. 10.00 – 12. 30 tiek rīkots tiešsaistes vebinārs, kurā interesenti tiks iepazīstināti ar 

vispārējo zilās ekonomikas koncepciju un virzienu. Idejas un komentārus varēs sniegt pašas 

konferences laikā un /vai rakstiski. Vairāk informācijas par vebināru var atrast šeit.  

 

 

 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/320973-satiksmes-ministrija-aicina-piedalities-transporta-attistibas-pamatnostadnu-sabiedriskaja-apspriesana-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/321164-cilveka-pamattiesibas-i-likumdosana-un-tiesibas-uz-dzivibu-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321172-eiropas-lietu-komisija-atbalsta-pasakumus-klimatneitralitates-sasniegsanai-2020
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5151
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Romu tīkla tikšanās 

Eirodiakonija rīko tiešsaistes sanāksmi, lai apspriestu romu iekļaušanas galvenās problēmas Eiropā, 

īpašu uzmanību pievēršot sieviešu, bērnu un identitātes jautājumiem. Tiešsaistes tikšanās notiks 2020. 

gada 27.oktobrī pl.10.00 - 12.30. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

OECD publicē sociālo mājokļu politikas pārskatu 

“Latvijā aptuveni 20% pašvaldību dzīvojamo fondu paliek brīvi, jo tie nav piemērotas dzīvošanai”, tā ir 

norādīts OECD publicētāja ziņojumā par mājokļu politiku. Sociālie mājokļi ir svarīga sociālās 

labklājības politikas un pieejamu mājokļu nodrošināšanas dimensija. Ieguldījumiem sociālo 

mājokļu būvniecībā un renovācijā vajadzētu būt ilgtspējīgākas, iekļaujošas ekonomikas atveseļošanas 

centrālajai daļai, ko pastiprina ES „Renovācijas vilnis”. Ar pārskatu var iepazīties šeit.  

 
 

Ziņu izdevums “Nesēdi tumsā” ir sagatavots ar Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas 

piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu izdevuma 

saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.   

 
 

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:  
                 

 

 

 

 

http://www.eurodiaconia.org/events/roma-network-meeting-members-only/
https://www.oecd.org/social/affordable-housing-database/social-housing-policy-brief-2020.pdf

