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EIROPAS PILSONI – ŠIS IR TAVS GADS! 

Ir palikušas četras dienas (līdz 25.10.2013.), lai Tu varētu pieteikt savu dalību forumam 

„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.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. 

 

 

Rīgas NVO Inkubatora „Nicole Smile” īstenotā ideja 

Biedrība „Nicole Smile” Rīgas NVO Inkubatoram pieteica projektu „Palīdzēsim 

2.speciālai internātpamatskolai”. Projekta mērķis: pacēlāja aprīkojums skolā - bērniem 

ar īpašām vajadzībām. Skolā mācas bērni ar īpašam vajadzībām, no tiem 15 audzēkņi 

pārvietojas ratiņkrēslos. Nesen skolā tika atvērta sensora istaba,  bet istaba atrodas 2. 

stāvā un bērni ratiņkrēslos nevar tur tikt no 1.stāva, tāpēc nevar apmeklēt nodarbības 

sensora istabā. Projektu gaitā biedrība „Nicole Smile”  ir saskaņojusi pacēlāja 

uzstādīšanu ar skolu, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un noslēgusi līgumu ar SIA 

„ROL-automatik LIFT” pārstāvi, darbs pie pacēlāja aprīkojumu skolā jau ir uzsākts. 

Projekta ideja ir attīstības procesā, sasniegt galīgo mērķi plānots līdz 2013.gada 20. 

decembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

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

integrācijas programmas ietvaros. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Biedrība “Homo ecos:” rīko sarunu par ūdens nozīmi  

24.10.2013. plkst. 18.00 biedrība “Homo ecos:” savā birojā  Ernestīnes ielā 12 rīko 

sarunu par ūdens nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē un tā nozīmi Senegālas attīstībā. 

Ūdens mūsdienu cilvēkam šķiet kā pašsaprotama dzīves sastāvdaļa, ko ir iespējams 

iegūt ik mirkli. Bet ir valstis, kur ūdens pieejamība ir valsts līmeņa problēma un ūdens 

kvalitāte ir cilvēku izdzīvošanas jautājums. Pasākumā par ūdens nozīmi Senegālas 

attīstībā būs iespēja dzirdēt Diānas Stendzenieces (GLEN globālās izglītības apmācību 

programmas stipendiāte) personīgu stāstu par tādiem jautājumiem, kā ūdens 

pieejamības nozīmi nabadzības un nevienlīdzību mazināšanas kontekstā, kā arī par 

dažādiem izaicinājumiem Senegālas ūdens resursu apsaimniekošanas jomā un sadzīvi 

kopumā. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.nicolesmile.lv/lv/index.html
http://www.nicolesmile.lv/lv/proekt/projekts_palidzesim_2_specialai_internatpamatskolai.html
http://www.homoecos.lv/lat/
http://www.homoecos.lv/lat/aktualitates/saruna-udens-nozime-senegalas-attistiba
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Biedrības „DzīvniekuSOS” realizētajam projektam aprit pieci gadi  

Biedrības „DzīvniekuSOS” realizētajam ielas kaķu sterilizācijas projektam „Pilsētas 

kaķu dzīve” šogad aprit pieci gadi, kuru laikā par atbalstītāju saziedotajiem līdzekļiem 

sterilizēti vairāk nekā 1600 bezpajumtes kaķi. Šajos piecos gados projektam ar 

labdarības portāla „Ziedot.lv” starpniecību saziedoti gandrīz 34 tūkstoši latu, kas apgūti 

līdz pēdējam santīmam, ik gadu sterilizējot vidēji 300 kaķus. „Visražīgākais” projekta 

vēsturē bija 2010.gads, kad tika sterilizēti 464 kaķi. Vidēji viena kaķa aprūpei tiek 

iztērēti 20 lati. Projekta pamatā ir metode „noķer – sterilizē – atlaiž”, proti, ielas kaķi 

tiek sagūstīti, sterilizēti un pēc tam atlaisti atpakaļ savās dzīvesvietās. Projekta jubilejā 

„DzīvniekuSOS” pateicas gan ziedotājiem, gan arī sadarbības partneriem – 

veterinārajām klīnikām „Marava”, „Ikaross”, „PaijaVet”, „FelCan”, „Terion” un citām. 

