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I ALIANSĒ
Saeimas un NVO foruma plānošana
eLPA aicina Tevi dalīties viedoklī par tēmām, kuras būtu jādiskutē gaidāmajā Saeimas
un NVO forumā. Šīs nedēļas beigās notiks Saeimas un NVO pārstāvju darba grupas
tikšanās, lai diskutētu par šī gada foruma galvenajām tēmām.
Lai uzzinātu Tavas organizācijas viedokli par tēmām, kuras būtu jāaktualizē forumā,
aicinām savu viedokli brīvā formātā adresēt eLPA politikas koordinatorei Kristīnei
Zonbergai, rakstot e-pastu uz kristine@nvo.lv, līdz 29. janvāra pl.12.00.

Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijas
17.02.2015. plkst, 11:00 „Valdemāra Centra”, Valdemāra iela 21, 6.stāvā Latvijas
Pilsoniskā alianse (eLPA) sadarbībā ar Baltijas-Amerikas Brīvības Fondu ielūdz uz
semināru par iespēju nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm pieteikties
Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijām. Šīs stipendijas ir aktuālas
organizācijām, kuras plāno aicināt kādu ASV vieslektoru, ekspertu vai speciālistu un
tam nepieciešams finansējums ceļa, uzturēšanās, u.c. izdevumiem. Programmā ir iespēja
pieteikties līdz 10 000$ lielai stipendijai. Stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā.
Iepriekšējā pieteikšanās rakstot uz e-pastu: ibembere@ciee.org. Vairāk informācijas var
atrast šeit.
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Tuvojas Vispasaules NVO diena
27.02.2015. tiks atzīmēta Vispasaules NVO diena, kura ir starptautisks simbols, kas
atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus. Arī Latvijas NVO ir aicinātas
iesaistīties NVO dienas svinēšanā – informējot par savu darbību, īstenot aktivitātes vai
satikties ar kolēģiem. Vairāk informācijas var atrast šeit - http://worldngoday.org/
Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi informatīvu video par Vispasaules NVO dienu.
Noskatīties video var šeit.
Aktivitāte ir projekta „NVO interešu aizstāvības nodrošināšana
līmenī III” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/029/1/NAC/027/2015) aktivitāte
finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu
administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

nacionālā
un
to
„NVO fonds”

Piesaki kandidātu balvai Cilvēka izaugsmei!
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL), ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas
Pilsoniskā alianse (eLPA) izsludina balvu konkursu „Cilvēka izaugsmei” otro gadu pēc
kārtas, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem
nopelniem un ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas piešķiršanas mērķis ir vairot
cilvēka izaugsmes nozīmi un rosināt sociālās atbildības iniciatīvas, atspoguļojot labās
prakses piemērus.
No š.g. 12.janvāra līdz 12.februārim tiek gaidītas nominācijas šādās kategorijās:
1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot
ilggadīgu darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai
organizatoriskos resursus.
2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības un mācību kvalitātes un
pieejamības veidošanu un uzlabošanu iedzīvotājiem visa mūža garumā.
3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida
veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un
uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības un
veselīgas attīstības sekmēšanu un mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu.
Laureātiem var tikt piešķirta naudas balva vai speciālbalva. Uzvarētāji tiks paziņoti
apbalvošanas ceremonijā š.g. 16.aprīlī.
Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
 Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz
sabiedrību novērtējums.
 Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.
 Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja.
 Iedvesma. Paraugs citiem.
Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas Republikā reģistrētas
uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai var
izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot sevi. Iepriekšējā gada konkursa
laureāti nevar tikt nominēti balvai atkārtoti. Pielikumā informācija par iepriekšējā gada
balvas laureātiem.
Pieteikumu balvu konkursam jāiesniedz elektroniski: info@cilvekaizaugsme.lv,
aizpildot pieteikuma formu līdz 2014.gada 12.februārim. Pieteikumā jāiekļauj
informācija par balvas pretendentu, pamatojums, iniciatīvas apraksts, panākumi un
rezultāts, kā arī vismaz viena atsauksme. Sīkāka informācija: www.cilvekaizaugsme.lv
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II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Diskusija par uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību
27.01.2015. plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Uzturēšanās atļauju
saņemšanas kārtību, to likumisko regulējumu, nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā,
atļauju saņemšanas labo un slikto praksi. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), nevalstiskā sektora, juristi un trešo valstu
valstpiederīgie. Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta
vietnē www.nvotv.lv . Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un
sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta
„Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Projekta
norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas
laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta
izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta
aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas
plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā
attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem. Vairāk informācijas var atrast šeit.

