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“Izglītības attīstības centrs” ir nevalstiska organizācija ar vairāk nekā
15 gadu pieredzi izglītības programmu un projektu īstenošanā Latvijā
un ārvalstīs dažādām mērķauditorijām par kritisko domāšanu,
pilsonisko līdzdalību un kopienu attīstību, sabiedrības integrāciju,
starpkultūru saskarsmi, globālo izglītību, medijpratību un citiem
jautājumiem. Biedrība ir rīkojusi apmācības NVO namā, arī laikā, kad
jau stājās spēkā Covid-19 izplatību ierobežojošie pasākumi un bija
nepieciešams pielāgoties attālinātajam darbam. Februāra “NVO
nama ziņu” numurā uz sarunu aicinām ”Izglītības attīstības centra”
direktori Ivetu Vērsi, lai iepazīstinātu ar paveikto un iecerēm.
Īsumā pastāstiet, kad radās “Izglītības attīstības centrs”, kas ir tā
mērķi?
Biedrība “Izglītības attīstības centrs” (turpmāk - IAC) ir 2004. gadā
dibināta nevalstiska organizācija, kas apvieno augsta līmeņa
profesionāļus un ar savu darbību sekmē izglītotas, saliedētas,
pilsoniski aktīvas sabiedrības tālāku attīstību mūsdienu straujo
pārmaiņu apstākļos, piedāvājot uz vajadzībām balstītus izglītošanās
risinājumus un līdzdalības iespējas. Kopš 2006. gada IAC ieguvis
sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Mūsu misija ir sniegt
Biedrības “izglītības attīstības centrs” direktore Iveta Vērse
ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot
indivīdu un organizāciju profesionālo kapacitāti, konkurētspēju,
sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē.
Kādas ir galvenās organizācijas darbības jomas? Ar kādu pasākumu palīdzību IAC īsteno nospraustos mērķus?
IAC galvenie darbības virzieni ir pilsoniskā izglītība un līdzdalība, sabiedrības integrācija, medijpratība un kritiskās domāšanas
veicināšana, dalība politikas un izglītības politikas veidošanā, starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa, informācijas
pieejamības un atpazīstamības veicināšana. Mūsu darba formas ir projektu un profesionālās pilnveides programmu izstrāde, to
ieviešana, atbalsta pasākumi dažādām grupām, ekspertu konsultācijas un semināri, mācību un metodisko līdzekļu veidošana.

Kas ir IAC mērķauditorija?
Mērķauditorija ir izglītības speciālisti, jaunieši, valsts un
pašvaldību institūciju darbinieki, dažādu profesionālo jomu
speciālisti, NVO pārstāvji, vietējo kopienu aktīvie
iedzīvotāji, trešo valstu valstspiederīgie.

“Izglītības attīstības centra” organizētas apmācības
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“Izglītības attīstības centra” organizētas apmācības NVO namā

