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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” valdes priekšsēdētāju Inesi Šubēvicu, 1. – 3. lpp. 

• Gaidāmie semināri, 4. – 5. lpp.  

• Projektu konkursi, 5 – 7. lpp. 

• NVO ziņas, 7. – 8. lpp.  

• Pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference “Kā NVO dzīvo un strādā ierobežojumu laikā?”, 9. lpp. 
 
 

 

 

Aprīļa ziņu numurā uz sarunu aicinājām biedrības “Jaunatnes līderu 
koalīcija”, kas veicina jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto 
personu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iesaistīšanos demokrātisku 
procesu virzībā, valdes priekšsēdētāju, NVO un kopienu attīstības 
virzītāju Inesi Šubēvicu, lai iepazīstinātu plašāk ar biedrības mērķiem un 
aktivitātēm. 

“Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) - kad, kā un kāpēc radās šāda 
organizācija?  Vai Jūs esat starp dibinātājiem? 
2000. gadā ar vietējo pašvaldību atbalstu kopā sanāca Talsu un Tukuma 
rajonu 7 pašvaldību aktīvisti un vienojās, ka nepieciešama aktīva 
sadarbība jaunatnes jomā pašvaldību apvienības “Engure” teritorijā. Tika 
dibināta sabiedriska organizācija “Engures novada jauniešu organizācija”, 
pārstāvot visas 7 pašvaldības, un man bija gods kļūt par tās dibinātāju un 
vadītāju. 

2004. gadā, līdz ar reformu NVO jomā, daļa organizācijas dibinātāji jau 
bija devušies kur nu kurš, turklāt arī darbības teritorija bija 
paplašinājusies. Veicot organizācijas mērķu un darbības revīziju, tā laika 
organizācijas biedri nonāca pie kopsaucēja turpmāk organizāciju dēvēt 
par “Jaunatnes līderu koalīciju”, tā uzsverot gan mērķa grupu – jaunieši 

un jaunatnes līderi jeb kā šobrīd tos dēvējam – personas, kas strādā ar jauniešiem, gan paplašinot darbības teritoriju. Ņemot 
vērā tajā laika uzkrāto pietiekami lielo pieredzi, kas bija iespējama pateicoties dažādai biedrības biedru pieredzei un ekspertīzei, 
2004. gadā organizācija uzsāka darbu kā resursu centrs un sadarbības tīkls jauniešiem un ikvienam darbā ar jaunatni un 
jaunatnes politikas attīstībā ieinteresētajam Latvijā un ārvalstīs. 

INTERVIJA 

Biedrības “Jaunatnes līderu asociācija” valdes 
priekšsēdētāja Inese Šubēvica 

Foto: Gvido Kubulnieks 
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Kādas ir galvenās organizācijas darbības jomas? Ko biedrība dara, ar kādu pasākumu palīdzību īsteno nospraustos mērķus 
un uzdevumus?  
Biedrība apvieno dažādu nozaru ekspertus, sadarbojas ar dažādām institūcijām un organizācijām darbam ar jaunatni jomā, 
attīstām dažādas kopienas un paralēli tiek īstenots tiešais darbs ar jauniešiem, t.sk. ir izveidoti atbalsta mehānismi jauniešiem - 
Līdzdalības fonds un Brīvprātīgā darba programma (vairāk par šo var atrast mūsu mājas lapā www.waytothink.lv) . 

Mūsu aktivitātēs – apmācībās, semināros, starptautiskās 
mobilitātēs, brīvprātīgā darba programmās, jauniešu centru un 
NVO veidošanā, konsultatīvajā darbā, lēmumu pieņemšanā 
pašvaldībās Latvijā un ārvalstīs, pētījumos, darbnīcās, 
sadarbības tīklu attīstībā, iniciatīvās, kopienu attīstības un citos 
pasākumos - ik gadus iesaistās līdz pat 1000 jauniešu, jaunatnes 
darbinieku, jauniešu centru darbinieku un pedagogu, 
jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar 
jauniešiem un vietējo kopienu pārstāvji, pētnieki un valsts 
pārvaldes darbinieki. 

JLK savā līdzšinējā darbībā ir veicinājusi darba ar jaunatni 
attīstību 92 no 119 Latvijas pašvaldībām, ir piedalījusies vairāk 
nekā 30 dažādu jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas 
strādā ar jauniešiem, izveidē un darbības attīstībā, darbojusies 
konsultanta vai eksperta lomā dažādās pašvaldību, valsts un 
starptautiskās institūcijās vai organizācijās. Mēs esam atzīstami 
par vienu no spēcīgākajiem ekspertu tīkliem jaunatnes jomā 
Latvijā. 

