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Sabiedrības līdzdalība vides un dabas jautājumos  

30.09.2013. eLPA direktore R.Pīpiķe un politikas koordinatore I.Šimanska piedalījās 

seminārā, kas tika rīkots projekta „Vides aktīvistu prasmju banka” noslēgumā. 

Pasākumā I.Šimanska klātesošos informēja par dažādām līdzdalības iespējām nacionālā 

līmenī, izmantojot piemērotākās metodes, piemēram: 

1. dalība konsultatīvās padomēs; 

2. atzinumu sniegšana; 

3. komentāru sniegšana par diskusiju dokumentiem. 

NVO, izvēloties resursiem un kompetencei atbilstošāko metodi, darbību interešu 

aizstāvībā būtiski var atvieglot saziņa ar nozares kolēģiem un ārpus, dažādu sadarbības 

līgumu (formālu, neformālu) noslēgšana par konkrētu jautājumu risināšanu, kas prasa 

specifiskas zināšanas, aktivitāšu īstenošana ierobežotā laika periodā un aktīvi izmantot 

prasmes, kas iegūtas dažādās apmācībās. Diskusijas ietvaros Rasma Pīpiķe sniedz 

ieskatu tajā, kādā veidā būtu nepieciešams organizēt līdzdalību, pēc iespējas racionālāk 

izmantojot savas organizācijas resursus sadarbība ar citām organizācijām. Rasma 

uzsvēra, ka savā veidā ir sācies lielo organizāciju laikmeta beigas un būtiska ir katra 

indivīda izpratne par iespējām līdzdarboties un iesaistīties atbilstoši savām vajadzībām.   

Aicinām iepazīties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas labo 

piemēru informācijas sniegšanā, kas veicina NVO iesaisti: www.varam.gov.lv sadaļā 

Sabiedrības līdzdalība. 
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Aktuālie jautājumi NVO  

eLPA aicina organizācijas pievērst uzmanību jautājumiem, kas tuvākajā laikā var 

parādīties apspriešanai plašākā lokā, piemēram, uzsaukti Valsts sekretāru sanāksmē. Šie 

jautājumi jeb projekti ir: 

1. izmaiņas Ministru kabineta kārtības rullī; 

2. likums Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā; 

3. Lobēšanas atklātības likums. 

Katrs no minētajiem projektiem paredz būtiskas izmaiņas NVO līdzdalībā lēmumu 

pieņemšanas procesā un ierobežo NVO darbību finanšu piesaistē un viedokļa paušanā, 

lai aizstāvētu iedzīvotāju intereses (otrais un trešais likumprojekts). 

 

Latvijas prezidentūra ES: NVO un brīvprātīgo loma, ziedojumi  

26.09.2013. Valsts sekretāru sanāksmē piedalījās R.Vandriessch kundze, kura 

iepazīstināja ar Beļģijas prezidentūras ES pieredzi 2001. un 2011. gadu. Iepriekšējo 

prezidentūru vadītāja uzsvēra trīs būtiskus aspektus, kas nodrošinās panākumus 

īstenojot prezidentūru. 

1. cieša sadarbība starp TRIO valstīm prezidentūras saņemšanas, vadīšanas un 

nodošanas laikā; 

2. cieša sadarbība ar NVO prezidentūras uzdevumu definēšanā un pasākumu 

norisē; 

3. balansa noturēšana starp starptautiskajām aktivitātēm un nacionālas nozīmes 

prioritātēm. 

Tā kā Latvijas prezidentūras sekretariāts sadarbību ar NVO ir sācis savlaicīgi, aicinot 

organizācijas iesūtīt savus pasākumus kopīgās norises kalendārā, var secināt, ka NVO 

darbam piešķirta būtiska nozīme šāda augsta līmeņa pasākuma īstenošanā. Vienlaikus 

aicinām Latvijas prezidentūru ES pievērst uzmanību oficiālajiem pasākumiem, kurus 

var bagātināt NVO ekspertu viedoklis un aicināt organizāciju pārstāvjus piedalīties 

institūciju aktivitātēs, un otrādi, arī ārpus abpusēju labas gribas dokumenta, memoranda 

ietvara. Prezidentūras kontekstā jāmin arī brīvprātīgā darba nozīme. Latvijas 

prezidentūras sekretariāts definējis, ka prezidentūras sekmīgai norisei būtiska loma būs 

