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Pozitīvo sajūtu mirkļi no “Cilvēka izaugsmei Latvijā” apbalvošanas 

ceremonijas 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” kopā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā un 

ASV vēstniecība Latvijā jau ceturto reizi pasniedz balvu “Cilvēka izaugsmei Latvijā”. 

Šogad, Pateicības dienas vakariņu laikā, četrās kategorijās tika apbalvotas dažādu jomu 

organizācijas un privātpersonas par ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā. Ar 

Eiropas Komisijas atbalstu ir tapis video ar ieskatu apalvošanas ceremonijā. Aicinām 

iepazīties ar video šeit. 

Piparkūku indekss 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir izveidojusi 

indeksu svētku noskaņās - “Piparkūku indeksu”. Tā mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību 

uz to, cik neproporcionāli ir tēriņi par labu saldumiem, tā vietā, lai daļu no finansēm 

noziedotu kādai no 22 tūkstošiem nevalstisko organizāciju Latvijā. Oficiālā statistika un 

valsts iestāžu sniegtie dati liecina, ka vidēji viens iedzīvotājs gada laikā našķos noēd 69,24 

EUR, savukārt labdarībai atvēl tikai 4,77 EUR.  

Aicinām ikvienu ne tikai svētku laikā, bet arī visa gada garumā izvērtēt tēriņus un 

prioritātes,  un varbūt tomēr daļu no “piparkūku naudas” noziedot, lai palīdzētu kādai 

organizācijai, to pārstāvētajai jomai un mērķa grupai. 

 

Notikusi uzraudzības padomes sēde  

06.12.2017. notika Uzraudzības padomes Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem 

pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību 

veicināšana (diskriminācijas novēršana)” sēde. Padomes sēdē Sabiedrības integrācijas 

 

I ALIANSĒ 
 

 

 

 

 

 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=Fj8_sz_3ZPA


 

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

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

fonds sniedza informāciju par projekta “Dažādības veicināšana” ieviešanas progresu un 

par iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju noteikšanas procesa virzību. Tāpat sēdē 

tika prezentēts izmēģinājumprojekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas 

procesā” (gender budgeting) gala ziņojuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un 

pašvaldību budžeta procesos” projektu un pētījuma rezultāti.  

Izvērtējumā tika izmantots Aizkraukles novada pašvaldības budžeta kategorija  “Atpūta, 

kultūra, reliģija” un Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas projekts “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, 

kvalifikācijas paaugstināšana”. Rezultāti apstiprina, ka līdz šim neviens no šiem 

budžetiem nav skatīts finanšu pārdalei, balstoties uz dzimuma aspektu un to vajadzībām, 

tomēr pētījuma objekti atzina, ka veiktā analīze un izstrādātie priekšlikumi liecina par to, 

ka šo praksi ir nepieciešams pārskatīt. 

 

Tikšanās ar moldāvu NVO delegāciju 

12.12.2017. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga 

tiksies ar moldāvu NVO pārstāvjiem, kas vēlas izveidot Moldovā NVO un valsts 

pārvaldes sadarbības tīklu, lai pastāstītu praktisko pieredzi par interešu saskaņošanu, 

konfliktu risināšanu, konsensa panākšanu; lobēšanas un interešu aizstāvības stratēģijām; 

par komunikāciju ar biedriem. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse paplašinās 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” padome ir izskatījusi saņemtos pieteikumus 

pievienoties biedrībai un lēma uzņemt šādus jaunus biedrus: „Latvijas Rokmūzikas 

Asociācija”, “Latvijas Farmaceitu biedrība”, “Baltic International Kids Academy of Film 

Art”. Šobrīd eLPA apvieno 128 biedrus - organizācijas un privātpersonas. 

Šogad, 12.decembrī, notiks vēl viena neformāla Padomes sēde, lai atskatītos uz gada laikā 

padarīto un ieskicētu stratēģiskos plānus nākamajam gadam, kā arī, lai pavadītu laiku 

svētku noskaņās.   

 

Rīdzinieki aicina interaktīvi informēt par aktuālajiem procesiem Rīgā 

29.12.2017. Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, notika Rīgas iedzīvotāju forums 

“Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”. Jau astoto reizi Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departaments (RD IKSD) un biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

aicināja forumā piedalīties aktīvos Rīgas iedzīvotājus un diskutēt par galvaspilsētai 

svarīgiem jautājumiem.  

