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Intervija ar biedrības “Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv”” valdes locekli Baibu Bicēnu,
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INTERVIJA
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Marta sākumā tiek atzīmēta Pasaules
Dzirdes diena, tādēļ šajā ziņu numurā uz
sarunu aicinājām biedrības, kas aizstāv
sociāli
mazaizsargātās
grupas
–
vājdzirdīgo personu intereses, “Latvijas
Vājdzirdīgo
atbalsta
asociācijas
„Sadzirdi.lv” valdes locekli Baibu Bicēnu,
lai iepazīstinātu plašāk ar biedrības mērķi
un aktivitātēm. Asociācija vairākkārt
sanāksmēs ir pulcējusies arī NVO namā.
Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās
biedrība “Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta
asociācija „Sadzirdi.lv””? Vai Jūs esat
starp dibinātājiem?
Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” pārstāvji piedaloties Rīgas domes
pasākumā Vērmanes dārzā

Man dzirdes traucējumi ir kopš bērnības,
tāpēc pastiprināti interesējos par sev
līdzīgajiem jau 40 gadus. Mēģinājumi apvienoties biedrībās vājdzirdīgajiem cilvēkiem un šādu bērnu vecākiem ir bijuši jau
vairākas reizes, ir dibinātas atbilstošas NVO. Taču, ja viss smagais darbs turas uz 1 vai 2 cilvēku pleciem, tad cik ilgi viņi var
izturēt? 2014. gadā izdevās sapulcināt vairāk cilvēku, kuri jau bija sapazinušies “ABLV Charitable Foundation” organizētā
nometnē, Bērnu dzirdes centrā un internetā. Viņu vidū bija arī pašreizējais asociācijas priekšsēdētājs Olafs Slūtiņš, kuram ir bērns
ar kohleāro implantu. Biedrībā iestājās arī vairāki Nedzirdīgo Savienības biedri, kuri runā, dzīvo un strādā dzirdīgo cilvēku vidū
un nemāk zīmju valodu. Jā, mēs orientējamies uz cilvēkiem, kuri grib dzirdēt! Mūsdienās nav jādzīvo klusumā, jo dzirdes aparāti,
implanti un citi palīglīdzekļi dara pasauli skanīgāku un saprotamāku. Ja tādas iespējas ir, kāpēc tās neizmantot?

