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• Gaidāmie NVO nama tiešsaistes semināri, 4. – 5. lpp.  

• NVO ziņas, 5. – 6. lpp.  

• Izsludinātie projektu konkursi, citas aktualitātes, 6. – 8. lpp.  

• NVO nama darbība, 9. lpp.  
 
 

 

 

 
2022. gada “NVO nama ziņas” atklājam ar 
iepazīšanās stāstu par biedrību, kas darbojas 
sociālās integrācijas, interešu aizstāvības cilvēkiem 
ar invaliditāti un labdarības jomā - “LiveIntegro”. 
Uz sarunu aicinājām tās valdes locekli Nataļju 
Novikovu. 
 
Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās 
“LiveIntegro”? Cik gadus darbojas biedrība? Kā 
dzima ideja par šādas biedrības dibināšanu? 
Kāpēc biedrībai izvēlēts vārds “LiveIntegro”, ko tas 
nozīmē?  
“LiveIntegro” darbojas kopš 2015. gada. 2014. gadā 
kopā ar saviem domubiedriem sāku organizēt 
labdarības pasākumus un atbalstīt ratiņtenisa 
nodarbības bērniem un pieaugušajiem ar kustību 
traucējumiem. Gada laikā sapratām, ka tēma ir ļoti 
svarīga un prasa daudz laika un resursu. Tāpēc, lai 
attīstītu mūsu darbību, nolēmām dibināt biedrību 
un divus gadus diezgan veiksmīgi strādājām, pēc 

tam saņēmām labdarības biedrības statusu, lai palielinātu atbalstītāju daudzumu un piedalītos vairākos projektu konkursos, kas 
savukārt radītu iespēju iesaistīt mūsu pasākumos arvien vairāk bērnu un jauniešu.  
 
Kāpēc radās biedrība? Pirms 11 gadiem - pēc neveiksmīgas mugurkaula operācijas, es paliku ratiņkrēslā un nokļuvu citā - 
“paralēlā pasaulē”. Saskāros ar pavisam citām problēmām, iepazinos ar cilvēkiem ar invaliditāti, ar viņu situāciju, sāku 
nodarboties ar parasportu - ratiņtenisu un sapratu, ka izdzīvošanai ir nepieciešams izvēlēties aktīvu pozīciju, - tas nozīmē - 
palīdzēt citiem, kam klājas vēl grūtāk nekā tev. Ilgi domājām par biedrības nosaukumu un beidzot salikām kopā divus angļu 
vārdus: “live – dzīve” un “integro – integrācija”. Dzīva komunikācija, iesaistīšana reālajā dzīvē - tas ir tas, ko mēs darām. Visi 
mūsu projekti ir vērsti uz to, lai socializētu, iemācītu bērniem ar invaliditāti ļoti praktiskas lietas, sagatavotu viņus reālai dzīvei, 
apgūtu to, kā pārvarēt grūtības un risināt problēmas, kā arī iemācītu meklēt un lūgt palīdzību. 

INTERVIJA 

Biedrības “LiveIntegro” valdes locekle Nataļja Novikova 
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Kādas ir galvenās “LiveIntegro” darbības jomas? 

Biedrības “LiveIntegro” mērķi saskaņā ar statūtiem ir atvieglot sociālo 
integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti, panākt personu ar invaliditāti 
integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu, sekmēt personu ar 
invaliditāti izglītību, kultūru, sportu, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, 
nodarbinātību un apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī vides un 
informācijas pieejamību.  
 
Mēs sākām ar labdarības pasākumiem, kurus organizējām rehabilitācijas 
centros un pansionātos. Rīkojām izklaides pasākumus ar izglītojošiem 
elementiem, foto sesijām un interaktīvām spēlēm. Mūsu devīze – “Add 
color to your life! - Pievieno savai dzīvei vairāk krāsas!”. Cenšamies 
pārliecināt cilvēkus, ka dzīvē vienmēr var atrast laiku, lai priecātos. Mūsu 
aktivitātes bērniem un jauniešiem ar invaliditāti: parasporta nodarbības, 

atbalsts un pasākumu organizēšana, izveidojām labdarības projektu “Svētku kaleidoskops” - interaktīvas spēles, radošās 
meistarklases, izklaides, ratiņtenisa meistarklašu, kā arī sporta un rehabilitācijas nometnes organizēšana un līdzdalība. 
 

Cik daudz biedru jeb iesaistīto darbojas biedrībā? 
Iesaistīto cilvēku skaits ar katru gadu mainās, bet tagad jau izveidojies 
kodols - 10 cilvēki, starp mūsu pastāvīgajiem darbiniekiem ir pedagogi, 
sporta treneri, finansisti, filologi, sociālie pedagogi un citi, kā arī iesaistām 
mūsu audzēkņus - jauniešus ar invaliditāti brīvprātīgajā darbā.  
 
