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eLPA pakalpojumu grozs 

eLPA speciālisti labprāt sniegs konsultācijas un pakalpojumus, ja Tavai organizācijai ir 

nepieciešams: 

1. izveidot darbības plānu, attīstības stratēģiju; 

2. veidot lobēšanas stratēģiju; 

3. motivēt organizācijas aktīvistus kopīgam darbam (motivācijas treniņš); 

4. stiprināt organizāciju kapacitāti, sniedzot apmācības darbiniekiem, biedriem un 

brīvprātīgajiem par tādām tēmām kā: 

 organizāciju attīstība; 

 finansējuma piesaiste; 

 NVO/ sabiedrības līdzdalība; 

 brīvprātīgā darbība; 

 normatīvie akti NVO darbībai; 

 NVO grāmatvedība un lietvedība; 

 semināru un apmācību metodes; 

 ievads projektu pieteikumu izveidē. 

Apmācības un seminārus sniedzam visā Latvijā. Pasākumu programmu izstrādājam, 

konsultējoties ar organizāciju par aktivitātes mērķi, dalībniekiem un turpmāko darbību 

pēc informācijas ieguves.  

Priecāsimies, ja varēsim Tev palīdzēt stiprināt organizāciju. Ar mums var sazināties,  

rakstot e-pastu uz alianse@nvo.lv vai zvanot 67846464. 
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Aicinājums Jelgavas biedrībām un nodibinājumiem 

Ceturtdiena, 19.septembrī Jelgavas biedrības un nodibinājumi ir aicināti tikties uz 

sarunu par NVO sektoru Jelgavā. Sarunā piedalīsies Rita Vectirāne, Jelgavas domes 

priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības un kultūras jautājumu programmā un ir 

aicināta piedalīties Ilga Antuža, Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja p.i. 

Diskusija notiks par tādām tēmām kā: 

 biedrību un nodibinājumu ieguldījums Jelgavas iedzīvotāju labklājības celšanai; 

 pilsoniskās līdzdalības aktivizēšana Jelgavā; 

 Jelgavas pašvaldības instrumenti NVO sektora attīstībai. 

Diskusija noritēs no pl. 15.00 - 17.00. Lielā iela 15, Zemgales NVO centra sanāksmju 

telpā. 

Lūdzu piesakies līdz š.g. 17.septembrim, sūtot e-pastu uz alianse@nvo.lv. 

Diskusija tiek organizēta sadarbībā ar Zemgales NVO centru (www.zemgalei.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  
 

Kāpēc pētāms NVO sektors? 

Aicinām Tevi iepazīties ar rakstu: „Organizētās pilsoniskās sabiedrības apzināšana – 

skaitļos un saistībās”. Rakstā ir atspoguļota aktuālā informācija par NVO skaitu Latvijā, 

biedrību un nodibinājumu blīvumu, kā arī šo rādītāju sasaiste ar pašvaldības attīstības 

indeksu. Izlasot rakstu, uzzināsi, kāda ir kopsakarība starp rādītājiem: 

 jo attīstītāka pašvaldība, jo lielāks NVO skaits jeb 

 jo vairāk NVO, jo lielāka attīstība. 

Raksta autore ir eLPA politikas koordinatore Inta Šimanska. Ar pilnu rakstu var 

iepazīties 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. 

  

 

Notikusi diskusija Talsos starp NVO un pašvaldību 

05.09.2013. noritēja eLPA rīkota diskusija ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem – 

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. 
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Diskusija bija spraiga, informējoša un vērsta uz sadarbību. NVO sektors norādīja uz 

pašvaldības esošajiem trūkumiem saziņā ar sabiedrību (netiek sniegtas atbildes uz NVO 

vēstulēm), nevienlīdzīgo attieksmi pret kultūras biedrībām, kā arī gatavību strukturēt 

dialogu ar domi. Savukārt, domes pārstāvji ar gandarījumu minēja pašvaldības sniegto 

atbalstu biedrību un nodibinājumu darbībai – telpu piešķīrums, projektu konkursi, 

viedokļu iegūšana. Abas puses vienojās, ka oktobrī ir nepieciešama turpmāka diskusija 

par NVO un pašvaldības sadarbības strukturēšanu, lai risinātu problēmu – zemā 

iedzīvotāju iesaiste pašvaldības darbībā. Viens no priekšlikumiem ir – veidot sadarbības 

līgumu starp pilsētas domi un Kurzemes NVO atbalsta centru par iedzīvotāju iesaistes 

veicināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.   