IESPĒJA: Piesakies PROVIDUS mentoru programmai!
Domnīca PROVIDUS aicina naturalizētos pilsoņus, nepilsoņus un trešo valstu
valstspiederīgos ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju pieteikties līdzdalības mentoru
programmai, lai apgūtu projektu vadības un sabiedriskās līdzdalības prasmes! Tās ļaus
palīdzēt citiem nepilsoņiem un ārzemēs dzimušajiem Latvijas iedzīvotājiem aktīvi
iesaistīties Latvijas sabiedrības dzīvē, tai skaitā savu interešu aizstāvībā. Mentoru
programmai var pieteikties Latvijā dzīvojošie cilvēki, kas ieguvuši Latvijas pilsonību,
naturalizējoties pēdējo 10 gadu laikā; Latvijas nepilsoņi; Trešo valstu pilsoņi ar
pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā. Mentoru programma ietver 2 nodarbības nedēļā
no 2015. gada februāra sākuma līdz 2015. gada marta beigām. Tāpat programmā
ieplānoti 2 mēneši savu projektu realizēšanai tiem programmas dalībniekiem, kuri
veiksmīgi absolvēs apmācības, un kuru projektu idejas iegūs augstāko novērtējumu.
Sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli var uz e-pasta adresi līdz 2015. gada 29.janvārim.
Vairāk informācijas var atrast šeit.

Strukturētais dialogs Siguldā
05.02.2015. no plkst. 16:00 līdz 18:30 notiks Strukturētā dialoga diskusija „Kafija ar
politiķiem” Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”, Skolas ielā 3, Siguldas novadā.
Pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, jauniešu organizācijas, jaunieši un citi
interesenti aicināti pieteikties diskusijām par Strukurēto dialogu. Diskusiju galvenās
tēmas: Kas būtu jādara visos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību? Kas
būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti? Kas
būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem
pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos? Kā darbs ar jaunatni var veicināt
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jauniešu politisko līdzdalību? Diskusijas „Kafija ar politiķiem” organizē Latvijas
Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo
fondu”. Pieteikties diskusijai Siguldā var līdz 3.februārim rakstot uz e-pastiem:
ginta.salmina@gmail.com vai ilze.vilcina@inbox.lv. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Mores muzejs paplašina pieejamību
Biedrība "Mores muzejs" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu
īstenojusi trīs projektus. Mores muzeja teritorijā uzbūvēta plaša nojume, nobruģēts
laukums un celiņi, nodrošinot teritorijas pieejamību arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Projekta
"Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un kvalitatīvai nodrošināšanai
Mores muzeja teritorijā" ietvaros uzstādīti četri galdu un solu komplekti sabiedriskām
aktivitātēm brīvā dabā un volejbola laukuma aprīkojums sportiskām aktivitātēm.
Tāpat uzbūvēta noliktavas ēka, kurā eksponāti būs pieejami apskatei arī muzeja
apmeklētājiem. Vairāk informācijas var atrast šeit.