Cik biedru darbojas “Sadzirdi.lv”? Vai labprāt aicināt pievienoties jaunus? Ja kāds vēlētos pievienoties, kā sazināties?
Biedrībā reģistrējušies aptuveni 100 cilvēku, aktīvi pasākumos iesaistās puse. Bet mūsu "niša" ir liela, jo cilvēku ar dzirdes
traucējumiem ir ļoti daudz. Katrs desmitais iedzīvotājs vai vēl vairāk. Man ir zināms, ka ārzemēs, rietumvalstīs, sen ir atsevišķas
biedrības vājdzirdīgajiem jauniešiem, vājdzirdīgajiem pieaugušajiem, senioriem ar vēlu iegūtiem dzirdes traucējumiem, kohleāro
implantu lietotājiem, nedzirdīgi-neredzīgajiem cilvēkiem, bērnu vecākiem un vēl cilvēkiem ar dažādām specifiskām slimībām,
kas arī izraisa dzirdes traucējumus. Mums no visām šīm grupām ir pa druskai. Aktīvākā grupa ir bērnu vecāki, un galvenie
pasākumi mums bija uz ģimenēm orientēti. Tas arī saprotams, jo vecāki ir ļoti ieinteresēti, lai bērni dzirdētu. Viņi dalās pieredzē
internetā. Sadzirdi.lv grupu diskusijās piedalās vai vismaz seko daudz vairāk nekā 100 cilvēku, arī tie, kas nav biedri. Vairāki
desmiti bērnu apmeklē logopēdisko sākumskolu "Valodiņa", šo bērnu vecāki arī sazinās savā starpā. Ar pieaugušajiem
vājdzirdīgajiem internetā kontaktējos jau sen pirms biedrības dibināšanas. Protams, ar tiem, kurus esmu sameklējusi, vai kuri ir
sameklējuši mani. Vājdzirdīgo bērnu vecākiem iesaku sazināties ar biedrības priekšsēdētāju Olafu Slūtiņu olafs@tradeclub.lv .
Pārējiem: jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem - ar mani, e-pasts sadzirdi@inbox.lv. Mums ir mājaslapa www.sadzirdi.lv, kā arī
vairākas specifiskas grupas sociālajā medijā Facebook un citur.
Ja ieskatāmies biedrības darbībā, redzams, ka aktīvi darbojaties, pasākumu saraksts ir garš, bet, kas ir tās paveiktās lietas vai
pasākumi, sasniegumi, par kuriem ir patiess prieks un gandarījums?
Sākumā bija galvenokārt informatīvi
pasākumi. Tikšanās ar dažādiem cilvēkiem:
ar Dzirdes centra speciālistiem, akustiķi, ar
Biedrības “izglītības attīstības centrs” direktore Iveta Vērse
"Tildes balsi", ar pieaugušajiem kohleāro
implantu lietotājiem, arī ar likvidētās
biedrības "Bērnu ar dzirdes traucējumiem
vecāku un draugu asociācija" vadītāju
Jeļenu Moru, kurai ir milzīga pieredze bērnu
apmācībā. Ir rīkotas arī tikšanās ar dažādu
novadu pašvaldību sociālajiem, medicīnas
u.tml. darbiniekiem, ar pedagogiem,
studentiem. Kopā ar Rīgas Vājredzīgo un
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Neredzīgo Biedrību "Redzi mani" vairākas
reizes sarīkojām Nedzirdīgi neredzīgo
dienas atzīmēšanu, un tās moto simboliski
bija veidots no abu biedrību nosaukumiem
"Sadzirdi un redzi mani". Bija vairākas
ģimeņu nometnes, tās tika rīkotas ar “ABLV
Charitable Foundation” un mūsu brīnišķīgo
“Sadzirdi.lv” organizētā talantu konkursa "Ko tu proti?" dalībnieki un rīkotāji
draugu no "Palīdzēsim.lv" palīdzību. Notika
divi konkursi "Ko tu proti?" kultūras pilī "Ziemeļblāzma". Īsi pirms pandēmijas kopā ar Bērnu Dzirdes centru noorganizējām
pasākumu "20 gadi kopš kohleārās implantācijas bērniem Latvijā". Vislielākais gandarījums ir vērot, kā bērni, kuri kādreiz bija
nedzirdīgi vai smagi vājdzirdīgi, tagad izteiksmīgi deklamē dzejoļus, dzied un spēlē mūzikas instrumentus. Mūsu pasākumi notiek
balsī. Kam problēmas, sazinās rakstiski. Attālināti piedalījāmies divos starptautiskos semināros starptautiskā organizācijā:
"Vuxendövas Nordiska Råd", kas apvieno Ziemeļvalstu vājdzirdīgos cilvēkus. Diemžēl Covid-19 dēļ nevarējām tikties klātienē,
semināri un kontakti ir ļoti vērtīgi, lai apzinātu idejas un tehniskos jauninājumus, ko var ieviest vides pieejamības nodrošināšanā.
Piedalāmies arī Rīgas domes Personu ar invalidāti NVO konsultatīvās padomes sēdēs. Sadarbojamies ar cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības organizāciju “Sustento”, līdzdarbojamies cilvēku ar īpašām vajadzībām un invaliditāti digitālās
integrācijas asociācijas darba grupā, kur piedalās neatliekamo palīdzību dienesti un Saeimas deputāti un kuras mērķis ir izveidot
personām ar invaliditāti lietojamas programmas ērtākai saziņai ar glābšanas dienestiem. Tas gan nav biedrības nopelns, bet liels
prieks ir par mūsu biedres Rūtas Mežavilkas ievēlēšanu Rīgas domē. Viņa darbojas Sociālo lietu komisijā. Tas ir kā dzīvs
pierādījums, ka bērns ar smagiem dzirdes traucējumiem var iemācīties runāt, mācīties parastajā skolā, pabeigt augstskolu, aktīvi
piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Turklāt viņa mācījās tad, kad tehnoloģiskās iespējas bija daudz mazākas nekā pašlaik.
Kādi pasākumi paredzēti tuvākā vai tālākā nākotnē – pasākumi, notikumi, projekti?
Ārkārtējās situācijas laikā grūti runāt par pasākumiem un notikumiem nākotnē. Jā, mums prasa: vai šogad būs nometne? Vai būs
bērnu talantu konkurss? Vai vismaz kāda ekskursija? Tusiņš? Pieprasījums pilnīgi noteikti ir! Talantu konkursam projekts ir
iesniegts, gatavojam arī informatīvu bukletu. Acīmredzot vislielākais akcents šobrīd būs jāliek uz informatīvajiem pasākumiem,
arī attālinātajiem. Joprojām izmantosim visus mūsu rīcībā esošos sociālos tīklus. Apgūstam Zoom un Microsoft Teams iespējas.

