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EIROPAS PILSONI – ŠIS IR TAVS GADS! 

Piedalies forumā „Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai” un uzzināsi atbildi uz kādu 

no šiem jautājumiem: 

1. vai mūsdienu cilvēka veselību stiprina tikai veselības aprūpes sistēma? 

2. kāpēc izglītošanās ārpus skolām bagātina cilvēku un sabiedrību? 

3. kas vērts zināt šodienas patērētājam Latvijā? 

4. kas apliecina, ka sabiedrība Latvijā ir kļuvusi pilsoniski aktīvāka? 

Esi mīļi aicināts piedalīties pilsoniskās sabiedrības forumā Pilsoniskā līdzdalība Latvijai 

un Eiropai, kas notiks 31.10.2013. Forumu organizē eLPA kopā ar sadarbības 

partneriem, kuri kopīgi definējuši aktuālās tēmas katrā no četrām darba grupām, 

uzrunājuši zinošus un aizraujošus runātājus katrā no tām. 

Vai ir īpašas prasības dalībniekiem? Nekādā mērā - vēlamies satikt tieši Tevi, tādu, kurš 

nav bijis iesaistīts nevalstisko organizāciju darbā; tādu, kas ir ziņkārīgs; tādu, kurš ir 

gatavs iesaistīties, bet vēl nezina kā.  Piesaki savu dalību forumam līdz 25. oktobrim 

pl.17.00, elektroniski reģistrējoties šeit. Tavu dalību apstiprināsim, sazinoties personīgi. 

Forums notiks Arhitektūras un mediju centrs H2O (Ūdens iela 6, Rīga). Vairāk 

informācijas par pasākumu var iegūt šeit.  

 
 

 

 

 

 

 

Forumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija un tas ir finansēts no Eiropas Komisijas un 

Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. 
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Rīgas NVO inkubatora finiša taisne  

09.10.2013. Notika Rīgas NVO inkubatora pēdējās apmācības. Kopumā inkubatora 

ietvaros notikušas 9 apmācības par organizācijas vadību, interešu aizstāvību, publicitāti 

un grāmatvedību. Dalībnieki atzina, katrā nodarbībā varēja uzzināt kaut ko jaunu un 

papildināt savas zināšanas par organizācijas darbībā noderīgām tēmām. Inkubatora 

norises laikā organizāciju pārstāvji piedalījās Rīgas domes Konsultatīvās padomes 

sabiedrības integrācijas jautājumos sēde, lai izprastu NVO iesaistīšanās iespējas Rīgas 

domes darbā. Apmācību laikā dalībnieki trenējās rakstīt projektu, sastādīt projekta 

budžetu, veidot komunikāciju plānu un apzināt savas iespējas sadarbībai ar 

potenciālajiem donoriem, brīvprātīgajiem un citu organizāciju pārstāvjiem. Atgādinām, 

ka Rīgas NVO Inkubatora dalībnieki ir: Latvijas Diabēta federācija, kura īstenoja 

informatīvo kampaņu par diabētu 19.jūlijā; biedrība Nicole Smile uzstāda pacēlāju 

Rīgas 2.speciālā internātpamatskolā; biedrība Resilience – turpina veidot trokšņu karti. 

Par dalībnieku projektu rezultātiem informācija vēl sekos. 

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

integrācijas programmas ietvaros. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Piedalies diskusijā „Kāda ir pareizā ieguldījumu foruma līdzsvarotai 

attīstībai? 

17.oktobrī, Starptautiskajā dienā nabadzības mazināšanai, pulksten 13:30 ES mājā, 

Aspazijas bulvārī 28, notiks diskusija „Kāda ir pareizā ieguldījumu formula 

līdzsvarotai attīstībai?”. Diskusiju organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai 

(LAPAS) un tajā aicināts piedalīties ikviens interesents. Diskusijā piedalīsies 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? Diskusiju vadīs LAPAS direktore 

Inese Vaivare. 
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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. 

