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Latvijas NVO sektora darbības ilgtspējas izmaiņas 

Ceturtdien, 29. augustā, notika eLPA organizēta diskusija, lai analizētu tendences, 

panākumus un izaicinājums pilsoniskai sabiedrībai Latvijā un Centrāleiropas reģionā. 

Prezentējot 2012. gada ilgtspējas indeksa ziņojumu par Latviju, eLPA analizēja 

pilsonisko sabiedrību Latvijā, salīdzinājumā ar citām valstīm. Diskusijā piedalījās 

kompetenti pētnieki un šīs jomas eksperti: 

 Andis Kudors, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, izpilddirektors;  

 Diāna Potjomkina, politikas pētniece; 

 Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, direktore; 

 Dita Lāce, Resursu centrs sievietēm „Marta”, valdes locekle.    

Diskusiju vadīja Rasma Pīpiķe, eLPA direktore. Diskusijā tika analizēti šādi jautājumi:  

1. vai Latvijas pilsoniskās sabiedrības veiksmes stāsts ietekmē pilsonisko 

sabiedrību reģionā? 

2. vai ir lietas, ko Latvijas pilsoniskā sabiedrība var aizgūt no citām valstīm, kur 

attīstības rādītāji nav visai spoži? 

3. kāda ir Latvijas pilsoniskās sabiedrības loma globālos procesos?  

Diskusijas dalībnieki secināja, ka pilsoniskā sabiedrība Latvijā spēj ātri pielāgoties 

mainīgai situācijai, tajā pašā laikā ir nepieciešams stiprināt saikni un sadarbību starp 

NVO un Saeimu, un citām valsts institūcijām, strādājot globālā līmenī, organizējot 

kopīgi un iesaistot organizācijas starptautiskās vizītēs un starptautisku delegāciju 

uzņemšanā. Diskusijā tika uzsvērts, ka pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā ir jāsaskata 

riski, kas saistīti ar sabiedrības novecošanos, piesaistot sektoram jaunus cilvēkus. Tajā 
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pašā laikā mums arī ir iespējas aizgūt dažādus sadarbības, kā arī vērtību modeļus no 

valstīm, kur iespējams situācija nav tik attīstīta, bet savstarpējās sadarbības kultūra ir 

attīstītāka. Tāpat arī ir vērts analizēt citu valstu pieredzi, lai mācītos no to kļūdām. 

Minētais ziņojums sešpadsmit gadu ilgā laika periodā aptver informāciju par pilsoniskās 

sabiedrības attīstību divdesmit deviņās valstīs, tajā skaitā Latvijā. Ziņojums tiecas fiksēt 

progresu, kādu pilsoniskā sabiedrība piedzīvo šajā periodā dažādos nozīmīgos aspektos 

– normatīvā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, 

pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra un publiskais tēls. 

Ziņojuma tekstu var atrast šeit. 

 

Diskusija: pašvaldības un NVO sektora kopīgie mērķi 

Ceturtdien, 5.septembrī no pl. 15.00 – 17.00. Kareivju ielā 7, Talsu novada domes 

zaļajā zālē, notiks eLPA rīkota diskusija ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem 

(aicināta ir domes priekšsēdētāja vietniece S.Pētersone un domes Attīstības plānošanas 

nodaļas vadītāja M. Blūma) un novada biedrībām un nodibinājumiem par nevalstisko 

organizāciju darbību, attīstību un ieguldījumu sabiedrības labklājībā Talsu novadā. 

Diskusijas tēmas: 

 biedrību un nodibinājumu ieguldījums Talsu novada iedzīvotāju labklājības 

celšanai; 

 pilsoniskās līdzdalības aktivizēšana Talsu novadā; 

 Talsu novada pašvaldības instrumenti NVO sektora attīstībai. 

Diskusija Talsu novadā ir nepieciešama, lai pašvaldība un NVO sektors varētu kopīgi 

vienoties par sadarbības un atbalsta nepieciešamību, lai risinātu sabiedrībā esošās 

problēmas, piemēram, zemā politiskā līdzdalība. Ja vēlies piedalīties diskusijā, 

priecāsimies par Tavu klātbūtni! Lūdzu piesakies līdz š.g. 3.septembrim, sūtot e-pastu 

uz alianse@nvo.lv. Diskusija tiek rīkota sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru 

(www.zkcentrs.lv). 

