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I ALIANSĒ
eLPA biedru sapulce notiks 27.martā!
06.02.2015. eLPA birojā notika pirmā eLPA padomes sēde šogad, kurā tika apspriesti
vairāki būtiski jautājumi. eLPA biedri var rezervēt laiku biedru sapulcei, jo padome
apstiprināja biedru sapulces norises laiku – piektdien, 2015.gada 27. martā! Sīkāka
informācija drīzumā sekos par sapulces programmu.
Padome pārrunāja arī attīstību NVO fonda jautājumā, kā NVO interešu aizstāvības
aktualitātes lēmējinstitūcijās.
eLPA padomes apstiprināja jauno biedru pieteikumus. Sveicam eLPA biedru rindās
Komturia-Riga, biedību “YFU Latvija”, Dzintara lapsas fondu, 1991.gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrību, fondu “Mākslai vajag telpu”.

Piesakies Baltijas-Amerikas Dialoga semināram
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.
Semināram var pieteikties raksot uz e-pastu: ibembere@ciee.org. Vairāk informācijas
var atrast šeit.
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Vai Rēzeknes iedzīvotāji ir pilsoniski aktīvi?
Ko rēzeknieši dara, lai kopējiem spēkiem uzlabotu savu un līdzcilvēku drošību un
labbūtību? To noskaidros Rēzeknes Augstskolas maģistrante Karina Važnaja, kura savā
maģistra darbā pētīs Rēzeknes iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, izmantojot eLPA
izveidoto elektronisko aptauju.
Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa
sistēmas pilnveidošana Latvijā (Nr.2012.EEZ/INP/01) aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā
EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija.

Līdz 12.februārim 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.
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.
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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

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
Sākusies pieteikšanās jauniešu un lēmumu pieņēmēju nacionālajai
konferencei
Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina jauniešus, lēmumu pieņēmējus un jaunatnes
darbiniekus piedalīties Strukturētā dialoga nacionālajā konferencē, kas notiks no 26.
līdz 27.februārim, Rīgā. Konferencē tiksies ministriju, pašvaldību un nevalstisko
organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, plānošanas reģionu pārstāvji, Saeimas
deputāti un jaunieši no visiem Latvijas reģioniem, lai diskutētu par jauniešu iespēju
veicināšanu politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tiks prezentēti strukturētā dialoga
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas reģionālo diskusiju secinājumi, un
izstrādātas rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un
Eiropas līmenī. Strukturētais dialogs ir process, kas sniedz iespēju Eiropas Savienības
jauniešiem iesaistīties diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem par jautājumiem, kas ietekmē
pašus jauniešus.Pieteikšanās konferencei notiek līdz 18.februārim. Vairāk informācijas
var atrast šeit.

Mana jūra 2015
Jau ceturto gadu pēc kārtas Vides izglītības fonds īstenos kampaņu Mana jūra. Šoreiz
ekspedīcija norisināsies aptuveni mēnesi agrāk nekā citus gadus – tā sāksies 26.maijā
Nidā un noslēgsies 28.jūnijā Ainažos. Vienkārši neaizmirstams piedzīvojums nav
vienīgais iemesls, kāpēc vērts pievienoties tiem, kas jau trīs gadus vismaz dažas dienas
ziedojuši Manai jūrai. Ekspedīcijas dalībnieki ne tikai plunčāsies un iepazīs dažādos
piekrastes biotopus, bet arī piedalīsies bezmaksas lekcijās un nodarbībās un klausīsies
vietējo iedzīvotāju jūras stāstus. Kampaņas rīkotāji jau ceturto gadu pludmalēs veiks
atkritumu monitoringu, lai noskaidrotu, vai vienmēr liels apmeklētāju daudzums nozīmē
lielu atkritumu apjomu. Ekspedīcijas beigās dati tiks apkopoti un analizēti. Regulāri tiks
rīkotas mazās talkas, lai aiz Mana jūra 2015 dalībniekiem piekraste paliktu tīrāka, nekā
tā bijusi pirms tam. Ikviens interesents ir aicināts pievienotos jebkuram ekspedīcijas
posmam vai pasākumam. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Latvijā tiek uzsākts vērienīgs kopprojekts fiktīvo laulību mazināšanai
05.02.2015. Lai risinātu fiktīvo laulību problemātiku Latvijā un Eiropā, Iekšlietu
ministrija (IEM) ar Eiropas Komisijas (EK) Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu
Ģertrūdes iela 19/21–3, Rīga, LV – 1011, tālr. 67846464, fakss: 67846466, skype: elpa_riga
alianse@nvo.lv

