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I ALIANSĒ
Notikusi eLPA padomes sēde
13.02.2013. notika eLPA padomes sēde. Padomes locekļi diskutēja par informatīva
materiāla izplatīšanu naudas līdzekļu piesasistei eLPA biedrības darbībai. Padome
deleģēja R.Pīpiķi kā eLPA pārstāvi pieteikt dalību Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē.
R.Pīpiķe informēja padomi par organizētu pieteikšanos, lai pulcinātu labākos ekspertus
Baltijas jūras formā, kas notiks Sanktpēterburgā 16.-17. aprīlī.
Pamatojoties uz biedrību iesniegumiem, padome nobalsoja par biedrību „homo ecos:”,
„Īrijas latviešu nacionālā padomes”, „Latviešu identitātes atbalsta biedrības”,
„Aizkraukles reģionālās Tautskolas” uzņemšanu eLPA biedru tīklā. Nākamā sēdē tiks
rīkota kopā ar Konsorciju, kurā Finanšu ministrijas pārstāvis iepazīstinās ar Nacionālās
identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas
uzraudzības padomes darbību.
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Ekselence NVO vadībā – apmācību cikls
Tikai līdz 08.03.2013. acinām pieteikties dalībai apmācību ciklā, kas specifiski
pievērsīsies nevalstisko organizāciju vadībai un tās aspektiem. Septiņu semināru laikā
tiks runāts par organizācijas attīstību un stratēģiju, finanšu un grāmatvedības
jautājumiem, NVO darbinieku motivāciju, interešu aizstāvību un pilsonisko līdzdalību,
kā arī jaunākajām tendencēm komunikāciju jomā. Nodarbības būs organizētas veidā,
kas apvienos teoriju un praksi nevalstisko organizāciju vadītāju ikdienā. Semināru laikā
tiks izskatīti praktiski piemēri no organizāciju ikdienas un apgūtas metodes dažādu
problēmu jautājumu risināšanā. Detalizētu tēmu aprakstu un pieteikšanās noteikumus
aicinām iepzīt dokumentā šeit.

Vai NVO ir būtiski, kas administrē Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējumu?
Šobrīd ministrijās un iestādēs norit diskusijas par piemērotāko modeli struktūrfondu un
cita veida ES finansējuma administrēšanai. Finanšu ministrija piedāvā četrus
iespējamos modeļus.
1.modelis
Paliek nemainīta esošā kārtība.
Visas
ministrijas,
kurām
piešķirts
ES
finansējums, ir starpniekinstitūcijas.
Projektu ieviešana ir decentralizēta.
Atbildīgās iestādes ir: SIF, VIAA, LIAA, CFLA,
VRAA un NVA.

2.modelis
Noteikti prioritārie virzieni. Katra virziena
mērķu sasniegšanai noteikta atbildīgā ministrija.
Vienlaikus tiek piesaistīta iestāde ar atbilstošu
kompetenci.
Projektu ieviešana ir decentralizēta.
Atbildīgās iestādes ir: LIAA, CFLA, VIAA,
VRAA un NVA.

3.modelis
Noteikti prioritārie virzieni. Katra virziena mērķu
sasniegšanai noteikta atbildīgā ministrija.
Sadarbības iestāde noteikta atbilstoši saņēmēju
lokam (NVO, komersanti, iestāde).
Projektu ieviešana ir decentralizēta.
Atbildīgās iestādes ir: SIF, LIAA, CFLA, VIAA,
VRAA un NVA.

4.modelis
Noteikti prioritārie virzieni. Katra virziena mērķu
sasniegšanai noteikta atbildīgā ministrija.
Projektu ieviešana ir centralizēta.
Atbildīgā iestāde ir Centrālā finanšu un līguma
aģentūra.

