26.11.2010. www.nvo.lv
I Latvijas Pilsoniskajā aliansē
II NVO sektorā Latvijā
III Pasaulē

I ALIANSĒ

Rīga dimd – iedzīvotāji runā!
24.11.2010. Rīgā, Kongresu namā notika Rīgas iedzīvotāju forums Rīga dimdiedzīvotāji runā! Pasākumā piedalījās aptuveni 250 cilvēki – Rīgas domes,
nevalstisko organizāciju, skolu pārstāvji un iedzīvotāji. Pasākumu atklāja Rīgas
mērs N.Ušakovs, kurš aicināja foruma dalībniekus nākt klajā ar priekšlikumiem
iedzīvotāju, NVO un Rīgas domes sadarbībai nākotnē. E.Aldermane, RD deputāte
norādīja, ka šis ir pirmais forums un viņai ir būtiski, ka arī RD deputāti izrāda
iniciatīvu un ir aktīvāki sarunās ar iedzīvotājiem. eLPA direktore R.Pīpiķe uzsvēra, ka
no foruma sagaida inovatīvus un reālus risinājumus sen neatrisinātiem
izaicinājumiem sadarbībā ar Rīgas domi. Pasākuma dalībnieki turpināja darbu
četrās darbnīcās: 1) līdzdalība pilsētvides sakārtošanā; 2) līdzdalība pašvaldības
lēmumu apspriešanā un pieņemšanā; 3) līdzdalība publisku pasākumu
organizēšanā un 4) līdzdalība sociālās vides uzlabošanā. Darbnīcu rezultātus
skatiet šeit. Foruma rezultātus apkopos RD izglītības, kultūras un sporta
departamenta darbinieki, kuri paredzējuši izstrādāt stratēģiju iedzīvotāju un
nevalstisko organizāciju sadarbībai ar domi. Būtiski atzīmēt, ka pasākuma
moderators H.Burkovskis forumam noslēdzoties uzsvēra, ka ideju ir daudz, tomēr
būtiski ir pašiem būt aktīviem un nodrošināt, ka idejas tiek īstenotas dzīvē.
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II LATVIJĀ
Piedalies konferencē par komunikāciju tehnoloģijām!
Latvijas informācijas un komunikācijas tehniloģijas asociācija organizē konferenci
par „IKT inovācijas un to loma efektivitātes celšanai valsts pārvaldē un biznesā”.
Konferencē tiks diskutēts par IKT konkurētspēju un citiem aktuāliem jautājumiem,
bet konferences mērķis ir veidot IKT attīstību Latvijā ilgtermiņā. Pasākums ir
paredzēts 3. decembrī, Radisson Blu Hotel Latvija, Rīgā. Ja Tevi interesē
konference, tad par pietikšanos un plašāku informāciju vari izlasīt šeit. Taču
pietikšanās ir līdz 26. novembrim – tāpēc pasteidzies!
Esi veselīgs un apmeklē!
Lieliska iespēja apmeklēt lekciju par Veselības politiku Latvijā un ES. Lekcija notiek
„Veselības mēneša” ietvaros 29. novembrī, plkst 15.00, ES mājas istabās,
Aspazijas bulvārī 28, 1st, Rīgā. Plašāku indormāciju vari lasīt šeit.
Apmeklē konferenci par jauniešu karjeru!
Valsts izglītības un attīstības aģentūra organizē konferenci „Karjeras attīstības
atbalsts jauniešiem – no politikas līdz īstenošanai”, uz kuru tiek laipni gaidīti
izglītības politikas veidotāji, novadu izglītības pārvalžu darbinieki, skolu direktoru
vietnieki mācību un audzināšanas darbā, ar nodarbinātību saistīto valsts iestāžu
pārstāvji kā arī sociālie partneri un profesionālās asociācijas. Konferences mērķis ir
diskutēt par jauniešu karjeras attīstību šobrīd, un tās norises vieta un laiks ir:
1.decembris, plkst 10.30, Kongresu nams, K. Valdemāra iela 5, Rīga. Plašāku
informāciju un pieteikuma anketu vari atrast šeit.
Veselības izglītība te un tagad!
Biedrība „Papardes Zieds” organizē konferenci „Jaunietis Latvijā: ārstēšana pēc 10
gadiem vai veselības izglītība tūlīt”. Ja konference Tev šķiet saistoša, tad esi laipni
aicināts piedalīties kā jaunietis, pašvaldības darbinieks, jaunatnes darba
koordinātors, nevalstiko organizāciju pārstāvis vai arī kā valsts institūciju pārstāvis.
Notikuma vieta un laiks: 2.decembris, Radisson Blu Daugava, Kuģu iela 24, Rīga.
Pietikšanās interesentiem ir līdz 30. novembrim, bet pieteikšanās anketu vari atrast
šeit.
NVO pārstāvi, sarosies!
Tev kā NVO pārstāvim vai līderim ir lieliska iespēja piedalīties apmācību seminārā
„Līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesos”. Ja esi aktīvs NVO pārstāvis,
kas ne tikai jau tagad čakli darbojas lēmumu pieņemšanā, bet arī nākotnē plāno
aktīvi iesaistīties, piemēram, pašvaldību komisiju lēmumu un citu nozīmīgu lēmumu
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pieņemšanā, tad esi laipni gaidīts 3. decembrī viesnīcā „Jelgava”, Zelta zālē, Lielā
iela 6, Jelgavā. Pieteikties vari līdz 1. decembrim pa e-pastu: kristine@zemgalei.lv
Konkurss par labklājības un sabiedrības attīstību
Organizācija Lielbritānijas Tirzdniecības Kamera Latvijā ir izsludinājusi projektu
konkursu. Projektam būtu jākoncnetrējas uz sekojiešiem tematiem:
maznodrošināto labklājības celšanu, labdarības attīstību vai, pilsoniskās
sabiedrības attīstību. Projekta iesniegšanas termiņš ir 10. decembrim, bet lai
saņemtu pieteikuma formu raksti uz e-pastu: info@bccl.lv
Piedalies seminārā par projektu rakstīšanu!
Organizācijas vai iestādes pārstāvji ir laipni aicināti uz semināru „Reģionālo
potenciālo projektu pieteikumu iesniedzēji”, kas tiek organizēts Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Seminārs ir plānots
divās vietās līdz ar to Tev ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko: 14. decembrī Daugavpilī, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils pilsētas domes, bet 15.decembrī
Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknes pilsētas domes. Pietiekties var pa epastu: giedrius.surplys@enpi-cbc.eu, bet plašāku informāciju vari atrast šeit.
Iespēja vadīt pētījumu
Tā kā 2011. gadā 23 Eiropas valstis veic vienotu pētījumu „Valsts integritātes
sistēmas novērtējums”, tāpēc organizācija „Delna” meklē šim pētījuma projektam
atbilstošu un kompetentu vadītāju. Par kandidāta prasībām un projektu plāšaku
informāciju vari lasīt šeit

