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Vasaras akadēmija notiks 2014. gadā 

eLPA izsaka lielu paldies visiem tiem, kas zvana un raksta un jautā par iespēju 

piedalīties Alianses ikgadējā Vasaras akadēmijā nevalstisko organizāciju vadītājiem. 

Diemžēl šogad Vasaras akadēmija nenotiks, tomēr informējam, ka ar jaunu un spēcīgu 

programmu tā atgriezīsies 2014.gadā. Un tomēr atgādinām, ka atbalstu no Alianses vari 

saņemt katru dienu. 

 

Līdzdalības konsorcija dalība „sāgā” par struktūrfondiem turpinās 

Līdzdalības konsorcija dalībnieki piedalījās Finanšu ministrijas rīkotās sanāksmēs par  

ES struktūrfondu prioritārajām jomām: 

• par vides, energoefektivitātes, IKT, ceļu infrastruktūras un pilsētvides 

jautājumiem; 

• par sociālo iekļaušanu un izglītības jautājumiem; 

• par uzņēmējdarbību un inovācijām (tajā skaitā radošajām industrijām). 

Sanāksmju laikā dalībnieki ieguva aktuālo informāciju par nākamajiem soļiem 

saskaņošanas procesā, kā arī ieskatu nesaskaņās par jautājumiem starp ministrijām, 

ministrijām un NVO.  

Papildus ir noskaidrojies, ka Finanšu ministrija pirms sanāksmēs ir tikusies ar LDDK, 

LABAS, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un LTRK, lai 

rastu kompromisu dažādos jautājumos. Diemžēl NVO šajā „piecieniekā” nebija 

aicinātas piedalīties. Tādējādi pastāv risks, ka sociālās un izglītības jomas jautājumi 

(piemēram, de-insticionalizācijas jautājumi) paliks publisko iestāžu nevis biedrību un 
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nodibinājumu atbildības sfēra un – piedāvātās aktivitātes izpildei biedrībām un 

nodibinājumiem būs tādas, ko NVO kapacitāte neļaus veikt.  

 

Iesaisti aptaujā savus partnerus no ES dalībvalstīm! 

Pagājušās nedēļas vidū Līdzdalības konsorcijs aicināja savas partnerorganizācijas un ES 

NVO tīklus iesaistīties aptaujā par ES struktūrfondu plānošanu ES dalībvalstīs un NVO 

iesaisti šajā procesā. Aicinām arī Tevi līdz 8.08.2013. iesaistīties šajā aktivitātē un 

nosūtī aptauju savam ES NVO sadarbības tīklam vai partneriem kādā no ES 

dalībvalstīm: http://www.surveymonkey.com/s/BCH5J5X. 

Iegūtās atbildes radīs pilnīgāku priekšstatu par situāciju citās dalībvalstīs un ļaus 

Līdzdalības konsorcijam izstrādāt atzinumu par dokumentiem, kas noteikts ES 

struktūrfondu investīcijas Latvijā laika periodā no 2014. – 2020.gadam. NVO sektoram 

tas ir būtiski divu iemeslu dēļ: pirmkārt, lai ES struktūrfondi atbalstītu aktivitātes, kas 

nozīmīgas noteiktām kopienām, sabiedrības grupām un otrkārt, lai investīcijas būtu 

pieejamas arī sektorā. 

 

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai nav jaunās politikas 

iniciatīva 

Informējam, ka jūlija mēnesī Pārresoru koordinācijas centrs un Finanšu ministrija 

vērtēja ministriju un neatkarīgo iestāžu iesniegtos priekšlikumus jaunu politikas 

iniciatīvu ieviešanai turpmākajos trijos gados. Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto 

informāciju – kopā ministrijas iesniegušas 95 priekšlikumus. 

Vislielāko priekšlikumu skaitu JPI-administratīvās kapacitātes stiprināšanas 

pasākumiem ir iesniegušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un 

Labklājības ministrija, katra iesniegusi 11 priekšlikumus, savukārt Sabiedrības 

integrācijas fonds, Kultūras ministrija un Centrālā vēlēšanu komisija iesniedza vienu 

priekšlikumu.  

