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I LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ
Saeimā skatīs Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektu
14.maijā plkst. 10 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē skatīs Kultūras un
Finanšu ministru, deputātu, Latvijas Pilsoniskās alianses un Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas Attīstības biedrības iesniegtos priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Sabiedriskā labuma organizāciju likumā”.

Notiks Alianses Mediju un Sabiedriskā pasūtījuma darba grupas pirmā sēde
16.maijā notiks Latvijas Pilsoniskās alianses Padomes izveidotās darba grupas sēde par sabiedrisko
pasūtījumu, kurā LPA biedri piedalīties publiskā pasūtījuma noformulēšanas procesā. Darba grupa
tika izveidota, lai kopīgi izstrādātu to, kā nevalstiskās organizācijas vēlētos, lai pilsoniskās
sabiedrības un demokrātijas jautājumi parādītos publiskā pasūtījuma tekstā, ko iesniegt NEPLP.

Notiks Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas 7.sēde
16. maijā plkst. 15.00 notiks Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finansēm un SLO
likumprojektu, kurā turpinās diskutēt par saimniecisko darbību un tiesībām ieguldīt līdzekļus
vērtspapīros.
Iepriekšējā darba grupas sēdē diskusijas rezultātā darba grupa vienojās par tālāko rīcību šī jautājuma
risināšanā. Finanšu ministrija kopā ar Tieslietu ministriju sagatavos izvērtējumu priekšlikumam, ko
Latvijas Pilsoniskā alianse ar vairākām citām organizācijām iesniedza Saeimā, kas paredz, ka SLO
likuma 11. panta otrā daļa tiek izteikta šādā redakcijā: “Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto
ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir
pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie
ziedojumi (un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus – no
likuma svītrots), izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai”.
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Notikusi sēde par grozījumiem likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"
7.maijā notika Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas sēde, kurā skatīja
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” pirms trešā lasījumā.
Attiecīgā Apakškomisija vienojās par priekšlikumu ir izteikt likuma 25. pantu šādā redakcijā:
“Par sapulču, gājienu un piketu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu - izsaka
brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet
juridiskajām personām - naudas sodu līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.”

Piedalies Saeimas un NVO forumā. Reģistrēšanās jau sākusies
Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties dalībai ikgadējā Saeimas un nevalstisko
organizāciju (NVO) forumā, kas notiks 10.jūnijā Saeimas namā. Šogad forumā plānots kopīgi
meklēt ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai vairākās jomās, kurām izvēlējušās pievērsties
13.Saeimas komisijas un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Forumā dalībnieki varēs piedalīties sešās tematiskajās diskusijās, runājot par jautājumiem, kas skar
pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju, ilgtspējīgas un demokrātiskas pašvaldības, depozītsistēmas ieviešanu
Latvijā un vides aizsardzību, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030.gadam izpildi Latvijā un
sadarbību ar NVO, lobēšanas regulējumu un praksi, kā arī sabiedriskā medija uzdevumus un neatkarību.
Pieteikties forumam var līdz 31.maija pulksten 16.00. Lūdzam ņemt vērā, ka dalībnieku skaits sesijās
un forumā kopumā ir ierobežots.Foruma norisei varēs sekot līdzi arī tiešsaistē www.saeima.lv.

