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eLPA izglīto valsts pārvaldi  

21.10.2013. eLPA direktore Rasma Pīpiķe un politikas koordinatore Inta Šimanska 

nodrošināja apmācības Valsts kancelejas organizētajās apmācībās par nevalstikso 

organizāciju iesaisti struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzība sprocesā. 

Apmācības apmeklēja divdesmit divi cilvēki no dažādām valsts un pašvaldību 

institūcijām. Semināra laikā tika aktualizēti jautājumi, kas ietverti Eiropas Komisijas 

regulā un saistīti ar partneru un sabiedrības iesaisti, sniegts detalizēts skaidrojums par 

to, kādā veidā notiek nevalstisko organizāciju darbība un veidokļa veidošana no 

pašvaldības līmeņa Latvijā līdz iesaistei Briseles līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, 

kā arī lauzti mīti par nevalstisko organizāciju darbības veidiem un metodēm. Tika 

analizēts arī veids, kādā veiksmīgāk atpazīt sadarbības partnerus nevalstiskajā sektorā. 

Semināra laikā tā dalībnieki kontatēja paradoksālu faktu – valsts pārvaldes darbiniekiem 

ir pārliecība, ka viņi iesaista nevalstisko organizāciju pārstāvjus struktūrfondu 

plānošanas procesā, tajā pašā laikā eLPA saņem informāciju no NVO, ka tās tomēr nav 

tikušas uzklausītas un iesaistītas. Tas nozīmē, ka dialoga attīstībai joprojām ir iespējas. 

Apmācības tika veidotas sadarbībā ar Valsts kancelejas struktūrfondu departamentu. 

 

eLPA vienmēr par līdzfinansējumu  

Tā noteikti ir kļuvusi par tradīciju – eLPA katru gadu, budžeta veidošanas procesā 

iestājas par Nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma programmu, kura diemžēl nekad 

īsti nav bijusi izteikta prioritāte nevienai no insititūcijām. Tajā pašā laikā Saeimas 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija jau 2012. gadā izrādīja izpratni par šīs 

programmas nepieciešamību un apstiprināja tai finansējuma piešķiršanu aptuveni 80 

tūkstošu apmērā. Programmas ietvaros Latvijas NVO var iesniegt pieteikumus 
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līdzfinansējuma nodrošināšanai to projektu pieteikumiem, kas iesniegti Eiropas 

Komisijā un citās ārvalstu institūcijās. 

No šīs programmas 2013. gadā atbalstu ieguva aptuveni 10 organizācijas, kuru kopējā 

projektu kopsumma bija aptuveni 2,3 miljoni latu. Tā ir iespaidīga summa un parāda to, 

ka šāda investīciju programma, kā to nodēvēja eLPA direkotre Rasma Pīpiķe, ir 

nozīmīga organizāciju attīstībai. Tomēr eLPA ir zināms, ka daudzas organizācijas 

nevarēja šo programmu izmantot nepietiekamā finansējuma dēļ, tāpēc uz 2014. gada 

budžetu tika cerēts, ka programmas apjoms palielinātos uz 150 tūkstošiem, tādejādi arī 

palielinot piesaistīto līdzekļu apjomu. Tomēr, divu sēžu laikā tika nolemts, ka arī 2014. 

gadā finansējuma apjoms būs nemainīgs – 80 tūkstoši latu. Līdztekus šim jautājumam 

tika aktualizēts arī mazākumtautību organizāciju iespējas piesaistīt finansējumu, kā 

sakarā eLPA politikas koordinatore Inta Šimanska piedalījās Saeimas Saliedētības 

apakškomisijā. Apakškomisijā tika konstatēts, ka mazākumtautību organizācijām tāpat 

kā citu jomu organizācijām, ir grūtības piesaistīt finansējumu ēku uzturēšanai un 

remontam lielā līdzfinansējuma dēļ, jo īpaši izaicinoši tas ir gadījumos, ja ēkai ir 

piešķirts kultūras mantojuma statuss. Pēc tam, kad viedoklī par finansējuma piesaisti 

mazākumtautību organizāciju darbībai bija dalījušies visi uzaicinātie, tika secināts, ka 

efektīvai organizācijas darbībai ir nepieciešams izstrādāt un ieviest finanšu stratēģiju. 