III PASAULĒ

Ierosme Eiropas Iedzīvotājiem
Organizācija Pasaule darbībā (The World in action) informē, ka tiek lemts par
spēcīgu un jaunu demokrātisku instrumentu, kas verētu mainīt veidu, kā Eiropa
darbojas. Tāpēc tiek aicināti ES iedzīvotāju parakstīt petīciju, kas ir kā Eiropas
iedzīvotāju ierosme Eiropas Parlamentam. Šī aktivitāte arī ir kā iedzīvotāju
iesaistīšanās Eiropas Parlamenta darbībā. Ja esi ieinteresēts vairāk uzzināt par šo
petīcīju un piedalīties tajā, tad informāciju angļu valodā vari lasīt šeit.
NVO loma pasaulē
TRIALOG - NVO un individālo pārstāvju informatīvs portāls ziņo, ka ir iznācis
TRIOLOGu buklets 2010, kur tiek vērsta uzmanība uz NVO lomu un perspektīvu
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attīstību, kā arī NVO pasaulē. Ja vēlies uzzināt ko varāk, tad Tev ir iespēja lasīt
angliski šeit.
Par eLPA iepriekš izziņotajiem notikumiem un pasākumiem lasiet www.nvo.lv
Šo 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
Sūtītajai informācijai ir jābūt aktuālai un nozīmīgai pārējām Latvijas nevalstiskajām
organizācijām!
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
Šis elektroniskais ziņu izdevums „Nesēdi tumsā!” ir veidots ar Islandes, Lihtenšteinas un
Norvēģijas finansiālu atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, ar Latvijas valsts finansiālu
atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda un Tieslietu ministrijas Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas atbalsta programmas 2010 un Rīgas reģiona NVO resursu centra projekta
„Mēs ♥ NVO” un ietvaros.
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