Norisinās Baltijas jūras reģiona NVO forums
No 9. līdz 11. maijam Rīgā norisinās 17. Baltijas jūras reģiona NVO forums, kurā 3 dienu garumā
vienkopus satiekas eksperti un aktīvisti no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm, lai diskutētu par Baltijas
jūras reģionam būtiskiem jautājumiem.
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Foruma programmā ir ietvertas diskusijas un darbnīcas par pilsonisko līdzdalību un sektoru savstarpējo
sadarbību globālā, Eiropas, nacionālā, lokālā un individuālā līmenī, vienlaikus skatot jautājumus no
nevalstiskā, publiskā, biznesa un mediju skata punkta.
Foruma pirmajā dienā Atvērtās pārvaldības partnerības eksperts Pīters Varga (Peter Varga), Rīgas
Apkaimju alianses pārstāve Alija Turlaja un Gdaņskas mēra biroja pārstāvis Kristofers Garski
(Krzysztof Garski) prezentēja jaunākās tendences par iedzīvotāju mobilizāciju.
Lai parādītu, kā veiksmīgi un interaktīvi iesaistīt iedzīvotājus diskusijās, kā īstenot dialogu starp
dažādiem sektoriem dažādos līmeņos, foruma otrajā dienā darba grupās savā pieredzē dalījās Baltijas
pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Latvijas Lauku
forums, Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Latvijas platforma attīstības sadarbībai LAPAS, Zaļā brīvība
un citi. Forumu pārstāvēs biznesa sektora pārstāvji - Linda Sedlere, SCHWENK Latvija un Krista Griķe,
KSA Latvija, kas aktualizēja jautājumu par ilgtspējīgu attīstību starp NVO un privāto sektoru.
Savukārt,rītdien - foruma trešajā dienā vairāku starptautisku līmeņu jumta organizāciju pārstāvji un
Latvijas organizāciju pārstāvji paneļdiskusijā dalīsies savā pieredzē par to, kā mobilizēt cilvēkus
pilsoniskām aktivitātēm, kā jēgpilni un atklāti iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā, kā pilsoniskajai
sabiedrībai un pārvaldei sadarboties. Diskusijas paneli pārstāvēs Vladimirs Sestovičs (Vladimir
Sestovic), Eiropas pilsoniskais forums, Rares Craints (Rares Craint), ECYC , Nadija Nikela (Nadja
Nickel), Demokrātiskā biedrība, Vācija, Agnese Dāvidsone, PhD, docente, pētniece un komunikācijas,
mediju un vadības studiju vadītāja Vidzemes Augstskola (ViA), Madara Ūlande, Pilsoniskās sabiedrības
un sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Sergejs Muravjovas (Sergejus Muravjovas), Transparency
International Lietuva.
Forums norisinās Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē laikā. Prezidentūras
prioritātes ir ilgstpēja, identitāte un drošība, tādēļ par šī gada foruma fokusu ir izraudzīti tieši šie trīs
vadmotīvi, kurus caurvij ideja par pilsoniskās sabiedrības pienesumu valstisku un globālu mērķu
sasniegšanā un iedzīvotāju lomu pozitīvu pārmaiņu un sociālo inovāciju ieviešanā.
Baltijas jūras reģiona NVO foruma organizēšanu un darba koordināciju ir uzņēmusies biedrība “Latvijas
Pilsoniskā alianse”, kas ir Baltijas jūras reģiona NVO tīkla nacionālais pārstāvis, sadarbībā ar Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai “LAPAS”.
Pasākumos piedalās Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji no Dānijas, Vācijas, Islandes, Polijas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.

Piesaki savu pretendentu “Balvai cilvēka izaugsmei”
Turpinās pieteikumu iesniegšana balvai „Cilvēka izaugsmei Latvijā” 2019. gadam. Pieteikumu
balvu konkursam aicinām iesniegt elektroniski, aizpildot pieteikuma formu līdz 31. maijam, pieteikumā
iekļaujot informāciju par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu, kā arī
vismaz vienu atsauksmi.
Pieteikumus nominācijām aicinām iesniegt četrās kategorijās: sociālā atbildība, izcils ieguldījums
izglītībā, izcils ieguldījums veselībā un labklājībā un izcils ieguldījums Latvijas nākotnē.
Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot pati sevi.
Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās
atbildības iniciatīvas.
19. septembrī svinīgā ceremonijā balvu pasniegsim jau sesto gadu, kuras laikā godināsim
iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē.
Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru „Asns” un goda diplomu.
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Balvu konkursu „Cilvēka izaugsmei Latvijā” organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV
vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā.

“Biedru telpā” - Biedrība „DIA+LOGS”
“Ja Tevi patiesi satrauc kāda lieta, Tu vēlies to izmainīt, Tu vari
palīdzēt cilvēkiem un Tev ir zināmi līdzīgi domājoši cilvēki - šis ir
īstais brīdis dibināt biedrību! Viena cilvēka teikto nesadzird, bet
vairākiem kopā sanāk pateikt skaļāk un noorganizēt virzību! Ātrāk vai
vēlāk, akmens sakustēsies!”Lasi interviju ar biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāju Rutu
Kaupi.

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Uzzini, kā mērīt Latvijas ilgtspējīgu attīstību
24.maijā
no
plkst.9.30-11.30
restorānā
Andalūzijas suns, Elizabetes iela 83, notiks
“Ciparu brokastis: Kā mērīt Latvijas
ilgtspējīgu attīstību?”
Ciparu brokastīs aicināti piedalīties dažādu jomu
eksperti, lai no “putna lidojuma” apskatītos uz
Ilgtspējīgas
attīstības
mērķu
IAM,
indikatoriem un definētu, kuri ir būtiskākie
mērījumi Latvijas ilgtspējīgas attīstības
progresam katram no mērķiem un kurus
būtu jāiekļauj jaunajā Nacionālās attīstības
plānā.
Pasākumā pārstāvji no Pārresoru koordinācijas
centra un Centrālās statistikas pārvaldes sniegs
informāciju par Nacionālās attīstības plāna
procesu un Ilgtspējīgas attīstības mērķu
mērīšanu globāli un Latvijā. Brokastu galda tēmas: Sociālā ilgtspēja, izglītība vides pieejamība,
ekonomika, vide un klimats, tiesiskums un partnerība. Pieteikšanās šeit