Ja atskatāties uz biedrības darbību, kas ir tās lietas vai pasākumi, kas 
paveikti un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums? 
Šajā laikā, sevišķi ņemot vērā ierobežotos resursus, izdevās izdarīt ļoti 
daudz un tas nav tikai mūsu vērtējums. Paveiktā nozīmīgumu un svarīgumu 
apliecina arī 2020. gadā saņemtās balvas. Par īstenotajiem projektiem 
Covid-19 pandēmijas laikā saņēmām "Balvu cilvēka izaugsmei" nominācijā 
"Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē". Piemēram, 2020. gadā īstenots 
projekts “Palīdzi bērniem ar īpašām vajadzībām uzvarēt”. Projekta mērķis 

bija nodrošināt bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, kas nodarbojas ar parasportu, atbalsta programmu, kurā 
ietilpst: anatomijas un pirmās palīdzības pamati, lekcijas par pareizu uzturu, sporta ārsta un psihologa uzraudzība, dejas un 
dziedāšanas nodarbības, bērnu iepazīšanās ar sava ķermeņa un rakstura īpašībām, iemācīšanās pareizi pārvaldīt savas emocijas 
un risināt ikdienas problēmas, un rezultātā - iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu sporta nodarbībās. Projektā piedalījās vairāk nekā 
40 bērni un jaunieši ar invaliditāti. Ļoti daudz darba biedrība veica ar brīvprātīgo spēkiem, tādēļ 2020. gadā saņēmām Latvijas 
balvu “Gada Brīvprātīgais 2020”. Īstenojām brīvprātīgā darba projektu bērniem ar īpašām vajadzībām, kurā ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras atbalstu šiem bērniem tika dota 
iespēja izmēģināt savus spēkus un gūt pirmo darba pieredzi. 
 
2021. gadā “palaidām” 2 jaunus projektus – “Mākslas laboratorija”, kuras 
dalībniekiem – bērniem un jauniešiem ar īpašam vajadzībām – tika 
nodrošinātas mākslas terapijas, atmiņas attīstības, teātra un citas 
nodarbības. Projektu nolēmām turpināt arī šogad, pie tā arī strādājam. Vēl 
pašlaik īstenojam darba projektu, kurā jaunieši ar īpašām vajadzībām 
strādā un saņem par savu darbu atalgojumu. Savas nodarbības pielāgojam 
esošajai situācijai, ir gan klātienes nodarbības, gan tiešsaistē notiekošas. 
Pie nodarbību formāta strādājam nepārtraukti, lai tās padarītu 
uztveramākas, saprotamākas bērniem un jauniešiem ar kustību 
traucējumiem. 

 
Viens no mūsu nozīmīgākajiem sasniegumiem - bērnu un jauniešu Parasporta komandas izveidošana - no mūsu izklaides 
pasākumiem, no sporta nodarbībām “pagalmā”, brīvprātīgo vadībā, izauga jauna tematiskā biedrība, kuru atbalsta Latvijas 
Paralimpiskā Komiteja, kurā strādā profesionāli sporta un parasporta treneri un kurā audzēkņi jau sāka trenēties profesionālās 
parasporta federācijās un piedalīties starptautiskās sacensībās. 
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Šo gadu laikā darbojoties, ar kādām grūtībām jums kā biedrībai nācies saskarties? Kā klājas šajā neparastajā – Covid-19 
pandēmijas – laikā? 

2021. gadā jau bija vieglāk, jo jaunus darba formātus izstrādājām un 
izmēģinājām 2020. gada laikā. Tad tiešām bija jautājums, vai izdomāsim, kā 
turpināt, un izveidosim jauno pieeju, vai pārtrauksim visus pasākumus. 
Izlēmām nepadoties un īstenojām praktiski visus projektus. Izdevās kopā ar 
“Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienību” noorganizēt parasporta nometnes 
un piedalīties parasporta treniņos, gan uzsākt jaunu projektu “Mākslas 
laboratorija”, par kuru jau stāstīju, gan vienu ļoti nopietnu projektu ar 
nosaukumu “PATS - pastāvīgi attīsti tavas spējas”. Tas ir projekts jauniešiem ar 
invaliditāti, kurā viņi attīsta dažādas svarīgas un noderīgas iemaņas, gan risina 
socializēšanās problēmu. Protams, klātienes nodarbībām ir cita efektivitāte, 
bet viens no mērķiem ir parādīt mūsu audzēkņiem, ka jebkurā situācijā ir 
jāmeklē izeja, risinājums, jāpielāgojas un jāvirzās uz savu mērķi. 
 