“Izglītības attīstības centra” organizētas apmācības

Ja ieskatāmies biedrības darbībā, redzams, ka īstenoto
projektu saraksts ir garš. Kas ir tās paveiktās lietas vai
pasākumi, par kuriem ir patiess prieks un gandarījums?
Pēdējo 3 gadu laikā pilsoniskās izglītības, līdzdalības,
starpkultūru dialoga programmās izglītoti 2018. gadā - 934,
2019. - 1003 un 2020. - 823 dalībnieki. IAC projektu
aktivitātēs visā Latvijā iesaistījis vairāk nekā 12 000
iedzīvotāju. Organizēti kopienu pasākumi dažādos Latvijas
reģionos, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūciju
speciālistiem. Īstenojot apmācību un pilsoniskās
līdzdalības aktivitātes vietējā mērogā, notikusi cieša
sadarbība ar vietējām NVO, tādējādi paaugstināts NVO
pasākumos iesaistīto cilvēku loks, sekmēta NVO sadarbība
novados, veicināta iedzīvotāju ticība spējai ietekmēt
norises sabiedrībā. Pilsoniskās līdzdalības praktikumos
teorētiskās zināšanas par demokrātiju, valsts pārvaldi,
pilsoņu tiesībām pielietotas praktiskā darbībā, rezultātā
veicināta sabiedrības, bet jo īpaši jauniešu līdzdalība
sabiedriskajos procesos. Gan semināros, gan praktikumos
notikusi latviešu un mazākumtautību jauniešu sadarbība,
rezultātā noticis starpkultūru dialogs un veicināta
sabiedrības integrācija. IAC izstrādājis pieredzes un
metodiskos materiālus par pilsoniskās līdzdalības
iniciatīvām vietējās kopienās, kas publicēti IAC mājas lapā
www.iac.edu.lv .
Kādas jaunas iniciatīvas paredzētas šogad?
Šogad noritēs Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fonda projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos
latviešu valodu (3. posms)”. Projekta 21 mēneša laikā IAC
piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves
kursus dažādos valodas līmeņos 400 trešo valstu
valstspiederīgajiem kopumā 35 klātienes un attālinātajās
grupās. Jāatzīst, ka neskatoties uz sarežģītajiem
apstākļiem iebraucēju vēlme mācīties latviešu valodu nav
mazinājusies, joprojām nevaram apmierināt visu klientu
vēlmes un piedāvāt tik daudz grupu, cik nepieciešams.
IAC ir sagatavojis projekta “Piedalies un veido nākotni!”
pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda NVO
programmas darbības virzienā “Atbalsts NVO pilsoniskās
sabiedrības aktivitātēm”. Projektā plānots stiprināt
pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko
atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības
aktivitātes - izglītojoties par Satversmē noteiktām
demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko
līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās
par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā.

Vēl IAC ir sagatavojis un iesniedzis projekta “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” pieteikumu RD Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Šajā projektā vēlamies organizēt starpkultūru
apmācības un informatīvus pieredzes apmaiņas pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu.
Kā IAC izdodas pārvarēt šo Covid-19 pandēmijas laiku?
Būtiski organizācijas darbu ietekmēja ar Covid-19
pandēmiju saistītie ierobežojumi. IAC komandas
saliedētais darbs un profesionalitāte, strādājot
sektorā 15 gadus, ļāva operatīvi reaģēt uz
izaicinājumiem un prasmi adaptēt projektu darbu un
programmas specifiskām klientu vajadzībām ārkārtas
situācijā.
Daļa
IAC
mūžizglītības programmu tika elastīgi pārveidotas, lai
tās piedāvātu attālināta vai jaukta tipa formātā, kas ir
elastīgi kombinējams un piemērots dažādām mērķa
grupu vajadzībām. Piemēram, 2020. gada izskaņā IAC
operatīvi reaģēja uz organizācijas, kura nodrošina
Baltkrievijas IT speciālistu pārcelšanos uz dzīvi Latvijā,
“Izglītības attīstības centra” komanda
pieprasījumu. Bija nepieciešama konkrētajai mērķa
grupai adaptēt integrācijas programmu un sagatavot
valsts - latviešu valodas programmas. Pakalpojums tika kvalitatīvi nodrošināts, bet tas prasīja ievērojamus organizācijas
administratīvos un satura resursus.
Iveta, ko Jums personīgi sniedz dalība šajā organizācijā?
Dzīvot līdzi laikam, nepārtraukti izprast un analizēt situāciju, mācīties un kopā ar komandu meklēt jaunus risinājums. Riskēt,
3 uzņemties atbildību un rezultātā gūt gandarījumu par paveikto kopā ar komandu un visām iesaistītajām pusēm. Uzskatu, ka
mūsu komandas darbs dod iespēju atklātai komunikācijai ar sabiedrību aktuālajās vajadzībās, svarīga ir katra dalībnieka
vajadzību atzīšana un stipro pušu izmantošanu darbā, kura rezultātā notiek jēgpilna izaugsme personīgajā, profesionālajā un
pilsoniskajā aspektā.
Visbeidzot noslēgumā, ko Jūs gribētu novēlēt citām NVO un to pārstāvjiem, īpaši ņemot vērā šo sarežģīto laiku?
Katrā situācijā meklēt un saskatīt jaunas iespējas!
Paldies par sarunu!

Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane

GAIDĀMIE SEMINĀRI
“Latvijas
Kiberpsiholoģijas
priekšsēdētāja.

24. FEBRUĀRIS
24. februārī no plkst.
10.00 līdz 12.30 notiks
NVO
nama
rīkots
tiešsaistes
seminārs
“Darbs ar grupu”.
Semināru vadīs Evija
Jansone,
Baltijas
Starptautiskās akadēmijas
docētāja,
biedrības

asociācija”

valdes

Grupas locekļi un grupa kopumā parasti ir dažādu
“subkultūru” daļa, ko nosaka dzīves vieta, etniskā piederība,
darba vieta, hobiji u.c. Katram grupas dalībniekam ir savas
vērtības un principi. Ikviens grupas dalībnieks ietekmē
pārējos dalībniekus un grupu kopumā, tādēļ katra grupa ir
unikāla un tajā veidojas sava grupas dinamika.
Seminārā NVO pārstāvjiem būs iespēja palūkoties uz
psihoemocionāliem faktoriem, kas kalpo par pamatu grupu
veidošanā un vadīšanā.

Semināra programma:
• dinamika: personības, paaudzes,
grupas;
• uzskatu un viedokļu veidošanās ietekmējošo
faktoru modelis;
• zaudējumi un sēras;
• darbinieka dzīves cikls un i4 modelis;
• motīvi un sociālais slinkums;
• lēmumu pieņemšanas process.
Aicinām semināram reģistrēties šeit:
https://ej.uz/darbsargrupu
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 23. februārim,
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu.

3., 17., 24. UN 31. MARTS
3., 17., 24. un 31.
martā no plkst. 14.00
līdz plkst. 17.00 notiks
NVO nama rīkotas
lekciju cikla “No idejas
līdz
projekta
īstenošanai”
četras
nodarbības tiešsaistē .
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Nodarbību ciklu vadīs
Sandra Zalcmane biedrības “Patvērums
“Drošā
māja””
dibinātāja, semināru
lektore,
projektu
vadītāja-praktiķe
ar
vairāk nekā 15 gadu
pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā.
Nodarbību cikla dalībnieki iegūs praktisku pieredzi projekta
pieteikumu sagatavošanā, saņemot atbildes uz šādiem
jautājumiem: kas ir projekts, kāpēc to vēlos īstenot, kā
projektu sagatavot iesniegšanai, kādi nosacījumi ir jāievēro,
lai projekts sasniegtu plānotos rezultātus, kas notiek pēc
projekta noslēguma – ilgtermiņa mērķi, kas ir riski, un kā tos
var mazināt?
Nodarbības un to tēmas:
• 1. nodarbība “Kas ir projekts”;
• 2. nodarbība “Projekta mērķis un mērķa grupa”;
• 3. nodarbība “Projekta vides izpēte”;
• 4. nodarbība “Projekta īstenošana un pārraudzība”.
Dalībnieku pieteikšanās tiks izsludināta uz visu ciklu.

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

10. MARTS
10. martā plkst. 14.00 notiks
NVO nama rīkots tiešsaistes
seminārs “Jauna nodokļu
piemērošanas
kārtība
autoratlīdzībai”.
Semināru
vadīs
Jadviga
Neilande,
praktizējoša
konsultante un pasniedzēja
nodokļu,
grāmatvedības
finanšu
un
juridiskajos
jautājumos.
Semināra programma:
• Kas ir intelektuālais īpašums?
• Kas ir autoratlīdzība?
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana
autoratlīdzībai līdz 30.06.2021.;
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana
autoratlīdzībai no 01.07.2021. līdz 31.12.2021.;
• Ja autoram maksā autortiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācija;
• Ja autors reģistrējas kā saimnieciskās darbības
veicējs;
• Ja autors ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
• Autoratlīdzības deklarēšana;
• Grāmatvedības uzskaite autoram saimnieciskās
darbības veicējam;
• Autoratlīdzības uzrādīšana gada ienākumu
deklarācijā;
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana
autoratlīdzībai no 01.01.2022.;
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana
autoratlīdzībai no 01.01.2023.;
• Vai slēdzams autorlīgums, ja persona reģistrēta kā
saimnieciskās darbības veicējs?
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
piemērošana autoriem līdz 30.06.2021.;
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
piemērošana autoriem no 01.07.2021. līdz
31.12.2021.;
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
piemērošana autoriem no 01.01.2022. līdz
31.12.2022.;
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
piemērošana autoriem no 01.01.2023.;
• Autortiesību līgums;
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv

PROJEKTU KONKURSI
IZSLUDINA NVO PROJEKTU KONKURSU ĢIMENES
PASĀKUMU ATBALSTAM 170 000 EUR VĒRTĪBĀ
Sabiedrības integrācijas
fonds izsludinājis atklātu
projektu
pieteikumu
konkursu
nevaldības
organizācijām
(NVO)
“Ģimenei
draudzīgas
vides veidošana”, lai īstenotu pasākumus ģimenisku
vērtību godināšanai visā Latvijā.
Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kuri ietver
darbības virzienus:
• “Pasākumi bērniem, t.sk. nometņu rīkošana,
ģimenisku vērtību godināšanai”: pieejamais
finansējums ir 100 000 EUR. Vienam projektam
minimālais finansējums ir 1 500 EUR, maksimālais
finansējums ir 10 000 EUR.
• “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai”:
pieejamais finansējums ir 70 000 EUR. Vienam
projektam minimālais finansējums ir 1 500 EUR,
maksimālais finansējums ir 7 000 EUR.

5
Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai ir pasākumi
ģimenēm un tās locekļiem neatkarīgi no vecuma un statusa
ģimenē - atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes, Ģimeņu
diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi,
kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumi.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 8.
marta plkst.12.00.
Ar pilnu projektu konkursa dokumentāciju iepazīties
iespējams tīmekļa vietnē sif.gov.lv

AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAI
CILVĒKTIESĪBU ORGANIZĀCIJU KAPACITĀTES
AKADĒMIJAI
Latvijas
Aktīvo
iedzīvotāju fonds līdz 24.
februārim
aicina
pieteikties cilvēktiesību
jomā
strādājošās
organizācijas
dalībai
starptautiskā
cilvēktiesību aizstāvības organizāciju kapacitātes celšanas
akadēmijā, kuru organizē Rumānijas Aktīvo iedzīvotāju
fonds un Novēģijas Helsinku Komiteja.

Dalībai no Latvijas ir rezervētas vietas trīs pārstāvjiem un
īpaši aicinātas pieteikties ir organizācijas, kas nesen
uzsākušas savu darbību cilvēktiesību jomā. Dalība
akadēmijā ir apmaksāta, pamatā tā norisināsies tiešsaistē ar
iespējamu klātienes noslēguma pasākumu Oslo.
Plašāka informācija:
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aifjaunumi/cilvektiesibu-aizstavibas-organizaciju-kapacitatescelsanas-akademija.html

IZSLUDINĀTS ATKLĀTS PROJEKTU PIETEIKUMU
KONKURSS DIASPORAS NVO ATBALSTAM
Sabiedrības
integrācijas
fonds
izsludinājis
atklātu
projektu
pieteikumu konkursu nevaldības
organizācijām
(NVO)
programmas “Pilsoniskās līdzdalības
veicināšanas programma diasporas
NVO darbības atbalstam” ietvaros.
Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas
līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR.
Projektu konkursā aicinātas piedalīties tās NVO, kuru
primārais darbības mērķis ir diasporas interešu
pārstāvība. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mītnes
zemēs, Latvijā vai tiešsaistes digitālajos formātos. Vienam
projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 15 000
EUR.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada
15.marta plkst.12.00.
Plašāka informācija: sif.gov.lv

ZIEMEĻVALSTU KULTŪRAS UN MĀKSLAS
PROGRAMMA
Programma
atbalsta
Ziemeļvalstu
sadarbības
projektus visās mākslas un
kultūras jomās, to sagatavošanas, producēšanā,
prezentācijas un izplatīšanas posmos.
Programmas mērķis ir sniegt atbalstu novatoriskiem,
augstvērtīgiem mākslas un kultūras projektiem, kas veicina
Ziemeļvalstu reģiona daudzveidību un ilgtspēju.
Projektu pieteikumus var iesniegt
8.martam.

