Latvijas Lauku forums iepazīstina:
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz bezmaksas
konsultācijas:

KAS IR LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE (eLPA)?

eLPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija, tā
dibināta 2004. gada 14. decembrī. eLPA darbojas kā NVO
platforma - dažādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts
sadarbības tīkls.

Tev ir jautājums? eLPAi ir atbilde! Latvijas Pilsoniskā alianse
neformālām interešu grupām, biedrībām un nodibinājumiem,
fondiem piedāvā bezmaksas konsultācijas, kuras sniedz:

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbības virzieni:
1) ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un
nodibinājumu kopīgās intereses;
2) veicināt finanšu pieejamību biedrībām un nodibinājumiem;
3) stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti to
pamatdarbības jautājumos;
4) popularizēt un skaidrot biedrību un nodibinājumu darbību
NESĒDI TUMSĀ!
sabiedrībā;
5) attīstīt un popularizēt Latvijas nevalstisko organizāciju Nesēdi Tumsā ir eLPAs veidots NVO
darbību starptautiskā mērogā.
ziņu izdevums, kas tiek sagatavots
divas reizes mēnesī. Apkopojumos tiek
ietverta informācija gan par Latvijas
ELPA VĒRTĪBAS PILSONISKAS SABIEDRĪBAS STIPRINĀŠANAI:
Pilsoniskajā aliansē un tās mēroga
pilsoniskā līdzdalība;
labvēlīga vide;
biedru
organizācijas aktualitātēm, gan NVO sektorā Latvijā un Pasaulē
organizācijām.
laba pārvalde;
brīva informācijas plūsma;
notiekošo, iespējām piedalīties aktivitātēs, iesaistīties projektos u.c.
sabiedrības integrācija;
sadarbība.
nozīmīga informācija, kas vērtīga kā vietēja, tā arī reģionāla un nacionāla
mēroga organizācijām.

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES (eLPA) BIEDRI

ELPA APMĀCĪBU PROGRAMMAS NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

eLPA apvieno vairāk kā 120 biedrus - NVO sektorā aktīvas
juridiskas organizācijas un privātpersonas. Juridiskās personas ir
platformas (19.5%), nacionāla (26.8%), reģionāla (15.9%),
vietēja (37.8%) līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas apvieno
vairāk kā 28 000 sabiedriski aktīvus cilvēkus!

Saskaņā ar eLPA darbības stratēģijā definētajiem virzieniem, biedrība
veido un īsteno apmācību programmas nevalstiskajām
organizācijām. eLPA piedāvātā dažādas apmācību tēmas, piemēram,
ievads interešu aizstāvībā: pārskats par NVO sektoru Latvijā; interešu
aizstāvības vēsture; interešu aizstāvības aktivitātes; organizācijas
iekšējie resursi: organizāciju attīstības un stratēģiskās vadības ietekme
Arī Latvijas Lauku forums ir eLPA biedrs un mūsu valdes loceklis
uz sasniegumiem interešu aizstāvībā un mērķu sasniegšanā un citas.
Āris Ādlers darbojas eLPA padomē.
Vairāk par apmācību tēmām un organizēšanas iespējām te:
eLPA biedru sarakstu meklē te: http://nvo.lv/lv/news/page/elpahttp://nvo.lv/lv/news/page/apmacibas-157/
biedri-84/

E-pasts: alianse@nvo.lv
Tālrunis: 67846464
Fakss: 67846466

NVO GRĀMATVEDĪBAS KONSULTANTS
Grāmatvedības funkcijas biedrībās; ieņēmumu veidi biedrību
darbībā un to uzskaite; izdevumu veidi biedrību darbībā, to
juridiskais noformējums un attaisnošana; biedrības gada
pārskata sastādīšana; sabiedriskā labuma organizāciju darbība
un atskaites;
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv

NVO LIETVEDĪBAS KONSULTANTS
Lietvedības funkcijas biedrībās; dokumentu reģistrācija un
saglabāšana; dokumentu noformēšana; veidlapas izstrādāšana
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv

INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS KONSULTANTS
Atbildes uz jautājumiem par likumdošanas un rīcības politikas
izstrādes procesiem Latvijā; pilsoniskās sabiedrības līdzdalības
iespējām pašvaldībās, veidiem un nozīmi; atzinumu
sagatavošanu un sniegšanu; iesaisti ES līmenī aktuāli risināto
jautājumu līdzdalībā; veiksmīgu NVO interešu aizstāvību un
lobēšanu; NVO interešu aizstāvības labās prakses piemēriem
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu inta@nvo.lv

NVO FINANSĒJUMA PIESAISTES KONSULTANTS
Atbildes uz jautājumiem par finansējuma piesaistes veidiem un
priekšnosacījumiem, fondu iespējām, projektu konkursiem un
pieteikumu sagatavošanu, u.tml. Informāciju par Eiropas
Savienības (ES) fondu un programmu finansējumu NVO
konsultācijas sniedzam sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centru.
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv

EFEKTĪVAS NVO PĀRVALDES UN VADĪBAS KONSULTANTS

Atbildes uz jautājumiem par organizāciju caurskatāmu,
saprotamu, efektīvu struktūru un darbības sistēmu, ilglaicīgu
BIEDRĪBAS „LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE” KONTAKTI
attīstību (t.sk. attīstības plāna izstrādi, darbinieku motivēšanu);
https://twitter.com/#!/alianse
Ģertrūdes iela 19/21-3,
www.nvo.lv
sadarbību un tās nozīmi; NVO statistiku un pētniecību; NVO
www.youtube.com/civicalliancelatvia Rīga, LV-1011
www.draugiem.lv/nvo
sektoru kopumā.
www.ir.lv/profils/46535/blogs
2.stāvs; durvju kods 1725
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu rasma@nvo.lv
www.facebook.com/CivicAllianceLatvia

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts
finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Lauku forums".
Aktivitāte norit projekta ” Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā
Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (2012.EEZ/DAP/MAC/098) aktivitātes Nr. 3.3. “Citu
ar kopienu attīstību saistītu organizāciju darbības un darba rezultātu identifikāciju un izplatīšanu
lauku kopienām.” ietvaros.

Programmu
finansiāli atbalsta
Islande,
Lihtenšteina un
Norvēģija.