brīvprātīgajam darbam. Tādēļ sekretariāts aktīvi iesaistījies likumprojekta par 

brīvprātīgo darbību gatavošanā. Viens no priekšlikumiem, ko izteicis sekretariāts – 

brīvprātīgajam darbam ir jābūt ne tikai vērstam sabiedriskā labuma darbības jomās, bet 

arī: „valstij svarīgu starptautisku projektu sagatavošanu un organizēšanu”. eLPA 

uzskata, ka brīvprātīgā darba likuma ieviešana pirmkārt ir būtiksa tāpēc, lai valsts 

atpazītu šādu sabiedrības līdzdalības formu, nevis izmantotu šo konceptu tad, kad tai tas 

nepieciešams. Trešā piezīme par Latvijas prezidentūru ES – tās norisei, līdztekus 

finansējumam, ko piešķir valsts budžeta, nepieciešami ziedojumi! Šobrīd apspriešanas 

procesā ir vairāki grozījumi likumprojektos, kas piedāvā, ka var atvēlēt ziedojumu: 

„Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam ar mērķi sagatavoties 

Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā vai nodrošināt tās norisi”. 

eLPA kritiski vērtē šādu kārtību, jo tā būtiski izkropļo izpratni par ziedošanas kultūru 

un tās mērķiem sabiedrībā. eLPA saskata, ka šādiem precedentiem var sekot citi 

gadījumi, pretendējot uz ziedojumiem, kaut gan izdevumi ir sedzami no valsts budžeta 

pilnā apmērā. 
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NVO darbs konsultatīvajās padomēs  

Konsultatīvo padomju organizēšana un norise lielā mērā ir sadarbības rezultāts starp 

lēmumu pieņēmēju (pašvaldībā vai ministrijā) un organizācijām. Konsultatīvo padomju 

izveide apliecina abu pušu gatavību strādāt partnerībā, lai kopīgi risinātu jautājumus, 

kas saistīts ar padomes nolikumā definētajiem mērķiem un uzdevumiem. Diemžēl, kā 

pierāda prakse, tad pastāv vairāki izaicinājumi NVO sektoram: 

1. dalības nodrošinājums konsultatīvajā padomē. Nereti padomes locekļi nevar 

piedalīties sēdē, taču organizācija nedeleģē citu pārstāvi; 

2. organizācijas neizvērš aktīvu darbu starp sēdēm (netiek lasīti dokumenti, netiek 

sniegti komentāri u.c.). Tā vietā organizācijas varētu dalīties ar informāciju un 

zināšanām, apkopot viedokļus un informāciju sniegt nākamajā padomes sēdē; 

3. organizācijas neuzņemas atbildību par konsultatīvās padomes darbību un tā vietā 

ieņem pasīvu darbību. 

Šādas ir galvenās atziņas, kas norisinājās diskusijā pagājušajā nedēļā par konsultatīvo 

padomju darbu pašvaldību līmenī. Lai NVO pārstāvju darbs konsultatīvajās padomēs, 

kurā organizācijām ir piešķirtas balsstiesības, eLPA mudina: 

1. uzņemties atbildību par dalību padomē un veikt aktivitātes, lai veicinātu 

padomes darbības mērķu sasniegšanu (konsultācijas, sarakstes, tikšanās, 

viedokļu apkopošana); 

2. pieteikt darba kārtībā jautājumus no organizācijas puses; 

3. konsultēties ar citām jomas organizācijām par konkrētu jautājumu un 

dominējošo viedokli atspoguļot padomes sēdē. Vēršam uzmanību, ka Rīgas 

NVO var pieteikt savu biedrību un nodibinājumu datu bāzē, ko veido eLPA: 

www.nvo.lv sadaļā Krātuve; 

4. regulāri piedalīties padomes sēdēs. 

Minētie ieteikumi apliecinās, ka organizācija ir labs partneris sadarbībai ar pašvaldību. 

Diskusiju organizēja Latvijas Cilvēktiesību centrs un tajā piedalījās eLPA politikas 

koordinatore I.Šimanska. 

