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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Teātris un Izglītība” valdes priekšsēdētāju Ligitu Smildziņu,  1. – 2. lpp. 

• Gaidāmie semināri, NVO nama jaunumi, 3. – 4. lpp. 

• Projektu konkursi, 4. – 6. lpp. 

• NVO ziņas, 6. – 7. lpp.  
 
 

 

 

 
Augusta ziņu numurā uz sarunu 
aicinām biedrības “Teātris un 
Izglītība” valdes priekšsēdētāju 
Ligitu Smildziņu. Ligita ir viena no 
to NVO pārstāvjiem, kas, 
neraugoties uz īpatnējo situāciju 
saistībā ar Covid-19, NVO namā 
organizē biedrības nodarbības un 
atzīst: “Cik labi, ka ir tāds NVO 
nams!” 
 
“Teātris un Izglītība” - kad, kā un 
kāpēc radās šāda organizācija?  
Pastāstiet, kā sākāt darboties 
šajā biedrībā?  
Biedrība tika dibināta 1997. gadā 
ar mērķi popularizēt Latvijā 
improvizācijas teātri, izglītot 
pedagogus teātra mākslā. 
Biedrības dibinātāji ir Juris Rijnieks 
un Astra Kacena. Viņus 
iedvesmoja turnīrs “Teātra 
sports”, ko bija skatījušies 

Amsterdamā un Stokholmā, gribēja šo improvizācijas teātra formu ieviest arī Latvijā – amatierteātros un skolu teātros. Es mācījos 
improvizācijas teātra spēles kursos pie Astras Kacenas. No 2003. gada esmu biedrības valdes priekšsēdētāja.  
 
Kādas ir galvenās organizācijas darbības jomas? Ko biedrība dara, ar kādu pasākumu palīdzību īsteno nospraustos mērķus 
un uzdevumus?  
Izglītojam skolotājus un citus interesentus teātra mākslas pamatos, improvizācijas teātra metodikā, skolotāji savukārt vingrina, 
māca skolēnus. Katru gadu organizējam dažādās Latvijas vietās (pārsvarā izglītības iestādēs) turnīrus “Teātra sports”. 
Sadarbojamies ar Valsts izglītības satura centru, piedalāmies valsts pasākumos - skolu teātru festivālos, Dziesmu un deju svētkos.  

INTERVIJA 

“Teātris un izglītība” vadītāja Ligita Smildziņa   
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Kas ir teātra sports?  
Turnīrs “Teātra sports” ir improvizācijas teātra forma, kurā piedalās divas vai vairākas improvizatoru komandas, turnīram ir 3 
tiesneši. Improvizatori sacenšas savā starpā, izspēlējot teātra sporta tehnikas.   
 
Ja atskatāmies biedrības darbībā, kas ir 
tās paveiktās lietas vai pasākumi, 
sasniegumi, par kuriem ir patiess prieks 
un gandarījums?  
Prieks un gandarījums ir par to, ka laika 
gaitā ir pierādījusies nepieciešamība 
ieviest teātra mākslu kā mācību 
priekšmetu vispārējā izglītībā. Uzskatu to 
par daļēju biedrības darbības panākumu, 
mēs teātra nodarbību pozitīvo ietekmi uz 
personības izaugsmi esam aktualizējuši 
gadu no gada. Starp skolotājiem, kuri 
pašreiz pasniedz vispārējā izglītībā teātra 
mākslas stundas, ir daudz to skolotāju, 
kuri izglītojušies biedrības “Teātris un 
izglītība” organizētajos kursos.  
 
Kādi pasākumi jeb projekti paredzēti 
biedrības dzīvē tuvākā vai tālākā 
nākotnē?   
Valsts izglītības satura centra 
organizētajā  skolu teātru dienā 
Brīvdabas muzejā piedalāmies arī mēs - 
teātra sporta spēlētāji (improvizatori)  un viņu treneri (pedagogi). Notiks meistarklases improvizācijā un teātra sporta tehniku 
izspēle.  
 

