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Numurā lasiet:  

• Intervija ar starptautiskā projekta ACTive NGOs vadošo ekspertu Leventi Poļaku, 1. – 3. lpp. 

• Atskats pasākumos, 4. lpp. 

• Gaidāmie NVO semināri un pasākumi, 4. – 6. lpp.  

• Projektu konkursi, NVO ziņas, 6. - 8. lpp.  

• Iesūti NVO jaunumus!, 8. lpp.  
 
 

 

 

 
Starptautiskais URBACT programmas projekts 
ACTive NGOs, kura pamatā ir Rīgas NVO nama 
ideja, tuvojas izskaņai. Lai izvērtētu projekta 
sasniegumus un ieguvumus, maija numurā uz 
sarunu aicinām projekta vadošo ekspertu un 
saturisko vadītāju Leventi Poļaku.  
 
Ja atgriežamies 3 gadus senā pagātnē, ar 
kādām cerībām vai gaidām sākāt projektā 
strādāt kopā ar mums un mūsu 
partnerpilsētām?  
Jā, patiešām ir pārsteidzoši atskatīties uz šiem 
jau 3 projekta ACTive NGOs virzības gadiem! Tie 
ir bijuši pieredzes bagāti gadi! Uzsākot projektu, 
biju patīkami satraukts un priecīgs par šo iespēju, 
jo tā temats jeb fokuss man ir ļoti tuvs. Jau 
iepriekš strādāju ar šīm tēmām – pilsoniskā 
sabiedrība un telpas, pilsoniskā sabiedrība un 
publiskās pārvaldes jeb pašvaldības sadarbība. 
Tādēļ manas cerības saistījās ar to, ka varēšu 
uzzināt arī daudz ko jaunu un interesantu - gan par Rīgu un citām partnerpilsētām, gan plašāk izpētīt pašvaldību un pilsoniskās 
sabiedrības sadarbības apstākļus un priekšnosacījumus, gan arī izprast to dinamiku. Vēlējos likt lietā savas zināšanas un dalīties 
arī ar partneru zināšanām, pieredzi un labo praksi, bija svarīgi mobilizēt zināšanas, lai kopīgā mācību procesā palīdzētu pilsētām 
attīstīt jaunus sadarbības veidus ar ieinteresētajām pusēm un uzlabotu pilsonisko iniciatīvu sadarbību.  
 
Iepazīstoties ar NVO nama darbību un projekta partneriem, kādas bija tās zināšanas un idejas, ko vēlējāties, lai mēs 
apgūstam? Kā jums izdevās mūs – tik atšķirīgos partnerus - savienot?  
Mans mērķis bija radīt caurskatāmu un viegli saprotamu pārskatu, lai partneri izprastu NVO nama darbības principus, un, ņemot 
vērā partneru izvirzītās prioritātes un ambīcijas, identificēt šos partneriem atbilstošos NVO nama saturiskās un administratīvās 
uzbūves elementus. Jau no projekta sākuma zinājām, ka nebūs iespējams partnerpilsētās radīt Rīgas NVO nama kopijas 1 pret  

INTERVIJA 

Levente Poļaks, 
URBACT eksperts, pilsētvides pētnieks, pilsētpolitiskas veidošanas konsultants  



 

 

 

2 

 
1. Turklāt katra pilsēta atradās ļoti atšķirīgos sākumpunktos. Piemēram, ļoti atšķīrās vīzijas un iedomātās lomas, kādas partneru 
pārstāvētās pašvaldības iztēlojās, lai attīstītu pilsoniskajai sabiedrībai telpu piedāvājumu kā pakalpojumu un veidotu sadarbību 
ar pilsonisko ekosistēmu. Jā, tāpēc NVO nama modeli piedāvāju iepazīt caur dažādiem tā darbības elementiem un katra pilsēta 
šos elementus izprata kopīgā mācību procesā un varēja tos adaptēt atbilstoši vietējai situācijai. Vēlējos partneriem dot arī 
zināmu brīvību, lai nerastos raizes, ka jāveido precīzi tāds pats modelis kā Rīgas NVO nams, katrs varēja pielāgot šos elementus 
pilsētai visizdevīgākajā veidā.  
 
Tagad, kad projekts noslēdzas, jūsuprāt, kāda bija šī projekta galvenā vērtība?  