Iemesli, kādēļ NVO ir būtiski piedalīties diskusijās par finansējuma administrētājiem:
1. vienkāršota projektu pieteikumu veidošana;
2. vienkārša projektu īstenošana;
3. iespēja diskutēt ar projektu administrētāju par dažādiem projekta īstenošanas
nosacījumiem, sastopoties ar pamatotām izmaiņām;
4. pēc NVO iniciatīvas ir iespēja panākt izmaiņas projekta īstenošanas gaitā;
5. ir vienotas prasības projektu pieteikumu gatavošanai.



Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.2020. gadā Latvijā.
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Būtiski, ka viens no vadmotīviem modeļa izvēlē ir diskusiju norises organizēšana ar
NVO, sociālajiem partneriem un citiem saņēmējiem līdz šī gada vasarai, jo Finanšu
ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un
nozaru ministrijām līdz 2013.gada 30.jūnijam ir Ministru Kabinetā jāiesniedz
Partnerības līgums un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un
Kohēzijas fonda darbības programma.
Aicinām Tevi paust viedokli par kādu no modeļiem līdz 22.februārim. Saņemtos
viedokļus eLPA apkopos un paudīs Finanšu ministrijai. Ar ziņojumu par koncepciju
vari iepazīties šeit.

Piedalies Baltijas jūras reģiona NVO forumā!
Krievijas biedrība Norden sadarbībā ar eLPA aicina Latvijas NVO pārstāvjus piedalīties
ikgadējā Baltijas jūras reģiona NVO forumā! Forums norisināsies Sanktpēterburgā no
š.g. 15. – 18. aprīlim, tajā piedalīsies organizācijas no visa Baltijas jūras reģiona.
Foruma centrālais aspekts ir cilvēka dimensija starpvalstu sadarbībā starp Baltijas jūras
reģiona valstīm. Foruma laikā notiks diskusijas par šādām tēmām:





multikulturālu sabiedrību izaicinājumi un gaidas;
sociālā iekļaušana – modernas un stabilas sabiedrības pamatnosacījums Baltijas
jūras reģionā;
vide vieno cilvēkus;
jauniešu sadarbība Baltijas jūras reģionā.

Darba valoda būs angļu.
Foruma organizatori ir piesaistījuši finansējumu dalībnieku līdzdalībai, tādējādi
samazinot izmaksas. Dalībniekiem pašiem ir jāsedz šādi izdevumi: ceļa izdevumi un
dalībnieka reģistrācija (EUR 50).
Ja vēlies piedalīties forumā, piesakies līdz š.g. 20. martam, aizpildot pieteikuma anketu
un to nosūti pa e-pastu eLPA politikas koordinatorei I.Šimanskai (inta@nvo.lv).
Vēršam uzmanību, ka tiks apstiprināts viens kandidāts no organizācijas. Tiem
kandidātiem, kuru dalība tiks braucienam apstiprināta, tiks paziņots personīgi.
eLPA organizēs kopīgu pieteikšanos vīzas saņemšanai.

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
PROVIDUS aicina uz konferenci
21.-22.februārī PROVIDUS organizē konferenci „Atbalsta sistēma noziedzīgos
nodarījumos cietušajiem - Latvijas iespējas un izaicinājumi”, kas tiek rīkota projekta
„Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur” ietvaros. Projekta mērķis
ir sekmēt, lai cilvēki nekļūtu par noziedzīgu darbību upuriem, palielinot atbalstu
cietušajiem un sekmējot taisnīgu un efektīvu valsts reakciju uz noziedzīgiem
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nodarījumiem, kuras ietvaros līdzsvarotas cietušā, likumpārkāpēja un visas sabiedrības
intereses, kā arī izveidot un attīstīt Eiropas tiesiskajā vidē integrētu, visaptverošu cietušo
atbalsta modeli Latvijai. Patlaban ir izveidojusies situācija, ka iztrūkst ne tikai
visaptverošas cietušo atbalsta sistēmas, bet nav arī vienotas valsts politikas, kuras
ietvaros varētu attīstīties atbalsta instrumenti noziegumu upuriem. Konferences darba
valodas būs latviešu un angļu ar sinhrono tulkojumu, dalībniekiem tiks prezentēta
interneta vietne www.cietusajiem.lv Līdz 20.februārim var pieteikt savu dalību
izmantojot elektronisko pieteikšanās formu. Vairāk informācijas šeit.

