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Numurā lasiet:  

• Intervija ar NVO eksperti Sandru Zalcmani, 1. – 3. lpp. 

• Atskats pasākumos, NVO nama jaunumi, 4. lpp. 

• Projektu konkursi, NVO ziņas, NVO var noderēt!, 5. - 9. lpp.  

• Lai skaista vasara!, 9. lpp.  
 
 

 

 

 
Jūnija ziņu numurā uz sarunu aicinām NVO eksperti, radošuma 
kouču, semināru lektori, projektu vadītāju Sandru Zalcmani, lai 
dalītos ar atziņām, darbojoties NVO sektorā, un iedvesmotu NVO 
pārstāvjus.  
 
Sandra, cik sen un cieši esat saistīta ar nevalstisko sektoru? 
Pastāstiet, kā sākāt darboties NVO laukā? Kas pamudināja? 
NVO sektorā darbojos jau no 1996. gada, tātad šogad varu atzīmēt jau 
25 gadu jubileju. Patiesībā, šajos ciparos iedziļinoties, tā ir lielākā un 
nozīmīgākā mana profesionālā darba mūža daļa. Sākotnēji tā bija 
Latvijas Hemofilijas biedrība (LHB), kurā ar retiem asins recēšanas 
traucējumiem bija apvienoti dažāda vecuma cilvēki, lielākoties vīrieši, 
kuriem bija atklāta hemofilija un Von Villebranda slimības – slimības, 
ar kurām ir jāsadzīvo visu mūžu, regulāri injicējot vēnā trūkstošo asins 
recēšanas faktoru. Manam jaunākajam dēlam toreiz bija 2 gadiņi, kad 
kopā ar domubiedriem organizējām pirmo vasaras nometni šādiem 
bērniem un viņu vecākiem. Ļoti spilgti atceros, kā māmiņas nedēļas 
laikā spēja ne tikai “palaist vaļā” bērna rociņu un ļaut viņam skriet, bet 
arī pašas gūt emocionālu stiprinājumu pieņemt bērna iedzimto 
slimību, jo ikdiena viņām pagāja nemitīgi uzmanot bērnu, lai viņš 
negūtu nevienu traumu, jo tas varētu būt bērna dzīvībai bīstami. LHB 
darbības laikā iepazinu nevalstisko sektoru no dažādiem aspektiem: 
sadarbība ar partneriem Latvijā un ārpus tās, finansējuma piesaistes 

grūtības aktivitātēm, brīvprātīgā darbs, tuvāko iesaistīšana savu ideju īstenošanā u.c., ko šodien apzināti saucu par īpašām 
spējām un prasmēm. Darbojoties nevalstiskajā sektorā, mani vienmēr ir vadījusi misijas apziņa, un šajā biedrībā tā bija vēlme 
iedrošināt ne tikai sevi un savu ģimeni, bet arī daudzu slimības skarto ģimenes dzīvot iespējami pilnvērtīgāku dzīvi. 
 
Jūsuprāt, vai un kāpēc ir vērtīgi darboties NVO?  
Uzskatu, ka NVO sektorā ikviens var atrast iespējas īstenot kādu savu sapņu ideju; palīdzēt kādam, kuram jūsu palīdzība ir 
nepieciešama; iesaistīties aktivitātēs, kuras ir interesantas un izglītojošas. Bieži arī sev esmu uzdevusi šo jautājumu – kāpēc, Tu,  
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Sandra Zalcmane  
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Sandra, dari to, ko Tu dari? Un atbilde visus šos gadus ir bijusi gandrīz viena un tā pati – man ir svarīgi darboties jēgpilni un 
mērķtiecīgi, lai mana darbošanās dotu kādam mieru un līdzsvaru, kādam – iedrošinājumu, kādam – atbalsta plecu, bet kādam 
citam iespēju darboties kopā ar mani. Vērtīgs tajā ir it viss, jo, darbojoties kopā, mēs viens otru bagātinām, tikai jāprot ir ikvienam 
to saskatīt sevī un pamanīt pozitīvās pārmaiņas apkārt mums. 
 
Ar kādām NVO esat bijusi saistīta vai sadarbojusies? Zināms, ka esat biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja un 
ilggadēja vadītāja, vai šobrīd darbojaties kādā NVO?  

