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Piesakies akcijai „Mazais Pilsonis” – 2011! 
Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse uzsāk jaunu akciju „Mazais Pilsonis”. Akcijas 
galvenais mērķis ir veidot bērnos un jauniešos izpratni par to, ko dara biedrības un 
nodibinājumi, kā arī interaktīvā veidā atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar 
pilsonisko līdzdalību. Tādēļ aicinām pieteikties NVO no Rīgas plānošanas reģiona, 
kuras vēlētos laika posmā no š.g. 31. - 6.novembrim apmeklēt skolas un 
pastāstīt vairāk skolēniem par NVO un arī savas organizācijas aktivitātēm! Piesaki 
savu NVO dalībai akcijā, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv līdz 05.10.2011. 
Atvainojamies, iepriekšējā paziņojumā izsludinājām neprecīzus datumus! 
Aktivitāte tiek īstenota projekta „Esi aktīvs NVO!“ ietvaros, kuru finansē 
Sabiedrības integrācijas fonds grantu shēmā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas 
atbalsta programma 2011". 
  

 

eLPA reaģē uz laikraksta „Diena” komentētāja izteikumiem 

Ivars Āboliņš š.g. 28.septembra laikraksta „Diena” komentārā „Pašu vājums” 

nevalstisko sektoru nosauc vairākos daiļskanīgos apzīmējumos – „par totāli vāju”, 

„bezzobainu” un pat „impotentu”. Latvijā laikam ir tipiski „blusas meklēt cita kažokā 

vai „akmeni mest otra dārziņā”, ja apnicis vainot visās Latvijas problēmās ierēdņus, 

politiķus un pie varas esošos, tad jāmeklē cits vainīgais un kādēļ tas nevarētu būt 

nevalstiskais sektors Latvijā?! Lasi eLPA atklāto vēstuli šeit. 

 

 

Tev ir ko teikt par drošību Rīgā? Nāc un diskutē! 

Lai noskaidrotu, vai Rīga ir droša rīdziniekiem, aicinām Tevi pieteikties uz ideju 

brokastīm „Vai Rīga ir drošības meka?”, kas notiks 6.oktobrī no plkst.9.30-11.00, 

 
 

I ALIANSĒ 
 

http://www.nvo.lv/advert.php?adid=769&lang=lv
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/files/RR_gramatzime_30.09.2011.pdf
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/files/eLPA_atklata_vestule.pdf
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eLPA biroja telpās (Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga). Aicinām Tevi līdz 3.oktobrim 

pieteikt dalību ideju brokastīm par drošības tēmu Rīgas pilsētā. Esi aicināts pieteikt 

dalību eLPA biroja administratorei Madarai Kanastai pa e-pastu: madara@nvo.lv vai 

telefoniski: 67846467.  
Aktivitāte tiek īstenota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta finansiālu atbalstu projekta „Tilts 2011” ietvaros. Projekts tiek 

līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.  

 

 

NVO inkubatora darbība tuvojas noslēgumam 

Šodien, 30.septembrī, notika kārtējā NVO inkubatora dalībnieku tikšanās. Tikšanās 

reizē dalībnieki intensīvi strādāja pie organizāciju stratēģiskiem jautājumiem, lai 

atrisinātu iekšējās komunikācijas un sadarbības sasāpējušos jautājumus, gan arī ar 

aktivitāšu sekmīgu ieviešanu saistītu problemātiku. Organizācijas dalījās pieredzē 

ar darbību NVO inkubatora ietvaros, minot gan pozitīvo iespaidu, kas iegūts no citu 

dalībnieku un eLPA pieredzes, gan arī iezīmējot iespējas NVO inkubatora darbībai 

turpmāk. Tikšanās noslēgumā organizācijas konsultējās ar grāmatvedi par nodokļu 

jautājumiem un dažādiem grāmatvedības uzskaites aspektiem. Katrs NVO 

inkubatora dalībnieks ir cītīgi strādājis sava uzstādītā mērķa sasniegšanā. Jau 

pavisam drīz informēsim Tevi par NVO inkubatora dalībnieku lielajiem 

sasniegumiem!  

 

 

Preiļos notiks apmācības par interešu aizstāvību lēmumu pieņemšanas procesā 

Š.g. 11.oktobrī Preiļos notiks apmācības „Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas 

procesā", ko vadīs eLPA direktore Rasma Pīpiķe un politikas koordinatore Inta 

Šimanska. Apmācības notiks no plkst. 10:00 - 17:00 Preiļu NVO centrā. Aicinām 

Preiļu NVO pārstāvjus pieteikties apmācībām līdz 7.oktobrim rakstot Inetai 

Liepniecei uz e-pastu preilinvo@inbox.lv vai zvanot uz 26636243. Ar apmācību 

programmu iespējams iepazīties šeit. Apmācības ir projekta ELPA - Efektīva 

Līdzdalība un Partneru Atbildība aktivitāte. 

