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Rīgas NVO datu krātuve  

Projekta „Tilts 2013” ietvaros eLPA īsteno Rīgas NVO datu bāzes izveidošanu. Datu 

bāzes mērķis ir apkopotā veidā atspoguļot pamatinformāciju par Rīgā reģistrētām 

organizācijām – biedrībām un nodibinājumiem. Apkopotā informācija sniegs 

pārskatāmus datus par Rīgas pilsētas organizācijām  un to interešu sfērām. Datu krātuve 

integrēta eLPA interneta vietnē www.nvo.lv, sadaļā KRĀTUVE un aicinām 

organizācijas sniegt par sevi informāciju datu krātuves papildināšanai. Reģistrē savu 

organizāciju jau tagad! 

 
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības 

integrācijas programmas ietvaros. 
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

EKL sagatavota e-rokasgrāmata  

Eiropas Kustība Latvijā  (EKL) aicina iepazīties un arī praksē izmantot EKL sagatavoto 

rokasgrāmatu „Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Tavs ceļš uz ES 

institūcijām. Palīgs pilsoniskās sabiedrības organizācijām pārstāvēt savas intereses ES 

līmenī un uzzināt par ES organizāciju viedokli darbam Latvijā.”  

Rokasgrāmata sniedz ieskatu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 

darbībā (praktiski un teorētiski), norādot iespējas, kā Latvijas NVO var iesaistīties 

lēmumu pieņemšanā ES līmenī, izmantojot Komiteju.  

No rokasgrāmatas Tu varēsi uzzināt: kā notiek lēmumu pieņemšanas un atzinumu 

veidošanas process EESK; kas pārstāv Latviju Komitejā; ar kādiem jautājumiem EESK 

strādā; kā atrast sev interesējošo informāciju un pie kā griezties, ja rodas papildus 

jautājumi/idejas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Projekts jauno speciālistu reemigrācijas veicināšanai  

Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" ar Eiropas Savienības programmas "Jaunatne 

Darbībā" (Youth in Action) finansiālo atbalstu, sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā 

un Igaunijā ir sācis īstenot projektu "Go and Return" (Ej un atgriezies). Projekta mērķis 

ir vērst Baltijas valstu iedzīvotāju, it īpaši jauniešu uzmanību uz aizvien aktuālāko 

jauniešu emigrācijas no Baltijas valstīm problēmu. Konkrētāk - meklēt līdzekļus un 

iespējas jaunu izglītotu profesionāļu reemigrācijas veicināšanai atpakaļ uz Baltijas 

valstīm pēc izglītības iegūšanas ārzemēs. Projekta tiešajā realizācijā tiks iesaistīti 36 

jaunieši no Baltijas valstīm. Iepazīstoties ar reālo situāciju un izstrādātajiem likumiem, 

šie jaunieši meklēs veidus, kā kreatīvi uzrunāt emigrējušos jauniešus un izstrādāt reālus 

ierosinājumus, balstītus uz pašu jauno cilvēku viedokļiem un nepieciešamībām par 

pasākumiem, kas Baltijas valstīs būtu veicami, lai motivētu jauno speciālistu 

reemigrāciju. "Fonds Sabiedrībai" aicina jauniešus līdz 30 gadu vecumam, kuri ir 

ieguvuši izglītību vai cita veida starptautisku pieredzi ārzemēs, bet tomēr nolēmuši 

atgriezties atpakaļ Latvijā, piedalīties projekta realizēšanā, aktīvi iesaistoties darba 

grupas aktivitātēs! Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Darbu atsāk Delnas juridiskās palīdzības centrs  

Uzsākot  rudens sezonu, Delnā darbu sākusi jauna juridiskā komanda, kas no augusta 

sākuma ķērusies pie Delnas mērķu īstenošanas. Delnas juridiskā komanda aktivizēs 

juridiskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Delna aktīvāk kā līdz šim aicinās 

iedzīvotājus, īpaši uzrunājot uzņēmējus neklusēt par iespējamām nelikumībām un 

pārkāpumiem. Delna vēlas radīt atbalstu tiem, kas negrib klusēt par novērotām 

nelikumībām valsts un pašvaldību darbībā, iepirkumu jomā un ES naudas sadalē. 