Varam konsultēt pašvaldību darbiniekus, kā labāk atbalstīt cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, kuri nelieto zīmju valodu. Sniegsim
padomus arī skolotājiem, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem. Bērnu vecāki nupat internetā apsprieda, kādus atvieglojumus
panākuši savās pašvaldībās. Kur tiek apmaksātas papildu nodarbības pie logopēda, mūzikas terapijā, kur apmaksā bateriju iegādi
un dzirdes palīglīdzekļu remontu. Tas viss viņiem ir ļoti vajadzīgs. Bet nevar to visu uzkraut pašvaldībām, papildu nodarbības
vajadzīgas ļoti daudziem bērniem. Kā arī - bez baterijām dārgie dzirdes aparāti un kohleārie implanti nedarbojas, bez tiem cilvēks
atkal paliek nedzirdīgs. Implanti "noēd" daudz bateriju! Manuprāt, tas ir jāapmaksā valstij. Arī remonts. Aktualitāte: ko bērns ar
implantu darīs, kad būs sasniedzis 18 gadus? Dzirdes aparātus ik pēc pieciem gadiem var nomainīt, implantu ārējo daļu - nē! Arī
medicīniskā rehabilitācija tad no pakalpojumu saraksta pazūd. Ir tādi tehniskie palīglīdzekļi un pakalpojumi, par kuriem Latvijā
tikpat kā nekas nav zināms. Piemēram, uz Latviju atbraukušie citu valstu vājdzirdīgie privātās sarunās un pasākumos ir
izmantojuši teksta pierakstītāju pakalpojumus. Viņiem tos apmaksā valsts. Arī kaimiņos, Igaunijā. Pierakstītāji parasti strādā pārī:
kādas desmit minūtes viens, tad otrs. Raksta uz parastās datora klaviatūras. Klients tekstu lasa sava datora vai planšetes ekrānā,
semināros un konferencēs to var projicēt uz lielā ekrāna vai sienas. Man šāda pierakstītāja ļoti trūkst. Skolēniem un studentiem
arī noderētu. Ir dažādas subtitrēšanas programmas. Angļu valodā tās darbojas labi, bet latviešu valodā sagādā visādus dīvainus
pārsteigumus. Ceru, ka pagaidām. Nav sakārtota terminoloģija. Tie paši teksta pierakstītāji - bet varbūt stenogrāfisti,
subtitrētāji? Slēgtie vai slēptie subtitri? Tur ir dažādas nianses. Programmas, kas no dzīvās runas atlasa visādus āāā un mmm, un
programmas, kas tos neatlasa - tām visām ir savi nosaukumi. Darāmā netrūkst. Ko izdosies realizēt un kad - to nezinu. Skaidrs ir
tikai tas, ka mums nepieciešams lielāks atbalsts par esošo.
„Sadzirdi.lv” sanāksmes ir noritējušas arī NVO namā. Kā jūs vērtējat – vai tas ir labs atbalsts NVO? Varbūt ir kādi ieteikumi
nama attīstībai?
Jā, mēs esam izmantojuši NVO nama telpas un
inventāru - projektoru, datoru, tāfeles, u.tml. Par
to paldies! Izdevīgi arī tas, ka NVO nams atrodas
netālu no Bērnu Dzirdes centra. Personīgi es esmu
apmeklējusi arī citu NVO rīkotos pasākumus un
forumus. Klašu telpās ir labi. Taču zālē ceturtajā
stāvā ir slikta akustika, stipra atbalss. Gandrīz neko
no tur runātā nevarēju saprast. NVO namā nevienā
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telpā nav tā saucamās dzirdes cilpas. Šis bija viens
no iemesliem, kāpēc pēdējais pirmspandēmijas
pasākums tika sarīkots Nacionālajā bibliotēkā, kur
šādas cilpas ir un akustika labāka. Mums tas ir ļoti
būtiski.
Kā „Sadzirdi.lv” izdodas pārvarēt šo sarežģīto
ierobežojumu laiku?
Kā jau minēju, mēs daudz kontaktējamies
internetā. Mēs, kas esam labi rakstītpratēji, pie
šāda saziņas veida esam pieraduši jau
agrāk. Grupiņa mūsu pieaugušo agrāk kopā
“Sadzirdi.lv” sanāksme NVO namā
labprāt apceļoja Latviju, devās garās pastaigās pa
mazāk pazīstamām Rīgas un tuvākās apkārtnes vietām. Tagad ceļojam un staigājam atsevišķi, skatāmies cits cita fotogrāfijas.
Tiklīdz iespēja būs, iesim un brauksim atkal.
Baiba, ko Jums personīgi sniedz dalība šajā organizācijā?
Man ir milzīga "dzīves pieredze". Ar to informāciju, kuru esmu uzkrājusi, labprāt dalos ar citiem.
Visbeidzot noslēgumā, ko Jūs gribētu novēlēt citām NVO un to pārstāvjiem, īpaši ņemot vērā šo sarežģīto pandēmijas laiku,
kuru piedzīvojam?
Izturību. Sadarbību savā starpā. Neslēpt savu pieredzi. Palīdzēt.