Interesenti aicināti pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai 

zvanot pa tālruni 67085445. 

 

“Haritas” iepazīstina Valmieras jauniešus ar biedrības darbību  

No 7.-13.oktobrim Valmierā tika organizēta Karjeras nedēļa 2013 „Es būšu…Vai zini, 

kas būsi Tu?”.  Tās ietvaros 7.oktobrī plkst. 17:00 Valmieras tirdzniecības centrā 

„Valleta” tika atklāta izstāde par brīvā laika pavadīšanas iespējām Valmieras izglītības 

iestādēs un apmeklētājiem bija iespēja klātienē iepazīties arī ar Valmieras aktīvākajām 

jauniešu organizācijām/apvienībām: Vidzemes mākslas un kultūras biedrību „Haritas”, 

Valmieras Jauniešu domi, Sarkanā Krusta Jaunatnes Valmieras nodaļu, AIESEC 

Valmieras komiteju un VNF Jauniešu ideju laboratoriju. Lai iepazīstinātu ar savu 

organizāciju un tās piedāvātajām iespējām jauniešiem līdzdarboties dažādos projektos 

un to aktivitātēs kā brīvprātīgajiem un praktikantiem, Vidzemes kultūras un mākslas 

biedrība „Haritas” sniedza informāciju par biedrību, tās realizētajiem un aktuālajiem 

projektiem un aktivitātēm, kā arī tika organizēta radošā darbnīca, kurā piedaloties „Zeķu 

atrakcijā” jaunieši varēja radošā veidā iepazīties ar vienu no mākslas veidiem – 

tēlniecību, kā arī uzlabot savas stāstniecības prasmes un komunikācijas iemaņas. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

Globālā rīcības diena - pavisam drīz! 

Globālā Rīcības diena ir Starptautiskā Vides izglītības fonda  Ekoskolu programmas 

iniciatīva, kas aicina jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas 

jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā. Šogad Globālā Rīcības diena 

notiks 7.novembrī, tās ietvaros jaunieši no visas pasaules parādīs, ka ir iespējams ar 

pavisam vienkāršām metodēm padarīt savu ikdienu videi draudzīgāku. Viens no 

būtiskiem mērķiem ir panākt darbošanos komandā, tādējādi kopīgām aktivitātēm 

pulcinot kopā pēc iespējas vairāk cilvēkus. Rīcības dienas nedēļa uzsāksies 4.novembrī 

un turpināsies līdz 10.novembrim. Šīs nedēļas laikā katra dalībskola īstenos videi 

draudzīgu rīcību, kā arī ziņos par to pārējiem, izmantojot gan starptautisko mājaslapu, 

gan vietējos medijus,Vides izglītības fonda mājaslapu un sociālos tīklus.  

Vairāk informāciju var iegūt  šeit. 

 

Iepazīsties ar video par skolēnu ar disleksiju diskriminējošo stāvokli 

izglītībā 

Disleksijas biedrība projekta „Stereotipu mazināšana par jauniešiem ar disleksiju 

sabiedrībā un izglītībā” ietvaros ir izveidojusi video par skolēnu ar disleksiju stāvokli 

izglītībā -  http://youtu.be/IDnC4thOZds Video ir domāts vecākiem, skolotājiem, skolu 

administrāciju pārstāvjiem un arī izglītības politikas veidotājiem.   

Disleksijas biedrības video vēlreiz pierāda, cik absurda ir speciālo izglītības 

pakalpojumu piesaiste tikai speciālajām programmām, nevis konkrētiem skolēniem. 