 
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  
 
 

 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
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Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru  

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO 

tīklu CEE Bankwatch Network. Galvenie darba pienākumi būtu: uzraudzīt Eiropas 

Savienības fondu un starptautisko finanšu institūciju īstenoto aktivitāšu (programmu, 

projektu) izstrādi un ieviešanu no vides ilgtspējas viedokļa; Informēt ieinteresētās 

nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju pārstāvjus, zinātniekus un plašsaziņas 

līdzekļus par Latvijas Zaļās kustības un CEE Bankwatch darbību šajā jomā; Regulāri 

publiskot informāciju ieinteresētajai sabiedrībai un organizēt vietēja vai nacionāla 

mēroga kampaņas problēmjautājumu risināšanai. Motivācijas vēstuli un CV sūtīt līdz 

07.10.2013. nosūtīt biedrībai „Latvijas Zaļā kustība“, Rīgā, Meža ielā 4 vai uz e-pastu 

alda@lanet.lv. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
 

Darba jēga – laimīgāki un rosīgāki iedzīvotāji, plaukstošas apkaimes  

27.09.2013. Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”,  Latvijas 

Kopienu iniciatīvu fonds (LIKF) un  Oranje fonds (Nīderlande) rīkoja abu fondu 

atbalstīto Latgales reģiona nevalstisko organizāciju salidojumu. LKIF priekšgājēji 

Nīderlandes sadarbības fondu Centrālajai un Austrumeiropai (NSF) un Oranje fonds 12 

gadu laikā Latvijā atbalstījuši vairāk nekā 300 nevalstisko organizāciju projektus par 

vairāk kā 5 miljoniem eiro.  Kopš 2005. gada LKIF ir atbalstījis 230 dažādas kopienu 

iniciatīvas, tostarp uz jauniešu nodarbinātību un interešu izglītību vērstus pasākumus, 

senioru, jauno māmiņu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumus, nometnes 

īpašajiem bērniem un skolu atbalsta biedrību aktivitātes. Laika posmā no 2005. līdz 

2012. gadam šiem mērķiem piesaistīti  855 549 LVL. Latgalē vien kopš 2000. gada 

dažādām aktivitātēm finansējumu ir saņēmušas 60 senioru, sieviešu, jauniešu biedrības 

un kopienu centri. Īstenotie projekti ir palīdzējuši sakārtot biedrību telpas, veikt nelielus 

remontdarbus, iegādāties mēbeles un biroja tehniku. Ir iekārtoti ģimeņu atbalsta centri, 

vingrošanas istabas ar trenažieriem un citu nepieciešamo veselības uzturēšanai. 

Salidojumā piedalījās Oranje fonda direktors Ronalds van der Gīsens, Labklājības 

ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Latgales plānošanas reģiona 

pārstāvji, vietējo pašvaldību vadītāji, kas tika aicināti izvērtēt salidojuma radošās 

darbnīcas gaitā dalībnieku izstrādātās jaunās ilgtspējīgas kopienu iniciatīvas un tām 

iespējamo atbalstu. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Pasaules dzīvnieku dienā aicina: “Nosargāt brīvību!”  

04.10.2013. pasaulē atzīmē Pasaules dzīvnieku dienu, un arī Latvijā oktobra pirmajā 

nedēļā notiks dažādi pasākumi, ko rīko organizācijas “Dzīvnieku Drauga fonds” un 

“Dzīvnieku brīvība”. Pasaules dzīvnieku dienas moto Latvijā šogad ir “Nosargāt 

brīvību!”, pievēršoties savvaļas dzīvniekiem, kurus tur nebrīvē un izmanto cilvēku 

vajadzībām. 3.oktobrī plkst. 12.00 patversmē „Dzīvnieku draugs” uz apaļā galda 

diskusiju pulcēsies dzīvnieku patversmes un citas organizācijas, kas iesaistītas 

bezpajumtes dzīvnieku glābšanā, lai vienotos par ciešāku sadarbību un kopīgiem 

principiem šajā grūtajā darbā. Viena no emocionālākajām Pasaules dzīvnieku dienas 

tradīcijām ir cilvēka “mazajiem brāļiem” veltīti dievkalpojumi, kas notiek daudzās 

pasaules valstīs. Arī Latvijā šāds dievkalpojums notiks Eņģeļa Mihaēla un visu eņģeļu 

dienā 29.septembrī plkst.12.00 Rīgas Lutera draudzes dievnamā Torņakalnā. Pasaules 

dzīvnieku dienas centrālais pasākums būs performance “Brīvības stīgas”, kas notiks 

4.oktobrī plkst.14.00 laukumā pie Kongresu nama un simboliski atainos visbiežāk 
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nebrīvē turēto savvaļas dzīvnieku likteņus, aicinot “nosargāt brīvību”. Vairāk 

informācijas par organizētajiem pasākumiem Pasaules dzīvnieku dienas ietvaros var 

uzzināt šeit. 