Paldies par sarunu!

Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane

GAIDĀMIE SEMINĀRI
7. APRĪLIS
7. aprīlī no plkst. 14.00 līdz
plkst. 17.00 notiks NVO
nama rīkots tiešsaistes
seminārs “7 efektīvas
komunikācijas ceļi jeb
prasmes ”.

23. MARTS
23. martā no plkst. 15.00 līdz
18.00 notiks NVO nama rīkots
tiešsaistes seminārs “NVO –
biedrību un nodibinājumu –
gada pārskats. Kā to
sagatavot?”.
Semināru
vadīs
Linda
Miezīte, praktizējoša
konsultante un pasniedzēja
nodokļu,
grāmatvedības
finanšu
un
juridiskajos
jautājumos.
Semināra programma:
• vienkāršā grāmatvedība;
• divkāršā grāmatvedība;
• inventarizācijas veikšana un atspoguļošana
grāmatvedības reģistros – naudai,
pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem,
kreditoriem u.c.;
• gada pārskata sastāvdaļas: bilance, ieņēmumu un
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izdevumu pārskats, pārskats par
administratīvajiem izdevumiem, gada pārskata
revīzija, gada pārskata iesniegšanas termiņi un
kārtība (iesniegšanas termiņš - pagarināts līdz
30.06.2021.);
• sabiedriskā labuma organizāciju gada pārskatu
sastāvdaļas un ziedojumu atspoguļošana;
• gada pārskata iesniegšana EDS;
• citi aktuāli jautājumi, diskusijas.
Aicinām semināram reģistrēties šeit:
https://ej.uz/nvoparskati
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 22. martam,
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu.