Savā darbības laikā JLK ir uzkrājusi  vērā ņemamu pieredzi darba ar jaunatni, kopienu attīstības un dažādu sabiedrības grupu 
interešu aizstāvībā un politikas veidošanā un ar pienācīgu atbildību un vērā ņemamiem rezultātiem Latvijā un ārvalstīs ir kļuvis 
par nopietnu spēlētāju, Latvijā un Eiropā, īstenojot savas iniciatīvas, palīdzot īstenot interesentu iniciatīvas un iesaistoties 

politikas veidošanas procesā vietējā, nacionālā un Eiropas mērogā, arī 
Krievijā, Vidusjūras reģiona, Āfrikas, Ziemeļamerikas, Āzijas un 
Austrumu partnerības valstīs. Pēdējos 5 gadus lielu prieku mums 
sagādā kopprojekti ar Latvijas diasporu. 

JLK prioritāte šobrīd ir darbība dažādu sociālo tehnoloģiju virzienu 
attīstībā. Fokusējamies uz efektīvām vadības sistēmām, pārmaiņu 
procesu organizēšanu, inovatīviem risinājumiem, digitālo aktīvismu, 
stratēģiskām pieejām, komunikatīvu metožu attīstību, sociālo 
inženieriju, starpkultūru ievirzi, sociālā kapitāla attīstību, 
cilvēkorientētām tehnoloģijām, kopienu virzību, grupu adaptācijas 
metodoloģiju, refleksiju kā resursu, ideju integritāti un radošuma 
izaicinājumiem. 

Attīstības vīzija ir ambicioza, bet, kā es mēdzu teikt, - ja mērķis šķiet 
sasniedzams, tas nav labs mērķis! Mēs tiecamies uz ekselenci! Un mums 
ir visi priekšnoteikumi to vēlēties. 

Ja atskatāmies biedrības darbībā, kas ir tās paveiktās lietas vai 
pasākumi, sasniegumi, par kuriem ir patiess prieks un gandarījums? 
Vienā vārdā – pārmaiņas! Gan individuālā līmenī, kad redzam, ka 
jaunieši, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, dažādu kopienu pārstāvji, no 
mūsu pasākumiem, iniciatīvām paņem sev labāko, mainās un attīstās, 
gan arī organizāciju līmenī, kad redzam, ka organizācijas vai kopienas 

kļūst neatkarīgākas lēmumos un darbībā, top spēcīgāki viedokļu līderi sabiedrībā un lēmumu pieņemšanas procesos, dažādo 
savu darbību, darbojas efektīvāk, kļūst atvērtāki dažādībai, ar mazākiem izdevumiem gūst lielāku labumu savai mērķgrupai... Tas 
iedvesmo darboties arī pēc vairāk nekā 20 NVO jomai veltītiem gadiem! 

Baltijas valstu jauniešu mobilitātes  
projekta “Happy Lifestyle” Latvijas grupa Igaunijā, 2019. 

 Foto: Anna Korjakina 

Sadarbības ar pašvaldību rezultāts – 
 balva “Labākais darbā ar jaunatni” nominācijā 
 „Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai 

pašvaldībā”, 2018. 
Foto: Indra Veipa 

 
Foto: Līga Siliņa 

 

http://www.waytothink.lv/
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Kādi pasākumi jeb projekti paredzēti biedrības dzīvē tuvākā vai tālākā nākotnē?   
Plāni ir grandiozi! No vienas puses – ir noslēgti virkne pakalpojumu 
līgumu un vēlamies saviem klientiem – organizācijām -  dot labāko. 
Tas prasa pietiekami daudz enerģijas un laiku, jo ļoti atbildīgi 
izturamies pret tiem, kas uzticas mums un aicina iesaistīties 
procesos. No otras puses – mūsu jaunieši! Sniedzam maksimālu 
atbalstu jauniešu ideju īstenošanā – pamatā tas notiek ar projektu 
konkursu finansējumu, ieņēmumiem no pakalpojumu sniegšanas 
un ar mūsu atbalstītāju ieguldījumu Līdzdalības fondā. Projektu 
konkursi notiek nepārtraukti. Ideju jauniešiem ir kā jūra. Ne visu 
varam pagūt uzreiz un tagad. Vasarā gatavojam mācības 
jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošiem, pieredzes apmaiņas 
pasākumus kopienu attīstības jautājumos, būs brīvprātīgo dalība 
citu organizāciju pasākumos kultūras un sporta jomā. Turpināsies 
arī līdzdalība jaunatnes politikas veidošanā tuvojošās reģionālās 
reformas kontekstā, pasākumi Latvijas diasporai mūsu 
organizācijas ekspertīzes jomās, jānoslēdz pētījums Eiropas 

Komisijas uzdevumā, jāpabeidz starptautisks projekts Ukrainā… 
 
Mēs labprāt iesaistāmies interesantos projektos un pasākumos. Un vienmēr esam atvērti sadarbībai! Šķiet, atvērtība sadarbībai 
ir tas, kas mums neļauj apstāties darbībā un attīstībā. 