Aktivitāte ir projekta „NVO interešu aizstāvības 

nodrošināšana nacionālā līmenī” pasākums 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  
 

Jaunās idejas – diskusiju dokumenti – realitāte 

Jau iepriekš informējām, ka sākot ar 2013. gada 1. jūliju valsts iestādēm to interneta 

vietņu sadaļā Sabiedrības līdzdalība ievietojama informācija par tiesību aktu projektiem 

14 dienas pirms tie tiek pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē. Tādējādi iedzīvotāji 

savlaicīgi var iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām un sniegt viedokli atbildīgajām 

amatpersonām par plānoto iniciatīvu. Iestādēm šādi jārīkojas, ja būtiski tiek mainīti 

esošie tiesību akti un ieviestas jaunas politiskās iniciatīvas. Līdz 2013. gada 2. 

septembrim Iekšlietu ministrija1  ierosinājusi diskusijas par 13 dokumentu projektiem, 

                                                           
1 Diskusiju dokumenti. Iekšlietu ministrija. Internetu vietnes www.iem.gov.lv sadaļa Sabiedrības 

līdzdalība. Resurss apsk. 27.08.2013. 
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Valsts kanceleja2 par trīs un Satiksmes ministrija3 par diviem, bet Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija par vienu4 diskusiju dokumentu. Pārējās 10 ministrijas 

diskusiju dokumentu nav iniciējušas. eLPA, veicot minētās iniciatīvas  efektivitātes 

rezultātus secina, ka būtisks trūkums ir tas, ka daļai ministriju nav pat izveidotas sadaļaa 

Diskusiju dokumenti, kas būtiski apgrūtina minētās iniciatīvas ieviešanu praksē. 

 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

DELNAI  jauna komanda  

Uzsākot  rudens sezonu, Delnā darbu sākusi jauna komanda, kas ar jaunu sparu 

tvērusies pie Delnas mērķu īstenošanas. Darbu Delnā uzsākuši: Gundars Jankovs, 

ilggadējs Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta vadošs jurists; Jānis Geks, 

bijušais Deloitte Latvija vadošais jurists, kā arī Latvijas universitātes politoloģijas 

studente Gita Lazdāne. Plānots, ka 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 vai pašvaldības līdzekļi. 

 

Papardes zieds maina adresi 

Biedrība Papardes zieds informē, ka no ceturtdienas, 29. augusta biedrība pārceļas uz 

jaunām telpām. Biedrības jaunā adrese ir K.Valdemāra iela 147 k-2 – 47, Rīga, LV – 

1013. eLPA sveic Papardes ziedu un novēl labu atmosfēru jaunajā mājvietā. Jums viss 

izdosies!  

 

Iepazīsties ar jaunu ziņu lapu! 

Biedrība Haritas aicina iepazīties ar ziņu lapu Vidzemes NVO un citiem interesentiem. 

Ziņu lapā pieejama informācija par jaunākajām aktualitātēm finanšu piesaistē un 

                                                           
2 Par diskusiju dokumentiem. Ministru kabinets. Interneta vietnes www.mk.gov.lv sadaļas Sabiedrības 

līdzdalība apakšsadaļa Par diskusiju dokumentiem. Resurss apsk. 27.08.2013. 
3 Izstrādē esošie attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti. Satiksmes ministrija. Interneta vietnes 

www.sam.gov.lv sadaļa Sabiedrības līdzdalība. Resurss apsk. 27.08.2013. 
4 Normatīvo aktu projekti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Interneta vietnes 

www.varam.gov.lv sadaļas Ministrija apakšsadaļa Sabiedrības līdzdalība. Resurss apsk. 27.08.2013. 
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kultūrpolitikas jomā, iespējām jauniešiem, kā arī biedrības “Haritas” jaunumiem. Ziņu 

lapa pieejama šeit. 

 

Piedalies: turku kultūra Aizkrauklē 

03.09.2013. jau no paša rīta Aizkrauklē esi aicināts piedalīties dančos kopā ar folkloras 

kapelu „Karikste”, kur kopā tiek iestudētas dziesmas un spēlēti instrumentālie 

pavadījumi ar turku nacionālajiem instrumentiem. Danči tiks mācīti Aizkraukles 

pagasta sākumskolā. Savukārt plkst.18.00 muzejā „Kalna Ziedi” notiks koncerts, kurā 

aizkrauklieši kopā ar „Kariksti” un turku viesiem piedāvās interesantu starptautisku 

programmu. Aizkraukles reģionālā tautskola informē, ka no 15.augusta līdz 

4.septembrim Aizkrauklē viesojas brīvprātīgie seniori no Turcijas pilsētas Antālijas, lai 

iepazīstinātu vietējos iedzīvotājus ar turku tradicionālo kultūru: dziesmām un dejām.  

