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Jauna „pilsoniskās sabiedrības” padome  

20.09.2013. notika pirmā Nacionālās identitāte, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 

politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde. Sēdes sastāvā ir 

divdesmit trīs dažādu nozaru ministriju pārstāvji, kuru galvenais uzdevums būs 

koordinētā manierē pārraudzīt minētā politikas dokumenta ieviešanu un dažādu 

ziņojumu un konkrētu darba plānu sagatavošanu saistībā ar šīm pamatnostādnēm. 

Pamatnostādnēs ir trīs galvenie virzieni, tajā kopā ir desmit mērķi, piecdesmit četri 

uzdevumi un aptuveni simtu deviņdesmit pasākumi. Padome pirmajā sēdē iepazinās ar 

darba uzdevumiem, kā arī tika iepazīstināti ar plānoto darba stilu. Padome jau pirmajā 

sēdē pieņēma divus lēmumus: 1. Izstrādāt trīs gadu plānu politikas dokumenta 

ieviešanai, kas sakritu ar vidēja termiņa valsts budžetu 2014-2016. gadam. Padome 

akceptēja šādu Kultūras ministrijas piedāvājumu. 2. Padome nolēma izveidot šīs 

padomes darba grupu, kuras uzdevums būs koordinēt ar diasporas jautājumiem saistītās 

aktivitātes. Šāda darba grupa jau darbojas, tomēr tai nebija pastāvīga statusa. Padomes 

locekļi diskusijas veidā pauda savu redzējumu par pienesumu Padomes darbā. Padomē 

NVO pārstāv konkursa ceļā izvēlētas organizācijas un to pārstāvji – R.Pīpiķe, biedrība 

„Latvijas Pilsoniskā alianse”, D.Akule, „Providus”, J.Kukainis, „Pasaules brīvo latviešu 

apvienība”. Padomē pārstāvēti arī sociālie partneri.  

 

Par atbildību, pienākumu un apņemšanos  

19.09.2013. Jelgavā noritēja apaļā galda diskusija starp NVO un pašvaldības 

pārstāvjiem. Diskusijas laikā atklājās vairākas komponentes, kas veicina abu pušu 

savstarpējo sadarbību: 

 
 

I ALIANSĒ 
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1. Jelgavas domes daudzveidīgais materiālais un finansiālais (NVO projektu 

konkursi, līdzfinansējuma programma un finansiāls atbalsts telpu 

nodrošinājumam) atbalsts stiprina organizāciju spēju sekmēt organizāciju 

darbību un uzlabot jelgavnieku dzīves kvalitāti; 

2. iedzīvotājiem ir iespēja savlaicīgi uzzināt par domes komiteju darba kārtību, 

tādējādi ir laiks, lai sagatavotu priekšlikumus; 

3. Jelgavas sociālo jautājumu komitejas sēdē aktīvi piedalās Jelgavas Pensionāru 

biedrība, kas ir panākusi būtiskus uzlabojumus pilsētas pensionāru ikdienā. Šādi 

panākumi iespējami, jo biedrība savlaicīgi izstrādā detalizētus un konkrētus 

priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām saistošajos noteikumos un - 

organizācijas vadītāja uzskata par savu misiju dažādos veidos aizstāvēt biedru 

(vairāk kā 300 cilvēku) intereses. 

Viens no priekšlikumiem sadarbības stiprināšanā starp NVO un pašvaldību, kas 

izskanēja diskusijā - Zemgales NVO centrs varētu rīkot tematiskās brokastis ar Jelgavas 

domes komiteju deputātiem un nozaru NVO, lai veicinātu organizāciju iesaisti 

pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Jāpiezīmē, ka Jelgavas domes priekšsēdētāja 

vietniece Rita Vectirāne un klātesošo biedrību vadītāji atzinīgi vērtē Zemgales NVO 

centra sniegto pakalpojumu dažādību un kvalitāti, jo tā darbība ir būtisks nosacījums 

NVO attīstībai Jelgavā. 

