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Valsts budžets ietekmē NVO darbību 

Iepriekšējā nedēļā valdība konceptuāli apstiprināja dokumentu - informatīvais ziņojums 

„Nodokļu ieņēmumus 2014.-2016.gadam ietekmējošie nodokļu politikas pasākumi”. 

eLPA ziņojumā identificēja ziņas, kas būtiski ietekmētu nevalstisko organizāciju 

darbību jau sākot ar 2014. gadu. Dokumenta 3.1.1. punktā Finanšu ministrija 

paredzējusi šādu pasākumu: „Biedrību un nodibinājumu likumā, paredzot pienākumu 

biedrībām un nodibinājumiem reģistrēt komercsabiedrību, ja biedrības un 

nodibinājuma ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārskata gada laikā 500 reizes 

pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam”. 

eLPA sagatavoja atzinumu, ko iesniedza Valsts Kancelejas vadītājai Elitai Dreimanei 

un Valdības un NVO sadarbības memoranda padomes NVO pārstāvjiem. Ar atzinumu 

aicinām iepazīties šeit. eLPA uzskata, ka  minētā punkta ietekme uz NVO sektora 

darbību būs cieši saistīta ar formulējuma „saimnieciskā darbība” interpretāciju valsts 

institūcijās. Ņemot vērā eLPA sniegto atzinumu, eLPA piedalīsies arī Minstru kabineta 

sēdē, kas notiks 20.08.2013. Ar pilnu minētā ziņojuma tekstu variet iepazīties šeit. 

 

Mērīsim sociālo kapitālu 

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

sektora lomu sabiedrībā. Šis ir pēdējais raksts par sauso atlikumu nevalstisko 

organizāciju sektorā. Rakstā uzsvars likts uz nevalstisko organizāciju lomu sociālā 

kapitāla veidošanā un to, cik būtiski ir apkopot un analizēt informāciju, identificējot tos 

aspektus, kas var palīdzēt veicināt sociālā kapitāla pieaugumu. Raksts pieejams šeit. 

 
 

I ALIANSĒ 
 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://nvo.lv/site/attachments/19/08/2013/Atzinums_budz_info_zin16082013.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/19/08/2013/zinojums.pdf
http://politika.lv/article/izmerams-socialais-kapitals
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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. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Piekrastes balvu iegūst Limbažu Lielezera peldvieta!  

Šovasar pirmo reizi Latvijā Vides izglītības fonds kampaņas Mana Jūra ietvaros aicināja 

iedzīvotājus piedalīties Latvijas labākās un iedzīvotāju iemīļotākās peldvietas 

noskaidrošanā. Labākās peldvietas titulam jeb Piekrastes balvai tika izvirzītas 

apsaimniekotās peldvietas no Rīgas, Jūrmalas, Ventspils, Liepājas, Daugavpils, 

Jēkabpils, Saulkrastiem, Limbažiem, Kuldīgas un Engures. Visas šīs labākās peldvietas 

ir labiekārtotas un sevi pierādījušas ar izcilu apsaimniekošanas kvalitāti, iegūstot Zilā 

Karoga ekosertifikātu vai Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu. Rezultātā 

uzvarētāja titulu ar vairāk nekā 6000 balsīm ieguva Limbažu Lielezera peldvieta, kurā 

tiks uzstādīts recycled dizaina soliņš – simbols iedzīvotāju atzinībai, priekam un vēlmei 

uzturēties šajā vietā. Soliņš tiks veidots sadarbojoties mēbeļu dizaineriem JUBKA un 

riteņu meistariem no Rīgas Darbnīca. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Pastkaršu dizaina konkurss  

Sorosa fonds – Latvija un Jesajas Berlina biedrība izsludina pastkaršu dizaina konkursu 

„Es esmu Jesaja Berlins un es nāku no Rīgas”, lai atzīmētu filozofa un ideju vēsturnieka 

Jesaja Berlina dienu Rīgā 2013. gada 9. oktobrī. Dizaina konkursā aicināti piedalīties 

jaunie mākslinieki, dizaina profesionāļi un citi radošie entuziasti, kas ir gatavi vizualizēt 

slavenā rīdzinieka idejas un atziņas. Labākos darbus izvērtēs gan konkursa žūrija, gan 

iedzīvotāji balsojumā sociālajos tīklos. Dizaina skice līdz 9. septembrim ir elektroniski 

jāiesniedz pa e-pastu berlins@sfl.lv, bet tā var būt veidota gan datorā, gan ar roku. Līdz 

ar konkursa darbu dalībniekam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis. Katrs 

dalībnieks var iesniegt līdz trim dažādām skicēm. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 
 

