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Jau RĪT piesaki dalību pilsoniskās sabiedrības forumam!  

Jau rīt, 8. oktobrī, varēsi pieteikties pilsoniskās forumam Pilsoniskā līdzdalība Latvijai 

un Eiropai, kas norisināsies 31. oktobrī Rīgā. 

Seko līdzi jaunumiem eLPA mājas lapā un sociālajos tīklos www.draugiem.lv/NVO, 

www.facebook.com/CivicAllianceLatvia un www.twitter.com @alianse! 

Pačukstēsim, ka forumā noritēs diskusijas par četrām tēmām: 

1. cilvēkdrošības pieeja - iespēja kopienu attīstībai. Veselības piemērs; 

2. izglītības un kultūras nozīme personīgās un kopienas izaugsmē; 

3. Eiropas Savienības patērētājiem aktuālie jautājumi; 

4. Eiropas pilsoniskums 21. gadsimtā. 

eLPA rīko forumu sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai, Latvijas 

Pašvaldību mācību centru un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, kā arī ar 

finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem, ko piešķīrusi Kultūras ministrija un 

pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības 

partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību. 

 

LATA biedri ieguvuši zināšanas par interešu aizstāvību  

Projekta “Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros no š.g. 27.septembra līdz 4.oktobrim eLPA direktore Rasma Pīpiķe un politikas 

koordinatore Inta Šimanska LATA biedriem vadīja apmācības par interešu aizstāvību, 

lēmumu pieņemšanas procesiem Latvijā un sabiedrības līdzdalības iespējām. 

 
 

I ALIANSĒ 
 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.draugiem.lv/NVO
http://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia
http://www.twitter.com/


 

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

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

Apmācību laikā 20 LATA biedru pārstāvji ieguva prasmes un zināšanas, kā aizstāvēt 

LATA mērķus, aktualizēt būtiskus jautājumus un paust viedokli valsts un pašvaldību 

institūcijās. Tika aplūkotas nevalstiskā sektora līdzdalības iespējas lēmumu 

pieņemšanas procesā nacionālā līmenī. Apmācību laikā dalībnieki gan klausījās 

pasniedzēju prezentācijas par interešu aizstāvības metodēm, gan piedalījās interaktīvās 

spēlēs, pilnveidojot savas prasmes diskutēt, pieņemt lēmumus un argumentēt savu 

viedokli. Tā kā LATA regulāri saņem aicinājumus sniegt atzinumus par valdības un 

parlamenta priekšlikumiem, iegūtās zināšanas ļaus mērķtiecīgāk virzīt un aizstāvēt 

biedru pausto viedokli un argumentāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Palīdzēsim.lv uzsāk īstenot ilgtspējīgas attīstības projektu 

27.09.13. norisinājās projekta „Nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” darbības atbalsts” 

uzsākšanas konference. Nodibinājums „Palīdzēsim.lv” ar 2013.gada 1. septembrī uzsāka 

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „NVO darbības atbalsts” 

ietvaros noslēgtā projekta „Nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” darbības atbalsts” ieviešanu. 

Projekta mērķis ir nodrošināt organizācijas ilgtspējīgu attīstību, lai īstenotu sociālās 

diskriminācijas mazināšanas pasākumus visā Latvijas teritorijā un veicinātu pilsonisko 

līdzdalību rīcībpolitikas un lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā un 

nacionālā līmenī. Projekta tiešā mērķgrupa ir bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās 

diskriminācijas riskam, kā arī nodibinājuma darbinieki un brīvprātīgie, kas piedalīsies 

projekta aktivitāšu ieviešanā. Projekta uzsākšanas konferencē, „Palīdzēsim.lv” 

informēja sabiedrību un sadarbības partnerus par projekta mērķiem un galvenajām 

aktivitātēm. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013 

25.09.2013. notika ES kampaņā „Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013” iesaistīto 

Latvijas organizāciju un institūciju tikšanās! Sanākšanas mērķis bija apspriest tuvojošās 

HIV testēšanās nedēļas, kas vairākās vietās Latvijā norisināsies no 22-29.novembrim, 

ietvaros veicamās aktivitātes un katra iesaistītā pārstāvja (organizācijas) lomu. Projekta 

uzdevums: veicināt sabiedrības izpratni par HIV infekcijas izplatību un iniciēt tās 

locekļus (mūsu līdzcilvēkus) uz konkrētu aktivitāti – pārbaudīt savu HIV statusu, veicot 

HIV testu. Nedēļā pirms Pasaules AIDS dienas (1.decembris) to varēs veikt daudzviet 

un bez maksas. Šobrīd kampaņas oficiālie partneri ir: biedrība „DIA+LOGS”, Slimību 

profilakses un Kontroles centra (SPKC) HIV Konsultāciju kabinets, Latvijas Sarkanais 

Krusts (LSK), Liepājas HIV profilakses punkts, Bauskas HIV profilakses punkts un 

Jelgavas Atkarību profilakses centrs. Kā arī nulle kā pievienojusies lesbiešu, geju, 
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biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka". Aicinājums iesaistīties 

un atbalstīt šo pasākumu joprojām ir spēkā! „DIA+LOGS” kontaktinformācija skatāma 

šeit. 