 

EIROPAS PILSONI – ŠIS IR TAVS GADS! 

Ar prieku paziņojam, ka forumam „Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai” dalību 

pieteica vairāk kā 180 Latvijā aktīvu cilvēku, kas vēlas dalīties ar pieredzi un uzzināt 

aktuālo kādā no četrām jomām: 

 cilvēkdrošība un NVO, iedzīvotāju spēja tās stiprināšanai; 

 izglītības un kultūras aspekti kopienas un Latvijas izaugsmei; 

 patērētājiem būtiskie jautājumi Latvijai un Eiropai; 

 Eiropas pilsoniskums 21. gadsimtā. 

Ja Tu ļoti vēlējies piedalīties, bet nevari, nebēdājies, jo notikumiem varēsi sekot: 

 @alianse, twitter.com  

 video tiešsaistē www.esmaja.lv  

 
 

 

 

 

 

 

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

Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. 

 

Biedrības „Resilience” Rīgas NVO inkubatora projekts 

Biedrība „Resilience” no 2013.gada maija līdz oktobrim Latvijas Pilsoniskās alianses 

(eLPA) projekta TILTS 2013 aktivitātes „Rīgas NVO inkubators” ietvaros ir īstenojusi 

projektu „Jaunu pilsētvides trokšņa pārvaldības pieeju veicināšana Rīgā” ar mērķi 

veicināt efektīvu vides trokšņa jautājumu risināšanu Rīgā un paplašinātu iedzīvotāju 

iesaisti lokālās akustiskās situācijas uzlabošanā un vides trokšņa pārvaldībā, tādējādi 

palīdzot pāriet no tradicionālā „no augšas uz leju” pārvaldības veida uz pieeju, kurā 
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tiktu ņemtas vērā pilsētas iedzīvotāju idejas un informācija. Projekta ieviešanas process 

tika uzsākts ar socioloģisko pētījumu veikšanu, kuru ietvaros tika noskaidrots 

respondentu viedoklis par akustisko situāciju Rīgā, kā arī izveidota iedzīvotāju 

fokusgrupa. Pētījuma fokusgrupa iesaistījās diskusijās par vides trokšņa jautājumiem un 

aizpildīja kartes, identificējot trokšņa  „karstos punktus” un patīkamos skaņas objektus. 

Tāpat tika veikti mērījumi, lai identificētu trokšņa līmeņus, kuriem faktiski pakļauti 

iedzīvotāji. Trokšņa notikumu mērījumi tika veikti 1013 punktos Rīgas centrā – gan 

parkos, gan pie kultūras objektiem, gan pie autoceļiem. Iegūtie dati tika sasaistīti ar 

informāciju no Rīgas pilsētas trokšņa kartēm un rīcības plāna trokšņa mazināšanai. 

Vairāk informācijas var atrast šeit.  

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

integrācijas programmas ietvaros. 

 

        
 

Par Latvijas Republikas Satversmes preambulu 

25.10.2013. Saeimas Juridiskā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizēja 

konferenci par Satversmes preambulas izveidošanu, kura galvenie virzieni saistīti ar 

vairākiem būtiskiem aspektiem – 1) ir vai nav nepieciešama Satversmes preambulu, citu 

valstu pieredze 2) Satversmes prambulas izstrādes un pieņemšanas kārtība. Konferencē 

uzstājās daudzi labi un respektabili juristi un vairums no tiem saskata, ka Satversmes 

preambula ir būtiska un nepieciešama, un aicināja nepārvērst tās veidošanu par juridisku 

spēli. Tajā pašā laikā pašas Satversmes preambulas teksta izstrāde nevar tikt skatīta 

atrauti no veida kādā tā tiek izstrādāta un apstiprināta. Saskaņā ar G.Kusiņa, Saeimas 

Juridiskā biroja vadītāja teikto, šobrīd neviens no priekšlikumiem Satversmes  

premabulas tekstam, arī tajā skaitā E.Levita piedāvājums nav iesniegts izskatīšanai, 

tāpēc ir pāragri diskutēt par to, kādā veidā tas tiks pieņemts, jo pats Satversmes 

preambulas teksts var būt par pamatu tam, vai tas būtu pieņemams balsojot Saeimas 

deputātiem vai Tautas nobalsošanā. Konferencē piedalījās eLPA direktore Rasma Pīpiķe 

un eLPA uzskata, ka arī Satversmes preambulas izstrādes procesā ir būtiska 

organizāciju un iedzīvotāju iesaiste un iesaistīšanās. 