24. UN 31. MARTS
24. un 31. martā no plkst. 14.00 līdz
plkst. 17.00 notiks NVO nama rīkotā
lekciju cikla “No idejas līdz projekta
īstenošanai” 3. un 4. nodarbība
tiešsaistē.
Reģistrēšanās lekciju ciklam ir
noslēgusies!

Semināru vadīs Marija
Dubicka, sociālo zinātņu
maģistra grāds vadības
zinātnē, projektu vadītāja,
mācību līdzekļu līdzautore.
Daudzu
gadu
lektora
pieredze mācību kursos „Projektu vadība”, „Mārketings”,
„Ekonomika”, „Vadības pamati” u.c.
Semināra programma:
• komunikāciju etapi;
• komunikācijas posmi;
• komunikācijas uzlabošana;
• septiņi komunikācijas likumi;
• efektīvas komunikācijas pamati un „efektīvas
saziņas” principi;
• kā panākt, lai mūsu vēstījums sasniedz mērķa
grupu?
• darbs ar iebildumiem;
• manipulāciju būtība un paņēmieni sarunas laikā;
• stila izvēles nozīme;
• pieklājības prasību nozīme, nediskriminējoša
valoda, vienlīdzīga attieksme
• valodas vingrinājumi;
• ātrrunas vingrinājumi.
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv

14. APRĪLIS
14. aprīlī no plkst. 14.00 līdz
plkst. 17.00 notiks NVO nama
rīkots tiešsaistes seminārs
“Elektroniskie
dokumenti
grāmatvedībā”.
Semināru
vadīs
Jadviga
Neilande,
praktizējoša
konsultante un pasniedzēja
nodokļu,
grāmatvedības
finanšu
un
juridiskajos
jautājumos.

Semināra programma:
• attaisnojuma dokumenti;
• elektroniski rēķini;
• iekšējie attaisnojuma dokumenti;
• elektronisks līgums;
• elektroniski akti;
• bankas izraksts;
• elektronisks paraksts un tā veidi;
• elektroniskas pavadzīmes;
• elektroniskas kvītis;
• elektroniskas iekšējās atskaites un pārskati;
• elektronisks iesniegums;
• elektronisks rīkojums;
• paraksts uz plaukstdatora;
• elektroniski inventarizācijas dokumenti;
• elektronisks PVN rēķins;
• elektroniski dokumenti arhīvā;
• elektroniski kases dokumenti;
• elektroniski protokoli;
• kādi dokumenti un kur nedrīkst būt elektronisks
paraksts;
• citi jautājumi par elektroniskiem dokumentiem.
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv

5 21. APRĪLIS

21. aprīlī no plkst. 14.00 līdz
plkst. 17.00 notiks NVO nama
rīkots tiešsaistes seminārs –
praktiskā
nodarbība
“Pašvērtējums, tā ietekme uz
dažādām dzīves jomām”.

Semināru
vadīs
Diāna
Stafecka, SIA “Bite Latvija”
Personāla atlases projektu
vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi personāla
vadīšanā un vadībā. Papildu jau iegūtajām izglītībām
sociālajā un finanšu jomā, pašlaik turpina studijas
Transpersonālās
psiholoģijas
institūtā.
Semināra programmā:
• kas ietekmē pašvērtējumu?
• kā pašvērtējums ietekmē dažādas dzīves jomas?
• kāpēc ir svarīgi paaugstināt pašvērtējumu un sākt
dzīvot savu dzīvi?
• kas ir iekšējais kritiķis un kāda ir viņa loma
pašvērtējuma veidošanā?
Dalībnieki mācīsies izmantot praktiskās metodes, kā atpazīt,
pieņemt un mainīt attiecības ar savu iekšējo kritiķi, kurš
kontrolē emocijas, kritizē, saka, ko drīkst, ko nedrīkst un kas

jādara? Nodarbības laikā būs nepieciešams papīrs un
rakstīšanas/zīmēšanas piederumi. a).
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv

PROJEKTU KONKURSI
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS IZSLUDINA
KONKURSU MĒRĶPROGRAMMĀ “KULTŪRELPA”
Mērķprogramma “KultūrELPA” izveidota,
apvienojot
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nākotnes
kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras
nozarēs” un “Kultūras
piedāvājums
digitālajā
vidē” vienotā mērķprogrammā.
Mērķprogrammas konkursā prioritāri tiks atbalstīti projekti,
kas:
• nodrošina kultūras piedāvājuma, it īpaši iepriekš
nepieejama un pandēmijas laikā tapuša kultūras
piedāvājuma, publisku pieejamību un komunikāciju
sabiedrībai 2021. gada ietvaros;
• ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un
norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai
mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos;
• vērsti uz digitāla kultūras piedāvājuma un
pakalpojumu
attīstīšanu
un
pieejamības
nodrošināšanu;
• iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai esošā
kultūras piedāvājuma, tostarp digitālā kultūras
piedāvājuma, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām (redzes, dzirdes, uztveres un kustību
traucējumiem), kā arī meklē jaunus, inovatīvus
risinājumus šāda kultūras piedāvājuma veidošanai
vai pielāgošanai;
• nodrošina
kultūras
nozares
darbinieku
profesionālo
pilnveidi un
digitālā
mācību
piedāvājuma sagatavošanu;
• nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras
piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā;
• vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.
Pieteikumus konkursā
sistēmā kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz līdz 2021. gada 4.
aprīlim.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa – www.vkkf.lv

PIEEJAMS FINANSĒJUMS SADARBĪBAI AR ASV

apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni
par kultūras un vēstures jautājumiem.

Nevalstiskās
organizācijas
un
izglītības iestādes,
plānojot
ASV
vieslektora
vai
eksperta
vizīti
Latvijā laikā no
2021.
gada
septembra
līdz
2022. gada maijam,
aicinātas pieteikties
BAFF Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegtajam
finansējumam.

Atbalstāmo projektu vidū minamas tādas aktivitātes kā,
piemēram:
• mazākumtautību izcelsmes zināmu personību
devuma Latvijai apzināšana,
• debašu forumi,
• latviešu un mazākumtautību jauniešu kopīgas
tematiskas nometnes,
• ekspedīcijas, vēstures pētniecības projekti,
• arhīvu materiālu izpēte,
• kopīga videostāstu vai fotostāstu, iestudējumu,
prezentāciju veidošana,
• interaktīvas spēles, izzinošas viktorīnas.

Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas 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 runātājiem.
Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve
no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un
jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai.

6 Pieteikties

Projektu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 29. marta
plkst. 12.00.
Konkursa nolikumu un metodiskos materiālus atradīsi,
atverot saiti šeit
Konsultācijas: konkursi@sif.gov.lv

PIEEJAMS DIGITĀLS BUKLETS AR ATBALSTA
IESPĒJĀM KULTŪRAI

Baltijas-Amerikas Dialogs programmas
finansējumam var līdz 2021. gada 1. aprīlim,
nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda
mājaslapā
https://balticamericanfreedomfoundation.org/programsawards-dialogue/
Dalība Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendiju
programmās ir bezmaksas, stipendiātus izvēloties konkursa
kārtībā.
Papildu informācija: ibembere@ciee.org

IZSLUDINĀTS KONKURSS MAZĀKUMTAUTĪBU UN
LATVIEŠU JAUNIEŠU SADARBĪBAS PROJEKTIEM
Sabiedrības integrācijas fonds
izsludina
atklātu
projektu
pieteikumu
konkursu
nevaldības organizācijām (NVO)
programmas “Mazākumtautību
un latviešu jauniešu sadarbības
programma” ietvaros,
lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu
jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu
mazākumtautību
jauniešu
līdzdalību
pilsoniskās
sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma

Vācijas Radošās Eiropas Kultūras birojs piedāvā iepazīties
ar 13 atbalsta programmām kultūrai, kas būs pieejamas
jaunajā Eiropas Savienības 7 gadu periodā 2021.-2027.
gadā.
Lai arī daļu no atbalsta programmām Eiropas institūcijas nav
vēl oficiāli pieņēmušas, buklets sniedz orientējošu ieskatu
gaidāmajos atbalsta mehānismos. Bukletā ir iekļautas tādas
programmas kā “Radošā Eiropa”, “Apvārsnis Eiropa”,
“INTERREG”,
“Erasmus+”, “Tiesības”,
“Vienlīdzība
un pilsonība” un citas.
Buklets pieejams ŠEIT

NVO ZIŅAS

AICINA UZ BEZMAKSAS TIEŠSAISTES LEKCIJU
“VĒZIS – 21. GADSIMTA IZAICINĀJUMI”

AICINA UZ TIEŠSAISTES SEMINĀRU “SIMULĀCIJAS
SPĒLES KĀ RĪKS DARBAM AR DAŽĀDĀM MĒRĶA
GRUPĀM”
Divas
nevalstiskās
organizācijas - biedrība
“IMKA Latvija” un biedrība
“Jaunatnes līderu koalīcija”
aicina
interesentus
uz
tiešsaistes
semināru
“Simulācijas spēles kā rīks
darbam ar dažādām mērķa grupām”. Seminārs notiks
otrdien, 2021. gada 30. martā, no 14.00 līdz 15.30.
Seminārā aicināti piedalīties gan NVO pārstāvji, gan ikviens
interesents, kas ikdienā strādā ar dažādām cilvēku grupām,
vēlas dažādot savus pasākumus, to programmās iekļaujot
simulācijas spēles, vai vēlas vienkārši vairāk uzzināt par
simulācijas spēļu veidošanu un pielietošanu.
Semināru vadīs un pieredzē dalīsies neformālās izglītības
treneres, kopienu attīstības virzītājas Gunta Kelle un Inese
Šubēvica.

7 Pieteikšanās tiešsaistes semināram līdz
25.martam:

https://ej.uz/wkp9

JAUNIEŠIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS
PROGRAMMĒTĀJU APMĀCĪBAS

Plašāka informācija: https://www.redcross.lv/aicinam-uzbezmaksas-tiessaistes-lekciju-vezis-21-gadsmitaizaicinajumi/

Nodibinājums
“Fonds
Sabiedrībai”
uzsācis vērienīga projekta “EDIBO European
Digital
Bootcamps”
īstenošanu, kas paredz 150 bezdarba
riskam pakļautu jauniešu apmācīšanu
par programmētājiem un nodrošināšanu ar prakses
vietām Latvijas IT uzņēmumos.
Programmētāja profesija jau ilgstoši ir Latvijā
vispieprasītāko profesiju lokā - IT nozarē kopumā jūtams
speciālistu trūkums un ir vērojamas augstākās darbinieku
algas Latvijā. Eiropas projekts “EDIBO - European Digital
Bootcamps” pievēršas jauniešu bezdarba problēmai,
stiprinot jauniešu līdz 29 gadu vecumam digitālās prasmes.
Trešais “EDIBO Bootcamps” notiks līdz 12. maijam. Covid19 radīto ierobežojumu dēļ mācības notiks attālināti.
Aicināti pieteikties gan jaunieši, gan arī IT uzņēmumi, kas
vēlās nodrošināt prakses vietas.
Plašāka informācija: info@fondssabiedribai.lv

SEKOJIET LĪDZI
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM
twitter.com/NVOnams

facebook.com/RigasNVOnams
Instagram/nvonams