III NVO INFORMĒ
Pirmo Latvijas PEN balvu iegūst aktīviste Lolita Tomsone
Latvijas PEN balvu par nozīmīgu veikumu vārda brīvības veicināšanā, cenzūras ierobežošanā vai
diskriminēto grupu atbalstīšanā 2019. gadā iegūst Žaņa Lipkes memoriāla direktore un aktīviste
Lolita Tomsone.
Latvijas PEN balva tika nodibināta š.g. 18. martā Latvijas PEN gadskārtējā kopsapulcē. Latvijas PEN
balva tiek piešķirta par nozīmīgu veikumu vārda brīvības veicināšanā, cenzūras ierobežošanā vai
diskriminēto grupu atbalstīšanā. Latvijas PEN balvas mērķis ir popularizēt konkrētās personas
darbību un vārda brīvības aizstāvību kā nozīmīgu darbu.
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Balvu Lolita Tomsone iegūst par nerimstošu aktivitāti sieviešu tiesību aizstāvēšanā, kā arī par protesta
akciju organizēšanu un iedvesmošanu, jo šo akciju rezultātā netika veikti sieviešu pašnoteikšanos
ierobežojoši grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, par enerģisku līdzorganizēšanu
kustībā, kas iestājas pret nevajadzīgu koku izciršanu "Par kokiem Rīgā", kā arī par to, ka viņa ar savu
darbību atjaunojusi sociālās atmiņas taisnīgumu, organizējot pasākumus Latvijas teritorijā nogalināto
ebreju un citu holokaustā cietušo iedzīvotāju piemiņai. Lasi plašāk.

Izglītojošas aktivitātes skolās par neiecietības un naida runas jautājumiem
Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” uzsāk
projekta "Skolas pret naida runu” īstenošanu.
Projektā ir paredzēts veikt izglītojošās aktivitātes skolās par neiecietības un naida runas
jautājumiem, īpaši attīstot skolēnu spējas reaģēt uz naida runas izpausmēm internetā. Projekta
ietvaros tiks organizēti 7 apmācību semināri skolēniem ar mērķi celt izpratni par neiecietības
jautājumiem, sekmējot tolerantu un vienlīdzīgo attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, ka arī to
iekļaušanu sabiedrībā, tostarp mācību iestādēs.

Vecrīgā darbojas Uzklausīšanas centrs grūtībās nonākušajiem
Vecrīgā, Sāpju Dievmātes draudzes svētdienas skolas telpās organizācija “Caritas Latvija” ir atvērusi
Uzklausīšanas centru, kurā sniedz atbalstu bezpalīdzības situācijās nonākušiem cilvēkiem. Centrā
darbojas pastorālais konsultants, mediķis, garīgais līdzgaitnieks, kā arī “Caritas Latvija”
brīvprātīgais, kuri jau ir izgājuši pirmo nepieciešamo apmācības kursu.
Centrs primāri nav paredzēts materiālās palīdzības sniegšanai. Līdzās sarunām ar centra speciālistiem uz
vietas būs pieejama arī informācija par Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju piedāvātajiem
sociālajiem pakalpojumiem.
Uzklausīšanas centrs atrodas Vecrīgā, Pils ielā 5-1, Sāpju Dievmātes katoļu draudzes svētdienas skolas
telpās. Pieņemšanas laiki ir pirmdienās no pl. 18 līdz pl. 20 un otrdienās no pl. 16 līdz pl. 18. Lūgums
pieteikties uz konsultāciju iepriekš, zvanot uz tālruni 29552102 vai rakstot e-pastu.

