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I ALIANSĒ
Jau otro mēnesi iznāk „Nesēdi Tumsā” pielikums - Rīgas reģiona
grāmatzīme
Sākot no š.g. 4.jūnija eLPA e-ziņām „Nesēdi Tumsā” ir jauns pielikums – Rīgas
reģiona grāmatzīme. Tajā iespējams iepazīties ar Rīgas reģiona NVO un
iedzīvotāju rīkotām un īstenotām aktivitātēm sabiedriskā labuma vārdā,
aktualitātēm pašvaldībās un Rīgas plānošanas reģionā par notikumiem un
jaunumiem, kas aicina uz aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos un sabiedriskām
apspriedēm un aktivitātēm, kas pilnveido biedrību un nodibinājumu pārstāvju
prasmes organizācijas vadībā, ilgtspējīgā darbībā un finansējuma piesaistē.
Aicinām Rīgas reģiona NVO sūtīt mums uz e-pastu alianse@nvo.lv savas rīkotās
un īstenotās aktivitātes sabiedriskā labuma vārdā, lai par tām uzzinātu plašāk!
Izdevums tapis pateicoties projektam „Projektu LAB’s”. Projekts tiek
īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Laba NVO prakse publicēt gada pārskatu par paveikto
„Sabiedrība par atklātību – Delna” publicē paveikto 2011.gadā. Delnas vadība
raksta: „Ar patiesu prieku secinām, ka pagājušais gads izdevies ražens!
Pateicamies ikvienam no jums, kurš Delnu stiprināja ar ziedojumu vai
uzmundrinājuma vārdu, vai mūs atbalstīja radu, draugu un kolēģu lokā. Par īpaši
nesavtīgu atdevi un entuziasmu vēlamies pateikties Delnas darbiniekiem un
brīvprātīgajiem. 2011.gada smaguma punkts Latvijas politiskajā dzīvē
neapšaubāmi bija 10.Saeimas atlaišana. Delna aktīvi rīkojās, lai atlaistā
10.Saeima rīkotos atbildīgi, un stiprināja vēlētāju atmiņu, lai 11.Saeimā būtu
mazāk partiju un politiķu ar skaidri redzamu iesaisti korupcijā vai apšaubāmu
reputāciju. Ar nozīmīgu rezultātu vainagojās KNAB uzraudzība un atbalsts divu
gadu garumā, kad to iznīcināt centās atsevišķi politiķi un pat iestādes vadītājs,
pārējai valdošai elitei noskatoties. Daudz strādājām ar jauniešiem, viņus
„imunizējot” pret korupciju. Juridiski palīdzējām vairākām iedzīvotāju grupām,
kas cietušas no korupcijas. Pētījām veselus 13 valstiskā godaprāta sistēmas
pīlārus. Ar 2011.gadu Latvijā nav iestājušās korupcijas „vēstures beigas”. Arī
pašvaldību līmenī ir jāattīra politika, vēlākais, 2013.gada pašvaldību vēlēšanās.
Tāpat jāmēģina aizlāpīt likumu caurumi, ko apzināti savās interesēs atstājušas
iepriekšējās Saeimas un valdības. Jāturpina pārliecināt jaunatne, ka ir iespējams
dzīvot godīgāk un saskaņā ar likumu, un jāatbalsta tie iedzīvotāji, kas negrib
pakļauties naudas vai birokrātijas patvaļai.”
Ar gada pārskatu vari iepazīties šeit.

III LATVIJĀ
Pagarināta projektu iesniegšana SIF projektu konkursā
Sabiedrības integrācijas fonds pagarina projektu iesniegšanu atklātajā projektu
konkursu programmā „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību
bērniem” līdz 2012.gada 5.jūlijam, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas
fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un
sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa
grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu
vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas,
kuru laikā latviešu ģimeņu bērni dzīvos mazākumtautību ģimenēs, un

mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs. Kopējais programmas
ietvaros pieejamais finansējums ir 20 000 LVL no Sabiedrības integrācijas
fondam piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Katrā
plānošanas reģionā tiks atbalstīts viens vai vairāki projekti par kopējo summu
4 000 LVL. Vairāk informāciju meklē šeit.
Piesakies projektu konkursā ES „Progress” programmā
Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa informē, ka tiek izsludināts projektu konkurss
„Reorganizācija, labvēlīgi apstākļi darba vietā un finansiāla līdzdalība” Eiropas
Savienības Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas „Progress”
ietvaros. Projektus, kuru īstenošana tiks uzsākta no š.g. 12. līdz 31. decembrim,
var iesniegt līdz 6. septembrim sekojošās apakšprogrammās:
 Ekspertīzes uzlabošana reorganizācijas procesā;
 Izpratnes uzlabošana par veselību un labvēlīgiem apstākļiem darba vietā;
 Darbinieku finansiālās līdzdalības veicināšana.
Konkurss rosina valsts pārvaldes iestādes, sabiedriskās organizācijas un
uzņēmumus dalīties pieredzē un veidot partnerību, kā arī attīstīt nodarbinātības
uzlabošanai noderīgus instrumentus.
Tiešsaistes pieteikuma anketa ir šeit, papildus jāiesniedz izdrukāts un parakstīts
pieteikums ar pavaddokumentiem 3 eksemplāros. Plašāka informācija par
projektu konkursu un pieteikšanos: Zemgales plānošanas reģiona Eiropas
Savienības struktūrfondu Informācijas centra mājas lapa šeit. Specifiski
jautājumi sūtāmi uz oficiālo e-pastu empl-04-04-01-03@ec.europa.eu
SIF aicina nevalstiskās organizācijas savlaicīgi meklēt projektu partnerus
jaunajā EEZ programmā "NVO fonds"
2012.gada rudenī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) plāno izsludināt atklātus
projektu konkursus EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „NVO
fonds” ietvaros. Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiks veltīta bilaterālās
sadarbības veicināšanai starp Latvijas NVO un donorvalstu (Islande,
Lihtenšteinas firstiste, Norvēģijas karaliste), pārējo saņēmējvalstu (Latvija,
Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija,
Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta) un Krievijas Federācijas un
Baltkrievijas Republikas nevalstisko un publisko sektoru. Šobrīd SIF jau ir
uzsācis aktīvu sadarbību ar nevalstisko organizāciju „Norvēģijas Helsinku
komiteja”, kurai donorvalstis ir deleģējušas partneru piesaistes funkcijas
Norvēģijas karalistē, lai veicinātu potenciālo projektu partnerības veidošanu
starp Latvijas un Norvēģijas NVO. Tuvākā nākotnē līdzīga sadarbība plānota arī
ar Islandes un pārējo saņēmējvalstu NVO fondu apsaimniekotājiem. Šeit ir
pieejama partneru meklēšanas veidlapa, kuru aicinām aizpildīt un atsūtīt uz epasta adresi: partner.search@sif.lv. Aizpildītās veidlapas tiks nosūtītas
Norvēģijas Helsinku komitejai potenciālo partneru meklēšanai un publicētas SIF

mājas lapā, kā arī rudenī programmas atklāšanas pasākuma ietvaros plānots
partneru forums.
Vairāk uzzini šeit.
Iepazīsti Rīgu ar divriteni
Arī virtuāli pieejams ceļvedis „Iepazīsti Rīgu ar divriteni”, kurā pieejami 15
maršrutu. Ar ceļvedi vari iepazīties šeit.
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšana
reģionos
Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā
sadarbības iestāde informē, ka 2012.gada 2.ceturksnī Eiropas Sociālā fonda
atbalsts piešķirts vēl četru projektu īstenošanai, kas veicinās sociālo
pakalpojumu attīstīšanu reģionos. Kopumā līdz 2012.gada 2.ceturksnim sociālo
pakalpojumu attīstīšanai reģionos ir atbalstīti 97 projekti, kuru finansējuma
kopējā summa ir 8,8 miljoni latu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam,
ģimenes videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus saņem vairāk nekā 17 tūkstoši
Latvijas reģionu iedzīvotāji. Detalizētāks apraksts par katru atbalstīto projektu ir
pieejams mājas lapā www.nva.gov.lv/esf sadaļā „Noslēgtie līgumi”.

IV NVO INFORMĒ
Nacionālais veselības dienests vēlreiz uzkāpj uz grābekļa
2012. gada 26. jūnijā Latvijas vēstnesī publicētais Nacionālais veselības dienesta
21. jūnijā izdotais rīkojums Nr.04.1-2/174, ar ko Kompensējamo zāļu sarakstā
(KZS) no 1. jūlija iekļauj atpakaļ tādus medikamentus, kas no tā tika izslēgti 7.
martā ar rīkojumu Nr.04.1-2/71, kārtējo reizi apdraud cilvēku ar hemofiliju A
veselības stāvokli.
Atkārtoti iekļaujot šādas zāles Kompensējamo medikamentu sarakstā,
Nacionālais veselības dienests kārtējo reizi apdraud cilvēkus ar iedzimtiem asins
recēšanas traucējumiem Latvijā. NVD jau vairākus gadus ne tikai nav spējis
pierādīt šo medikamentu līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāti, lai tos vispār
drīkstētu iekļaut KZS A sarakstā, bet arī ietiepīgi neņem vērā tiesvedībā ar
Latvijas Hemofilijas biedrību uzskaitītos pierādījumus par to, ka zālēm nav
līdzvērtīga terapeitiskā efektivitāte un tām jābūt B sarakstā, lai katram
pacientam varētu izrakstīt piemērotākās. Latvijā pēdējo divu gadu laikā jau