Delnas juristi sniedz atbalstu trīs formās: iesaka tiesiski iespējamos risinājumus, sniedz 

palīdzību dokumentu sagatavošanā un atsevišķos gadījumos palīdz tiesvedībā. Delna 

uzņemas lietu pilnībā tikai gadījumos, ja tā ir sabiedriski nozīmīga - ir vai var tikt 

nodarīts būtisks kaitējums, pastāv izteikta sabiedrības pretreakcija un ir ieguldīti valsts 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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vai pašvaldības līdzekļi. Delna  arī apkopojusi informāciju, kas ikvienam iedzīvotājam 

palīdz pašam saprast korupciju un vērsties pret to. Vairāk informācijas vara atrast šeit. 
 

Skola sauc!  

Labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” ir uzsākusi ikgadējo akciju „Skola sauc!”, kas 

šogad norisinās no 5.augusta līdz 2. septembrim sadarbībā ar uzņēmumu „EKO 

Gāze”.To, cik svarīgs ir sabiedrības atbalsts, lai palīdzētu sagatavoties skolai bērniem 

un jauniešiem no audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, kā arī sociālā riska ģimenēm 

apstiprina iepriekšējo gadu pieredze, kad par elementārām skolai nepieciešamajām 

lietām (burtnīcām, pildspalvām, zīmuļiem, lineāliem, dzēšgumijām u.c.) priecājās 

ikviens ziedojuma saņēmējs. Tāpēc arī šogad labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” 

aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un palīdzēt! Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Lauki ienāk Jelgavā! 

24.08.2013. Jelgavā, Raiņa parkā notika informatīvās kampaņas „KLP - Lauki ienāk 

pilsētā” pasākums, kurā ar degustācijām, Latvijai raksturīgiem mājlopiem un 

mājputniem, ar lauksaimniecības nozaru dižošanos, kā arī ar spēlēm un konkursiem 

visām paaudzēm tika popularizēta lauksaimniecības nozare, tās produkti, pakalpojumi 

un izglītība. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Zemkopības ministrija 

(ZM), Nodibinājums „Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai” (FLLA), biedrības 

„Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) un „Zemnieku saeima” 

(ZSA) kopīgi rīko informatīvās kampaņu „KLP – Lauki ienāk pilsētā”, kuras mērķis ir 

popularizēt lauksaimniecības nozari, tās produktus, pakalpojumus un izglītību. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Būsim tie, kuri sadarbojas un dalās!  

Latvijas Audžuģimeņu biedrība pirmo reizi piedalījās kādā no Mūžizglītības 

programmas Gruntvig Mācību Partnerības projektiem. Projekta „We share” mērķis ir 

popularizēt jaunu dzīvesveidu, kas balstās uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem 

principiem, izmantojot savstarpējo sadarbību un tehnoloģiju iespējas. Vienkāršāk sakot 

– radīt alternatīvu, kas prieks par tikko iegādāto kārtējo jauno mantu tiek aizstāts ar 

gandarījumu par dalīšanos ar to, kas tev jau ir. Projekta ietvaros 16 dalībvalstis 

apkopoja labās prakses piemērus. Vairāk informāciju par projektu un sadarbības idejām 

varat uzzināt mājas lapās www.weshareproject.eu un www.labiedriba.lv  

 

Latvijas Dabas fonda izstāde „No pļavas līdz jūrai”  

No 20.augusta līdz 20.septembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātes pagalmā, 

Lielā ielā 2, Jelgavā, ir apskatāma Latvijas Dabas fonda veidotā izstāde „No pļavas līdz 

jūrai”. Izstāde ir veltīta Baltijas jūrai, tajā pieci dažādi stāsti vēsta par to, kā 

saimniekošanu un uzņēmējdarbību var apvienot ar dabas aizsardzību un ekoloģisko 

funkciju saglabāšanu. Izstādes “No pļavas līdz jūrai” apmeklētāji var iepazīties ar 

dažādiem veidiem, kā, apsaimniekojot zālājus, pļavas, tostarp arī palieņu pļavas un 

buferjoslas, ikviens lauksaimnieks var dot nozīmīgu ieguldījumu lauksaimnieciskās 

noteces mazināšanā un Baltijas jūras aizsargāšanā. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 
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Vajadzīgi dalībnieki projekta braucienam uz Sardīniju  

Fonds Sabiedrībai aicina jaunus cilvēkus (līdz 45 g.v.) doties projekta braucienā uz 

Sardīnijas salu Itālijā! Projekta nosaukums: "Amplifier: share, evaluate and design the 

future!" Projekts norisināsies no 16. līdz 21. oktobrim Sardīnijā Cagliari pilsētā.  