LOSP tiksies ar ekonomikas ministri
23.01.2015. notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
pārstāvju sapulce. Ekonomikas ministres biroja vadītājs Gatis Ābele informēja par
jautājumiem, kas attiecas uz enerģētikas nozares problēmu risināšanu – vairākkārtīgi
diskutēto un neatrisināto jautājumu par elektroenerģijas tarifu samazināšanu, obligātās
iepirkuma komponentes (OIK) nesamērīgajām likmēm, par ko maksā jebkurš
elektroenerģijas patērētājs, kā arī Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.–
2020.gadam projektu. Par šiem jautājumiem plašāka diskusija ar ekonomikas ministri
Danu Reiznieci – Ozolu tiks rīkota 13.februārī. Ekonomikas ministrija solīja, ka
pastāvēs uz to, lai tiktu saglabāts mikrouzņēmumu nodoklis 9% apmērā, veicinot
nodokļu nomaksu un legālo nodarbinātību. Ražojošām saimniecībām vislielāko
elektrības rēķina daļu sastāda sadales tīklu apkalpošanas izdevumi, kurus Ekonomikas
ministrija centīšoties diferencēt, veidojot sistēmu, ka par sadales tīkla lietošanu maksātu
visi pārvadē iesaistītie patērētāji – šis jautājums vēl ir projekta stadijā. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

III LATVIJĀ
Seminārs par digitālo komunikācijas kanālu sniegtajām iespējām
03.02.2015. Zemgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs
pulksten 11.00, Jēkabpilī, , Pasta iela 1, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta
viesnīcas sēžu zālē organizē informatīvu bezmaksas semināru par digitālo
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komunikācijas kanālu sniegtajām iespējām publicitātes nodrošināšanā ES fondu
projektu ieviešanas un pēc ieviešanas laikā. Semināra dalībniekiem būs iespēja gūt
informāciju par digitālo komunikācijas kanālu sniegtajām iespējām publicitātes
nodrošināšanā ES fondu projektu ieviešanas un pēc ieviešanas laikā. Seminārā aicināti
piedalīties reģiona pašvaldību projektu ieviešanas koordinatori, sabiedrisko attiecību
speciālisti, NVO pārstāvi, uzņēmēji un citi interesenti. Dalību seminārā var pieteikt līdz
2.februārim pulksten 15.00 šeit. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Mobilitātes programmas „Valsts administrācija” piedāvātās iespējas
29.01.2015. plkst.14:00 - 16:00 Valsts administrācijas skolā tiks sniegts ieskats
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.
Tikšanās laikā tiks grūtas praktiskas zināšanas par starptautisku pieredzi apmaiņas
vizīšu un semināru plānošanu un īstenošanu. Pieteikties var šeit. Vairāk informācijas par
informatīvo semināru var uzzināt šeit.