Foruma otrā daļā norisinājās diskusijas trīs darba grupās: Piederības sajūta Rīgai; 

Pilsoniskā līdzdalība Rīgā; Sabiedrības un pašvaldības komunikācija Rīgā. Darbnīcu 

dalībniekiem bija iespēja pašiem iesaistīties diskusijās par aktuālajiem jautājumiem. 

Foruma noslēgumā tika prezentētas darba grupas apspriestās idejas: 

1. Piederības sajūta Rīgai: darba grupa, kas veltīta Rīgas pilsētas iedzīvotāju 

sociālajai identitātei, piederības sajūtai pilsētai un tās apkaimēm, kā arī rīdzinieku 

uzskatiem par tiesībām un pienākumiem attiecībā uz pilsētu. 

2. Pilsoniskā līdzdalība Rīgā: darba grupa, kas veltīta Rīgas pilsētas iedzīvotāju 

pilsoniskajai līdzdalībai, to interesei un zināšanām, kā arī prasmēm un iespējām 

iesaistīties šajos procesos. 
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3. Sabiedrības un pašvaldības komunikācija Rīgā: darba grupa, kas veltīta Rīgas 

pilsētas iedzīvotāju informētībai par Rīgas pilsētas aktualitātēm, to viedoklis par 

informācijas pieejamību un piemērotību saskaņā ar pilsētnieku vajadzībām un 

vēlmēm. 

Foruma darba grupas rezultātu apkopojumu var atrast šeit. 

 

Aicinām Jūs aizpildīt nelielu aptaujas anketu, kurā lūdzam izteikt domas par šī gada 

forumu un sniegt ieteikumus nākamā gada forumam.  

Anketu var aizpildīt šeit. 

 

Rīgas iedzīvotāju forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departaments sadarbībā ar biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse. 
 

 

 

“Alia Visio Ropaži” aicināja uz pozitīvu dialogu 

Biedrība “Alia Visio Ropaži” sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un biedrību 

“Latvijas Pilsoniskā alianse” realizēja projektu “Latvija vieno.”  Projekta mērķis bija 

stiprināt Ropažu novada iedzīvotāju valstsgribu un piederības sajūtu Latvijai. Ar projekta 

palīdzību biedrība vēlējās  veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs un 

sekmēt iedzīvotāju savstarpēju  komunikāciju. Caur projekta aktivitātēm tika mēģināts 

veidot pozitīvu dialogu un komunikāciju starp vietējiem iedzīvotāju un patvēruma 

meklētājiem, kā arī iepazīstināt patvēruma meklētājus kaut nedaudz  ar Latvijas kultūru 

un vērtībām. Projekta aktivitātes atzinīgi novērtēja Patvēruma meklētāju izmitināšanas 

centra vadītājs, kā arī Ropažu novada pašvaldības administrācija. Novada domes 

priekšsēdētājs piedalījās kopā ar Silakroga ciema iedzīvotājiem Latvijas gaismas kontūras 

veidošanā, ar projekta palīdzību tika vecināta novada iedzīvotājiem Latvijas svētku 

sajūta, kā arī savstarpēja sapazīšanas.  Svētku piespraudes veidošana multifunkcionāljā 

centrā Tumšupe īpaši pozitīvas sajūtas radīja  bērniem. 

 

Projekts ir īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras 

ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots 

ir Latvijas Republikas valsts budžets. 

   
 

Spēļu spēlēšana aizrauj visus 

Biedrības “Cita Rīga” projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” 

īstenotais projekts “Mūsu Latvijas noslēpumi” ir projekts ar ilgtermiņa ietekmi uz 

sabiedrību.  Projekta laikā kopā ar dalībniekiem izstrādātā spēle, parāda, kas ir tās lietas 

un vietas, ko vēlas iepazīt Latvijā, un pats galvenais viņi vēlas iepazīt. To labi parādīja 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
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arī lielā interese par spēles izmantošanu gan no izglītības iestādēm, gan dažādiem 

publiskajiem pasākumiem. Tāpat arī izstrādātie veidi, kā pašiem dalībniekiem veidot 

savus ceļvežus caur ko iepazīt Latviju, tāpat arī pilsētas spēle. Lielformāta spēle “Mūsu 

Latvijas noslēpumi” galvenais uzdevums ir iepazīstināt sākumskolas vecuma bērnus ar 

Latvijas “noslēpumiem”, dažādām vēsturiski nozīmīgām vietām, radot izpratni par 

dažādiem kultūras pieminekļiem un vēstures notikumiem un to nozīmi Latvijas vēstulē.  