Tomēr vislielāko pateicību ir pelnījuši ielas kaķu koloniju aprūpētāji, kas ziedo savu 

laiku un līdzekļus, lai bezpajumtes minčus ne tikai pabarotu, bet rūpētos par viņu 

veselību un, galvenais, nepieļautu tūkstošiem mazo, nāvei nolemto dzīvībiņu nākšanu 

pasaulē. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Aicina piedalīties seminārā par kultūras plānošanu  

06.11.2013. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” rīko semināru 

“Plānošanas dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras 

kartēšanas un kultūras indikatoru loma”. Seminārs notiks Valmieras kultūras centrā, no 

plkst.10.00 – 17.00. To vadīs Agnese Hermane un Anda Laķe. Seminārā aicināti 

piedalīties kultūras institūciju un kultūras NVO pārstāvji, kā arī citi interesenti. 

Dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 1. Novembrim. Vairāk informāciju var 

iegūt šeit.  

 

Jaunieši aicināti kļūt par vides vēstnešiem  

16.10.2013. Vides izglītības fonds izsludināja Jauno vides reportieru programmas 

sezonas sākumu, aicinot vidusskolēnus un pamatskolēnus piedalīties ar vides 

jautājumiem saistītu projektu izstrādē un savus darbus piedāvāt plašākai sabiedrībai. 

Jaunie vides reportieri (JVR) ir programma jauniešiem vecumā no 12 – 21 gadu 

vecumam. Šobrīd programma darbojas vairāk nekā 25 valstīs visā pasaulē. Programmas 

darbības mērķis ir iesaistīt jauniešus vietējā vides un sabiedrības problemātikas 

aktualizēšanā, ziņot par iespējamajiem risinājumiem, izmantojot vietējos medijus, 

sociālos tīklus, pasākumus, kampaņas un izstādes, lai sasniegtu auditoriju. Savus vides 

žurnālistikas darbus jaunieši gatavo no oktobra līdz aprīlim, saņemot palīdzību un 

atbalstu no programmas koordinatora, lai aprīļa sākumā tos iesniegtu nacionālajam 

konkursam. Viens no nosacījumiem, lai iesniegtu darbu starptautiskajam konkursam, 

paredz, ka materiāli jāizplata plašsaziņas līdzekļos un tiem jābūt pieejamiem auditorijai. 

Tādējādi jaunieši strādā kā vietējo vides problēmu un risinājumu vēstneši sabiedrībā un 

iegūst praktiskas iemaņas gan žurnālistikā, gan vides jomā. Vairāk informāciju var iegūt 

šeit. 

 

Latvijas Audžuģimeņu biedrība izsludina radošo darbu konkursu  

Latvijas Audžuģimeņu biedrība izsludina radošo darbu konkursu "Mana sapņu ģimene". 

Kas Tev nāk prātā dzirdot vārdu "ģimene"? Kādai ir jābūt tieši Tavai ideālajai ģimenei? 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.dzivniekusos.lv/
http://www.dzivniekusos.lv/products/projektam-%e2%80%9epils%c4%93tas-ka%c4%b7u-dz%c4%abve%e2%80%9d-%e2%80%93-piecu-gadu-jubileja%21/
http://biedribaharitas.wordpress.com/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/15/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-planosanu/#more-676
http://www.videsfonds.lv/lv/jauniesi-aicin-ti-k-t-par-vides-v-stnesiem-viet-j-un-starptautisk-l-men
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Kādas vērtības jau ir šobrīd vai nākotnē būs vissvarīgākās Tavā sapņu ģimenē? Tiek 