Nācās atlikt tikai vienu Erasmus+ projektu, kas ir saistīts ar jauniešu apmaiņu. Projektā bija paredzēta dalība jauniešiem no 
Ukrainas, ko tajā laikā nebija iespējams realizēt klātienē, tikai online formātā, bet jauniešiem tomēr ir ļoti svarīgi tieša sadarbība 
un socializācija. Saņēmām atļauju to  īstenot šogad. Tā kā varam teikt, ka nepārtraucām nevienu aktivitāti! 
 

Kādi ir 2022. gada plāni jeb kas iecerēts tuvākā vai tālākā nākotnē - 
pasākumi, projekti? 
Šim - 2022. gadam mums ir ļoti daudz ideju, pie kurām tagad strādājām - 
plānojam, rakstām projektus, veidojam savu mājas lapu un Youtube kanālu, 
lai veicinātu lielāku biedrības atpazīstamību un vieglāk apmainītos ar 
informāciju ar partneriem un mērķauditoriju. Tas prasa ļoti daudz laika. 
Domājam par kapacitātes celšanas projektiem. Taču pats galvenais, - 
plānojam apvienot mūsu nodarbības zem nosaukuma YI-center - Youth 
integration center – jauniešu ar invaliditāti integrācijas centrs. Vēlamies 
izmantot visu uzkrāto pieredzi, lai apvienotu, centralizētu mūsu nodarbības, 
ar digitalizācijas iespējām nodrošinātu piekļuvi mūsu nodarbībām arī bērniem 
un jauniešiem no citām Latvijas pilsētām. 
 

Priecājamies, ka izmantojat savām aktivitātēm NVO nama telpas. Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts Jūsu 
biedrībai? 
Liels paldies par iespēju izmantot NVO nama telpas! Tas tiešām ir vērtīgs, ērts un ļoti svarīgs pakalpojums biedrībām. Bez tā 
mūsu nodarbības būtu dārgākas un prasītu vairāk dažādu resursu. Esam priecīgi, ka varam izmantot jūsu telpas, kas ir mājīgas, 
pielāgotas un aprīkotas ar visu nepieciešamo. 

 
Nataļja, ko Jums sniedz dalība šajā organizācijā? 
Esmu biedrības “LiveIntegro” dibinātāja, tā ir mana ideja, strādāju biedrībā 
kopš dibināšanas dienas. Pēc izglītības un darba pieredzes esmu ekonomiste 
un finansiste. Šīs zināšanas man ļoti palīdz organizēt biedrības darbību un 
attīstību. Biedrības darbu uzskatu par svarīgu un nepieciešamu bērniem un 
jauniešiem ar invaliditāti. Par to arī liecina atsauksmes, kuras mēs saņemam 
no nodarbību dalībniekiem un viņu vecākiem. Prieks, ja vari palīdzēt tiem, kam 
ir grūtāk, padalīties ar savu pieredzi, kā arī justies vajadzīgam. 
 
2022. gads nupat ir sācies, ko Jūs gribētu vēlēt NVO pārstāvjiem šajā gadā?  
Vispirms gribu pateikt lielu PALDIES par jūsu darbu, atsaucību un ātro 

reaģēšanu uz problēmām. Jūs darāt ļoti svarīgu darbu, ar Jūsu palīdzību mēs saņemam ne tikai iespēju bez maksas izmantot 
telpas, bet varam arī saņemt dažādas konsultācijas, uzzināt par jauniem projektiem un iecerēm, apgūt NVO darbā nepieciešamas 
zināšanas un prasmes. Vēlu 2022. gadā veselību, izturību, jaunas idejas un radošu prieku!  
 
Paldies par sarunu!   
 
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 
Rakstā skatāmi foto no biedrības “LiveIntegro” krājuma  
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26. JANVĀRIS, 2. FEBRUĀRIS  

Ņemot vērā lielo interesi, 
trešdien, 26. janvārī un 2. 
februārī no plkst. 15.00 
līdz 18.00 notiks, NVO 
nama rīkots, atkārtots  
praktisko tiešsaistes 
semināru cikls “Kas NVO 

jāzina par izmaiņām grāmatvedības likumā?”.  

Praktiskās nodarbības vadīs Linda Miezīte,  praktizējoša 
konsultante un pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības 
finanšu un juridiskajos jautājumos. 

2022. gada 1. janvārī spēkā stājās jaunais Grāmatvedības 
likums un jaunas nodokļu izmaiņas, kas ietekmē arī biedrību 
un nodibinājumu grāmatvedību.  
 
Praktisko semināru programmā:   

• Grāmatvedības likums un NVO. Kas mainās? 
• Grāmatveža pienākumi un funkcijas, kvalifikācijas 

atbilstība jaunā likuma prasībām. Vai NVO 
grāmatvedis var strādāt?  

 
NVO pārstāvjiem praktiskajās nodarbībās būs iespēja uzdot 
jautājumus un diskutēt par jaunajām izmaiņām. 
 