www.nvo.lv

programmas “Noziedzības profilakse un apkarošana” atbalstu uzsākusi projekta
HESTIA īstenošanu, kura aktivitātēs iesaistītas sešu valstu – Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Somijas, Slovākijas un Īrijas valsts un nevalstiskās organizācijas. Projekta
pieteikumu Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””
izstrādāja 2013.gadā un pēc iesniegšanas EK izsludinātajā projektu konkursā par
cilvēku tirdzniecības novēršanu tas bija viens no 13 projektiem, kurš ieguva EK
finansējumu. Kopumā konkursam tika pieteikti 76 projekti. Projekta ietvaros divu gadu
laikā paredzētas dažādas aktivitātes: organizējot likumdevēju, politikas plānotāju un
praktiķu diskusijas nacionālā un reģionālā līmenī, katrā valstī tiks sagatavots
visaptverošs pētījums par fiktīvo laulību problēmu; izstrādāta mācību metodoloģija un
īstenotas apmācības, kurās tiks izglītoti sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, izglītības
iestāžu darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas
darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji; īstenotas informatīvās kampaņas un
projekta noslēguma konference. Kopumā projekta aktivitāšu laikā sešās Eiropas
Savienības (ES) valstīs plānots iesaistīt un uzrunāt vairāk kā 700 tūkstošus sabiedrības
pārstāvju. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Latvijas dārzkopju ikgadējā tikšanās Bulduros
13.02.2015. pl.9:00 Bulduru Dārzkopības vidusskolā dārzkopības nozares pārstāvji jau
22. gadu tiksies ikgadējā Dārzkopības konferencē, lai atskatītos uz paveikto, aktualizētu
nozares problēmas, kā arī vienotos par jaunā gada plānotajiem darbiem nozares
stiprināšanā un attīstībā. Šis ir lielākais dārzkopības forums Latvijā, kas vienkopus
pulcē lielu skaitu interesentu - praktiski darbojošos nozares pārstāvjus, lauksaimniecības
nozarē studējošos studentus, pasniedzējus, organizāciju, kā arī saistīto valsts institūciju
pārstāvjus. Konferenci rīko Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP)
dalīborganizācijas - Augļkopības asociācija, Stādu audzētāju biedrība un biedrība
Latvijas Dārznieks. Konferences noslēgumā nozares pārstāvji dalīsies atsevišķās augļkopju, stādaudzētāju un dārzeņkopības sekcijās, lai jau detalizētāk uzklausītu un
iezīmētu tālāko darbību scenāriju nozares problēmu risināšanai. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

III LATVIJĀ
Darbu sāk Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs Rīgā
05.02.2015. Rīgā svinīgi tika atklāts pirmais Valsts vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VVKAC). Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Rīgas
iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos, taupot savu
laiku un resursus, varēs saņemt vienuviet - Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmumu dienesta ēkā). VVKAC Rīgā ir pirmais no daudzajiem
klientu apkalpošanas centriem, kas šogad pakāpeniski tiks izveidoti dažādās Latvijas
pašvaldībās. VVKAC Rīgā var saņemt vairākus Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts
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darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras pakalpojumus. Iespējams, ka jau tuvākajā laikā šīm valsts iestādēm
pievienosies arī citas, tā padarot valsts pakalpojumus arvien pieejamākus iedzīvotājiem.
Jāatzīmē, ka šo valsts iestāžu pakalpojumus joprojām var saņemt arī iestāžu esošajās
nodaļās/klientu apkalpošanas centros Rīgā un citur Latvijā. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