 

Labdarības akcijā palīdz uzsākt mācību gadu ap 500 bērniem  

Noslēgusies labdarības organizācijas „Palīdzēsim.lv” kampaņa „Skola sauc!”, kuras 

mērķis ir palīdzēt sagatavoties skolai audžuģimeņu un daudzbērnu ģimenēm,  bērniem 

un jauniešiem no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī speciālo skolu 

bērniem. Kopumā šogad mācībām nepieciešamās lietas saņēma 467 skolēni no 

dažādiem Latvijas reģioniem. Skolas lietas šogad aizceļoja pie Latgales, Elejas un 

Bauskas audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm Rīgā un Latgales reģionā, kā arī pie 

trūcīgajām ģimenēm Iecavas, Bauskas, Kuldīgas un Smiltenes novados. Tāpat par 

skolas lietām, krāsojamām grāmatām un „Milda” zupām priecājās Piejūras, Zālītes un 

Raiskuma internātpamatskolas. Vairāk informācijas par kampaņu var atrast šeit. 

 

Ekoskolas ielūdz politiķus uz zaļu un veselīgu pusdienu gatavošanu  

02.10.2013. plkst. 15:30 Zemkopības ministrijas ēkā norisināsies Vides izglītības fonda 

un Ekoskolu organizēta akcija Veseli ēduši! Zaļas un veselīgas pusdienas Latvijas 

nākotne.  Akcijas mērķis - pievērst uzmanību vietējās un ekoloģiskās pārtikas nozīmei 

skolu ēdienkartēs un mudināt mainīt esošo likumdošanu, kas  rada ierobežojumus šādas 

pārtikas iegādei. Akcija pulcēs vairāk kā 200 skolēnus un skolotājus, kuri kopīgi ar 

Latvijā pazīstamiem pavāriem pagatavos pusdienas no līdzpaņemtajiem sezonālajiem 

Latvijas dārzeņiem. Pusdienu gatavošanā kopā ar Ekoskolu jauniešiem piedalīties 

aicināti arī pārstāvji no Zemkopības, Izglītības un zinātnes, Veselības, kā arī Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām. Akcija norisinās Ekoskolu gadskārtējā 

apbalvošanas pasākuma ietvaros, kurš notiks Latviešu biedrības namā pulksten 11:00 

un, kura laikā  skolām tiks piešķirti Ekoskolu Zaļie Karogi. Šogad 91 skola iegūs 

starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu par īpašiem panākumiem 

ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā, tostarp arī 

pirmā Eko augstskola - Vidzemes Augstskola. Kopumā Latvijā Ekoskolu programmā 

šobrīd darbojas vairāk nekā 140 izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestādes, 

jauniešu centri, skolas un augstskolas.Vairāk par Ekoskolu programmu var uzzināt šeit.  

 

LLC piedalījās Gēteborgas grāmatu gadatirgū  

No 26. līdz 29. septembrim Zviedrijā, Gēteborgā, notika starptautiskais grāmatu 

gadatirgus Bok & Bibliotek, kurā Latvijas Literatūras centrs (LLC) iepazīstināja ar 

labākajām un skaistākajām Latvijas grāmatām, Latvijas literatūras tulkojumiem citās 

valodās, kā arī organizēja semināru par Imantu Ziedoni. LLC stendā tika izvietoti 

grāmatu mākslas konkursā „Zelta ābele” godalgotie izdevumi, Latvijas literatūras gada 

balvu ieguvušās grāmatas, bērnu grāmatu kolekcija un latviešu literatūras tulkojumi 

zviedru, angļu, vācu un citās valodās. Vairāk informācijas par gadatirgu var iegūt šeit. 