Vairāk nekā sešus gadus darbojos sākotnēji kā brīvprātīgā, vēlāk jau 
kā latviešu sarunvalodas klubiņa vadītāja, sociālā darbiniece un 
projektu īstenotāja Centrā MARTA, kurā kopā ar kolēģiem uzsākām 
atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecībā cietušajām sievietēm. Šī 
tēma mani pavada nu jau 20 gadus, jo daudzus gadus kā sociālā 
darbiniece sniedzu atbalstu no cilvēku tirdzniecības cietušajām, un 
vēl joprojām atbalstu tos klientus, kuriem mans atbalsts ir 
nepieciešams; kā eksperte un lektore esmu dalījusies ar savu 
praksē iegūto pieredzi dažādos semināros, konferencēs, Latvijas un 
ārvalstu medijos, projektos, un šobrīd par šo tēmu turpinu izglītot 
topošos sociālos darbiniekus Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. 
Pamats tam ir ne tikai mana ilgstošā praktiskā pieredze šajā jomā, 
bet arī vairāki metodiskie materiāli, ko esmu izstrādājusi pati un 
kopā ar citiem jomas profesionāļiem.  
Vēlos teikt, ka dzīvē viss ir iespējams, vajag tikai to ļoti vēlēties un 
izvēlēties mērķi, uz kuru tiekties. Tā divus gadus pirms oficiālās 
dibināšanas 

“auklēju” 
savu ideju par jaunu NVO, kas dibinot 2007. gadā ieguva nosaukumu 
“Patvērums “Drošā māja””. Šajos divos gados izkristalizējās tēmas un 
mērķa grupas, ar kurām vēlējos strādāt turpmāk: no cilvēku tirdzniecības 
cietušās personas, tai skaitā vīrieši, un imigranti, tai skaitā bēgļi. Kad mana 
kolēģe Liesma Ose man ieminējās par darbu ar imigrantiem, praktiski neko 
par to nezināju, tāpēc pirms dibināšanas daudz lasīju, mācījos patstāvīgi un 
vairākos semināros, tikos ar PMLP un citu jomu speciālistiem, lai pēc 
iespējas vairāk būtu sagatavojusies situācijām, ar kurām varētu sastapties 
tieši šīs grupas pārstāvji. Biedrībai uzsākot savu darbību, Latvijā bija 
pavisam neliels skaits (līdz desmit) patvēruma meklētāju, kuri pēc 
pieteikumu izskatīšanas lielākoties bija spiesti atgriezties savās mītnes 
zemēs. Savukārt lielākais patvēruma meklētāju skaits Latvijā bija 2016.-
2018.gadā, kad Latvijā pārvietošanas programmas ietvaros ieradās bēgļi no 
Sīrijas un Eritrejas. Šajā laika posmā tieši biedrība “Patvērums “Drošā 
māja”” nodrošināja dažāda veida pakalpojumus konkrētai mērķa grupai, un 
tajā strādāja speciālisti, kuri veiksmīgi, inovatīvi un ar lielu cilvēkmīlestību 
atbalstīja šos klientus. Mēnesī tie vairs nebija desmit cilvēki, bet ap diviem 
simtiem.  
Tēlaini izsakoties, biju kā pirmais ķieģelītis biedrības “Patvērums “Drošā 
māja””  pamatos, bez kura nevar uzcelt nevienu māju un kuram ir jābūt ļoti 
stabilam un pareizi novietotam, lai turpmākajiem ķieģeļiem ir uz kā 
balstīties. Tāpēc esmu pateicīga ikvienam satiktajam domubiedram, ka, 12 
gadus vadot šo organizāciju, man ir bijusi iespēja iepazīt un būt kopā ar 
dažādu tautību un reliģiju cilvēkiem, attīstīt organizāciju kā nozīmīgu 
partneri valsts, pašvaldību institūcijām un citām NVO gan Latvijā, gan 
ārvalstīs, un, protams, pilnveidot sevī prasmes un iegūt zināšanas, ko nekur citur un nekādā citā veidā es iegūt nevarētu. Šobrīd 
tas man palīdz iedvesmot jaunos vadītājus, atjaunojot organizāciju stratēģijas, pārvarot radušās grūtības, mobilizējot 
organizāciju darbību Covid-19 krīzē un atklājot krīzi kā jaunu iespēju organizācijas attīstībai. 
Šobrīd kā Latvijas Pilsoniskās alianses Padomes locekle turpinu darboties NVO interešu aizstāvībā, un esmu Latvijas Sociālo 
darbinieku biedrības biedre. 
 

Viena no nozīmīgākajām dienām manā profesionālajā 
dzīvē - 6.augusts - biedrības “Patvērums “Drošā 

māja”” dibināšana 
 

Kopā ar dažādu nozaru kolēģiem, iegūstot zināšanas par cilvēku 
tirdzniecību. 2017.gads, projekts HESTIA 
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Šogad nācāt talkā mums – NVO namam - piedalījāties un vadījāt vairākus pasākumus – projektu vadības seminārus, NVO 
tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus. Kādas ir pārdomas pēc tiem – ko NVO pārstāvji tajos gūst? Kādi ir 
novērojumi par NVO pārstāvju zināšanām projektu vadībā?   

