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Atzinumu gatavošanas bums 

Pagājusī nedēļa eLPA ir pagājusi gatavojot atzinumus Finanšu ministrijai un Valsts 

kancelejai. Finanšu ministrijai gatavojām divus atzinumus par struktūrfondu ieviešanas 

nosacījumiem, iekļaujot nosacījumus partnerībai starp valsts iestādēm un biedrībām un 

nodibinājumiem, kā arī aicinot ministriju paplašināt finansējumu saņēmēju loku, 

nosakot, ka NVO ir piemērot finansējuma saņēmēji tādām aktivitātēm, kā: 

 e-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības un izmantošanas 

iespējas; 

 e-iespējas; 

 digitālā satura izveide muzejos; 

 radošo un kultūras industriju eksportspēja; 

 nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību, 

saglabājot bioloģisko daudzveidību un aizsargājot ekosistēmas; 

 veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū; 

 pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai; 

 tehnoloģijas un pielāgojumi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaujošai 

attīstībai, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas attīstība; 

 nodrošināt vispārējās izglītības pieejamību un satura pilnveidi; 

 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, t.sk. uzņēmējspējas, līdera 

spējas, radošums, IKT un svešvalodu prasmes; 

                                                           
 Esošajā dokumenta projektā NVO nav noteikti kā finansējuma saņēmēji. 
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 jauniešu apmācību īstenošana jauniešu centros jauniešu sociālajai iekļaušanai 

un konkurētspējai darba tirgū; 

 pieaugušo izglītības nodrošināšana iedzīvotāju profesionālās kompetences 

pilnveidei. 

Atzinuma gatavošanā tika izmantoti aptaujas rezultāti par Līdzdalības konsorcija 

dalībnieku sadarbības partneru pieredzi ES struktūrfondu plānošanā nākamajam 

periodam Igaunijā, Lietuvā, Īrijā, Kiprā, Slovēnijā, Somijā un Horvātijā. Aptauja 

sniedza šādus secinājumus: 

1. nacionālā līmenī organizācijas, kas darbojas interešu aizstāvības jomā, ir 

iesaistītas ES struktūrfondu 2014. – 2020. gadam plānošanas procesos; 

2. organizāciju iesaiste, lielākoties, notiek sniedzot priekšlikumus nozaru 

ministrijām un valdībai kopumā, kā arī piedaloties sanāksmēs, ko organizē 

valdība; 

3. tikai piektajā daļā gadījumu organizācijas saņem atgriezenisko saiti no 

ministrijas, valdības par to iesniegtajiem priekšlikumiem; 

4. 55,5% gadījumu organizācijas būs ES finansējuma saņēmēji no 2014. – 

2020.gadam, jo īpaši šādā aktivitātēs: 

a. kopienas virzīta vietējā attīstība; 

b. cilvēktiesību un pilsonisko tiesību aizsardzība; 

c. NVO formālo un neformālo tīklu veidošana un stiprināšana un 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšana; 

d. iedzīvotāju aktivizēšana cīņai pret korupciju; 

e. kultūra, izglītība, jaunatne un sociālā joma. 

5. trešdaļa no respondentiem atbildējuši, ka nākamajā plānošanas periodā būs 

pieejams ES finansējums NVO kapacitātes stiprināšanai un interešu aizstāvības 

aktivitātēm (50% respondentu nav informācija); 

6. trešdaļa no respondentiem snieguši atbildi, ka ES struktūrfondu ieviešanas 

uzraudzībai NVO būs pieejams finansējums no Tehniskās palīdzības resursiem 

(40% respondentu nav informācija). 

Savukārt, Valsts kancelejai ir sniegts atzinums par Valdības un NVO memoranda un tās 

padomes projektiem. 

 

Drošumspējas aģenti 

Aicinām Tevi iepazīties ar eLPA direktores Rasmas Pīpiķes sagatavoto rakstu par NVO 

sektora lomu sabiedrībā. Šis raksts ir turpinājums trīs rakstu sērijā par „sauso atlikumu” 

nevalstisko organizāciju sektorā. Nevalstisko organizāciju sūtība ir daudz plašāka, nekā 

tikai tās kvantitatīva darbības izteikšana skaitļos un mērvienībās. Svarīgi arī, kādu 

ietekmi tās atstāj uz indivīdiem atsevišķi un uz sabiedrību kopumā. Raksts ir pieejams 

šeit. 

Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa 

sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības 

integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

                                                           
 Informācija iegūta no aptaujas, ko eLPA un Līdzdalības konsorcijs rīkoja sadarbības partneriem ES 

dalībvalstīs no š.g. 30.jūlija. 
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Aptauja par Rīgas akustisko karti!  

Vēl tikai līdz trešdienai 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.  

 
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. 

        

Pārdodam datoru 

Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse rīcībā ir mazlietots portatīvais dators, kurš meklē 

jaunu īpašnieku. Datora parametri: ThinkPad R50e (1834-S5G), Celeron M 360 

(1.4GHz), 512MB RAM, 40GB 5400rpm HDD, 15in 1024x768 LCD, Intel Extreme, 

CD-RW/DVD-R Multi-Burner, Intel 802.11bg wireless(MPCI), Modem(CDC), 10/100 

Ethernet(LOM), 6 cell Li-Ion battery, WinXP Home. Cena: 45.00 Ls. Interesentus 

lūdzam rakstīt uz e-pastu alianse@nvo.lv vai zvanīt pa tālruni 67846464 

 

 

 
 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Uzsākts atbalsta projekts cilvēku tirdzniecības mazināšanai  

05.07.2013. biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir uzsākusi projektu „Biedrības 

„Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības 

mazināšanai Latvijā”. Tā mērķis ir palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības 

ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības 

institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Projekta norises 

laiks: 2013. gada 5. jūlijs – 2015. gada 30. jūnijs. Plānots, ka projekta programma tiks 

īstenota visā Latvijā, realizējot dažādas aktivitātes: biedrības iesaistīšanos sadarbības 
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tīklos; līdzdalības veicināšanu rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas 

procesos; konsultatīvi-informatīvā tālruņa līnijas darbības nodrošināšanu; speciālistu 

supervīzijas nodrošināšanu; NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības 

mazināšanai izveides uzsākšanu; biedrības biedru, darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes 

celšanu; papildus finansējuma avotu piesaisti biedrības aktivitāšu nodrošināšanai; 

brīvprātīgā darba popularizēšanu. Kā mērķa grupa projektā tiks iesaistītas NVO, valsts 

pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēktirdzniecības jautājumiem, 

„Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. Projekts tiek īstenots, izmantojot 46 666 EUR 

piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta 

starpniecību un biedrības līdzfinansējumu. 

 

Ekoskolu vasaras forums  

Laika posmā no 12.-17. augustam norisināsies Vides izglītības fonda rīkotais Ekoskolu 

vasaras forums skolotājiem un skolēniem, kas notiks Dzērves pamatskolā, Cīravā,  kur 

vienuviet pulcēsies Ekoskolu aktīvākie pārstāvji un vides eksperti. Šogad Ekoskolu 

foruma temats ir ilgtspējīgs patēriņš un dzīvesveids, kas sevī ietver gan patēriņa un 

ražošanas paradumus, globālās vides problēmas, gan ilgtspējas vadlīnijas skolām, 

darbam ar jauniešiem  u.c. Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu 

programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot 

praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forumā šogad piedalīsies aptuveni 100 

skolēni un vairāk nekā 100 skolotāji no visas Latvijas. Ekoskolu programma ir viens no 

visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš 

Latvijā darbojas jau astoņus gadus. Kopumā Latvijā Ekoskolu programmā šobrīd 

darbojas vairāk nekā 120 izglītības iestādes. Vairāk informāciju par Ekoskolu 

programmu var atrast šeit.  
 

EKL meklē papildspēku darbā ar informāciju un projektiem  

Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” (EKL) meklē papildspēku darbam ar informāciju un 

projektiem. Darba uzdevumi pirmajos mēnešos: darbs ar EKL partneriem, t.sk. jaunu 

partneru meklēšana un projektu izstrāde un vadība; konsultāciju sniegšana un sadarbība 

ar NVO un ekspertiem (t.sk. strādājot, lai iekļautu Latvijas speciālistu pieredzi un 

vajadzības ES dokumentos); projekta publicitātes nodrošināšana, t.sk. darbs ar 

sociālajiem tīkliem; diskusiju un pasākumu organizēšana, dalība EKL viedokļa un 

prezentāciju veidošanā u.tml. CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 1. septembrim: 

“info@eiropaskustiba.lv” ar norādi “Konkurss uz informācijas un projektu speciālista 

amatu”. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Paaugstinās bēgļu profesionālās iemaņas  

01.08.2013. biedrība „Patvērums „Drošā māja”” uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda projektu 

„Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma 

meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Tā mērķis ir nodrošināt 

patvēruma meklētāju, ieskaitot nepilngadīgo personu, bēgļu un personu, kurām piešķirts 

alternatīvais statuss, iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs. Projekta 

ietvaros tiks veicināta mērķa grupas nodarbinātība, piedāvājot profesionālās 

kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projekta ilgums ir 6 

mēneši un budžets LVL 21 787. Lai veicinātu sabiedrības informētību par bēgļu 
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situāciju, problēmām un to risinājumiem, kā arī veicinātu sabiedrības toleranci, projektā 

tiks organizētas tikšanās ar darba devējiem un klientu atbalsta personām, izmantojot 

interneta vidi, par projekta aktualitātēm tiks informēta sabiedrība. Projekta noslēgumā 

tiks organizēts pasākums, kur interesenti tiks iepazīstināti ar labās prakses piemēriem, 

tādējādi mudinot citus darba devējus iesaistīties projekta mērķa grupas nodarbinātības 

veicināšanā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Projekts „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”  

Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” aicina jauniešus vecumā no 18 – 25 gadiem 

piedalīties projektā „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”. Projekts sastāv 

no vairākiem posmiem: 1. posms - individuālās pārrunas ar katru projekta dalībnieku; 2. 

posms - jauniešu apmācības programma; 3. posms - pieredzes apmaiņa; 4. posms - 

individuālās pārrunas ar katru projekta dalībnieku. Programmas mērķis ir  izglītot 

jauniešus par sociālo uzņēmējdarbību, nostiprinot viņos cilvēcisko un valstisko vērtību 

apzināšanos, atbildības un ētikas principus. Interesenti ir aicināti pieteikties pa e-pastu: 

info@biznesa-attistiba.lv. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Krimuldas vasara  

No 2013.g. 5. līdz 14.jūlijam labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” rīkoja vasaras 

nometni „Krimuldas vasara” Piejūras internātpamatskolas izglītojamiem – bērniem un 

jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās atstumtības riskam pakļautiem. 

Jau otro gadu nometne notika Piejūras internātpamatskolas bērniem un jauniešiem, lai 

kopīgi 10 dienas pavadītu radoši un attīstoši darbojoties, ejot pārgājienos, dodoties 

ekskursijās, sarunājoties un aktīvi atpūšoties. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valdība apstiprina izmaiņas darba likumā  

06.08.2013. valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus 

Darba likumā, kas paredz pilnveidot darba tiesiskās attiecības regulējošas normas. Tie 

vēl jāpieņem Saeimā. Likumprojektā precizēti nosacījumi par darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu. Piemēram, precizēta darba sludinājumos un darba līgumā ietveramā 

informācija, kā arī noteikts darba devēja pienākums nodrošināt darba līgumu 

uzglabāšanu un uzrādīšanu pēc uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma. 

Konkretizēti atsevišķi darba samaksas jautājumi gan saistībā ar vidējās izpeļņas 

aprēķināšanu. Vienlaikus LM piedāvā noteikt elastīgākas prasības, izmaksājot samaksu 

par atvaļinājuma laiku, ja darba devējs un darbinieks par to vienojas. LM uzsver, ka 

lielākās grozījumu daļas iniciatori ir sociālie partneri - Latvijas Darba devēju 

konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Likumprojekts ir skatīts arī 

 

 
 

III LATVIJĀ 
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Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē. Vairāk informācijas var atrast 

šeit. 

 

Vides pārskata projekta nodošana sabiedriskajai apspriešanai  

Pagaidu uzraudzības komitejas sekretariāts informē, ka Finanšu ministrija saskaņā ar 

Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” ir nodevusi sabiedriskajai apspriešanai 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros sagatavoto Vides pārskata projektu, 

kas ir izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020. gada 

plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektam. 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiek no 2013.gada 23.jūlija līdz 2013.gada 

1.septembrim. Paziņojums un Vides pārskata projekts ir pieejams šeit.  

 

Erasmus Plus, What’s the fuss?  

Jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu vadītājiem – visiem tiem, kuriem ir 

pieredze īstenot projektus Eiropas Savienības (ES) programmā „Jaunatne darbībā” 

(2007-2013) un kuri vēlas darboties jaunajā programmā ERASMUS+, ir iespēja 

pieteikties partnerības veidošanas aktivitātei „Erasmus Plus, What's the fuss?”, kas 

notiks 2013. gada 1. - 5. decembrī Reikjavīkā, Īslandē. Pieteikšanās: līdz 06. 

septembrim. Partnerības veidošanas aktivitāte „Erasmus Plus, What's the fuss?” tiek 

organizēta, lai sniegtu zināšanas par programmu Erasmus+ un paaugstinātu kompetenci 

tiem jaunatnes darbiniekiem, kuri ir guvuši pieredzi ES programmā „Jaunatne darbībā” 

un kuri vēlas veiksmīgi sagatavoties jaunu projektu izstrādāšanai un iesniegšanai uz 

2014. gada pirmo projektu iesniegšanas termiņu. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Izsludināti kultūras projektu konkursi  

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 23. augustam pulksten 12.00 pieņem projektus 

kultūras projektu konkursā: Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, 

Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina 

un arhitektūras nozarēs. Iespējams iesniegt arī starpdisciplinārus projektus. Projektu 

konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, 

kas atbilst konkursu nolikuma prasībām. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 
 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

LSA sniedz savus ieteikumus  

05.08.2012. Latvijas Studentu apvienība (LSA)  atsaucoties uz LR izglītības un zinātnes 

ministrijas 2013.gada 24.jūlija vēstuli par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības 
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pasākumu plānu 2013.gada 2.pusgadam un 2014.gadam nosūtīja ministrijai atzinumu un 

reizē aicina IZM sniegt komentārus par LSA izvirzītajiem secinājumiem. LSA uzsver, 

ka plānam būtu jābalstās uz skaidrām reformām un kvalitātes vadību augstākajā 

izglītībā. Tāpat LSA vērš uzmanību uz neskaidru jautājumu par finanšu līdzekļu 

pieejamību plāna īstenošanai. Plānā jāņem vērā jebkuru Latvijas augstskolu aspekti, tai 

skaitā reģionu. LSA norāda, ka plānā nav arī atspoguļota mūžizglītības nozīme un tās 

tālākā attīstība augstākās izglītības kontekstā. Pirms virzīt plānu izskatīšanā Ministru 

kabinetā, LSA aicina ministriju organizēt diskusijas. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Konkurss „Starptautiskā Kvalitātes inovācijas gada balva 2013”  

Šogad Latvijas uzņēmumiem jau otro reizi ir iespēja piedalīties konkursā Starptautiskā 

Kvalitātes inovāciju gada balva. Kvalitātes inovāciju balvas mērķis ir palielināt 

inovāciju skaitu, paplašināt inovāciju spektru, paaugstināt inovāciju kvalitāti, kā arī 

padarīt labas inovācijas plašāk zināmas sabiedrībai. Konkurss ir ieguvis plašu 

atpazīstamību Ziemeļvalstīs. Konkursa ideja radās Somijā 2007.gadā, un jau pirmajā 

gadā konkursam pieteicās 34 uzņēmumi. Dalībnieku skaits laika posmā no 2007.gada 

līdz 2012.gadam ir audzis no 34 līdz 130 dalībniekiem. Pieteikšanās konkursam ilgs līdz 

30.septembrim. Vairāk informācijas par konkursu, dalības iespējām un pieteikšanās 

kārtību var atrast šeit.   

 

„MARTA” aicina darbā grāmatvedi  

MARTA ir ideju un inovāciju organizācija, vienīgā sieviešu organizācija Latvijā, kura 

mērķtiecīgi strādā sieviešu tiesību aizstāvībā. MARTA ir atvērta sievietēm neatkarīgi no 

viņu vecuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskās situācijas. MARTA piedāvā 

labus darba apstākļus un interesantu darba pieredzi. Galvenie pienākumi: biedrības 

grāmatvedības pilna uzskaites cikla nodrošināšana; gada pārskata sagatavošana; 

projektu atskaišu sagatavošana; valsts institūcijām, t.sk. Valsts ieņēmumu dienestam, 

iesniedzamo pārskatu sagatavošana un komunikācija ar šīm iestādēm biedrības vārdā. 

Konkurss norisināsies divās kārtās: 1) CV un motivācijas vēstuļu izvērtēšana; 2) 

pārrunas ar pretendentu. CV un motivācijas vēstules sūtīt uz e-pastu: centrs@marta.lv 

līdz 2013.gada 19.augustam. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Seminārs par programmu „Eiropa pilsoņiem”  