III LATVIJĀ
Brīvprātīgā darba likuma 1. lasījums
19.02.2013. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē plkst.10.00 notiks
likumprojekta „Brīvprātīgā darba veikšanas likums” 1. lasījums, uz kuru ir uzaicināti
Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības,
Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvji. eLPA ir iesniegusi Saeimas komisijai
savu atzinumu, kurā apkopoti varāk kā desmit organizāciju viedokļi un turpinās sekot
līdzi likumprojekta virzībai.

Kultūras mantojuma glabātājiem
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) savā interneta vietnē
http://www.mantojums.lv izveidojusi diskusiju forumu http://forums.mantojums.lv/,
kurā reģistrējoties ir iespēja diskutēt par materiālā kultūras mantojuma nozarei aktuālām
tēmām. Reģistrējoties jums ir iespēja pievienot savu viedokli par VKPAI izvirzītajām
tēmām un uzzināt citu viedokli, kā arī pašiem izvirzīt savas diskusiju tēmas. Reģistrēties
un piedalīties forumā īpaši aicinātas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas materiālā
kultūras mantojuma saglabāšanas jomā vai par to interesējas. VKPAI iecere ir minēto
Kultūras mantojuma diskusiju forumu veidot kā platformu nozares NVO savstarpējai
saziņai. Īpaši tādēļ, ka reģistrējoties jūs varēsiet piekļūt citu Foruma dalībnieku
sarakstam, atrodot domu biedrus, veidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un risinot
kopīgas problēmas, kā arī, veidot sadarbību starp NVO.

Apkopojums par MK un NVO sadarbību 2012. gadā
Valsts Kanceleja ir sagatavojusi ikgadējo apkopojumu par Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 2012.gadā: Ministriju sniegtā
informācija. Dokumentā var detalizēti izsakot ministriju un NVO sadarbības līgumiem,
iesaistītajām personām un organizācijām, var uzzināt katras ministrijas darbiniekus, kuri
ir atbildīgi par sadarbību ar NVO. Apkopotās informācijas dati parāda, ka 2012. gadā
starp ministrijām un NVO ir noslēgti 54 līdzdarbības līgumi. Uz 13 ministriju
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organizētajiem 933 pasākumiem, tika aicināti NVO pārstāvji, kopā iesaistot 9547 NVO
cilvēkus, bet pašu ministriju pārstāvji piedalījušas 10 025 NVO pasākumos.
Apkopojumā var atrast arī informāciju par ministriju konsultatīvajām padomēm. Pilnu
dokumenta saturuaicinām apskatīt Ministru kabineta mājaslapā.

Sēde par bērnu pieskatīšanu
20.02.2013. NVO pārstāvji kopā ar Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas pašvaldības, Liepājas pašvaldības
pārstāvjiem ir uzaicināti uz Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdi plkst.10.00
Par bērnu alternatīvās pieskatīšanas iespējām.