 

Projekts ir īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras 

ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots 

ir Latvijas Republikas valsts budžets. 

   
 

 

 
 

II ALIANSES BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS 
 

Jēkabpilieši senioru un 50+ gados 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” aicina apmeklēt Sociālās rehabilitācijas Dienas 

centru „Kopā būt”, Jaunā ielā 39i, Jēkabpilī. Dienas centrs rada apstākļus Jūsu brīvai un 

pilnvērtīgai pašizpausmei dažādās nodarbībās. Vēl ir dažas brīvas vietas, lai pieteiktos 

Jēkabpils pašvaldības finansētajiem   nodarbību apmeklējumiem tiem senioriem, kas 

deklarēti Jēkabpils pilsētā. Pieteikties un detalizētākai informācijai zvanīt pa telefonu 

26334547. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Gada noslēguma pasākumu 

Biedrība “Kurzmes NVO atbalsta centrs” aicina uz noslēguma pasākumu 15.decembrī 

Kuldīgas mākslas namā (1905.gada iela 6) plkst. 11:00. Pasākums ir atvērts un gaidīts 

ikviens interesents. No vienas organizācijas vēlams pieteikt ne vairāk kā 3 personas. 

Reģistrējiet savu dalību šeit vai sazinieties ar Inesi Siliņu, tel. 29811722. Pasākumam būs 

gan nopietnā, gan neformālā daļa. Pasākums tiks  organizēts jaunajā formātā – “NVO 

brančs”, kura laikā varēs gan klausīsieties , gan iepazīsieties viens ar otru. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Labākais latvijas izstāžu suns 2017 

Biedrība “Latvijas kinoloģiskā federācija” (LKF) informē, ka izstāžu komisija sāk 

pieņemt konkursa “Labākais Latvijas izstāžu suns 2017”, pieteikumus. Hendleriem  

aizpildīto Gada grāmatu un iesniegumu (brīvā formā), kur ierakstītas viņa ne vairāk kā 

10 izstāžu labākie rezultāti, jāiesniedz LKF birojā līdz 5.janvārim. Konkursa pieteikumus, 

sakarā ar Baltijas valstu Čempionu Čempionātu, uz kuru dosies arī, iespējams, kāds no 
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TOP labākajiem suņiem,  jāiesniedz LKF birojā līdz 2018.gada 10.janvārim.Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

Ziemas vegānsvētki 

15.12.2017. plkst. 19:00 biedrība “Dzīvnieku brīvība” aicina pievienoties “Ziemas 

vegānsvētku 2017” svinībām tējnīcā “Materia Tējas un sarunas”, Mūkusalas ielā 17. 

Pasākuma laikā varēs rast idejas svētku cienastam seitana gatavošanas meistarklasē, par 

ziedojumu iegādāties vegāniskas piparkūkas labdarības tirdziņā, pabūt svētku atmosfērā 

un baudīt indie folk grupas “Audru” koncertu. Pasākuma laikā darbosies piparkūku 

labdarības tirdziņš, kur par ziedojumu varēs iegādāties gardas un vegāniskas piparkūkas. 

Savukārt par vegānisku ēdienkarti un plašu tējas piedāvājumu būs parūpējusies tējnīca 

Materia Tējas un sarunas, kas arī ikdienā piedāvā baudīt vegāniskus ēdienus un dzērienus. 