Tādējādi tiek diskriminēti daudzi skolēni un viņu skolotāji, jo skolēnam jebkurā skolā 

nav pieejams viņam vajadzīgais pedagoģiskais un IKT pakalpojums. 
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Savukārt, mācīšanās traucējumu speciālās programmas, kurās Latvijā (pēc Latvijas 

speciālistu patvaļīgas interpretācijas) mācās skolēni ar "pazeminātu intelektu" nav 

piemērotas spējīgiem skolēniem ar kādu lasīšanas traucējumu. Šīs programmas spējīgus 

un talantīgus skolēnus degradē, nevis palīdz viņiem mazināt disleksijas noteiktos 

ierobežojumus. Arī par to šajā video. 

Vēršam uzmanību, ka oktobris ir izpratnes par disleksiju veicināšanas mēnesis. Katrs 

skolēns, kuram mēs palīdzēsim savlaicīgi, aiztaupot viņam un 

viņa ģimenei stresa, sarūgtinājumu un neveiksmju pilnas dienas 

skolā, būs ieguvējs. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas 

ietvaros. 

 

 “Veselības projekti Latvijai” organizē diskusiju par zāļu lietošanu 

16.10.2013. biedrība “Veselības projekti Latvijai” sadarbībā ar nodibinājumu  “Pacientu 

ombuds” aicina uz diskusiju par racionālu zāļu lietošanu Latvijā, kas notiks no 11.00 

līdz  13.00 Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, 1.stāvs, Rīga. Diskusijas mērķa grupa ir 

veselības un zāļu tirgus politikas veidotāji, NVO un mediji. Vairāk informāciju var 

iegūt šeit. 

 

Korupcijas risks, ieviešot kvotas uzturēšanās atļauju iegūšanai  

“Sabiedrība par atklātību – Delna” brīdina valdību veidojošās partijas par korupcijas 

riskiem, kas neizbēgami veidojas, ieviešot kvotas uzturēšanās atļauju iegūšanai. 

Iepriekšējā pieredze ar kvotām liecina, ka Latvijas valdība ar to nespēj tik galā 

pārskatāmi un godīgi. Daudz efektīvāk ir radīt pārskatāmu un atvērtu mehānismu bez 

kvotām, kas sasniegtu līdzīgu politisku mērķi un būtu daudz lētāk un efektīvāk. Delna 

vēlas uzsvērt, ka nepiedalās politiskajā diskusijā par to, vai uzturēšanās termiņatļaujas ir 

vai nav jāpatur 2014. gada budžetā. Taču Delna uzskata par savu pienākumu brīdināt 

par korupcijas riskiem valsts pārvaldē. Latvijas prakse, piemēram, ar zaļās enerģijas 

kvotu izsniegšanu Ekonomikas ministrijas paspārnē bijusi nepārskatāma un atbalstījusi 

atsevišķas privātas intereses, radījusi izmaksu riskus Latvijas tautsaimniecībai. Šobrīd 

Ekonomikas ministrija strādā pie šo problēmu risināšanas. Šis piemērs Delnas skatījumā 

spilgti rāda nepārdomātu kvotu ieviešanas riskus. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Samariešu grupu dzīvoklis palīdz jauniešiem jau 10 gadus  

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) grupu dzīvoklim jauniešiem ar garīga 

rakstura traucējumiem un invaliditāti aprit desmit gadi. Aizvadītajā laika posmā grupu 

dzīvokļa darbinieki ir palīdzējuši uzsākt patstāvīgās dzīves gaitas vairāk nekā 20 

jauniešiem. Samariešu grupu dzīvoklis ir viens no nedaudziem institūcijām 

alternatīvajiem pakalpojumiem Latvijā, kas dod iespēju jauniešiem ar intelektuālas 

attīstības traucējumiem nenodzīvot savu dzīvi aprūpes centrā, bet iemācīties to nodzīvot 

patstāvīgi - strādājot, mācoties un atpūšoties kā visi citi - esot sabiedrības daļai. Grupu 

dzīvokļa darbinieki jauniešiem māca un nostiprina visas nepieciešamās prasmes 

patstāvīgai dzīvei - spēju rūpēties par sevi, gatavot ēdienu, rīkoties ar naudu, mācīties 