Reģistrēšanās semināram:  https://ej.uz/jaunumigramved 

 
10., 21. FEBRUĀRIS  
 

Ceturtdien, 10. februārī un 
pirmdien, 21. februārī no 
plkst. 16.30 līdz 19.30, 
klātienē, NVO namā (Ieriķu 
ielā 43a) notiks semināru 
cikls “Google pakalpojumi 
attālinātā darba 

organizēšanā”.   
 
Semināru vadīs datorspeciālists un pedagogs Mārcis Galiņš. 
 
Lai arī jau ilgu laiku strādājam jauktā režīmā - gan attālināti, 
gan klātienē, izmantojot dažādus rīkus, kurus esam 
pielāgojuši sev, tomēr saskaramies ar dažādām niansēm, 
kuras šādā darba režīmā ir traucējošas. Piemēram, mūsu 
izvēlētā lietotne nedarbojas visās ierīcēs, vai arī tās 
lietošana prasa papildu zināšanas. Kaut arī digitālās pratības 
līmenis pēdējā gada laikā ir pieaudzis, tomēr tas vēl 
joprojām nav pietiekamā līmenī. 

 
Google ne tikai piedāvā meklētāja pakalpojumus, bet arī 
daudzas darbam noderīgas lietotnes. Tā kā G-mail konts ir 
pieejams daudziem datoru lietotājiem, tad arī daudzas 
Google lietotnes, pavisam nepamanītas paliek novārtā. 
Turklāt,  lietojot vienotu kontu un lietotnes, atrisinās viena 
no aktuālajām problēmām: vai visi varēs atvērt sūtīto saiti? 
 
Nodarbībās tiks aplūkoti sekojoši Google 
pakalpojumi:                 

• Google disks, tā uzstādīšana personīgai lietošanai 

datorā un viedtālrunī; 

• Google biroja lietotnes, darba kopīgošana; 

• Google komunikāciju rīki; 

• Google klase - attālinātai apmācību organizēšanai; 

• Google papildrīki (virtuālais skeneris, 

autentifikators). 

Plašāka informācija par semināriem un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 

 
23. FEBRUĀRIS     
 

Trešdien, 23. februārī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
notiks NVO nama rīkots, 
atkārtots tiešsaistes 
seminārs “Darba 
attiecības NVO”.   
 

Semināru vadīs lektore Jadviga Neilande, nodokļu un 
grāmatvedības konsultante.  
 
Semināra programmā:  

• Darba līguma noslēgšana; 

• Darba kārtības noteikumi; 

• Rīkojumi; 

• Vidējās algas aprēķināšana; 

• Slimības naudas aprēķināšana; 

• Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas;  

• Kompensācijas. Vai tā apliek ar nodokļiem? 

• Darba stundu uzskaite;  

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksu 
piemērošanas metodes dažādos gadījumos;  

• Izmaksa autoriem;  

• Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus? 

• Virsstundas; 

• Pārtraukumi; 

• Apmaksa svētku dienās un brīvdienās; 

• Darba laiks pirms brīvdienām; 

• Nakts darbs; 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/jaunumigramved
file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
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• Summētais darba laiks;  

• Maiņu darbs;  

• Ieturējumi no algas;  

• Atvaļinājuma naudas noteikšana;  

• Papildatvaļinājumi;  

• Atvaļinājumu kompensācija;  

• Mācību atvaļinājumi;  

• Bērna kopšanas atvaļinājumi;  

• Atvaļinājums tēvam.  
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 

 
9. MARTS   
 

Trešdien, 9. martā  no plkst. 
14.00 līdz plkst. 17.00 notiks 
NVO nama rīkots, atkārtots 
tiešsaistes seminārs 
“Digitālās komunikācijas 
līkloči NVO popularizēšanā”.  

 

Semināru vadīs lektore Kristīne Tjarve, komunikācijas 
profesionāle, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, 
mācībspēks Latvijas augstskolās. 
 
Seminārā “Digitālās komunikācijas līkloči NVO 
popularizēšanā” dalībniekiem būs iespēja iepazīt jaunākās 
digitālās komunikācijas tendences 2022. gada sākumā, 
kurus komunikācijas kanālus izmantot komunikācijā ar 
organizāciju mērķauditorijām. Lektore pastāstīs arī par 
mērķauditoriju paradumiem dažādās komunikācijas 
platformās.  
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 
 

 
 
 
 
 

AICINA ORGANIZĀCIJAS UZ TIKŠANOS PAR 
PILSONISKĀ SEKTORA PRIORITĀTĒM  

 
2022. gads ir vēlēšanu gads, un 
šogad rudenī dosimies pie 
vēlēšanu urnām, lai nobalsotu 
par kādu no partijām un tās 
programmā ietvertajiem 
solījumiem. Kā ierasts, Latvijas 

Pilsoniskā alianse, plāno pirms vēlēšanām tikties ar 
politiskajām partijām, lai iepazīstinātu partiju pārstāvjus 

ar nevalstisko organizāciju izaicinājumiem un 
prioritātēm, kā arī, lai noskaidrotu, kā politiskās partijas 
plāno stiprināt pilsonisko sabiedrību, sabiedrības 
līdzdalību un sadarboties ar nevalstiskajām 
organizācijām.  
 