Ilgu laiku darbojoties NVO sektorā, kādi ir novērojumi – kā attīstās NVO, kopienas, pilsoniskas iniciatīvas? 
NVO joprojām mazliet trūkst drosmes domāt plašāk, mācīties jaunas pieredzes un ieviest tās sava ikdienā. Tas ir viens no 
novērojumiem. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” ir iezīmējusi prioritāti savai darbībai 
tieši sociālo tehnoloģiju attīstību un turpina gūt pieredzi un vienlaicīgi dalīties ar organizācijām, institūcijām un uzņēmumiem. 
Protams, piemēram, strādāt attālināti jau mācāmies. Bet tas ir ļoti šauri. Ir arī daudz interesantu un progresīvu NVO, bet uz 
kopējā NVO skaita, tomēr gana maz.  
 
No otras puses – kļūstam zinošāki, inovatīvāki, atvērtāki un uz sadarbību vairāk vērsti. NVO Latvijā arvien vairāk izvēlas kādu 
darbības specializāciju, kas ir viens no priekšnoteikumiem kļūt par ekspertiem izvēlētajā nozarē vai apkaimē, attīstīt organizācijas 
kapacitāti un radīt pārmaiņas sabiedrībā. Attīstās starpnozaru sadarbība. Arvien vairāk valsts pārvaldes institūciju atbalsta NVO 
iniciatīvas – lokāli, ar nelieliem līdzekļiem, bet atbalsta. Efektivitāte tam ir. Ja NVO iedod mazo pirkstiņu, tās ir gatavas atdot 
roku! Piemēram, Rīgā šogad, šķiet, kā nekad agrāk, ir tik dažādi un daudz projektu konkursi. Kolosāli! 

29. aprīlī notiks NVO nama organizēta pieredzes apmaiņas un tīklošanās  konference “Kā NVO dzīvo un strādā 
ierobežojumu laikā”, kuras tapšanā aktīvi līdzdarbojaties un jums uzticēta ļoti svarīga loma – tās vadīšana. Kas konferencē 
paredzēts un ko NVO pārstāvji tajā gūs? 
Šis ir ļoti skaists drīzumā gaidāms notikums. Uzskatāms piemērs tam, cik vienkārši un tajā pašā laikā sarežģīti ir darboties mūsu 
mērķu sasniegšanā. Pasākums ir stāsts par sociālām tehnoloģijām – virzienu, kurš šobrīd mums ir prioritārs. Šajā pasākumā NVO 
pārstāvjiem būs iespēja satikties ar interesantām gan sadarbībā ar NVO namu izvēlētām pieredzēm, gan pašiem tās radīt. 
Dzirdēsim stāstu par organizāciju darbīgumu izaicinājumu laikā, motivāciju un atbalstu darbiniekiem organizācijas mērķu 
sasniegšanai. Būs stāsts par sadarbības nozīmību šajā laikā, īpaši - sadarbību starp NVO un institūcijām. Aktualizēsim iespējas 
pandēmijas laikā saņemt ārējus atbalstus NVO darbībai. Darbosimies darba grupās – maģiskajā pieredzes izzināšanas un 
radīšanas procesā un parunāsim par hibrīdpasākumiem, kāpēc tie kļūs par 2021. gada pasākumu trendīgāko formātu. Uzrunu 
par NVO lomu pilsoniskās sabiedrības attīstībā teiks Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns. Manuprāt, šī 
konference būs labs iedvesmas un motivācijas avots šim gadam NVO jomā! Noteikti aicinu ikvienu, kam konferences norises 
laiks vēl nav saplānots, pieteikt savu dalību tajā. Būs krāšņi un ļoti noderīgi! 

Visbeidzot noslēgumā, ko Jūs gribētu novēlēt citām NVO un to pārstāvjiem? Īpaši ņemot vērā šo sarežģīto pandēmijas laiku, 
kā NVO to pārdzīvot? 
Gribu novēlēt: atrodiet laiku savas organizācijas resursu iekšējai revīzijai, nodefinējiet, ar ko Jūs esat īpaši, kādēļ esat labākie 

un stāstiet par to cilvēkiem! Neaizmirstiet to atsūtīt arī mums - proj@inbox.lv ! Priecāsimies sadarboties! Visbeidzot - 
pandēmija ir iespēja, nevis drauds! Ķeram to lapsu aiz astes! 
 
Paldies par sarunu!                  Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 
 

Latvijas un Latvijas diasporas jauniešu radošais plenērs “kad 
RADĀM!?...”, 2020. 

Foto: Līga Siliņa 
 

mailto:proj@inbox.lv
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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.  
 
Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti: 
https://ej.uz/pasvertejumsnvo 
 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 20. aprīlim, iepriekš 
tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. 
 
 

28. APRĪLIS  
28. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 
plkst. 17.00 notiks NVO nama 
rīkots tiešsaistes seminārs 
“Sociālā andragoģija jeb kā 
strādāt un mācīt 
pieaugušos?”. 

 
Semināru vadīs Evija Jansone, 
Baltijas Starptautiskās 
akadēmijas docētāja, biedrības 

“Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācija” valdes 
priekšsēdētāja.  
 
Semināra programmā: 

• andragoģijas jēdziens; 

• andragoģija un identitāte; 

• pieaugušo mācīšanās principi; 

• andragoģija un 17 pieaugušo motivācijas veidi. 

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

 
 
5. MAIJS 

5. maijā  no plkst. 15.00 līdz 
18.00 notiks NVO nama rīkots 
atkārtots 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 programmā:   

• vienkāršā grāmatvedība; 

• divkāršā grāmatvedība; 

• inventarizācijas veikšana un atspoguļošana 
grāmatvedības reģistros – naudai, 
pamatlīdzekļiem, krājumiem, debitoriem, 
kreditoriem u.c.; 

• gada pārskata sastāvdaļas: bilance, ieņēmumu un 
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.  

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

 

 

 

GAIDĀMIE SEMINĀRI  
 

https://ej.uz/pasvertejumsnvo
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
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12. MAIJS 
12. maijā  no plkst. 15.00 līdz 
18.00 notiks NVO nama rīkots 
atkārtots tiešsaistes seminārs 
“Lietišķā etiķete un paštēla 
veidošana”. 

 
Lietišķās etiķetes ievērošana ir 
svarīga ikvienas organizācijas 
darbībā, tostarp arī 
nevalstiskajās organizācijās – ar 
lietišķās etiķetes principu 

palīdzību NVO var stiprināt kā pašas organizācijas, tā 
pārstāvju tēlu.  
 
Semināra mērķis ir nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 
sniegt izpratni par lietišķo etiķeti, sniegt padomus, kā radīt 
un izkopt savu personīgo tēlu un pārstāvētās NVO tēlu, 
nostiprināt prasmes un celt apkalpošanas kultūru, novērtēt 
un uzlabot lietišķās attiecības organizācijas vidē.  
 
Semināru vadīs lektore Ligita Prodniece, kas savā “Stila 
Studijā” gan individuāli konsultē klientus, gan  vada kursus 
imidža pilnveidošanas jomā, kā arī lasa lekcijas arī lieliem 
korporatīvajiem klientiem un dažādiem kolektīviem. 

 
Semināra programmā:  

• kas ir lietišķā etiķete?  

• lietišķās etiķetes ievērošana – ceļš uz 
panākumiem; 

• lietišķā etiķete birojā; 

• lietišķā saskarsme interneta vidē;  

• pirmo iespaidu 2 reizes atstāt nevar! 

• imidža nozīme dzīvē un internetā, kā nebaidīties 
ģērbties krāsaini un izskatīties pārliecinoši;  

• daži praktiski ātro pārvērtību triki. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 

 
 
20. MAIJS   

20. maijā  no plkst. 15.00 līdz 
18.00 notiks NVO nama rīkots 
tiešsaistes seminārs “MS 
Teams - praktikums”. 

Semināru vadīs Kristīne Tjarve, 
izglītības zinātņu maģistre, 
komunikācijas nozares 
praktiķe ar vairāk nekā 16 gadu 
pieredzi dažādās nozarēs, 
uzņēmuma "C SMART" 

vadītāja, vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks.   

Semināra mērķis ir sniegt zināšanas un padomus darbam 
MS Teams vidē - kā organizēt komandas darbu, kā sniegt 
atgriezenisko saiti, kā darboties komandās, kā arī MS Teams 
video zvanu iespējas. Dalībnieki apskatīs MS Teams čata 
funkcionalitāti – iekšējie, ārējie lietotāji, sazvanīšanos – 
ekrāna demonstrēšana, kontroles pārņemšana, satura 
ierakstīšana un satura atrašanu Microsoft Streams – 
dalīšanās ar saturu. 

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

 
 
 

 

     

        
PROJEKTU KONKURSA “APKAIMJU INICIATĪVAS 
LĪDZDALĪBAS UN PIEDERĪBAS VEICINĀŠANAI” 
2021. GADA 2. UZSAUKUMS 
 

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina 
konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai”  2021. gada otro kārtu. Konkursa mērķis ir 
aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko 
līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai 
apkaimei, pilsētai un valstij. 
 
Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu 
no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās 
kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju 
problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju 
un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju 
personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā 
projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma 
saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai 
Rīgas apkaimēs. 
 