Seminārs par NVO gada pārskata sagatavošanu par 2014. gadu
11.02.2015. no plkst. 14.00 – 17.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu
ielas) notiks praktisks seminārs „NVO gada pārskata sastādīšana par 2014. gadu”.
Seminārs tiek organizēts laikā, kad nevalstiskajām organizācijām jāgatavo kārtējais
organizācijas gada pārskats. Turklāt ar 2015. gada 1. janvāri stājās spēkā vairākas
būtiskas izmaiņas nodokļu jomā un normatīvajos aktos. Nodokļu konsultante Sandra
Laķe seminārā stāstīs par vienkāršo un divkāršo grāmatvedību, inventarizācijas
jautājumiem, gada pārskata sastāvdaļām, bilanci, ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu,
administratīvo izdevumu pārskatu, gada pārskata revīziju un citiem saistītiem
jautājumiem. Pieteikties semināram var sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz
e-pasta adresi nvonams@riga.lv. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Izproti Eiropas Brīvprātīgo darbu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas un iestādes no visas
Latvijas, kurām iepriekš nav bijusi pieredze Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu
īstenošanā, pieteikties apmācībām jaunajām Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijām,
kuras notiks no šī gada 6. marta līdz 8. martam viesu namā Ogres apkārtnē. Apmācību
mērķis ir veicināt izpratni par EBD vērtībām saskaņā ar labas prakses principiem, EBD
vadlīnijām un EBD hartu, kā arī attīstīt nepieciešamās kompetences (zināšanas,
attieksmes, prasmes) kvalitatīvu EBD projektu īstenošanai. Apmācības notiks pilnas 3
dienas, tāpēc svarīgi, lai dalībnieks varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību
izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu jāsedz pašam/-ai.
Pieteikties apmācībām var līdz šeit 2015.gada 16.februāra plkst. 16:00! Vairāk
informācijas var atrast šeit.

radi! 2015
Šogad Radošās darbības nedēļā radi!2015 notiks no 9. līdz 15. martam! radi! kā sociālas
kustības virsmērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras
industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un
radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus. Šogad radi! kustība jau
piekto gadu aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un
darot.
Radošās darbības nedēļas organizatori un uzticamie sadarbības partneri aicina ikvienu
interesentu, neformālo iedzīvotāju grupu, institūciju, iestādi, organizāciju, uzņēmumu
Rīgā un visos Latvijas reģionos pievienoties radi! kustībai. Ja Tev ir ideja, kas atbilst šīs
kustības koncepcijai, kā arī iespējas un resursi to īstenot, pievienojies radi! domubiedru
platformai, bagātinot Radošās darbības nedēļas 2015. gada programmu. Pieteikumus ir
iespējams iesniegt līdz 20. februārim. Vairāk informācijas var atrast šeit.
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IV NVO INFORMĒ
Fonds meklē sabiedrisko attiecību speciālistu
Borisa un Ināras Teterevu fonds ir izsludinājis vakanci - sabiedrisko attiecību speciālista
vietai. Darba pamatpienākumi: plānot un organizēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem,
t.sk., reģionālajiem medijiem; uzturēt un attīstīt fonda mājas lapas un citu sociālo kontu
saturu sadarboties ar kolēģiem, sabiedrisko attiecību aģentūru, fonda atbalstīto projektu
īstenotājiem;
līdzdarboties
fonda
darbību
un
rezultātus
atspoguļojošu
pasākumu/materiālu sagatavošanā. Lūgums sūtīt motivācijas vēstuli un CV, iekļaujot
paplašinātu darba pieredzes aprakstu, uz e-pasta adresi: kolegis@teterevufonds.lv līdz
šā gada 28. februārim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