Piesakies projektam Walking to WILD10  

Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar vairākām Eiropas organizācijām rīko apmaiņu un 

konferenci WILD10 Spānijā, Salamancā. WILD10   (World Wilderness Congress) ir 

pasaules viens no garākajiem un dažādākajiem vides forumiem, kas fokusējas uz 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/piekrastes-balvu-ieg-st-limba-u-lielezera-peldvieta
http://www.sfl.lv/public/index.html
mailto:berlins@sfl.lv
http://www.sfl.lv/public/30673.html?utm_source=SFL+jaunumu+sa%C5%86em%C5%A1ana&utm_campaign=e5bcdb0e47-Jaunumi_26022013&utm_medium=email&utm_term=0_29453faa61-e5bcdb0e47-14996345
http://www.homoecos.lv/lat/
http://www.wild.org/main/world-wilderness-congress/
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praktisku rezultātu sasniegšanu vides un cilvēku kopienu mijiedarbībā. Tiek aicināts 

pieteikties 19 līdz 30 gadus jauns jaunietis, kas grib piedalīties jauniešu apmaiņā un 

vairāk izzināt vides un dabas tēmas, ieinteresēts satikt jaunus cilvēkus no Eiropas un 

citām pasaules vietām un apmeklēt 3 dienu kongresu WILD10. Vairāk informāciju var 

iegūt šeit. 

 

Biedrība „Haritas” rīko stāstnieku festivālu Rumānijā  

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projekta „Eiropas kopīgie stāsti” 

ietvaros no 24. līdz 28. jūlijam Rumānijas pilsētā Curtea de Arges norisinājās 

starptautiskais stāstnieku festivāls „Reiz sen senos laikos”. Tā laikā Rumānijas partneri 

Arges klostera parkā stāstīja pieredzes un vēsturiskos stāstus, iesaistīja vietējos 

iedzīvotājus stāstniecības aktivitātēs, kā arī prezentēja jauniešu-stāstnieku  sagatavotu 

stāstu par klosteri. Šī bija projekta partneru trešā tikšanās reize, kuras laikā norisinājās 

arī citas aktivitātes, piemēram, daļa no projekta partneriem prezentēja savus „mājas 

darbus” – sagatavotus pieredzes, radošos un tradicionālos stāstus. Projektā iesaistītas 

biedrības no Polijas,  Čehijas, Rumānijas, Itālijas  un Portugāles. Projekta vadošais 

partneris ir Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”. Plānots, ka nākamā 

projekta tikšanās un stāstniecības festivāls notiks septembrī Portugālē. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Var nobalsot par Latvijas prezidentūras ES logo  

No 12.08.2013. ikviens ir aicināts izdarīt savu izvēli un nobalsot par kādu no Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības Padomē logo variantiem, tādējādi palīdzot žūrijai 

izlemt, kurš būs Latvijas prezidentūras logo. Latvijas prezidentūra ES Padomē 

norisināsies 2015.gada 1.pusgadā. Prezidējošās valsts logo izveide ir kļuvusi par 

tradīciju. Prezidentūras logo ir kas vairāk par vienkārši grafisku zīmi, tas ir simbols, kas 

raksturo gan gaidāmo prezidentūru, gan Latviju. Lai iegūtu iespējami labāko Latvijas 

prezidentūras ES Padomē logo, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts 

izsludināja konkursu, kurā saņemtie darbi šobrīd nodoti sabiedriskajā balsošanā. 

Nobalsot par logo var mājaslapā www.es2015.lv, izmantojot sociālo tīklu kontus vai arī 

ar savu e-pasta adresi. Balsot par logo var ne vairāk kā vienu reizi diennaktī. Balsošana 

norisināsies līdz 8.septembrim. 

 

Eiropas Sociālā fonds foto stāstos  

Lai veicinātu cilvēku izpratni par Eiropas Sociālā fonda nozīmi un ieguldījumu Latvijas 

izaugsmē, Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments sadarbībā 

ar Sabiedrības integrācijas fondu uzsāk foto stāstu akciju „ESF – tev”. Akcijas laikā 

 

 
 

III LATVIJĀ 
 

 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.homoecos.lv/lv/jaunumi/piesakies-projektam-walking-to-wild10-1
http://biedribaharitas.wordpress.com/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/30/starptautiskais-stastnieku-festivals-rumanija/#more-562
http://www.es2015.lv/
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ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts tīmekļa vietnē ievietot fotogrāfiju ar tās aprakstu, 

kas pamato īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta nozīmi. Foto stāstu akcijā var 

piedalīties ikviens Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs. Foto stāsti jāiesniedz no 2013. gada 