Laiku pa laikam esam priecīgi Jūsu 
biedrību uzņemt NVO namā. Kā  
vērtējat – vai šāds nams ir atbalsts 
NVO?  
Bez NVO nama palīdzības ar bezmaksas 
telpām skolotāju izglītošana teātra 
mākslā būtu daudz dārgāks pasākums 
biedrībai un pašiem skolotājiem, viņu 
pašvaldībām. Droši vien daļa skolotāju 
kursus nevarētu apmaksāt, nevarētu 
piedalīties. Liels paldies par atsaucību, 
sadarbību, par lieliskajām telpām!  
 
Visbeidzot noslēgumā, ko Jūs gribētu 
novēlēt citām NVO un to pārstāvjiem, 
īpaši ņemot vērā šo sarežģīto 
pandēmijas laiku?  
Darīt savu darbu, meklēt risinājumus! 
 

 
 

 
 

 
Paldies par sarunu!            Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

 
 

Biedrības “Teātris un Izglītība” nodarbība  
 

Biedrības “Teātris un Izglītība” nodarbība  
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15. SEPTEMBRIS  
 

15. septembrī no plkst. 
15.00 līdz 18.00 notiks 
NVO nama rīkots 
tiešsaistes seminārs “Kā 
NVO slēgt līgumus ar 

nodarbinātajiem,  
ievērojot izmaiņas 
likumdošanā?”.  
 

Semināru vadīs Linda 
Miezīte,  praktizējoša 

konsultante un 
pasniedzēja nodokļu, 
grāmatvedības finanšu 

un juridiskajos jautājumos. 
 
Semināra programmā:   

• kas ir nodarbinātais? 

• kāda ir pakalpojuma, darba būtība? 

• nodarbinātības iespējas – līgumi: darba, 

uzņēmuma, autoratlīdzības līgumi; noteikumi no 

01.07.2021 par atalgojumu, pakalpojuma cenu u.c.; 

• pakalpojumu sniedzēji biedrībai; kādiem 

dokumentiem ir jābūt iesniegtiem un kā pārbaudīt, 

lai nebūtu papildu maksājumi; 

• atskaites un informācijas sniegšana VID par 

nodarbinātajiem; 

• citi jautājumi, kas aktuāli biedrībām. 

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

22. SEPTEMBRIS  
 

22. septembrī no plkst. 
15.00 līdz 18.00 notiks 
NVO nama rīkots 
tiešsaistes seminārs 
“Empātijas nozīme 
organizācijas vadībā”.  
 

Semināru vadīs Liene 
Vēsmiņa, psiholoģe un 
psihoterapeite.   
 
Empātija ir emocionālās 
inteliģences daļa, un tās 
attīstība ir stabils pamats 

līderības un komandas vadības kompetenču pilnveidei. 
Novērojumi liecina, ka komandas veidošanas un attīstības 
jomā sekmīgāki ir tie vadītāji, kuriem piemīt šī spēja 
paskatīties uz lietām no cita cilvēka skatupunkta un 
akceptēt arī citādus uzskatus. Nav šaubu par empātijas 
nozīmīgumu, bet ko darīt, ja tā nav attīstīta? Ir labas ziņas:  
empātija ir novērtējama un veidojama! 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv  
 

 

29. SEPTEMBRIS  
29. septembrī no plkst. 
15.00 līdz 18.00 notiks 
NVO nama rīkots 
tiešsaistes seminārs 

“Prezentāciju 
darbnīca”.  
 
Semināru – darbnīcu 
vadīs Līga Siliņa, digitālo 
iespēju entuziaste un 

komunikācijas 
speciāliste, dažādu 
tematisko un neformālo 
mācību vadītāja.  
 

Tiešsaistes darbnīcā būs iespēja praktiski apgūt dažādas 
metodes un rīkus uzrunājošu prezentāciju veidošanai.  
 
Darbnīcas tēmas: prezentāciju plānošana, rīku iespējas un 
izvēle,  vizuālais un tehniskais noformējums, prezentāciju 
veidošana. 

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

NVO NAMS JAU OTRO REIZI POŠAS UZ HOSPITĀĻU 
IELAS KAIMIŅU SVĒTKIEM!  

 
NVO nams jau 
otro gadu, 

labprāt 
atsaucoties 

organizatoru 
aicinājumam, 

kopā ar NVO 
piedalīsies un 
kuplinās Brasas 

apkaimes 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

NVO NAMA AKTUALITĀTES 

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
file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
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Hospitāļu ielas svētku programmu.  
 