NVO TV pārraides šonedēļ
10.02.2015. plkst. 12.00 notiks interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. Pārraide būs
par Sievietēm, Iedvesmu un projektu "Sievietes, Eiropa un Demokrātija", kurš tiek
īstenots Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”, apakšprogrammā 1.3.
Jauniešu demokrātijas projekti. Projekta īstenošanā iesaistītas 4 valstis - Latvija, Itālija,
Francija un Vācija- un tā ietvaros Latvijā notika pētījums, aptauja, video intervijas,
fotosesija u.c. aktivitātes. Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā
piedalīsies projekta dalībnieces Izaugsmes konsultante un psiholoģe Zane Veinberga un
personāla attīstības un apmācību vadītāja Aija Draudiņa.
Savukārt, 10.02.2015. plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Latviešu valodas
apguves iespējām trešo valstu pilsoņiem, līdzšinējo praksi un izmantojamām metodēm.
Diskusijā piedalīsies pārstāvis no Latviešu valodas aģentūras, Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta, nevalstiskā sektora un trešo valstu valstpiederīgie.
Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera
„Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta „Daudzpusīgi risinājumi
sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Glābiet bērnus ziņo no ANO Ženēvā
Noslēdzies pirmais Latvijas Valsts NVO pārstāvju uzklausīšanas raunds Ženēvā, ANO.
Slēgtā, konfidenciālā 70. pirmssesijas sanāksmē tika prezentēti divu sabiedrisko
ziņojumu galvenie aspekti un iespējamie risinājumi un modeļi. Latvijas NVO Bērnu
Tiesību Tīkls (BTT) jau kopš 90-tiem gadiem sastāda ziņojumus ANO par bērnu tiesību
aizsardzības stāvokli valstī. Šoreiz tika izskatīts gan apvienotais ceturtais un piektais
kārtējais NVO BTT ziņojums, un otrais Bērnu Ziņojums ANO - abi par laika periodu no
2003. līdz 2014g. Glābiet bērnus ir NVO BTT koordinators un to pārstāvēja Inguna
Ebela, asoc. Prof., Glābiet bērnus valdes locekle, kā arī divi brīvprātīgie studenti. Vairāk
informācijas var atrast šeit.
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V PASAULĒ
Ko NVO nozīmē bitmonētas ieviešana?
Bitcoin jeb bitmonētas ir vienādranga apmaksas sistēma un ciparnauda, balstīta uz
atvērtā pirmkoda protokolu. Miljoniem cilvēku, uzņēmumu un bezpeļņas organizācijas
visā pasaulē, tagad izmanto bitmonētas, kopumā jau vairāk nekā 13 miljoni bitmonētas
ir apgrozībā. Kādi ir trešā sektora ieguvumi un riski saistībā ar bitmonētas izplatību?
WhoIsHostingThis.com ir izveidojis infografiku, kurā uzskatāmi ir parādīts kādu
pienesumu bitmonētas var dot nevalstiskajāmorganizācijām.

Iznācis ikgadējais pārskats par cilvēktiesībām pasaulē
World Report 2015 ir Human Rights Watch 25. ikgadējais pārskats par cilvēktiesību
praksi visā pasaulē. Tajā ir apkopoti svarīgākie cilvēktiesību jautājumu vairāk nekā 90
valstīs un teritorijās visā pasaulē. Ziņojums atspoguļo plašu pētniecības darbu, lai
samazinātu pārkāpumus un veicinātu cilvēktiesības. Ar pārskatu var iepazīties šeit.

Sieviešu organizācijas Afganistānā atceras pirmvēlēšanu solījumus
03.02.2015. Kabulā, Afganistānā desmitiem sieviešu devās ielās, lai protestētu pret
nevienlīdzīgu dzimumu pārstāvniecību parlamentā. Priekšvēlēšanu solījumos tagadējais
prezidents Ašrafs Ganī Ahmadzejs tika solījis nodrošināt taisnīgu dzimumu pārstāvību
politisku lēmumu pieņemšanā, viņš apsolīja izvirzīt vismaz četras ministres, tomēr
šobrīd tās ir trīs. Jāatzīmē, ka nesenajās vēlēšanās 38% no vēlētājiem bija sievietes.
Sieviešu tiesību aizstāvju grupas ir izstrādājušas sarakstu ar 21 kandidātēm, kas atbilst
ministrijas darba kritērijiem, vecumam, izglītības līmenim un prasmēm, tomēr
prezidents ir devis priekšroku citām kandidātēm. Aktīvisti ir aizdomas, ka tas ir darīts ar
mērķi izvirzīt vājākas kandidātes, cerot, ka viņām varētu neizdoties tikt galā ar
uzticētajiem pienākumiem. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Seko eLPA jaunumiem arī citur:
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elpa_riga
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
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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