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  
 

NVO pārstāvji apgūst e-portfeļa lietošanu 

19.09.2013. Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” birojā notika apmācības par Rīgas 

domes e-portfeļa izmantošanu. Apmācību laikā dalībnieki varēja iepazīties ar 

dokumentu pieņemšanas un aprites kārtību Rīgas domē, kā arī ar Rīgas domes e-portfeļa 

izmantošanas iespējām un funkcijām. Dalībniekiem bija iespēja aizpildīt lietotāja tiesību 

pieprasījumu, lai kļūtu par e-portfeļa lietotāju. Paldies visiem interesentiem par 

piedalīšanos! 
 

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

integrācijas programmas ietvaros. 
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Deviņi mēneši ir palikuši līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām  

17.09.2013. eLPA piedalījās Latvijas Eiropas Parlamenta rīkotajā diskusijā ar NVO par 

sabiedrības iesaisti sociālpolitiskos procesos. Pasākuma laikā pētījumu centra SKDS 

vadītājs Arnis Kaktiņš iepazīstināja ar datiem par Latvijas iedzīvotāju iesaisti NVO, 

aktivitātēs un iniciatīvās. Prezentētie dati norādīja, ka ¾ iedzīvotāju nekur nav 

iesaistījušies un ka tik pat iedzīvotāji uzskata, ka līdzcilvēkiem nevar uzticēties. 

Inspired Digital vadītājs Artūrs Mednis pastāstīja par sociālo tīklu pētījumiem, kas 

liecina, ka Latvijā cilvēki izmanto sociālos tīklus, lai izklaidētos, bet, piemēram, Lietuvā 

sociālie mēdiji galvenokārt kalpo kā tīkošanās un kontaktu meklēšanas avots. 

Sabiedrības iesaiste ir ārkārtīgi būtiska gaidāmo EP vēlēšanu sakarā, tāpēc EP 

informācijas kampaņai ir divi vadmotīvi: "Nāc. Runā. Panāc" un "Šoreiz ir citādāk." EP 

pirmo reizi izraudzīsies Eiropas Komisijas prezidentu, EP kopā ar ES ministru Padomi 

pieņem normatīvos aktus, kas saskaņā ar aplēsēm, veido ap 80% Latvijas likumu, kā arī 

šajā sajaukumā EP piedalīsies vairāku Latvijai būtisku jautājumu izlemšanā.  

 

Sekojam brīvprātīgo likuma attīstībai  

18.09.2013. Latvijas Pilsoniskā alianse piedalījās biedrības „brīvprātīgais.lv” 

organizētajā forumā -  „Brīvprātīgo darba attīstības perspektīvas”. Forumā klātesošie 

tika iepazīstināti ar reģionālo diskusiju rezultātiem, kādas idejas un redzējums ir 

organizācijām reģionos par brīvprātīgā likuma nepieciešamību un struktūru. Saeimas 

deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas pārstāve Inita Bišofa informēja par likuma 

sākotnējo un tagadējo attīstības gaitu. Foruma noslēgumā notika diskusijas darba 

grupās, kurās tika apspriesti dažādi brīvprātīgā daba aspekti un idejas, kā brīvprātīgā 

likums tos varētu reglamentēt, piemēram, brīvprātīgo reģistrs, izdevumu segšana u.c. 

Foruma dalībnieki secināja, ka svarīgākais, lai brīvprātīgā likums neierobežo 

organizāciju darbību, bet, lai iezīmē kādu konkrētāku kārtību, kā formēt brīvprātīgā 

piederību organizācijai. 

 

 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Jaunieši izstrādās inovatīvas idejas Uzvaras ciema attīstībai  