 

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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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 

 

Dzīvības koks izdod informatīvo materiālu "Atklāti par vēzi" 

Turpinot oktobra - krūts veselības mēneša aktivitātes, onkoloģisko pacientu atbalsta 

biedrība Dzīvības koks sāk publicēt informatīvo materiālu sēriju "Atklāti par vēzi", kurā 

pavisam paredzētas četras sadaļas par šādiem tematiem: "Man ir vēzis", "Manam 

dzīvesbiedram ir vēzis", "Man pazīstamam cilvēkam ir vēzis", "Manai mammai/ tētim ir 

vēzis". Tādējādi tiks skarti daudzi onkoloģiskajam pacientam un viņa tuviniekiem 

būtiski jautājumi, uz kuriem ikdienā grūti atrast atbildes, piemēram, kā pateikt 

tuviniekiem, ka atklāts vēzis?; kā atbalstīt sievu pēc krūts vēža?; kā sakārtot darba 

attiecības?; kā palīdzēt vecākiem slimības gadījumā? utt. Veiktās aptaujas liecina, ka 

nereti tieši informācijas trūkumus, savu tiesību un iespēju nezināšana ir pacientu 

diskriminācijas un bezspēcības cēlonis. Šo informatīvo materiālu mērķis ir veicināt 

pacientu un viņu tuvinieku informētību gan emocionāli, gan racionāli, iedrošinot 

apzināties un aizstāvēt savas intereses un tiesības, kā arī palīdzēt sagatavoties gluži 

sadzīviskiem notikumiem un jautājumiem, kas sagaida ikvienu pacientu un viņa 

tuviniekus. Jāpiezīmē, ka vispirms katra no sagatavotajām sadaļām tiks publicēta 

interneta vietnē www.dzivibaskoks.lv, bet projekta noslēgumā visas daļas tiks 

apvienotas drukātā izdevumā, kura tirāža būs 2000 eksemplāru un tas tiks izplatīts bez 

maksas Rīgas klīnikās, kā arī caur Rīgas sociālajiem dienestiem. Vairāk informāciju var 

iegūt  šeit. 

 

Saruna. Pērkam, mainām, darām kopā!  

30.10.2013. plkst. 18.00 Homo ecos: Zaļajā stāvā, Ernestīnes ielā 12 notiks saruna 

“Pērkam, mainām, darām kopā!” jeb par daudzveidīgajām alternatīvām, ko rūpēs par 

vidi un resursiem var izmantot, lai izvairītos no lielveikalu un tirgotāju aicinājumiem 

pirkt aizvien vairāk un vairāk jaunu preču. Angļu valodā ir termins “collaborative 

consumption“, kas ir ekonomiska  pieeja jeb sadarbības modelis, tā vietā, lai īpašuma 

tiesības piederētu tikai vienai personai, koncepts paredz dalīšanos ar dažādām lietām, 

priekšmetiem, pakalpojumiem, mazinot ietekmi uz vidi, kā arī taupot personīgos, 

kopienas un pasaules resursus, kā arī poteciālā, radot jaunas darba vietas. Savā pieredzē 

dalīsies vides eksperte no Vācijas Stefānija Guntere. Sarunas valoda – angļu. 