Svētki notiks svētdien, 12. septembrī no plkst. 15.00. 
Norise paredzēta parkā pie Brasas tilta.   
 
NVO nama stendā tiks gaidīti gan lieli, gan mazi 
apmeklētāji, lai piedalītos:   

• videi draudzīgā aptaujā “Kas ir NVO nams?” 

• zibens turnīrā “Kurš būs NVO priekšsēdētājs?” 

• spēle ”Kā nokļūt līdz NVO namam? ” 

• spēle “Atpazīsti NVO namu!” 
 
Interesenti varēs arī uzzināt visu par un ap NVO namu, tā 
piedāvātajām iespējām un darbību. Kopā ar NVO namu 
Hospitāļu ielas svētkos piedalīsies biedrība “Cita Rīga”, 
piedāvājot lielformāta spēles, kurās izzināt Rīgu, biedrības 
“Latvijas Cirka mākslinieku asociācija” jaunie talanti priecēs 
apmeklētājus ar meistarīgiem cirka priekšnesumiem un 
citas organizācijas.  

 
Tiekamies svētdien, 12. septembrī, Hospitāļu ielas kaimiņu 
svētkos - draudzīgā kopābūšanas atmosfērā ar ģimenēm, 
kaimiņiem un draugiem!   
 

NVO NAMS IR ATVĒRTS  
 

NVO nams ir atvērts NVO – biedrību un nodibinājumu – 
aktivitātēm, taču aicinām sekot līdzi aktuālajai situācijai 
un valdības lēmumiem par ierobežojumiem Covid-19 
infekcijas izplatības mazināšanai.  
 
Cerībā, ka situācija ar Covid-19 izplatību nepasliktināsies, 
aicinām NVO laicīgi plānot aktivitātes rudenī un ziemā un arī 
laicīgi aizpildīt telpu pieteikumus: 
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/nvo/rezervacija 

 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar 

NVO nama darbiniekiem, rakstot uz e-pastu 

nvonams@riga.lv vai zvanot pa tālruni 67848902.  

ATGĀDINĀM – PIEVIENOJIES FACEBOOK NVO 
NAMA DOMUBIEDRU GRUPAI   

 

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

 
 
 
 

 
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. 
 

PROJEKTU KONKURSI      

https://integracija.riga.lv/lv/integracija/nvo/rezervacija
mailto:nvonams@riga.lv
https://www.facebook.com/groups/nvonams
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Pieteikšanās termiņš Baltijas-Amerikas Dialogs 
programmas finansējumam ir pagarināts līdz 2021. gada 1. 
oktobrim. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz elektroniski 
fonda mājaslapā  
https://balticamericanfreedomfoundation.org/program
s-awards-dialogue/ 
 

IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS “ATBALSTS 
JAUNATNES ORGANIZĀCIJU DARBĪBAI, TO 
INICIATĪVĀM, JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAS 
VEICINĀŠANAI UN IEKĻAUŠANAI SABIEDRĪBĀ”  
 

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
Jaunatnes politikas 
valsts programmas 
2021.-2023. gadam 
ietvaros izsludina 
atklāto projektu 
“Atbalsts jaunatnes 

organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības 
veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes 
organizācijām. Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 
līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām 
un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes 
organizācijās vai to aktivitātēs. 
 
Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes 
organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un 
aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto 
pasākumu īstenošanu.  
 
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 
30. augusts.  
 
Atklātā projektu konkursa nolikums un citi aktuāli 
dokumenti ir pieejami Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts jaunatnes 
organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības 
veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. 