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 
26. aprīlis plkst. 17.00. 
 

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

PROJEKTU KONKURSI      

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
https://ej.uz/konkurss_apkaimes
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VASARAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANAS 
FINANSĒŠANAS KONKURSS NVO   

 
RD Izglītības, 
kultūras un sporta 

departaments 
izsludina vasaras 

nometņu 
organizēšanas 

finansēšanas 
konkursu, kura rezultātā tiks piešķirti finanšu līdzekļi 
vasaras nometņu organizēšanai biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām, kas īsteno 
darbu ar bērniem un jauniešiem. 
   
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrību, 
nodibinājumu un reliģisku organizāciju līdzdalību bērnu un 
jauniešu brīvā laika organizēšanā, rīkojot ikvienam 
pieejamas, interesēm atbilstošas vasaras nometnes.  
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 28. aprīļa 
plkst. 23.59. 
 
Plašāka informācija:  
www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”. 
 
 

AICINA PIETEIKT PROJEKTUS BRĪVĀ LAIKA 
AKTIVITĀŠU ORGANIZĒŠANAI RĪGAS BĒRNIEM UN 
JAUNIEŠIEM VASARĀ 

 
RD Izglītības, kultūras 
un sporta 

departaments 
izsludina konkursu 
brīvā laika aktivitāšu 

organizēšanai 
bērniem un jauniešiem 2021. gada vasarā, kurā aicina 
piedalīties biedrības un nodibinājumus, kas īsteno darbu 
ar bērniem un jauniešiem un savu darbību veic Rīgā. 
 
Konkursu rīko, lai finansiāli atbalstītu nevalstisko 
organizāciju projektus, kas nodrošina bērniem un 
jauniešiem bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
skolēnu vasaras brīvlaikā, sekmējot viņu vērtīborientāciju, 
aktīvu līdzdalību, kā arī iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs. 
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 7. maija 
plkst. 23.59. 
 
Plašāka informācija: 
 www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”.  

 

AICINA RĪGAS APKAIMĒS VEIDOT PILSĒTAS PĻAVAS 
 

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Rīgas domi šajā pavasarī 
aicina apkaimes iesaistīties projektā “Pilsētas pļavas”, lai 
kopīgi veidotu ziedošas un daudzveidīgas pļavas pilsētvidē.  
 
Projektā teritorijas var pieteikt apkaimju biedrības vai citas 
ar apkaimēm saistītas organizācijas.  
 
Lai piedalītos projektā, apkaimju biedrības aicinātas līdz 

27. aprīlim iesniegt savu pieteikumu Latvijas Dabas 
fondam: https://ej.uz/pilsetas_plavas 

 
Vairāk informācijas: liene.brizga@ldf.lv 
 
 

PROJEKTU KONKURSS NVO UN PAŠVALDĪBĀM 

JAUNIEŠU ATBALSTAM COVID-19 RADĪTO SEKU 

MAZINĀŠANAI 

Lai palīdzētu 
jauniešiem pārvarēt 
Covid-19 pandēmijas 
radītās sekas, 

Jaunatnes 
starptautisko 

programmu aģentūra 
īsteno Izglītības un 

zinātnes ministrijas un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta 
programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām 
organizācijām, kas strādā ar jauniešiem.  
 
Kopumā plānots atbalstīt vairāk nekā 40 projektu, kurus ir 
aicinātas īstenot Latvijas novadu vai pilsētu pašvaldības, 
pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas ir 
iesaistītas darbā ar jaunatni. 

Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai varēs 
iesniegt līdz 2021. gada 30. aprīlim.   
 

Plašāka informācija: www.jaunatne.gov.lv 
 
 

http://www.izglitiba.riga.lv/
http://www.izglitiba.riga.lv/
https://ej.uz/pilsetas_plavas
mailto:liene.brizga@ldf.lv
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jauniesiem-covid-19-pandemijas-radito-seku-mazinasanai/
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SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS IZSLUDINA 
KONKURSU NVO ATLASEI DARBAM PADOMĒ 
 

Lai nodrošinātu efektīvu 
padomes darbību un 
nevaldības sektora 
interešu pārstāvību tajā, 
Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludina atklātu 
konkursu nevaldību 
organizāciju (NVO) 
pārstāvju atlasei darbam 

fonda padomē. Konkursa mērķis ir izraudzīties četras NVO, 
kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju 
darbam fonda padomē.  
 
