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Eiropas gads attīstībai - par ko un kāpēc?

!
2015. gads Eiropas Savienībā ir noteikts par Eiropas gadu attīstībai. Tas nozīmē, ka
šogad Eiropas tematiskajā fokusā ir ES ārējā darbība un loma pasaulē. “Attīstība” šī
gada kontekstā nozīmē pasaules valstu sadarbību un centienus, lai izskaustu
nabadzību pasaulē, padarītu pasauli vienlīdzīgāku un drošāku visiem tās
iedzīvotājiem, kā arī kopā strādātu klimata pārmaiņu novēršanai un to ietekmes
mazināšanai. Šis ir gads, kad aktualizēt visiem planētas iedzīvotājiem svarīgākos
globālos jautājumus un iedvesmot Eiropas iedzīvotājus izzināt, iesaistīties un
atbalstīt attīstības sadarbību.
2015. gads arī ir gads, kas iezīmē Tūkstošgades attīstības mērķu darbības beigas un
vienošanos par jauniem attīstības mērķiem. Eiropas gads attīstībai skaidros, kas ir
attīstības sadarbība un dos idejas indivīdu rīcībai kopēju mērķu sasniegšanai.

!
!

Eiropas gada attīstībai ikmēneša tēmas

!

Janvāris – EIROPA PASAULĒ
Februāris – IZGLĪTĪBA
Marts – SIEVIETES UN MEITENES
Aprīlis – VESELĪBA
Maijs – MIERS UN DROŠĪBA
Jūnijs – ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME, CIEŅPILNS DARBS
Jūlijs – BĒRNI UN JAUNATNE
Augusts – HUMANITĀRĀ PALĪDZĪBA
Septembris – DEMOGRĀFIJA UN MIGRĀCIJA
Oktobris – PĀRTIKAS DROŠĪBA
Novembris – ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

Decembris - CILVĒKTIESĪBAS
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Eiropas gads attīstībai Latvijā

Eiropas gada attīstībai mērķi Latvijā:
informēt sabiedrību par Latvijas un Eiropas Savienības sasniegtajiem rezultātiem attīstības
sadarbības jomā,

veicināt kritisko domāšanu un izpratni, ka katra indivīda darbību var sniegt ieguldījumu
nabadzīgāku valstu un vides attīstībā,
veicināt Latvijas iedzīvotāju iesaisti attīstības sadarbībā, kā arī izpratni par abpusējo
labumu no tās.

Gada mērķu sasniegšanai ir atsaukušies viedokļu līderi, kas kļuvuši par gada Labās
gribas vēstniekiem un Labās gribas jauniešu vēstniekiem, esot gatavi gada laikā
iesaistīties aktivitātēs, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un veicinātu izpratni par
globāliem jautājumiem.
Gada aktivitātes
Gada komunikācija:
-

Interneta mediji - EYD2015 mājas lapa https://europa.eu/eyd2015/lv, twitter konts
@Attist_sadarb;

-

Pasākumu telts (interaktīva pārvietojama informatīvā telts) dalībai plašas
redzamības pasākumos (festivāli, pilsētas svētki, u.c.);

-

Foto, infografikas un video par Latvijas attīstības sadarbības projektiem un
rezultātiem;

-

Pasākumi žurnālistiem (mediju brokastis, intervijas, u.c.)

-

Sociālo mediju kampaņa – katru nedēļu viena organizācija/ vēstnieks pārvaldīs
@attist_sadarb kontu un varēs publicēt savus rakstus par attīstības sadarbību