 

Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs uzsāk projektu  

2013.gada augustā Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centrs, 

piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” 

apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projektu konkursā, ir ieguvis 

finansiālu atbalstu projektam „Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības 

attīstībai”, kas tiks ieviests laika periodā līdz 2015.gada 31.decembrim. Projekta mērķis 

ir veicināt sabiedriskā sektora attīstību un aktivizāciju Ventspils pilsētā un Ventspils 

novadā. Ventspils NVO atbalsta centrs ar šo projektu turpinās līdz šim veiksmīgi veikto 

darbu: gan sekmējot aktīvas pilsoniskas sabiedrības izaugsmi, gan veicinot tādu 

politisko procesu veidošanos, kuros notiek dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu 

grupu līdzvērtīga iekļaušanās sabiedrībā, mazinot sociālo spriedzi. Vairāk informācijas 

par projektu var atrast šeit. 

 

Kuldīga kļūst par epicentru Pasaules arhitektūras dienām  

Pasaules arhitektūras dienu ietvaros, no 9. Līdz 11. Oktobrim, Kuldīgā, notiks zinātniski 

praktiska konference „Sabiedrībai pieejamas vides veidošana pilsētu vēsturiskajos 

centros”. Konferences dalībnieki pārstāvēs plašas sabiedrības viedokli – tajā piedalīsies 

Kuldīgas novada pašvaldība, Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, sabiedriskā organizācija „Es Redzu”, 

kā arī arhitektūras eksperti un cilvēku ar dažāda veida invaliditāti pārstāvji no Latvijas, 

Krievijas un Bulgārijas. 2013. gada Starptautisko arhitektūras dienu tematiskais uzsvars 

tiek likts uz pilsētvidi, tās sakārtošanu tā, lai tā būtu plaši un vispusīgi pieejama gan 

runājot par vides pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību traucējumiem, gan 

vides uztveri, gan vispārpieņemtiem universālā dizaina risinājumiem. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Nepieciešams aizstāvēt trauksmes cēlājus  

Ņemot vērā to, ka esošais normatīvais regulējums nepietiekami aizsargā trauksmes 

cēlājus, Delna ir uzsākusi atklātu diskusiju un darbu pie atsevišķa likumprojekta 

izstrādes, kas aizsargātu trauksmes cēlājus pret negatīvām sekām. Šobrīd Latvijā 

nepastāv speciāls tiesiskais regulējums attiecībā uz trauksmes cēlāju aizsardzību un tas 

ir nopietns šķērslis gan indivīdu iedrošināšanai celt trauksmi, gan arī iespējām aizsargāt 

no negatīvām sekām saistībā ar trauksmes celšanu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Tu, vai 

kāds cits kļūs par korupcijas upuru, vai būs liecinieks koruptīvām darbībām un nolems 

par to informēt kompetentās iestādes, piemēram KNAB, tad, ja Tev draudēs tā persona 

pret kuru vērsies, lai „turi muti ciet”, pretēja gadījumā Tevi atlaidīs, izdemolēs Tavu 

dzīvokli, izsekos u.t.t., neviens Tevi neaizsargās. Vienīgais, kas aizsargā trauksmes 

cēlājus ir Darba likuma 9.pants, kas paredz aizliegumu sodīt darbinieku, ja viņš ziņojis 

kompetentajām iestādēm par iespējamiem pārkāpumiem darbavietā, piemēram, 

aizliegums atbrīvot darbinieku no darba. Tomēr līdz šim tiesu praksē šis regulējums nav 

ticis piemērots trauksmes cēlāju aizsardzības kontekstā. Tā nav pietiekama aizsardzība! 

Vairāk informāciju var iegūt šeit. 
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Mozaīka ir meklē projekta asistentu 

LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka meklē praktikantu - projektu palīgu. Galvenie 

pienākumi būs saistībā ar Amnesty International un Mozaīka kopīgu projektu plānošanu 

– koordinēt, gatavot dokumentus un palīdzot organizēt tikšanās, aktualizēt notikumu 

kalendāru. Interesenti tiek aicināti nosūtīt savu CV un motivācijas vēstuli līdz 

13.oktobrim uz e-pastu: office@mozaika.lv.  Ar pilnu prakses aprakstu var iepazīties 

šeit. 