Latviju aicināti pārstāvēt 6 dalībnieki. Kopumā tiks pārstāvētas  7 valstis.  

Tēma: neformālā izglītība, kā veidot sadarbību, projektu vadība utt. Pretendentiem 

jāpārvalda angļu valoda vismaz sarunvalodas līmenī. Tiek 100% apmaksāta uzturēšanās 

tur (viesnīca, ēdināšana), 70% apmaksāts ceļš. Aviobiļetes jāpērk pašam. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

Mākslas simpozija LANDescape noslēguma pasākums  

24.08.2013. Daugavpils Māla mākslas centrā tika atklāta simpozija noslēguma izstāde 

„LANDescape. PĒCVĀRDS”, kur ikviens var apskatīt simpozija dalībnieku divu 

nedēļu radošā darba augļus. Izstādē ir redzams mākslinieku radošās sadarbības rezultāts, 

kas norāda uz to, cik vienojoša keramikas māksliniekiem ir „atkarība” no radīšanas. 

Radot keramikas darbus un iedvesmu smeļoties Daugavpils kultūrtelpā un Latgales 

dabā, mākslinieki atzinuši Daugavpili par īpašu vietu, ko grūti aprakstīt vārdiem, taču 

iespējams izprast jutekliski, iemūžinot izjustās emocijas savos mākslas darbos. Šogad 

pirmo reizi ABLV Charitable Foundation grantu programmas "Laikmetīgās mākslas 

izstādes" ietvaros atbalstīja mākslas notikumu ārpus Rīgas - Biedrības "Daugavpils 

Māla mākslas centrs" un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra organizēto 

Starptautisko keramikas mākslas simpoziju "LANDescape". Vairāk informācijas var 

iegūt šeit. 

 

 

 

 

 

 

Jaunie mediji kā instruments 

Jau piektdien, 30. augustā plkst. 12.00 notiks Baltijas Reģionālā fonda rīkotā diskusija 

NVO TV. Diskusijā piedalīsies „Efektīvo komunikāciju centra” vadītājs Pāvels 

Levuškāns un sarunas tēma – jauno mediju nozīme cilvēku ar kustību traucējumiem 

sociālajā adaptācijā. Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tā noritēs 

krievu valodā.  
 

Personāla tipveida dokumentu glabāšanas paraugsaraksti  

Latvijas Valsts arhīvs ir izveidojis Personāla tipveida dokumentu glabāšanas 

paraugsarakstus. Mājaslapā www.arhivi.lv ir pieejams šis paraugsaraksts. Personāla 

tipveida dokumentu glabāšanas paraugsarakstā iekļauti biežāk izmantojamie dokumentu 

veidi daudzās valsts un pašvaldību institūcijās personāla darba organizācijai, uzskaitei 

un faktu fiksēšanai. Saraksta sastādīšanai ņemti vērā Latvijas Republikas likumi, 

Ministru kabineta noteikumi, kuros ir noteiktas prasības (normas) par darba ar personālu 

dokumentēšanu, norādīti dokumentu veidi, to glabāšanas termiņi, Arhīvu likuma 

 

 
 

III LATVIJĀ 
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normas, kā arī institūciju dokumentu pārvaldības prakse. Vairāk informācijas var atrast 

šeit. 