 

 

Kas Tev NVO liekas interesants?! 

Aicinām organizācijas atsūtīt dažādus interesantus faktus par nevalstisko sektoru. 

Piemēram, vai zināji, ka NVO gadā par apgrozīt 200 miljonus latu? Iesūtītā 

informācija tiks izmantota informatīva bukleta izveidei. Sūti savus interesantos 

faktus uz alianse@nvo.lv līdz š.g. 5.oktobrim. Esi aktīvs NVO! 

 

 

NVO samita atskaņās 

Pagājušās nedēļas nogalē saņēmām pateicības vēstuli no Ķekavas novada domes 

par ieguldījumu, sniegto atbalstu un līdzdalību festivāla VIA Ķekava 2011 

īstenošanā. Vēstulē pausta cerība, ka festivāls ir sākums ilggadējai tradīcijai. eLPA 

arī cer, ka NVO samits Ķekavā nepaliks vienas reizes pasākums un kļūs par 

nozīmīgu un gaidītu pasākumu NVO sektorā Latvijā! 

 

 

mailto:madara@nvo.lv
mailto:preilinvo@inbox.lv
http://www.nvo.lv/files/Programma_Preili.pdf
mailto:alianse@nvo.lv
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Valdība apstiprina Sabiedrības veselības pamatnostādnes 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam akcentē principu 

„veselība visās politikās”, kas paredz arī citu nozaru iesaistīšanos un līdzatbildību 

par sabiedrības veselības saglabāšanā, uzlabošanā un atjaunošanā. Ievērojot šo 

principu, pamatnostādņu projekta izstrādē tika iesaistītas praktiski visas ministrijas, 

kuras sniedza priekšlikumus, kā arī Pasaules Veselības organizācijas eksperti. 

Turklāt Sabiedrības veselības pamatnostādnes nosaka precīzus virzienus kādā 

jāveido sabiedrības veselības politika, lai saglabātu Latvijas iedzīvotāju veselību, kā 

rezultātā pagarinātos iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums, bet nodzīvotie gadi 

būtu pēc iespējas veselīgāki. To plānots panākt, uzlabojot slimību profilaksi un 

palielinot veselības veicināšanas lomu, kā arī attīstot veselības aprūpes pieejamību 

un kvalitāti. Lasi vairāk šeit. Iepazīsties ar pamatnostādnēm šeit. 

 

 

Piedalīties fokusgrupu diskusijās par ES fondu komunikācijas jautājumiem 

NVO ir aicinātas piedalīties fokusgrupu diskusijās par ES fondu komunikācijas 

jautājumiem, ko organizē SIA „Safege Baltija” Finanšu ministrijas uzdevumā. 

Paust savu viedokli par sekojošiem jautājumiem: 

 cik nevalstiskās organizācijas ir informētas par iespēju pieteikt projektus un 

saņemt ES fondu finansējumu, 

 ko būtu nepieciešams uzlabot, lai sabiedrību labāk informētu par ES fondu 

pieejamību. 

Sīkāka informācija par fokusgrupas diskusiju laikiem un norisies vietām ir pieejama 

šeit. Ja Tev vai Tavas organizācijas pārstāvim ir interese piedalīties šajā diskusijā, 

sazinies ar Janu Priednieci, sūtot ziņu uz e-pastu jana.priedniece@safege.lv vai arī 

zvanot t.67333092. 

 

 

Lūgums atsaukties NVO, kas izmanto vēstules kā līdzekļu piesaistes metodi 

Valda šobrīd izstrādā kvalifikācijas darbu Vidzemes Augstskolas programmā 

Tulkotājs; tēmas nosaukums ir „Labdarības valoda līdzekļu piesaistes vēstulēs 

(fundraising letters)  LV un USA salīdzinošā analīze”, un praktiskajai daļai viņai ir 

nepieciešami izejas dati par Latviju. Tāpēc Valda lūdz tās NVO, kas nodarbojas ar 

ziedojumu vākšanu un šim mērķim izmanto līdzekļu piesaistes vēstules, atsaukties 

šim pētnieciski labu nodomu vadītajam uzsaukumam un atsūtīt divas vēstules uz e-

pastu valda.jurane@va.lv līdz 9. oktobrim. Vēstules var būt adresētas gan vienam 

noteiktam saņēmējam, gan tās var būt "masu" vēstules. Konkrēti personīgie dati 

(piem., saņēmēja, sūtītāja vārds u.tml.) viņai nav jāzina, taču pārējo vēstules 

struktūru un valodu lūgums atstāt neskartu. Valda no sirds ceru uz Tavu vēlēšanos 

un varēšanu dot ieguldījumu filantropijas dziļākā izpratnē un no savas puses apsola 