Pirmkārt, vēlos teikt, ka NVO nams ir veiksmīga un vērtīga 
platforma daudzām NVO, kur biedrību vadītāji, biedri un 
brīvprātīgie var iegūt ļoti plašu informāciju par visdažādākajām 
tēmām. Visās tikšanās reizēs no savas puses esmu dalījusies ar to, 
ko zinu un ko esmu pārbaudījusi praksē kā NVO vadītāja, ar to, kas 
varētu noderēt biedrību turpmākai attīstībai un kādi resursi var tikt 
piesaistīti organizāciju tālākai un ilgtermiņa darbībai. Esmu 
pārliecināta, ka NVO vadītājiem šajās tikšanās reizēs bija lieliskas 
iespējas iegūt zināšanas ne tikai no manis prezentētā, bet arī no 
kolēģiem, kuri piedalījās semināros. Jo īpaši vēlos uzsvērt mēnesi 
ilgo projektu vadības kursu, kur tieši visu dalībnieku aktīvā 
līdzdarbošanās gan jautājumu uzdošanā klātienē, gan rakstiski, gan 
pilnvērtīgās diskusijas dažādos formātos, gan asociatīvo kāršu 
izmantošana zināšanu pārbaudē, liecināja, ka dalībnieki ir nākuši 
uz mācībām, lai patiesi iegūtu sev noderīgas zināšanas, pilnībā 
izmantojot šo laiku savai attīstībai. Lielākais prieks ikvienam 
pasniedzējam/lektoram ir veiksmīgi apstiprināti NVO projekti un 
īstenotas aktivitātes, tāpēc īpašs gandarījums bija saņemt 
pateicību no iepriekšējā gada kursu apmeklētāju komandas – 

Čiekurkalna attīstības biedrības, kura šobrīd īsteno fantastiskus projektus savā apkaimē. Vēlos tikai uzsvērt, ka ir jāpaiet kādam 
laika posmam, līdz mēs varēsim uzzināt, ko vērtīgu esam NVO sektora dalībniekiem iedevuši.  
 
Šajā sarežģītajā pandēmijas laikā, ko Jūs ieteiktu gan NVO kopumā, gan katram NVO biedram, kā rīkoties, kā neapstāties 
un uzturēt NVO darbošanās garu?   
NVO sektorā vienmēr ir darbojušies radoši, iniciatīvām bagāti un 
uz sabiedrības labumu vērsti cilvēki, tāpēc aicinu tieši uz šīm 
vērtībām arī balstīties, lai arī kā Covid-19 krīze mūs ietekmēja 
pagājušajā gadā un vēl šobrīd, un, iespējams, vēl kāda cita būs 
arī pēc gada vai diviem. Ja biedrība sevi saredz darbojamies ar 
konkrētām mērķa grupām, tad tieši ārējās krīzēs jūsu 
organizāciju esamība šiem klientiem būs jo īpaši nepieciešama. 
Savukārt tikai jūs – NVO līderi, projektu vadītāji, brīvprātīgie – 
esat tie, kuri pieņem lēmumus, kā darboties organizācijai 
turpmāk. NVO nams jums ikvienam ir kā viena no pieturas 
vietām, kur atjaunot pazaudēto enerģiju, kur piedāvā jomas 
aktualitātes, kur tikties vienam ar otru un kur paslavēt vienam 
otru par sasniegumiem. NVO jau esam mēs paši, un tikai mūsu 
pašu spēkos ir stabilizēt un tālāk attīstīt mūsu organizāciju 
darbību.  
 
Visbeidzot noslēgumā, ko Jūs gribētu novēlēt visām gan Rīgas, gan Latvijas NVO un to pārstāvjiem?  
Kā saka Stīvens R. Kovejs: “Vissvarīgākais darbs tev vienmēr vēl priekšā, nevis aiz muguras.”, tāpēc novēlu ikvienam, kurš ir 
iesaistīts NVO sektorā vai tam ir cieši pietuvināts, izskatīt ieguvumus, ko ir devusi šī globālā krīze, atzīt, kuri no tiem ir bijuši uz 
attīstību virzoši, un pieņemt, iespējams, jums nestandarta lēmumu – tos turpināt izmantot praksē.   
Vēl viens aicinājums – meklējiet sadarbības partnerus savu ideju īstenošanai, jo kopīgi paveiktais būs pamanāmāks un vērtīgāks 
sabiedrībai kopumā.  
Treškārt, uzdrošinieties ar saviem kolēģiem pasapņot un kopīgi izsapņojiet vīziju ne tikai turpmākajam gadam, bet vismaz 
trijiem gadiem uz priekšu, lai ir mērķis, ko jūs vēlētos sasniegt. Un tam tiešām ir šobrīd laiks. 
Un, kā saka sakāmvārds – trīs lietas labas lietas, ceturtā no sirds, tad atcerieties, ka jūs neesat vieni. Ja ir nepieciešams atbalsts, 
dariet to zināmu, rakstot NVO nama darbiniekiem: nvonams@riga.lv un pavisam droši arī man uz e-pastu: 
sandra.zalcmane@gmail.com. 
 
