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Ieinteresētība sadarbības uzlabošanai starp Rīgas domi un NVO 

eLPA ir iepazinusies un sniegusi atzinumu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentam par projekta Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju 

sadarbības memorands aktuālo versiju, kas noteiktu jauno sadarbības formu starp Rīgas 

domi un Rīgas pilsētas biedrībām un nodibinājumiem. Memoranda mērķis ir: veicināt 

sabiedrības iesaistīšanu un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas 

pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām 

organizācijām. eLPA uzskata, ka, lai nodrošinot Memoranda darbības pēctecību, tas ir 

jāparaksta ar domes izpilddirektoram.  

 

eLPA darbības rezultatīvie rādītāji 

Kopš 2013.gada 16. jūlija eLPA uzsākusi aktīvu darbu interešu aizstāvībā. Sešu nedēļu 

laikā eLPA darbinieki ir sasnieguši šādus rezultatīvos rādītājus: 

 notikusi dalība 11 sanāksmēs, kurās notikušas diskusijas un sarunas par NVO 

darbību un attīstību; 

 sniegti seši atzinumi valdības līmenī par NVO darbībai būtiskiem jautājumiem; 

 izveidotas seši ziņu lapas “Nesēdi tumsā!” izlaidumi; 

 sniegtas 46 konsultācijas iedzīvotājiem, NVO un publiskās pārvaldes 

darbiniekiem par biedrību un nodibinājumu darbību, veidošanu, attīstību, 

finansējuma piesaisti u.c. NVO sektoram būtiskiem jautājumiem. 

Šos rezultatīvos rādītājus ir palīdzējis sasniegt finansiālais atbalsts projekta „NVO 

interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī” ietvaros, ko finansiāli atbalsta 
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Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu 

instruments un Latvijas valsts, administrē Sabiedrības integrācijas fonds. 

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 e-portfeļa noslēpumi! 

Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamentu aicina Rīgas nevalstiskās organizācijas piedalīties apmācībās par 

Rīgas domes e-portfeļa izmantošanu! 

Apmācību mērķis ir dalībniekus iepazīstināt ar e-portfeļa iespējām, kas būtiski atvieglo 

NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos Rīgas domē. Novembrī tiek plānots 

parakstīt atjaunotu sadarbības memorandu starp Rīgas domi un nevalstiskajām 

organizācijām. Viens no ieguvumiem memoranda parakstījušām organizācijām būs 

iespēja izmantot e-portfeli, kurā tiek akumulēti gan RD izskatāmo jautājumu lēmumu 

projekti, gan cita būtiska informācija. Tāpēc organizāciju pārstāvjiem, kuri plāno attīstīt 

sadarbību ar Rīgas domi nākotnē ir būtiski uzzināt, kā izsekot aktuāliem dokumentiem 

RD un tās komitejās un kā iesaistīties aktuālās dokumentācijas apritē, kā arī kā atrast 

informāciju, kas būtiska organizācijas darbības jomā. Apmācības vadīs Sandra 

Laganovska, Rīgas domes sekretariāta vadītāja. Apmācības notiks 19.09.2013. no plkst. 

10.00 – 13.30 Latvijas Pilsoniskās alianses birojā – Ģertrūdes ielā 19/21-3. 

Reģistrēšanās no plkst.9.30. Lai pieteiktu savu dalību apmācībām, aizpildi elektronisko 

pieteikuma veidlapu līdz 18. septembrim šeit. Vairāk informācijas par apmācībām var 

uzzināt rakstot uz alianse@nvo.lv.  
 