Lai noskaidrotu aktuālākās nevalstiskā sektora 
prioritātes, aicinām organizāciju pārstāvjus un 
pilsoniskos aktīvistus uz tikšanos 2. februārī plkst. 15.00 
Zoom platformā. Lai pieteiktos sanāksmei, lūgums 
rakstīt alianse@nvo.lv  līdz 31. janvārim.  

 
Plašāka informācija: 
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_biedribas_un_nodibinajum
us_uz_tiksanos_par_pilsoniska_sektora_prioritatem_ 

 

JAUNIEŠUS AICINA UZ DOMNĪCU CIKLU “#MANAS 
IESPĒJAS”   

“Kādas ir manas iespējas 
izaugsmei un mērķu 
sasniegšanai?” – atbildes 
uz šādu jautājumu 
saņems jaunieši domnīcu 
ciklā “#Manas Iespējas”. 
Domnīcu ciklā notiks 
četras izaugsmes un 
iedvesmas nodarbības, 
kurās aicināti  piedalīties 
jaunieši no visas Latvijas. 

Domnīcu ciklu “#Manas Iespējas” rīko biedrība 
“Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council 
pārstāvniecību Latvijā.  
 
Domnīcu ciklā “#Manas Iespējas” paredzētas 4 tikšanās 
reizes: 26. janvārī, 9., 23. februārī un 9. martā no plkst. 
17.00 – 19.00. Tikšanās notiks tiešsaistē – Zoom 
platformā. Nodarbības vadīs Kristaps Kravalis, 
personīgās produktivitātes un cilvēku uzvedības 
treneris.  Aicina domnīcu ciklam reģistrēties, atverot 
saiti šeit:  https://ej.uz/manasiesp  

 
Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/  

 

AICINA UZ BEZMAKSAS DIGITĀLO PRASMJU 
APMĀCĪBĀM TIEŠSAISTĒ  
 

Lai sniegtu iespēju apgūt 
un nostiprināt mūsdienās 
tik ļoti nepieciešamās 
digitālās prasmes, biedrība 
“Sadarbības platforma” 
sadarbībā ar British 
Council pārstāvniecību 

NVO  ZIŅAS    

file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
mailto:alianse@nvo.lv
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_biedribas_un_nodibinajumus_uz_tiksanos_par_pilsoniska_sektora_prioritatem_
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_biedribas_un_nodibinajumus_uz_tiksanos_par_pilsoniska_sektora_prioritatem_
https://ej.uz/manasiesp
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
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Latvijā aicina interesentus apmeklēt digitālo prasmju 
apmācības. Digitālās prasmes ir svarīgas ikvienam, tās 
ļauj efektīvi strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, rīkiem, 
sekmīgi iekļauties darba tirgū un izmantot digitālās 
tehnoloģijas un pakalpojumus gan darbā, gan ikdienā.  
 
Digitālo prasmju apmācībām paredzētas divas 
programmas: “Digitālā vide NVO aktivitāšu 
organizēšanai” (pirmā nodarbība - 24. janvārī no plkst. 
16.00 līdz 19.00) un “Iespējas un resursi digitālajā vidē” 
(pirmā nodarbība - 27. janvārī no plkst. 15.00 līdz 
18.00). Apmācības notiks tiešsaistē. Pēc apmācībām 
dalībnieki saņems apliecības. Aicina apmācībām 
reģistrēties:  https://ej.uz/digitapm  
 
Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/  

 
AICINA JAUNIEŠUS UN SKOLOTĀJUS PIETEIKT 
DALĪBU PROGRAMMĀ “JAUNAIS PILSONIS”  

 
Arī šogad Latvijas Pilsoniskā alianse, 
īsteno izglītības programmu 
“Jaunais pilsonis” 7. – 12. klases 
skolēniem. Šīs programmas mērķis 
ir veicināt jauniešu izpratni par 
pilsoniskā aktīvisma nozīmi, 
mudinot jauniešus būt aktīviem 
pilsoņiem un informējot par 
iespējām iesaistīties nevalstiskajās 
organizācijās.  
 

