2013.GADA OKTOBRIS

NVO finanšu e-ziņas
InterAction meklē darbnīcu vadītājus forumam
InterAction ir organizācija Vašingtonā, ASV, kas apvieno vairāk nekā 180 nevalstiskās
organizācijas visā pasaulē. 2014. gadā no 11.-13. jūnijam tiks organizēts forums, interesenti ir
aicināti pieteikt savu darbnīcu (workshop) 1,5 stundu garumā. Organizācija īpaši gaida neformālas
un orģinālas darbnīcas. Savu darbnīcu var pieteikt līdz 25. novembrim. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

Granti sieviešu izaugsmei
The Global Fund for Women ir globālais fonds sievietēm, kas sniedz vispārējās darbības atbalsta
dotācijas organizācijām, kas darbojas vietējā, reģionālā un valsts līmenī, lai sievietes attīstītu savu
potenciālu un dzīvot bez diskriminācijas un vardarbības. Fonds piedāvā iespēju pieteikties
dažādiem grantu veidiem: ceļošanas, attīstības, inovācijas. Lai pieteiktos grantiem var būt gan
NVO pārstāvis, gan neformālas grupas pārstāvis, svarīgākais, lai tā ir komanda, jo pieteikumi no
indivīdiem netiek pieņemti. Pieteikuma formas ir iespējams aizpildīt gan angļu, gan krievu
valodās. Iespēja pieteikties grantiem ir atvērta līdz 15. decembrim. Vairāk informācijas var atrast
šeit.

Veselības veicināšanas projekts
Eiropas Komisija ir izsludinājusi iespēju iesniegt priekšlikumus programmā „Investing in
People”, kas īsteno plašu pieeju attīstības un nabadzības mazināšanai, ar vispārējo mērķi uzlabot
cilvēktiesību un sociālās attīstības līmeni partnervalstīm saskaņā ar ANO Tūkstošgades
deklarāciju un Tūkstošgades attīstības mērķiem. Mērķa programmā tiek gaidīti priekšlikumi tēmā:
atbalstīt seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības - vispārēju piekļuvi reproduktīvai veselībai.
Vispārējais mērķis ir iesniegt priekšlikumus, lai veicinātu nabadzības mazināšanu un uzlabotu
labklājību iedzīvotājiem jaunattīstītajās valstīs, informējot par reproduktīvo veselību un ģimenes
plānošanas izvēli. Pieteikties var līdz 10. decembrim. Vairāk informācijas var iegūt šeit.

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana pasaulē
International NGO Training and Research centre - INTRAC pastāv, lai atbalstītu un stiprinātu
pilsonisko sabiedrību, jo NVO ir atslēga, lai izveidotu demokrātisku sabiedrību. Pēc organizācijas
domām pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir būtiska loma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.
INTRAC atrodas Oksfordā, Lielbritānijā un piedāvā dažādus treniņus, konsultācijas, seminārus
nevalstiskajām organizācijām. Centrs ir atvērts brīvprātīgajiem un praktikantiem. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Kultūras ministrija izsludina konkursu
Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par atbalstu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai
drukātajos un/vai interneta kultūras medijos”. Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas kultūrvides
attīstību, veicinot daudzpusīgu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu
vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu drukātajos un/vai interneta medijos valsts
valodā 2014. gada periodā ar mērķi radīt plašāku kultūras rezonansi Latvijas sabiedrībā.
Pretendenti var būt juridiskas personas, kas nodrošina kultūras mediju darbību drukātajā vai
interneta vidē. Pieteikumus var iesniegt KM Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā līdz
Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA).
NVO finanšu e-ziņās paustā informācija izmantojama tikai ziņu abonentu, eLPA biedru vajadzībām
un nav izplatāma citiem saņēmējiem!
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2013.gada 19. novembrim plkst. 17:00. vai nosūtīt pa pastu - K.Valdemāra ielā 11a, Rīga LV 1364 (pasta zīmogs - 2013.gada 19.novembris). Vairāk informācijas var atrast 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 viedokli un vēlmes attiecībā uz savas
apkaimes turpmāko attīstību. 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.