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

integrācijas programmas ietvaros. 
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Latvijas Sarkanais Krusts aicina piedalīties Informatīvajā dienā 

25.09.2013. Eiropas Savienības māja, 1.stāva Sarunu istabā plkst.13:00 norisināsies 

projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas 

jomā” Informatīvā diena. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ikvienu interesentu ar 

projekta saturu, gada darba plāna ieviešanas gaitu, darbības programmas plānotajiem 

rezultātiem, kā arī, iespējams, veidotu kopēju sadarbības tīklu. Informatīvās dienas 

ietvaros tiks organizēti dažāda veida pasākumi- konkurss bērniem „EEZ – vai tas ir 

ezis?”, erudīcijas loterija jauniešiem „Kas ir EEZ?” u.c., lai piesaistītu dažādas 

iedzīvotāju grupas. Projekta darbības programmas īstenošanas vieta: visa Latvija, jo 

darbības programmas īstenošanā aktīvi tiks iesaistītas LSK 27 komitejas, LSK 19 

nodaļas, kas darbojas visos Latvijas reģionos t.sk. LSK Jaunatne nodaļas, un sekretariāts 

Rīgā. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” aicina visus speciālistus un ieinteresētās 

puses uz projekta Informatīvu dienu, iepriekš reģistrējot savu dalību pasākumā. 

Informāciju par dalību lūdzam nosūtīt līdz 24.septemrim uz e-pastu: 

elina.zarina@redcross.lv Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Izglītības iniciatīvu centrs aicina iesaistīties  

Izglītības iniciatīvu centrs aicina ikviena Latvijas reģiona aktīvus cilvēku iesaistīties 

projektā „Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgtspējīgām izmaiņām”, kura laikā tiks 

īstenots plašs pasākumu kopums, lai veicinātu izmaiņas izglītības sistēmā un kvalitātē, 

uzlabotu romu integrācijas politikas īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, kā arī veicinātu 

mazākumtautību NVO līdzdalību, stiprinot un attīstot 2013. gada sākumā izveidotās 

mazākumtautību NVO koalīcijas darbību. Īpaši tiek gaidīti NVO pārstāvji, pedagogi, 

vecāki, pašvaldību un valsts institūciju darbinieki, kā arī aktīvi pilsētu/novadu 

iedzīvotāji. Vairāk par projektu var lasīt šeit. 
 

Seminārs par disleksiju - spējīgie skolēni nesaņem palīdzību 

14.09.2013. notika Latvijas Disleksijas biedrības rīkots seminārs „Lasīšanas traucējumi 

un mūsdienīga lasītapmācība”, kas notiek RD IKSD Sabiedrības integrācijas 

programmas atbalstītā projektā „Atbalsts jauniešiem ar disleksiju sabiedrībā un 

izglītībā”. Seminārā piedalījās 18 dalībnieki – četri vecāki, vairāki logopēdi un 

sākumskolas skolotāji, kā arī mācību priekšmetu skolotāji un vecāku NVO pārstāvji. 

Seminārā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar disleksijas un mācīšanās traucējumu 

starptautisko izpratni, kas diemžēl būtiski atšķiras no izpratnes, kas tiek veidota Latvijā. 

Seminārā tika uzsvērts, ka disleksija un citi mācīšanās traucējumi ir arī spējīgiem 

skolēniem, un tieši viņi mūsu valstī saņem vismazāko palīdzību, jo pašreiz speciālā 

izglītības programma skolēniem (38% no visām speciālajām vajadzībām) ar mācīšanās 

traucējumiem aptver tikai skolēnus ar „pazeminātu intelektu”. Vairāki klātesošie vecāki 

norādīja, ka palīdzību skolā saviem bērniem meklē viņi, nevis to ierosina skola. Visi 

semināra dalībnieki izrādīja lielu pārsteigumu par plašo IKT izmantojumu izglītībā citās 

valstīs (8-12% vispārizglītojošo skolu skolēnu), jo Latvijā šāda prakse nepastāv, jo IKT 

nodrošinājumu un lietojumu nenosaka izglītības tiesiskais regulējums. Vairāk 

informācijas var atrast šeit.  