gaidīti gan zīmējumi un gleznojumi, gan literāri darbi no Rīgas pilsētā dzīvojošiem 

bērniem un jauniešiem. Darbi tiek gaidīti Pērnavas ielā 62, atbalsta centrā "Dzeguzēns" 

vai elektroniski uz e-pastu labiedriba@gmail.com līdz 2013. gada 29.oktobrim. Labāko 

darbu autori tiks apbalvoti, darbi publicēti biedrības mājas lapā un daži no tiem tiks 

ievietoti biedrības kalendārā 2014. gadam. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Izsludina konkursu uz biedrības valdes locekļa - direktora amatu  

Biedrība “Skalbes” ir organizācija, kurā strādā gan algoti darbinieki, gan brīvprātīgie ar 

pieredzi un atbilstošām zināšanām, lai sniegtu profesionālu palīdzību, atbalstu un 

informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Šobrīd „Skalbēs” strādā jau vairāk 

kā 50 darbinieki, nodrošinot diennakts Krīzes tālruņa darbu un piedāvājot individuālās 

psihologa un psihoterapeita konsultācijas pieaugušajiem un bērniem. Direktora(es) 

pienākumos ietilpst: biedrības vadība atbilstoši Statūtos noteiktajam; krīžu un 

konsultāciju centra ikdienas darba administrēšana un vadība; projektu vadība un 

projektu pieteikumu organizēšana / gatavošana. Pieteikties var līdz 7. novembri. Ar 

vakances aprakstu var iepazīties šeit. 

 

Teritorijas attīstība - izaicinājumi Latvijas sabiedrībai   

23.10.2013. Sorosa fonds – Latvija aicina Jūs piedalīties diskusiju ciklā par dzīves 

kvalitāti Latvijā. Diskusiju cikls iecerēts kā neitrāla sarunu platforma par aktuālajiem 

Latvijas attīstības jautājumiem dažādām iesaistītajām pusēm – izteikt un aizstāvēt savu 

viedokli, uzklausīt citus, kā arī meklēt risinājumus vai kompromisus problēmjautājumu 

gadījumā. Kopā ar nozaru ekspertiem, politikas veidotājiem, interešu aizstāvjiem un 

citām ieinteresētajām pusēm analizēsim, diskutēsim un izvirzīsim savus priekšlikumus 

harmoniskai un ilgtspējīgai Latvijas attīstībai. Diskusijas iecerētas aptuveni reizi 

mēnesī, un plānotais tēmu loks ir Latvijas reģionālā attīstība, izglītības jautājumi, 

transporta sistēmas, uzņēmējdarbība, sabiedrības iekļaušanas politika un Latvijas 

prezidentūra Eiropas Savienībā. Diskusija cikla pirmā diskusija būs veltīta Latvijas 

teritorijas attīstībai un galvenajiem izaicinājumiem. Gatavojoties diskusijai, eksperti 

atbilstoši savai kompetencei sagatavos diskusiju dokumentu, kas kalpos par pamatu 

sarunai. Diskusiju dokumentu pirmajai diskusijai ir izstrādājis sociālantropologs 

Viesturs Celmiņš. Ieeja pasākumā brīva, iepriekš reģistrējoties (līdz 22. oktobrim): 

laura@sfl.lv vai http://ej.uz/SFLdiskusija-1 Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Strazdumuižas klubs aicina uz 50 gadu jubilejas svinībām! 