Iesniegtajiem priekšlikumiem bija jāatbilst uzstādījumiem, kas noteikti NAP2020 un 

Valsts aizsardzības koncepcijai. NAP2020 atbilst 138 priekšlikumi jeb 56% no visiem 

iesniegtajiem priekšlikumiem un 2014.gadā veido 394,1 milj. latu jeb 79%, 2015.gadā – 

556,1 milj. latu jeb 80% un 2016.gadā 739,2 milj. latu jeb 82%. Savukārt atbilstoši 

NAP2020 definētajiem prioritātēm ministriju priekšlikumi sadalās šādās prioritātēs: 

 

• „Tautas saimniecības izaugsme” 23 priekšlikumi, kas veido 16%, un 2014.gadā 

veido 31,8 milj. latu jeb 8%, 2015.gadā – 37,7 milj. latu jeb 8%, 2016.gadā – 

31,6 milj. latu jeb 4%;  

• „Cilvēka drošumspēja” iesniegti 47 priekšlikumi, kas veido 34% un 2014.gadā 

veido 77,1 milj. latu jeb 20%, 2015.gadā – 90,6 milj. latu jeb 16% un 2016.agdā 

126,8 milj. latu jeb 17%;  

• „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” iesniegti 34 priekšlikumi, kas veido 25%, un 

2014.gadā veido 78,5 milj. latu jeb 20%, 2015.gadā – 118,6 milj. latu jeb 21% 

un 2016.gadā – 160,5 milj.latu jeb 22%;  

• vairākiem NAP2020 virzieniem atbilst 34 priekšlikumi jeb 25%, kas 2014.gadā 

veido 206,6 milj. latu jeb 52%, 2015.gadā – 309,2 milj. latu jeb 55%, 2016.agdā 

– 420,3 milj. latu jeb 57%.  
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Kā eLPA informēja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis, Kultūras ministrijas 

sniegtie priekšlikumi par atbalsta sniegšanu pilsoniskās sabiedrības attīstībai ir bijuši 

nepilnīgi attiecībā pret Nacionālā attīstības plāna2020 minētajiem uzstādījumiem un 

tādēļ nav saņēmuši augstas rekomendācijas to ieviešanai. 

Aicinām iepazīties ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju šeit. 

 

Aptauja eLPA ziņu lapas "Nesēdi tumsā!" lasītājiem 

Latvijas Pilsoniskās alianses veidotā ziņu lapa "Nesēdi tumsā!" ir informācijas resurss 

nevalstiskajām organizācijām un visiem, kas atbalsta NVO sektora darbību. Tāpēc 

mums ir ļoti svarīgs Tavs viedoklis par ziņu lapas lasīšanas paradumiem. Aicinām Tevi 

aptaujā atbildēt uz dažiem jautājumiem par ziņu lapu. Priecāsimies, ja ierosināsi kādus 

uzlabojumus vai jaunas tēmas, par kurām Tu gribētu uzzināt vairāk! 

 

Veidojam kopā Rīgas akustisko karti!  

Rīgas NVO inkubatora dalībnieks  - biedrība „Resilience” sadarbībā ar Latvijas 

Pilsonisko aliansi, lūdz Jūs veltīt laiku (apmēram 10 minūtes) aptaujas anketas 

aizpildīšanai par vides trokšņa jautājumiem Rīgā. Iegūtie dati tiks izmantoti projekta 

„Jaunu pilsētvides trokšņa pārvaldības pieeju veicināšana Rīgā” īstenošanai un vides 

trokšņa jautājumu risināšanas veicināšanai Rīgā. Lūgums aizpildīt aptauju lidz 

š.g.9.augustam. 

 
Aktivitāte tiek īstenota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu 

projekta „Tilts 2013” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Aicinājums atbalstīt Atmodai veltītu vitrāžu  

Šobrīd norit darbs pie jaunās Rīgas Doma vitrāžas "Ar degsmi par brīvu Latviju", kas 

veltīta Latvijas neatkarības atjaunošanai. Jaunā vitrāža atradīsies Marijas kapelā, un tā 

būs vieta, kur cilvēki varēs uzkavēties, pieminot Atmodas laika notikumus. Paredzēts, 

ka vitrāža būs labi saredzama no Doma laukuma, šādi atgādinot par barikāžu 
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notikumiem ikvienam garāmgājējam un pilsētas viesim. Jauno vitrāžu plānots atklāt līdz 

2014. gadam. Video sižets par vitrāžu. Jaunās vitrāžas izveidei nepieciešami 70 000 

LVL, kurus akcijas organizatori plāno savākt no Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem. 

Šobrīd ziedojumos ir iegūti vairāk kā 36 000 LVL. Biedrība Ascendum aicina atbalstīt 

un ziedot jaunās Rīgas Doma vitrāžas "Ar degsmi par brīvu Latviju" izveidei, kopā 

radot jaunu un iedvesmojošu, Latvijas otrās neatkarības atgūšanas piemiņas simbolu. 

Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Bezmaksas juridiskās konsultācijas vides tiesību jautājumos  

Biedrība „BALTA DABA” piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas biedrībām vides 

tiesību jautājumos. Konsultācijas pieejamas darba dienās iepriekš sazinoties. Kontakti: 

Ģirts Baranovskis, tel.nr. 26141259, e-pasts: dababalta@gmail.com  
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ finanšu instrumenta programmas 

“NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”.  

 

Eiropas mēdiju pārstāvju tikšanās biedrībā DIA+LOGS 

Eiropas Komisija (EK) gatavojas izstrādāt un pieņemt jaunu dokumentu par legālo 

narkotiku ierobežošanu.  Lai lēmumi būtu praksē balstīti ("evidence-based"), ir 

nepieciešama reālās situācijas izpēte. Šī iemesla dēļ Eiropas mēdiju pārstāvji devās uz 

Latviju un DIA+LOGS centrā beidzot "atrada meklēto" - iespēju nointervēt cilvēku, 

kurš ir lietojis gan legālās, gan nelegālās narkotikas - spice, legalise un citas. 

DIA+LOGS klients piekrita dalīties ar savām izjūtām un pieredzi. Žurnālisti sarunu 

vērtējā kā ļoti nozīmīgu, informatīvu un reālo situāciju atainojošu. Iegūtie dati tiks 

apkopoti un septembrī sižets būs pieejams plašākai publikai. Biedrība DIA+LOGS 

izsaka cerību, ka šis materiāls, interviju ieskaitot, kādam palīdzēs aizdomāties vai ir 

vērts sākt lietot apreibinošās vielas - lai cik pieejamas un it kā "nekaitīgas" tās arī 

nebūtu. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Meklē dalībniekus projekta braucienam uz Itāliju  

Fonds Sabiedrībai meklē  2 cilvēkus projekta braucienam uz Itāliju. Projekta nosaukums 

- "Be Young, Be Citizen", kurā tiks pārstāvētas astoņas valstis.  Brauciens notiks no š.g. 

23. – 29. oktobrim. Tēma  -  neformālā izglītība, kā veidot sadarbību, projektu vadība 

utt. Tiek 100% apmaksāta uzturēšanās (viesnīca, ēdināšana), 70% apmaksāts 

ceļš. Aviobiļetes jāpērk pašiem. Vecuma ierobežojums: no 18 gadiem. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas projekts  

Jau ceturto gadu, pateicoties „ ABLV Charitable Foundation”  atbalstam, Latvijas SOS 

Bērnu ciematu  asociācijas ģimeņu stiprināšanas projekts Olaines novadā īstenoja 3 

diennakšu bilingvālu (latviešu/ krievu valodā) nometni „Talantu fabrika „Satekās”” 

Olaines novada ģimenēm, kuras iesaistījušās projektā. Šogad kārtējā ģimeņu vasaras 

nometne norisinājās Vecumnieku novada viesu mājā „Satekas” no 22.jūlija līdz 

24.jūlijam. Nometnē piedalījās pārstāvji no deviņām ģimenēm – 18 bērni un 13 vecāki. 

Šogad nometnes tēma bija iekšējo resursu, talantu atklāšana, atpazīšana un izmantošana, 

kas bija ietērpta nometnes nosaukumā „Talantu fabrika „Satekās””. Visas aktivitātes 

tika orientētas uz katra dalībnieka iekšējo resursu apzināšanu un atraisīšanu - spēles, 
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praktiskas nodarbības, grupu darbi ar mākslas terapijas un citu terapijas elementu 

izmantošanu, sportiskas aktivitātes (alpīnisma trase u.c.). Vairāk informāciju var iegūt 

šeit. 

 

Fotogrāfiju izstāde „Ērgļi pāri robežām”  

Latvijas Dabas fonda un Igaunijas Ornitoloģijas biedrības veidotā lielizmēra fotogrāfiju 

izstāde „Ērgļi pāri robežām” šobrīd tiek izstādīta Ērgļu saieta namā - Rīgas ielā 5, 

Ērgļos. Ērgļos izstāde būs skatāma līdz 14. augustam, bet pēc tam tā ceļos uz 

Veclaicenes pagasta Kornetiem. Izstāde ir foto stāsts par divu retu un aizsargājamu 

plēsīgo putnu – jūras ērgļa un zivjērgļa – dzīves stāstiem. Izstādē redzami ērgļu portreti, 

mājas un ģimenes, kā arī medību stāsti. Fotogrāfiju autori ir Igaunijas un Latvijas dabas 

fotogrāfi.  Izstāde „Ērgļi pāri robežām” ir ceļojoša izstāde, kas veidota divās kopijās un 

vienlaikus ir apskatāma arī Igaunijā. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Jaunatnes organizāciju pikniks!  

09.08.2013. Latvijas Jaunatnes padome (LJP) organizē pikniku uz AB dambja Rīgā. 

Pasākuma mērķis ir veidot savstarpējo sadarbību LJP un jaunatnes organizāciju starpā. 

Pasākuma ietvaros plānots izrunāt sekojošus jautājumus: LJP darbība, ko sagaida no 

LJP dalīborganizācijas; Komunikācijas +/-, iespējamie risinājumi; Sadarbības iespējas 

organizāciju starpā (projekti, darba grupas, finansējuma piesaiste, izaugsmes iespējas). 

Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

 

 

 
 

 

 

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu konkursus  

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 

attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija". 

Publiskais finansējums 8 340 000 LVL, īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija. 

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas 

pamatlīdzekļu iegādei, ir četri mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - 

astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

LAD izsludina arī atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 

programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības 

radīšana". Devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums bioloģiskai pārstrādei ir       

3 000 000 LVL un gaļas pārstrādes uzņēmumiem kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu 

iegādei 2 000 000 LVL. Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veiktas 

investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība 
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un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada 

17.septembrim. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Valsts kancelejas diskusiju dokumenti  

Šeit var iepazīties ar paziņojumu par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas 

dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā. 

 Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru 

vienkāršošanai privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu 

glabāšanas jomā (priekšlikumus var iesniegt līdz 2013.gada 18.augustam) 

 Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memorands un 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes nolikuma projekts (priekšlikumus var iesniegt līdz 

2013.gada 12.augustam) 

 Priekšlikumi Ministru kabineta kārtības ruļļa vienkāršošanai: izmaiņas projektu 

izsludināšanas un saskaņošanas kārtībā (priekšlikumus var iesniegt līdz 

2013.gada 30.augustam) 

Vairāk informācijas var iegūt šeit. 
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Maizes rieciens aicina labdarības organizācijas  

Lai gan trūcīgo personu skaits sarūk, tomēr joprojām Latvijā ir vairāki tūkstoši cilvēki, 

kuri uz savu vienīgo dienas silto maltīti var paļauties labdarības organizāciju zupas 

virtuvēs. No 2013. gada rudens Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk labdarības 

programmu „Maizes rieciens” ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām 

personām gada saņemt regulāru, siltu maltīti. Īpašs atbalsts iecerēts bērniem, 

sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta nauda aktivitātēm, 

kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā. 

Tuvojoties 2013./2014. gada aukstajiem mēnešiem, Borisa un Ināras Teterevu fonds 

aicina labdarības organizācijas iesniegt pieteikumus līdzfinansējumam zupas virtuvju 

darbībai visā Latvijā. Pieteikumus pieņem līdz 2013. gada 26. augustam. Interesenti tiek 

aicināti uz informatīvo semināru 2013. gada 14. augustā plkst.14.00 Rīgā, iepriekš 

piesakot dalību pa e-pastu: maizesrieciens@teterevufonds.lv. Norises vieta un laiks tiks 

paziņots atsevišķi. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 
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Brīvprātības māja  

02.08.2013. „Brīvprātības mājā” notika noslēguma pasākums, kas pulcināja viesus un 

sadarbības partnerus no „Brīvprātības platformas” organizācijām. Pasākuma laikā 

notika pirmā brīvprātīgā darba apliecinājumu pasniegšanas ceremonija. Radošā 

apvienība jauniešiem „TREPES” attīstīja aktivitāšu projektu „Brīvprātības mājā”, kurā 

iesaistījās gan biedrības jaunieši, gan Valdemāra ielai tuvākajā apkārtnē dzīvojošie 

jaunieši, kuri vēlējās izprast savu brīvprātību un vēlmi aktīvi darboties! Jaunieši kopā ar 

atbalsta personām iesaistījās brīvprātīgos darbus Rīgā gan brīvā dabā, gan dzīvnieku 

patversmē, gan pilsētvidē, gan palīdzošajos darbos Latvijas Neredzīgo bibliotēkā. Visi 

kopīgi rīkoja arī NVO tīklošanās un brīvprātīgā darba popularizēšanas dienu 

„Brīvprātības platforma”, atpūtās un pieņēma lēmumu-darboties tālāk kā 

brīvprātīgajam! Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

Jaunieši piedalījās apmaiņas projektā Lietuvā 

No 22. jūlija līdz 30. jūlijam septiņi jaunieši no Iecavas SOS jauniešu mājas kopā ar 

pedagogu piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā „Eco City”, kas 

norisinājās Lietuvā, Traķu rajonā. Jauniešu apmaiņas projektā kopā piedalījās 32 

dalībnieki no četrām valstīm Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Itālijas. Projekta tēma 

bija par vidi un vides piesārņojumu. Dažādās nodarbībās dalībniekiem bija iespēja 

uzzināt aktuālās vides problēmas un to risinājumus projekta partnervalstīs. Jaunieši 

praktiski mēģināja izzināt dzeramā ūdens patēriņa daudzumu ikdienā un meklēja 

risinājumus tā ietaupīšanai. Projekta noslēgumā jaunieši īstenoja publisko pasākumu 

Viļņā, lai apkārtējiem iedzīvotājiem vēstītu par projektu un vides piesārņojuma 

problēmām. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

 

Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai Igaunijā  

Viens no Igaunijas nevalstisko organizāciju mērķiem ir stiprināt demokrātiskās vērtības 

un veicinātu cilvēktiesības. Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas 

atbalstu Igaunijas NVO ir piešķirti 2.300.000 €, kuru pārvalda Open Estonia 

Foundation. 75% no atbalsta summas ir atvēlēti projektiem, kas aptver vienu vai 

vairākas no trim galvenajām prioritārajām jomām: Stiprināt demokrātiskās vērtības un 

veicināt cilvēktiesības; Attīstīt aizstāvības un sargsuņa lomu Igaunijas NVO; Stiprināt 

kopējo Igaunijas NVO kapacitāti. Atlikušie 25% tiek piešķirti kapacitātes stiprināšanai. 

Finansējums tika piešķirts 36 dažādiem projektiem.  

Vairāku Igaunijas NVO projektu mērķauditorija ir bērni un jaunieši, piemēram, 

projekts, ko veic organizācija Lahedad Naised Lahedalt mērķis ir palielināt jauniešu 
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izpratni par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību, veicināt interesi par politiskajiem 

procesiem. Visā projekta laikā jaunieši piedalās demokrātijas skolā, kur viņi mācās par 

NVO organizēšanu un vadīšanu.  

 

Bezmaksas interneta instrumenti  

Nonprofit Tech for Good ir apkopojis 111 zemu cenu vai bezmaksas tiešsaistes resursus 

un instrumentus, kas pieejami internetā. Šajā uzskaitījumā ir pārstāvēti dažāda veida 

rīki, kas ir lietojami aplikāciju, programmas un noformējuma veidā. Piemēram, Storify 

ir instruments, kas ļauj viegli meklēt informāciju vairākos sociālos tīklus par konkrētu 

tēmu. Bet Wordle ir tiešsaistes rīks, kas ļauj viegli izveidot vārdu mākoņus dažādās 

krāsās un formās. Vairāk par instrumentiem var atrast šeit. 

 

Forums jauniešu sadarbības veicināšanai  

No 22.oktobra līdz 25. oktobrim Kauņā, Lietuvā notiks jaunatnes partnerības forums - 

The Eastern Partnership Youth Forum. Pieteikties forumam var līdz 5. septembrim. 

Dalībnieku pieteikuma formas var atrast vietnē www.youthforum2013.eu. Foruma 

mērķis ir sniegt lielāku atpazīstamību Eastern Partnership un Youth in Action 

programmām. Diskutējamās tēmās būs par to, kā uzlabotu jauniešu darba atzīšanu un 

neformālo mācīšanos; kā paaugstināt neformālās izglītības kvalitāti un redzamību. 

Forumā paredzēts pulcināt aptuveni 200 jauniešus, jaunatnes darbiniekus, jaunatnes 

pētniekus un politikas veidotājus. 

 

 

Seko eLPA jaunumiem arī citur: 

 

            

 

                  

                                              elpa_riga 

 
Šis ir bezmaksas ziņu izdevums, kuru variet brīvi pārsūtīt arī citiem, kam tas varētu būt noderīgi.  

Aicinām Tevi sūtīt informāciju e-ziņām uz e-pastu alianse@nvo.lv 

Ziņas drīkst brīvi pārpublicēt un citēt, bet obligāti norādot atsauci uz Latvijas Pilsonisko aliansi! 
Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA), Reģ. Nr. 40008087708. 

Ja turpmāk nevēlaties saņemt šo izdevumu, lūdzu, informējiet par to, rakstot uz alianse@nvo.lv 
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Ziņu lapa veidota projekta „NVO interešu aizstāvības 

nodrošināšana nacionālā līmenī” ietvaros. Projektu 

finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  
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