-

Konkursi žurnālistiem – kā profesionālajiem, tā topošajiem

Atklāšanas pasākums kampaņai par pārtikas drošību – 19.03. 11:00-13:00 Rīgas
Centrāltirgū
Sociālā kampaņa par pārtikas drošību – 19.03.-03.06. - kampaņa medijos, sociālajos tīklos,
vidē, skaidrojot attīstības sadarbību caur pārtikas drošības prizmu.
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Sarunas ar zemniekiem - 20 sarunas pavasarī ar pārtikas ražotājiem un patērētājiem,
zemniekiem un iedzīvotājiem par pārtikas lomu attīstībā – no vietējās kopienas līdz
globālajam līmenim.
Informācijas kampaņa lēmumpieņēmējiem - LAPAS biedri tiksies ar Saeimas un Ministru
kabineta pārstāvjiem, lai informētu par attīstības sadarbības nozīmi, iesaistītu aktivitātēs.
Ceļojoša foto izstādes – vairākas foto izstādes ceļos pa Latvijas skolām, bibliotēkām un
universitātēm.
Ekspertu konference par attīstības sadarbību (aprīlis) – konference profesionāļiem,
īstenotājiem, partnervalstu pārstāvjiem un interesentiem par Latvijas īstenoto politiku, tās
rezultātiem, kā arī nākotnes vīzijām.
Attīstības sadarbības jautājumu popularizēšana Latvijas augstskolās – Latvijas Universitāte
un Rīgas Stradiņa universitāte izstrādās attīstības sadarbības studiju kursu politoloģijas
studentiem, kas būs brīvi pieejams tiešsaistē. Tiks veidots arī eseju konkurss visu Latvijas
augstskolu studentiem, kura noslēgumā būs studentu zinātniskā konference.
Informatīvās aktivitātes privātā sektora iesaistei attīstības sadarbībā – uzņēmēju
informēšanas kampaņas (semināri, lekcijas, labas prakses piemēru apzināšana un
popularizēšana), Godīgas tirdzniecības balvas pasniegšana, diskusijas par stratēģisko
plānošanu, žurnālistu informēšanas akcijas par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Galvenie
pasākumi - Atbildīga biznesa nedēļas pasākumi no 8. līdz 12. jūnijam un Ilgtpējas nedēļa
novembrī.
Labas prakses un veiksmīgo piemēru rīks – interneta rīks, kas interaktīvi parādīs attīstības
sadarbības nozīmi, labos piemērus un katra indivīda iespējas iesaistīties.
Filmu mēnesis – 35 Latvijas vietās 2015.gada rudenī par attīstības sadarbības tēmu.
Video konkurss jauniešiem „Shining Stars of Europe” – jauniešiem tiek dotas 150 sekudes,
lai parādītu savu vīziju par attīstības sadarbību, rezultātiem, nepieciešamību iesaistīties un
to, kā panākt, ka pasaulē vairs nav neviena cilvēka, kas cieš badu, un tiek saudzēta vide.
Konkursu kopīgi organizē Latvijas un Luksemburgas prezidentūras kopā ar Eiropas
Komisiju. http://www.shiningstarsofeurope.eu
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām dažādu mērķa grupu iesaistei un izpratnes
veicināšanai. Projektus jāizstrādā kopā ar labās gribas un/vai jauniešu vēstniekiem.
Daudzas institūcijas, nevalstiskās organizācijas īstenos savas, programmu papildinošas
aktivitātes, par kurām informāciju Latvijas Platforma attīstības sadarbībai sagatavos un
izplatīs martā.
Gada Noslēguma ceremonija

!
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Citu partneru pasākumi/ notikumi
2 Wheels 2 Capes - divu Latvijas motociklistu ceļojums no Dienvidāfrikas uz Norvēģiju 2015.
gadā. Viņu Āfrikas ceļojumam skolēni ir iesūtījuši uzdevumus, par kuru izpildi motociklisti
ziņos sociālajos tīklos visu ceļojuma laiku. Konkurss “Atklāj man Āfriku” http://www.2w.lv/2wheels-2-capes.html
Eiropas Attīstības dienas - 3. - 4. jūnijā Briselē notiks attīstības sadarbības tēmai veltītas
diskusijas, izstādes, diskusiju laboratorijas. Pasākumos var piedalīties arī jaunieši,
piedaloties konkursos:
• Future Leaders Programme: http://eudevdays.eu/youth/futureleaders
• Our Future is on the Table! - foto konkurss sociālajos tīklos: http://eudevdays.eu/
photocontest

!
Vēstnieku iesaiste
Eiropas gada attīstībai vēstnieki tiek aicināti gan piedalīties jau plānotajos pasākumos, gan
rīkot savus pasākumus par Eiropas gada attīstībai tēmām. Vēstnieki tiek aicināti saviem
pasākumiem piesaistīt LAPAS biedrorganizācijas, par kurām informācija atrodama
www.lapas.lv
Vēstniekus aicinām iesaistīties gada satura veidošanā, uzsverot sev svarīgās tēmas:
• rakstīt blogus,
• piedalīties vieslekcijās,
• kļūt par patroniem, lektoriem un diskusiju dalībniekiem,
• apmeklēt infotelti pasākumos,
• iesaistīties infoteltī pilsētu svētkos un festivālos,
• braukt līdzi un piedalīties pirms/pēc filmas diskusijās filmu mēneša ietvaros, utt.