 

Saruna ar imunoloģi 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks aicina interesentus piedalīties 

organizācijas biedru sanāksmē, kas notiks 10. septembrī, pulksten 12.00. Sanāksmē būs 

saruna ar imunoloģi Diti Venskus, Latvijas Viroterapijas centra pārstāvi. Tā norisināsies 

Latvijas Onkoloģijas centra 5.nodaļas, 5.stāva mācību telpā. 

 

Piedalies Garās pupas ekskursijās! 

Lai iedrošinātu bērnus un vecākus izzināt kultūru, šī gada septembrī sāksies biedrības 

„Ascendum” projekts Garā pupa. Tādējādi bērni no mazturīgām ģimenēm aicināti 

piedalīties ekskursijās uz Rīgu un iepazīt simfonisko mūziku, mākslu un kultūras 

vēsturi. Kopš Garās pupas darbības uzsākšanas 2012. gada ziemā, norisinājušās 25 

ekskursijas uz Rīgu un apmeklēti Latvijas Leļļu teātris, Rīgas Birža, Latvijas Nacionālā 

opera, Saules muzejs - kā arī īstenotas 22 Latvijas Leļļu teātra un Zīmējumu teātra 

viesizrādes reģionos. Dalībai Garās pupas projektā ir aicinātas pašvaldības un skolas  

(sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu), sūtot pieteikumu uz e-pastu  

info@ascendum.lv vai zvanot 26482129.  

 

Pedagogu pieredzes pārnese uz Īriju 

Īrijas Latviešu nacionālā padome (ĪLNP)aicina atsaukties vidusskolnieku vecākus, kā 

arī pedagogus, kuri vēlas mācīt latviešu valodu Īrijas vidusskolās un kuriem ir 

atbilstoša izglītība. Padomes aicinājums: ja Jūsu atvase mācās kādā no Īrijas 

vidusskolām un Jūs vēlaties, lai bērns īru mācību programmas ietvaros apgūst latviešu 

valodu, lūdzam to paziņot ĪLNP, rakstot uz e-pastu: irijaslnp@gmail.com. Vēstulē 

jānorāda bērna vārds un vecums, kā arī vidusskolas nosaukums un tās atrašanās vieta. 

Tāpat būtu vēlams uzrakstīt, vai konkrētajā vidusskolā mācās arī vēl citi latvieši. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 
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Tiks veicinātas bēgļu un patvēruma meklētāju profesionālās iemaņas  

 „Patvērums „Drošā māja”” uzsākusi Eiropas bēgļu fonda atbalstītu 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. Lai veicinātu 

sabiedrības informētību par bēgļu 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 informāciju var 

iegūt šeit.  

 

 

 
 

 

 

Arī Memoranda padome iestājas par ES naudu NVO 

28.08.2013., notika Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda padomes sēde, 

kurā Finanšu ministrija tika aicināta veikt atbilstošos labojumus Eiropas Savienības 

struktūrfondu plānošanas dokumentos, lai noteiktu, ka – biedrības un nodibinājumi ir 

definējami kā finansējuma saņēmēji ikvienā no ES struktūrfondu programmām. 

Esošajos plānošanas dokumentos biedrības un nodibinājumi nebija definēti kā 

finansējuma saņēmēji katrā no struktūrfondu prioritātēm, kas ir liels risks NVO 

finansiālajai ilgtspējai un spējai konkurēt ar komersantiem un valsts iestādēm 

finansējuma saņemšanai ar mērķi pilnveidot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

FM sniedza informāciju par jaunizstrādāto Minsitru kabineta noteikumu projektu 

„Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu 

privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma 

izlietojumu”. eLPA direktore memoranda padomei sniedz informāciju, ka darba grupā, 

kura veica MK noteikumu izstrādes darbu radās jautājumi, uz kuriem nevar atbildēt 

ierēdniecības līmenī, tādēļ ierosināja, ka būtu nepieciešams veidot darba grupu, kuras 

būtu spējīga pieņemt tā sauktu „ politiskos lēmumus”, kas noteiktu, ka nevalstiskās 

organizācijas nepieciešams atbalstīt no valsts budžeta. Citas organizācijas, piemēram 

Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienība apstiprinot minēto faktu uzsvēra, ka 

pēdējā laikā dažādas idejas, kas inicētas no FM saistībā ar nodokļiem, piemēram 

nodokļu atlaižu iespējamais samazinājums, rodas spontāni un nav diskutētas ar NVO 

sektoru. Vairāk informāciju par lemto un sēdes saturu var iegūt Ministru kabineta mājas 

lapas sadaļā Sabiedrības līdzdalība.  
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Jaunas vēsmas sadarbībai ar Rīgas domi 

05.09.2013. notiks Rīgas domes konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas 

jautājumos sēde. Sēdes laikā tiks izskatīti šādi jautājumi: 

1. jaunais Konsultatīvās padomes sastāvs, NVO pārstāvju pilnvaru termiņš un 

jauns konkurss; 

2. Konsultatīvās padomes līdz šim paveiktais; 

3. Rīgas domes un NVO sadarbības memorands; 

4. Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas rīcības plāna izpilde; 

5. Iedzīvotāju forums – šā gada iespējamās tēmas. 

Sēdē piedalīsies eLPA direktore R.Pīpiķe. Informēsim Tevi par pieņemtajiem 

lēmumiem. Sanāksmē piedalīsies arī Rīgas NVO inkubatora dalībnieki, kuri projekta 

„Tilts 2013” ietvaros iziet intensīvas pamācības un attīsta savas organizācijas spējas 

dažādos to aspektos. 

 

Labdarības plašās iespējas 

Vairāku gadu garumā savas pozīcijas un labo sadarbības pieredzi ir nostiprinājušas 

vairākas labdarības organizācijas, kas vērš sabiedrības uzmanību uz līdzcilvēku 

vajadzībām grūtos brīžos dažādos formātos (ziedojumi, atbalsta grupas, semināri un 

konferences). Tādēļ aicinām pavērt acis plašāk un iepazīties ar vairākām labdarbības 

organizācijām, ar kuru starpniecību Tu vari kādam nesavtīgi palīdzēt: 

 nodibinājums Palīdzēsim.lv www.palidzesim.lv;  

 Sociāli nozīmīgu projektu centrs VARONIS www.varonis.lv; 

 Labdarības faktors www.labdaribasfaktors.lv;  

 Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE” www.lma-dace.lv;  

 fonds ziedot.lv www.ziedot.lv;  

 Labdarības projekts LabieDarbi.lv www.labiedarbi.lv.  

Aicinām ievērot, ka labas labdarības organizācijas informē Tevi par noteiktas akcijas 

rezultātiem! 

 

Ilustratīva NVO kapacitātes stiprināšana 

Esi aicināts iepazīties ar sesto E-avīzes izdevumu par Eiropas Sociālā fonda projektiem 

Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā. Šajā 

izdevumā - īss apskats par sasniegtajiem rezultātiem programmas īstenošanā, kā arī 

vairāki ilustratīvi projektu pieredzes stāsti. Izdevumu sagatavojis Sabiedrības 

integrācijas fonds. 
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IV NVO INFORMĒ 
 

Iesaisties platformā  „NVO un uzņēmumu sadarbība - iespējas 

korporatīvam brīvprātīgo darbam!” 

Biedrība ”brīvprātīgais.lv” aicina Rīgas un Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus, brīvprātīgo darba organizatorus un citus interesentus uz semināru un 

pieredzes apmaiņas platformu „NVO un uzņēmumu sadarbība - iespējas korporatīvam 

brīvprātīgo darbam!”. Seminārs notiks 2013. gada 5.septembrī no plkst. 16:00 līdz 

19:00 viesnīcā AVALON (semināra telpā) 13. janvāra ielā 19, Rīgā. Pieteikšanās līdz 3. 

septembrim, aizpildot anketu http://www.surveymonkey.com/s/Z3JCR26. 

Savā pieredzē aicinātas dalīties: 

 Līga Smildziņa Bērtulsone, Amerikas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes 

locekle un izpilddirektore, kas stāstīs gan par kameras lomu un saistību ar 

korporatīvo brīvprātīgo darbu, gan par deklarāciju par labu korporatīvo 

pilsonību; 

 Daiga Eiduka, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pārstāve, līdzekļu 

piesaistes vadītāja, kas dalīsies savā pieredzē piesaistīt un ieinteresēt 

uzņēmumus iesaistīties korporatīvā brīvprātīgo darbā, kā arī pastāstīs par 

organizācijas veikto korporatīvās filantropijas aptauju un tās rezultātiem. 