 

Iepazīsties ar Multimediju vasaras skolas pētniecības projektiem  

Šovasar, laikā no 12. līdz 25. augustam, Siguldā notika ikgadējā Multimediju vasaras 

skola, ko organizēja organizēja Sorosa fonds - Latvija un biedrība FEJS Latvija (Forum 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.redcross.lv/aktualitates.php?lang=lv&id=125
mailto:elina.zarina@redcross.lv
http://www.redcross.lv/aktualitates_a.php?lang=lv&id=157&k=680&limit=0
http://www.iic.lv/
http://www.iic.lv/projekti/esosie-projekti/projekts-izglitiba-lidzdalibas-demokratijai-un-ilgtspejigam-izmainam/
http://www.disleksija.lv/sakums-aktualitates
http://www.disleksija.lv/sakums-aktualitates/seminars-par-disleksiju---spejigie-skoleni-paliek-bez-palidzibas
http://www.sfl.lv/public/index.html


 

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

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

for European Journalism Students – Latvija). Vasaras skolas laikā dalībnieki strādāja 

pie saviem multimediālajiem projektiem - kopumā tapa 6 darbi, kas pētīja un analizēja 

tādas tēmas kā diskriminācija un rasisms, sociālā labklājība un seniori, "smadzeņu" 

aizplūšana, jauniešu bezdarbs, eiroskepticisms un eirooptimisms. Aicinām iepazīties ar 

jauniešu sagatavotajiem projektiem (angļu valodā). Vairāk informāciju var atrast šeit. 

 

Uzsāksies Jauno vides reportieru skolas sezona 

Vides izglītības fonds aicina pieteikties jaunos vides reportieru programmai, kas ir vides 

izglītības programma jauniešiem vecumā no 12 – 21 gadu vecumam ar mērķi pētīt, 

izzināt vides problēmas, piedāvāt risinājumus un meklēt atbildes gan uz saviem, gan 

sabiedrības interesējošiem jautājumiem, izmanojot kvalitatīvās žurnālistikas metodes. 

Katru gadu labāko materiālu autori – rakstu, foto un video kategorijās – tiek izvirzīti 

starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no FEE (Foundation for 

Environmental education) valdes, UNEP, UNESCO un Eiropas Vides aģentūras (EVA), 

kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku 

atzinību. Tiem, kuri nolēmuši pieteikties Jauno vides reportieru skolai, reģistrācija 

jāveic elektroniski šeit, līdz 1.oktobrim. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Pretcilvēktirdzniecības diena 

18.10.2013. Eiropas Komisija ir pasludinājusi par Pretcilvēktirdzniecības dienu, ko 

šogad atzīmēs jau septīto reizi, norādot uz problēmas pārrobežu raksturu un 

nepieciešamību to ierobežot. Pasākuma atklāšana notiks šā gada 2013. gada 18. 

septembrī no plkst. 13.00 – 16.00, Stacijas laukumā 4 (pie t/c „Origo”), Rīgā. Biedrība 

„Patvērums „Drošā māja”” no šā gada 18. septembra līdz 18. oktobrim projekta 

„Pārdota brīvība II” ietvaros rīko kampaņu „Esi zinošs - nepieļauj cilvēku tirdzniecību”, 

lai sabiedrību informētu par cilvēku tirdzniecības riskiem un mazinātu 

cilvēktirdzniecības gadījumu skaitu. Mēneša laikā plānotas dažādas interaktīvas 

informatīvās aktivitātes 9 Latvijas pilsētās. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimā notiks atvērto durvju diena 

23.09.2013. Saeimā notiks tradicionālā atvērto durvju diena, kuras laikā interesentiem 

būs iespēja klātienē aplūkot Saeimas namu, iepazīt tā arhitektūru un vēsturi, kā arī 

vairāk uzzināt par deputātu ikdienas darbu. Plānots, ka Saeimas nams apmeklētājiem 

būs atvērts no pulksten 10.00 līdz pat 18.00. Atvērto durvju dienai interesenti aicināti 

pieteikties gan grupās, gan individuāli. Ņemot vērā, ka apmeklētāju, kas vienlaikus var 

atrasties Saeimas ēkā, skaits ir ierobežots, priekšroka būs tiem, kuri savu apmeklējumu 
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būs pieteikuši iepriekš, nosūtot personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu un 

atbildīgās kontaktpersonas tālruņa numuru) uz e-pastu info@saeima.lv, un saņēmuši 

apstiprinājumu. Interesenti aicināti pieteikties līdz šī gada 18.septembrim. Vairāk 

informācijas var atrast šeit.  
 