 

 
 

II LATVIJĀ 
 

http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2011gads/09/270911-vm-15/
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=121&id=834
http://www.nvo.lv/files/Uzaicinajums_NVO.pdf
mailto:jana.priedniece@safege.lv
mailto:valda.jurane@va.lv
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konfidencialitāti, ētikas principu ievērošanu un profesionālu datu apstrādi. Ja 

interesēs – arī rezultātus.  

 

 

Izveidota Nevalstisko organizāciju izglītības informācijas sistēma 

Biedrība "Montessori bērnu māja" projektā "Izglītības nozarē iesaistīto NVO 

administratīvās kapacitātes celšana" ar līguma ir izveidojusi Nevalstisko 

organizāciju izglītības informācijas sistēmu. Informācijas sistēma ir veidota ar mērķi 

izmantot informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas radīt inovatīvus risinājumus, 

kas sekmētu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, un tā ir plānota kā 

aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas tīkls, kura darbību pārvalda biedrība 

„Montessori bērnu māja”. Šajā izglītības informācijas sistēmā ir iespējams 

pirmajiem uzzināt par jaunajiem likumdošanas aktiem izlgītības sfērā, iepazīties ar 

Valsts un pašvaldību piedāvātajiem publiskajiem pakalpojumiem, piekļūt 

dokumentu paraugiem, izteikt savu viedokli un aplūkot sadaļu 

"Montessori". Reģistrēties Nevalstisko organizāciju izglītības informācijas sistēmā 

vari šeit.   

 

 

Jauna rokasgrāmata brīvprātīgā darba efektīvākai organizēšanai.  

Biedrība „brīvprātīgais.lv” ir sagatavojusi informatīvu materiālu „Brīvprātīgā darba 

organizēšanas rokasgrāmata. 7 soļi.” Rokasgrāmata ir praktisks ceļvedis 

nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām darbam ar 

brīvprātīgajiem, sniedzot padomus par to, kā atrast, atlasīt, piesaistīt, apmācīt un 

noturēt brīvprātīgos. Rokasgrāmata elektroniskā veidā pieejama 

www.brivpratigais.lv sadaļā Bibliotēka. Sazinoties ar biedrību „brīvprātīgais.lv” ir 

iespējams iegūt Rokasgrāmatas drukāto versiju, sūtiet e-pastu 

brvipratigais@brivpratigais.lv. Lasi vairāk šeit. 

 

 

Pieejama rokasgrāmata brīvprātīgā darba organizēšanai pašvaldību iestādēs 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir sagatavojis un izdevis 

rokasgrāmatu pašvaldību darbiniekiem „Brīvprātīgā darba organizēšana 

pašvaldībā”. Rokasgrāmata ir domāta ikvienam pašvaldību un to padotības iestāžu 

darbiniekam, lai atvieglotu brīvprātīgo iesaistīšanu, koordinēšanu un vadīšanu, 

attīstot kvalitatīvu brīvprātīgo darbu! Rokasgrāmatas pirmajā daļā tiek sniegt 

vispārējais ieskats par to, kas ir brīvprātīgais darbs un kāpēc pašvaldībai varētu būt 

noderīgi piesaistīt brīvprātīgos un sniegts pārskats par brīvprātīgā darba situāciju 

Latvijā kopumā. Rokasgrāmatas otrajā daļā tiek sniegti praktiski padomi gan par 

juridisko pamatu brīvprātīgo darbam pašvaldībā, gan par brīvprātīgo piesaisti, 

sagatavošanu, brīvprātīgo darba organizēšanu un izvērtēšanas metodēm. 

Informācija ir pieejama šeit. Iepazīsties ar rokasgrāmatas saturu šeit. 