27. un 28. septembrī Uzvaras ciemā Bauskas novadā  risinājumus iespējām radoši un 

aktīvi dzīvot  Latvijas laukos, veicinot vietas attīstību, meklēs 4. Latvijas Lauku 

jaunatnes foruma „Inovatīvu ideju ģenerēšanas lauku teritoriju attīstībai: attīstības 

iespējas Uzvarai” dalībnieki. Latvijas lauku jaunatnes forumā, balstoties uz dalībnieku 

izveidotu ciema dzīvo karti  tiks izpētīti pieejamie un izmantojamie  resursi, radītas 

trakas un inovatīvas idejas, izzinātas iespējas un meklēta to vieta un atbilstība 

konkrētajā vietā un laikā. Savukārt izvērtējot ideju dzīvotspēju un izstrādājot konkrētu 

rīcības plānu ciema attīstībai, kas taps noņemot rāmi jauniešu radošumam, tiks radīta 
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vieta jauniem iedvesmas avotiem un mudinātu uz rīcību. Pateicoties iegūtajām 

zināšanām, jaunieši spēs izstrādāt arī „dzīvo” resursu karti arī savā dzīvesvietā un kopā 

ar domubiedriem rast risinājumus sava ciema vai pagasta attīstībai. 4. Latvijas Jaunatnes 

forumu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Uzvaras pašvaldību, 

jauniešu organizāciju „Jums” ,kultūras centru „Kamarde” un Bauskas rajona partnerību. 

Latvijas Lauku forums aicina popularizēt dzīvi un darbu laukos kā pozitīvu un 

mūsdienīgu praksi, meklējot risinājumus un radot iespējas! Vairāk informāciju par 

pasākumu var atrast šeit.  

 

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina piedalīties mācībās!  
Kurzemes NVO atbalsta cents aicina pieteikties uz bezmaksas mācībām Talsos, k/t 

"Auseklis" 2.stāvā: 

 26.septembrī plkst. 10:00 - 16:00 "NVO vadības juridiskie aspekti un praktiskas 

konsultācijas". Vada NVO lektore Marija Heislere-Celma. Pieteikties. 

 15.oktobrī plkst. 10:00 - 14:00 "Facebook, draugiem.lv un Linkedin iespējas 

organizācijas popularizēšanai un bezmaksas lapu izveidē". Vada Inese 

Siliņa. Pieteikties 
 

Delna rīko diskusiju par publisko revīziju Saeimas budžetam   

02.10.2013. biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna” sadarbībā ar LR Valsts kontroli 

rīko diskusiju  „Saeimas kancelejas finanšu un lietderības audits: iespējas un 

nepieciešamība”. Diskusijas mērķis ir noskaidrot, kā Saeimas kancelejas finanšu un 

lietderības audits veicinātu ne tikai sabiedrības atbalsta pieaugumu Saeimai, bet arī 

lietderīgāku un uz mērķi orientētāku Saeimas budžeta izlietojumu. Diskusija notiks 

Sorosa fonds – Latvija telpās (Alberta ielā 13) no plkst. 15:30 līdz 17:30. Delna 

2012.gada decembra konferencē "Saeima, atklātība, atbildība - labie darbi, problēmas 

un risinājumi" prezentēja ideju par Saeimas budžeta publisko revīziju.  Delna šo 

iniciatīvu ir reģistrējusi www.manabalss.lv. Ideja par Valsts Kontroles budžeta 

auditēšanu ir izskanējusi arī no Saeimas deputātiem, tomēr vienbalsības par ideju nav.   

Diskusijā piedalīsies un uzstāsies nevalstisko organizāciju pārstāvji, Valsts kontrole, 

jomu eksperti, 11.Saeimas deputāti. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Samariešu mācību centrā apmācīta pirmā auklīšu grupa  

Septembra sākumā Samariešu Mācību centrā notikušas pirmās apmācības auklītēm un 

vecākiem programmā „Pirmā palīdzība bērniem un zīdaiņiem", kas izstrādāta ņemot 

vērā jaunos Ministru Kabineta noteikumus Nr.404, kuri paredz, ka auklītēm būs jāprot 

sniegt pirmo palīdzību. Jaunajā apmācību programmā galvenais uzsvars tiks likts tieši 

uz palīdzības sniegšanu, t.sk., atdzīvināšanas pasākumiem. 16 akadēmisko stundu 

ietvaros programmā „Pirmā palīdzība zīdaiņiem un bērniem” papildus pirmās palīdzības 

zināšanu pamatkursam ir iekļauts arī īpašs apmācību un treniņu modulis palīdzības 

sniegšanai zīdaiņiem un bērniem. Interesentiem ir sagatavotas arī 2 īsākas programmas 