Nepieciešamības gadījumā saruna un tai sekojošā diskusija tiks tulkotas latviešu valodā. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 
 

Noslēdzies lauku jauniešu izaugsmes forums „Solis 2013”  

No 18. līdz 20. oktobrim Ogres novada viesu namā „Debesu bļoda” norisinājās jau 

otrais lauku jauniešu izaugsmes forums „Solis”. Trīs dienu garumā vairāk kā 70 

jauniešiem bija iespēja dzirdēt vairākus lekciju ciklus par uzņēmējdarbības uzsākšanu 

un veiksmīgu vadīšanu lauku reģionos, dzirdēt uzņēmēju pieredzi un padomus, kā arī 

kopā ar jaunajiem lauku uzņēmējiem piedalīties diskusijā par lauku reģionu un 

lauksaimniecības attīstību. Lauku jauniešu izaugsmes forumu „Solis ” organizē biedrība 
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„Latvijas jauno zemnieku klubs” un tā mērķi ir veicināt jauniešu sociālekonomisko 

izaugsmi un konkurētspēju lauku reģionos, motivēt jauniešus iesaistīties dažādos 

politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos, kā arī līdzdarboties lēmumu 

pieņemšanā vietējā un nacionālā līmeņa organizācijās, tādējādi veicinot ne tikai jauniešu 

personisko izaugsmi, bet arī kopējo Latvijas lauku attīstību. Vairāk informācijas var 

iegūt šeit. 

 

“Korupcijas upura rokasgrāmata” 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina iepazīties ar „Korupcijas upura 

rokasgrāmatu”, kas informē par to, kā atpazīt korupciju, kur vērsties, ja esi saskāries ar 

korupciju un, ko darīt, lai sevi pasargātu. Ja pats esi kļuvis par korupcijas upuri, tad 

neklusē, cīnies pret korupciju! Viens no veidiem: ziņot par to KNAB, aizpildot 

iesniegumu par koruptīvu pārkāpumu un iesniedzot to KNAB. Iesniegumu vari 

lejupielādēt te:  KNAB veidlapa.  Par iesnieguma noformēšanu iespējams konsultēties 

ar Delnu elektroniski, rakstot uz e-pastu:  ti@delna.lv, vai telefoniski, zvanot uz 

numuru: 67285585. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 
 

 

 

 

NVO nams aicina uz semināru  

30.10.2013. „NVO namā” (Rīgā, Laimdotas ielā 42), plkst.14.00 notiks informatīvs 

seminārs par jauno regulējumu pasūtītāja finansētiem projektiem. Tajā nevalstisko 

organizāciju pārstāvji tiks iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 

„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem” mērķiem un juridiskajiem aspektiem, kā arī iepirkuma normu praktisko 

piemērošanu pasūtītāja finansētajos projektos. Par šīm tēmām stāstīs Finanšu ministrijas 

pārstāvji. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt arī par  interešu konflikta un tirgus izpētes 

aspektiem Sabiedrības integrācijas fonda administrētajās programmās. Pieteikties 

semināram lūdzam līdz 29. oktobrim, sūtot e-pastu: nvonams@riga.lv Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Sadarbības memoranda padomes sēde  

30.10.2013. plkst. 11.00. notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā galvenie diskusiju jautājumi 

būs: Par vienota tiesību aktu izveides un saskaņošanas portāla izveidi; Par 

priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai SIF administrēto finanšu instrumentu 

līdzekļu apguvē; Par NVO Latvijas pārstāvju ECOSOC (Economic and Social Council) 

veikto darbu un priekšlikumiem Latvijas NVO iesaistei komitejas darbā. Ar darba 

kārtību var iepazīties šeit. 

 

 

 
 

III LATVIJĀ 
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Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu Centrs  

Kopš 1. jūnija Latvijā darbojas Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu Centrs – 

Latvija, kas sniedz informāciju par ES resursiem un iespējām, ko piedāvā “Eiropa 

pilsoņiem” programma.  Centra galvenās aktivitātes ir vērstas uz: Nacionālā potenciālo 

partneru tīkla izveidi un sadarbību programmas „Eiropa pilsoņiem“ ietvaros; Praktiskās 

apmācības organizēšanu programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļu piesaistei. Vairāk 

informācijas par Centru var atrast šeit. 