Pirmkārt, tika izveidots tiešām pārsteidzoši lielisks sadarbības tīkls. 
Es domāju, ka katrs projekta dalībnieks blakus NVO nama 
paraugam atrada viegli pārņemamus piemērus arī no citām 
pilsētām. Rīga mācījās no citām pilsētām, arī citi dalībnieki daudz 
mācījās viens no otra, un tā bija milzīga šī projekta vērtība. 
Dzirdējām arī līdzīgus izaicinājumus un problēmas, ar ko saskaras 
visas pilsētas un pašvaldību pārstāvji. Kā ar tām cīnīties? Mēs 
meklējām atbildes un risinājumus kopā! Personīgi man tā bija 
svarīga vērtība. Svarīga vērtība bija arī tā, ka dalībnieki redzēja, ka 
iespējami arī citi risinājumi sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību, 
varbūt var izmantot jaunus sadarbības veidus. Vēl svarīgs virziens, 
ko projekts sniedza vietējā līmenī, ir iespēja labāk sastrādāties un 
iepazīties ar vietējiem partneriem - kopā apmeklēt starptautiskos 
seminārus, tikties sanāksmēs, fokusēties uz vietējām problēmām, 
kopīgi meklēt risinājumus un galu galā - pavadīt laiku kopā, lai 
labāk iepazītu cits citu. Protams, jāatzīmē arī visu partneru vietējos 
sasniegumus, kas ir ievērojami, kā arī vietējo atbalsta grupu 
dinamiku, sadarbības strukturēšanu, lai turpinātu šī projekta 
idejas. Jā, gan starptautiskie, gan vietējie pasākumi bija veltīti 
sadarbības tīkla veidošanai. 

 
Ko Jūs īpaši gribētu atzīmēt, kādi ir projekta partneru – Santa Polas, Sirakūzu, Espo, Braitonas un Havas, Dubrovnikas un 
Rīgas – lielākie sasniegumi?  
Braitona un Hava projektu iesāka ar daudzām ambīcijām, ne visas izdevās realizēt. Taču Braitonas gadījumā nozīmīgs sasniegums 
bija tas, ka izdevās savest kopā ļaudis, kas aktīvi darbojas kopienā, kā arī atgriezt viņos optimismu un pozitīvas gaidas, jo bija 
jūtams nogurums no dažāda veida attīstības procesiem Austrumbraitonā. Svarīgi, ka tika uzsākta kopīga saruna ar visiem 
Austrumbraitonas aktīvistiem, kas deva rezultātus – tika izveidots vienots notikumu kalendārs – vienots pārskats, kurā katra 
organizācija dalās ar pasākumu, telpu, aktivitāšu piedāvājumu. Tas ir labs ceļa sākums, lai atrastu Austrumbaritonas identitāti.  
 
Dubrovnika paveica ļoti daudz. Tika izveidoti detalizēti kultūras telpas - Lazareti kompleksa un Jaunatnes centra pārvaldības 
modeļi. Viņi ieguldīja arī lielu darbu kartēšanā, lai atrastu vēl citus interesētos telpu izmantošanai. Šīs abas ir telpas, kurās 
regulāri darbojas daudzas organizācijas, bet tagad ir iespēja gan Lazareti, gan Jauniešu centra telpas izmantot arī neregulāriem 
lietotājiem. Kā veidot lēmumu pieņemšanu kopā visām iesaistītajām organizācijām, kā sadarboties ilgtermiņā, kā būt atvērtiem 
plašākai sabiedrībai? Uz šiem jautājumiem Dubrovnika meklēja atbildes.  
 
Espo orientējās uz pakalpojumiem, ko piedāvā pilsētas iedzīvotājiem, kopienām, un sniedza arī atbalstu nevalstiskajām 
organizācijām, kā uzlabot to pakalpojumus. Espo nav viena atsevišķa telpa, ko piedāvāt nevalstiskajām organizācijām, bet viņi 
projekta gaitā izveidoja tiešsaistes platformu, lai palīdzētu NVO popularizēt aktivitātes un dotu pieeju telpām, ko izmantot kādā 
atsevišķā dienas vai nedēļas daļā. Tas padara telpu izmantošanu efektīvāku. Vēl Espo veica NVO kartēšanu, rīkoja seminārus, lai 
palīdzētu NVO un sabiedriskām organizācijām strādāt efektīvāk un veidot ciešāku sadarbību ar vietējām kopienām.  
 
Par Rīgu runājot, protams, milzīgs sasniegums bija jau pati NVO nama atvēršana. Projekta laikā Rīga meklēja jaunas sadarbības 
formas un veidoja ciešāku sadarbību ar NVO un iedzīvotājiem dažādās Rīgas, ne tikai NVO namam pieguļošajās, apkaimēs, rīkojot 
neformālas un radošas aktivitātes ārpus nama telpām. Tāpat redzējām, ka attīstās strukturizētāka sadarbība ar NVO. Liels prieks, 
ka šajā laikā NVO namā ir izbūvēts lifts un veikti vēl vairāki uzlabojumi digitalizācijas virzienā un tīklošanās veicināšanā, lai 
attīstītu NVO nama pakalpojumu klāstu un tā atpazīstamību.  
 