 

LOSP: tiešo maksājumu shēmai jābūt atbilstošai un saprotamai  

18.09.2013. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedru 

kopsapulcē tika nolemts, ka Latvijā ir jāturpina vienotā platības maksājuma (VPM) 

shēma līdz 2020.gadam. Tā kā Latvijā katru gadu lauksaimnieki var pretendēt uz VPM, 
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tad Eiropas Savienības (ES) kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma piedāvā 

iespēju Latvijai izvēlēties: turpināt VPM shēmu vai ieviest jaunu pamata maksājuma 

shēmu, kura balstīta uz maksājumu tiesībām. LOSP biedri, izvērtējot abas izvēles un 

sagaidāmo ietekmi uz lauku saimniecību attīstību, pieņēma lēmumu par labu vienotajam 

platības maksājumam. LOSP biedru kopsapulcē visi dalībnieki vienbalsīgi uzsvēra, ka 

ļoti būtiski Latvijā nodrošināt finansējumu pārejas posma valsts atbalstam 2015.-

2020.gadam, īpaši ņemot vērā to, ka joprojām Latvijas lauksaimnieki būs sliktākā 

situācijā, nekā citu valstu lauksaimnieki, jo nākamajā finanšu periodā līdz 2020.gadam 

Latvijā tiešie maksājumi nesasniegs vidējo tiešo maksājumu līmeni uz vienu hektāru. 

Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Diskusija “Kāda ir pareizā ieguldījumu formula līdzsvarotai 

attīstībai?”  

17.10.2013. Starptautiskajā dienā nabadzības mazināšanai, no plkst.13:30 līdz 15:30 ES 

mājā (Aspazijas bulvārī 28) Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) organizē 

diskusiju, meklējot atbildi uz jautājumu - kādi ieguldījumi mūs virza uz līdzsvarotu 

attīstību? Diskusijā pieaicinātie eksperti sniegs ieskatu no dažādu resursu perspektīvām 

- cilvēkresursi, materiālie, finanšu, dabas resursi un savstarpējā sadarbība - vai ir 

iespējams atrast ieguldījumu “veiksmes formulu”, kas mazinātu nabadzību un 

nevienlīdzību? Diskusijas dalībnieki - jebkurš interesents, ir aicināti izteikt savu 

viedokli, kas ir attīstība - personīgā, apkaimes, valsts vai globālā līmenī. Diskusijā kā 

eksperti piedalīsies, piemēram, J.Brizga, I.Skuja. Diskusiju moderēs LAPAS direktore 

Inese Vaivare. LAPAS pasākuma ietvaros arī prezentēs 2013.gada pārskatu par Eiropas 

Savienības valstu ieguldījumu attīstības sadarbībā - AidWatch Report, kas tieši tajā pašā 

dienā tiek prezentēts starptautiskā līmenī Briselē. Diskusija ir daļa no LAPAS darba pie 

satura izstrādes attīstības politikai, integrējot attīstības perspektīvas vietējā, nacionālā, 

Eiropas Savienības un globālā līmenī. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc lūdzam 

iepriekš pieteikties, zvanot 67085445 vai rakstot esmaja@esmaja.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

Atklāts Rīgas NVO nams  

25.09.2013. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks un Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane atklāja Rīgas 

NVO namu Laimdotas ielā 42. NVO namā ir iekārtotas telpas semināru, pārrunu, 

sapulču un individuālā darba organizēšanai, kā arī ir pieejams nepieciešmais 

aprīkojums. Namā darbojas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas nevalstisko organizāciju atbalsta sektors.  

 

 
 

III LATVIJĀ 
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Jau 2.oktobrī „NVO nama” 204. telpā notiks seminārs „Par Rīgas pašvaldības un NVO 

sadarbības iespējām”, uz kuru laipni tiek aicināti visi interesenti. Semināra sākums 

plkst. 14.00. Tajā būs iespēja tikties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta un Labklājības departamenta pārstāvjiem. Seminārā tiks runāts par 

plānotajiem finansēšanas konkursiem un cita veida sadarbību sabiedrības integrācijas, 

kultūras, sporta, jaunatnes un sociālajā jomā. Tiks sniegts arī plašāks ieskats par 

sadarbības iespējām un pakalpojumiem „NVO namā”. Pēc semināra paredzētas 

savstarpējas diskusijas un iepazīšanās ar „NVO nama” telpu piedāvātajām iespējām, kā 

arī pieteikšanās kārtību to izmantošanai. Interesenti tiek aicināti pieteikties semināram 

līdz 1. oktobrim, sūtot pietiekumu uz e-pastu: nvonams@riga.lv. Vairāk informācijas 

par Rīgas NVO namu var atrast šeit. 