 

Biedrība “Haritas” aicina uz semināru par kultūras stratēģijas izstrādi  

29.10.2013. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas rīko semināru “Kultūras 

stratēģijas izstrāde”. Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar dažādiem kultūras plānu un 

stratēģiju veidiem, kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzēm un stratēģijas 

pamatsastāvdaļām. Tiks pārrunāta kultūras attīstības plānošana Latvijā – līdzšinējā 

pašvaldību pieredze un diskutēts par iedzīvotāju un dažādu sabiedrības grupu, NVO 

iesaistīšana kultūras attīstības plānu izstrādē. Seminārā aicināti piedalīties kultūras 

institūciju un kultūras NVO pārstāvji, kā arī citi interesenti. Dalībnieku skaits ir 

ierobežots. Pieteikšanās semināram līdz 2013.gada 21.oktobrim nosūtot e-pastu ar savu 

vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un pārstāvētās organizācijas nosaukumu uz 

biedriba.haritas@gmail.com. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

 

 

 

 

 

RD un NVO sadarbības memorands sabiedriskā apspriešana  

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību un nodrošinātu 

nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā 2013.gada 

20.novembrī Rīgas iedzīvotāju foruma laikā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs 

un Rīgas pašvaldības aktīvās nevalstiskās organizācijas plāno parakstīt atjaunoto Rīgas 

pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu. Parakstīt 

memorandu tiks aicināta ikviena nevalstiskā organizācija, kas darbojas Rīgas 

pašvaldībā, Rīgas iedzīvotāju labā un, kas vēlas aktīvi iesaistīties un uzlabot lēmumu 

pieņemšanas procesu kvalitāti. Ikviens interesents tiek aicināts iepazīties ar memoranda 

projektu un sniegt rakstiskus priekšlikumus par tā saturu līdz 21.10.2013. elektroniski 

uz e-pastu ilze.grintale@riga.lv. Plašāk par memorandu var uzzināt šeit. 

 

Sācies sanāksmju cikls par jauno Rīgas teritorijas plānojumu  

Ir uzsākts nozīmīgs sabiedrības iesaistes programmas posms Rīgas teritorijas plānojuma 

(RTP) izstrādē – iedzīvotāju sanāksmes apkaimēs. To mērķis ir informēt par teritorijas 

plānojumu un sabiedrības lomu tā izstrādē, iepazīstināt rīdziniekus ar apkaimju aptaujas 

rezultātiem, stāstīt par pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, kā arī uzklausīt iedzīvotāju 

 

 
 

III LATVIJĀ 
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viedokli un vēlmes attiecībā uz savas apkaimes turpmāko attīstību. 30.septembrī 

norisinājās pirmā apkaimju sanāksme, kas notika Skanstes, Pētersalas-Andrejsalas 

apkaimē, Rīgas Hanzas vidusskolā, taču līdz pat šā gada beigām paredzētas vēl 17 

apkaimju sanāksmes, kas norisināsies Rīgas izglītības iestādēs, identificējot apkaimju 

aktīvos iedzīvotājus, kuri turpmāk piedalītos tematiskajās darba grupās pie teritorijas 

plānojuma risinājumu un nosacījumu izstrādes. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts izmantot 

iespēju un piedalīties apkaimju sanāksmēs, lai kopīgi veidotu pilsētas attīstības plānus! 

Sīkāku informāciju var atrast  šeit. 

 

LAD oktobra nogalē sāks platību maksājumu avansu izmaksas  

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada oktobra otrās puses uzsāks platību 

maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem. Oktobra pēdējā nedēļā tiks uzsākti 

avansa maksājumi lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam (MLA), bet 

novembrī tiks uzsākta vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības 

atbalsta (BLA) avansu izmaksa. LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 

2013.gada beigām, to var apskatīt LAD mājaslapā. Saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir 

pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu 

administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot 

apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to 

atrisināšana. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

NVO namā notiks informatīvs seminārs  

09.10.2013., „NVO namā” Laimdotas ielā 42, plkst.14.00, 128. telpā notiks informatīvs 

seminārs par aktuālajiem projektu konkursiem, kuros uz finansējumu var pretendēt 

nevalstiskās organizācijas. Seminārā tiks runāts par finansējuma iespējām projektu 

konkursā „Kultūras apmaiņa” - organizācijām, kas darbojas kultūras un mākslas jomā, 

un vēlas paplašināt savu darbību starptautiskajā līmenī. Kā arī par ES programmas 