Projekta ACTive NGOs dalībnieki, viesojoties Rīgā, NVO namā;   
 2018. gads    
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Santa Pola ļoti labi startēja, taču tad notika pilsētas vadības maiņa un kādu laiku iestājās pauze projekta virzībā. Tomēr Santa 
Pola daudz sasniedza, veicot padziļinātu ieinteresēto organizāciju apzināšanu, kartēšanu un iesaisti. Santa Polā tika apzinātas 
vairākas iespējamās telpas NVO aktivitātēm, tika strādāts pie šo telpu izmantošanas noteikumiem, lai, beidzoties Covid 
pandēmijai, tās varētu izmantot.   
 

Sirakūzas izveidoja ļoti pilnvērtīgu un labu  pārvaldības modeli 
Pilsoniskajam centram un Jauniešu centram. Diemžēl nenotika liela virzība 
Iedzīvotāju nama attīstībā. Taču svarīgi ir tas, ka šī ideja nav atmesta malā 
un, paveroties nākotnē iespējām, Iedzīvotāju namu atkal varētu atvērt. 
Sirakūzās liels darbs tika ieguldīts arī organizējot vairākas sanāksmes, lai 
pieņemtu lēmumus par telpu izmantošanas noteikumiem.  
 
Interesanti, ka visas pilsētas virzījās cauri līdzīgiem procesiem, taču ātrums 
gan katrai bija atšķirīgs.  
 
Nupat dienas gaismu ieraudzīja grāmata “Pilsonisko ekosistēmu spēks. 
Kā kopienu telpas un to sadarbības tīkli veido mūsu pilsētas iesaistošas, 
atvērtas un elastīgas”, kas tapusi projekta ACTive NGOs gaitā un kurai 
esat galvenais sastādītājs. Pastāstiet, ko lasītāji tajā atradīs?  
Grāmata ir apkopojums tam, ko mēs redzējām pilsētās pēdējos gados. 
Piemēram, Covid laikā vai citu izaicinājumu sakarā – klimata izmaiņas, 
ekonomiskās krīze, - redzējām, ka Eiropas pilsētās, kur ir stipra vietējā 
pilsoniskā ekosistēma grūtības tiek pārvarētas daudz vieglāk. Tas ir svarīgs 
atzinums – mums ir vajadzīgas stipras vietējās pilsoniskās ekosistēmas. 
Grāmatā ir runa tieši par to. Tā nav kā rokasgrāmata – jums jādara tas, tas 
un tas. Tā iepazīstina ar daudzām iespējām, iniciatīvām un metodēm, kā 
veidot stipru pilsonisko ekosistēmu. Tā būs noderīga, ja jūs esat 
pašvaldības, NVO vai aktīvas kopienas pārstāvis, vai vienkārši cilvēks, kurš 
vēlas atbalstīt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes. Protams, grāmatā 
atradīsiet arī rakstus par mūsu ACTive NGOs veidoto sadarbības tīklu, bet 

ir iekļauti arī citu pilsētu piemēri. Grāmata pavērs panorāmu, kā veidot šādu ekosistēmu, kā izprast vietējo ekosistēmu, kā 
palīdzēt galvenajiem ekosistēmu spēlētājiem sadarboties, kā veidot piekļuvi telpām, kā veidot šo telpu ilgtspējīgu ekonomisko 
modeli, kā veidot pārvaldības modeli, kā veidot lēmumu pieņemšanas modeli, caur kuru aktīvajiem iedzīvotājiem tiek dota 
lielāka atbildība un tiesības gan telpu pārvaldībā, gan pakalpojumu sniegšanā. Vēl svarīgs aspekts, – kā šis telpas vai tīkli var 
palīdzēt katrai organizācijai individuāli strādāt labāk savu mērķu sasniegšanai.  
 
Jūsuprāt, kāds būtu pilsētas jeb pašvaldības ideālais sadarbības modelis ar NVO, aktīviem iedzīvotājiem un kopienām?  
Ir daudz dažādu piemēru, bet nav viena labākā modeļa. Dažādi modeļi var veiksmīgi  strādāt, ņemot vērā resursus un pašvaldības 
piedāvāto sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, kas nozīmē arī ieguldījumus publiskajos resursos un publisko aktīvu koplietošanu, 
lai panāktu plašāku sabiedrības iesaistīšanos un kopīgu telpu un resursu pārvaldību. Svarīga lieta ir izveidot kopīgas 
“īpašumtiesības”, lai iesaistīšanās un piederības sajūta nāktu gan no pašvaldības, amatpersonu puses, gan pilsoniskās 
sabiedrības iniciatīvām. Mans ieteikums ir pašvaldībai un NVO izveidot kopīgu loģistikas ceļu.   
 