Novembrī Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas klubā Rīgā notiks pasākumi, kas 

veltīti kluba 50 gadu jubilejas svinībām. 16.novembrī notiks jubilejas koncertuzvedums, 

programmā kora, vokālo ansambļu un pūtēju orķestra uzstāšanās, dzeja un teātra 

iestudējums, kā arī deju priekšnesumi. Savukārt 2. novembrī uz Cēsīm dosies Neredzīgo 

biedrības jauktais koris „Jolanta” un Pūtēju orķestris. Iespēja parādīt savus talantus un 

spējas būs 7.decembrī, kad notiks neredzīgu un vājredzīgu cilvēku veidots radošais 

autorvakars. Māksliniecisko priekšnesumu līdz 20 minūtēm var pieteikt līdz 

27.novembrim pa tālruni 67532607 vai e-pastu  info@lnbiedriba.lv. Pasākums notiks 

Strazdumuižas klubā, Pāles ielā 14/3, sākums plkst. 13:00. Strazdumuižas klubs regulāri 

organizē kultūras, mūžizglītības un brīvā laika aktivitātes cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem. Vairāk informācijas var iegūt mājas lapā šeit. 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:labiedriba@gmail.com
http://www.labiedriba.lv/?cat=2
http://nvo.lv/site/attachments/19/10/2013/Sludinajums_par_direktora_amatu_171013.pdf
mailto:laura@sfl.lv
http://ej.uz/SFLdiskusija-1
http://www.sfl.lv/public/30702.html
mailto:info@lnbiedriba.lv
http://www.lnbiedriba.lv/
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Izsludina konkursu NVO par dalību Konsultatīvajā padomē  

05.10.2010. Rīgas Dome apstiprināja Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības 

integrācijas (Konsultatīvā padome) jautājumos nolikumu. Konsultatīvā padome ir 

izveidota ar mērķi nodrošināt nevalstiskā sektora līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības 

sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā. Tās sastāvā tiek 

iekļauti, atklātā konkursā izvēlēti, 12 nevalstisko organizāciju pārstāvji. NVO pārstāju 

pilnvaru laiks Konsultatīvajā padomē ir trīs gadi. Pirmo Konsultatīvās padomes 

personālsastāvu Rīgas Dome apstiprināja 2011.gada 18.janvārī, līdz ar to šobrīd tiek 

izsludināts jauns konkurss NVO par dalību Konsultatīvajā padomē. Pārstāvi 

konsultatīvajā padomē var izvirzīt jebkura biedrība un nodibinājums, kas atbilst 

noteiktiem kritērijiem - darbojas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā sabiedrības 

integrācijas jomā un ir pieredze sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm. Pieteikumus 

konkursam var iesniegt līdz 22. novembrim pulksten 16.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 5 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā. 

Pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Aicina skolēnus piedalīties fotokonkursā par Lāčplēša dienu  

Lai veicinātu skolēnu interesi par valsts aizsardzību, drošību un patriotismu, skolēni 

aicināti piedalīties Saeimas rīkotajā fotogrāfiju konkursā „Mana Lāčplēša diena”. 

Ikviens 8.-12.klašu skolēns ir aicināts iesūtīt paša uzņemtu digitālu fotogrāfiju, kurā 

atainots, ko tieši viņam nozīmē Lāčplēša diena. Fotogrāfijai jāpievieno arī nosaukums, 

un, ja autors vēlas, īss idejas apraksts. Desmit labāko darbu autorus gaida balva – Ādažu 

nacionālā mācību centra apmeklējums un unikāla iespēja vērot karavīru 

paraugdemonstrējumus. Tāpat paredzētas pārsteiguma balvas skolotājiem, kuri savus 

audzēkņus atbalstījuši dalībai šajā konkursā. Atzīmējot Lāčplēša dienu, Saeimā plānota 

šo fotogrāfiju izstāde, kā arī uzvarētāji varēs ekskursijā apmeklēt parlamentu. Skolēni 

aicināti fotogrāfijas līdz šī gada 28.oktobrim sūtīt uz e-pastu info@saeima.lv vai datu 

nesējā pa pastu uz Jēkaba ielu 11, Rīgā LV-1811, norādot savu vārdu, uzvārdu, skolu, 

klasi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

 
 

III LATVIJĀ 
 

 

mailto:alianse@nvo.lv
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IV NVO INFORMĒ 
 