– 4 akadēmisko stundu apjomā. Pirmajā no tām – „Ievadkurss pirmajā palīdzībā 

bērniem” tiks sniegts ieskats un vispārējas zināšanas pieaugušajiem par pirmās 

palīdzības sniegšanu bērniem vieglākās nelaimes gadījumu situācijās (bez samaņas 

zaudēšanas). Programmas mērķauditorija ir bērnu vecāki, vecvecāki un auklītes bez 

priekšzināšanām pirmās palīdzības sniegšanā bērniem. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 
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Seminārs par NVO un sabiedrības līdzdalības ilgtspēju  

30.09.2013. vides nevalstiskās organizācijas - nodibinājums “Vides izglītības fonds”, 

biedrība “Latvijas Zaļā kustība”, biedrība “Zemes draugi”, biedrība “Vides aizsardzības 

klubs” un biedrība “Vides izglītotāju asociācija” – rīko NVO semināru, lai dalītos 

līdzšinējā pieredzē un diskutētu par NVO un sabiedrības līdzdalības ilgtspēju. 

Līdzdalības formālās iespējas aizvien palielinās, un tiek veidotas jaunas NVO 

līdzdalības struktūras, tomēr NVO kapacitāte ir ierobežota, nepietiekama. Ja efektīva 

līdzdalība prasa profesionālas zināšanas, tad tā nevar būt brīvprātīga, un aktuāls ir 

jautājums par to, kā saglabāt NVO spēju efektīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas 

procesos. Seminārs notiks Latvijas dabas muzeja semināru zālē (Rīga, Kr.Barona iela 

4), sākums plkst. 10.00. Pasākums notiek projekta “Vides aktīvistu banka” ietvaros, ko 

līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Ar programmu var 

iepazīties šeit. Papildus informācijai, lūdzu, sazināties ar Aldu Ozolu: 

alda.ozola@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Atklās Rīgas NVO namu  

25.09.2013. trešdien, plkst. 14.00 Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris 

Ameriks, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija 

Aldermane atklās jaunās telpas Laimdotas ielā 42, kuras iekārtotas Rīgas nevalstisko 

organizāciju (NVO) darbības atbalstam. Namā no 25. septembra darbosies Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas 

nevalstisko organizāciju atbalsta sektors, kura kompetencē ir Rīgā darbojošos 

nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana un atbalsta nodrošināšana, kā arī 

nevalstisko organizāciju iesaistīšana Rīgas pilsētas attīstības un darbības, tai skaitā 

sabiedrības integrācijas procesa veicināšanas nodrošināšanā. Rīgas pašvaldības šādas 

telpas iekārto, lai īstenotu savstarpēju vienošanos 2011.gada iedzīvotāju forumā par 

„NVO nama” izveidi, kā arī, lai nodrošinātu „Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas 

programma 2012.-2017.gadam” izpildi, sniedzot atbalstu nevalstiskām organizācijām, 

kas darbojas sabiedrības integrācijas jomā, paaugstinot iedzīvotāju līdzdalību  dažādās 

pašvaldības darbības jomās. Šīs telpas sniegs iespēju organizācijām stiprināt savu 

kapacitāti, piedāvājot vietu pieredzes apmaiņas semināriem, informācijas iegūšanai un 

apmaiņai, dažādu pasākumu, konferenču un apmācību organizēšanai, kā arī savas 

darbības un labās prakses piemēru prezentēšanai. Vairāk informācijas  par  NVO namu 

var atrast šeit.  