Noslēgumā, ko jūs gribētu novēlēt Rīgas NVO namam un projekta partneriem Santa Polā, Sirakūzās, Braitonā un Havā, Espo 
un Dubrovnikā tālākai darbībai un attīstībai?  
Aicinu, lai šo mūsu projekta noslēguma mirkli uzlūkojam kā jauna projekta sākumu. Šo 3 gadu galvenais ieguvums ir tas, ko esam 
sasnieguši, ka esam izveidojuši pieejas, kas darbosies nākotnē, ilgtermiņā. Katrā pilsētā ir izveidotas spēcīgas vietējās atbalsta 
grupas, to darbību ir svarīgi uzturēt diskusiju un viedokļu apmaiņai. Priecājos, ka katrai  pilsētai ir panākumi un tagad var 
izmantot šo enerģiju, kas radās vietējās atbalsta grupās, attīstot dažādus modeļus, atverot telpas. Lai tas viss turpinās, jo 
pašvaldības bija un būs, arī pilsoniskā sabiedrība bija un būs, un pašvaldības var daudz ko gūt no ciešākās sadarbības ar vietējo 
pilsonisko ekosistēmu!   
 
Paldies par sarunu!     
 

Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

 

Projekta ACTive NGOs dalībnieki starptautiskajā 
pasākumā Dubrovnikā; 2019. gads    
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NVO NAMA STĀSTS IZSKAN FRANCIJĀ 
 

Atsaucoties aicinājumam 
iepazīstināt ar Rīgas NVO 
namu, videokonferencē 
15. aprīlī nama stāsts 
izskanēja Francijas 
pilsētu un pašvaldību 

pārstāvjiem. 
Videokonference tika rīkota, lai veicinātu starptautisku 
pieredzes apmaiņu, atklājot un iepazīstot inovatīvus 
piemērus pilsētvides un sociālās attīstības jomā.  
 
Virtuālajā konferencē pulcējās 30 Francijas pilsētu un citu 
pašvaldību pārstāvji, kas darbojas pilsētpolitikas veidošanas 
un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas jomā. Francijas 
kolēģi atzinīgi novērtēja NVO nama pieredzi, īpaši - NVO 
nama rīkoto pasākumu apjomu un iesaistīto NVO skaitu, 
vienlaikus raksturojot, ka arī atsevišķās Francijas pilsētās 
atvēlētas dažas telpas jeb telpu grupas, kuras var izmantot 
nevalstiskās organizācijas, taču lielākā atšķirība – tās netiek 
piešķirtas bezmaksas.  
 

ATSLĒGAS VĀRDS IR SADARBĪBA: NVO TIEKAS 
TĪKLOŠANĀS KONFERENCĒ  

 
29. aprīlī tiešsaistē notika NVO nama rīkota pieredzes 
apmaiņas un tīklošanās konference “Kā NVO dzīvo un strādā 
ierobežojumu laikā?” kurā piedalījās vairāk nekā 50 
nevalstisko organizāciju pārstāvji gan no Rīgas, gan citiem 
Latvijas reģioniem. Virtuālā tikšanās, diskutējot par to, kā 
šobrīd klājas organizācijām, izvērtās par pieredzes 
apmaiņas, saliedētības, uzmundrinājuma un 
atkalredzēšanās svētkiem.  
 

Kas gan vislabāk varētu pazīt NVO sektoru, ja ne paši NVO 
pārstāvji, tādēļ gan konferences, gan darba grupu vadīšana 
bija uzticēta biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāvei 
Inesei Šubevicai,  nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” 
vadītājai Gintai Salmiņai, biedrības “Jaunatnes organizāciju 
apvienība “IMKA Latvija”” vadītājai Guntai Kellei un NVO 
ekspertei Sandrai Zalcmanei. Trīs dažādās darba grupās 
“Organizācijas darbinieki un darbīgums izaicinājumu laikā”, 
“Ķēdes stiprais posms: sadarbība” un “Iegūstot - varēšu 
dalīties un dot!” klātesošie varēja dalīties ar savu NVO 
pieredzes un iedvesmas stāstiem, kā arī izteikt 
priekšlikumus NVO nama darbībai.  
 