Platformas mērķis ir veidot izpratni par korporatīvo (uzņēmumu atbalstītu savu 

darbinieku veiktu) brīvprātīgo darbu, uzņēmumu darbiniekiem kā brīvprātīgajiem un 

noskaidrot, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar uzņēmumiem, piedāvājot tiem interesantas 

un abpusēji vērtīgas brīvprātīgo darba programmas.  

 

Tēvu dienas notikumi Aizkrauklē 

Biedrība Vecāki Aizkrauklei informē par Tēvu dienai veltītiem pasākumiem Aizkrauklē. 

Pasākumi norisināsies 8. septembrī no plkst. 11.00 – 14.00 Aizkraukles centrālajā 

laukumā. Izvēlies savu pasākumu un piedalies: 

 Koncertā uzstāsies: 

1. Vokālā grupa "Ka tik ne tā"; 

2. B/d "Zīlīte" un "Auseklītis" bērni; 

3. Aizkraukles breika dejotāji; 

4. sākumskolas bērnu vokālie ansambļi; 

5. eksotisko deju grupa "Armagan"; 

6. Madlienas līnijdejotājas u.c. 

 Radošajās darbnīcās būs iespējams: 
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1. veidot auto modelīšus; 

2. apgleznot T kreklus; 

3. pūst milzu ziepju burbuļus; 

4. piedalīties Svilpaunieku darbnīcā u.c. 

 Būs sacensības tētiem: 

1. riepu montāža; 

2. šautriņu mešana; 

3. florbola soda sitienu veikšana; 

4. kaklasaišu ātrsiešana u.c.  

Paredzētas izklaides gan lieliem gan maziem: izjādes ar zirgiem; piepūšamās atrakcijas 

un velokarti; Jūlijas Šapolovskas gleznota fotosiena! Darbosies īpašais Tēvu dienas 

tirdziņš! Piedalīsies stikla pūtēji no Ventspils un Vinnjs Pūks no Simtjūdžu meža. 

 

Iepazīsti Liepāju ar citu skatienu 

Liepājas Neredzīgo biedrība aicina cilvēkus ar redzes traucējumiem piedalīties 

ekskursijā pa Liepāju. Ekskursija noris Liepājas Neredzīgo biedrības biedra un gida 

vadībā. Ekskursijas maršrutā iekļauts Rožu laukums ar rožu dobi, kā arī ar plāksnēm 

Liepājas sadraudzības pilsētām, Romas dārzs, Zivju iela ar Latvijas mūziķu Slavas aleju 

un lielo ģitāru, Liepājas namu stāsti Kungu un Avotu ielā un Graudu ielas arhitektūra, 

bet ekskursijas noslēgums paredzēts pie Liepājas himnas tēlu skulptūrām Kūrmājas 

prospektā. 

Vairāk informāciju vari iegūt šeit. 

 

Piedalies nometnē redzes invalīdiem! 
Liepājas Neredzīgo biedrība no 5. līdz 7. septembrim projekta "I Can Work" ietvaros 

rīko nometni cilvēkiem ar invaliditāti. 50 cilvēkiem ar invaliditāti no Latvijas 

un Lietuvas neformālā vidē būs iespēja dalīties pieredzē un runāt par nākotnes 

sadarbības iespējām. Nometnes laikā notiks aktivitātes, tikšanās un sarunas par darba 

iespējām un pieredzi starp cilvēkiem ar invaliditāti no Latvijas un Lietuvas. Nometne 

norisināsies Palangā, Lietuvā. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Jaunie vides reportieri piedalās ekoskolu forumā 

No 14.-17. augustam Cīravā norisinājās Vides izglītības fonda Ekoskolu vasaras forums 

skolēniem. Tajā piedalījās jaunieši, kas ieinteresēti vides žurnālistikā un iesaistās Jauno 

vides reportieru (JVR) programmā. Ekoskolu foruma temats bija ilgtspējīgs patēriņš un 

dzīvesveids. Jauno vides reportieru programmas dalībniekiem forumā bija iespēja 

apmeklēt nodarbības par patēriņa un ražošanas paradumiem un globālajām vides 

problēmām pie Jāņa Brizgas (Zaļā Brīvība), kā arī mācīties video veidošanas pamatus. 