Programmai “Jaunais Pilsonis” var pieteikties gan klašu 
pedagogi, gan paši jaunieši. Pieteikšanās līdz 1. februārim.  
Pieteikuma anketa pieejama: https://ej.uz/rdp9 
 
Plašāka informācija: 
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_jauniesus_un_skolotajus_pi
eteikt_dalibu_programma_jaunais_pilsonis  

 
NOSLĒDZIES SOLIDARITĀTES PROJEKTS “ORIENTED 
ON ORIENTALISM” 
 

Eiropas Solidaritātes 
korpusa Solidaritātes 
projekts "Oriented 
On Orientalism" ir 
sasniedzis finiša 
taisni, un tajā 
paveikts un iegūts ir 
vairāk nekā bija 
iecerēts. 
 

Pirms vairāk nekā gada "Radošā apvienība jauniešiem 
"TREPES"" savā pulkā uzņēma apņēmīgus studentus, kuru 

mērķis bija mācīties un mācīt par un caur solidaritāti! Liekot 
galvas kopā, tika radīts projekts, plašāk pazīstams kā "OOO", 
kura dalībnieku mērķis ir veicināt iebraucēju integrēšanos 
Latvijas sabiedrībā, kā pamatā ir bezmaksas valsts valodas 
mācību nodarbības un emocionālā atbalsta grupas tikšanās 
draudzīgā un drošā vidē, kā arī latviešu kopienas izglītošana 
par attālu kultūru tradīcijām un to svētku svinēšanu.  
 
Par projektā paveikto plašāk: 
https://www.facebook.com/NVOTrepes  
 

GADA VĀRDS, NEVĀRDS UN SPĀRNOTAIS 
TEICIENS 2021 
 

Vēl līdz jaunā gada 
21. janvārim visi, 
kam rūp valodas 
lietas, aicināti iesūtīt 
2021. gada vārda, 
nevārda un spārnotā 

teiciena pieteikumus! 
 
Aptauju jau deviņpadsmito gadu rīko Rīgas Latviešu 
biedrības Latviešu valodas attīstības kopa sadarbībā ar 
Latvijas Rakstnieku savienību. Pieteikumi līdz 21. janvārim 

jāsūta uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv. 
 
Rīkotāji pieteikumus saņem augu gadu un ikgadējais 
sabiedrības pienesums aplūkojams 

adresē https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-
teiciens/  

 
Plašāka informācija: https://ej.uz/vesa  
 
 
 
 
 
 
 

PIEEJAMS FINANSĒJUMS ASV EKSPERTA VIZĪTEI 
 

Biedrības, bezpeļņas 
organizācijas un 
izglītības iestādes, 
plānojot ASV 
vieslektora vai 
eksperta vizīti Latvijā 
laikā no 2022. gada 
jūnija līdz 2023. gada 
janvārim, aicinātas 

pieteikties Baltijas-Amerikas Dialoga programmas 
sniegtajam finansējumam. 
 

PROJEKTU KONKURSI      

https://ej.uz/digitapm
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://ej.uz/rdp9
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_jauniesus_un_skolotajus_pieteikt_dalibu_programma_jaunais_pilsonis
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_jauniesus_un_skolotajus_pieteikt_dalibu_programma_jaunais_pilsonis
https://www.facebook.com/NVOTrepes
mailto:gadavards@inbox.lv
https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/
https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/
https://ej.uz/vesa
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Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un 
izglītības iestādes var piesaistīt finansējumu ASV speciālista 
vizītes organizēšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. 
Pieejamais finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru. 
ASV speciālists var tikt piesaistīts kā pasākuma galvenais 
eksperts vai arī kā viens no vairākiem lektoriem. 
 
Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve 
no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un 
jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. 
 
Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas 
finansējumam var līdz 2022. gada 1. februārim, 
nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda 
mājaslapā:  

https://balticamericanfreedomfoundation.org/program
s-awards-dialogue/ 
 

ERASMUS+ 2022. GADA MOBILITĀTES PROJEKTU 
PIETEIKUMU KONKURSS 

Eiropas Komisijas 
Erasmus+ 2022. 

gada darba 
programmā Latvijai 
1. pamatdarbības 
“Personu mācību 

mobilitāte” 
konkursā pieejamais 

finansējums skolu izglītības sektorā ir 4,02 miljoni EUR, 
profesionālās izglītības sektorā – 5,35 miljoni EUR un 
pieaugušo izglītības sektorā – 0,95 miljoni EUR. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 23. februāra 
plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Atkarībā no projektu 
veida, projektu īstenošanas sākums var būt no 2022. gada 
1. jūnija līdz 31. decembrim un projekta īstenošanas 
termiņš var būt no 6 līdz 24 mēnešiem. 

Plašāka informācija par 2022. gada konkursa nosacījumiem 
un projektu iesniegšanu pieejama Erasmus+ programmas 
vadlīnijās. 

ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU NVO 
PROGRAMMA  
 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir 
sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš:  2022. gada 15. marts.  
 