 
 

AKTUĀLIE AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA 
KONKURSI  
 

Šobrīd Aktīvo iedzīvotāju 
fondā var iesniegt 
projektus šādos atklātajos 
projektu konkursos: 

 

• Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkurss 
organizāciju darbības plāna īstenošanai 
aspektos, kas saistīti ar AIF programmu 

mērķiem. Plašāka informācija: 
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunu
mi/aif-jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonds-
izsludina-pilotkonkursu-organizaciju-
darbibas-atbalstam.html 
 

• Stratēģisko projektu konkurss ilgtermiņa 
pozitīvu izmaiņu radīšanai demokrātijas 
kultūras un cilvēktiesību jomās. Plašāka 
informācija: 
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunu
mi/aif-jaunumi/strategiskie-projekti-
atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-
strategisko-projektu-konkursa.html 

 

• Rīcības projektu konkurss aktuālu un 
steidzamu interešu pārstāvības iniciatīvu 
īstenošanai. Plašāka informācija:  
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunu
mi/aif-jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-
konkurss.html 

 

• Organizācijas, kas vēlas iesniegt projektus 
sadarbībā ar Norvēģijas, Islandes un 
Lihtenšteinas organizācijām, var pieteikties 
vienreizējam atbalstam ceļošanas izmaksu 

segšanai. Plašāka informācija: 
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunu
mi/aif-jaunumi/atbalsts-donorvalstu-
organizaciju-iesaistei-aif-projektos.html 

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: 
www.activecitizensfund.lv 
 

 

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 izsludināja 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.  

 

https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-org-darbibai/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-org-darbibai/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-org-darbibai/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonds-izsludina-pilotkonkursu-organizaciju-darbibas-atbalstam.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonds-izsludina-pilotkonkursu-organizaciju-darbibas-atbalstam.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonds-izsludina-pilotkonkursu-organizaciju-darbibas-atbalstam.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonds-izsludina-pilotkonkursu-organizaciju-darbibas-atbalstam.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/strategiskie-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-strategisko-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/strategiskie-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-strategisko-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/strategiskie-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-strategisko-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/strategiskie-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-strategisko-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/izsludinats-ricibas-projektu-konkurss.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/atbalsts-donorvalstu-organizaciju-iesaistei-aif-projektos.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/atbalsts-donorvalstu-organizaciju-iesaistei-aif-projektos.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/atbalsts-donorvalstu-organizaciju-iesaistei-aif-projektos.html
www.activecitizensfund.lv.
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Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 30. 
septembra plkst.17.00.  
 

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

 

 

AS "LATVENERGO" ZAĻĀ KURSA KONKURSS 
 

Pamatojoties uz AS “Latvenergo” un nodibinājuma “Fonds 
“Ziedot.lv”” 2021. gada 10. jūnijā noslēgto dāvinājuma 
līgumu par atbalstu sociālās palīdzības organizācijām 
energoefektīvu risinājumu ieviešanai, nodibinājums Fonds 
“Ziedot.lv” izsludina pieteikšanos biedrībām un 
nodibinājumiem atbalsta saņemšanai. 

Projektu konkurss tiek organizēts, lai veicinātu videi 
draudzīgāku energo risinājumu ieviešanu nevalstiskajās 
organizācijās un samazinātu administratīvos izdevumus. 

Vienam nevalstisko organizāciju projektam tiks sniegts 
atbalsts līdz 15 000 eiro.  
 
Konkursa pieteikuma anketu iespējams 

aizpildīt tiešsaistes platformā  līdz 2021. gada 30. 
augustam (ieskaitot). 
 

Plašāka informācija: https://www.ziedot.lv/pieteikt-
palidzibu/as-latvenergo-zala-kursa-konkurss 

 

 

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  

 
 
 

 

RĪGAS PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES APKAIMJU 
BIEDRĪBAS FINANSIĀLAM ATBALSTAM 
 

Stājušies spēkā 
Rīgas domē 
pieņemtie saistošie 
noteikumi par 

pašvaldības 
atbalstu 

galvaspilsētas 
apkaimju attīstības 

biedrībām, kas paredz iespēju reizi gadā pieteikties 
pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. Atbalsts paredzēts 
biedrību attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības 
veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos.  
 
Pieteikumus pabalsta saņemšanai var iesniegt  līdz 25. 
augustam plkst. 17.00. 
 