vairākas reizes ir bijusi situācija, kad cilvēkiem ar hemofiliju nav bijuši pieejami
medikamenti aptiekās – un šķiet, ka šāds rīkojums atkal radīs nedrošību un
riskantas situācijas.
Hemofilijas ārstēšana visā pasaulē ir ārkārtīgi dārga, taču neviens no mums –
250 cilvēkiem ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem Latvijā – nav
izvēlējies tādu gēnu komplektu, kas nosaka attiecīgo faktoru trūkumu asinīs un
ar to saistītās problēmas dzīvē. Daudzi no mums jau ir pārcēlušies uz dzīvi
ārzemēs, kur ir daudz saprotošāka attieksme veselības aprūpē. Kārtējo reizi tiek
parādīts, ka valstij patīk tikai savas tiesības nezinoši un neaizstāvoši un miruši
pacienti. Vēlme ierobežot budžeta izdevumus un naids pret farmācijas industriju
kā tādu kārtējo reizi nostādīs pacientus ķīlnieku lomā.
Ar visu Baibas Ziemeles, Latvijas Hemofilijas biedrības valdes priekšsēdētājas,
rakstu vari iepazīties šeit.
Kļūsti par viesģimeni, uzņemot apmaiņas skolēnu
Vai zināji, ka Tev ir iespēja ne tikai braukt apmaiņas gadā uz ārzemēm, bet
piedzīvot apmaiņas gadu arī tepat Latvijā? YFU Latvija („Jaunatne par
saprašanos”) Tev un Tavai ģimenei piedāvā fantastisku iespēju kļūt par kāda 1518 gadīga studenta/es viesģimeni! Jau augustā Latvijā ieradīsies 18 studenti no
Vācijas, Austrijas, Taizemes. Ja arī Tu vēlies iegūt neaizmirstamu pieredzi ar
apmaiņas studentu savā ģimenē, tad droši piesakies! Vairāk informāciju un
pieteikšanās anketu meklē šeit.

V PASAULĒ
Piesakies praksei VFR Bundestāgā
Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka Vācijas Federatīvās Republikas
vēstniecība ir pagarinājusi pieteikšanos praksei VFR Bundestāgā līdz
2012.gada 31.jūlijam.
Prasības kandidātiem:
 Latvijas pilsonība;
 vismaz bakalaura grāds;
 labas vācu valodas zināšanas;
 kandidāts savu nākotni saista ar darbu Latvijas valsts pārvaldes vai
pašvaldību struktūrās, plašsaziņas līdzekļos, politikā, augstskolās,
asociācijās u.tml.
 kandidātam, praksei sākoties, jābūt vecumā līdz 30 gadiem.
Vairāk informāciju par šo aktivitāti meklē šeit.

Izsludināta pieteikšanās Eiropas Preses balvai
Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa informē. Augstas kvalitātes žurnālistika ir
pamatnoteikums gan demokrātijas brīvību uzturēšanai un attīstīšanai, gan
Eiropas diskursa izplatībai, tāpēc septiņas Eiropas žurnālistu asociācijas
nolēmušas žurnālistus atbalstīt, piešķirot EUR 10 000 lielas prēmijas četrās
kategorijās. Pieteikumus var iesniegt visu 47 Eiropas valstu drukātās preses un
digitālās žurnālistikas pārstāvji. Tiks izvēlētie labākie no redaktoriem,
komentētājiem, ziņu reportieriem un žurnālistiem, kas veikuši īpašas inovācijas.
Naudas balvu minētajā apjomā saņems katras kategorijas uzvarētājs.
Plašāka informācija par pieteikšanās procedūru: European Press Prize 2012
mājas lapā šeit.

VI VIRTUĀLĀ SARUNA
Šīs nedēļas virtuālā saruna ar biedrības "Izglītības iniciatīvu centrs"
vadītāju Daigu Zaķi
Trīs - piecos teikumos pastāsti par savas organizācijas
aktualitātēm?
Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC) dibināta 2001.
gadā ar mērķi veicināt izmaiņas sabiedrības apziņā par
izglītības lomu humānas, taisnīgas sabiedrības veidošanā un
sekmēt mūžizglītību Latvijas iedzīvotāju vidū. IIC ir viena no
tām NVO, kas 2004. gadā dibināja eLPU.
Izglītības iniciatīvu centrs:
- organizē izglītojošus seminārus, konferences, nometnes un cita veida
aktivitātes pedagogiem, bērniem, ģimenēm, pašvaldību, NVO darbiniekiem un
citiem interesentiem visos Latvijas rajonos,
- īsteno izglītības, pilsoniskas sabiedrības veidošanas un sabiedrības integrācijas
projektus un veic pētījumus šajās jomās,
- izstrādā un īsteno Latvijā inovatīvas un radošas programmas un metodikas,
- īsteno Pedagogu tālākizglītības programmas,
- u.c.
IIC ir International Step by Step Association dalīborganizācija (29 valstis) un
Pasaules Foruma pārstāvniecības organizācija Latvijā. IIC darbojas zinoši, radoši,
toleranti cilvēki, kas ir atvērti sadarbībai un jauniem izaicinājumiem.
IIC mājas lapa: www.iic.lv