Valsts kultūrkapitāla fonda konkurss  

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Profesionālu nevaldības kultūras 

organizāciju atbalsts” mērķis ir atbalstīt profesionālas nevaldības kultūras organizācijas, 

kuras sistemātiskā nekomerciālā darbībā veicina inovatīvas, starptautiski aktuālas 

kultūras attīstību Latvijā, nodrošinot augstvērtīgus mākslas notikumus, to 

popularizēšanu publiskajā telpā, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos. 

Mērķprogrammas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas – Latvijā 

reģistrētas nevaldības kultūras organizācijas. Projektu konkursā finansējums tiek 

piešķirts projektu vadības un administratīvo izdevumu (t.sk. telpu īre, komunālie 

maksājumi, komunikācijas, transporta izdevumi u.c.) segšanai. Viena juridiskā persona 

konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

ES māja aicina uz atvērto durvju dienu  

20.09.2013. ES mājā notiks Atvērto durvju diena, kuras laikā ikvienam interesentam 

būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātes un iepazīties ar ES mājas piedāvātajām 

iespējām. Atvērto durvju dienas ietvaros ES mājā par godu Eiropas Valodu dienai laika 

posmā no 11:00 – 12:40 tiek rīkotas valodu meistarklases. Interesentiem būs iespēja 

iepazīties ar norvēģu, franču, poļu, itāļu, spāņu, grieķu, zviedru un horvātu valodām. 

Savukārt dienas vidū skolēnu debašu konkursa finālā tiks noskaidroti uzvarētāji, kas 

balvā saņems braucienu uz Eiropas Parlamentu Briselē. Konkursa fināla sākums – 

13:00. Dienas otrajā pusē Jauniešu iespēju gadatirgū, kas notiks no 16:00 – 18:00, 

ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par izglītības, prakses, darba un līdzdalības 

iespējām, saņemot individuālas gadatirgū pārstāvēto organizāciju dalībnieku 

konsultācijas. Pasākumā piedalīsies gan valsts institūcijas, gan jauniešu un sabiedriskās 

organizācijas. Savukārt dienas noslēgumā ES māja sagatavojusi muzikālu sveicienu – 

mūziķa Dona bezmaksas koncerts. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti tiek 

aicināti uz pasākumiem pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi 

esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Izsludināt otro atklāto projektu konkursu „NVO fonda” programmā  

2013.gada septembra beigās plānots izsludināt otro atklāto projektu konkursu EEZ 

finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogrammā NVO projektu 

programma. Sabiedrības integrācijas fonds plāno atkārtoti organizēt divpusējās 

sadarbības partnerības veidošanas pasākumu š.g. 7. un 8.novembrī. Lai varētu 

nodrošināt atbilstošu donorvalstu organizāciju klātbūtni šai pasākumā, SIF aicina 

potenciālos projektu iesniegumu iesniedzējus aizpildīt partnera meklēšanas pieteikuma 

veidlapu (PROJECT FICHE) un nosūtīt tās SIF uz e-pasta adresi: partner.search@sif.lv 

ne vēlāk kā līdz š.g.11.oktobrim. Aizpildītās veidlapas tiks publicētas SIF mājas lapā, kā 

arī nosūtītas donorvalstu NVO. Vairāk informācijas par partnerības tēmām un citiem 

dokumentiem var atrast šeit. 
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Atvērto durvju diena valsts pārvaldē  