Pieteikties konkursā aicinātas biedrības un nodibinājumi, 
kas ir reģistrēti Latvijas Republikā vismaz trīs gadus un to 
darbība saistīta ar vismaz vienu no jomām: kultūra, izglītība 
(interešu izglītība, neformālā izglītība), pētniecība un sports, 
sociālie pakalpojumi un veselība; vide, sociālā un kopienas 
attīstība; interešu aizstāvība un līdzdalība politikas 
veidošanā; filantropija, brīvprātīgais darbs; 
mazākumtautības; mediji un žurnālistika un citas fonda 
spēkā esošajā stratēģijā noteiktās jomas.  
 
Konkursam pieteikties iespējams līdz 2021. gada 5. maija 
plkst. 15.00.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/kub9 
 

PROJEKTU KONKURSS LĪDZFINANSĒJUMAM NVO 
DALĪBAI ĀRVALSTU FONDU PROJEKTOS  
 
Lai Latvijas nevaldības organizācijas varētu piedalīties 
ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti uz 
sabiedrības labklājības celšanu, Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu 
programmā “Līdzfinansējuma programma”.  
 
Vairums ārvalstu projektu konkursu prasības nosaka, ka 
projekta īstenotājiem ir jānodrošina 10-30% 
līdzfinansējums no saviem līdzekļiem. Lai iedrošinātu 
Latvijas NVO ārvalstu fondu apguvē un sekmētu jaunu 
pakalpojumu attīstību, kā arī mazinātu Covid-19 ietekmi uz 
nevaldības sektoru, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” 2021. gadā piešķirti līdzekļi, 
kas nosegtu līdzfinansējuma daļu.  

 
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 30. 
septembra plkst.17.00.  
 

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

 

 

 

 
 

LATVIJAS DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU BIEDRĪBA 
AICINA PIEDALĪTIES APTAUJĀ  
 
Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācija  
(https://www.elfac.org/elfac/members/) sadarbībā 
ar Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienību ir 
izveidojusi un uzsākusi aptauju “Par vides, kurā dzīvo 
ģimenes aizsardzību”: https://www.elfac.org/elfac-starts-a-

european-survey-on-family-and-enviromental-protection/ 
 

Aptauja  ir pieejama latviešu valodā un līdz ar to ir viegli un 
ātri atbildēt uz visiem aptaujas jautājumiem. 
 
Aptauja ilgs līdz š.g. aprīļa beigām, taču aicina neatlikt dalību 
uz pēdējo brīdi, kā arī aicina tajā piedalīties ikvienu, lai 
Latvijas ģimeņu viedoklis būtu pēc iespējas plašāk un 
skaitliski vairāk pārstāvēts. 

 

 

STARTS JAUNAM PROJEKTAM “MĀKSLAS 
LABORATORIJA 2021” 
 

Sabiedriskā labuma 
organizācija biedrība 
“LiveIntegro” aprīlī sāk 
jaunu projektu 
“Mākslas laboratorija 
2021”. Projekta mērķis 
ir nodrošināt atbalsta 
programmu ar 
radošām aktivitātēm 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām/kustību 
traucējumiem.  
 
Dalībniekiem speciālistu vadībā būs iespēja attīstīt būtiskas 
iemaņas – pārliecību par savām spējām, līdzdalību, 
izpalīdzību, kritisko domāšanu, aktīvo pozīciju, darbu 
komandā, radošumu, sadarbību un partneru atbalstīšanu, 
lēmumu pieņemšanu un atbildības uzņemšanu, loģisko 
domāšanu un atmiņas trenēšanu. 
 
Plānots nodarbības organizēt klātienē Rīgas NVO namā, 
grupā no 4 līdz 15 dalībniekiem. Tomēr šobrīd, kamēr spēkā 
noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, nodarbības notiks 
tiešsaistē. Līdz ar to iespēja piedalīties arī tiem, kuru 
dzīvesvieta ir ārpus Rīgas. 
 
Pašlaik tiek veidotas grupas un tiek gaidīts ikviens, kas domā 
par savu nākotni, grib iegūt jaunās zināšanas vai attīstīt 
esošās prasmes, vai dotības. 
 

NVO  ZIŅAS    

https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11268%3ASabiedribas-integracijas-fonds-izsludina-konkursu-nevaldibu-organizaciju-atlasei-darbam-padome&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11268%3ASabiedribas-integracijas-fonds-izsludina-konkursu-nevaldibu-organizaciju-atlasei-darbam-padome&lang=lv
https://ej.uz/kub9
https://ej.uz/gvrv
https://www.elfac.org/elfac/members/
https://www.elfac.org/elfac-starts-a-european-survey-on-family-and-enviromental-protection/
https://www.elfac.org/elfac-starts-a-european-survey-on-family-and-enviromental-protection/
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Pieteikties var rakstot uz e-pastu: lifeintegro@kompit.lv, 
izziņas pa tālruni: 29474302.  Vairāk informācijas: Facebook 
vietnē  - Kaleidoscop studio. 
 