Dalība pasākumā bez maksas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Ceļvedis, audzinot pusaudzi 

Nodibinājums “Centrs Dardedze” aicina sociālos darbiniekus, psihologus un pedagogus 

apgūt apmācību programmu „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP), lai vadītu apmācību 

un atbalsta grupas pusaudžu vecākiem.  Apmācību grupas dalībniekiem ir iespēja apgūt 

programmu, saņemot gan nepieciešamo teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas 

paralēli pašiem vadot vecāku grupas. Tie, kuri būs apmeklējuši 90% kursa nodarbību un 

sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecinājumu, kas dod tiesības 

vadīt vecāku apmācību grupas „Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Kopā paredzētas 7 

nodarbības. Apmācību cena vienai personai EUR 399 par visām 7 nodarbībām. 

Nodarbību datumi: 06.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05., 22.05., 05.06.2018. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

Sākusies labdarības kustība “Eņģeļu koks”. 

Decembrī visā Latvijā norisinās Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības labdarības kustības 

“Apsnieg eņģeļu koks” aktivitātes. Šīs kustības mērķis ir gan aktualizēt bērnu paliatīvās 

aprūpes problemātiku, pievēršot sabiedrības uzmanību neizārstējami slimu bērnu dzīves 

kvalitātei, gan vākt ziedojumus pilnvērtīgai multiprofesionālas palīdzības sniegšanai 

pacienta dzīvesvietā. Labdarības kustības ietvaros līdz 31. decembrim Apotheka aptieku 

tīklā visā Latvijā notiek ziedojumu vākšanas kampaņa “Dāvā iespēju dzīvot mājās, nevis 

slimnīcā”, tāpat sadarbībā ar Latvijas apģērbu zīmolu BlackSwan par ziedojumiem bērnu 

paliatīvās aprūpes nodrošināšanai iespējams iegādāties speciāla dizaina krekliņus, bet 

Pirmajos Ziemassvētkos 25. decembrī  Rīgas Doma baznīcā jau piekto gadu notiks 

sirsnīgs labdarības koncerts “Apsnieg eņģeļu koks”. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

Izstāde par dzīvi pirms interneta  

08.12 – 04.02.2018. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar ABLV Charitable 

Foundation organizē izstādi „TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms 

interneta. Pēdējā paaudze”. Tā vēstīs par neseno pagātni, kad sevis paša un citu meklējumi 

notika analogā, nevis digitālā vidē. Sagaidāms, ka izstāde raisīs daudz un dažādas atmiņas 

vidējās un vecākās paaudzes skatītājos, savukārt interneta laikmetā uzaugušajiem tā būs 

maz zināma, bet intriģējoša pasaule, kuru atklāt. Izstāde ļaus arī iepazīt māksliniekus, 

kuru veikumu pieskaita nozīmīgam pagrieziena punktam mūsdienu mākslas vēsturē un 
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Ģertrūdes iela 19/21–3, Rīga, LV – 1011, tālr. 67846464, fakss: 67846466, skype: elpa_riga 

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

kas Latvijā būs redzami pirmo reizi, piemēram, Ons Kavara (On Kawara), Džons 

Baldesari (John Baldessari), Elans Kaprovs (Alan Kaprow), Marta Rozlere (Martha 

Rosler), Dīters Rots (Dieter Roth). Izstādes veidošanā iesaistījušies arī pazīstami jaunākās 

paaudzes latviešu mākslinieki Andrejs Strokins, Viktorija Eksta un Ingrīda Pičukāne, kas 

strādā ar nesenās vēstures atstātā mantojuma savdabībām. Vairāk informācijas var atrast 

šeit. 

Publicēts ziņojums  

04.12.2017. klajā nāk ziņojums “Nodokļu spēles – sacensības par zemākajām likmēm: 

Eiropas loma netaisnīgas starptautiskās nodokļu sistēmas uzturēšanā”, kas ietver 

padziļinātu 17 Eiropas Savienības valstu (tai skaitā Latvijas) un Norvēģijas nodokļu 

sistēmu analīzi. Pētījumu izstrādāja 22 Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas 

Eurodad vadībā. Latvijas sadaļu izstrādāja biedrība “Latvijas Platforma attīstības 

sadarbībai”, balstoties uz Finanšu ministrijas sniegto informāciju un publiski 

pieejamajiem datiem. Ziņojums atklāj, ka pusei no pētījumā ietvertajām valstīm ir 

satraucoši augsts nelabvēlīgu nodokļu prakšu skaits, kuras starptautiskās kompāniijas var 

izmantot, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

Tiks izstrādāts sociālās uzņēmējdarbības e-apmācību modulis 

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) 2017.gada septembrī sadarbībā ar sociālās 

uzņemējdarbības jomu atbalstošām organizācijām no Krievijas (Kaļiņingradas), Polijas 

un Dānijas uzsāka projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” 

īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu ministru padomes (Nordic Council of 

Ministers) līdzfinansējumu un ilgs vienu gadu. Projekta vispārējie mērķi ir veicināt 

sociālās uzņēmējdarbības attīstību Baltijas jūras reģionā, nodrošinot izglītības, sadarbības 

tīklu un labākās prakses apmaiņas iespējas Baltijas jūras reģiona apgabalos. Paredzams, 

ka šāda pieeja sniegs ilgtermiņa ilgtspējīgu ietekmi un paaugstinās iedzīvotāju 

ekonomisko aktivitāti Latvijā, Polijā un Krievijā (Kaļiņingradas apgabalā), izmantojot 

zināšanu nodošanu no Dānijas, tiešsaistes e-kursa un sociālās uzņēmējdarbības 

platformas Baltijas jūras reģionam. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

 

 

 

ES mājā notiks radoša Igaunijas Ziemassvētku darbnīca 

Lai iepazītu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Igaunijā un gūtu svētku gaidīšanas 

prieku, tiek aicināts ikviens interesents 20. decembrī plkst. 17.00 Eiropas Savienības 

mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā apmeklēt darbnīcu „Igaunijas Ziemassvētki”. Par svētku 

tradīcijām Igaunijā stāstīs Aiva Plauča, Rīgas Igauņu pamatskolas skolotāja. Kopā ar 

skolēniem viņa vadīs arī radošo darbnīcu, kurā varēs izgatavot apsveikuma kartītes, kā 

arī dekorus no dzijas. Tiks uzburta svētku sajūta, klausoties igauņu Ziemassvētku mūziku 

un baudot karstos dzērienus. Pasākumā gaidīti gan pieaugušie, gan bērni. Pieteikties var 

 

III LATVIJĀ 
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šeit. Pasākums ir bezmaksas. Pasākums tapis, atzīmējot Igaunijas prezidentūras 

noslēgumu Eiropas Savienības Padomē. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

Atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gads 

07.12.2017. Eiropas Savienības (ES) Kultūras foruma ietvaros tika atklāts 2018. gads kā 

Eiropas Kultūras mantojuma gads. Eiropas Kultūras mantojuma gads ir iecerēts ar mērķi 

mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt 

izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas ģimenei. Visa gada laikā neskaitāmi notikumi 

visā Eiropā būs veltīti tam, lai mudinātu Eiropas kultūras mantojumā dalīties un novērtēt 

to kā kopīgu resursu, lai uzlabotos izpratne par kopīgu vēsturi un bagātībām, lai cilvēki 

labāk izjustu piederību Eiropai un lai Eiropas kultūras mantojums tiktu labāk sargāts, 

saudzēts, lietots, izprasts un popularizēts.Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Izsludināts projektu konkurss 

Eiropas Komisija izsludina Eiropas Savienības (ES) programmas “Radošā Eiropa” 2017. 

gada Eiropas sadarbības projektu konkursu. Šī gada konkurss paredz diva veida atbalsta 

aktivitātes: Atbalsts maza un liela mēroga sadarbības projektiem (atbilstoši konkursiem, 

kas noritējuši līdz šim); atbalsts Eiropas kultūras mantojuma gadam veltītiem projektiem. 

Kultūras mantojuma gada projektu konkursā ir jāparedz aktivitātes, kas ir saistītas ar: 

Eiropas piederības sajūtas veicināšanu; Kultūras mantojums kā iedvesma laikmetīgās 

mākslas aktivitāšu īstenošanai un inovāciju radīšanai un kultūras mantojuma un citu 

kultūras un radošo sektoru mijiedarbības stiprināšanu. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2018” 

10.12.2017. Mārupes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mārupe – mūsu 

mājas 2018”. Projektu īstenošanai katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2000 eiro 

finansējumu vai līdzfinansējumu maza mēroga sabiedriska labuma infrastruktūras 

izveidei vai aktivitātes īstenošanai. Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts 

pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par 

valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzīves vides 

kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, 

paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu 

projektu īstenošanā. Tiek aicināti iesniegt projekta ideju novada un novadnieku dzīves 

uzlabošanā ikvienam interesentam – privātpersonām un sabiedriska labuma 

organizācijām. Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami domes darba laikā no 

2017.gada 10. novembra plkst. 9:00 līdz 2018. gada 11.janvāra plkst. 17:00. Vairāk 

informācijas var atrast šeit. 