27.09.2013. Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām šogad visā 

Latvijā organizē Atvērto durvju dienu. Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes būs atvērtas 

ikvienam interesentam un piedāvās ekskursijas, izstāžu ekspozīcijas, konkursus, 

seminārus, prezentācijas un klātienes tikšanās ar amatpersonām un valsts pārvaldē 

strādājošajiem speciālistiem. Izmantojiet iespēju un iepazīstiet valsts pārvaldi no cita 

skata punkta! Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

4.varas likumdaris  

On-line plaformas «4. varas likumdaris» uzdevums ir piesaistīt visus labākos valsts 

intelekta resursus ― ekspertus, kas pārstāv dažādas uzņēmējdarbības nozares, valsts 

iestādes, kā arī privātpersonas ― valstij svarīgāko jautājumu risināšanā. Pēc «4. varas 

likumdara» veidotāju ieceres platforma ir Latvijas iedzīvotāju un nozaru ekspertu 

iespēja būt inovatīviem un intelektuāliem, palīdzot savas valsts attīstībai. «4. varas 

likumdaris» ir jauns likumu veidošanas instruments internetā. «4. varas likumdaris» 

strādā sekojoši: 1. Sabiedrība kopā ar ekspertiem izveido likumu pilnveidošanas 

iniciatīvu; 2. Nosūtām atbildīgajām valsts institūcijām; 3. Ja neizdodas sadarbība, 

ievietojam «Manabalss.lv»; 4. Ja Saeima neatbalsta, aktivizējam sabiedrības spiedienu. 

Vairāk informācijas var atrast mājaslapā www.4vara.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Forums „Brīvprātīgo darba attīstības perspektīvas”  

18.09.2013. no pulksten.10.00 līdz 16.00 biedrība „brīvprātīgais.lv” viesnīcas Konventa 

Sēta konferenču telpā (Kalēju ielā 9/11, Rīgā) organizē forumu „Brīvprātīgo darba 

attīstības perspektīvas”. Foruma pirmajā daļā tiks sniegta informācija par aktuālākajiem 

jautājumi brīvprātīgo darba jomā Latvijas reģionos. Savukārt foruma otrajā daļā 

klātesošie tiks iepazīstināti ar topošo brīvprātīgo darba likumprojektu un tā izveides 

gaitu, būs iespēja uzdot jautājumus darba grupas vadītājai I.Bišofai. Noslēgumā notiks 

diskusijas par dažādiem praktiskiem jautājumiem brīvprātīgo darba organizēšanā, 

meklējot idejas un risinājumus topošā tiesiskā regulējuma kontekstā. Foruma rezultātā 

apkopotie viedokļi tiks pausti likumprojekta virzītājiem un lēmuma pieņēmējiem. 

Pieteikšanās līdz 17.09.13. aizpildot anketu. Dalībniekiem no reģioniem tiks apmaksāti 

ceļa izdevumi (ņemot vērā ekonomiskāko variantu). Kontaktinformācija Dace Mauliņa, 

29185381,  brivpratigais@brivpratigais.lv Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.mk.gov.lv/lv/vk/valsts-kancelejas-jaunumi/?page=1
http://www.atvertodurvjudiena.lv/
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http://www.brivpratigais.lv/
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mailto:brivpratigais@brivpratigais.lv
http://www.brivpratigais.lv/
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Rīgā notiks jauniešu apmaiņas projekts „Social Me(dia)” 

Šī gada 16.-23. Septembrī Rīgā norisināsies „Baltijas Reģionālā fonda” rīkots 

starptautisks jauniešu apmaiņas projekts „Social Me(dia)”, ko finansē ES programma 

„Jaunatne darbībā”. Projektā piedalīsies 25 jaunieši (vecumā no 18 līdz 30 gadiem) no 

Latvijas, Zviedrijas, Polijas, Čehijas un Turcijas, diendienā kopīgi diskutējot, daloties 

pieredzē un radoši darbojoties par jauniešiem visā pasaulē tik aktuālo tēmu – 

sociālajiem medijiem un to ietekmi uz jauniešu personīgo un profesionālo dzīvi. 