Konferences dalībnieki iepazinās arī ar Rīgas domes 
aktualitātēm NVO jomā, projektu konkursiem, kuros NVO 
var saņemt atbalstu savu aktivitāšu īstenošanai.  

 

 
 
 
 
26. MAIJS 

26. maijā  no plkst. 14.00 
līdz 17.00 notiks NVO nama 
rīkots tiešsaistes seminārs 
“Riski un biežāk pieļautās 
kļūdas NVO dokumentu 
pārvaldībā (lietvedībā).” 

 
Semināru vadīs dokumentu 
un arhīva pārvaldības 
eksperte Mg. sc. Ilga 
Robežniece.  
 

 

Seminārs paredzēts NVO pārstāvjiem un darbiniekiem, lai 
īstenotu atbilstošu dokumentu pārvaldību. Kā to izdarīt ar 
ierobežotiem finanšu un personāla resursiem? Kādiem 
dokumentiem jābūt obligāti, kā tos izveidot, lai tiem būtu 
juridiskais spēks, kādu nesēju izvēlēties. Kur glabāt 
dokumentus dažādos nesējos? Vai NVO jāreģistrē 
dokumenti, kā to izdarīt (elektroniski vai papīra žurnālā)? 
Kas ir tiesīgs parakstīt dokumentus. Kā noteikt dokumentu 
glabāšanas laiku? Kā to visu izdarīt ātri, viegli, atbilstoši? Kas 
var notikt, ja dokumenti nav veidoti? Par visiem šiem 
jautājumiem un vēl citiem, kā arī tipveida riskiem tiks runāts 
seminārā. 
 
Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti: 
https://ej.uz/riskilietved 

 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 25.maijam, iepriekš 
tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. 

 

ATSKATS   

GAIDĀMIE SEMINĀRI 
 

https://ej.uz/riskilietved
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2. JŪNIJS 
2. jūnijā  no plkst. 14.00 
līdz 17.00 notiks NVO 
nama rīkots tiešsaistes 
seminārs “Apzināta 
kopienu veidošana”.  
 
Semināru vadīs Ilze 
Zvejniece,  koučs un 
mācīšanās fasilitatore, Britu 
padomes programmas 
"Darbīgās kopienas" 
fasilitatore, pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un neformālās mācīšanās projektu 
veidotāja.   
 
Semināra programmā:   

• kas ir kopienas un kāda no tām jēga? 

• kā palīdzēt cilvēkiem justies piederīgiem? 

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

9. JŪNIJS 
9. jūnijā  no plkst. 15.00 līdz 
18.00 notiks NVO nama 
rīkots tiešsaistes seminārs 
“Nodokļu izmaiņas 2021. 
gadā”.  
 
Semināru vadīs Linda 

Miezīte,  praktizējoša 
konsultante un pasniedzēja 
nodokļu, grāmatvedības 
finanšu un juridiskajos 

jautājumos. 
 

Semināra programmā:   

• kā biedrībām sagatavoties plānotajām izmaiņām 
no 01.07.2021.? 

• darba devēja un ņēmēja darba attiecību jautājumi; 

• līgumu noslēgšana un nodokļu nomaksa: 
- uzņēmuma līgums; 
- darba līgums;  
- autoratlīdzības līgums;  
- sadarbības līgums; 

• dažādu maksājumu veikšana fiziskām personām, 
par ko ir jāpārliecinās un jāpievērš uzmanība; 

• citi aktuāli jautājumi . 

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

 
 

 
 
 

AICINĀM UZ PASĀKUMIEM NVO 
PSIHOEMOCIONĀLAJAM ATBALSTAM COVID-19 
PANDĒMIJAS LAIKĀ  
 

Ņemot vērā NVO ieteikumus atbalsta un tīklošanās 
pasākumiem, šā gada maijā NVO nams aicina uz diviem 
tematiskiem pasākumiem tiešsaistē, kas veltīti NVO 
pārstāvju psihoemocionālajam atbalstam Covid-19 
pandēmijas laikā. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar 
biedrību “Transpersonālās izglītības institūts”. 
 
Pirmdien, 24. maijā no plkst. 15.00 līdz 18.00 NVO pārstāvji 
laipni aicināti uz “Radošo spēju apzināšanās un attīstības 
meistarklasi”, kas norisināsies tiešsaistē.   
 