!

LAPAS biedri tiek aicināti uzrunāt vēstniekus, iesaistot viņus savās gada aktivitātēs,
atbilstoši vēstnieku kapacitātei piedalīties un iesaistīties pasākumos.

!

Piedaloties un rīkojot pasākumus ar vēstnieku piedalīšanos vai par Eiropas gada attīstībai
tēmai, gada redzamības nodrošināšanai aicinām izmantot roll-up banerus (pieejami,
sazinoties ar LAPAS) mirkļbirkas #EYD2015, #LAPAS, oficiālo gada logo, kā arī
atsaukties uz Eiropas gadu attīstībai medijos. Publicitātes jautājumos laipni aicinām
sazināties ar Sandru Rubeni sandra.rubene@gmail.com.

!
!
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Eiropas gada attīstībai vēstnieki
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”Es ap!emos p"t#t un st$st#t vair$k par
to, k$ esmu saist#ta ar procesiem pasaul" un
pie!emt arvien vair$k ikdienas l"mumu, kas ir
ilgtsp"j#gi un atbild#gi pret citiem.”

!

!
Rūta Kronberga

!
!
!

______________________
ruta.kronberga@gmail.com

Esmu Rūta Kronberga, jau 6 gadus vadu biedrības "Humana People to
People in Latvia" darbu. Biedrībā mēs darbojamies ar globālās izglītības
jautājumiem, stāstot par to, kā mēs esam saistīti ar to, kas notiek pasaulē un ko
mēs katrs varam darīt, lai klūtu par atbildīgiem sabiedrības locekļiem un spētu
ietekmētu procesus gan vietējā, gan globālā mērogā. Ikdienā darbojos gan ar
jauniešiem, gan skolotājiem un dažāda vecuma skolēniem. Pagājušajā gadā sāku
strādāt arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur
esošajiem un topošajiem skolotājiem pasniedzu studiju kursu "Ilgtspēja".
Galvenā ideja, par ko iestājos - globālā izglītība un attīstības sadarbība ietver
sevī lielas idejas, bet viss sākas ar mums pašiem - izmaiņām mūsu ikdienas rīcībās,
vērtībās, attieksmēs, piemēram, atkritumu šķirošana, pārdomāts patēriņš,
ieklausīšanās un citu kultūru, reliģiju izzināšana. Aicinu to piedzīvot un katram kļūt
par attīstības vēstnieku savā vidē!
Kur mani var satikt? Jebkur Rīgā un pēdējā laikā arī Gulbenes pusē :)

!
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“Ikdien$ lieto%u uztur$ tikai
Latvijas produktus un aicin$%u to dar#t ar#
citus.
Ilgtermi!$ - ap!emos b&t atbild#gam k$ viedok'a
l#derim, aicinot jaunie%us izdar#t pa%iem savus
secin$jumus un pie!emt apzin#gus, uz nelob"tiem
inform$cijas avotiem balst#tus l"mumus. …un dar#t
to pa%am”

!
ansis

!
!
!
!
!

_________________
ansis.pki@gmail.com

Es esmu Ansis Kolmanis jeb ansis - mūziķis (reperis, bītmeikers, hip-hop
producents), "Dirty Deal Audio" biedrs un "DDA HQ" ierakstu un skaņu
apstrādes studijas rezidents.

!

Nodarbojos ar gandrīz visu iespējamo, ja runa ir par hip-hop mūziku un tās
izpausmes veidiem, tajā skaitā arī publikāciju veidošanu hiphopa blogā "Tinteszobs"
un dalību tematiskos video podkāstos.