Projekta laikā taps arī dalībnieku veidots video par sociālajiem tīkliem  un drošību 

internetā. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Apmācības "Ceļš uz karjeru"  

21.09.2013. Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturālā apvienība - JASMA 

organizē apmācības jauniešiem, kuri meklē savu aicinājumu dzīvē, jauniešiem, kuri 

šaubās un interesējas. Praktisko uzdevumu un diskusiju gaitā tiks izrunātas tēmas par 

personīgām iemaņām un prasmēm, par to, kur atrast tām pielietojumu, un kā tās attīstīt. 

Par to, ko meklē un kam pievērš uzmanību darbadevēji, ka arī par daudz ko citu. 

Apmācības vadīs treneri no JASMA un psihologs, kas specializējas personāla atlasē. 

Apmācības notiks Rīgā, no pl. 12 līdz 17. Dalība ir bezmaksas. Lai piedalīties 

apmācības, līdz 19. septembrim jāaizpilda pieteikuma anketa. Vietu skaits ir ierobežots. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

NVO TV runās ES programmu DAPHNE III  

20.09.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Šoreiz pārraides tēma būs par ES programmu DAPHNE III un tās izsludināto projektu 

konkursu. Interaktīvā diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā 

piedalīsies Veselības ministrijas Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas 

nodaļas vecākā referente Elīna Praudiņa un Projekta „DAPHNES programmas rezultātu 

izplatīšana” (Daphne dissemination) projekta vadītāja Aija Vule.  

 

Kultūras NVO rokasgrāmatu  

Biedrība “Culturelab” ir publicējusi “Kultūras NVO rokasgrāmatu” elektroniski. 

Rokasgrāmatas tēmas ir izvēlētas, balstoties uz reālām nevalstisko organizāciju 

vajadzībām, tās izklāstot vienkāršā un viegli uztveramā veidā. Galvenās atspoguļotās 

tēmas ir: kultūras organizācijas vadība, kultūras pasākumu un projektu īstenošana, 

līdzdalība vietējās kultūrvides veidošanā. Rokasgrāmata lejupielādējama pdf 

versijā Kulturas NVO ROKASGRAMATA vai apskatāma šeit. 

 

Apmācības Vidzemes reģiona jauniešiem  

2013. gada 4.-6. oktobrī, viesu namā „Laso”, Priekuļu novadā, notiks neformālās 

izglītības apmācības Vidzemes reģiona jauniešiem par kapacitātes stiprināšanu 

„JAUniešu organizāciju DArbnīca”. Apmācību mērķis: veicināt jauniešu 

organizāciju/neformālo grupu kapacitātes stiprināšanu un sadarbību. Pieteikties var 

Vidzemes reģiona jauniešu organizāciju/neformālo grupu (t.i. oficiāli reģistrētas vai 

neformāli izveidotas apvienības, kurās darbojas jaunieši) pārstāvji vecumā no 15-25 

gadiem, kas aktīvi līdzdarbojas savas organizācijas/grupas darbībā. Apmācības notiks 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.brfonds.lv/jaunumi/
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/138/
http://jasma.lv/lv
https://docs.google.com/forms/d/1eY2EHDSdD9RE_dicWR1ACtM3Yb27OVZFf017toYMO2w/viewform
http://jasma.lv/lv/career
http://www.nvotv.lv/
http://www.culturelab.com/
http://culturelablv.files.wordpress.com/2012/10/kulturas-nvo-rokasgramata1.pdf
http://culturelablv.wordpress.com/
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pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi piedalīties visās apmācību dienās! Apmācības ir bez 

maksas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Jāsedz tikai 

ceļa izdevumi. Pieteikties apmācībām var šeit. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi 

līdz 2013.gada 27. septembrim. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Izglītojoša, interaktīva spēle laikmetīgās mākslas izstādē  

No 2013. gada 20. septembra līdz 27. oktobrim ABLV Bank veidotās laikmetīgās 

mākslas kolekcijas izstādē “… lai gadījums kļūtu par notikumu…” Rīgas Mākslas telpā 

vienlaikus tiks īstenots unikāls interaktīvs izglītības projekts – mūsdienu tehnoloģijās 

balstīta izglītojoša spēle 9.–12. klašu skolēniem. Apmeklējot izstādi "...lai gadījums 

kļūtu par notikumu..." skolēniem būs iespēja izspēlēt  interaktīvu spēli, kas, pirmkārt, 