Paldies par sarunu!            Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

Akcijas "Zvaigzne austrumos" dāvanu saiņošanas darbnīca. 
Pārsteigumi ceļo pie bērniem, kuri dzīvo bēgļu nometnēs 

Jordānijā. 2018.gads 
 
 

Baltā galdauta svētki 2019.gada 4.maijā 

mailto:nvonams@riga.lv
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KOUČINGA DOMĀŠANA - DAĻA NO NVO 
VIRZĪTĀJSPĒKIEM?  
 

 
 
19. maija pēcpusdienā notika tiešsaistes pieredzes 
apmaiņas un tīklošanās tematiskā tikšanās “Koučings kā 
resurss NVO sektoram”, kurā NVO pārstāvjiem bija iespēja 
izzināt, kā NVO darbā izmantot koučinga pieejas.  
 
Viena no darba grupu vadītājām  Liene Niedola dalās ar savu 
redzējumu par dalībnieku ieguvumiem: “Tīklošanas ietvaros 
tika veicināta izpratne par to, kas ir koučings un koučinga 
domāšana. Jebkurš NVO var iekļaut savā darbībā koučingu - 
nepieciešams ir tikai atrast īstos rīkus un atbalsta personas. 
Pēc koučinga principiem veidotās izglītojošās dzīves spēles 
ir piemērojamas dažādām mērķauditorijām un ir iespējams 
veidot jaunas spēles, piemērojot tās konkrētām NVO 
vajadzībām. Apgūstot mentoru vadībā izglītojošo dzīves 
spēļu veidošanu, organizācijas saņem jaunu resursu un rada 
savas spēles. Sadarbībā ar koučiem ir iespējams pakāpeniski 
ieviest dažādas  koučinga tehnikas NVO ikdienas darbā. 
Galvenā atziņa - koučinga domāšana ir un var būt daļa no 
NVO virzītājspēkiem. Atliek vien izmēģināt un pielietot!” 
 
Pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumu rīkoja NVO 
nams sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. NVO 
nama rīkotie savstarpējās pieredzes apmaiņas un tīklošanās 
pasākumi jau kļuvuši par neatņemamu NVO nama notikumu 
programmas sastāvdaļu, pulcējot pieredzes un viedokļu 
apmaiņai NVO pārstāvjus un NVO sektoram pietuvinātos 
gan no Rīgas, gan citām Latvijas vietām.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
NVO NAMS ATVĒRTS NVO DIBINĀTU 
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU MĒĢINĀJUMIEM  

 
NVO nams ir atvērts NVO – 
biedrību un nodibinājumu – 
dibinātu amatiermākslas 
kolektīvu mēģinājumiem 
nama telpās, ievērojot 
sekojošus nosacījumus: 
 

• Mēģinājumā piedalās tikai pret Covid-19 

vakcinētas/ izslimojušas par 18 gadiem vecākas 

personas; 

• Dalībnieku skaits nepārsniedz 20; 

• Pārvietojoties pa NVO namu, sejas maskas 

lietojamas obligāti. Mēģinājuma telpā sejas 

maskas var nelietot, 2 metru distancēšanos var 

neievērot, bet tā ir vēlama; 

• Mēģinājuma dalībnieki NVO nama sagatavotā 

veidlapā ar parakstu apliecina, ka ir Covid-19 

vakcinētas/ izslimojušas personas. Veidlapa 

saņemama pie NVO nama darbiniekiem un pēc 

aizpildīšanas paliek pie par mēģinājuma norisi 

atbildīgās personas. 

• Šo nosacījumu izpildi nodrošina mēģinājuma 

pieteicēja persona. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar 

NVO nama darbiniekiem, rakstot uz e-pastu 

nvonams@riga.lv vai zvanot pa tālruni 67848902.  

Tiklīdz būs ziņas par iespējām NVO namā pulcēties arī cita 

veida aktivitātēm, informēsim par to! 

FACEBOOK NVO NAMA DOMUBIEDRI GRUPA – 
PIEVIENOJIES, LAI UZZINĀTU! 

 
Esam izveidojuši Facebook NVO nama domubiedri 
grupu: https://www.facebook.com/groups/nvonams! 

ATSKATS   NVO NAMA AKTUALITĀTES 

mailto:nvonams@riga.lv
https://www.facebook.com/groups/nvonams


 

 

 

5 

Aicinām NVO pārstāvjus pievienoties kā grupas 
dalībniekus!  
 