līdz 2021.gada

Plašāka informācija:
https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/aboutthe-grant-programmes/culture-and-art-programme/

NVO ZIŅAS
GATAVOJAMIES VISPASAULES NVO DIENAI
27.februārī, jau divpadsmito
reizi pasaulē tiks atzīmēta
Vispasaules
nevalstisko
organizāciju (NVO) diena
(World NGO day), kas
ir veltīta
organizētajai
pilsoniskajai sabiedrībai visā pasaulē, lai izceltu darbu
kopējam labumam, līdzcilvēku dzīves kvalitātes
uzlabošanā, kā arī valstu attīstībā, un ilgtspējīga miera
nodrošināšanā.
Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi vairākus ieteikumus,
kā organizācijas var padarīt Vispasaules NVO dienu īpašāku:
•

•

•
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atcerieties, ka šo dienu atzīmē organizācijas visā
pasaulē jau divpadsmit gadus, un Jūsu organizācija ir
daļa no lielās Vispasaules NVO saimes!
savos sociālajos kontos dalieties ar Latvijas Pilsoniskās
alianses sagatavoto informāciju par Vispasaules NVO
dienu, lai par šo dienu uzzina plašāka sabiedrības daļa;
aplieciniet publiski, ka esat NVO ģimenes dalībnieks,
lietojot mirkļbirku #NVOdiena un #WorldNGODay;
organizējiet tiešsaistes pasākumus, iepazīstinot ar
savas organizācijas darbību, aicinot kļūt par jaunu
biedru, atbalstītāju, filantropu;
parādiet, ka esat pateicīgi par darbu, ko veic biedri un
aktīvisti, iesaistoties Jūsu organizācijas mērķu
sasniegšanā, nosūtot elektronisko apsveikumu vai
noorganizējot kopīgu virtuālo ballīti.

projekta ELP[A] ideju, vīziju, paplašinot tēmu loku. Tika
izveidota jauna komanda, diskutēts par apakštēmām,
uzlabojumiem un uzrakstīts jauns projekta pieteikums un
2020. gada sākumā “Latvijas Sarkanā Krusta” brīvprātīgie
jaunieši sāka tā īstenošanu.
Projekts sagādājis lielu gandarījumu un prieku, par to, ka
iespējams organizēt vērtīgus, informatīvus pasākumus, kas
spēj sasniegt jauniešus, kam tas ir būtiski. Katrs projekts
iedvesmo turpināt darīt tālāk un vairāk, tāpēc arī 2021. gadā
LSK jaunieši turpinās darbu, lai aicinātu nebaidīties runāt
par garīgo veselību un padarītu informāciju par to
jauniešiem pieejamāku.
Plašāka informācija
https://www.redcross.lv/projekta-elpa-2-komandasagadajusi-projekta-nosleguma-3-patikamusparsteigumus/

PAR GODU HINDUISTU FESTIVĀLAM "HOLI"
IZSLUDINA MĀKSLAS KONKURSU
Eiropas Solidaritātes korpusa
Solidaritātes projekta "Oriented
On
Orientalism"
ietvaros
izsludināts mākslas konkurss, kas
veltīts hinduistu festivālam "Holi".
Konkursa uzdevums ir ar mākslas
izteiksmes līdzekļiem, izmantojot
pēc iespējas vairāk krāsu, attēlot
latviešu un Dienvidāzijas reģiona
iedzīvotāju
(Afganistānā,
Bangladešā, Butānā, Indijā, Nepālā,
Maldivu salās, Pakistānā, Šrilankā)
kopīgās vērtības, kas izpaužas
kultūrā, tradīcijās, svētkos un citur,
pievienojot arī nelielu aprakstu par
mākslas darbu.