!
!
!
!
!
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”Ap!emamies
veidot Za(mena
kampa!u:
dz#vo vesel#gu dz#vesveidu;
brauc ar velo nevis auto;
"d viet"jo p$rtiku (iesaisties tie%aj$ pirk%an$);
audz" savu p$rtiku )imenes d$rzi!os;
apsaimnieko d$rzus R#g$;
iesaisties Lucavsalas projekt$;
apza'umo pils"tu - iesaisties pils"tas d$rzkop#b$;
iesaisties R#gas p$rmai!u iniciat#v$s!”

!
Lucavsalas Ekokopiena
"

"

"

"

"

"

(Inga Greiškāne un Emīls Hlevickis)
____________________

"

!
!

"

"

"

"

"

"

ingagreiskane@gmail.com
emils.hlevickis@gmail.com

!

Mēs nodarbojamies - attīstām zaļu un sakoptu vidi pilsētā. Piedalāmies Urban
Institute projektā "Latvijas lauku forums”.

!
Mūs interesē ekoloģiska un zaļa vide pilsētās, pārmaiņu iniciatīvas.
!
Mūs var atrast Rīgā.
!
!
!
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“Ap!emos ned"'u pat"r"t tikai to p$rtiku, kas
n$kusi no 50 km r$diusa.”

!
!
Paula Āboliņa-Ābola

!
!
!
!

______________
info@idejumaja.lv

Mani sauc Paula Āboliņa-Ābola un esmu Aizputes jauniešu IDEJU MĀJAS
vadītāja. Mana nodarbošanās galvenokārt saistās ar jauniešu iedvesmošanu –
iedvesmot darīt! Joma, kuru pārstāvu, ir "darbs ar jaunatni", komunikācija,
dažādas prasmju darbnīcas un jauniešu līdzdalība sabiedrībā notiekošos procesos.
Mani personīgie un profesionālie sasniegumi ir saistīti ar mazāku un lielāku savas
dzīves mērķu sasniegšanu – pabeigt mūzikas skolu, palīdzēt aizvirzīt augstskolu līdz
eko augstskolas statusa iegūšanai, pēc studijām atgriezties savā dzimtajā pilsētā,
iedvesmot citus darīt vairāk, kā viņi ir līdz šim darījuši, izveidot ar jauniešiem
Aizputes „A” zīmolu .

!

Ideāli un idejas, par kurām ikdienā iestājos ir par un ap to, ka, dzīvojot mūsdienu
sabiedrībā, ir svarīgi ne tikai patērēt un uzskatīt, ka mums viss pienākas, bet dot arī
kaut ko atpakaļ – laiku, zināšanas, enerģiju un palīdzību.

!

Mani visbiežāk var satikt IDEJU MĀJĀ ar vilnas zeķēm kājās un tējas krūzi rokās,
sasveicinoties un uzsākot bezrūpīgu sarunu, kura nereti nonāk daudz nopietnākā
gultnē kā paredzēts.

!
!
!
!
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“Es ap!emos vad#t lekcijas un veidot st$stu
vakarus, kuros liktu cilv"kiem p$rdom$t lietu
v"rt#bu, laika v"rt#bu, k$ ar# to, ko noz#m"
dz#vot saska!$ ar sevi un citiem”

!
Mārtiņš Zvīdriņš
"

_____________________________
martins.zvidrins@baltaiskalns.lv

!
!

Mani sauc Mārtiņš Zvīdriņš. Man ir 23 gadi un man patīk skriet augstu virs
mākoņiem. Esmu Mākoņskrējējs. Es izaicinu sevi pasaules visgrūtākajos kalnus
skrējienos, pārbaudot savas fiziskās un garīgās spēju robežas, skrienot pāri
tuksnešiem, ledājiem, apkārt vulkāniem, cauri džungļiem un klinšu labirintiem.
Skrienot cenšos iedvesmot citus doties dzīvē, riskēt un meklēt to, kas piepilda.

!

Es vadu motivācijas lekcijas, kā arī organizēju piedzīvojumu pasākumus kopā
ar organizāciju "Baltais Kalns". Aktīvi par saviem piedzīvojumiem stāstu
mikrobloga vietnē "Twitter", kur droši mani var arī uzrunāt.

!
!
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K$rlis:
“Str$d$%u pie filmas
par konvert#tiem.”
D$vis: “Uztais#%u rakstu par
Kongo un to, k$p"c Iphone tagad ir 10
EUR d$rg$ks.”