 

 

 

 

 
 

III LATVIJĀ 
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Atvērto durvju diena valsts iestādēs  

27.09.2013. valsts iestādēs notiek Atvērto durvju dienas pasākumi visā Latvijā. Valsts 

iestādes šai reizei sagatavojušas īpašus piedāvājumus, lai interesantā un saistošā veidā 

iepazīstinātu ar savu darbu un palīdzētu sabiedrībai izprast, kas ir valsts pārvalde. Ar 

vairāk nekā 200 iestāžu un to reģionālu struktūrvienību piedāvājumiem Atvērto durvju 

dienai var iepazīties mājaslapā www.atvertodurvjudiena.lv. Iespēja izstaigāt valdības 

namu un ieskatīties tā vēsturē, iepazīt diplomātisko dienestu, uzzināt, kā veido valsts 

budžetu un kādas prasmes un zināšanas pašlaik novērtē darba tirgū. Būs iespēja arī 

noskaidrot, kādas iespējas Latvijai pavērs prezidentūra ES Padomē, tuvāk iepazīt mūsu 

jauno valūtu – eiro, kā arī noskaidrot, kā tiek veidota mūsu valsts iekšlietu un 

aizsardzības politika. 

 

Konkurss jauniešiem „Cits eksperiments”  

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības 

departamentu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu izsludina 

konkursu „Cits eksperiments”, kurā aicina piedalīties skolēnus un jauniešus no 15 līdz 

19 gadu vecumam. Konkursā individuāli vai kopā ar draugiem, klasesbiedriem vai 

domubiedriem aicina veidot audiovizuālus darbus, kuros dokumentēts pozitīva rakstura 

eksperiments jauniešu dzīvē. Konkursa darbā ir nepieciešams atainot aktivitātes, kuras 

veicot jaunieši iegūst tikai pozitīvas emocijas un pozitīvu pieredzi, neizmantojot 

apreibinošas, atkarību izraisošas vielas. Videomateriāla tapšanas procesā konkursa 

dalībniekiem ir iespēja apmeklēt video, režijas un montāžas meistarklases, kur 

pieredzējušu speciālistu vadībā varēs iepazīt dažādas audiovizuālo materiālu tapšanas 

metodes ar jauniešiem pieejamiem tehniskiem līdzekļiem. Pieteikties meistarklasei, kā 

arī noskaidrot jautājumus par piedalīšanos konkursā iespējams līdz 27.septembrim, 

zvanot Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības 

veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenajai speciālistei Katerinai Žigai  pa 

tālruni 67037318. Savukārt konkursa darbi jāiesniedz no 14. oktobra līdz 15. 

novembrim. Vairāk informācijas var atrasts šeit. 

 

Seminārs „Kā pieteikties grantu programmai ATSPĒRIENS?”  

25.09.2013. plkst. 16.00 Swedbank Centrālajā ēkā notiks seminārs „Kā pieteikties 

grantu programmai ATSPĒRIENS?”. Tajā grantu programmas „ATSPĒRIENS” 

vērtēšanas komisijas locekļi un citi eksperti stāstīs par programmas aktualitātēm un 

atbalstu, kas ir pieejams jaunu uzņēmējdarbības ideju sagatavošanai un attīstībai Rīgā. 

Semināra laikā varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes par konkursa nolikumu, 

līdzšinējo grantu programmas īstenošanas pieredzi, kā arī citiem aspektiem. Tā mērķis ir 

dalīties praktiskā infomācijā par pieteikšanos un veidlapu aizpildīšanu, tādejādi 

palielinot kvalitatīvu pieteikumu skaitu un grantu ieguvēju iespējas. Jaunie uzņēmēji 

tiek aicināti iesniegt biznesa ideju pieteikumus jau desmitajai „ATSPĒRIENA” kārtai 

līdz šī gada 14.oktobrim plkst. 12.00. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Jelgavas dome izsludina atbalsta programmas konkursu  

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projekta konkursu „Biedrību un nodibinājumu 

atbalsta programma” 2013.gadam 2. kārtu. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju 

aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt 
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labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un 

nodibinājumiem, kuras darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā. Pieteikumi iesniedzami 

Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā – 11, 1.stāvā - Klientu apkalpošanas centrā (131.kab.), 

līdz 11.10.2013. plkst. 14.30 slēgtā aploksnē. Pieteikumus sūtot pa pastu – pasta zīmogs 

datēts ne vēlāk kā 11.10.2013. Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 

11.11.2013. Vairāk informācijas var atrast šeit.  
 

Konference „Iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšana”  

11.10.2013. Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko starptautisku konferenci 

„Iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšana” (Recognition of Prior 

Learning), kurā laipni aicināti piedalīties augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī citi 

interesenti. Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar Eiropas Padomes 

Rekomendāciju (20/12/2012) – Par neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, 

aktualitātēm iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanā Eiropas Savienībā, 

tiks sniegtas divu ES valstu – Francijas un Somijas – pieredzes prezentācijas. 