„Eiropa Pilsoņiem” iespējām jaunajā plānošanas periodā 2014 - 2020. gadā.Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Notiks preses konference "NVO interneta televīzijas attīstība"  

10.10.2013. plkst. 11.00, Nodibinājuma „Baltijas Reģionālais fonds” telpās (Lāčplēša 

ielā 37, Rīgā, LV-1011) notiks preses konference par projekta "NVO interneta 

televīzijas attīstība", projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/177, uzsākšanu. Preses 
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konferencē piedalīsies un uz žurnālistu jautājumiem atbildēs Nodibinājuma „Baltijas 

Reģionālais fonds” valdes loceklis Uldis Vītoliņš un valdes locekle un projekta vadītāja 

Ginta Salmiņa. 

Pēc konferences, plkst. 12.00, notiks interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Pārraides tēma būs par projekta "NVO interneta televīzijas attīstība" mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī iespējām, ko tas sniegs nevalstiskajam sektoram. Interaktīvā 

diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies Nodibinājuma 

„Baltijas Reģionālais fonds” valdes locekle un  projekta vadītāja G.Salmiņa. 

 

Nominācijas daudzbērnu ģimeņu atbalstam  

Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācija (The European Large Families 

Confederation - ELFAC) ir nolēmusi nominēt labākos Eiropā, kas atbalsta un palīdz 

daudzbērnu ģimenēm. Interesenti tiek aicināti iesniegt informāciju par to vai Latvijā ir 

kas ievērojams daudzbērnu ģimeņu atbalstā, ko varētu virzīt uz Eiropas nomināciju 

sekojošajās grupās: 1) Labākā iniciatīva Latvijā (Nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī) 

2) Labākais uzņēmums kas atbalsta vai palīdz daudzbērnu ģimenēm 3) Personība (īpaša 

persona, kas visvairāk atbalstījusi daudzbērnu ģimenes Latvijā) 4) Latvijas medijs: TV, 

Radio, laikraksts, žurnāls, interneta vai komerciālais, kas izrādījis vislielāko atbalstu 

daudzbērnu ģimenēm. Nomināciju kandidāti, īss to raksturojums un pamatojums, 

pievienojot iespējamos pierādījumus, un to ir nepieciešams sūtīt uz e-pastu 

LDGBApvieniiba@balticom.lv līdz 9.oktobrim. Iesniegtos priekšlikumus izvērtēs 

biedrības Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības padome, kura izvērtēs kuru 

nominantu sūtīt Eiropas nominācijai no Latvijas.  

 

Tējas istaba aicina uz meistarklasēm  

Ikviens interesents tiek gaidīts Tējas istabā uz nodarbībām – zīda apgleznošana, 

filcēšana, pērļošana, dekupāža, kā arī veselības vingrošanu. Vairāk informācijas var 

iegūt šeit.  

 

"Ģimene - atver durvis vairāku paaudžu attiecībām!"  

Tuvojoties 10. oktobrim, ko Pasaules Veselības organizācija ir pasludinājusi par 

starptautisko psihiskās veselības dienu, Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas 

Ģimenes psihoterapeitu biedrību, organizē "Garīgās veselības veicināšanas nedēļu" par 

tēmu: "Ģimene - atver durvis vairāku paaudžu attiecībām!" Pasākuma mērķis ir 

aktualizēt informāciju un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju zināšanas par garīgās 

veselības nozīmi un veicināšanas iespējām dažādos vecumposmos, dažādās ģimenes 

paaudzēs. Visas nedēļas garumā Rīgas pilsētā norisināsies ģimenes psihoterapeitu 

vadītas meistarklases, kurās pilsētas iedzīvotāji var piedalīties bez maksas. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Amatas novada Jaunieši vāc balsis mūzikas aparatūras iegādei! 

Amatas novada Jauniešu organizācijas "Nītaureņi" ar projektu: "Apskaņošanas 

aparatūra Amatas novada jauniešu pasākumiem" startē oktobra mēneša labdarības 

projektā LabieDarbi.lv, tāpēc lūdz palīdzību Latvijas NVO darboņiem, kas izpaužās kā 

balsojums par ideju! Nobalsot var 3 veidos: ar balsi portālā draugiem.lv, ar telefona 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.nvotv.lv/
http://www.elfac.org/about-us/introduction/
http://www.elfac.org/about-us/introduction/
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http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=681
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palīdzību šeit un portālā inbox.lv. Jaunieši būs ļoti pateicīgi un gaidīs ciemos uz 

pasākumiem Amatas novadā! 