Kā nodrošināt kvalitatīvu publicitāti e-vidē ar ierobežotu budžetu?
29.01.2015. plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42 notiks praktiskais
seminārs „Kā nodrošināt kvalitatīvu publicitāti e-vidē ar ierobežotu budžetu?”.
Semināra gaitā nevalstisko organizāciju pārstāvji apgūs prasmes patstāvīgi veidot un
vadīt e-vides kampaņas, lai nodrošinātu sabiedrības un potenciālo sponsoru iesaisti.
Galvenās tēmas: Kā ar nelielu budžetu sasniegt maksimāli lielu auditoriju? Kas ir datu
bāzu mārketings un kā ar to sasniegt līdz 85% potenciālo sponsoru? Publicitātes
kampaņu izveide un vadība e-vidē; Efektīvas mājas lapas uzbūve un tajā iekļaujamie
elementi u.c. Pieteikties semināram var sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz
e-pasta adresi nvonams@riga.lv. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Aicinājums apmeklēt informatīvus seminārus par Espresso sistēmu
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko četrus informatīvus seminārus (27.01.
un 29.01.) par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam sistēmā
Espresso. Semināros aicinātas piedalīties izglītības iestādes un organizācijas, kas plāno
iesniegt pieteikumus kādā no piecām Nordplus apakšprogrammām. 2015. gada
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 2. marts. Pasākumu programmā: projektu
iesniegumu aizpildīšanas galvenie principi sistēmā Espresso. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz
23.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu
veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību
rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus
sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3
Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm. Vairāk informācijas var atrast šeit.
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IV NVO INFORMĒ
Radošums ir ledlauzis
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas
Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizē Apmācības
Rīgas reģiona jauniešiem par radošo domāšanu un inovatīvu ideju
attīstīšanu “Radošums ir ledlauzis”! Apmācības notiks divās daļās: 1.daļa - 2015.gada
13.-15.februāris, viesu nams "Rāmavas muiža”, Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads un 2.daļa – 2015.gada 17.-19.aprīlis, viesu nams „IDE” ,
Dreimaņi, Mežāres, Babīte, Babītes novads. Apmācību mērķis ir veicināt jauniešu
radošumu, iedrošināt tos būt uzņēmīgiem un radīt jauniešos pārliecību par savām idejām
un spējām tās īstenot. Dalībnieku profils: 22 Rīgas reģiona jaunieši vecumā no 16 līdz
25 gadiem, kuri vēlas attīstīt savas idejas un radošās prasmes. Pieteikties apmācībām
var šeit. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Ar jaunu video pasaule sāk gaidīt Zemes stundu 2015
Nākot klajā jaunajam Zemes stundas 2015 video, pasaulē sākas vērienīgākā klimata
tēmai veltītā pasākuma – Zemes stunda – gaidīšanas svētki. Fonā skanot populārajai
britu rokgrupas Bastille dziesmai Pompeii, divu minūšu garais video parāda kā Zemes
stunda apvieno visu pasauli vienam mērķim – ilgtspējīgai nākotnei. “Šis būs devītais
gads, kad Zemes stunda tiks svinēta visā pasaulē. Miljoniem cilvēku sanāks kopā, lai
izmantot savu spēku un mainītu klimata pārmaiņas. Mēs vēlamies strādāt kopā ar šiem
cilvēkiem, lai nodrošinātu planētai ilgtspējīgu nākotni," stāsta Sudhanshu Sarronwala,
WWF izpilddirektors mārketinga un komunikācijas jautājumos.
Pēdējo astoņu gadu laikā Zemes stunda ir izaugusi no simboliskas gaismas izslēgšanas
Sidnejā, par pasaules vērienīgāko vides kampaņu, apvienojot simtiem miljonu cilvēku
vairāk kā 7000 pilsētās un 163 valstīs.
Zemes stunda būs 2015 būs 28. martā no 20:30 – 21:30. Vairāk informācijas var atrast
šeit.

NVO TV saruna par biedrību "Humana People to People in Latvia"
27.01.2015. plkst. 12.00 notiks interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. Pārraide būs
par Biedrību "Humana People to People in Latvia” un viņu īstenotajām aktivitātēm.
Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies Biedrības
"Humana People to People in Latvia" vadītāja Rūta Kronberga un projektu vadītāja
Madara Mazjāne.
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V PASAULĒ
Aptauja par Amnesty International darbību
Amnesty International ir globāla kustība, kura apvieno vairāk kā 7 miljonus cilvēku visā
pasaulē. Katru gadu Amensty International veic īsu aptauju ar mērķi uzlabot veidus, kā
Jūs varat iesaistīties organizācijas darbā, lai izbeigtu cilvēktiesību pārkāpumus.
Aizpildīt aptauju var šeit.

Programma kopienu līderiem ViabilityNet 2.0
Via Foundation no Čehijas uzsāk starptautisko programmu ViabilityNet 2.0 2014-2016.
Programma ir paredzēta kopienu vadītājiem no Centrālās, Austrumu un
Dienvidaustrumu Eiropas. Kopējais programmas mērķis ir veicināt iesaistīšanos
kopienās, atbalstot un iedvesmojot kopienu vadītājus. Fonds aicina pieteikties
dalībniekus vecumā 25+, kas strādā savās vietējās kopienās veicinot sociālās pārmaiņas,
sniedzot labumu sabiedrībai kopumā. Pieteikties programmai var līdz 25.feburārim.
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.
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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 III” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/029/1/NAC/027/2015)
aktivitāte un to finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu „NVO fonds” administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

www.sif.gov.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org
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