ļaus uzzināt vairāk par to, kas ir laikmetīgā māksla, kā to saprast un kādas tehnikas 

izmanto mūsdienu mākslinieki, otrkārt, demonstrēs, kā praksē izmantojamas dažādos 

mācību priekšmetos apgūtās zināšanas. Interaktīvajā spēlē aicināti piedalīties gan 

eksakto, gan humanitāro priekšmetu skolotāji ar saviem skolēniem. Iepriekš pieteiktām 

9.–12. klašu skolēnu grupām un to pavadošajiem skolotājiem ieeja izstādē bez maksas. 

Grupas var pieteikt, sūtot e-pastu uz maksla@ablv.org. Sīkāku informāciju skatīt šeit. 

 

Saruna „Rīgas Latviešu biedrība Eiropā – iespējas un līdzdalība”  

18.09.2013. Rīgas Latviešu biedrība, atskatoties uz vasarā paveikto un uzsākot jauno 

darba sezonu, aicina RLB biedrus, draugus un interesentus uz sarunu „Rīgas Latviešu 

biedrība Eiropā – iespējas un līdzdalība” NVO, pašvaldību un valsts institūciju 

sadarbība kultūrpolitikas jomā. Tikšanās laikā tiks diskutēts par Rīgas Latviešu 

biedrības realizētajiem projektiem un dalību organizācijā "Europa Nostra". Tikšanās 

sākums plkst. 18.00 Līgo zālē. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 
 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Mācību programma humānās palīdzības organizāciju darbiniekiem 

Austrijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Humānās palīdzības 

departamentu (European Commission’s Humanitarian Aid Department - ECHO) uzsāk 

projekta „Prepare to Respond” otro posmu "Prepare to Respond II".  Programma 

piedāvā humānās palīdzības darbiniekiem turpināt mācīties un attīstīt savas prasmes. 

Programmas mērķis ir stiprināt reaģēšanas un sagatavotības spējas humānās palīdzības 

organizācijām. Apmācību programma ir īpaši izstrādāta, lai nodrošinātu dažādus mācību 

risinājumus, kas atspoguļo problēmas, ar ko saskaras profesionālās palīdzības 

darbinieki. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

mailto:alianse@nvo.lv
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Meklē projekta partneri  

Aizvien pieaug interese par kopējo attīstības sadarbību un pieredzes apmaiņas 

projektiem starp Eiropas NVO. Ja Jūs šobrīd meklējat NVO, kuram Jūs varētu kļūt par 

projekta partneri, tad varat ielūtoties TRIALOG Partneru meklēšanas sadaļā. Šajā sadaļā 

var atrast piedāvājumus no dažādām NVO par iespējamo sadarbību projektos, 

piemēram, Čehijas NVO NaZemi vēlētos vadīt projektus 2013 ES VDI LA Dear 

konkursā, kuram meklē iespējamos partnerus savās prioritārajās jomās: attīstības 

izglītība, godīga tirdzniecība, uzņēmumu atbildība. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Darba piedāvājums interešu aizstāvībā  

Eiropas Jaunatnes forums (European Youth Forum -YFJ) meklē politikas un interešu 

aizstāvības koordinatoru. YFJ ir platforma jaunatnes organizācijām Eiropā, kas 

darbojas, lai dotu iespēju jauniešiem pārstāvēt un aizstāvēt viņu vajadzības un intereses. 

Izraudzītais kandidāts strādās politikas attīstības un interešu aizstāvības departamentā. 

Darba pienākumos ietilps: koordinēt darbu nodaļā, stratēģiski plānot un īstenot interešu 

aizstāvības pasākumus, organizēt un vadīt starptautiskas sanāksmes, seminārus, 

diskusijas, apmācības un tīklošanās pasākumus. Vairāk informācijas par vakanci 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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