Diskusija notika 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  
 

Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas 

jautājumos sēde 

05.09.2013. notika kārtējā padomes sēde, kuras laikā tika spriests par vairākiem aktuāliem 

jautājumiem 1) Jaunais konsultatīvās padomes sastāvs, NVO pārstāvju pilnvaru termiņš un 

jauns konkurss. Padomes dalībnieki tika informēti, ka pēc pašvaldību vēlēšanām 

padomē ir arī vairāki deputāti, no kuriem diemžēl uz sēdi bija ieradies tikai viens 

deputāts. NVO sniedza priekšlikumu, ka organizācijām jānāk klajā ar „draudzīgu 

aicinājumu” deputātiem tomēr uz sēdi ierasties, jo integrācijas jautājumi ir visai būtiski. 

2) Padomes locekļi tika informēti par līdz šim paveikto padomes darbība laikā, kur 

atklājās RD darbinieku novērojums, ka organizācijas varētu daudz biežāk nākt klajā ar 

iniciatīvu, sniedzot informāciju par jautājumiem, kurus ir aktuāli diskutēt padomes 

ietvaros, kā arī sniegt atzinumus par izskatāmajiem jautājumiem. 3) Rīgas domes un 

NVO sadarbības memorands. Padomes locekļi pārskatīja memoranda projektu un 

nolēma, ka līdz 13.09.2013. joprojām tiks sagaidīti padomes locekļu komentārus. eLPA 

direktore R.Pīpiķe ierosināja, ka šo dokumentu nepieciešams nodot sabiedriskajai 

apspriešanai. RD apņēmās to organizēt un ir plānots, ka memorands tiks parakstīts 

Rīgas iedzīvotāju forumā, kurš provizoriski plānots 20.11.2013. 4) Rīgas pilsētas 

sabiedrības integrācijas programmas rīcības plāna izpilde – padome tika informēta, ka 

ziņojums par plāna izpildi tiks gatavots uz 2014. gada janvāri un būs balstīts uz 

rezultatīvajiem rādītājiem, to sasniegšanas efektivitāti, atbilstošajā programmā. 5) 

Iedzīvotāju forums - šī gada iespējamās tēmas. Padome apsprieda priekšlikumus, kurus 

izteikuši dažādi RD departamenti. Par foruma dienas kārtību diskusijas vēl notiks. 

Padomē piedalījās arī Rīgas NVO inkubatora dalībnieki, kuriem šī bija pirmā pieredze 

sadarbībā ar  Rīgas domes institūcijām.    

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

integrācijas programmas ietvaros. 
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Piedalies atbalsta grupā 

Pēc lieliski pavadītas vasaras un aizritējušām divām enerģijas pilnām "Spēka avots" 

nometnēm, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks turpina aizsākto 

iniciatīvu - savstarpējā atbalsta grupas cilvēkiem pēc onkoloģiskām saslimšanām. Ja 

vēlies ar kādu parunāt, dalīties pieredzē, uzzināt, kā citi sadzīvo ar apziņu, ka pārvarēts 

vēzis, pievienojies! Pirmā atbalsta grupas tikšanās notiks 12. septembrī plkst. 

17.30, Melnsila ielā 13-1, Rīgā. Uz grupas nodarbību lūgums iepriekš pieteikties, 

rakstot uz e-pastu: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv vai zvanot pa tālruni: 67625339. 