 

Izsludina projektu konkursu EEZ programmā „NVO fonds”  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklāto projektu iesniegumu konkursu 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

„NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” 

ietvaros”. Programmas „NVO fonds” mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību 

Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai 

attīstībai. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Līdzfinansējuma saņēmējs 

nodrošina savu finansējumu vismaz 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: Mecoprojektiem un 

makroprojektiem – 2013.gada 2.decembris līdz plkst.18.00; Mikroprojektiem – 

2014.gada 23.janvāris līdz plkst. 17.00. Laika posmā no 2013.gada 14.oktobra līdz 

1.novembrim tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu 

gan Rīgā, gan reģionos. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Saeima pirmajā lasījumā pieņem jaunu Arodbiedrību likumu  

26.09.2013. Saeima pirmajā lasījumā pieņēma jaunu Arodbiedrību likuma redakciju, 

kas turpmāk aizstās līdzšinējo likumu „Par arodbiedrībām”. Būtiskas inovācijas un 

konceptuālas izmaiņas jaunais likums neparedz, taču tas būtiski modernizēs līdzšinējo 

regulējumu. Jaunais likums regulēs arodbiedrību statusu, to izveidošanas un 

reģistrēšanas kārtību, darbības principus, arodbiedrību dialogu ar valsts institūcijām un 

darba devējiem, kā arī virkni citu jautājumu. Atbalstu izstrādātajai likuma redakcijai 

paudušas gan arodbiedrības, gan darba devēju organizāciju pārstāvji, kā arī iesaistīto 

ministriju pārstāvji. Saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto informāciju patlaban 

arodbiedrību reģistrā ietvertas ziņas par 188 arodbiedrībām, bet kopumā, ieskaitot 

arodbiedrību struktūrvienības, 2012.gadā bija 2176 arodorganizācijas. Jaunā likuma 

projekts Saeimā tiks skatīts vēl divos lasījumos. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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IV NVO INFORMĒ 
 

Apmācības jauniešiem par prezentāciju iemaņām  

12.10.2013. Interesentiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kuri vēlās iepazīties ar 

prezentācijas mākslu, JASMA organizē apmācības „Prezentācijas iemaņas”. Praktisko 

nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt kvalitatīvas prezentācijas pamatus. 

Prezentācija – tas ir informācijas nodošanas veids, ar kuras palīdzību iespējams sasniegt 

dažādus mērķus: informēt vai pārliecināt klausītājus, iegūt piekritējus, pārdot preci vai 

ideju, nodibināt kontaktu vai iemantot labvēlību. Apmācības notiks Rīgā, no pl. 12 līdz 

17. Apmācības notiks bilingvāli, latviski un krieviski, tāpēc, lai nodrošināt produktīvu 

mācību procesu, dalībniekiem vēlams pārvaldīt otro valodu vismaz runas saprašanas 

līmenī. Dalība apmācībās ir bezmaksas. Dalībniekiem tiek nodrošināti nepieciešami 

materiāli un ēdināšana. Dalībniekiem no reģioniem tiek kompensēti ceļa izdevumi. 

Vietu skaits ir ierobežots. Lai pieteikties, nepieciešams līdz 6. oktobrim aizpildīt 

tiešsaistes anketu. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

NVO TV diskusija  

04.10.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Šoreiz pārraides tēma būs par NVO lomu tiesiskuma nodrošināšanā. Interaktīvā 

diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies pārstāvji no 

Sociālo pakalpojumu aģentūras, Rīgas pašvaldības policijas, Rīgas bāriņtiesas, Valsts 

Policijas, Rīgas apgabaltiesas, kā arī pārstāvis no Prokuratūras un zvērināts advokāts. 

Dalībnieki pārraižu laikā iepazīstinās ar sevi, dalīsies ar savu pieredzi par sadarbību ar 

NVO un kādu to redz nākotnē, kāda ir NVO loma Latvijā vispār un saistībā ar 

pārstāvēto organizāciju. Projekta organizatori aicina visas ieinteresētās nevalstiskās 

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

būtu nepieciešams aktualizēt nākošajās pārraidēs. 

 

Rīgas jaunieši sveiks seniorus četros aprūpes centros  

01.10.2013. Biedrība Radošā apvienība jauniešiem TREPES jau gadus piecus apciemo 

sirmgalvjus aprūpes namos un uzrunā iesaistīties šajos apciemojumos arī citus 

jauniešus! 1991. gadā ANO Ģenerālā asambleja izsludināja 1. oktobri par Starptautisko 

Veco ļaužu dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas 

problēmām, veco ļaužu dzīves problēmām un grūtībām, vientulībai mūža nogalē. Akcijā 

“Sirds siltums” 1.oktobrī  jaunieši apciemos sirmgalvjus ar muzikāliem 

priekšnesumiem, pašdarinātiem apsveikumiem un ziediem sociālās aprūpes centrā 

“Pārdaugava”, sociālās aprūpes centrā “Āgenskalna Saulriets”; sociālās aprūpes centrā 

“Liepa” un sociālās aprūpes centrā “Mežciems”. Vairāk informācijas var uzzināt šeit.  