Baltā spieķa diena  

Šogad Starptautiskajā Baltā spieķa dienā Liepājas Neredzīgo biedrība jau 15. reizi 

aicināja kopā savus biedrus, brīvprātīgos, sadarbības partnerus un viesus, lai kopīgi 

svinētu svētkus. Svētku pasākums notika 15. oktobrī Liepājas Olimpiskā centra Tango 

zālē. Programmā bija pašu sarīkoti muzikāli priekšnesumi, koncerts, pateicības par 

brīvprātīgo darbu, kas šogad veikts īpaši dāsni, pārskats par padarīto, kā arī pašu biedru 

darināto rokdarbu izstāde. Tajā pašā dienā, sadarbībā ar ceļu policiju, tika rīkota arī 

ikgadējā ielu akcija, kurā brīvprātīgie centās šķērsot ielu ar paceltu Balto spieķi, tā 

atgādinot autobraucējiem būt uzmanīgiem. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Rojas tūrisma biedrība izsludina ideju konkursu 

Rojas tūrisma biedrība līdz 31.oktobrim izsludina atklāto ideju metu konkursu par 

veiksmīgāko un pievilcīgāko vizuālo risinājumu suvenīru un mājražotāju tirdzniecības 

vietai Rojā. Ar konkursa nolikumu un tā saistošajiem pielikumiem var iepazīties šeit. 

Šobrīd Rojas novadā nav izveidota labiekārtota un vizuāli pievilcīga suvenīru un 

mājražotāju tirdzniecības vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmējiem 

būtu iespējams tirgoties ar dažādiem pašsaražotiem produktiem, kā dārzeņiem, ogām, 

zivs kulināriju, suvenīrus vai rokdarbiem. Katru gadu Roju apmeklē arvien vairāk 

tūristu, kuriem ir aktuāli iegādāties vietējās izcelsmes produktus, tāpēc ir nepieciešams 

šīm tirdzniecības vietām/nojumēm izstrādāt saistošu un interesantu dizainu, kas 

iekļautos apkārtējā vidē un būtu saistošs gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada 

viesiem. Projekts tiek realizēts ar Lauku atbalsta dienesta finansējumu un Rojas novada 

Domes līdzfinansējumu. 

Diskusijas rezultāti par zāļu racionālu lietošanu 

Biedrība "Veselības projekti Latvijai" informē, ka uzsākot EEZ finansēta projekta "Laba 

pārvaldība un pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā" īstenošanu, 

2013.gada 16.oktobrī biedrība sadarbībā ar nodibinājumu „Pacientu ombuds” organizēja 

diskusiju par zāļu racionālu lietošanu. Diskusijā piedalījās Veselības ministrijas 

Farmācijas nodaļas pārstāvji – direktors J.Zvejnieks un speciāliste V.Gulbe, Nacionālā 

veselības dienesta direktors M.Taube, Zāļu valsts aģentūras direktore I.Adoviča, 

augstskolu un slimnīcu pārstāvji, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Farmaceitu biedrības 

un pacientu organizāciju pārstāvji.  

Biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Salmane-Kuļikovska informēja, ka šī diskusija un 

sociālā kampaņa par racionālu zāļu lietošanu, kas tai sekos, ir pirmās aktivitātes EEZ 

finansētā projektā, ko „Veselības projekti Latvijai” uzsāk ar mērķi veicināt labāku zāļu 

tirgus un veselības aprūpes sistēmas pārvaldību un pilsoniskās sabiedrības iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesos.  Citas šī projekta aktivitātes ietvers gan zāļu reklāmu 

uzraudzību, gan pētījumu veikšanu par zāļu lietošanas un utilizēšanas paradumiem, gan 

racionālas zāļu lietošanas veicināšanu caur veselības mācības stundām, semināriem 

senioriem un vasaras skolu studentiem.  
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Diskusijas kopsavilkums lasāms te. 