 

SARKANDAUGAVAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA AICINA 
IZTEIKT VIEDOKLI 

 
Sarkandaugavas attīstības 
biedrība aicina atvēlēt laiku 

aptaujas anketas aizpildīšanai – 
Nepieciešamie uzlabojumi 

Sarkandaugavā. Gatavojoties 
jaunajam – 2021. gada līdzdalīgās budžetēšanas 
konkursam, kas ir rīdzinieku iesaistes programma pilsētas 

attīstībai (vairāk info: balso.riga.lv) – Sarkandaugavas 
attīstības biedrība vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
par aktuālākajiem Sarkandaugavā nepieciešamajiem 

uzlabojumiem publiskajā ārtelpā. 

 
Kā arī aicina pievienoties Sarkandaugavas attīstības 
biedrībai, lai ar savu iesaisti palīdzētu apkaimei uzplaukt un 
panākt intensīvākas pārmaiņas - ikviena devums, lai cik 
mazs vai liels, ir ļoti gaidīts! 

 

TURPINĀS GATAVOŠANĀS DEMOKRĀTIJAS 
NEDĒĻAI 2021  

Pagājušajā gadā, atzīmējot Satversmes sapulces 
sanākšanas simtgadi un Neatkarības atjaunošanas 
trīsdesmitgadi, tika uzsākta jauna pilsoniska iniciatīva - 
“Demokrātijas nedēļa”. Arī šogad Demokrātijas nedēļa 
norisināsies no 1. līdz 9. maijam. To atzīmēsim, sakot - 
DEMOKRĀTIJĀ!  
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistus, nevalstiskās organizācijas un ikvienu interesentu 
iesaistīties 2. Demokrātijas nedēļas īstenošanā. Lai 
popularizētu un iedzīvinātu Demokrātijas nedēļu, aicina 
dalīties ar idejām, aktivitātēm un pārdomām, izmantojot 
tēmturi #DEMOKRĀTIJĀ, publiski apliecinot, ka esat daļa no 
Demokrātijas nedēļas.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/yzoi  

 

“UKRAIŅI LATVIJĀ” - LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU 
APVIENĪBA UZSĀK JAUNU PROJEKTU  

 
2021. gadā biedrība “Latvijas Ukraiņu 
biedrību apvienība” Latvijas valsts 
budžeta finansētajā programmā “NVO 
fonds” īstenos projektu “Ukraiņi 
Latvijā”.  
 
Projekta ietvaros notiks vairāki 
pasākumi, kas stiprinās ukraiņu 

nacionālās identitātes un ukraiņu tautas kultūras 
mantojuma saglabāšanu Latvijas multikulturālajā vidē, kā 
arī veicinās savstarpēju dialogu starp Latvijā dzīvojošu 
dažādu tautību cilvēkiem. Paredzētas apmācības 
organizācijas biedriem un brīvprātīgajiem, plaša konference 
„110 gadi ukraiņu diasporai Latvijā” un tikšanās – diskusija. 
Projekta “Ukraiņi Latvijā” aktivitātes veidos nozīmīgu 
papildinājumu biedrības darbībā un attīstības ceļā. 
 
Plašāka informācija: http://ukrlatvian.lv/ 
 
 

 

 

Arī šogad Rīgas 
dome, 

sadarbojoties ar 
kustību “Lielā 
talka”, aicina 

iedzīvotājus 
sakopt savas 

apkārtnes 
teritorijas. Lielā talka norisināsies jau 24. aprīlī, tāpēc, lai 
piedalītos Lielajā talkā, iedzīvotāji aicināti  

apmeklēt www.talkas.lv mājaslapu un piebiedroties jau 
apstiprinātām talkas vietām. 

Ja iedzīvotājiem ir zināma vēl neapstiprināta, bet sakopjama 
vieta, tie aicināti kļūt par šīs vietas atbildīgajiem un pieteikt 
savu talku. 

Pieteikt talku var līdz 21. aprīlim https://talkas.lv/liela-
talka/pieteikt-talku/  Pēc talkas pieteikšanas ar talkas 
atbildīgajiem sazināsies un saskaņos kopjamās teritorijas 
atrašanās vietu un īpašnieku, prognozējamo atkritumu 
apjomu un veidu, kā arī precizēs vietu, kur īslaicīgi novietot 
savāktos atkritumus, lai izvedējiem būtu iespējams ērti un 
ātri tos izvest. 