Veic izpēti naida noziegumu novēršanai
Latvijas Cilvēktiesību centrs veic izpēti par naida noziegumiem, kas ir vērsti pret cilvēkiem ar
invaliditāti. Aicina atsaukties nevalstiskās organizācijas, cietušos vai personas, kas bija liecinieki
šādiem noziegumiem, lai sniegtu Jūsu rīcībā esošo informāciju.
Ar naida noziegumiem pret cilvēkiem ar invaliditāti tiek saprasti kriminālnoziegumi, kas vērsti pret
personu un kuru motīvs ir aizspriedumi vai naids pret personu, tās invaliditātes dēļ. Tie var būt
gan fiziski uzbrukumi, gan verbāla vai rakstiska aizskaršana (naida runa). Piemēram, cilvēks kurš
pārvietojas ratiņkrēslā, tiek apzināti izgrūst no tā, vai institūcijā dzīvojoši cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem, tiek regulāri apsaukāti un/vai fiziski ietekmēti.
2014. gada 25. septembrī Saeima veica grozījumus Krimināllikumā, nosakot atbildību par sociālā naida
un nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes un jebkurām citām
pazīmēm (Krimināllikuma 150. pants). Līdz šim pieejamā informācija liecina, ka Latvijā nav uzsākts
neviens kriminālprocess par naida noziegumiem, kas vērsti pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr
tas nenozīmē, ka šādi noziegumi nav notikuši. Visbiežāk cilvēki izvēlas par tiem klusēt vai arī
neapzinās, ka konkrētais nodarījums varētu būt naida noziegums.
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Informāciju vēlams sniegt, rakstot e-pastā. Visa informācija tiks izmantota anonimizētā veidā.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 67039290
Izpēte tiek veikta projektā “Policijas un NVO sadarbība naida noziegumu novēršanai Igaunijā, Latvijā
un Lietuvā”, ko īsteno Igaunijas Cilvēktiesību centrs, Latvijas Cilvēktiesību centrs, Lietuvas
Cilvēktiesību monitoringa institūts, un Lietuvas personu ar invaliditāti asociācija.

IV NVO SEKTORĀ LATVIJĀ
Vairojot piederības sajūtu, jauniešu līdzdalības līmenis paaugstināsies
3. maijā notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konference “Nākamais solis
darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas”. Konference notika Eiropas
Jaunatnes nedēļas ietvaros, tās mērķis bija informēt jaunatnes jomā strādājošos par jaunākajām
tendencēm darbā ar jaunatni, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un vēlmi iesaistīties.
Konferences laikā tika meklēta atbilde uz jautājumu, kā ieinteresēt mūsdienu jauniešus būt sociāli
aktīviem un līdzdarboties?

Iespēja pieteikties semināram par digitālo kompetenču uzlabošanu izglītībā
Laikā no 2019. gada 4. septembra līdz 7. septembrim Igaunijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē
Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo
aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Digitālo kompetenču
iekļaušana izglītībā un apmācībās" (“Enhancing Digital Competences in Education and Training”)
Tallinā, Igaunijā.
Kontaktseminārā aicinām piedalīties izglītības speciālistus no skolu, profesionālās izglītības,
pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību
KA2 (Key action 2) projektu izstrāde saistībā ar IKT un digitālo prasmju tēmu.
Detalizēta informācija šeit. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 14. maijs.

Apkopota Euroguidance tīkla labā prakse 2018. gadā
2019. gada aprīlī publicēta ikgadējā Euroguidance gadagrāmata. Laika periodā no 2018. - 2020. gadam
Eiropas valstu Euroguidance centru galvenie uzdevumi ir starptautiskās mācību mobilitātes
veicināšana kā būtiskas karjeras attīstības daļa, kā arī Eiropas dimensijas akcentēšana mūžilga
karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanā. Lai sekmīgi izpildītu šos uzdevumus, Euroguidance tīkls
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nodrošina informācijas apmaiņu un mācību organizēšanu karjeras atbalsta speciālistiem, kā arī
mērķtiecīgu produktu (metodiku, tiešsaistes rīku, u.c.) un pakalpojumu izstrādi, atbilstoši Eiropas
Savienības politikas iniciatīvām karjeras atbalsta jomā.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmā „Sociālais dialogs-pienācīgs darbs” 6
pieteikumi no Latvijas
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošā iestāde informē, ka Norvēģijas
finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmā „Sociālais dialogs-pienācīgs darbs”
7.februārī noslēdzās atklātais konkurss. 6 projektu pieteikumi iesniegti no Latvijas (96% no
pieejamā Norvēģijas finanšu instrumentu granta). Latvijas iesniegtie projektu iesniegumi ir no Latvijas
Pašvaldību savienības, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, Rīgas Uzņēmēju biedrības, Latvijas
Būvniecības nozares arodbiedrības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības.
Finanšu instrumenta biroja tīmekļa vietnē ir pieejams raksts par programmas atklāta konkursa
aktivitāti, kā arī sociālajos medijos Twitter un Facebook.