 

Letapolise.lv izsludina pieteikšanos  

Portāls www.letapolise.lv izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta 

saņemšanai sociālās jomas projektiem, kura ietvaros biedrībām un nodibinājumiem ir 

iespēja saņemt finansiālu un mantisku atbalstu. Portāls aicina iesaistīties šajā projektā 

un pieteikt Jūsu organizācijai nepieciešamo atbalstu. Letapolise.lv palīdzēs Jums 

informēt sabiedrību par Jums aktuālām vajadzībām un, iesaistot savus klientus, 

palīdzēsim sakrāt nepieciešamos finanšu līdzekļus izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Pieteikšanās projektā ir pavisam vienkārša un ātra – ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma 

anketu un iesūtīt to elektroniski uz nolikumā norādīto e-pasta adresi. Anketa ir pieejama 

un aizpildāma arī internetā šeit. Vairāk informācijas par konkursu var atrast šeit.  

 
 

 

 

 

 

 

 

IV NVO INFORMĒ 
 

Starptautiska konference par kopienu fondu kustību  

Starptautiskajā konferencē “Kopienu fondu kustība Baltijā – 10 gadi” Valmierā kustības 

dalībnieki ar gandarījumu ziņoja, ka desmit gadu laikā spējuši piesaistīt vairāk nekā 

miljonu latu, atbalstot 676 iedzīvotāju projektus un mobilizējot ļaudis Talsu, Lielvārdes, 

Alūksnes, Valmieras, Limbažu, Liepājas un Tirzas apkaimēs. Konferencē 10. oktobrī 

piedalījās fondu darbinieki, brīvprātīgie, pašvaldību vadītāji, ziedotāji un ārvalstu fondu 

pārstāvji no deviņām dažādām valstīm. Dienas laikā 120 dalībnieki iepazinās ar 

līdzšinējiem sasniegumiem labdarībā, izzināja kopienu fondu nākotnes perspektīvas un 

ar diskusijās apzināja mērķtiecīgas ziedošanas priekšnoteikumus Baltijā un Eiropā. 
Aizraujošu noslēgumu nodrošināja divas paneļdiskusijas, kurās dalībnieki iezīmēja 

netradicionālus darbības virzienus, izcilību attiecībās ar ziedotājiem un prasmīgu 

finanšu līdzekļu izlietošanu kopienas vajadzībām. Konference ļāva apzināt jaunākās 

tendences kopienu fondu attīstībā Baltijā un Eiropā, dalīties ar labās prakses piemēriem 

diskusiju laikā. Vakarā ar apsveikumiem un laba vēlējumiem, konference noslēdzās 

Valmieras muzejā, suminot desmitajā jubilejā Talsu un Lielvārdes fondus, kas aizsāka 

Kopienu fondu kustību Latvijā. Vairāk informāciju var iegūt  šeit.  
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Par dzīvi brīvu bez atkarībām  

Biedrība “Neatkarība Balt.”  darbojas kopš 2007.gada un ir izveidota no bijušo atkarīgo 

vidus, kuri ir apņēmušies turpināt darboties sabiedrības labā, palīdzot citiem 

atkarīgajiem un cīnoties pret atkarību izplatīšanos sabiedrībā. Pateicoties Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālam atbalstam 

turpmākos 2 gadus biedrība “Neatkarība Balt.” savu darbību varēs izvērst daudz plašāk, 

īstenojot projektu “Biedrības „Neatkarība Balt.” darbības attīstība atkarīgo un 

līdzatkarīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijā”. Projekta mērķis ir stiprināt 

biedrības “Neatkarība Balt.” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt 

finansiālu pastāvību un ilglaicīgu biedrības “Neatkarība Balt.” līdzdalību rīcībpolitikas 

veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā Latvijā. Projekta galvenās aktivitātes ietver 

- rehabilitācijas centru darbības programmas attīstību; mērķa grupas interešu aizstāvību; 

aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšanu, papildus finansējuma 

piesaisti; sadarbības veicināšanu ar mācību iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm un 

jauniešu NVO; brīvprātīgā darba popularizēšanu un jaunu biedru piesaisti; biedrības 

biedru un brīvprātīgo apmācības, kā arī informācijas un publicitātes pasākumus.Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

NVO TV sarunas šonedēļ  

31.10.2013. plkst. 12.00 notiks interaktīvā diskusija „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 un z/s 

"Mežacīruļi" saimnieks no Zemgales.  

01.11.2013. plkst. 12.00 notiks diskusija par aktualitātēm EEZ finanšu instrumenta 

programmā "NVO fonds" - 2.atlases konkurss apakšprogrammā "NVO projektu 

programma", tajā piedalīsies Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas 

vadītāja Linda Mežviete. 