!
Kārlis Lesiņš un
Dāvis Landorfs

!
!

_________________________
karlis.lesins@gmail.com
davis.landorfs@gmail.com

Esmu Kārlis Lesiņš – žurnālists, režisors Latvijas Televīzijā, uzņēmuma „Woodpecker
Pictures” īpašnieks. Mani aizrauj pasaules plašums un dažādība, tāpēc pēc iespējas vairāk
cenšos to iepazīt un ar to dalīties. Mans mērķis ir

informēt, izglītot un aicināt

sabiedrību uz diskusijām

par aktualitātēm vai notikumiem, kas notiek tepat, pie
mums, un pāri robežām. Un es ticu, ka mēs neesam atrauti no pārējās pasaules, lai gan
dzīvojam mazā valstī un bieži vien tālu prom no „karstajiem punktiem”. Notikumi Ukrainā
tikai pastiprina faktu, ka mums ir jāseko līdzi visam, lai spētu reaģēt un pieņemt racionālus
lēmumus. 21.gs. ir pierādījis to, ka mūsdienu tehnoloģiju dēļ ne tikai uzlabojas dzīves
standarti. To ietekme padara vieglākas arī manipulācijas ar attēlu un skaņu. Par savu

video, ar kura palīdzību es sasniedzu skatītājus. Šis ir
viens no visspēcīgākajiem mūsdienu ieročiem, lai ietekmētu indivīdu, tāpēc es
stingri iestājos par objektivitāti un ētiku.
komunikācijas veidu esmu atradis

!

Esmu Dāvis Landorfs - preses un TV žurnālists. Pētījis narkotiku lielceļus Rietumāfrikā,
cīņu pret Islāma valsti Irākā un identitātes jautājumus Valkā. Aizraujošāki par konfliktiem
karstajos punktos ir izaicinājumi, kas nāk pēc tiem, svarīgāki par skaidrām atbildēm - veidi,
kuros šķietami nesaistīti notikumi ietekmē viens otru. Mans elks ir ikviens, kurš spēj
aizraujoši un bez kompromisiem

izstāstīt sarežģītu stāstu, saskatīt cilvēcīgo moldāvu

recidīvistos vai paskaidrot, kā militārā reforma Gvinejā-Bisavā ietekmē skolotāju

Bolderājā. Aizraujošākie reģioni ir Dienvidāzija, Aizsahāras Āfrika un Arktika. Svarīgākie
temati - reģionālā politika un

radikalizācija, ģeopolitika un imigrācija,

enerģētika un klimats.
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“QUO tu dom$ ap!emas r#kot un
pal#dz"t veidot j"gpilnas publisk$s debates par
sabiedr#b$ aktu$liem un noz#m#giem
probl"mjaut$jumiem, ar# saist#b$ ar att#st#bas
sadarb#bas idej$m.”

!

QUO tu domā?
(Mārtiņš Kreilis)
________________
info@quotudoma.lv

!
!
Esmu Mārtiņš Kreilis, Latvijas Debašu asociācijas

„QUO tu domā?”

izpilddirektors.

"QUO tu domā?" mērķis ir attīstīt kvalitatīvu debašu kultūru
Latvijā. Mūs interesē gan vērtīgas debates par svarīgāko, gan jauniešu debašu
mākslas un kritiskās domāšanas izglītība. Organizējam debašu nodarbības un
sacensības skolēniem un studentiem. Veidojam paši un palīdzam citiem rīkot
dažāda formāta publiskās debates. Pasniedzam debašu, argumentācijas un
publiskās runas treniņus uzņēmumiem un organizācijām.

!

„QUO tu domā?” iestājas par sabiedrību kurā visi spēj skaidri, argumentēti un
pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli un nekautrējas to darīt, kad tas ir svarīgi.
Sabiedrību, kurā visi spēj kritiski izvērtēt citu teikto un mēdz pieņemt lēmumus,
balstoties uz spēcīgiem, bez spriedumu kļūdām būvētiem argumentiem. Vairāk par
asociāciju mājaslapā quotudoma.lv

!
!
!
!
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“M"s ap!emamies
uzfilm"t video par vienu
dienu m&su dz#v", cen%oties
izcelt lab$s un svar#g$s
darb#bas pasaules lab$. Un
kop$ ar M$rti!u piedal#ties
k$d$ lekcij$ un nosp"l"t k$du
dziesmu. M"s atbalst#sim %o
visu soci$lajos t#klos.”