Grupa ir domu, ideju un informācijas apmaiņas vieta NVO – 
biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. Šajā grupā varēsiet 
uzzināt arī visu par NVO nama jaunumiem, atbalsta 
pasākumiem, kā arī komunicēt ar citu NVO pārstāvjiem!  
 
NVO nama domubiedru grupa izveidota, lai nevalstiskās 
organizācijas varētu savstarpēji iepazīties, dalīties ar 
jaunumiem, veidot diskusijas, informēt par aktualitātēm, 
aicināt uz pasākumiem, vaicāt padomus, dalīties ar pieredzi 
vai publicēt veiksmes stāstus, balstoties uz uzkrāto 
praktisko pieredzi, un noteikti – smelties iedvesmu!  

 
GAIDĀM NVO ZIŅAS PAR JAUNUMIEM UN 
PASĀKUMIEM! 

 

NVO NAMU ROTĀ ATRAITNĪTES 
 

Atraitnītes, kas no 
Lieldienām ziedēja 
Rīgas dārzos un 
parkos, tagad zied 
un rotā NVO nama 
pagalmu. Rīgas 
pašvaldības SIA 
"Rīgas Meži" jau 
otro gadu 

piedāvāja 
atraitnīšu stādus, 
lai šie košie ziedi 
dzīvotu otro dzīvi,  
priecējot Rīgas 

apkaimju 
iedzīvotājus un 
viesus.  

 

 
 
 

NVO PIEEJAMS FINANSĒJUMS SADARBĪBAI AR 
ASV 
 

Biedrības, bezpeļņas 
organizācijas un 
izglītības iestādes, 
plānojot ASV vieslektora 
vai eksperta vizīti Latvijā 
laikā no 2022. gada 
janvāra līdz 2022. gada 
septembrim, aicinātas 
pieteikties BAFF Baltijas-

Amerikas Dialoga programmas sniegtajam finansējumam. 

Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un 
izglītības iestādes var piesaistīt finansējumu ASV speciālista 
vizītes organizēšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. 
Pieejamais finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru. 
ASV speciālists var tikt piesaistīts kā pasākuma galvenais 
eksperts vai arī kā viens no vairākiem runātājiem. 
 
Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve 
no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un 
jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. 
 
Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas 
finansējumam var līdz 2021. gada 1. septembrim, 
nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda 
mājaslapā  
https://balticamericanfreedomfoundation.org/program
s-awards-dialogue/ 
 

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” piešķirti līdzekļi, kas nosegtu 
līdzfinansējuma daļu.  

 

PROJEKTU KONKURSI      

https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
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Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 30. 
septembra plkst.17.00.  
 

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

 

IZSLUDINĀTI PROGRAMMAS "RADOŠĀ EIROPA" 
KONKURSI 
 

Ir atvērti Eiropas 
Savienības 
programmas 
"Radošā Eiropa" 
(2021-2027) 
Kultūras atzara 
konkursi: 

• Eiropas tīklu konkurss (pieteikumu iesniegšanas 
termiņš 26. augustā) 

• Pan-Eiropas vienību konkurss (pieteikumu 
iesniegšanas termiņš 26. augustā) 

• Maza apmēra Eiropas sadarbības projektu 
konkurss (pieteikumu iesniegšanas termiņš 7. 
septembrī) 

• Vidēja apmēra Eiropas sadarbības projektu 
konkurss (pieteikumu iesniegšanas termiņš 7. 
septembrī) 

• Liela apmēra Eiropas sadarbības projektu 
konkurss (pieteikumu iesniegšanas termiņš 7. 
septembrī) 

•  
Informāciju par atvērtajiem konkursiem, tostarp pieejamo 

dokumentāciju skatīt ŠEIT  
 

RĪCĪBAS PROJEKTU KONKURSS  
 

Latvijas pilsoniskās 
sabiedrības 

organizācijas var 
iesniegt projektu 
pieteikumus Aktīvo 
iedzīvotāju fonda 
Rīcības projektu 

konkursā steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības 
iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai, jo īpaši krīzes 
situācijās. Projekti var ilgt līdz 12 mēnešiem, un to 
īstenošanai var pieprasīt līdz 10 000 eiro lielu finansējumu. 
 
Projektus var iesniegt nepārtraukti jebkurā laikā līdz 2023. 
gada 28. februārim vai kamēr ir pieejams finansējums šo 
projektu īstenošanai. Nākamo iesniegto projektu 
vērtēšana plānota 02.08.2021. - projektiem, kuri iesniegti 
līdz 01.08.2021. pl. 23.59.  
 