Turpmāk atbalsta grupas notiks visu gadu - katru otro ceturtdienu: 12. septembrī, 26. 

septembrī, 10. oktobrī, 24. oktobrī, 7. novembrī, 21. novembrī, 5. decembrī un 19. 

decembrī. Atbalsta grupu sākums plkst. 17.30. 

 

Ielūgums uz projekta „Ērgļi pāri robežām” noslēguma semināru 

25.09.2013. Ikviens interesents ir aicināts Valgas kultūras centrā, Igaunijā piedalīties 

Igaunijas-Latvijas programmas projekta „Ērgļi pāri robežām” noslēguma seminārā, kurā 

projekta ieviesēji no Latvijas un Igaunijas ziņos par tā rezultātiem. Projekts norisinās 

laikā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. septembrim Latvijā un Igaunijā ar 

mērķi izglītot sabiedrību putnu aizsardzības jautājumos, kā arī veikt jūras ērgļa un 

zivjērgļa populāciju monitoringu un aizsardzību Latvijā un Igaunijā. Projektu īsteno 

Latvijas Dabas fonds (LDF) un Igaunijas Ornitoloģijas biedrība (EOS). Reģistrēšanās 

līdz 20. septembrim, atsūtot uz e-pastu maija.usca@ldf.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, 

telefona numuru, e-pastu, prasības attiecībā uz ēdienu (piemēram, neēdat gaļu), 

nepieciešamību pēc naktsmītnes (naktij pēc pasākuma) un transporta. 

Semināra darba valoda: angļu. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Noritējusi aptauja par tēva iesaisti bērna audzināšana 

„Mīļš, foršs, ļoti liels un visu laiku strādā,” tādas ir populārākās Latvijas bērnu atbildes 

vecumā no 5 līdz 7 gadiem, secināts NVO „Centrs Dardedze” aptaujā, uzsākot jaunu 

aktivitāšu programmu, kuras mērķis pievērst lielāku uzmanību tēvu iesaistei, 

motivēšanai un atbalstīšanai bērnu audzināšanā, tādējādi mazinot vardarbības pret bērnu 

risku ģimenē. Centrs Dardedze vēlas izcelt tēvu lomu bērnu audzināšanā, motivējot 

Latvijas vīriešus pašus meklēt dialogu ar bērnu un tēviem būt lepniem par savu lomu. 
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Aktivitātes, lai veicinātu veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo veselību caur 

tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā tiek īstenotas Ziemeļu Ministru 

Padomes, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas „Veselīgu ģimeņu ilgtspēja 

Latvijā: tēva loma + mātes loma = emocionāli vesels bērns” un World Childhood 

Foundation programmas „Tēvi ir svarīgi: tēvu iesaistīšana bērnu aprūpē, audzināšanā 

un vardarbības pret bērnu novēršanā” ietvaros. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Saruna par homo ecos: aktivitātēm  

13.09.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Pārraides tēma būs biedrības homo ecos: aktivitātes, studijas viesis būs biedrības 

vadītāja - Evija Rudzīte. Interaktīvā diskusija būs vērojama interneta vietnē 

www.nvotv.lv. Projekta organizatori aicina visas ieinteresētās nevalstiskās organizācijas 

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

nepieciešams aktualizēt nākamajās pārraidēs. 

 

 

 

 

 

 

 

Piedalies sadarbības veidošanā ar Rīgas domi 

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments aicina Konsultatīvo padomi 

sabiedrības integrācijas jautājumos vērtēt un sniegt komentārus par jauno projektu 

sadarbības memorandam starp Rīgas domi un NVO. Lai iegūtu vairāk viedokļus, eLPA 

aicina Tevi iepazīties ar memoranda projektu un sniegt savus komentārus līdz 

13.09.2013., rakstot eLPA politikas koordinatorei Intai Šimanskai (e-pasts: 

inta@nvo.lv). Memoranda būtība ir noteikt kārtību, kādā notiks sadarbība starp Rīgas 

domi un Rīgas biedrībām un nodibinājumiem. Aicinām iepazīties ar konsultatīvās 

padomes darbu un memoranda projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