15.augusta līdz 18.septembrim. Balsot par foto stāstiem varēs līdz 25.septembrim. Foto 

stāstu akcijai īpaši aicinām iesniegt fotogrāfijas un stāstus no Valsts kancelejas un 

Sabiedrības integrācijas fonda pārraudzītajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm, t.i. 

projektiem, kas stiprina NVO spējas piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu 

pieņemšanā, projektiem, kuru laikā radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota 

pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie administratīvo šķēršļu 

mazināšanas uzņēmējdarbībā un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba 

devējiem un darba ņēmējiem u.c. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Projektu pieteikumi „Jaunatne darbībā”  

Eiropas Savienības programma jauniešim „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties 

neformāli, veidot un īstenot projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, sadarboties ar 

citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu 

Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un 

iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā 

stāvokļa vai kultūras vides. Nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, 

valsts vai pašvaldību iestādes u.c  Šogad pēdējo reizi -  1.oktobrī būs iespēja iesniegt 

projektus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā šādos programmas „Jaunatne 

darbībā” projektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas, Eiropas 

Brīvprātīgais darbs, Jauniešu demokrātijas projekti, Jauniešu un jaunatnes politikas 

veidotāju tikšanās projekti un Apmācības un sadarbības tīklu veidošana. Vairāk 

informācijas šeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Meklē brīvprātīgos! 

Invalīdu biedrība Resilience  sadarbībā ar NVA iesaistījusies aktīvā nodarbinātības 

pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” īstenošanā. Līdz ar to biedrība 

gaida brīvprātīgos palīgus kopējam darbam  6. mēnešu garumā: apdares strādnieku 

biroja telpu remontam,  projekta vadītāju, sabiedrisko attiecību speciālistu, mājas lapas 

administratoru. Gadījumā, ja esi  bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem,  reģistrējis 

(vai to iecerējis darīt) vēlmi dalībai brīvprātīgajā darbā,  tiek maksāta ikmēneša 

stipendija 40 latu apmērā (vai 60 latu apmērā, ja bezdarbniekam noteikta invaliditāte). 

No biedrības puses – apmācība un rekomendācija, kā arī ražīgas sadarbības gadījumā – 

darba līgums. Vairāk informācijas var iegūt rakstot uz e-pastu resilience@inbox.lv, vai 

zvanot pa telefonu - 22114554.  

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.draugiem.lv/VK_ESFprojekti
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/
http://www.draugiem.lv/VK_ESFprojekti
http://www.jaunatne.gov.lv./lv
http://www.jaunatne.gov.lv./
mailto:resilience@inbox.lv
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Vēl šonedēļ ir iespēja aizpildīt biedrības „Resilience” aptaujas anketu par vides trokšņa 

jautājumiem Rīgā.  

 

Saruna par ES programmu „Eiropa pilsoņiem”  

23.08.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Pārraides tēma būs viss par ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2013. gadā 

izsludinātajiem konkursiem. Interaktīvā diskusija būs vērojama interneta vietnē 

www.nvotv.lv un tajā piedalīsies ES kultūras kontaktpunkta programmas Eiropa 

pilsoņiem (2007-2013) konsultants Andrejs Lukins. Projekta organizatori aicina visas 

ieinteresētās nevalstiskās organizācijas sūtīt ierosinājumus NVO TV, kādus aktuālos jautājumus 

un kādas tēmas būtu nepieciešams aktualizēt nākamajās pārraidēs. 

  

Meklē Sarkandaugavas vēsturiskās bildes  

Sarkandaugavas attīstības biedrība meklē vecās/vēsturiskās Sarkandaugavas apkaimes 

bildes, kurā būtu redzamas ielas, ēkas, rūpnīcas, detaļas u.c. jebkas, kas var papildināt 

informatīvi un liecināt par zudušām lietām. Bildes var būt līdz pat 90tajiem gadiem. Ja 

ir iespēja, šīs bildes ieskanēt un atsūtīt uz e-pastu sarkandaugavai@gmail.com, minot arī 

gadu (ja iespējams), vietu un cilvēkus. Bildes ir iespēja ieskanēt arī Sarkandaugavas 

filiālbibliotēkā, Aptiekas iela 14. 