Jauno vides reportieru dalība Ekoskolu forumā notika ar mērķi iepazīstināt skolēnus par 

iespēju piedalīties JVR projektos un veidot sadarbību.  
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Fonds informē, ka oktobrī uzsāksies Jauno vides reportieru skola, kas tiks īstenota jau 

otro gadu, sniedzot skolēniem iespēju reizi mēnesī tikties ar vides un žurnālistikas 

jomas profesionāļiem un gūt pieredzi reportāžu, rakstu un video veidošanā. 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

„Ārvalstu aģentu” likums ir nesaudzīgs pret Krievijas NVO 

2013. gada martā Krievijas valdība uzsāka plašas izmeklēšanas kampaņas pret 

nevalstiskajām organizācijām. Krievijas organizācijas vairākos valsts reģionos ir 

pakļautas biedējošām izmeklēšanām, kurā, prokuratūra kavējas dot slēdzienu par to 

rezultātiem un sekām. Izmeklējumu rezultāti līdz šim brīdim: 

 9 lietas tiek skatītas administratīvajā tiesā. Ja tiesa pieņems lēmumu, ka 

organizācija nav reģistrējusies kā „ārvalstu aģents”, tad organizācijai var tikt 

piespriests sods 16 000 ASV dolāru apmērā, bet tās vadītājam – aptuveni 10 000 

ASV dolāri. Viena no lietām, kas tiek skatīta tiesā ir pret Sanktpēterburgas 

organizāciju Memorial, kas ANO Komitejai pret spīdzināšanu iesniedza 

ziņojumu par milicijas vardarbību pret romiem, imigrantiem un aktīvistiem. 

Savukārt, organizācijas lieta no Kostrovas tiek izskatīta tiesā, jo tās rīkotā 

diskusijā piedalījās ASV vēstniecības pārstāvis. Šobrīd organizācijas pārstāvim 

ir piespriests sods 3 300 ASV dolāru apmērā, bet tiesas lēmums ir pārsūdzēts; 

 18 organizācijām ir noteikts pienākums novērst pārkāpumus, t.i. , 1 mēneša laikā 

reģistrēties kā ārvalstu aģentam. Viens no gadījumiem, kas izskatīts tiesā – 

Voroņežas Demokrātiskajam centram piespriests sods par dalību vēlēšanu 

novērošanā 2011. gada decembrī. 

Plašāku informāciju vari iegūt šeit. Avots: Human Right Watch. 

Informāciju par Krievijas NVO likumdošanu var iegūt Starptautiskajā Bezpeļņas 

organizāciju likumu centrā www.icnl.org.   

 

Kanādas organizācijas iestājas pret Krievijas valdības lēmumu 

Vairāk kā 100 Kanādas organizācijas 22. augustā ir parakstījušas atklātu vēstuli, lai 

vērstos pret Krievijas valdības homofobisko rīcību, pieņemot lēmumu, kas ierobežo 

geju un lesbiešu brīvību un tiesības. Vēstule ir adresēta: 

 Kanādas un Starptautiskajai olimpiskajai komitejai; 

 Kanādas un Starptautiskajai paraolimpiskajai komitejai; 

 Soču olimpisko spēļu sponsoriem: Coca Cola, GE, McDonald's, Panasonic, Visa 

un citām; 

 TV pārraižu translācijas kompānijai CBC. 
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Krievijas valdības reakcija uz šo vēstuli bija ātra un spēcīga. Jau 22. augustā Krievijas 

valdība vērsās pie Starptautiskās olimpiskās komitejas, lai apliecinātu, ka pretrunīgās 

likuma normas netiks vērstas pret olimpiādes dalībniekiem un skatītājiem. Tomēr 

vienlaikus premjerministra vietnieks Dmitrijs Kozaks aizstāvēja likumu, norādot, ka tas 

nav īpaši vērsts pret homoseksuāliem cilvēkiem, bet ikvienu, kas veicina 

"netradicionālas seksuālās attiecības". 

 

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” pasākums 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  
 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://twitter.com/alianse
http://www.draugiem.lv/nvo/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia
http://www.ir.lv/profils/46535/
http://www.prakse.lv/enterprise/319
http://www.lvportals.lv/saraksts.php?k=emuari
http://www.youtube.com/civicalliancelatvia
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/