 

Seminārs par jauniešu garantijām  

05.09.2013. ES māja aicina uz semināru "Jaunieti, vai Tu zini savas garantijas?", kas 

notiks  plkst. 15:00 - 17:00 Aspazijas bulvārī 28. Seminārā piedalīsies pārstāvji no 

Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Izglītības un zinātnes 

ministrijas. „Jauniešu garantija” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas pieņemta 2012.gada 

decembrī, un tās mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm novērst augsto bezdarbu jauniešu 

vidū. Pieteikšanās semināram pa e-pastu esmaja@esmaja.lv vai 67085445. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Šķirojam atkritumus  

Lai mudinātu vairāk iedzīvotājus uzsākt atkritumu šķirošanu ikdienā, Latvijas Zaļais 

punkts sadarbībā ar klientiem un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu „Eco Baltia 

vide” Rīgā un tās apkārtnē ir izvietojuši vairāk kā 130 jaunus konteinerus atkritumu 

dalītai vākšanai. Daļa no konteineriem ir izvietoti daudzdzīvokļu māju pagalmos un ir 

pieejami attiecīgo māju iedzīvotājiem, savukārt pārējie ir izvietoti publiskās vietās un ir 

pieejami ikvienam šķirot gribētājam. Precīzas konteineru atrašanās vietas skati 

interaktīvajā kartē >>> Ja arī jūsu uzņēmums atrodas ērtā un atkritumu šķirošanai 

piemērotā vietā Rīgā un vēlētos, lai pie jums tiktu uzstādīti publiskie konteineri 

atkritumu šķirošanai, tad tiekat aicināti rakstīt uz info@zalais.lv. Vairāk informācijas 

var atrast šeit.  

 

Seminārs Valmierā par karjeras atbalsta iespējām  

04.09.2013. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Valmieras 

izglītības pārvaldi un Valsts nodarbinātības aģentūru (NVA) rīko informatīvo semināru 

„Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts 

darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs”. Semināra mērķis ir informēt 

izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus un pedagogus par karjeras attīstības 

atbalsta resursiem un veicināt efektīvāku sadarbību jauniešu bezdarba mazināšanai. Uz 

semināru aicināti vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras 

speciālisti. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 
 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Kas ir zaļais birojs?  

28.08.2013. plkst. 10:00 Kalnciema kvartālā, Kalnciema ielā 35, Pasaules Dabas Fonds 

sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu  aicina uzņēmuma pārstāvjus 

uz lekciju „Zaļais birojs – kas, kā un kāpēc ”. Unikāla iespēja uzzināt starptautisku 
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pieredzi, klausoties zaļā biroja ekspertus no Latvijas un Somijas. Pasākuma ilgums 2 

stundas. Saziņas valoda latviešu un angļu. Interesenti tiek aicināti iepriekš pieteikties, 

zvanot 67505640 vai sūtot e-pastu info@pdf.lv. 
  

LSA Līderu forums  

No 15.-19.augustam Engures novada Vecupē norisinājās Latvijas Studentu apvienības 

(LSA) rīkotais Līderu forums 2013. Forums ir ikgadējs seminārs un kopumā šogad 

pulcēja 57 esošos un topošos studentu līderus. Foruma laikā dalībniekiem bija iespēja 

doties nakts trasēs, uzklausīt personību stāstus par dažādiem atgadījumiem, tikties un 

pārrunāt studentu pārstāvības vēsturi ar LSA vecbiedriem, doties pārgājienā, pildīt 

dažādus uzdevumus, attīstīt savus komandas darba pamatus, nostiprināt publiskās runas 

iemaņas, diskutēt ar politiķiem un augstākās izglītības nozares profesionāļiem par 

nepieciešamajām pārmaiņām augstākajā izglītībā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Seminārs „Sociālā žurnālistika”  

23.-24.augustā notiks seminārs "Sociālā žurnālistika". To rīkos katoļu asociācija "Terra 

Mariana" sadarbībā ar portālu "Baznīca.Info" un "Efektīvo komunikāciju 

centru". Seminārs būs noderīgs nekomerciālo, sociālā darba un reliģisko organizāciju 

pārstāvjiem, lai mudinātu vēl efektīvāk veidot saziņu ar sabiedrību, t.sk. izmantojot 

medijus, internetu un sociālos tīklus. Kā partneri no Krievijas puses seminārā pieaicināti 

Московский Государственный Университет Печати (МГУП), jaunatnes iniciatīvu 

atbalsta savienība "Forpost", jaunatnes informācijas aģentūra "Žur Fakt". Seminārs 

notiks Vecrīgā, Klostera ielā 4, Māras zālē, plkst. 23.-24.augustā no 10:00 līdz 

17:00. Seminārs notiks krievu valodā, bet dalībniekiem, tiks nodrošināts tulkojums 

latviešu valodā. Beidzoties semināram, dalībnieki saņems sertifikātus par kvalifikācijas 

kursu beigšanu no semināra organizatoru Krievijas partneru puses. Seminārs būs bez 

maksas, bet dalībnieki tiek lūgti iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 27794393 vai 

rakstot uz e-pastu pavel@levushkan.com  

 