un zināt savus pienākumus pret sabiedrību, kā arī apzināties savas tiesības un iespējas 

dzīvojot patstāvīgi. Vidusmēra cilvēkam tas liekas vienkārši, tomēr grupu dzīvokļa 
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jauniešiem un darbiniekiem tas ir lēns un pacietīgs darbs. „Latvijas Samariešu 

apvienība” 2003. gadā pārņēma grupu dzīvokli savā pārziņā no Rīgas domes 

Labklājības departamenta Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta – tas ir viens no 

pirmajiem šāda veida pakalpojumiem Rīgā. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Latvijas Lauku forums rīko Latvijas Lauku kopienu nedēļu  

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, kā arī turpinot 1.Latvijas 

Lauku kopienu parlamentā aizsāktās diskusijas, Latvijas Lauku forums sadarbībā ar 

Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvu „Pārmaiņu iespējas skolām” rīko Latvijas Lauku 

kopienu nedēļu, kurā tiek mīļi gaidīti vietēja mēroga biedrību, skolu un neformālās 

interešu grupu un pašvaldību pārstāvji. LLKP laikā notikušās diskusijas akcentēja 

nepieciešamību uzlabot komunikāciju, veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp 

kopienām visā Latvijā, jo daudz labās pieredzes stāstu ir pašās kopienās. Arī SFL 

iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” dalībskolas un kopienas ir radījušas daudzus 

stāstus, kuros ir vērts ieklausīties, lai paņemtu vērtīgo, savai kopienai 

atbilstošo. Latvijas Lauku kopienu nedēļas satikšanās vietas un laiki: 28. oktobris, 

Ģibuļi 12:00- 16:00; 29. oktobris, Dobele 10:00- 14:00; 30. oktobris, Beverīna 12:00- 

16:00; 31. oktobris, Tirza 12:00- 16:00; 1.novembris, Nagļi 10:00- 14:00. Vairāk 

informāciju var iegūt šeit. 

 

Latvijas Kvalitātes biedrība aicina uz konferenci  

14.-15. novembrim Latvijas Kvalitātes biedrība rīko 2. starptautisko konferenci 

„Pārmaiņas laimīgākai dzīvei”. Jebkurai organizācijai, lai panāktu ilgtspējīgu darbību, 

nepieciešams piemēroties arvien mainīgajai videi. Lielākā daļa no organizācijām izjūt, 

ka klienti un  sabiedrība kļūst prasīgāki, konkurenti nežēlīgāki. Tehnoloģiju ietekmē 

palielinājies pārmaiņu ātrums un strauji pieaudzis apstrādājamās informācijas 

apjoms. Tieši tāpēc, lai kompensētu pārmaiņu ietekmi, daudzi meklē harmoniskāku 

dzīvi un organizācijas kā vienu no mērījumiem nosaka darbinieku laimes indeksu. 

Konferences tēmas: Pārmaiņas „laimīgākai” organizācijai un sabiedrībai; Risku vadība 

– organizācijas iekšējā apdrošināšana; Korporatīvās kultūras ietekme uz kvalitāti un 

organizācijas rezultātiem; Instrumenti un metodes kvalitātes un produktivitātes 

nodrošināšanai. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Labo darbu nedēļa 2013  

No 13. līdz 21.oktobrim labdarības organizācija Palīdzēsim.lv sadarbībā ar HK 

„Dinamo Rīga” jau piekto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” – nedēļu, kad īpaši 

aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus.“Labo darbu nedēļā” 

pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels 

finansiālais ieguldījums. Ko Tu vari darīt “Labo darbu nedēļā”? 

 palīdzēt pensionāram kaimiņos atnest pirkumus, palīdzēt dārza darbos, vai 

kopīgi padzert tēju; 

 doties uz dzīvnieku patversmi; 

 uzkopt skolas vai savas mājas pagalmu; 

 veikt jebkuru darbiņu, par kuru Tu saņemsi pretī tik vien kā “Paldies!”, bet tā 

būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu arī Tev!  