 

Projektu konkurss 

Biedrība „Lauku partnerība ”Upe 8”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 5.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 

ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, kā arī 6.kārtu 

„Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku partnerības „Upe 8” darbības teritorijā” ieviešanai 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 

2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. Projektu iesniegumu 

pieņemšana notiks no 2013.gada 2.septembra līdz 2013. gada 2.oktobrim. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” pasākumi  

Biedrība „Latvijas Autisma asociācija” rīko vairākus pasākumus, uz kuriem tiek aicināti 

visi interesenti. Pirmdien, 19. augustā, plkst. 17:00-20:00 seminārs par ABA metodi 

krievu valodā. Piektdien, 23.augustā, 14:00-17:00 lekcija "Mācību jautājumi bērniem un 

jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem". Pirmdien, 26. augustā, 17:00-20:00 

seminārs par ABA metodi latviešu valodā. Tāpat ar septembri plānotas slēgtās vecāku 

atbalsta grupas par ABA metožu integrāciju, kur dalīties pieredzē, jautājumos, praktisko 

situāciju analīzē. Ja Jums ir interese, sīkāk par tām uzzināsiet augusta semināros un 

aicinām pieteikties savlaicīgi, jo grupās būs ne vairāk par 10-12 cilvēkiem. Grupas būs 

bezmaksas. Piektdien, 30. augustā, 14:00-17:00 - jautājumu/atbilžu pēcpusdiena 

vecākiem, pedagogiem, speciālistiem - Pārejas posmi un pārmaiņu vadība bērniem un 

jauniešiem ar AST. Visi pasākumi notiks biedrības „Latvijas Autisma apvienība” telpās 

Rīgā, Torņa ielā 4, 1b-202 un ieeja visos pasākumos ir bez maksas (noteikti ir jāatsūta 

pieteikums, lai var iekārtot telpas atbilstoši paredzamajam dalībnieku skaitam). Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.visidati.lv/aptauja/855619007/
http://www.nvotv.lv/
http://www.sarkandaugavai.lv/
mailto:sarkandaugavai@gmail.com
http://www.jaunpils.lv/NVO%20upe%208.php
http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=25&id_cont=2043
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 „Brasla” izsludina projektu konkursu  

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina atklātu projektu konkursa 6.kārtu  ELFLA 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 411. pasākuma "Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 3.1. un 3.2. rīcībā.  Ar 

attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 

kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties šeit. 

 

Vides aizsardzības klubs aicina uz talku  

24.08.2013. plānota talka Garkalnes novada Buļļezerā (dabas liegums, atrodas  20km no 

Rīgas, ērta satiksme ar sabiedrisko transportu). Talkā tiks attīrīta ezera gultne, izvākts 

liekais apaugums atbilstoši vides ekspertu un Dabas aizsardzības pārvaldes 

rekomendācijām, tiks novāktas nelegālās ugunskuru vietas, sakopts apkārtnes mežs. 

21.septembrī tiks organizēta talka Ropažu novada dabas liegumā NATURA2000 

teritorijā "Lielie Kangari" - vietā, ko apdraud P4 ceļa asfaltēšana, gan arī dolomīta 

karjeri tiešā tuvumā.Talkas mērķis popularizēt unikālās Lielo Kangaru dabas vērtības un 

to aizsardzības nepieciešamību. Talkas laikā tiks sakoptas stāvās Kangaru kalnu 

nogāzes esoša ainaviskā P4 grants ceļa malā un turpināts jau 2012.gada 21.aprīļa un 

8.oktobra talkās iesāktais. Uz talku no Rīgas tiks organizēts autobuss. Aicināti visi 

dabas draugi. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Veido Vidusdaugavgavas reģiona NVO koalīciju  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” saņēmusi finansējumu projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” pirmā posma īstenošanai. Jaunā 

projekta ietvaros paredzēts paplašināt darbību Vidusdaugavas reģiona NVO koalīcijas 

izveidei ar Jēkabpils pilsētā, Salas, Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu novados esošo biedrību 

un nodibinājumu aktīvu līdzdalību. Projekts virzīts ne tikai uz NVO jau iesaistīto 

sabiedrības daļu, bet arī uz tiem, kas meklē domubiedrus līdzdarbībai gan pašvaldību, 

gan valsts mēroga lēmumu pieņemšanā, kā arī personīgu rīcības iniciatīvu, piemēram, 

brīvā laika pavadīšana, virzībai. Projekts paredz uzsākt vairākas biedrībai jaunas 

aktivitātes, piemēram, izbraukuma NVO lietvedības un grāmatvedības konsultāciju 

uzsākšana, iesaistīšanās starptautisko brīvprātīgo uzņemšanā un nosūtīšanā, iedzīvotāju 

iniciatīvu konkursa organizēšana, izvērtēšana un daļas no tām realizēšana. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Latvijas – Igaunijas institūtam jauns direktors 

No 05.08.2013. biedrības „Latvijas – Igaunijas institūts” direktora amatā ir Ernests 

Lībietis. Papildus jau veiktajiem trim galvenajiem uzdevumiem – mūžizglītības 

nodrošināšana Valkas novadā, sadarbības veicināšana ar Valgu un sadarbības 

veicināšana starp Valkas novada nevalstiskajām organizācijām – institūtā plānots veikt 

arī City Twins Association (Dvīņu pilsētu asociācijas) aktivitāšu koordinēšanu. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Smiltenē atbalsta 8 nevalstisko organizāciju projektus  

31.07.2013. Smiltenes novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu 

līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu 

saņems astoņas nevalstiskās organizācijas projektu īstenošanai. Projektu konkursam 
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2013.gadā kopumā atvēlēti 3125,00 lati Smiltenes novada domes 

līdzfinansējuma. Projektu konkurss tiek organizēts trešo gadu, tā mērķis ir ar 

līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas 

izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas 

jomās.  Iepriekšējos gados Smiltenes novada domes līdzfinansējumu saņēma sešpadsmit 

nevalstisko organizāciju  projekti. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Tūrisma objektu popularizēšana  

Baltic Alliance for Innovation pamatmērķi ir  saistīti ar inovācijas atbalsta sistēmas 

attīstību Latvijā un Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību un palielinot Latvijas 

ilgtspējīgu konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos. Organizācijas vīzija ir 

mērķauditorijas paplašināšana līdz 22 valstīm 11 Baltijas jūras reģiona valstis un 10 

valstis, kurām ir Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) Novērotāja statuss. Organizācijas 

projekta rezultāts: potenciālo klientu piesaiste konkrētiem tūrisma objektiem Latvijā 

(objektiem, kuri būtu saistoši citu kultūru pārstāvjiem un dialogam). Lai piesaistītu šo 

projektu Latvijai, nepieciešami resursi, tāpēc Baltic Alliance for Innovation aicina 

atbalstīt viņu darbību. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

 

Meklē projektu vadītāju  

Joint Technical Secretariat (JTS) of the Baltic Sea Region Programme (2013 – 2015) 
meklē projektu vadītāju Rostokā, Vācijā. Galvenie darba uzdevumi: uzraudzīt projektu 

īstenošanu; nodrošināt informatīvu atbalstu projekta partneriem; apkopot informāciju 

par projekta rezultātiem; sagatavot ziņojumus un prezentācijas; izstrādāt un īstenot 

semināru programmas; piedalīties ārējos pasākumos un semināros. Savus pieteikums 

var sūtīt līdz 29. augustam. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

Atklāta vēstule Ēģiptes pagaidu valdībai  

15.08.2013. Pasaules iedzīvotāju līdzdalības alianse CIVICUS ir uzrakstījusi atklātu 

vēstuli Ēģiptes pagaidu valdībai, kurā tiek asi nosodīta vardarbība pret protestētājiem. 

CIVICUS aicina pagaidu valdību nekavējoties uzsākt izmeklēšanu par traģisko 

incidentu, kurā bojā gāja vairāki protesta dalībnieki. CIVICUS mudina Ēģiptes pagaidu 

valdību ievērot cilvēktiesības, kuras ir  neatkarīgas no politiskajiem uzskatiem vai 

piederības. Ievērot biedrošanās un pulcēšanās brīvību. Pārtraukt visus politiskos arestus 

un aizturēšanas. Ieplānot brīvas un godīgas vēlēšanas tuvākajos mēnešos, lai atjaunotu 

ticību demokrātiskām iestādēm Ēģiptē. Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit. 
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Iespēja stažēties ANO  

Prakses mērķis ir palielināt izpratni par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem 

starptautiskā līmenī un sniegt ieskatu darbā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju. 

Praktikantam būs iespēja pētīt cilvēktiesību jautājumus, izstrādāt analītiskus materiālus 

un ziņojumus. Pieteikties var maģistranti vai maģistrantūras studenti. Priekšroka tiks 

dota tiem, kuri ir specializējušies cilvēktiesību jautājumos, vai ir specializējušies 

līdzīgās disciplīnās kā - starptautiskās tiesības, politoloģija, vēsture, sociālās zinātnes. 

Prakse ilgst vismaz trīs mēnešus, un to var pagarināt uz vēl vienu trīs mēnešu periodu. 

Pieteikties var līdz 31. oktobrim. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

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 

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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