 

 

Pētījums par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām 

Iepazīsties ar V.Kalniņa un G.Litvina pētījumu „Augošas vērtības meklējumos. Valsts 

un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses izvērtējums”. Pētījumā ir 

aplūkota Latvijas valsts un Rīgas pašvaldības rīcībpolitika attiecībā uz tām 

http://www.montessori.lv/
http://www.emontessori.lv/
http://www.emontessori.lv/eiro/user/register
http://www.brivpratigais.lv/
http://www.brivpratigais.lv/
mailto:brvipratigais@brivpratigais.lv
http://www.nvo.lv/files/brivpratiga_rokasgramata.pdf
http://www.iksd.riga.lv/public/index.html
http://www.iksd.riga.lv/public/38870.html
http://www.iksd.riga.lv/upload_file/IKSD_pievienotie/2011_9/Brivpratiga%20darba%20organizesana%20pasvaldiba2.pdf
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piederošajām kapitālsabiedrībām un to pārvaldību. Turklāt analizēta valstij pilnībā 

piederošo, kā arī Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē esošo kapitālsabiedrību 

izlase (iekļauta arī viena daļēji valstij un daļēji Rīgas pašvaldībai piederoša 

sabiedrība). Visbeidzot ir sniegts ieskats, kā aplūkojamie jautājumi ir risināti 

vairākās citās Eiropas valstīs. Pētījumā fiksētais stāvoklis atbilst 2010.gada 

beigām. Pētījums ir pieejams šeit. 

 

 

 

  
III NVO INFORMĒ 

 

 

„Dzīvības koks” uzsāk jaunu iniciatīvu – atbalsta grupas pacientiem 

Oktobrī, kad pasaulē tiek atzīmēts Krūts veselības mēnesis, onkoloģisko pacientu 

atbalsta biedrība „Dzīvības koks” uzsāk jaunu iniciatīvu – atbalsta grupas 

pacientiem. Šī iniciatīva ir kā turpinājums onkoloģisko pacientu rehabilitācijas 

nometnēm „Spēka Avots”, kas notikušas jau trīs gadus, un to mērķis ir palīdzēt 

atgriezties sociālajā dzīvē. Dalība atbalsta grupās ir bezmaksas! Lai piedalītos 

atbalsta grupās, nepieciešama apņēmība un vēlme satikt citus cilvēkus ar līdzīgām 

problēmām. Grupas tikšanās notiks katru otro ceturtdienu, sākot ar 6.oktobri, 

pulksten 18:30 biedrības mītnes vietā Melnsila ielā 13-1, Rīgā. Uz grupas 

nodarbībām iepriekš jāpiesakās, rakstot uz e-pastu dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv 

vai zvanot pa tālruni 67625339. 

 

 

Mācīties labā kompānijā aicina seniorus Liepājā 

Ar Liepājas Novada fonda un uzņēmuma „Liepājas papīrs” atbalstu š.g. 29. 

septembrī pulcējas seniori, lai kopīgi pavadītu laiku, dalītos pieredzē, uzzinātu un 

iemācītos jaunas prasmes. Šajā reizē senioru klubiņš uzņēmuma „Liepājas papīrs” 

mazajā zālē plkst 16.00 savā pulkā aicina jaunus domubiedrus, kuri vēlas 

iemācīties ko jaunu rokdarbu jomā. Līdztekus jaunus dalībniekus aicina 

jaundibinātais vokālais ansamblis, kura pirmā uzstāšanās paredzēta jau novembrī. 

Šādas neformālas vakarēšanas un jautri pasākumi paredzēti katru mēnesi. Tiek 

aicināts ikviens, kas sirdī jūtas jauns un vēlas iegūt labu kompāniju un zināšanas. 

Par sīkāku informāciju jāsazinās pa telefonu 25904703. Lasi vairāk šeit. 

 

 

Projekta “Nākotne bez robežām” noslēguma nometne Ventspilī 

No š.g. 29.septembra līdz 2.oktobrim Ventspilī norisināsies projekta „Jaunas 

biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” noslēguma 

nometne. Nometnes mērķis ir stiprināt pierobežas teritorijā dzīvojošo jauniešu 

sadarbību. Nometnes  ietvaros projektā iesaistītie jaunieši darbosies darba grupās 

un gatavos ieteikumus, kā attīstīt uzņēmējdarbību un reģionālo attīstību. Lasīt 

vairāk šeit. 

 

 

 

http://politika.lv/index.php?f=1651
mailto:dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv
http://www.lnf.lv/
http://www.nvo.lv/files/seniori_Liepaja.pdf
http://www.nvo.lv/files/PR_Nosleguma_nometne_LV.pdf
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Lopkopji nav mierā ar piena cenu veikalā  

Š.g. 27.septembrī notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

piena nozares darba grupa. Daudz tika runāts par situāciju piena nozarē pasaules 

piena ražošanas lielvalstīs un to ietekmi uz Latvijas piena tirgu, par statistikas 

rādītājiem Baltijas valstīs, par prognozēm piena tirgū dažādu apstākļu ietekmē, kā 

arī par piena cenām mūsu ražotājiem. Piena ražotāji un LOSP dalīborganizāciju 

vadītāji ir apkopojuši spēkus, lai rastu risinājumus nu jau samilzušajām problēmām 

piena nozarē. Neziņu un satraukumu vieš arī jaunu spēlētāju ienākšana piena 

pārstrādē Latvijā, atliek cerēt, ka tas paaugstinās pārstrādes rūpniecības 

efektivitāti, sakārtos loģistiku un arī veicinās pozitīvu izaugsmi piena nozarē Latvijā. 