Plašāka informācija: https://ej.uz/e41r  

24. APRĪLIS - LIELĀ TALKA  

mailto:lifeintegro@kompit.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLNI097yq7J8onnXzAhzhyQEkr4Z2kQZfmD-IbZU7-VLqD0A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2i__ALDAxvEI74uU9l3lw_GquJlDVDR7cnDeQi4GeqmXdoEHkBdrdO0IA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLNI097yq7J8onnXzAhzhyQEkr4Z2kQZfmD-IbZU7-VLqD0A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2i__ALDAxvEI74uU9l3lw_GquJlDVDR7cnDeQi4GeqmXdoEHkBdrdO0IA
https://www.google.com/url?q=http://www.balso.riga.lv&sa=D&source=editors&ust=1616702686521000&usg=AFQjCNFiNxpoLpHMKQ_CpbFUwSNmz2GzHQ
https://ej.uz/yzoi
http://ukrlatvian.lv/
https://talkas.lv/
https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/
https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/
https://ej.uz/e41r
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AICINĀM UZ PIEREDZES APMAIŅAS UN 
TĪKLOŠANĀS KONFERENCI TIEŠSAISTĒ 
“KĀ NVO DZĪVO UN STRĀDĀ IEROBEŽOJUMU 
LAIKĀ?” 

Lai iepazīstinātu ar labās prakses piemēriem un stiprinātu 
nevalstisko organizāciju sektoru pandēmijas laikā, 
ceturtdien, 2021. gada 29. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00, 
tiešsaistē, Zoom platformā  notiks pieredzes apmaiņas un 
tīklošanās konference “Kā NVO dzīvo un strādā 
ierobežojumu laikā?”. Konferencē būs iespēja uzklausīt 
ekspertu viedokļus, dzirdēt NVO iedvesmas stāstus, 
dalīties pieredzē, kā arī apgūt jaunus digitālus rīkus.  
 
Konferencē aicināti piedalīties Rīgas nevalstisko 
organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvji, NVO 
pārstāvji no visas Latvijas, aktīvi kopienu pārstāvji, kā arī 
interesenti, kas pietuvināti nevalstiskajam sektoram.  
 
Tiešsaistes konferences gaitā nodibinājuma “Baltijas 
Reģionālais fonds” pārstāve Ginta Salmiņa raksturos 
organizāciju darbīgumu izaicinājumu laikā, iekšējo 
komunikāciju, motivāciju un atbalstu darbiniekiem 
organizācijas mērķu sasniegšanai. Biedrības “Jaunatnes 
organizāciju apvienība “IMKA Latvija”” vadītāja Gunta Kelle 

iezīmēs ķēdes stiprāko posmu šajā laikā - sadarbības 
nozīmību, īpaši - sadarbību starp NVO un institūcijām. 
Savukārt NVO eksperte Sandra Zalcmane aktualizēs iespējas 
pandēmijas laikā saņemt ārējus atbalstus NVO darbībai, tā 
uzturot darbošanās spēju.  
 
Dalībniekiem būs iespēja piedalīties 3 darba grupās: 
“Organizācijas darbinieki un darbīgums izaicinājumu laikā”, 
“Ķēdes stiprais posms: sadarbība” un “Iegūstot - varēšu 
dalīties un dot!”. Ekspertu vadībā klātesošie varēs 
ieklausīties un dalīties ar savu NVO pieredzes un iedvesmas 
stāstiem. Darba grupas būs aicinātas arī paust priekšlikumus 
par NVO nama darbību.  
 
“Hibrīdpasākumi. Kāpēc šis kļūs par 2021.gada pasākumu 
trendīgāko formātu un kas jāņem vērā, organizējot 
hibrīdpasākumus?” – šādu tēmu klātesošajiem prezentēs 
Inese Šubēvica, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” 
pārstāve.  

Interesenti, kuri vēlas piedalīties, jau pirms konferences 
aicināti citiem pasākuma dalībniekiem pastāstīt plašāk  par 
savu pārstāvēto NVO, izmantojot iespēju izveidot vizītkarti 
(kontaktinformācija, logo):  

https://ej.uz/vizitkarte_konference  #MācāmiesKopā 

Aicinām konferencei iepriekš reģistrēties šeit: 
https://ej.uz/kadzivonvo  
 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 27. aprīlim, iepriekš 
tiks nosūtīta saite uz konferences platformu.  
 
Aicinām pievienoties, lai izzinātu un iedvesmotos, kā NVO 
organizē darbu un turpina sekmīgi strādāt attālināti arī 
šajā sarežģītajā pandēmijas laikā! 
 
Plašāka informācija un programma: 
https://ej.uz/nvo_ierobezojuma_laiks  

 
___________________ 

 
Vēlamies pateikt paldies par jūsu interesi, e-pastiem un 

zvaniem, kuros vaicājot, kad NVO nams būs atvērts? 
Arī mēs ar nepacietību gaidām brīdi, kad 

epidemioloģiskās drošības noteikumi ļaus vērt nama 
durvis apmeklētājiem. Tikmēr rīkojam tiešsaistes 
seminārus, plānojam pasākumus un gatavojamies 

laikam, kad drīkstēsim tikties klātienē! 
__________________ 
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