Vairāk informācijas var atrast šeit. 
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Iespēja pieteikties darbam Sabiedriskā labuma komisijā  

Kultūras ministrija ir izsludinājusi atklātu konkursu Latvijas Republikā reģistrētu 

biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā (komisijas 

jaunajam sasaukumam 2014.gadā). Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas 

darbojas: labdarībā; cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībā; pilsoniskās 

sabiedrības attīstībā; izglītības, zinātnes veicināšanā; kultūras veicināšanā; veselības 

veicināšanā un slimību profilaksē; sporta atbalstīšanā; vides aizsardzībā; palīdzība 

katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu labklājības celšanā. Darbs komisijā nav apmaksāts. 

Pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi „Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju 

atklātajam konkursam”, uz aploksnes norādot arī biedrības vai nodibinājuma 

nosaukumu un juridisko adresi, jāiesniedz Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļā vai jānosūta pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-

1364 (pasta zīmogs 2013.gada 8.novembris). Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

Jauna veida NVO pakalpojumi  

09.10.2013. Eiropas Savienības fondu pasākumu uzraudzības komiteja uzklausīja 

dzīvnieku un vides aizsardzības organizāciju stāstīto par sasniegto īstenojot Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) finansētos projektus. Tīmekļa vietne, kur atrast pazaudēto 

dzīvnieku vai ziņot par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, sagatavoti atzinumi par 

vides aizsardzības normatīvajiem aktiem un cīņa par to ievērošanu, iespēja atbalstīt 

kustību „Brīvs no ĢMO” ir tikai daži no uzskatāmiem projektu rezultātiem. Biedrība 

„Dzīvnieku pansija „Ulubele””, īstenojot projektu „Dzīvnieku aizsardzības organizāciju 

kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā”, izveidoja vienotu tīmekļa vietni - 

www.dzivniekupolicija.lv. ESF finansējums deva nepieciešamo impulsu, lai 

nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (LDF) spētu kvalitatīvi piedalīties politikas 

lēmumu pieņemšanā. Pavisam nesen – septembrī noslēdzies nodibinājuma „Vides 

izglītības fonds” īstenotais projekts „Vides aktīvistu prasmju banka”. Ģenētiski 

modificētas pārtikas problemātiku, attīstot jaunu publisko pakalpojumu „Brīvs no 

ĢMO”, risināja biedrība „Zemes draugi”. Kopā aktivitātē ir apstiprināti 128 nevalstisko 

organizāciju projekti , no tiem 46 vēl tiek īstenoti. Valsts kanceleja regulāri rīko 

pasākuma uzraudzības komitejas sēdes, lai sekotu projektu ieviešanas gaitai un izvērtētu 

to sasniegumus Pasākuma uzraudzības komitejā ietilpst NVO eksperti un sociālo 

partnerorganizāciju pārstāvji. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Vai Tava balss ES ir sadzirdēta?  

18.10.2013. Eiropas Komisija organizē interaktīvu diskusiju. Eiropas pilsoņu gada 

ietvaros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs rīkots interaktīvu diskusiju cikls “Dialogi 

ar pilsoņiem” ar Eiropas un dalībvalstu politiķu līdzdalību. Saruna par tēmu “Eiropas 
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nākotne” notiks Rīgas Latviešu biedrības namā un tiešsaistē internetā, aptverot ļoti 

plašu jautājumu loku, kas interesē Latvijas sabiedrību, tajā skaitā aktuālos Eiropas 

Savienības ekonomikas jautājumus un Latvijas un tās iedzīvotāju iespējas Eiropas 

Savienībā. Diskusijā piedalīsies Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs 

un LR aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Konferences visā Latvijā: ”Esi informēts un ražo laukos”! 

Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Valsts lauku tīklu oktobrī un novembrī 

reģionālajās konferencēs informēs lauksaimniekus par aktualitātēm saistībā ar 

lauksaimniecību, zivsaimniecību un mežu apsaimniekošanu. 

Kopumā četrās konferencēs "Esi informēts un ražo laukos" lauksaimniekiem tiks 

sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 2014.un 2015. gadā, Lauku attīstības 

programmas mērķiem un Eiropas Savienības un valsts atbalstu lauksaimniecībai līdz 

2020. gadam, kā arī vietējo lauku teritoriju attīstības iespējām. 

Tāpat ZM un citu ar nozari saistīto institūciju speciālisti sniegs atbildes uz 

lauksaimnieku jautājumiem. Pirmā reģionālā konference notiks Kurzemē - 31. oktobrī 

Saldus novada administrācijas ēkā Saldū, Avotu ielā 12, sākums plkst.10.30. 

Nākamās konferences notiks: 1.novembrī Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2; 8.novembrī Cēsīs, 

Kultūras namā, Jāņa Poruka ielā 8; 22.novembrī Balvos, kultūras un atpūtas centrā 

Brīvības ielā 61. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencē ir 

bez maksas. Konferencēm tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv. 

Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Nacionālais jaunatnes politikas forums  

7.-8. novembrī notiks Nacionālais jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju”. 

Nacionālā jaunatnes politikas foruma mērķi: veicināt sadarbību starp jauniešiem, 

jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, 

kā arī jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām valsts institūcijām Latvijā; veicināt 

reģionālo sadarbības tīklu attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai; izvērtēt 

līdzšinējo plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu jaunatnes jomā ieviešanu;  

diskutēt par nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam prioritātēm jaunatnes jomā, 

tostarp par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā prioritātēm 

jaunatnes politikas kontekstā; satikties, dalīties pieredzē, diskutēt par jaunatnes jomā 

aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarboties, kā arī interesanti un vērtīgi pavadīt laiku kopā! 

Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un 

foruma materiāli, dalībniekiem pašiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai  uz/no 

foruma norises vietu – viesnīcu „Lielupe”, Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā. 
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Pieteikties var līdz 28. oktobrim aizpildot reģistrēšanās anketu. Vairāk informācijas var 

atrast šeit. 

 

NVO TV aktuālās diskusijas  

17.10.2013. plkst. 12.00 notiks interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. Pārraides 

tēma būs par Rīgas domes izveidoto „NVO namu” un tā sniegtajām iespējām 

nevalstiskajām organizācijām. Piedalīsies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas 

projektu vadītāja Ilze Grīntāle un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju 

atbalsta sektora vadītājs Dzintars Koks. 

18.10.2013. plkst. 12.00 notiks diskusija par nevalstiskā sektora iesaisti pakalpojumu 

sniegšanā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā piedalīsies Saeimas Sociālo un darba 

lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un Labklājības ministrijas Sociālo 

pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. 

Interaktīvās diskusijas būs vērojama interneta vietnē http://www.nvotv.lv/lv/ 

 

“Jauniešu bankas” īsteno projektus Valmierai  

08.10.2013. 40 viesi no Eiropas valstīm dienas laikā īstenoja pašu izvēlētus projektus 

Valmieras labā. Pēc vairāku dienu apmācībām “Jauniešu banku” koordinatori intervēja 

valmieriešus, izzināja aktuālās vajadzības un radīja nelielus projektus. Par piešķirtajiem 