Plašāka informācija: 
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinats-
ricibas-projektu-konkurss.html  

KONKURSS "COVID-19 IETEKMĒTO KULTŪRAS 
ORGANIZĀCIJU ILGTSPĒJA" 2021. GADĀ 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
pieņem projektu 

pieteikumus 
mērķprogrammā “Covid-19 
ietekmēto kultūras 
organizāciju ilgtspēja”, kuras 

mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un 
nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku 
kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 
valstī noteikto ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot 
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 
ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos 
izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību. 

Projekta pieteikums un nepieciešamās dokumentu kopijas 
jāiesniedz VKKF no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 21. 
jūlijam plkst. 12.00 (par izdevumiem, kas attiecināmi uz 
laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. 
jūnijam). 

Plašāka informācija: https://www.kkf.lv/  
 

AICINA PIETEIKT PROJEKTUS TRADICIONĀLO 
KULTŪRAS PASĀKUMU RĪKOŠANAI RĪGĀ  
 

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina 
pieteikt projektus tradicionālo kultūras pasākumu 
finansēšanas konkursam.  
 
Līdz 2021. gada 16. augusta plkst. 23.59 jāiesniedz 
pieteikumi Patriotiskā mēneša kultūras 
projektiem – Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 103. gadadienai veltīti pasākumi, kas 
īstenojami no 11. līdz 21. novembrim, kā arī Ziemas 
saulgriežu, Adventa un Ziemassvētku programmai, kas 
risināsies no 28. novembra līdz 31. decembrim. 
 
Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma 
saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu 
apvienība, kā arī valsts un pašvaldības iestāde. 

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

https://ej.uz/gvrv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
https://www.kkf.lv/
https://ej.uz/kultpasprojekti
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AR NVO PALĪDZĪBU VEIDO RĪCĪBAS PLĀNU 
LĪDZDALĪBAI ATVĒRTĀKĀM PAŠVALDĪBĀM UN 
VALSTS IESTĀDĒM 

 
Nevalstiskā organizācija “Sabiedrības Līdzdalības Fonds” 
plašāk ir pazīstama ar pilsoņu iniciatīvu platformu 
ManaBalss.lv, kam jūnijā aprit desmit gadi. Organizācijas 
darbība tomēr ir krietni izvērstāka. Tai skaitā līdz jūnija 
beigām sadarbībā ar Valsts kanceleju ManaBalss aicina 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju balsot par idejām un iesniegt 
savus priekšlikumus par Latvijas pārvaldības un politisko 
lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības 
līdzdalību tajos. 
 
Tāpēc – nāc un balso koprades platformā "Atvērtā Latvija" 
par jau gatavajām idejām un iesniedz savus priekšlikumus, 
kā valsts un pašvaldību pārvaldību padarīt atvērtāku un kā 
iedzīvotājus mērķtiecīgi iesaistīt visdažādāko lēmumu 
pieņemšanā! Kampaņa ilgs līdz 29. jūnijam. 
 
Plašāka informācija: organizācijas ManaBalss mājaslapā 

 
AICINA NVO PĀRSTĀVJUS UZ DOMDARBNĪCĀM 
“KRUSTCELES” 
 

Lai rosinātu diskusiju 
par gaidāmajām 
izmaiņām NVO 
sektorā, kas stāsies 
spēkā līdz ar 
grozījumiem likumā 
“Par valsts sociālo 

apdrošināšanu” 
2021. gada 1. jūlijā, biedrība “Sadarbības platforma” ir 
uzsākusi projektu “Ceļš problēmas risinājumā” un aicina uz 
domdarbnīcām. Līdz oktobrim paredzētas 10 šādas 
domdarbnīcas – diskusijas, lai meklētu risinājumus tālākai 
NVO sektora darbībai. Tuvākās plānotās domdarbnīcas 
“Krustceles” notiks 2021. gada 6., 14. un 26. jūlijā, 4. 
augustā.  

 

Uz 6. jūlija domdarbnīcu īpaši aicināti cilvēku ar īpašām 
vajadzībām interešu aizstāvības organizāciju, veselības 
aizsardzības un sociālo pakalpojumu sniedzēju organizāciju 
pārstāvji, 14. jūlijā - radošo industriju un kultūras 
organizāciju pārstāvji, 26. jūlijā - mazākumtautību un 
jauniešu organizāciju pārstāvji, bet 4. augustā - vides 
organizāciju un vietējo rīcību grupu un partnerību pārstāvji. 
 