Konferences ietvaros tiks organizētas divas darba grupas, kas aplūkos konferences 

tematu no diviem aspektiem – Informēšana, Konsultēšana, Apmācības un Metodoloģija. 

On-line reģistrācija dalībai pieejama šeit, lūgums interesentus reģistrēties ne vēlāk kā 

līdz 30.09.2013. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Aicina pieteikt pretendentus Sabiedrības vienotības balvai  

12.09.2013. Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludināja pretendentu pieteikšanu 

Sabiedrības vienotības balvai. Balvas mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju un 

iecietību sabiedrībā, popularizējot atsevišķu personu vai organizāciju veikumu šajās 

jomās. Katru gadu, nu jau devīto reizi pēc kārtas, SIF pasniegs Sabiedrības vienotības 

balvu – godalgu cilvēkam vai organizācijai, kas pelnījusi pateicību par savu darbu 

sabiedrības integrācijas jomā. Šogad balvas plānots pasniegt šādās nominācijās: galvenā 

balva - "Sabiedrības vienotības balva", un trīs veicināšanas balvas - "Par ieguldījumu 

iecietības veicināšanā", "Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā", un "Par radošu 

pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā". Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 

2013.gada 14.oktobris. Pretendentus Balvas saņemšanai var iesniegt SIF sekretariātā 

personīgi, elektroniski (info@sif.lv) vai pa pastu (Brīvības ielā 40-39, Rīga, LV-1050). 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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Lielās Talkas Pagalmu konkurss  

Nodibinājums Rīga 2014 kopā ar Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas kustību aicina 

Rīgas iedzīvotājus piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā. Konkursa mērķis ir 

sakārtot un padarīt Rīgas pagalmus par vienu no skaistākajām un harmoniskākajām 

atpūtas vietām visām paaudzēm. Konkursa organizatori aicina ikvienu rīdzinieku 

piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā, lai kopā ar saviem kaimiņiem labiekārtot 

pagalmu un kļūtu par vienu no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas un Lielās Talkas 

Pagalmu Sakopšanas kustības projekta četriem pagalmiem, kuros jau šogad sāktos 

pārvērtības kopā ar profesionāliem ainavu arhitektiem, vides dizaineriem, dārzniekiem, 

kā arī topošajiem arhitektiem no vairākām Latvijas augstskolām! Pieteikumi konkursam 

gaidāmi līdz 10.oktobrim, rakstot uz e-pastu pagalmi@talkas.lv vai pa pastu Biedrībai 

„Pēdas.LV" (Mazā pils iela 1, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

Saruna par NVO atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  

27.09.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Šoreiz pārraides tēma būs par nevalstiskā sektora atbalstu cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, rehabilitācijas virzieniem un iespējām.  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 nākošajās pārraidēs. 

 

Lielais Eirovebinārs: informācija un atbildes par eiro  

25.09.2013. ikvienam ir iespēja uzzināt visu par eiro Lielajā Eirovebināra jeb interneta 

tiešraides seminārā Latvijas Komercbanku asociācijas interneta lapā www.bankasoc.lv 

plkst. 10:00 līdz 16:00. Lielā Eirovebināra pirmajā daļā ikviens iedzīvotājs varēs uzzināt 

svarīgāko par to, kā notiks Latvijas pāreja uz eiro un vai paredzama kāda ietekme uz 

pensijām, pabalstiem un darba algas izmaksu. Otrajā daļā piedalīties aicināti uzņēmumu 

vadītāji, lai uzzinātu par ieguvumiem no eiro katram uzņēmumam un valstij kopumā, kā 

labāk sagatavot uzņēmumu pārejai uz eiro un par iniciatīvu „Godīgs eiro ieviesējs”. 