NVO ikdienas darbs, īpaši pandēmijas laikā, nav iedomājams 
bez radošuma. Gan ikdienas darbu un uzdevumu risināšanā, 
gan projektu izstrādē, gan aktivitāšu veidošanā 
nepieciešama radoša pieeja, kas palīdz rast neikdienišķus un 
nestandarta risinājumus. Arī komandas darbs ir 
veiksmīgāks, ja tas notiek ar radošu pieeju. Tas palīdz 
neieslīgt rutīnā, būt interesantiem cilvēku grupām, ar ko 
strādā NVO, kā arī gūt labākus rezultātus.  
 
“Radošo spēju apzināšanās un attīstības meistarklasi” vadīs 
Transpersonālas izglītības institūta dibinātāja, vadītāja un 
lektore Ingrīda Indāne, sniedzot ieskatu metožu klāstā un to 
pielietojuma iespējās. 
 
Aicinām “Radošo spēju apzināšanās un attīstības 
meistarklasei” iepriekš reģistrēties šeit: 
https://ej.uz/radosnvo 

 
Piektdien, 28. maijā no plkst. 15.30 līdz 18.30 NVO 
pārstāvji aicināti piedalīties tiešsaistes praktiskajā 
seminārā “Apzinātība un meditācija psihoemocionālā 
līdzsvara nostiprināšanai”.  
 
Aktuālās situācijas apstākļos ir būtiski sekmēt tādu 
zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, kas palīdzētu mazināt 

GAIDĀMIE PASĀKUMI  
 

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/radosnvo
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stresa radīto kaitējumu un saglabāt labākas darbaspējas un 
harmoniskāku attiecību vidi mājās. 
 
Seminārā varēs aplūkot un praktiski izmēģināt vairākus 
apzinātības un meditācijas piedāvātos risinājumus stresa 
mazināšanai, noturības pret stresu pastiprināšanai un 
efektīvākai psihoemocionālai pašregulācijai. Praktiski 
apgūsim dažus koncentrēšanās un harmonizējošas 
meditācijas vingrinājumus. 
 
Praktisko semināru vadīs Valdis Svirskis, filosofijas zinātņu 
maģistrs, Transpersonālas izglītības institūta  pasniedzējs, 
meditācijas un apzinātības nodarbību vadītājs. 
 
Aicinām semināram “Apzinātība un meditācija 
psihoemocionālā līdzsvara nostiprināšanai” iepriekš 

reģistrēties šeit: https://ej.uz/apzinatnvo 
 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš tiks nosūtīta 
saite uz pasākumu platformām.  
 
 
 
 
 

 
IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS 
LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU 
KONKURSĀ 
 

Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, jau trešo gadu pēc 
kārtas pašvaldība izsludinājusi Rīgas līdzdalības budžeta 
projektu ideju īstenošanas konkursu. 
 
Konkursa mērķis ir ļaut iedzīvotājiem tieši lemt par daļas 
pilsētas budžeta izlietojumu un uzlabot dzīves vietu savu 
māju tuvumā. Tādā veidā pašvaldībai gūstot atgriezenisko 
saiti par iedzīvotājiem nepieciešamiem 
pilsētvides  uzlabojumiem. 
 
Konkursā var piedalīties ikviena Rīgā deklarēta persona no 
16 gadu vecuma un galvaspilsētā reģistrētas nevalstiskās 
organizācijas. 
 

Konkursa pieteikumi elektroniski tiks pieņemti līdz 
31.maijam plkst. 12.00.   

 

Plašāka informācija par konkursu: www.balso.riga.lv    

 
RĪGAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSĒJUMS 
PIEEJAMS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU VIDES 
PROJEKTIEM 

Šogad biedrībām un 
nodibinājumiem ir iespēja 
Rīgas vides aizsardzības 
fonda  finansējumam 
pieteikt projektus, kas risina 
Rīgā svarīgus vides 

izaicinājumus.  

Nevalstiskās biedrības un nodibinājumi var pretendēt uz 
finansējumu projektos, kas saistīti ar izpratnes veicināšanu 
par atkritumu šķirošanu (īpaši – bioloģiski noārdāmo 
atkritumu) Rīgā, veicinot atkritumu dalīto vākšanu un 
apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī 
projektos izpratnes veicināšanai par energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumiem un atbalstu kopīpašnieku 
lēmumu pieņemšanai par labu ēku renovācijai.  

Projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz līdz 31. 
maijam. 

Vairāk informācijas, kā arī konkursa nolikumu atradīsiet 

RD Mājokļu un vides departamenta mājas lapā. 