20 latiem un iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem komandas dāvāja nelielu teātri 

bērnudārzā, rūpējās par patversmes dzīvniekiem un radīja neparastus mākslas objektus 

pilsētas centrā. Jauniešu banku (Latvijā pazīstama kā Jauniešu ideju laboratorija) 

vadītāji pieņēma izaicinājumu un dienas laikā izdzīvoja veselu mācību gada ciklu – no 

idejas līdz finanšu piesaistei un tā īstenošanai. Pēc pilsētas aktuālo problēmu 

izzināšanas ārvalstnieki ar dziesmām devās pie valmieriešiem, lai iegūtu papildu 

ziedojumus. Viesi pauda gandarījumu par iedzīvotāju atsaucību – tika saziedoti vairāk 

nekā 50 lati. Vairākas grupas prata savas ieceres īstenot pat par mazāku naudas summu, 

tāpēc iedzīvotāju saziedoto un neiztērēto naudu ārvalstnieku komandas dāvāja 

Valmieras Jauniešu ideju laboratorijai jaunajam projektu konkursam, kas notiks jau 

šogad. Tā laikā vietējie jaunieši būs aicināti iesniegt projektus, kas padarītu Valmieras 

un apkārtējo novadu dzīvi krāšņāku. Vairāk informāciju var iegūt šeit.  

 

Baltijas vecāki apvienojas izglītojošā projektā  

Trīs Baltijas vecāku biedrības „Latvijas vecāku kustība”, „Lietuvas Vecāku forums” un 

„Igaunijas Vecāku asociācija” uzsākušas vecāku izglītošanās projekta „Open Parents” 

otro posmu, kas paredz aktīvu vecāku izglītošanos, lai veicinātu veiksmīgu sadarbību ar 

bērnu izglītības iestādēm un stiprinātu vecāku izaugsmes centru veidošanos visā Latvijā.  

Projekta galvenie mērķi ir - turpināt vecāku izglītošanos vairākos līmeņos; izveidot 

interesentiem viegli pieejamu datu bāzi ar izglītojošiem materiāliem, kontaktiem un 

sadarbības partneriem, kā arī stiprināt gan vietējo Latvijas, gan Baltijas vecāku tīklu, lai 

ļautu sadarbības un izglītošanās idejai iet plašumā. Aktīvie Latvijas vecāki vēl var 

pieteikties „Open Parents” otrā posma mācībām, lai bez maksas apgūtu prasmes 

komandas veidošanā un vadīšanā, konfliktu risināšanā, laika plānošanā un pārrunu 

vadīšanā, kā arī rastu idejas kā sabalansēt dzīves svarīgākās jomas un būt ne tikai 

veiksmīgiem vecākiem, bet arī aktīviem sabiedrības locekļiem. Īpaši tiek gaidīti vecāki, 
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kas darbojas skolu padomēs, un vecāki, kas vienlaikus ir arī skolotāji skolās, kā arī 

vietējo kopienu aktīvisti. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Saharova balvu saņems pakistāniete Malala Jusafzai 

Ar Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konferences (EP priekšsēdētājs un politisko grupu 

vadītāji) lēmumu 2013. gada Saharova balvu par domas brīvību piešķirs pakistāniešu 

pusaudzei un cīnītājai par meiteņu tiesībām uz izglītību Malalai Jusafzai. Šā gada 

20.novembrī viņa ieradīsies Strasbūrā, lai saņemtu balvu. Malala Jusafza ir 16 gadu 

veca skolniece, kas ir kļuvusi pazīstama kā sieviešu tiesību aktīviste Pakistānas pilsētā 

Mingorā, Svātas ielejā, kur talibu režīms ir aizliedzis meitenēm apmeklēt skolu. Pirmo 

reizi publikas priekšā viņa uzstājās 2008. gada septembrī ar runu "Kā talibi uzdrīkstas 

atņemt manas pamattiesības uz izglītību?”. Saharova balvu par domas brīvību, kas ir 

nosaukta padomju zinātnieka un disidenta Andreja Saharova vārdā, 1988. gada 

decembrī nodibināja  Eiropas Parlaments, lai godinātu privātpersonas vai organizācijas, 

kas ir veltījušas savu dzīvi cīņai par cilvēkktiesībām un brīvību, jo īpaši par vārda 

brīvību. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

Seko eLPA jaunumiem arī citur: 
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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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