Trešā daļa ar padziļinātu informāciju domāta finanšu speciālistiem. Tajā valsts labākie 

eiro eksperti informēs par normatīvo aktu izmaiņām grāmatvedības un nodokļu jomā, 

kases aparātu pielāgošanu, eiro drošības pazīmēm, kā arī darba tiesisko attiecību 

svarīgākajiem aspektiem eiro ieviešanas kontekstā. Pasākumu noslēgs sadaļa krievu 

valodā, sniedzot pārskatu par svarīgāko iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Organizatori 

aicina atsaukties organizācijas, īpaši uzņēmēju, grāmatvežu un citas profesionālās 

asociācijas, kas vēlētos arī savā interneta vietnē nodrošināt pasākuma tiešraidi. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Biedrība Kandavas Partnerība izsludina projektu konkursu  

Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 6. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 

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

īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu 

iesniegumu pieņemšanas laiks – no 2013. gada 16. oktobra līdz 2013. gada 16. 

novembrim. Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 

kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta 
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iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv 

un biedrības “Kandavas Partnerība” mājas lapā: www.kandavaspartneriba.lv. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

Neformālās izglītības apmācības „ Pašpārvalde tuvplānā” 
Vidzemes reģiona skolēnu pašpārvaldes pārstāvji un to konsultanti tiek aicināti uz 

neformālās izglītības apmācībām „ Pašpārvalde tuvplānā” (30.10. – 01.11.), viesu namā 

„Ezernieki”, Līgatnes novadā. Apmācību mērķis ir veidot izpratni par skolēnu 

pašpārvaldi kā nozīmīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju skolā. Apmācībās piedalīsies 22 

dalībnieki un dalībnieku atlasē tiks ņemtas vērā pretendentu sniegtās atbildes 

pieteikumu anketās, reģionālais pārklājums un skolu veidu dažādība.  Apmācības notiks 

pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai dalībnieki varētu piedalīties visas apmācību dienas. 

Apmācības ir bez maksas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību 

izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu viesu namā „Ezernieki ” gan 

jāsedz pašiem. Piesakieties, aizpildot pieteikuma anketu līdz 2013. gada 14. oktobrim. 

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2013.gada 20. oktobrim. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Ceturtais forums par ES  stratēģiju Baltijas jūras reģionā  

11.-12. novembrī Viļņā, Lietuvā notiks ikgadējais forums par Eiropas Savienības 

stratēģiju Baltijas jūras reģionā (European Union Strategy for the Baltic Sea Region - 

EUSBSR). Pasākums tiek rīkots sadarbojoties Eiropas Komisijai  un Lietuvas 

prezidentūrai Eiropas Padomē. Šī gada foruma nosaukums ir "Baltijas jūra, Baltijas 

izaugsme, Baltijas vide", uzmanība tiks pievērsta vides izaicinājumiem Baltijas jūras 

reģionā. Programma ir vērsta uz tādiem jautājumiem kā: kādas ir zaļā izaugsme un 

resursu efektivitāte Baltijas jūras reģionā? Kā Baltijas jūras reģiona tautsaimniecības 

nozares apkārtējā vidē var samazināt saimnieciski kaitīgo ietekmi? Kā Baltijas jūras 

reģions var kļūt par pasaules klases modeli ilgtspējīgai izaugsmei? Pietikties var līdz 17. 

oktobrim. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Konference Borders to Cross  

29.-31. oktobrim Amsterdamā, Nīderlandē notiks konference Borders to Cross. Šobrīd 

Eiropā notiek dažādas demokrātiskas inovācijas un sociālās pārmaiņas. Pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvas veido pārmaiņas pilsētvidē un politikā. Konference pulcinās līdz 
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250 valdības profesionāļus, aktīvos pilsoņus, sociālos uzņēmējus un akadēmiķus, darba 

gaitā būs iespēja uzzināt par demokrātiskajām un sociālajām inovācijām, iepazīstoties ar 

40 interesantām inovācijām no visas Eiropas un ārpus tās. Konference ir bezmaksas. 

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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