Aicinājums pieteikties ekspertiem
Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu uz ES programmu konkursos iesniegto projektu
vērtēšanu. Var pieteikties pretendenti, kas ir jomu eksperti un kuriem ir augsta līmeņa zināšanas
par Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras īstenoto atbalsta
programmu jomām, labas angļu/franču/vācu valodas zināšanas, spēja izmantot IT rīkus, ir
pieejams laiks īslaicīgu uzdevumu izpildei. Eksperti izpildaģentūrā asistēs sekojošās programmās:
Erasmus+, Eiropa pilsoņiem, Radošā Eiropa, Mūžizglītības programma. Eksperti tiks apstiprināti
uz visu jaunās darbības periodu līdz 2020. gada 31. decembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Lugu konkurss bērniem
Latvijas Leļļu teātris izsludina lugu konkursu „Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu” ar mērķi
veicināt Latvijas bērnu dramaturģijas attīstību un stimulēt jaunu darbu tapšanu, iegūstot tiesības
iestudēt labāko atbalstīto darbu, kā arī veidot jauno dramaturgu sadarbību ar LLT režisoriem un
paplašināt LLT repertuāru ar mākslinieciski augstvērtīgu, plašu publiku piesaistošu iestudējumu.
Lugas sižeta pamatā jāizmanto afrikāņu tautas pasaka „Ka Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu”,
ietverot pasakas galvenos tēlus, to attiecības un sižeta pagriezienus. Konkursa dalībniekam luga
jāiesniedz LLT līdz 2014. gada 28.februārim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

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.
Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA).
NVO finanšu e-ziņās paustā informācija izmantojama tikai ziņu abonentu, eLPA biedru vajadzībām
un nav izplatāma citiem saņēmējiem!
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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.

Izsludināts projektu konkurss sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai!
ES programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2013/017 „Social
innovation driven by social business and young entrepreneurship” (Sociālās uzņēmējdarbības
veicinoša sociālā inovācija un jaunie uzņēmēji). Projekta mērķis – identificēt, attīstīt, veicināt un
izplatīt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts pārvaldes un finanšu starpnieku labo praksi
jaunu sociālo uzņēmēju atbalstīšanā, ņemot vērā augsto jauniešu bezdarbu. Pieteikšanās līdz
15.novembrim. Vairāk informāciju var iegūt šeit.

Atbalsts demokrātijas NVO darbībai
ASV privātais, bezpeļņas fonds The National Endowment for Democracy (NED) nodrošina
dotācijas, lai atbalstītu nevalstisko organizāciju projektus visā pasaulē. Fonds tika dibināts
1983.gadā, un tas nodrošina vairāk nekā 1000 stipendijas gadā ap 90 valstīts atbalstot demokrātijas
NVO darbību. NED pieņem dotāciju pieteikumus no NVO, kas strādā visā pasaulē, lai veicinātu
un virzītu cilvēktiesības, neatkarīgu mēdiju attīstību un citus demokrātiskus mērķus. Priekšlikums
un budžeta pamatnostādnes ir pieejamas NED mājas lapā. Pieteikumus var iesūtīt šogad līdz 2013.
gada 4.oktobrim, kā arī ir jau zināmi 2014. gada pieteikšanās datumi: 17. janvāris, 4.aprīlis un
20.jūnijs. Vairāk informācijas var iegūt šeit.

“Laikmetīgās mākslas talanta” konkurss
François Schneider fonds izsludina pieteikšanos “Laikmetīgās mākslas talanta” konkursam.
Pieteikšanās iespējama sešās mākslas disciplīnās, par kritēriju izvirzot darbu atbilstību tēmai
“ūdens”. Savus darbus var iesniegt sekojošās disciplīnās: glezniecība, tēlniecība, instalācija,
fotogrāfija un video. Dalībnieki var iesniegt individuālos un grupu pieteikumus. Katrs dalībnieks
var iesniegt vienu darbu vai projektu. No katras disciplīnas tiks izvirzīts viens uzvarētājs, kurš
saņems 20000 € naudas balvu. Starptautiskā žūrijas komisija no visu disciplīnu iesniegtajiem
darbiem izvēlēsies vienu darbu, piešķirot tā autoram balvu “Talent d’Eau” (Ūdens talants) un
30000€ prēmiju. Māksliniekiem, kuru darbi tiks iesniegti projektu formā, fonds segs to
sagatavošanas, transporta un noformēšanas izmaksas līdz 150000 €. Vairāk informācijas var atrast
šeit.

Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA).
NVO finanšu e-ziņās paustā informācija izmantojama tikai ziņu abonentu, eLPA biedru vajadzībām
un nav izplatāma citiem saņēmējiem!
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Šīs NVO finanšu e-ziņas ir izmantojamas tikai ziņu abonentiem,
eLPA biedriem un nav izplatāmas citiem saņēmējiem!

Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA).
NVO finanšu e-ziņās paustā informācija izmantojama tikai ziņu abonentu, eLPA biedru vajadzībām
un nav izplatāma citiem saņēmējiem!
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