Rīgas attīstības programmas RĪGA 2027
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis jaunās Rīgas attīstības programmas 2021.2027.gadam izstrādi. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai.
Kopš 2019.gada janvāra norisinās aktīva darbība šī dokumenta izstrādē, un ir uzsākts nākamais posms
Attīstības programmas izstrādes gaitā, plānošanas procesā iesaistot valsts iestādes, ekspertus un
nevalstiskās organizācijas.
Turpinot Attīstības programmas 2027 izstrādes procesu, tiek rīkots RĪGA 2027: darba seminārs, kura
tēma ir “ceļā uz kopīgo”. Pasākums norisināsies 20.maijā plkst. 11.00 VEF Kvartāla Kamerzālē,
Ieriķu ielā 5A, Rīgā. Tā mērķis, darbojoties radošajās darbnīcās, ir meklēt ceļu, kā atšķirīgas
pilsētas attīstības vēlmes un vajadzības salāgot, lai kopīgi veidotu tādu Rīgu 2027.gadā, kādā
vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties. Seminārā būs arī iespējams sīkāk uzzināt par līdz šim paveikto
izstrādes gaitā un to, kā AP2027 plānošanas process norisināsies turpmāk (tajā skaitā arī to, kādi
sabiedrības iesaistes pasākumi ir plānoti).
Pieteikties semināram līdz 16.maijam (vietu skaits ir ierobežots!). Papildu informācija pie Elīnas
Ledaines, tālr.: 67012918.

V LV PORTĀLS
Aicina sniegt viedokli par konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu
Konkurences padome aicina ieinteresētās puses līdz 24. maijam iepazīties un izteikt viedokli par
iestādes sagatavoto konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu. Dokumenta mērķis ir
veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences
likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkurences ievērošanu valsts un pašvaldību darbībā.
KP atgādina, ka grozījumi Konkurences likumā stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra. Tie sniedz KP
efektīvākas pilnvaras novērst publisku personu radītus konkurences kropļojumus, t.sk. paredzot iespēju
piemērot naudas sodus publisku peronu kapitālsabiedrībām.
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Ar vadlīniju konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu iespējams iepazīties Konkurences
padome tīmekļa vietnē. Uzzini plašāk.

VI PASAULĒ
ES sanāksmēs galveno uzmanību pievērš konvencijai par invaliditātes īstenošanu
14. maijā Briselē notiks ikgadējā ENNHRI darba grupas sanāksme: ANO Konvencijas par personu
ar invaliditāti tiesībām (CRPD) uzraudzības mehānismiem. Sanāksmes galvenā tēma būs iekļaujošā
izglītība.

Eiropas datu aizsardzības iestādes gatavojas rīkot ikgadēju konferenci
Šā gada Eiropas Datu aizsardzības iestāžu konference notiks no 9. līdz 10. maijam Tbilisi. Aģentūra
vadīs sanāksmi par ES Vispārējo datu aizsardzības regulu. Tā varēs arī popularizēt Eiropas
rokasgrāmatu par datu aizsardzības tiesību aktiem. Pēc GDPR izpildes gada un Eiropas Padomes 108.
konvencijas modernizācijas pasākuma mērķis ir aptvert plašu jautājumu loku, tostarp bērnu datu
aizsardzību.

Resursu bibliotēkas dotāciju piešķiršanai
Nodibinājumu padome regulāri atjaunina resursu bibliotēku dotāciju piešķiršanai konkrētās valstīs.
Valstu piezīmes (Country Notes) plaši izmanto ASV un globālie fondi, bezpeļņas iestādes, valdības un
akadēmiskās iestādes. Valstu piezīmes sniedz pamatinformāciju par vietējiem bezpeļņas tiesību
aktiem un noteikumiem, pētījumiem un ziņojumiem, kā arī vietējiem kontaktiem, lai stiprinātu
pārrobežu filantropiju. Uzzini plašāk.

Pilsoniskās brīvības monitorings
ICNL Pilsoniskās brīvības uzraudzības centrs sniedz jaunāko informāciju par juridiskiem jautājumiem,
kas skar pilsonisko sabiedrību un pilsoniskās brīvības, proti, biedrošanās, vārda un miermīlīgas
pulcēšanās brīvību. Šajā laikā ICNL iepazīstina ar ziņojumiem par 54 valstīm un 8 daudzpusējām
organizācijām. Katras valsts ziņojums sniedz pārskatu par galvenajiem juridiskajiem jautājumiem,
kas saistīti ar pilsonisko brīvību, galveno uzmanību pievēršot tiesiskajiem šķēršļiem pilsoniskās
sabiedrības darbībai. Katra daudzpusējo organizāciju atskaite sniedz pārskatu par organizāciju,
galveno uzmanību pievēršot juridiskiem jautājumiem, kas skar pilsonisko brīvību un pilsonisko
līdzdalību. Uzzini plašāk.

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:
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