 

NVO TV par jaunatnes politiku Latvijā un Zemnieku savienību 

Šī gada 25. oktobrī plkst. 12.00 notiks apaļā galda diskusija, kuras tēma būs par 

Jaunatnes politiku Latvijā un jauniešu NVO lomu tajā. Apaļā galda diskusija būs 

vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies Izglītības un zinātnes 

ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Diāna 

Sīmansone, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un 

jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs,  Nodarbinātības valsts 

aģentūras  Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja 

Solveiga Kabaka, JSPA Starptautiskās sadarbības programmu daļas projektu 

koordinatore Liene Vītola, biedrības „Jauno Līderu Koalīcija” vadītāja Inese Šubēvica, 

biedrības „Imka Latvija” prezidente Gunta Kelle, jauniešu pārstāvji un citi viesi. 

Savukārt, 24. oktobrī plkst. 12.00 notiks interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. 

Pārraides tēma būs „Viss par un ap Zemnieku saeimu”. Interaktīvā diskusija būs 

vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies biedrības "Zemnieku 

saeima" valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis, z/s "Mežacīruļi" saimnieks no 

Zemgales.  

Diskusijas notiks „Baltijas Reģionālā fonda” īstenotā projekta "Interneta televīzija NVO 

kapacitātes stiprināšanai" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/004) ietvaros,  ESF 

aktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”.  

 

Piedalies mazākumtautību forumā „Mūs vieno Latvija” 

Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar LR Kultūras ministriju š.g. 16. novembrī rīko 

mazākumtautību forumu. Foruma mērķis ir veidot dialogu starp Latvijā dzīvojošajām 

tautībām un veicināt unikālo multikultūru vides saglabāšanu Foruma darba valoda - 

latviešu valoda. Foruma dalībnieki var uzstāties citās valodās, pašiem nodrošinot 

tulkojumu latviešu valodā. Dalību forumam var pieteikt līdz 31. oktobrim. Lūdzu 

pielikumā skatīt foruma programmu un pieteikuma anketu. 

 
 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Iespēja pieteikties starptautiskam mākslas konkursam  

No 29. jūlija interesenti var pieteikties starptautiskam laikmetīgās mākslas un dizaina 

keramikas konkursam - Open to Art. Iesniegt darbu var mākslas keramikas un dizaina 

keramikas kategorijās. Konkursa uzvarētāji saņemts naudas balvu un iespēju izstādīt 

savu darbu Officine Saffi CeramicArts Gallery keramikas mākslas galerija, Milānā. 

Darbus var iesniegt līdz 10. decembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit.  

 

Veselības veicināšanas projektu atbalsts  
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Bila un Melindas Geitsa fonds (Bill & Melinda Gates Foundation) aicina interesentus 

iesniegt projektus par veselības aprūpes uzlabošanu. Pieejamās dotācijas ir līdz 100,000 

$.Četru mēnešu laikā pēc projekta pieteikuma iesnigšanas projektu pieteikumi tiks 

izskatīti un pēc tam paziņoti rezultāti. Šobrīd var iesniegt projektus līdz 12.novembrim. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Iespēja saņemt Google dotācijas 

Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas pieteikties Google dotācijām, kuru mērķis ir 

dot iespēju bezpeļņas organizācijām mēneša garumā 10 000 $ vērtībā lietot  AdWords 

reklāmu. Ar šīs reklāmas palīdzību popularizējot savas organizācijas misiju un 

iniciatīvas. Šis instruments var palīdzēt organizācijām strādāt efektīvi, atrast jaunus 

donorus un brīvprātīgos. Lai pieteiktos dotācijai organizācijai ir jābūt savai mājaslapai 

un noformulētai misijai, mēŗkim, kuru organizācija vēlas popularizēt ar Google 

starpniecību. Vairāk informācijas var iegūt 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 

 

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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