Plašāka informācija: https://www.norden.lv/lv/grantu-
programmas/ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-nvo-
programma/  
 

ĢIMENEI DRAUDZĪGAS VIDES VEIDOŠANA 
 

Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludinājis atklātu 
projektu pieteikumu 
konkursu nevaldības 
organizācijām (NVO) 
"Ģimenei draudzīgas 
vides veidošana", lai 

2022. gadā īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību 
godināšanai visā Latvijā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir pagarināts līdz  2022. gada 27. janvāra plkst. 12.00. 
 
Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO iniciatīvām 
ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības 
līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un 
veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu 
pašvaldībās. 

Plašāka informācija: https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-
konkursi  

MĀCĪBAS PAR SADARBĪBAS PARTNERĪBAS 
PROJEKTIEM 
 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), kas 
administrē ES programmu Erasmus+ jaunatnes jomā, aicina 
gan jaunatnes organizācijas, gan organizācijas, kas veic 
starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, 
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, pašvaldības un to 
iestādes, kultūras iestādes u.c. pieteikties mācībām, lai 
vēlāk izstrādātu Sadarbības partnerības projekta 

pieteikumu. Plašāka informācija par sadarbības partnerības 

projektiem. 
 
Sadarbības partnerībām jaunatnes jomā projektu 
pieteikumus programmā Erasmus+ 2022. gadā varēs 
iesniegt līdz 23. martam un 4. oktobrim.  

Lai sekmētu organizāciju zināšanas par programmu, 
atbalstītu idejas izstrādē un projekta pieteikuma 
sagatavošanā, sniegtu individuālus ieteikumus, JSPA no 9. – 
11. februārim organizē  tiešsaistes mācības, kas būs 
praktiska projektu darbnīca organizāciju pārstāvjiem. 
Mācībās aicina piedalīties komandās - 2 – 3 organizācijas 
pārstāvjus ar jau gatavu projekta ideju, lai darbnīcā kopīgi 
varētu to attīstīt un izstrādāt projekta pieteikumu.  

 
Pieteikšanās mācībām līdz 28. janvārim, plašāka 
informācija par mācībām pieejama JSPA mājas lapā  
 

https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-nvo-programma/
https://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-nvo-programma/
https://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-nvo-programma/
https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi
https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/sadarbibas-partneribas-projekti/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/sadarbibas-partneribas-projekti/
https://jaunatne.gov.lv/pasakumi/erasmus/projektu-darbnica-sadarbibas-partneribas-projektu-veidosanu/
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VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS PIEŅEM 
PROJEKTU PIETEIKUMUS   
 
Līdz 2022. gada 28. janvārim pulksten 23.59 Valsts 
kultūrkapitākla fonds pieņem pieteikumus šā gada 1. 
kultūras projektu konkursā: 
Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra 
mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras 
mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un 
arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. 

 
Līdz 28.01.2022. plkst. 23.59 pieņemam pieteikumus 
mērķprogrammu konkursos: 
Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana; 
Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana; 
Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana; 
Muzeju nozares attīstības programma; 
VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras 
programmām reģionos. 

Plašāka informācija: 
http://vkkf.lv/aktualit%C4%81tes/vkkf-konkursi-2022.-
gada-janv%C4%81r%C4%AB.html 

 
 
IZSLUDINĀTS SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTU 
KONKURSS  
 
Izsludināta pieteikšanās biedrībām un nodibinājumiem 
atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.  
 
Projekta pieteikumu iespējams iesniegt 

vietnē nvo.ziedot.lv līdz 2022. gada 31. janvārim.   
 

Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 
eiro šādās prioritārajās jomās:  
 
• Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;  
• Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām 
krīzes situācijās;  

• Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam 
dzīvesveidam;  

• Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.  
 
Plašāka informācija: https://www.ziedot.lv/par-ziedot-
lv/jaunumi/izsludinats-lvm-socialas-jomas-projektu-
konkurss-4703 

 
 
 
 

NORDPLUS PROGRAMMAS 2022. GADA PROJEKTU 
KONKURSS  
 

Līdz 2022. gada 1. 
februārim Valsts 
izglītības attīstības 
aģentūra aicina izglītības 
iestādes un 
organizācijas, kas 
darbojas izglītības jomā, 

iesniegt pieteikumus Nordplus 2022. gada konkursā.  
 

Nordplus programmā piedāvā īstenot studentu, skolēnu un 
pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un 
projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un 
Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, 
uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu izglītības sistēmās.  
 

Plašāka informācija: https://ej.uz/rmaz 
 

 
 
 
 
 
SARUNU FESTIVĀLS LAMPA: PASĀKUMU 
PIETEIKŠANA IR SĀKUSIES!  
 