Plašāka informācija “Sadarbības platforma” Facebook 
platformā 

 
RĪGĀ DZĪVOJOŠOS ES PILSOŅUS IESAISTA 
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBAS JAUTĀJUMOS 

 
Šis ir tas gadījums, kad 
nevalstiskā organizācija 
palīdz plašākam 

nevalstiskajam 
sektoram – ar 

platformas 
Open2Vote.eu palīdzību Rīgā dzīvojošos citu ES valstu 
pilsoņus NVO ManaBalss iesaista pašvaldības pārvaldības 
jautājumos, kamēr attiecīgie grozījumi ir vēl tapšanas 
stadijā. 

 

Platforma Open2Vote.eu (https://open2vote.eu/?lang=en) 
ir solis uz risinājumu vienai no problēmām, ko rada ES 
darbaspēka brīvā kustība – migrējošie ES pilsoņi, nonākot 
jaunajās mītnes zemēs, aizvien vairāk atsvešinās no 
politiskās aktivitātes. Lai gan ES pilsoņiem ir tiesības 
iesaistīties mītnes zemes pašvaldību dzīvē, ieskaitot 
balotēšanos pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, 
tas notiek ļoti reti. 
 
Organizācija ManaBalss īsteno pilotprojektu par Rīgā 
dzīvojošo ES pilsoņu iekļaušanu pašvaldības pārvaldības 
jautājumos. No 20. maija tas praktiski ir iespējams 
platformā Open2Vote: https://open2vote.eu/?lang=en  
 

JAUNĀ PROJEKTĀ CELS “LATVIJAS SARKANĀ 
KRUSTA” JAUNATNES KAPACITĀTI UN ILGTSPĒJU 
NACIONĀLĀ LĪMENĪ 
 

Biedrība “Latvijas Sarkanais 
Krusts” (LSK) kopš  2021. 
gada  maija īsteno projektu 
“Latvijas Sarkanā Krusta 
Jaunatnes kapacitātes un 
ilgtspējas celšana nacionālā 
līmenī”, ko finansē Eiropas 
Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas finanšu 
instrumentu 2014.-2021. 

gadam programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds” Latvijā. 

NVO  ZIŅAS    

https://atvertalatvija.manabalss.lv/
https://myvoice.group/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma
https://open2vote.eu/?lang=en
https://open2vote.eu/?lang=en
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Galvenās projekta aktivitātes būs apmācību programmas 
LSK Jaunatnes līderu treniņkursam “Līdera spēks” izstrāde 
un norise, izglītojoša materiāla “LSK Jaunatnes līderu 
rokasgrāmata” izstrāde, 3 apmācību norise LSKJ nodaļu 
brīvprātīgajiem un līderiem par jauniešiem aktuālām 
tēmām un 3 pakāpju darba ar jauniešiem LSK izveidošana 
un realizēšana. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/lskjkapacitate  
 

LATVIJĀ DZĪVOJOŠIE ĀRZEMNIEKI VEIDOS GRAFITI 
GLEZNOJUMU 
 

Projekta “Integrācijas 
ABC - 4” ietvaros 
aicina imigrantus - 
trešo valstu 
valstspiederīgos un 
vietējās sabiedrības 
pārstāvjus piedalīties 

grafiti gleznojuma sekcijā Rīgā.  
 
Grafiti gleznošana notiks pirmdien, 2021. gada 21. jūnijā, 
Rīgā, Piedrujas ielā 3. Grafiti gleznojums papildinās 
apkārtējo ārtelpu, piešķirs jaunu akcentu videi un priecēs 
garāmgājējus. Grafiti gleznojuma sekcija ir viena no 
projekta “Integrācijas ABC – 4” laikmetīgās mākslas 
aktivitātēm. 
 
Plašāka informācija: www.sadarbibasplatforma.lv  

 
 
 

 

ORGANIZĀCIJAS AICINĀTAS KĻŪT PAR LAMPAS 
KOPĀ SKATĪŠANĀS VIETU 
 

Organizācijas aicinātas kļūt 
par LAMPAS kopā 
skatīšanās vietu 20. un 21. 
augustā uz aizraujošām 
sarunām par sabiedrībai 
būtisko aicinās septītais 
Sarunu festivāls LAMPA. Ja 
epidemioloģiskā situācija 
būs labvēlīga, lai tiktos 
klātienē, festivāls 

norisināsies jaunās sarunu vietās Cēsu pilsētvidē, savukārt 
jebkuros apstākļos to varēs skatīties festivāla mājaslapā 
un citās platformās.  
 
Pasākuma organizatori aicina pieteikt LAMPAS kopā 
skatīšanās vietu, lai sniegtu cilvēkiem iespēju kopā skatīties 

un apspriest festivāla pasākumus, ievērojot valstī tobrīd 
aktuālos drošības nosacījumus. Kopā skatīšanās vieta var 
būt jebkura publiska vai apmeklētājiem atvērta vieta, kur ir 
svarīgas LAMPAS vērtības. Kopā skatīšanās vietas ar 
festivāla atbalstu organizē to “saimnieki” – iestādes 
darbinieki, kultūrvietas īpašnieki, draugu grupa vai mājas 
iedzīvotāji – jebkurš, kurš ir gatavs uzņemt pie sevis kādu 
daļu LAMPAS “gaismas”.  
 