Kultūras sadarbības projektu konkurss
20.02.2013. Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts aicina valsts, pašvaldību un
NVO pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā par projekta pieteikuma sagatavošanu
ES programmas Kultūra (2007-2013). Programmas mērķis ir veicināt kopējas, kultūras
mantojumā balstītas, kultūras telpas izveidi Eiropas iedzīvotājiem, attīstot sadarbību
kultūras jomā starp programmas dalībvalstu kultūras organizācijām un iestādēm,
tādējādi akcentējot Eiropas piederības nozīmi. Programma sekmē kultūras nozarē
strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalsta kultūras un mākslas darbu
starptautisko apriti un veicina starpkultūru dialogu. Seminārā būs iespēja iegūt
informāciju arī par plānoto jaunā ES daudzgadu budžeta plānošanas perioda kultūras un
radošo nozaru atbalsta programmu „Radošā Eiropa” un tās nosacījumu apstiprināšanas
gaitu. Kultura projektu konkurss ir paredzēts ES dalībvalstu kultūras organizācijām un
vismaz vienai Austrālijas/Kanādas organizācijai. Tas nozīmē, ka vismaz pusei no
plānotajām aktivitātēm ir jānorisinās trešajā valstī. Eiropas Komisijas sniegtais
finansējums ir 50 000 līdz 200 000 eiro, kas nepārsniedz 50 procentus finanšu atbalsta
griestus no kopējām attaisnotajām izmaksām. Projekta atbalsta gadījumā ir iespēja
pretendēt uz daļēju valsts budžeta līdzfinansējumu. Projekta iesniegšanas termiņš ir šā
gada 8. maijs. Vairāk informācijas šeit.

IV NVO INFORMĒ
SIF gaida pieteikumus!
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis konkursus šādas valsts budžeta finansētajās
programmās: Ārpusskolas pasākumu programma; Apmaiņas programma latviešu un
mazākumtautību bērniem; NVO līdzfinansējuma programma. Projektu iesniegšanas
termiņš Ārpusskolas pasākumu programmā un Apmaiņas programmā latviešu un
mazākumtautību bērniem ir 11.marts. NVO līdzfinansējuma programmā projektu
iesniegumus sāk pieņemt no 18.februāra. Vairāk informācijas var atrast šeit.
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Interaktīvā diskusija ar Sabiedrības Integrācijas fondu
22.02.2013. NVO TV plkst.13.00 notiks interaktīvā diskusija, kura būs veltīta
Sabiedrības Integrācijas Fonda (SIF) aktivitātēm, kuras ir saistītas ar sadarbības
organizēšanu ar nevalstiskajām organizācijām. Interneta vietnē www.nvotv.lv varēs
vērot un piedalīties diskusija, kurā SIF Sekretariāta direktore Aija Bauere runās par
Norvēģijas Finanšu instrumentu jaunumiem, par jaunākajām aktivitātēm, kurās ir
pieejams finansējums nevalstiskajām organizācijām. Tāpat tiks noskaidrots, kāda ir SIF
stratēģija sadarbības veidošanai ar nevalstiskajām organizācijām no visas Latvijas.

Jauniešu apmācība „Mērķē augstāk”
Sākusies pieteikšanās uz neformālās izglītības apmācībām "Mērķē augstāk!". Tiek
aicināti piedalīties Rīgas reģiona jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Apmācību
mērķis ir sniegt jauniešiem zināšanas, kā apzināties savas iespējas, atrast savu mērķi un
sasniegt to. Piedaloties apmācībās, jaunieši varēs mācīties labāk iepazīt sevi un citus
jauniešus no Rīgas reģiona, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas, kā arī interesanti un
noderīgi pavadīt divas nedēļas nogales. Apmācības notiks divās daļās (08.03.2013–
10.03.2013. un 19.04.2013.–21.04.2013). Apmācības ir bez maksas, bet dalībnieki sedz
ceļa izdevumus uz apmācību norises vietu. Pasākumu organizē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” Latvijas
un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” ietvaros. Pieteikties var līdz 2013.gada 25.februārim. Vairāk
informācijas šeit.