 

Latvijas Vecāku forums aicina uz konferenci  

12.10.2013. notiks jau trešā Latvijas Vecāku foruma organizētā konference. Pirms gada 

vecāki tikās 1. Latvijas Vecāku forumā un pārrunāja nepieciešamās izmaiņas izglītības 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1krYtfjJ_vDLDwuKKVkoKLn44OxI7h3TKGNav5_UV52E/viewform
http://www.jasma.lv/lv/presentation
http://www.nvotv.lv/
https://www.facebook.com/pages/Creative-association-for-youth-TREPES/297514116972347


 

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

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

sistēmā. Lai iedzīvinātu šīs idejas gan individuālu skolu, gan valsts likumdošanas 

līmenī, Latvijas Vecāku foruma dalībnieki piedalījušies reformu darba grupās, snieguši 

ieteikumus tiesību aktiem, organizējuši starptautisku konferenci un apmācības 

"Risinājumi drošām skolām", domapmaiņas, seminārus par dažādiem jautājumiem, 

piedalījušies Jūrmalas vecāku konferencē, palīdzējuši risināt dažādas problēmsituācijas, 

piemēram, Jaunjelgavas vardarbības gadījumā. Latvijas Vecāku forums 2013 aicina 

vecākus no visas Latvijas nākt kopā, lai uzzinātu kādi ir risinājumi drošu, veselīgu, 

cieņpilnu skolu veidošanā un kā iesaistīties sava bērna labākai izglītībai! Vairāk 

informācijas var iegūt šeit. 

 

Diskusija Rēzeknē 

04.10.2013. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, Krasta iela 31, 

Rēzeknē, notiks diskusija ar jauniešiem, kultūras un tūrisma darbiniekiem, izglītības 

darbiniekiem un lēmumu pieņēmējiem. Pasākumā notiks paneļdiskusija par līdzdalību 

vietējās sabiedrības, valsts un Eiropas veidošanā, balstoties uz kultūras mantojumu, 

radošumu un tūrismu. Piedalīsies Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Inese 

Laizāne, biedrības ARTISTENCE vadītājs un Rēzeknes Domes Kultūras komisijas 

loceklis Andris Uškāns, SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekle Diāna 

Zirniņa, Eiropas Jauniešu kora direktore, latviskās kultūrtelpas labas gribas vēstniece 

Inete Ielīte. Ar programmu var iepazīties šeit. 

 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Vai Kirgiztāna pārņems Krievijas piemēru?  

Freedom House pauž nožēlu par neseno priekšlikumu Kirgizstānas parlamentā īstenot 

tiesību aktus pret tiesībām uz biedrošanās brīvību, kas ir veidots pēc Krievijas "ārvalstu 

aģentu" likuma. Ierosinātais likums ļautu valdībai „iezīmēt” konkrētas Kirgiztānas 

nevalstiskās organizācijas kā "ārvalstu aģentus", ja tās saņemtu finansiālu atbalstu no 

ārvalstīm. Ja konkrētā organizācija, kura ir „iezīmēta” kā sadarbības organizācija ar 

„ārvalstu aģentiem”, nespēja ievērot likumā noteiktās prasības, tad tai var  piespriest 

naudas sodu un pat cietumsodu līdz četriem gadiem. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

NVO  pieredzes stāsti  

Pasaules NVO dienas (World NGO day) iniciatīvas mērķis ir dot iespēju nevalstiskajām 

organizācijām, mazām vai lielām - spēlēt iekļaujošāku lomu pasaulē, veicināt sadarbību, 

kā arī nodrošināt platformu dažādām NVO grupām strādāt kopā. Ir iznācis septembra 

Pasaules NVO dienas labās gribas vēstnieku un stratēģisko partneru stāstu apkopojums. 

Daži no virsrakstiem: "One woman at a time, one organization at a time", “NGOs role 
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in future development”, “Supporting people with disabilities to be active citizens!”. Ar 

stāstu apkopojumu var iepazīties 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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