Plašāka informācija:
https://nvo.lv/lv/zina/gatavojamies_vispasaules_nvo_dien
ai

VEIKSMĪGI ĪSTENO JAUNIEŠU MENTĀLĀS
VESELĪBAS PROJEKTU ELP[A]2
Projektā “ELP[A] 2 -Elpo, lai
priecātos!” no 2020. gada
janvāra līdz 2021. gada
janvārim
kopumā
norisinājās 11 vērtīgas un
izglītojošas
aktivitātes,
kurās piedalījās vairāk nekā
200 jauniešu.
Jauniešu komanda pēc pirmā projekta “ELP[A]” bija
pārliecināta, ka par mentālās veselības jautājumiem ir
jāturpina runāt, tamdēļ tika nolemts turpināt un attīstīt

•
•
•

Konkursa mērķis:
Rosināt jauniešos un pieaugušajos radošu
pašizpausmi un apliecināt savu individualitāti un
vienreizīgumu vizuālajā mākslā;
Izglītot vietējo sabiedrību par Āzijas kultūru,
tradīcijām un tā saistītajām tēmām
Attīstīt toleranci, solidaritāti un kultūru apmaiņu
starp Latvijas sabiedrību un pārstāvjiem no Āzijas
zemēm.

Darbi konkursam jāiesniedz līdz 19.03.2021. Konkursa
rezultāti tiks paziņoti online pasākumā: 29.03.2021.
Plašāka informācija: orientedonorientalism@gmail.com

NVO KONSULTĀCIJU DIENA
1.MARTĀ AICINĀM NVO PĀRSTĀVJUS UZ
BEZMAKSAS ATTĀLINĀTO
KONSULTĀCIJU DIENU

uzskaiti, 2020. gada pārskatu, līgumu izvēli un ietekme uz
nodokļiem un citas.
Par dokumentu izstrādes jautājumiem konsultēs tiesību
zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve,
mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite. Konsultācijas
aptvers
jautājumus
par
NVO
reģistrēšanas
pamatdokumentiem, to izmaiņu fiksēšanu un reģistrāciju,
dokumentu un līgumu noformēšanu, kā arī citus.
Aicinām iepriekš reģistrēties, atverot saiti:
https://ej.uz/konsdiena
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 27.februārim,
dienu iepriekš tiks nosūtīti kontakti, lai vienotos par vēlamo
konsultācijas laiku un veidu.
Piesakoties NVO konsultāciju dienai, lūdzam atzīmēt
konkrēto ekspertu, kura konsultāciju vēlaties saņemt! Kā
arī - miniet konkrētu jautājumu vai vairākus jautājumus,
lai eksperti jau laikus sagatavotu atbildes!
Konsultāciju dienas Rīgas biedrību un nodibinājumu
pārstāvjiem NVO nams rīko regulāri, lai sniegtu iespēju NVO
pārstāvjiem saņemt praktiskus ieteikumus, skaidrojumus un
labās prakses piemērus.
Laipni aicinām izmantot šo iespēju un pieteikties
bezmaksas konsultācijām, lai rastu atbildes uz aktuāliem
jautājumiem un padomus tālākai darbībai.
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Pirmdien, 2021. gada 1. martā, no plkst. 14.00 līdz 19.00
NVO – biedrību un nodibinājumu - pārstāvjus laipni
aicinām pievienoties bezmaksas NVO konsultāciju dienu
“Nāc un izzini!” tiešsaistē, lai saņemtu padomus un
atbalstu savām organizācijām svarīgos grāmatvedības un
juridisku dokumentu izstrādes jautājumos.
Bezmaksas attālinātās konsultācijas 5 stundu garumā sniegs
atbilstošo jomu profesionāļi. NVO pārstāvjiem būs
pieejamas šādas konsultācijas: NVO grāmatvedība un NVO
juridiskie jautājumi.
Par grāmatvedības jautājumiem konsultēs grāmatvedības
un nodokļu konsultantes Linda Miezīte un Jadviga
Neilande, ietverot atbildes par finanšu uzskaiti, dokumentu
noformēšanu,
vienkāršā
un
divkāršā
ieraksta
grāmatvedības organizēšanu, projektu grāmatvedības

SEKOJIET LĪDZI
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM
twitter.com/NVOnams

facebook.com/RigasNVOnams
Instagram/nvonams