NVO skola ar ziedot.lv
Ziedot.lv sadarbībā ar „Swedbank” aicina pieteikties NVO SKOLA lekcijām. NVO
SKOLA piedāvā ekspertu lekcijas dažādās, ikdienas darbā noderīgās jomās, kuras ir
specifiskas NVO. Jaunākās lekcijas notiks 2013. gada 7. martā no plkst. 10.00,
Swedbank Centrālajā ēkā, Rīgā, Balasta dambī 1a. Tēma "Finanšu piesaiste un vadība".
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, tad var pieteikties līdz 1.martam, rakstot uz e-pastu
ziedot@ziedot.lv

Iespēja uzlabot psihoemocionālo veselību bez maksas!
Janvārī ir uzsākts projekts „Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma
personām ar sociālās izolēšanās problēmām” realizē nodibinājums „Sabiedrības
veselības fonds” ar Eiropas Sociālā Fonda finansējumu. Projektā aicināti piedalīties
rīdzinieki vecumā no 50 līdz 75 gadiem, kuri vēlas uzlabot savu psihoemocionālo
veselību un pašsajūtu. Projekta ietvaros ir paredzētas individuālas sociālā darbinieka
konsultācijas, grupu psihoterapija, psihiskās veselības treniņi – izglītojošas lekcijas, kā
arī karjeras konsultācijas. Pieteikties var pa e-pastu info@psihosomatika.lv vai zvanot
uz tālruni: 67 625 655 Vairāk informācijas var atrast šeit.
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V PASAULĒ
Romu integrācija ES valstīs
Viena no Eiropas savienības prioritātēm arī šogad ir romu tautības cilvēku iekļaušana.
Šajā sakarā notiek daudz dažādi pasākumi visā Eiropā, lai identificētu romu tautības
problēmas. Jau vairāk nekā tūkstošs gadu, romi ir neatņemama daļa no Eiropas
civilizācijas. Eiropā dzīvo aptuveni 10-12 miljoni romu, bet ES valstīs aptuveni seši
miljoni, tā ir lielākā etniskā minoritāte Eiropā. Lielākā daļa romu ir ES pilsoņi. Visas ES
valstis ir transponējušas rasu vienlīdzības direktīvu savas valsts tiesību aktiem, kas
aizliedz rases vai etniskās izcelsmes diskrimināciju, tomēr daudzi romi joprojām cieš no
aizspriedumiem un dziļi iesakņojušās sociālās atstumtības. 2011. gadā tika izstrādāta ES
programma attiecībā uz romu integrācijas stratēģiju 2020. Vairāk informācijas par šo
stratēģiju var atrast šeit. Dažādi romu integrācijas projektu konkursi ir atrodami šeit.

Meklē juridisko pamdomdevēju ECNL
The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) Budapeštā meklē juridisko
padomnieku pievienoties savu komandu. ECNL ir Eiropas pētniecības un politikas
centrs, kas sekmē labvēlīgas tiesiskās vides attīstību pilsoniskā sabiedrībā. Juridiskā
padomnieka pienākumi būs vērsti uz likumdošanas procesiem, kas ietekmē pilsoniskās
sabiedrības organizācijas Rietumbalkānos un Turcijā. Nepieciešamā kvalifikācija:
jurista izglītība, vairāk nekā trīs gadu darba pieredze, angļu valodas zināšanas, kā arī
pētniecības, analīzes, rakstīšanas, prezentācijas prasmes un vēlme ceļot.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 28.februārim. Vairāk informācijas šeit.

Eiropas Brīvprātīgo darba alianse
08.02.2013. Briselē tika dibināta Eiropas Brīvprātīgo darba alianse (European Alliance
for Volunteering). Alianses mērķis ir radīt atvērtu, pastāvīgu un efektīvu tīklu, kas ietver
patstāvīgu biedru dalību un veicinātu savstarpēju solidaritāti. Alianse mēģinās radīt
labākus apstākļus brīvprātīgo organizācijām. Alianse ir radusies pilsoniskās sabiedrības
organizāciju sadarbības rezultātā Eiropas Brīvprātīgā darba gada laikā, kas risinājās
2011. gadā. Dibināšanas sapulcē tika ievēlēts valdes priekšsēdētājs Pavel Trantina,
valdes sastāvs, kā arī pieņemti statūti un darba programma. Vairāk informācijas šeit.
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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
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