 

NVO TV par "Labo darbu nedēļu"  

11.10.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Šoreiz pārraides tēma būs par Nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” organizēto "Labo darbu 

nedēļu" un kā nevalstiskais sektors sniedz atbalstu dažādu problēmu risināšanā. 

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

piedalīsies Nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” dibinātāja un vadītāja Ilze Skuja.  

 

„Cerību spārni”  īsteno projektu jaunu pakalpojumu sniegšanai  

Biedrība „Cerību spārni” uzsākusi īstenot projektu „Pamatlīdzekļu iegāde jaunu sociālo 

pakalpojumu sniegšanai un esošo pilnveidei bērniem un jauniešiem ar invaliditāti 

Siguldas novadā”, kas apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

Projekta mērķis ir izveidot bērniem un jauniešiem ar invaliditāti šūšanas, aušanas, māla 

apstrādes pamatu un amata prasmju apguves materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot 

mūzikas terapijas pakalpojumu Siguldas novadā. Projekta ietvaros iegādātais 

aprīkojums – šūšanas, aušanas, māla apstrādes nodarbībām un mūzikas terapijai, 

kvalitatīvi un ilgtermiņā nodrošinās nodarbību norisi un jaunu sociālo pakalpojumu 

sniegšanu. Projekta īstenošana ļaus vietējiem iedzīvotājiem dažādot pakalpojumu 

piedāvājumu un pieejamību Siguldas novada teritorijā.Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Iepazīsties – biedrība „Bērni Vide Ģimene”  

Biedrības „Bērni Vide Ģimene” primārais mērķis ir tieši darbs ar ģimenēm, kas ietver: 

strādāšanu ar bērniem un jauniešiem, strādāšanu ar pāriem / laulātajiem, strādāšanu ar 

vecajiem ļaudīm. Šobrīd ir ieplānoti 10 projekti, kuru starpā ir : Rehabilitācijas nometne 

ģimenēm, kurās uz laiku ir izņemti bērni, Karjeras dienas bērnu namā, kuru laikā 

jaunieši varēs atklāt savus talantus un pilnveidot tos, Fotoplenērs "Ģimene Mīlestība 

Darbs", Ielu vingrošanas laukuma izveidošana un bērnu nama teritorijas labiekārtošana, 

iesaistot bērnu namā dzīvojošos pusaudžus. Bet bez finansēm un atbalsta šie projekti 

nevar tikt realizēti! Ja Tev būtu iespējas šobrīd atbalstīt biedrības mērķus - noziedojot 

kaut vai 2l Coca Cola naudas izteiksmē? Tāpat jauniešiem bērnunamā ir daudz talantu, 

bet šobrīd pietrūkst tīri praktisku lietu: vairākas ģitāras, bmx, futbola buči, klavieres, 

boksa maiss, kokmateriāli praktiskajām nodarbībām, kas tev ir atmiņas un nevajadzīgs 

krāms garāžā, kādam citam var būt izaicinājums un sevis pilnveidošanas instruments. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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V PASAULĒ 
 

 

Eiropas Attīstības dienas 2013 video konkurss  

Gatavojoties Eiropas Attīstības dienām (European Development Days - EDD) 2013, 

jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem tiek aicināti izveidot īsu video (ne vairāk kā 120 

sekundes), kas risinātu jautājumu „If you could have your say, how would you fight 

poverty?". Video ir jābūt vienā no 5 oficiālajām konkursa valodām: angļu, franču, vācu, 

portugāļu vai spāņu valodā. Visi video ieraksti jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes 

reģistrācijas veidlapu. Uzvarētājs tiks noteikts pēc balsu skaita Facebook sociālaja tīklā. 

Iesniegt darbus var līdz 1. novembrim. Vairāk informācijas par konkursu var atrast šeit. 

 

Coca-Cola Foundation  

Globālais filantropijas fonda Coca-Cola Foundation, kurš darbojas jau kopš 1984. gada, 

mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti kopienās. Fonda investīciju prioritātes ir gan globāla, 

gan vietēja rakstura. Tiešsaistē var aizpildīt pieteikumu savas kopienas atbalstam – 

iniciatīvas, programmas un pasākumi. Prioritātes, kuras fonds atbalsta –  dzeramā ūdens 

pieejamība, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, izglītība. Fonds precīzi ir noteicis, kādas 

aktivitātes tas neatbalsta, ar ko vēlams iepazīties pirms pieteikuma rakstīšanas. 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 
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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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