Pieteikt kopā skatīšanās vietu iespējams, rakstot uz 
kopaskatisanas@festivalslampa.lv  līdz 25. jūnijam, 
norādot pārstāvēto organizāciju vai vietu un savus 
kontaktus.  
 
Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/FestivalsLampa/photos/a.101
2478488770851/4339816982703635/ 
 

FINANSIĀLI ATBALSTĪS RĪGAS APKAIMJU BIEDRĪBU 
DARBU  
 

Lai atbalstītu Rīgas 
apkaimju biedrību 
darbību, stiprinātu to 
kapacitāti un veicinātu 
sadarbību sabiedrības 
iesaistes jautājumos, 
pašvaldība biedrībām 

sniegs finansiālu atbalstu.  

Pašvaldības piešķirtā finansiālā atbalsta apmērs vienai 
biedrībai nepārsniegs 1000 eiro gadā. Finansiālais atbalsts 
būs paredzēts biedrības administratīvo izdevumu segšanai 
(darbinieku atalgojums, telpu un inventāra noma, atlīdzība 
par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības 
darbības nodrošināšanai u. tml.), izmaksu segšanai par 
projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu 
instrumentiem, kā arī biedrību rīkoto apkaimes publicitātes 
veicināšanas un identitātes stiprināšanas aktivitāšu 
izdevumu segšanai. 

Nolikums, pieteikšanās termiņš un finansiālo atbalstu 
saņēmušo biedrību saraksts tiks publicēts 

portālā www.riga.lv un tīmekļvietnē www.apkaimes.lv 

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS  PIETEIKTIES 
VAJADZĪGO DARBINIEKU APMĀCĪBAI  

 
Nodarbinātības valsts 
aģentūra aicina darba 
devējus, tostarp 
biedrības un 

nodibinājumus, 
pieteikties vajadzīgo 

NVO VAR NODERĒT!        

https://ej.uz/lskjkapacitate
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
mailto:kopaskatisanas@festivalslampa.lv
https://www.riga.lv/lv
https://apkaimes.lv/
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darbinieku apmācībai pasākuma “Apmācība pie darba 
devēja” ietvaros.  
 
Tā ir iespēja darba devējiem ar NVA atbalstu atrast un 
sagatavot savam organizācijai vajadzīgos darbiniekus, 
organizējot bezdarbnieku apmācību darba vidē. Savukārt 
NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem tā ir iespēja iegūt darba 
iemaņas un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst pirmā, otrā 
vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai 
kompetencei. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/ic3r  
 
 

AICINA PIETEIKTIES MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM 
DIGITĀLO PRASMJU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

Līdz 30. jūnijam ir atvērta pieteikšanās ES fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības 
attīstības aģentūra.  
 
Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var 
apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 
gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības 
programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan 
padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju 
mācības pieaugušajiem.  
 
Plašāka informācija un pieteikšanās:  
www.macibaspieaugusajiem.lv 
 
 
 
 

SEKOJIET LĪDZI  
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

  
twitter.com/NVOnams   
 

         facebook.com/RigasNVOnams 
 

 
  Instagram/nvonams   
 
 

 

 
 
 
 

Vēlot saulainu un skaistu vasaru, informējam, 
ka nākamais “NVO nama ziņu” izdevums iznāks 

augustā!  Tajā informēsim par gaidāmajiem 
pasākumiem un gatavošanos  

NVO nama 8 gadu jubilejai! 
 

Iknedēļas semināri, informatīvie, tīklošanās un 
pieredzes apmaiņas pasākumi atsāksies 

septembrī. Vasarā gaidām Jūsu idejas tīklošanās 
pasākumu un  jaunām, aktuālām izglītojošo un 

praktisko semināru tēmām. Aicinām norādīt 
tēmas, kas varētu būt noderīgas pašiem un arī 

citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – jaunas 
zināšanas būs Jūsu spēks! 

 
Cerībā, ka rudens pusē Covid-19 izplatība būs 

ierobežota tik tālu, ka varēsim jau plašāk 
pulcēties un darboties NVO namā, aicinām NVO 
laicīgi plānot NVO aktivitātes rudenī un aizpildīt 

telpu pieteikumus: 
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/nvo/rezervacija 

 

 

 

GAIŠU SAULGRIEŽU LAIKU! 

 

 

LAI SKAISTA VASARA!       

https://ej.uz/ic3r
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/nvo/rezervacija