 

 
 

IV NVO INFORMĒ 
 

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta  

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai 
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attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana 

saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes 

novada iedzīvotājiem”. Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49. 

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018. Vairāk informācijas 

var atrast šeit. 

 

Pasākums par projektiem, idejām un pieredzi - “Erasmus+ brančs” 

16.12.2017. plkst. 11.00 nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” aicina interesentus 

pieteikties informatīvam pasākumam “Erasmus+ brančs”. Pasākumā būs iespēja iepazīt 

citu organizāciju pārstāvjus, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas par sadarbības 

veidošanas un starptautiskās iniciatīvas, jauniešu apmaiņu un apmācību projektiem, kā 

arī saņemt informāciju par “Erasmus+” programmu,  Eurodesk, Eiropas Jaunatnes portālu 

un citām iespējām jauniešiem. Pasākuma mērķis ir informēt un iedrošināt dalībniekus 

izmantot programmas „Erasmus+” piedāvātas iespējas, veicinot dalībnieku izpratni par 

ES finansētās programmas aktivitātēm jaunatnes jomā un veicinot efektīvu un oriģinālu 

projektu organizēšanu. Pieteikšanās pasākumam līdz 13. decembrim, aizpildot 

pieteikumu šeit. Pasākums ir bez maksas. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Pētījums par Latviešu reliģiju 

Biedrība “Latvijas Folkloras biedrība” informē, ka Latvijas Kultūras akadēmijā tiek 

veikts pētījums ar mērķi izzināt latviešu reliģijas redzējumu Latvijas sabiedrībā.  Šī anketa 

ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketas aizpildīšanas laiks - 

līdz 6 minūtēm. Pētījuma anketu var aizpildīt šeit. 

 

Tiek meklēti praktikanti 

Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Cat Care Community” informē, ka meklē praktikantu 

žurnālistikas jomā. Biedrība  regulāri raksta rakstus par dzīvniekiem, it īpaši kaķiem. 

Biedrība var piedāvāt: sagatavot regulārus rakstus par visu, kas saistīts ar dzīvniekiem, 

reportāžu veikšanu, press-relīzes sagatavošanu, sludinājumu un mārketinga rakstus 

sagatavošanu, kā arī ziņu portālu vadīšana www.pukainis.lv lapā (sagatavot rakstus ziņu 

portālam). Pukainis.lv - ir Latvijas patversmju un biedrības datubāze, kur var ne tikai 

atrast dzīvnieku, kuram vēlies palīdzēt, bet arī lasīt aktuālas ziņas no dzīvnieku dzīves. 

Ar biedrību var sazināties: e-pasts: pukainis.lv@gmail.com;   

catcare.community@gmail.com. Vairāk informācijas par biedrību var atrast šeit. 

 

 
 

 

V PASAULĒ 
 

National Child Development Study rīko konferenci  

08.03.-09.03.2018. National Child Development Study (NCDS) rīko konferenci, lai 

atzīmētu 60 gadu jubileju. Galvenie runātāji: Profesors Richard Blundell un Barbara 
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Maughan. Līdz 05.01.2018. tiek aicināts nominēt par “vislabāko” dokumentu, kas ir 

publicēts izmantojot  NCDS. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Tiek aicināts piedalīties pasākumā 

15.12.2017. plkst. 17.30. Eiropas studentu forums (AEGEE) aicina uz ziemas 

sagaidīšanas pirms svētku pasākumu. Tiks nodrošināti uzkodas un dažādi dzērieni. 

Pasākums notiks AEGEE mājā (Rue du Noyer 55, Briselē). Reģistrēties var šeit.  

 

 

eLPA jaunumi arī citur: 
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