 

 

 
 

III LATVIJĀ 
 

 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://paligsvecakiem.lv/
http://www.nvotv.lv/
mailto:inta@nvo.lv
http://nvo.lv/site/attachments/09/09/2013/Konsultativas_padomes_darbiba.pdf
http://nvo.lv/lv/news/publication/piedalies-sadarbibas-veidosana-ar-rigas-domi-4486/


 

 
Ģertrūdes iela 19/21–3, Rīga, LV – 1011, tālr. 67846464, fakss: 67846466, skype: elpa_riga 

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

Nodibināta Latvijas koalīcija mazākumtautību NVO interešu 

aizstāvībai 

Šogad Talsos un Liepājā vairākas reizes viesojās Izglītības iniciatīvu centra darbinieki 

un lektori, lai sagatavotu ieinteresētās biedrības un personas mazākumtautību interešu 

aizstāvībai politiskā līmenī. Aktivitātes notika projekta „Koalīcija mazākumtautību 

politiskai līdzdalībai valsts sektorā” ietvaros. Šobrīd koalīcija apvieno 11 nevalstiskas 

organizācijas no Kurzemes un Zemgales. No Kurzemes savu atbalstu koalīcijas darbībai 

ir izteikusi biedrība Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs, biedrība „Skola visiem” 

(Sabile), Kurzemes NVO atbalsta centrs (Talsi) un Ventspils fonds „Šī pasaule kā 

durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...”. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

LSA tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju  

06.09.2013. Latvijas Studentu apvienība (LSA) tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu 

Āboltiņu, lai pārrunātu šī brīža studentiem svarīgos jautājumus. Augstskolu likums 

paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne 

mazāku par 0,25 % no IKP. Tas ne tikai netiek ievērots, bet arī finansējumu plāno 

samazināt, nemaz nerunājot par to, ka patlaban augstskolas par vienu budžeta studiju 

vietu saņem aptuveni tikai 83% no studiju vietas bāzes izmaksām. Saeimas 

priekšsēdētāja norādīja, ka situācija ir komplicēta, tomēr risināma, atbalstot Studentu 

apvienības prezidenta pausto nostāju par nepieciešamību aktīvi strādāt pie izglītības 

kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšanas, paredzot finansējumu, kas nodrošinātu 

studiju vietas bāzes izmaksu segšanu, kā arī kopumā palielināt finansējumu augstākajai 

izglītībai, kā tas ir noteikts Augstskolu likumā. Vairāk informācijas par tikšanos var 

atrast šeit. 

 

Lauki ienāk Rīgā 

14.09.2013. Nodibinājums Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai, Rīgas dome un 

Zemkopības ministrija aicina piedalīties pasākumā Lauki ienāk pilsētā. Pasākums notiks 

Spīķeru kvartālā (Maskavas ielā 4, Rīgā) un Krasta ielā no Dzelzceļa tilta līdz 

Turgeņeva ielai. Sākums pulksten 10.00. Pasākuma mērķis ir popularizēt 

lauksaimniecības nozari un lauku vidi, Latvijas izcelsmes produktus, pakalpojumus un 

izglītību, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu iesaistīšanai un izglītošanai. 

Lauksaimnieki ienāks Rīgā ar Latvijai raksturīgajām smaržām un garšām, 

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

konkursiem visām paaudzēm, kas ļaus pasākuma apmeklētājiem izjust lauku burvību. 

Šajā pasākumā ikviens varēs atrast savām interesēm piemērotas lietas un nodarbes. 

Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Mentoringa programma jauniem uzņēmumiem 

Biedrība Mārupes uzņēmēji sadarbībā ar Mārupes novada domi aicina jaunos uzņēmējus 

saņemt bez maksas pieredzējušu uzņēmēju padomu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai 

attīstīšanai. Mentoringa programmas mērķis ir atbalstīt Mārupes novada topošos un 

esošos uzņēmējus un veicināt jaunu uzņēmumu un darbavietu izveidi. 

Dalībai mentoringa programmā var pieteikties: 

 Mārupes novada iedzīvotāji, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību; 
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 Mārupes novadā pirms ne vairāk kā trīs gadiem reģistrētu uzņēmumu pārstāvji 

(īpašnieki vai vadītāji), kuriem ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts biznesa 

attīstībai. 

Pieteikšanās termiņš ir 2013. gada 30. septembris. Mentoringa programma norisināsies 

no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 31. maijam. Vairāk informāciju var iegūt 

šeit. 

 

 
 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Meklē cilvēktiesību izglītības programmas koordinatoru  

United nations relief and works agency (UNRWA) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas 

(ANO) aģentūra, kuras misija ir palīdzēt palestīniešu bēgļiem Jordānijā, Libānā, Sīrijā, 

Rietumkrastā un Gazas joslā. UNRWA pakalpojumi ietver izglītību, veselības aprūpi, 

sociālos pakalpojumus, kā arī infrastruktūru uzlabošanu, mikrofinansēšanu un 

neatliekamo palīdzību. UNRWA ir izsludinājusi konkursu uz cilvēktiesību izglītības 

programmas koordinatora vakanci. Koordinatora pienākumos ietilpst īstenot UNRWA 

politiku, sniegt tehnisku un plānošanas atbalstu, uzraudzīt un novērtēt programmas 

veicot kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīzi. Darba vieta ir Jordānijā, Ammānā. 

Pieteikties var līdz 18. septembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Miera svētki 

21.09.2013. Hāgā, Nīderlandē notiks miera dienas svētki -  The Peace one Day 

celebration 2013, kas risināsies Miera pilī (Peace Palace), kura 21. septembrī atzīmēs 

savu simto gadadienu. Šajā dienā kopā tiks pulcināti dažādi eksperti un apvienotas 

vairākas akcijas, lai uzsvērtu miera nozīmību. Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Eiropas 

Padomes, no No Hate Speech movement un citi. Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit. 

 

ES finansējuma pienesums Lietuvas izglītības jomai  

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu 

apmeklēja Lietuvu nolūkā atbalstīt to kā ES prezidējošo valsti centienos par politiskās 

dienaskārtības galveno jautājumu izvirzīt kvalitatīvas izglītības un iespēju 

nodrošināšanu jauniešiem. Lietuva kopš 2007. gada no mūžizglītības programmas ir 

saņēmusi ES finansējumu 76 miljonu eiro apmērā, ko veido 39 miljoni eiro augstākās 

izglītības nodrošināšanai (Erasmus), 19 miljoni eiro profesionālajai izglītībai (Leonardo 

da Vinci), 13 miljoni eiro pamatskolu un vidusskolu savstarpējai sadarbībai (Comenius) 

un 5 miljoni eiro pieaugušo izglītībai (Grundtvig). Turklāt jauniešu jomas veicināšanai 

Lietuva no ES programmas “Jaunatne darbībā” ir saņēmusi 16,6 miljonus eiro. 

2011./2012. mācību gadā vairāk nekā 3500 Lietuvas studentu saņēma Erasmus 

stipendijas studijām vai praksei ārvalstīs, savukārt Lietuva uzņēma gandrīz 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.marupe.lv/tiek-izsludinata-pieteiksanas-mentoringa-programmai-jaunajiem-uznemejiem/#.UimbQ5KnqCU
http://reliefweb.int/job/598826/human-rights-education-programme-coordinator
http://womenlobby.org/spip.php?article5389
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2000 ārvalstu studentu. 2012. gadā programmā “Jaunatne darbībā” piedalījās vairāk 

nekā 6000 Lietuvas jauniešu un jaunatnes darbinieku. 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” 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  
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