!
Carnival Youth
_________________
guna@brainstorm.lv

!
!
!
!

Mēs esam Edgars Kaupers, Roberts Vanags, Aleksis Luriņš un Emīls

Kaupers - Carnival Youth - 2012. gadā izveidota indī un neo-folka grupa.

!

Mēs radām, izdodam un spēlējam mūziku. Spēlējam festivālos, mūzikas notikumos.
Mēs koncertējam Eiropā un Latvijā. Mūs var satikt koncertos un uz ceļa pa ceļam uz
tiem.

!
!
!
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Eiropas gada attīstībai Labās gribas vēstnieki

!
!

Labās gribas vēstnieks
__________________

Pārstāvētā organizācija/ joma
________________________

Andris Piebalgs

bijušais Eiropas komisārs attīstībai

Vaira Vīķe-Freiberga

bijusī Latvijas prezidente

Normunds Bergs

„SAF Tehnika” izpilddirektors

Ināra un Boriss Teterevi

filantropi, „Teterevu fonda" dibinātāji

Grupa „Instrumenti”

mūziķi

Agita Hauka

Latvijas Zemnieku federācijas valdes
priekšsēdētāja un ilggadēja biedrības
„Iecavas sieviešu klubs „Liepas"’’ vadītāja

!
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Hosams Abu Meri

Saeimas deputāts, ārsts

Egons Reiters

„1000 jūdzes” ekspedīcijas rīkotājs un
dalībnieks, radio dīdžejs

Mudīte Priede

Latvijas Pašvaldību savienības
ģenerālsekretāre
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Saziņai ar šiem vēstniekiem laipni aicinām vērsties pie Ārlietu ministrijas pārstāves
Madaras Siliņas madara.Silina@mfa.gov.lv
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Papildus informācija un resursi

!

Eiropas gads attīstībai /informācija par notikumiem Latvijā/
https://europa.eu/eyd2015/lv
Eiropas gads attīstībai /informācija par notikumiem Eiropā/
https://europa.eu/eyd2015/
Attīstības sadarbība /informācija par to, kas ir attīstības sadarbība/
http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/
Attīstības sadarbība Latvijā /Ārlietu ministrijas informācija par attīstības sadarbību/
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba
Attīstības izglītība
http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-izglitiba/
LAPAS politiskās prioritātes 2015. gadā
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/02/manifesto-LV-final-2.pdf
Action 2015 /kampaņas un informēšanas pasākumi Eiropā/
http://www.action2015.org
Beyond 2015 /pēc-Tūkstošgades attīstības mērķu turpinājuma diskusija/
http://beyond2015.org
CONCORD /Eiropas attīstības sadarbības organizāciju konfederācija/
http://www.concordeurope.org/
Overseas Development Institute /domnīca attīstības sadarbības jautājumiem/
http://www.odi.org
Doing Development Differently /manifests par to, kā ieviest attīstības sadarbību/
http://doingdevelopmentdifferently.com/blog/
Resources 4 Development /attīstības sadarbības un izglītības resursi/
http://capacity4dev.ec.europa.eu
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Līdz 2015. gada jūnijam LAPAS izstrādās:
Labo attīstības sadarbības prakšu Interneta rīku
Glokalizācijas metodoloģiju, ko izmantot, runājot par globālo vietējā līmenī
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Publik!ciju veidoja Latvijas Platforma att"st"bas sadarb"bai (LAPAS)
R"ga, 2015. gada marts
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Sazinieties ar mums:
info@lapas.lv
Twitter: lapas_lv
Facebook: lapas_lv

!

Fotogr!fijas: Andrejs Strokins

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) dibināta 2004. gadā un
apvieno 30 organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā.
LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām labvēlīgu vidi un
iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Vairāk par LAPAS:
www.lapas.lv
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Publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai, un tā neatspoguļo Eiropas Savienības uzskatus.
Latvijas Platformas attīstības sadarbībai projekts "Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās
darba programmas īstenošana” (saskaņā ar līgumu Nr.DEVCOM/2014/353-311)
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Projektu finansē Eiropas Savienība.
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