 

Nedzirdīgie un dzirdīgie – tā ir viena pasaule! 

Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas 

pilsētas muzeju turpina rūpes par nedzirdīgo jūrmalnieku integrāciju sabiedrībā, lai 

mazinātu šo pilsētas iedzīvotāju atstumtības sajūtu un panāktu aktīvāku iesaisti Jūrmalas 

šodienā un rītdienā, dažādos kultūras pasākumos, kā arī citos ikdienišķākos un 

neierastākos notikumos. Šā gada vasaras beigās ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu tika 

uzsākts projekts „Jūrmalas iedzīvotāju ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgo jūrmalnieku 

integrācija, izmantojot kopēju apmācību dekoratīvi lietišķajā mākslā”. Tā mērķis ir 

veicināt vājdzirdīgo un nedzirdīgo, kā arī dzirdīgo pilsētas iedzīvotāju savstarpējo 

integrāciju un pašizteiksmes spējas, izmantojot dažādu rokdarbu – filcēšanas, rotu 

gatavošanas, adīšanas, tamborēšanas un sadzīves priekšmetu izgatavošanas nodarbības. 

Strādājot kopā, dalībnieki cits citu iepazīst tuvāk, un atklājas, ka ir iespējama veiksmīga 

dzirdīgo un nedzirdīgo cilvēku komunikācija. Lai gan cilvēki ar dzirdes traucējumiem 

bieži tiek uzskatīti par izolētiem no pārējās sabiedrības, projekta gaitā atklājās, ka tā ir 

tikai daļēja patiesība, jo kopīgs darbs un kopīgas intereses satuvina un nojauc barjeras. 

Dzirdīgajiem cilvēkiem acīmredzami mazinājās mākslīgi izveidojusies „robeža” 

attiecībā pret nedzirdīgajiem, kuri savukārt, ar zīmju valodas tulka palīdzību jau daudz 

aktīvāk un brīvāk izsaka savas domas un uzskatus. Projekta laikā tā dalībnieki gūst arī 

praktiskus panākumus, jo attīsta lietišķās mākslas prasmes, kas turpmāk noderēs 
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ikdienā, dāvās prieku gan pašiem, gan tuviniekiem un draugiem. Vairāk informāciju var 

iegūt  šeit. 

 
 

 

 

 

 

V PASAULĒ 
 

Tiek meklēti dalībnieki no Latvijas  

Moldovas bērnu un jauniešu asociācija "Faclia " īsteno projektu "Decent Work for 

Youth ", kas tiek īstenots Youth in action programmas ietvaros. Projekts norisināsies 

Kišiņevā, Moldovā no 18.11. līdz 24.11. Organizācija meklē 4 jaunatnes darbiniekus 

un/vai jaunatnes vadītājus (20-35 gadiem), kas strādā ar jauniešiem savā valstī un ir 

pieredze jauniešu nodarbinātības, cienīga darba  un sociāli ekonomisko tiesību jomā.  

Dalībniekiem ir jāsedz 30% no ceļa izdevumiem. Interesenti tiek aicināti sazināties pa 

e-pastu faclia.ungheni@gmail.com. Ar papildus informāciju par projektu var iepazīties 

šeit.  

 

Iesprūduši Krievijas cietumā  

Anai Paulai ir 31 gads, viņa ir no Brazīlijas, viņa atradās uz  Greenpeace kuģa Arctic 

Sunrise, lai miermīlīgi protestētu pret Krievijas plāniem urbt Arktiku. Tagad viņa kopā 

ar saviem komandas biedriem atrodas Krievijas cietumā, bez konkrētas informācijas par 

atbrīvošanu. Avazz.org The world in action, aicina parakstīties ikvienu, lai iestātos par 

miermīlīgo protestētāju atbrīvošanu. Vairāk informācijas var iegūt šeit. 

 

 

Seko eLPA jaunumiem arī citur: 

 

            

 

                  

                                              elpa_riga 

Šis ir bezmaksas ziņu izdevums, kuru variet brīvi pārsūtīt arī citiem, kam tas varētu būt noderīgi.  
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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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