Lasi vairāk šeit. 

 

 

  
IV PASAULĒ 

 

 

Kas veido un uztur aktīvu pilsoniskumu? 

Lielbritānijā ir izdots pētījums „Ceļš uz līdzdalību: Kas veido un uztur aktīvu 

pilsoniskumu?” Pētījumā ir uzsvērts, cik svarīga ir institūciju un organizāciju veidotā 

vide, kur iedzīvotājiem iesaistīties. Ziņojumā ir vairākas rekomendācijas 

nevalstiskām organizācijām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, valsts un 

pašvaldību institūcijām, lai tās uzlabotu un attīstītu iedzīvotāju līdzdalību. Ziņojums 

pievēršas arī šķēršļu likvidēšanai iedzīvotāju līdzdalībai, jo tas ietekmē iedzīvotāju 

motivāciju un vajadzības līdzdarboties. Iepazīsties ar pētījumu angļu valodā šeit. 

 

 

Novēro vēlēšanas Nikaragvā 

Eiropas Komisija aicina pieteikties vēlēšanu novērošanai Nikaragvā. Iespējams 

pieteikties dažādu amatu un pienākumu veikšanai. Iepazīsties ar aicinājumu 

pieteikties šeit. Veicamajiem uzdevumiem šeit. Plašāku informāciju meklē šeit.  

 

 

Jauns likums Kombodžā bargi vēršas pret NVO 

NVO Kambodžā lobē Austrālijas valdību, lai palīdzētu aprurēt jaunu likumprojekta 

iniciatīvu, kas nosaka ierobežot Nvo darbību un vārda brīvību. Lasi vairāl rakstā 

angļu valodā šeit. 

 

 

Veido 2011.gadu par neaizmirstamu sociālajam biznesam! 

No š.g. 10.-12.novembrim Vīnē, Austrijā notiks Starptautisks sociālā biznesa 

forums, kura galvenais mērķis ir motivēt jaunus cilvēkus visā pasaulē palīdzēt 

sasniegt ANO tūkstošgades mērķus līdz 2015.gadam. Sīkāku informāciju meklē 

šeit. 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/
http://www.nvo.lv/files/PR_lopkopjus_neapmierina_piena_cenas_veidosana.pdf
http://pathwaysthroughparticipation.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/Pathways-Through-Participation-final-report_Final_20110913.pdf
http://pathwaysthroughparticipation.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/Pathways-Through-Participation-final-report_Final_20110913.pdf
http://pathwaysthroughparticipation.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/Pathways-Through-Participation-final-report_Final_20110913.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/election_observation_missions/documents/2011/core_team_notice_nicaragua_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/election_observation_missions/documents/2011/tor_core_team_nicaragua_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/election_observation_missions/index_en.htm
http://www.abc.net.au/news/2011-09-28/cambodia-rail-displacing-poor/2956408
http://gsbs2011.com/


 

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

alianse@nvo.lv  www.nvo.lv 

 

Piesakies e-kampaņošanas forumam 

E-kampaņošanas forums ir vieta, kur mācīties praksē no ekspertiem. Dienaskārtība 

ir paredzēta atvērta, lai ikviens varētu izteikt savas idejas un stratēģijas citiem! 

Forums norisināsies no š.g. 2.-4.novembrim Vinē, Austrijā. Sīkāku informāciju meklē 

šeit. 

 

 

Starptautisks seminārs par nacionālo minoritāšu jautājumiem 

No š.g. 19.-20.oktobrim Petrozavodskā  notiks starptautisks seminārs par nacionālo 

minoritāšu jautājumiem. Galvenās tēmas, kas tiks apskatītas būs nacionālo 

minoritāšu un valsts, reģionālais atbalsts minoritātēm Ziemeļvalstīs, Baltijas valstīs 

un Ziemeļrietumu Krievijā. Aplūko uzsaukumu, programmu un pieteikšanās 

veidlapu. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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 

http://cee.ecampaigningforum.com/
http://www.nvo.lv/files/Information_letter_minorities.pdf
http://www.nvo.lv/files/minorities_program.pdf
http://www.nvo.lv/files/registration_form.doc
http://www.nvo.lv/files/registration_form.doc
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/advert.php?adid=769&lang=lv
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv

