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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētāju Māri Jansonu,  1. – 2. lpp. 

• Gaidāmie semināri, atskats, 3. – 4. lpp.  

• Projektu konkursi, 4. – 5. lpp. 

• NVO ziņas, citas aktualitātes, 6. – 7. lpp.  

• Aicinām uz pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumu “Rīgas apkaimju biedrību sasaukšanās”, 7. - 
8.lpp.  
 
 

 

 

 
Rīgā arvien skaļāk un plašā izskan apkaimju vārds. NVO nama 8 
gadu jubileju atzīmēsim ar tīklošanās pasākumu “Rīgas apkaimju 
biedrību sasaukšanās”, tādēļ septembra “NVO nama ziņu” interviju 
veltīsim apkaimju tēmai, popularizējot to NVO lokā. Šoreiz uz 
sarunu aicinām biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes 
priekšsēdētāju Māri Jansonu.  
 
Īsumā pastāstiet, kā, kad un kāpēc radās “Rīgas Apkaimju 
alianse”? Kāds bija spēcīgākais grūdiens jeb iemesls?  
Galvenā ideja ir apvienot spēkus, lai panāktu kopīgus mērķus. Savā 
ziņā tā ir apkaimju biedrību formula atkārtota augstākā līmenī. 
 
Kādas ir galvenās organizācijas darbības jomas? Ko biedrība dara, 
ar kādiem pasākumiem īstenojat nospraustos mērķus un 
uzdevumus?  
“Rīgas Apkaimju alianses” (RAA) galvenais mērķis ir palīdzēt 
apkaimju biedrībām būt varošākām, vairāk tikt sadzirdētām. Būtībā 
esam pilsoniskās sabiedrības izaugsmes veicinātāji. RAA piedalās, 
piemēram, Pilsētbūvniecības  padomē un Apstādījumu saglabāšanas 
komisijā, Rīgas Apkaimju attīstības komisijā, kā arī citās vietās un 
pārstāv apkaimju kopējās intereses. 
 
Cik biedru vai dalīborganizāciju šobrīd darbojas “Rīgas Apkaimju 
aliansē”? Kuras ir aktīvākās apkaimju biedrības? Kā raksturotu – 
vai dažādu apkaimju biedrības un to mērķi ir līdzīgi, vai tomēr 
atšķiras kā mērķi, tā aktivitātes un pašu biedrību gars?  
Šobrīd RAA ir 28 apkaimju biedrības, no kurām divas biedrības 

pārstāv pa divām apkaimēm, tātad kopā RAA ir pārstāvētas 30 apkaimes. Apkaimju biedrības vieno tas, ka tām rūp, kāda ir viņu 
apkaime un tās attīstība, un tas, ka apkaimju biedrības ir pragmatiskas un orientētas uz mērķa sasniegšanu, nevis tikai 
pasūdzēšanos. Vienlaicīgi apkaimju biedrības ir arī atšķirīgas, jo katrai ir atšķirīgi mērķi – vienām vairāk interesē satiksmes 
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uzlabojumi, citām kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, vēl citām vides jautājumi. Atšķiras arī veids, kā tās risina problēmas. 
Šis atšķirīgums ir kā sabiedrības spogulis, kas parāda Rīgas iedzīvotāju dažādību. 
 
Ja atskatāties alianses darbībā, kas ir 
tās lietas vai pasākumi, kas paveikti un 
par kuriem ir patiess prieks un 
gandarījums?  
Vislielākais prieks ir par straujo apkaimju 
kustības attīstību. Dažos pēdējos gados ir 
dibinājušās daudzas jaunas apkaimju 
biedrības. Tagad tādas ir lielākajā daļā 
Rīgas apkaimju. Arī līdzdalīgās 
budžetēšanas konkursa ar iedzīvotāju 
balsojumu par labākajiem projektiem 
ieviešana mums rada lepnumu. 
 
Ko Jūs ieteiktu aktīvajiem rīdziniekiem 
un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 
– kā visrezultatīvāk var iesaistīties 
apkaimju attīstības procesos? Vai 
nākas sniegt arī padomus, kā labāk 
atrisināt kādu apkaimē samilzušu problēmu jeb kā nodibināt apkaimē biedrību?    
Nepietiek tikai uzrakstīt vēstuli, kurā izklāstītas vēlmes. Rezultātu parasti izdodas panākt, kad ir notikusi īsta saruna starp 
apkaimes biedrību un pašvaldību. Īsta saruna nozīmē ne tikai to, ka pašvaldība ir ieklausījusies apkaimes biedrības vēlmēs un 
argumentos, bet arī biedrība ir ieklausījusies pašvaldības argumentos. Jā, RAA regulāri palīdz ar padomu jaunām apkaimes 
biedrībām. 
 
Kādi ir plāni jeb ko “Rīgas Apkaimju alianse” vēlētos sasniegt tuvākā vai tālākā nākotnē? 
RAA plāno nākotnē vairāk strādāt pie tā, lai apkaimju biedrības un iedzīvotāju ātrāk un kvalitatīvāk saņem informāciju par to, 
kas notiek Rīgas domē, kādas ir iespējas ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz viņiem un tieši tāpat, lai informācija no iedzīvotājiem 
un apkaimju biedrībām ātrāk un kvalitatīvāk nonāk domē. Otrs mums būtisks jautājums ir par apkaimju biedrību kapacitāti – 
mums ir svarīgi to celt un nepieļaut esošo apkaimes biedrību līderu izdegšanu. 
 

Māri, kā Jūs personīgi sākāt darboties 
“Rīgas Apkaimju aliansē”? Ko Jums 
sniedz dalība šajā organizācijā?  
Darbojos Rīgas Apkaimju alianses valdē 
kopš dibināšanas. Pieļauju, ka tiku 
ievēlēts valdē, jo aktīvi līdzdarbojos 
dibināšanas procesā.  Es domāju, ka 
galvenais ieguvums ir sajūta, ka mans 
darbs šeit ir patiesi jēgpilns. Tas dod īstu 
gandarījumu. 
 
Sarunas noslēgumā aicinām pasapņot… 
Kādas Jūs vēlētos redzēt Rīgas 
apkaimes pēc 5, 10 vai 20 gadiem?  
Es domāju, ka apkaimju kustība šobrīd ir 
tikai pašā savas attīstības sākumposmā 
un nākamā paaudze būs proaktīvāka 
attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tāpēc 
apkaimju biedrības un apkaimju kustība 
būs ļoti nopietns spēks pilsētā, kas ļaus 
rīdziniekiem vairāk nekā šobrīd sajust, 
ka viņi spēj ietekmēt procesus pilsētā. 

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

Rīgas apkaimju biedrību pieredzes apmaiņas forums NVO namā, 12.08.2020. 

Forums “Apkaimju aktīvisma identitātes meklējumos”, 24.08.2021. 
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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.  
 
Semināra programmā: 

• empātijas jēdziens; empātija kā viens no 
emocionālās inteliģences būtiskiem elementiem; 

• empātija organizācijas vadītāja darbā - pozitīvie 
efekti un iespējamās "ēnas puses"; 

• nogurums no līdzjūtības un emocionālās 
izdegšanas risks nevalstisko organizāciju darbā; 

• empātiska komunikācija.  

• empātijas attīstīšanas veidi.  
 

Aicinām semināram reģistrēties, atverot 

saiti: https://ej.uz/empatijaNVO 
 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 21. septembrim, 
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu.  
 

 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.  
 
Prezentācijas ir neatņemama 

ikvienas organizācijas, arī nevalstisko organizāciju,  
sastāvdaļa un komunikācija ar auditoriju. Seminārā lektore 
iepazīstinās ar uzrunājošu un pārliecinošu prezentāciju 

veidošanas mākslu, veidojot tās tehniski un vizuāli 
pievilcīgas. Tiešsaistes darbnīcā būs iespēja praktiski apgūt 
dažādas metodes un rīkus prezentāciju 
veidošanai. Dalībnieki saņems gan padomus, gan varēs 
praktiski darboties.  
 
Semināra programma: 

• prezentāciju plānošana; 

• rīku iespējas un izvēle; 

• vizuālais un tehniskais noformējums; 

• prezentāciju veidošana. 
 
Aicinām semināram reģistrēties, atverot 

saiti: https://ej.uz/prezentdarbn 

 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 28. septembrim, 
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu.  
 
 

6., 13., 20., 27. OKTOBRIS 
6., 13., 20. un 27. oktobrī no 
plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 
notiks NVO nama rīkotas 
lekciju cikla “No idejas līdz 
projekta īstenošanai” četras 
nodarbības tiešsaistē . 
 

Nodarbību ciklu vadīs 
Sandra Zalcmane - biedrības 
“Patvērums “Drošā māja”” 
dibinātāja, semināru lektore, 
projektu vadītāja-praktiķe ar 
vairāk nekā 15 gadu pieredzi 

projektu izstrādē un vadīšanā.  
 
Nodarbību cikla dalībnieki iegūs praktisku pieredzi projekta 
pieteikumu sagatavošanā, saņemot atbildes uz šādiem 
jautājumiem: kas ir projekts, kāpēc to vēlos īstenot, kā 
projektu sagatavot iesniegšanai, kādi nosacījumi ir jāievēro, 
lai projekts sasniegtu plānotos rezultātus, kas notiek pēc 
projekta noslēguma – ilgtermiņa mērķi, kas ir riski, un kā tos 
var mazināt?  
 
Nodarbības un to tēmas: 

• 1. nodarbība “Kas ir projekts”; 

• 2. nodarbība “Projekta mērķis un mērķa grupa”; 

• 3. nodarbība “Projekta vides izpēte”; 

• 4. nodarbība “Projekta īstenošana un pārraudzība”.  
 
Dalībnieku pieteikšanās tiks izsludināta uz visu ciklu.  

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

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/empatijaNVO
https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation
https://ej.uz/prezentdarbn
file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
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HOSPITĀĻU IELAS KAIMIŅU SVĒTKOS 
APMEKLĒTĀJI IZZINA NVO NAMA DARBĪBU 

Ar gandarījumu un pozitīvām emocijām atskatāmies uz 12. 
septembrī notikušajiem Hospitāļu ielas kaimiņu svētkiem, 
kuros piedalījāmies arī mēs – NVO nama kolektīvs. Kopā ar 
NVO namu svētku programmu kuplināja biedrības “Cita 
Rīga” un “Latvijas Cirka mākslinieku asociācija”.   
 
Svētkos sastapām brīnišķīgus apmeklētājus – gan tādus, kas 
zina, kas ir NVO, un kur atrodas NVO nams, gan tādus, kas 
par šādām organizācijām iepriekš nebija pat dzirdējuši.  
 
Tā bija iespēja svētku apmeklētājus – dažādu paaudžu 
Brasas apkaimes iedzīvotājus un citus interesentus -
neformālā atmosfērā iepazīstināt ar NVO nama un NVO 
darbību, pasākumiem, iespējām iesaistīties un iedvesmot 
dalībai tajās. NVO nams nu jau trešo gadu turpina uzsākto 
tradīciju doties ārpus nama telpām, piedaloties publiskos 
pasākumos kādā no Rīgas apkaimēm.  
 
 
 

 
 

IZSLUDINĀTS LIELĀKAIS KONKURSS NEVALDĪBAS 
ORGANIZĀCIJĀM – “NVO FONDS” 
 

Sabiedrības 
integrācijas fonds 
izsludinājis projektu 
pieteikumu konkursu 
lielākajā programmā 

nevaldības 
organizāciju (NVO) 
atbalstam – “NVO 

fonds”, kuras mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.  

 
“NVO fonds” ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā 
no četriem darbības virzieniem: “NVO darbības 
stiprināšana”, “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”, 
“atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO 
un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. 
septembra plkst. 12.00.  
 
Lai informētu projektu iesniedzējus par pieteikšanos un 
konkursa norisi, 22. septembrī plkst. 11.00 tiks organizēts 
tiešsaistes informatīvais seminārs.  
 
Plašāka informācija: www.sif.gov.lv  
 
 

IZSLUDINĀTS KONKURSS ĢIMEŅU INTEREŠU 
PĀRSTĀVOŠO NVO ATBALSTAM  
 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu 
pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu interešu 
pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”.  
 
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības 
nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras 
piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā 
valsts līmenī.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. oktobra 
plkst. 12.00.  
 
Plašāka informācija: www.sif.gov.lv  
 

 
IZSLUDINĀTS KONKURSS DIASPORAS UN LATVIJAS 
BĒRNU KOPĒJĀM NOMETNĒM  
 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu 
pieteikumu konkursu “Atbalsts diasporas un Latvijas 
bērnu kopējām nometnēm”.  
 
Konkursa mērķis ir atbalstīt nevaldību organizāciju (NVO), 
t.sk. diasporas organizāciju projektus, kuri veicina diasporas 
saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes 
stiprināšanu. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums 
2022. gadā ir 140 865 EUR.  Projekta mērķa grupa ir bērni 
vecumā no 6 līdz 18 gadiem.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. 
gada 8. oktobra plkst. 12.00. 
 
Plašāka informācija: www.sif.gov.lv  

PROJEKTU KONKURSI      

ATSKATS 

http://www.sif.gov.lv/
http://www.sif.gov.lv/
http://www.sif.gov.lv/
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LĪDZ 1. OKTOBRIM NVO VAR IESNIEGT PROJEKTU 
PIETEIKUMUS 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. 
 
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/ 
 
 

PILOTKONKURSS ORGANIZĀCIJU DARBĪBAS 
ATBALSTAM 
 

Lai izmēģinātu 
jaunu biedrību 

un 
nodibinājumu 

atbalsta pieeju, 
kas varētu kļūt 
par pamatu 

Aktīvo 
iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā 
gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina 
Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā 
piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas 
organizācijas.  
 
Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām 
tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos 
(stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu 
īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti 
ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā. 
 

Projektu iesniegšana pagarināta līdz 2021. gada 27. 
septembra plkst. 14.00. 
 
Plašāka informācija: www.activecitizensfund.lv 

 
 
ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ KONKURSU 
OTRAJAI KĀRTAI  

 
Valsts izglītības 
attīstības aģentūra 
(VIAA) aicina iesniegt 

projektu 
pieteikumus 

Erasmus+ 
programmas 

konkursu 2. kārtā 
īstermiņa mobilitātes projektiem skolu un pieaugušo 
izglītības sektoros aktivitātē “Personu mācību mobilitāte” 
un maza mēroga partnerības aktivitātē “Partnerības 
sadarbībai”.  
 
Vienlaikus ir iespēja pieteikties Erasmus akreditācijas 
saņemšanai aktivitātē “Personu mācību mobilitāte”.  
 
Plašāka informācija: 

https://www.erasmusplus.lv/lat/jaunumi/?text_id=982 
 
 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA PROJEKTU 
KONKURSI  

Līdz 24. 
septembra plkst. 
23.59 Valsts 

Kultūrkapitāla 
fonds gaida 
projektus šā 
gada pēdējā 

konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra 
mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās 
mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās 
kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru 
projektu nozarēs, kā arī 
mērķprogrammā "Latviešu oriģinālmūzika" 
un COVID -19 programmas "KultūrElpa" mērķprogrammās 
"Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un 
ilgtspēja", "Muzeju nozares pakalpojumu attīstības 
programma", "Daudzpusīgas profesionālās mākslas 
pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas 
nozīmes attīstības centros Latvijā".  
 
Plašāka informācija: www.kkf.lv  
  

https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
http://www.activecitizensfund.lv/
https://www.erasmusplus.lv/lat/jaunumi/?text_id=982
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/literat%C5%ABra/
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/m%C5%ABzika-un-dejas-m%C4%81ksla.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/te%C4%81tra-m%C4%81ksla.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/te%C4%81tra-m%C4%81ksla.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/filmu-m%C4%81ksla.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/vizu%C4%81l%C4%81-m%C4%81ksla.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/vizu%C4%81l%C4%81-m%C4%81ksla.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/kult%C5%ABras-mantojums.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/kult%C5%ABras-mantojums.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/tradicion%C4%81l%C4%81-kult%C5%ABra.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/tradicion%C4%81l%C4%81-kult%C5%ABra.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/dizains-un-arhitekt%C5%ABra.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/starpdisciplin%C4%81ri-projekti.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/projektu-konkursi/starpdisciplin%C4%81ri-projekti.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/latvie%C5%A1u-ori%C4%A3in%C4%81lm%C5%ABzika/
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/2525.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/2525.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/kult%C5%ABrelpa-muzeju-nozares-pakalpojumu-att%C4%ABst%C4%ABbas-programma.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/kult%C5%ABrelpa-muzeju-nozares-pakalpojumu-att%C4%ABst%C4%ABbas-programma.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/daudzpus%C4%ABgas.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/daudzpus%C4%ABgas.html
https://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/daudzpus%C4%ABgas.html
http://www.kkf.lv/
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IZSLUDINĀTS KONKURSS “GADA BALVA CILVĒKU 
AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM”  
 

Šoruden jau septīto gadu 
tiesībsargs kopā ar 
Invalīdu un viņu draugu 
apvienību “Apeirons” un 
Latvijas Nacionālo 
bibliotēku aicina pieteikt 
cilvēkus un nevalstiskās 
organizācijas konkursam 
“Gada balva cilvēku ar 

invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās 
prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus 
sasniegumus, kā arī sekmēt Latvijas nevalstisko 
organizāciju darbu.  
 
Šogad īpaši aicina izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas 
cilvēkiem ar invaliditāti Covid-19 pandēmijas laikā. 
Konkursā drīkst pieteikt sevi vai personu, nevalstisko 
organizāciju, uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, domubiedru 
grupu atbilstoši nominācijām.  
 
Nominantu pieteikšana notiek līdz 5. oktobrim.  
 
Informācijas avots: www.tiesibsargs.lv  
 

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PAUST VIEDOKLI PAR 
JAUNO RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU UN 
TERITORIJAS PLĀNOJUMU  
 

Līdz 4. oktobrim norisinās 
publiskā apspriešana 
būtiskiem pilsētplānošanas 
dokumentiem -  Rīgas 
attīstības programmas 2021.–
2027. gadam 1. redakcijai un 

vides pārskata projektam, kā arī Rīgas teritorijas 
plānojuma pilnveidotajai redakcijai un tā stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatam. 
 
Ikviens interesents aicināts iepazīties ar šiem dokumentiem 
Rīgas domes tīmekļvietnē www.riga.lv, kā arī  klātienē Rīgas 
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils 
ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A.  
 
Informācijas avots: 
https://www.riga.lv/lv/jaunums/iedzivotaji-aicinati-
paust-viedokli-par-jauno-rigas-attistibas-programmu-
un-teritorijas-planojumu 

 
 

 

 

AICINA PIEDALĪTIES STARPTAUTISKAJĀ EPALE 
KOPIENAS KONFERENCĒ! 

12. un 13. oktobrī norisināsies ikgadējā starptautiskā 
EPALE Kopienas konference "Pieaugušo izglītības nozīme 
ilgtspējīgu un iekļaujošu pārmaiņu nodrošināšanā".  
 
Konference notiks tiešsaistē, un tās galvenais mērķis ir 
nodrošināt vidi diskusijām par to, kā pieaugušo izglītība 
maina sabiedrību, vienlaikus atbalstot tādas vērtības kā 
sociālo iekļaušanu un ilgtspēju.  
 

Vairāk informācijas: https://ej.uz/79u3 

 

INTEGRĒTA APKĀRTŅU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA  
 
Biedrība “Baltijas-Vācijas Augstkolu birojs” 23. septembrī 
plkst. 15.00 aicina uz vebināru “Integrēta apkārtņu 
attīstības plānošana” ar Berlīnes Tehniskās universitātes 
prof. Dr. Kristofa Veslinga lekciju “Integrēta apkārtņu 
attīstības plānošana, lai sekmētu 1960. līdz 1980. gados 
celtu mikrorajonu ilgtspējīgu modernizāciju”. 
 
Pasākumā ar prezentācijām piedalīsies arī Rīgas Tehniskās 
universitātes prof. Dr. Sandra Treija, kā arī “Urban Institute 
Riga” pārstāvis Jonass Bīhels. 

 
Valoda: angļu. Dalība bez maksas. Reģistrācija dalībai 
pasākumā.  

 
Plašāka informācija Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja mājas 
lapā 

 
MĀCĪBU PROGRAMMA NVO UN JAUNIEŠU CENTRU 
PĀRSTĀVJIEM “CEĻĀ UZ IECIETĪGĀKO SABIEDRĪBU” 
 
Biedrības “Līdzdalības platforma” un “Latvijas 
Cilvēktiesību Centrs” aicina nevalstiskās organizācijas 
piedalīties apmācību programmā par diskrimināciju un 
naida runas/ noziegumu izpausmēm un to mazināšanu 
“Ceļā uz iecietīgāko sabiedrību”.  
 
Pieteikšanās pirmajam semināram, kas norisināsies no 5. 
līdz 7. oktobrim, notiek līdz 27. septembrim aizpildot 