Plašāka informācija: 
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item
&news_item=rigas-pasvaldiba-aicina-pieteikties-apkaimju-
biedribas-finansialam-atbalstam-7579 

 

 

 

 
 
MEKLĒ BRĪVPRĀTĪGOS/PRAKTIKANTUS DALĪBAI 
“IZLAUŠANĀS ISTABAS” IZVEIDĒ  
 

Latvijas Pilsoniskā 
alianse meklē 
palīgus dalībai 
Eiropas Savienības 
tematikai veltītas 

“izlaušanās 
istabas” izveidē. Ja 
meklē jaunus, 

radošus 
izaicinājumus, 

kļūsti par mūsu brīvprātīgo vai praktikantu!  

 
Ko būs nepieciešams darīt? Kopā ar biroja darbiniekiem:  

• veikt uzdevumu un aktivitāšu saturisko plānošanu;  
• tehniski un vizuāli sagatavot “izlaušanās istabas” 
uzdevumus un aktivitātes;  
• iekārtot “izlaušanās istabu”;  
• piedalīties “izlaušanās istabas” aktivitāšu testēšanā 
un uzlabošanā, ja nepieciešams;  

NVO  ZIŅAS    

AKTUĀLI NVO     

https://ej.uz/gvrv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJ0oC-oZa5eAwPuhS41gQn2L6Rwrv9_JAHQLSrupyUkO5hw/viewform
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://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldiba-aicina-pieteikties-apkaimju-biedribas-finansialam-atbalstam-7579
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldiba-aicina-pieteikties-apkaimju-biedribas-finansialam-atbalstam-7579
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldiba-aicina-pieteikties-apkaimju-biedribas-finansialam-atbalstam-7579
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• pēc vienošanās piedalīties citās saistītās aktivitātēs.  

 
Aicina pieteikties līdz 26. augustam, rakstot uz e-pastu: 
alianse@nvo.lv  

 
AICINA NVO AIZPILDĪT ANKETU PAR 
NODARBINĀTĪBU UN  NODOKĻU POLITIKAS 
IZMAIŅU IESPĒJAMO IETEKMI 
 
2021. gada 1. jūlijs bija būtisks pagrieziena punkts lielai daļai 
Latvijas NVO sektora, jo stājās spēkā grozījumi likumā “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu”, kas ietekmē biedrības un 
nodibinājumus, kuros ir nodarbinātas personas, kuras 
strādā nepilnu darba laiku jeb nesaņem minimālo mēneša 
darba algu.   
 
Lai noskaidrotu NVO sektorā nodarbināto pieredzi saistībā 
ar līdzšinējo praksi projektu īstenošanā, kā arī par to, kādā 
veidā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", 
ietekmēs NVO un to īstenoto projektu nākotni, biedrība 
“Sadarbības platforma” veic NVO sektora aptauju, aicinot 
atbildēt uz jautājumiem  
https://forms.gle/wQJRHfvkcJHhQ81y7  
 
Aptauja sastāv no 5 daļām. Tās aizpildīšana aizņems laiku 
līdz 15 minūtēm, taču būs nenovērtējams ieguldījums 
jaunu, NVO draudzīgu likumdošanas iniciatīvu veidošanā.  
 
Aptaujas dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un būs 
pieejami publiski daudzveidīgos informācijas kanālos, kā arī 
pēc pieprasījuma. 

 
BIEDRĪBA “SKAŅUMĀJA” AICINA UZ 
TRADICIONĀLĀS INSTRUMENTU SPĒLES 
FESTIVĀLU “DZĪVĀ MŪZIKA” 
 

Ar vijoles spēlmaņu 
koncertu šoruden 
turpināsies tradicionālās 
instrumentu spēles 
festivāls “Dzīvā mūzika”.  
 
Festivāls iesāksies 10. 
septembrī ar ieskaņas 
koncertu un tradicionālo 

deju vakaru Folklubā “Ala pagrabs” Rīgā (Peldu ielā 19), kur 
uzstāsies festivāla ārzemju viesi. Savukārt svētku koncertā 
11. septembrī Smiltenē satiksies labākie tautas mūzikas 
vijolnieki no Latvijas un tuvākajām Ziemeļeiropas 
kaimiņzemēm. 
 
Festivālu organizē biedrība “Skaņumāja” un Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs.  

 

 

 
 
 

 
 
 

SEKOJIET LĪDZI  
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

 
  

twitter.com/NVOnams   
 

         facebook.com/RigasNVOnams 
 

 
  Instagram/nvonams   
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