20.08.2013. notiks seminārs „“Eiropa pilsoņiem” programmas finansējuma apguves 

iespējas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”, kurā varēs uzzināt par 

aktuālajiem projektiem, kas paredzēti šīs programmas ietvaros, sākot no 2014.gada, kā 

tajos pieteikties, kā arī informāciju par pieteikšanās termiņiem esošajam 2013.gada 

aktivitātēm. Semināra laikā Andrejs Lukins izklāstīs par aktuālajiem projektiem, kas 

plānoti tuvākajā laikā, to, kā pietiekties līdzfinansējumam, kā arī darba grupās kopīgi ar 

moderatoriem varēsiet aizpildīt pieteikuma dokumentus. Seminārs notiek: “Eiropas 

Savienības mājā” Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Konferenču zālē, 2.stāvs. Pretendenti ir 

aicināti pieteikt savu dalību līdz 18.augustam, sūtot informāciju par sevi uz e-pasta 

adresi: solis.tuvak@inbox.lv! Vairāk informācijas var iegūt šeit. 
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Īstenota nometne „Muižas noslēpums”  

Biedrība „Nicole Smile” sadarbībā ar biedrību „Atbalsts Valkai” īstenoja projektu 

„Laimīga vasara”. Projekta ietvaros 20 bērni no trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm no 22. 

līdz 28. jūlijam pavadīja laiku nometnē „Muižas noslēpums”. Biedrība „Nicole Smile” 

nodrošināja nometnes dalībniekus un to finansiālu atbalstu, bet biedrība „Atbalsts 

Valkai” noorganizēja nometni. Atsauksmes no bērniem ir ļoti pozitīvas gan par 

pasākumiem un ekskursijām, gan par ēdināšanu. Visvairāk patika sporta diena, 

diskotēka un noslēpumu atklāšana. Bērni novērtēja pasākumus nometnē uz 9 ballēm pēc 

10 balles skalai. 

 

Saruna par Biznesa attīstības fonda iniciatīvām  

16.08.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Šoreiz pārraides tēma būs viss par Biznesa attīstības fonda iniciatīvām sociālās 

uzņēmējdarbības jomā. Interaktīvā diskusija būs vērojama interneta vietnē 

www.nvotv.lv un tajā piedalīsies Biznesa Attīstības fonda valdes locekle Elvita 

Rudzāte. Projekta organizatori aicina visas ieinteresētās nevalstiskās organizācijas sūtīt 

ierosinājumus NVO TV, kādus aktuālos jautājumus un kādas tēmas būtu nepieciešams 

aktualizēt nākošajās pārraidēs. 

 

„Mērķē augstāk!” 

Rīgas reģiona jauniešu apmācības 2 daļās „Mērķē augstāk!” organizē Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais 

fonds”. 1.daļa notiks  viesu namā „Villa Dole”, Auči, Salaspils novads, Doles sala 

(6.-8. septembrī), un 2.daļa - 2013. gada 11.-13. oktobrī, viesu namā „Debesu bļoda”, 

Brahmaņi, Ogresgala pagasts, Ogres novads. Apmācību mērķis ir apzināties savas 

iespējas atrast savu mērķi un arī sasniegt to jeb kā sasniegt to, ko vēlies tieši tu! 

Dalībnieku profils: Rīgas reģiona (Rīgas, Jūrmalas, bijušo Rīgas, Tukuma, Ogres, 

Limbažu rajonu) jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Dalībnieku atlasē priekšroka 

tiks dota jauniešiem, kuri iepriekš nav piedalījušies neformālās izglītības projektos un 

apmācībās. Apmācību dalībnieku skaits ierobežots. Apmācības notiks divās daļās, katru 

reizi pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai varētu piedalīties apmācību abās daļās un visas 

dienas! Apmācības ir bez maksas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Ziedojumu piesaistīšanas konsultācijas  

Charity Fundraising Ltd ir vadošā organizācija Lielbritānijā ziedojumu piesaistīšanā. 

Organizācijas konsultanti piedāvā dažāda veida konsultācijas par ziedojumu 
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piesaistīšanu, sākot no mērķauditorijas pētniecības beidzot ar ziedošanas kampaņām. 

Vairāk informāciju par organizāciju ar atrast šeit. 

 

Lietuvas prezidentūra ES Padomē  

Jau gandrīz divus mēnešus ES Padomes prezidējošās valsts ir Lietuva. Šajā laikā jau ir 

notikuši vairāki pasākumi ne tikai Lietuvā, bet visā Eiropā. Sekojot līdzi notikumu 

kalendāram var uzzināt par aktualitātēm. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

Seko eLPA jaunumiem arī citur: 
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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 

Aktivitāte ir projekta „NVO interešu aizstāvības 

nodrošināšana nacionālā līmenī” aktivitāte un to finansiāli 

atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu 

„NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un 

Latvijas valsts, administrē Sabiedrības integrācijas fonds. 

www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org  
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