 
PROJEKTU KONKURSS LĪDZFINANSĒJUMAM NVO 
DALĪBAI ĀRVALSTU FONDU PROJEKTOS  
 
Lai Latvijas nevalstiskās 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   

PROJEKTU KONKURSI      

https://ej.uz/apzinatnvo
http://www.balso.riga.lv/
https://mvd.riga.lv/rigas-vides-aizsardzibas-fonds-uzsak-projektu-pieteikumu-pienemsanu-2021-gada-pirmajai-kartai/
https://ej.uz/gvrv
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VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS PIEŅEM 
PIETEIKUMUS 2. KONKURSĀ UN 
MĒRĶPROGRAMMĀ "SKOLAS SOMA" 
 

Valsts Kultūrkapitāla fonds līdz 
2021. gada 23. 

maijam plkst.23.59 pieņem 
pieteikumus 

šā gada 2. 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. 

Tāpat līdz 2021. gada 23. maijam plkst.23.59 pieņem 
pieteikumus mērķprogrammā ""Latvijas skolas somas" 
digitālā satura radīšana". 

Plašāka informācija: www.kkf.lv  

 
 

 

 

 
EPALE AICINA IESNIEGT STĀSTUS KOPIENAS 
STĀSTU INICIATĪVAI 2021  

 
EPALE ir atvērusi 

pieteikšanos 
jaunajai 

Kopienas stāstu 
iniciatīvai. Šā 
gada mērķis ir 
gūt iedvesmu, 

apkopojot stāstus par pieaugušo izglītības aktivitātēm 
saistībā ar EPALE 2021. gada tematiskajiem fokusiem.  

 
Kopienas stāsti sniedz iespēju EPALE kopienai dalīties ar 
saviem pieredzes stāstiem, skatījumu un piedzīvoto, kas 
atspoguļo andragogu radošumu un pieredzi, tādējādi 
bagātinot kolēģu redzesloku un visu pieaugušo izglītības 
jomu kopumā.  
 
Iniciatīva ir spēkā līdz 2021. gada 29. oktobrim. 
 
Plašāka informācija par iniciatīvu:   
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/community-stories-
2021  
 

AICINA UZ TIKŠANOS PAR JAUNIEBRAUCĒJU 
LĪDZDALĪBU 
 
Dialoga platforma sadarbībā ar biedrību “Make Room” 
aicina uz tikšanos par jauniebraucēju - ārvalstu studentu, 
patvēruma meklētāju, cilvēku ar bēgļa vai alternatīvo 

statusu - sabiedrisko līdzdalību un aktīvāku iesaisti sev 
nozīmīgu problēmu risināšanā. Dialoga platformas 
tikšanās plānota š.g. 27. maijā no plkst. 9.30 līdz 11.30 
platformā Zoom.  
 
Saite dalībai tikšanās reizē tiks nosūtīta tikai reģistrētiem 
lietotājiem. Lai reģistrētos, aicina līdz 26.05.2021. plkst. 
10.00 aizpildīt dalības anketu, kas pieejama: 
https://forms.gle/GUuvAucJHHFAejnW6  
  
Tikšanās laikā biedrība “Make Room” iepazīstinās ar šobrīd 
īstenoto projektu “Make Room for an Inclusive Society” – 
veiktās aptaujas rezultātiem un četru fokusdiskusiju 
apkopojumu, akcentējot galvenās problēmas. Tāpat “Make 
Room” aicinās valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas un sociālos uzņēmumus, kuri ikdienā strādā ar 
jauniebraucējiem, aktuālu problēmu risināšanu savā darbā 
iesaistīt jauniebraucēju kopienas pārstāvjus. 
 

AICINA UZ MEISTARKLASI PAR DIZAINA 
DOMĀŠANAS METODI  

 
Vai vēlies uzzināt, kā 
izveidot produktu, 
balstoties uz 
lietotāja vēlmēm un 
vajadzībām? Tad 
aicinām piedalīties 
biedrības JCI Latvia 
rīkotajā meistarklasē 
“Dizaina domāšanas 
metode”, kas 
norisināsies 2021. 
gada 8. jūnijā plkst. 

19.00 tiešsaistē.  
 

Meistarklasē varēs uzzināt, kā izmantot dizaina domāšanas 
metodi savā labā, uzdot jautājumus un saņemt uz tiem 
atbildes.  
 
Pieteikšanās līdz 7. jūnijam, aizpildot formu šeit: 
http://bit.ly/JCIlatvia-dizaina-domasanas-metode  

Linku, kā pieslēgties meistarklasei, reģistrējušies dalībnieki 
saņems uz norādīto e-pastu 8. jūnijā! 

 

JCI (Junior Chamber International) ir pārstāvēta vairāk nekā 
100 valstīs, pulcējot kopā 160 000 jaunus un aktīvus cilvēkus 
vecumā no 18 līdz 40 gadiem. JCI Latvia ir daļa no šī tīkla, 
Latvijā darbojoties jau 28 gadus.  