Sarunu festivāla 
LAMPA programma ir 

tikpat 
neprognozējama un 
negaidīti pārsteidzoša 
kā ikviena interesanta 
saruna. Ik gadu to 
rada kopā ar daudzām 

organizācijām un aktīvistiem, tāpēc LAMPA komanda aicina 
visus radošos un idejām bagātos prātus, entuziastus, 
privātā, valsts un nevalstiskā sektora organizācijas pieteikt 
savu pasākumu astotajai LAMPAI, kas notiks 2022. gada 1. 
– 2. jūlijā Cēsīs.  
 
Festivāls būs vieta, kur diskutēs par aktuālo un svarīgo, 
meklējot atbildes šī laika izaicinājumiem un kopā mēģinot 
saprast, kā tālāk?  

 
Plašāka informācija par festivālu un iespēju pieteikties: 
https://festivalslampa.lv/lv/daliba 

 

 
 
 
 

CITAS AKTUALITĀTES      

http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/literat%C5%ABra/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/literat%C5%ABra/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/m%C5%ABzika-un-dejas-m%C4%81ksla/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/te%C4%81tra-m%C4%81ksla/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/te%C4%81tra-m%C4%81ksla/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/filmu-m%C4%81ksla/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/vizu%C4%81l%C4%81-m%C4%81ksla/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/kult%C5%ABras-mantojums/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/kult%C5%ABras-mantojums/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/tradicion%C4%81l%C4%81-kult%C5%ABra/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/dizains-un-arhitekt%C5%ABra/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/dizains-un-arhitekt%C5%ABra/
http://vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/starpdisciplin%C4%81ri-projekti/
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/dizaina-un-arhitekt%C5%ABras-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/dizaina-un-arhitekt%C5%ABras-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/m%C5%ABzikas-un-dejas-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/m%C5%ABzikas-un-dejas-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/vizu%C4%81l%C4%81s-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/vizu%C4%81l%C4%81s-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/duplicate-of-muzeju-nozares-att%C4%ABst%C4%ABbas-programma.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/vkkf-un-latvijas-valsts-me%C5%BEu-atbalsts-kult%C5%ABras-programm%C4%81m-re%C4%A3ionos.html
http://vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/vkkf-un-latvijas-valsts-me%C5%BEu-atbalsts-kult%C5%ABras-programm%C4%81m-re%C4%A3ionos.html
http://vkkf.lv/aktualit%C4%81tes/vkkf-konkursi-2022.-gada-janv%C4%81r%C4%AB.html
http://vkkf.lv/aktualit%C4%81tes/vkkf-konkursi-2022.-gada-janv%C4%81r%C4%AB.html
https://nvo.ziedot.lv/
https://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv/jaunumi/izsludinats-lvm-socialas-jomas-projektu-konkurss-4703
https://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv/jaunumi/izsludinats-lvm-socialas-jomas-projektu-konkurss-4703
https://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv/jaunumi/izsludinats-lvm-socialas-jomas-projektu-konkurss-4703
https://ej.uz/rmaz
https://festivalslampa.lv/lv/daliba
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Atgādinājums NVO pārstāvjiem un apmeklētājiem! 
 

 NVO nama pakalpojumi un pasākumi tiek 

nodrošināti tikai drošajā – “zaļajā” režīmā. Tas 

nozīmē – visiem NVO nama apmeklētājiem ir 

jābūt vai nu derīgam Covid-19 vakcinācijas, 

vai pārslimošanas sertifikātam.  

 

NVO turpina NVO namā darboties, ievērojot 

šādus nosacījumus: 

• tikai vakcinētām vai Covid-19 

pārslimojušām personām var notikt NVO 

organizēti pasākumi vai aktivitātes; 

• NVO atbildīgā persona veic dalībnieku 

vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu 

pārbaudi;  

• NVO nama telpās apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs; 

• visām personām jāievēro savstarpēja 2 metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus); 

• regulāri jāvēdina telpas. 

NVO dibinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi NVO nama telpās drīkst notikt tikai “zaļajā” režīmā:  

• vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam 

paredzētās telpas platības;  

• amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām;  

• mēģinājuma laikā tiek nodrošināta 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā. 

 

! NVO norišu dalībnieki NVO nama sagatavotā veidlapā ar parakstu apliecina, ka ir Covid-19 vakcinētas/ 

izslimojušas personas. Veidlapa saņemama pie NVO nama darbiniekiem un pēc aizpildīšanas paliek pie 

pasākuma atbildīgās personas. 

 

Šo nosacījumu izpildi nodrošina telpu pieteicēji – NVO atbildīgās personas! 

 

 

 

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties:  

E-pasts: nvonams@riga.lv  

Tālrunis: 67848902 

 

 
__________________________________________________________ 

 

SEKOJIET LĪDZI  NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

twitter.com/NVOnams           facebook.com/RigasNVOnams                      Instagram/nvonams   
 

NVO NAMA APMEKLĒTĀJIEM    
 

mailto:nvonams@riga.lv