Ziedot.lv apmācības  

Ziedot.lv turpinot pagājušajā gadā aizsāktās apmācības NVO sektoram, aicina 

pieteikties NVO SKOLA jaunām lekcijām. NVO SKOLA piedāvā ekspertu lekcijas 

dažādās, nevalstiskajām organizācijām ikdienas darbā noderīgās jomās. Jaunākās 

lekcijas, 23. oktobrī no plkst. 10.00, Swedbank Centrālajā ēkā, Rīgā, Balasta dambī 1a. 

Interesenti tiek aicināti pieteikties rakstot uz e-pastu ziedot@ziedot.lv līdz 1.oktobrim. 

 

Notiks akcija „Par pensionāru tiesībām”  

07.09.2013. Latvijas Pensionāru federācija rīko akciju „Par pensionāru tiesībām”,  kas 

notiks Rīgā, Doma laukumā. Mītiņa sākums plkst.12.00. Mītiņu plānots uzsākt ar 

pensionāru federācijas himnu „Nevis slinkojot un pūstot...”, pēc tam tiks dota iespēja 

izteikties visu Latvijas reģionu pensionāru organizāciju pārstāvjiem, sabiedrībā 

pazīstamiem cilvēkiem. Kopā plānots pieņemt rezolūciju ar konkrētām prasībām LR 

Saeimai un valdībai. Sagaidāms, ka novadu pensionāru organizāciju pārstāvji ieradīsies 

„bruņoti” ar plakātiem par aktuāliem senioru jautājumiem. Autobusu novietošana 

stāvvietās Daugavmalā. Lūgums novadu pašvaldības iespēju robežās atbalstīt 
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pensionāru organizācijas ar transportu nokļūšanai Rīgā. Vairāk informāciju var iegūt 

šeit. 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

 

Brīvprātīgo tīkls  

Globālā brīvprātīgo tīkla (The Global Volunteer Network (GVN)) vīzija ir savienot 

cilvēkus ar kopienām, kam nepieciešama palīdzība. Savu darbību brīvprātīgo tīkls 

uzsāka 2000.gada decembrī, 2011. gadā organizācija ieguva labdarības organizācijas 

statusu. Šobrīd organizācija piedāvā piedalīties 63 projektos, 18 valstīts, 5 kontinentos. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Apspriež Austrumāfrikas tūkstošgades mērķus  

Austrumāfrikas kopienas (The East African community (EAC)) tikās, lai pārrunātu 

tūkstošgades mēķus, kuri jāizstrādā līdz 2015. gadam. Konferencē piedalījās 

amatpersonas no Dienvidāfrikas republikas, Kenijas, Ugandas, Tanzānijas un Burundi. 

Diskusijas fokuss bija par taisnīgu resursu sadali veselības aprūpē, izglītībā, ūdens 

nodrošināšanā, pārtikas produktu ražošanā, kurināmā un enerģijas rezervēs. Tika 

apspriests arī jauniešu bezdarba jautājums, jo, piemēram, kā liecina statistika, Kenijā 

11% skolu absolventi var iegūt darbu valsts sektorā, bet 72% no valsts bezdarbniekiem 

ir jaunāki par 30 gadiem. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Ierobežojumi Indonēzijas NVO  

18.08.2013. Indonēzijas prezidents Susilo Bambans Judojono pieņēma lēmumu 

apstiprināt ierobežojumus lielu organizāciju darbībai, kas ir izraisījis plašu rezonansi 

Indonēzijas  un ārvalstu NVO. Likums ierobežo neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, tādējādi nodrošinot valsts amatpersonām spēcīgu instrumentu, lai 

apklusinātu organizācijas, kas iebilst pret oficiālo politiku. Starptautiskās organizācijas 

ir pakļautas neskaidrām prasībām, piemērma,  atturēties no darbībām, kas "traucē 

stabilitāti un vienotību" Indonēzijā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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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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