 

Uzziniet vairāk par JCI Latvia, apmeklējot mājas lapu 

www.jci.lv vai Facebook lapu 

https://www.facebook.com/jcilatvia/.  

 

NVO  ZIŅAS    

http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/literat%C5%ABra/
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/m%C5%ABzika-un-dejas-m%C4%81ksla.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/te%C4%81tra-m%C4%81ksla.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/te%C4%81tra-m%C4%81ksla.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/filmu-m%C4%81ksla.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/vizu%C4%81l%C4%81-m%C4%81ksla.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/kult%C5%ABras-mantojums.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/kult%C5%ABras-mantojums.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/tradicion%C4%81l%C4%81-kult%C5%ABra.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/dizains-un-arhitekt%C5%ABra.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/dizains-un-arhitekt%C5%ABra.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/starpdisciplin%C4%81ri-projekti.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/%E2%80%9Clatvijas-skolas-somas%E2%80%9D-satura-rad%C4%AB%C5%A1ana.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/%E2%80%9Clatvijas-skolas-somas%E2%80%9D-satura-rad%C4%AB%C5%A1ana.html
http://www.kkf.lv/
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/community-stories-2021
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/community-stories-2021
https://forms.gle/GUuvAucJHHFAejnW6
http://bit.ly/JCIlatvia-dizaina-domasanas-metode
http://www.jci.lv/
https://www.facebook.com/jcilatvia/
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ATKLĀS JAUNU PUBLISKU VELO PAŠAPKOPES 
STACIJU 
 

Sākot ar 21. maiju, Puškina 
ielā 11a, Lastādijas radošajā 
kvartālā, būs pieejama 
publiska āra velo apkopes 
stacija. Tas ļaus apkaimes 
iedzīvotājiem un 
apmeklētājiem jebkurā laikā 
pašiem saviem spēkiem veikt 

sava “dzelzs rumaka” apkopi - piepumpēt riepas, pievilkt 
vaļīgās skrūvītes, pieregulēt sēdekļa augstumu, nomainīt 
ķēdi, utt. 
 
Velosipēds Rīgā aizvien vairākiem cilvēkiem kļūst par 
galveno pārvietošanās līdzekli. Kā jebkurš mehāniskais 
transportlīdzeklis, tas ikdienā prasa apkopi, lai nodrošinātu 
tā efektīvu un drošu funkcionēšanu. Palielinoties 
velobraucēju īpatsvaram, aug arī pieprasījums pēc 
attiecīgas infrastruktūras.  
 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar apvienību “VeloStacija, 
biedrībām “Free Riga” un “Piedzīvojuma Gars”. 

 
 
SĀCIES PROJEKTS, KAS TURPINĀS IMIGRANTU 
IEKĻAUŠANOS LATVIJAS SABIEDRĪBĀ 
 

Lai veicinātu personu, 
kuras ir trešo valstu 
valstspiederīgie un 
likumīgi uzturas Latvijā - 
imigrantu - iekļaušanos 
Latvijas sabiedrībā, no š.g. 
aprīļa līdz 2022. gada 
septembrim biedrība 

„Sadarbības platforma” īstenos projektu „Integrācijas ABC 
– 4”.  

 
Projekta galvenie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu 
kvalitatīvu integrācijas kursa un latviešu valodas kluba 
programmas, organizēt interaktīvus, izglītojošus, 
savstarpēju izpratni un integrācijas procesu veicinošus 
pasākumus gan Latvijā dzīvojošajiem imigrantiem, gan 
vietējās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes 
projekta gaitā būs integrācijas kursi, nodarbības latviešu 
valodas klubā, starpkultūru pasākumi, kā arī laikmetīgās 
mākslas aktivitātes. 
 
Plašāka informācija: www.sadarbibasplatforma.lv  
 

 
 

 

 
 

SŪTIET MUMS NVO ZIŅAS PAR  
JAUNUMIEM UN PASĀKUMIEM! 

 

 
 

AICINĀM SAZINĀTIES AR MUMS 
 

• rakstot e-pastā nvonams@riga.lv  

• mūsu www.facebook.com/RigasNVOnams/ lapā  

• zvanot pa tālr. 67848902 

 
SEKOJIET LĪDZI  

NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 
 

twitter.com/NVOnams   
 

         facebook.com/RigasNVOnams 
 

 
  Instagram/nvonams   

 

  NVO NAMS AICINA      

http://www.sadarbibasplatforma.lv/
mailto:nvonams@riga.lv
http://www.facebook.com/RigasNVOnams/