Kā līdz šim ikdienas darbā ir palīdzējusi biedrošanās ar eLPA?
Aktīvi piedaloties eLPAs dibināšanā un regulāri atbalstot un iedrošinot eLPA
izaugsmi, cerējām, ka NVO sektors Latvijā tiks ne tikai pamanīts, bet arī
respektēts. Cerības ir piepildījušās - eLPA veikusi un veic nozīmīgu darbu, kas ir
būtiski nepieciešams NVO sektora izaugsmei un kas ir paveicams tikai
darbojoties visiem kopā.
Kāds ir Tavs oriģinālais padoms kolēģiem NVO sektorā par to, kas Tev
palīdz ikdienā „dzīties” uz priekšu, lai uzlabotu dzīvi Latvijā?
Mans spēks un manas nereti izaicinošās uzdrošināšanās pamats ir mana
komanda! Mūsu komandā darbojas izcili savas jomas eksperti, pašaizliedzīgi
darba rūķi un vienkārši jauki cilvēki. Es lepojos ar to, ka mēs daudz paveikuši un
daudz arī vēl iecerējuši, jo, strādājot vienoti, spējam iedvesmot arī citus uz
pārmaiņām.
Pastāsti par jaunāko pieredzi, ko esi guvis kādā no sabiedriskajiem
pasākumiem Latvijā un ārpus tās.
Aktīvi iesaistoties vietējās un starptautiskās aktivitātēs, kur plaši tiek diskutēts
par to, kādai būtu jābūt izglītības sistēmai, esmu secinājusi, ka mēs Latvijā
domājam un attīstāmies pareizajā virzienā, tikai pārāk bieži baidāmies riskēt,
pieņemt lēmumus, būt elastīgi un spēt ātri reaģēt uz mūsdienu dzīves noteikto
tempu un vajadzībām. Tādēļ NVO ietekme un iesaistīšanās ir būtiski
nepieciešama. Mums jau tagad ir ar ko lepoties un dalīties, piemēram, esmu
uzaicināta uz Azerbaidžānu palīdzēt viņiem veidot iekļaujošas izglītības sistēmu
bērniem ar īpašām vajadzībām, daudz esmu aicināta prezentēt mūsu skolotāju
palīgi-čigānu darbību. Tātad Latvijas labā prakse ir pamanīta arī ārpus mūsu
valsts robežām.
Tavs vēlējums eLPA biedriem un citiem NVO e-ziņu lasītājiem?
Labas idejas un jauninājumi ir jāievieš ar drosmīgu pacietību, tāpēc novēlu spēt
iet uz priekšu ar augsti paceltu asti un pašapziņu!
Lai arī jūs iedvesmo mūsu biedrības moto, kas attēlots attēlā.

Esi vienmēr informēts par NVO sektora aktivitātēm.
Seko eLPA jaunumiem arī citur:

www.nvo.lv
@alianse
draugiem.lv/nvo
facebook.com/CivicAllianceLatvia

youtube.com/CivicAllianceLatvia

Blogs iekš ir.lv
Blogs iekš lv.lv
Mūsu lapa iekš prakse.lv

elpa_riga
Lai uzzinātu NVO e-ziņu izdevuma saņēmēju lasīšanas paradumus un uzzinātu jūsu
vērtējumu par izdevumu, aicinām aizpildīt anketu, kas prasīt tikai 2 minūtes Tava
laika. Mums ir svarīgs Tavs viedoklis!
Par eLPA iepriekš izziņotajiem notikumiem un pasākumiem lasiet www.nvo.lv
Elektronisko ziņu izdevumu „Nesēdi tumsā!” saņemat, ja esat izrādījuši interesi par aktualitātēm
nevalstisko organizāciju (NVO) sektorā vai esat apmeklējuši Rīgas reģiona NVO resursu centru
(RRRC), ja esat izmantojuši eLPA sniegtās konsultācijas, piedalījušies apmācībās, pasākumos vai
citās eLPA rīkotās aktivitātēs. 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

Ģertrūdes iela 19/21–3, Rīga, LV – 1011, tālr. 67846464, fakss: 67846466, skype: elpa_riga
alianse@nvo.lv

www.nvo.lv