pieteikuma formu:  
https://forms.gle/3u8YcZjzHBVyzPza8  

NVO  ZIŅAS    CITAS AKTUALITĀTES     

http://www.tiesibsargs.lv/
https://www.riga.lv/lv/pilsetas-planosana-un-attistiba#rigas-attistibas-programma-2021-2027gadam
https://www.riga.lv/lv/jaunums/iedzivotaji-aicinati-paust-viedokli-par-jauno-rigas-attistibas-programmu-un-teritorijas-planojumu
https://www.riga.lv/lv/jaunums/iedzivotaji-aicinati-paust-viedokli-par-jauno-rigas-attistibas-programmu-un-teritorijas-planojumu
https://www.riga.lv/lv/jaunums/iedzivotaji-aicinati-paust-viedokli-par-jauno-rigas-attistibas-programmu-un-teritorijas-planojumu
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=dec4525c4eeaec30&e=1bcd8b7f50c3431c
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=dec4525c4eeaec30&e=1bcd8b7f50c3431c
https://ej.uz/79u3
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2616317827227/WN_USqbB6AARNepd1Aw165TSw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2616317827227/WN_USqbB6AARNepd1Aw165TSw
http://www.hochschulkontor.lv/
http://www.hochschulkontor.lv/
https://forms.gle/3u8YcZjzHBVyzPza8
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VISĀ LATVIJĀ NO 4. LĪDZ 10. OKTOBRIM 
NORISINĀSIES AKCIJA LABO DARBU NEDĒĻA 2021! 
 

Ikvienam no mums ir vēlme darīt 
otram labu un sniegt atbalstu 
grūtā brīdī. Ne visiem šī iespēja 
ir brīvi pieejama un kādreiz 

varbūt pietrūkst ideju, kur un kā to darīt. Vēl jo vairāk 
šobrīd, kad tik ļoti ir ierobežota iespēja tikties, būt kopā un 
atbalstīt vienam otru, vajadzība pēc dažāda veida 
palīdzības un atbalsta ir dubultojusies.  
 
“Labo darbu nedēļa” ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība 
tiek  aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas 
neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo laiku un darbu. 
Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots. 
 
 

Ko iedzīvotāji var darīt? 

• doties uz dzīvnieku patversmi; 

• apciemot vientuļos pensionārus, palīdzot dārza 
darbos; 

• sakopt vietējo apkārtni; 

• nodot asinis; 

• ziedot apģērbu, saimniecības lietas vai pārtiku; 

• dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi 
padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam 
ikdienā ir vientuļi; 

• veikt jebkuru darbu, par kuru saņemsiet pretī 
sirsnīgu “Paldies!”, un tā būs liela pateicība un 
prieks par padarīto darbu arī jums! 

Plašāka informācija: http://labodarbunedela.palidzesim.lv/  
 
 
 

 
 

 
 

AICINĀM UZ PIEREDZES APMAIŅAS UN 
TĪKLOŠANĀS PASĀKUMU 

“RĪGAS APKAIMJU BIEDRĪBU 
SASAUKŠANĀS” 

 
Septembrī aprit 8 gadi kopš Rīgā darbojas NVO 
(nevalstisko organizāciju) nams, ko pašvaldība izveidoja 
nevalstisko organizāciju atbalstam. NVO nama viens no 
uzdevumiem ir pulcināt nevalstiskās organizācijas, 
rosinot tās uz kopīgiem pasākumiem, diskusijām, 
viedokļu un pieredzes apmaiņu.  
 
Šogad NVO nama dzimšanas diena tiks atzīmēta ar 
pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumu “Rīgas 
apkaimju biedrību sasaukšanās”, kurā tiksies Rīgas 
apkaimju biedrības un aicināti citu nevalstisko 
organizāciju pārstāvji un interesenti, kam rūp gan Rīgas 
kopumā, gan atsevišķas apkaimes attīstība.  
 
Pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākums “Rīgas 
apkaimju biedrību sasaukšanās” notiks piektdien, 2021. 
gada 24. septembrī plkst. 15.00 NVO namā (Rīgā, Ieriķu 
ielā 43a).  
 
Pasākuma ievadā, atskatoties NVO nama darbības 8 
gados, dalībniekus uzrunās RD Izglītības, kultūras un 
sporta departamenta Kultūras pārvaldes Sabiedrības 
integrācijas un līdzdalības nodaļas NVO atbalsta sektora 
vadītājs Dzintars Koks.  
 

PASĀKUMS “RĪGAS APKAIMJU BIEDRĪBU SASAUKŠANĀS”    

http://labodarbunedela.palidzesim.lv/
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No šā gada 1. maija NVO nams ir kļuvis par vienu kaimiņu bagātāks, jo 
Ieriķu ielas ēkā, līdzās NVO namam un Kultūras un tautas mākslas 
centram “Ritums”, tagad darbojas arī viens no Rīgas pilsētas Apkaimju 
iedzīvotāju centriem. Ar apkaimju koordinatora lomu sadarbībā ar NVO, 
īpaši apkaimju biedrībām, iepazīstinās Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju 
centra Apkaimju attīstības un klientu apkalpošanas pārvaldes projektu 
vadītāja apkaimju attīstības jautājumos Daiga Mežale. 
 
Par apkaimju aktīvisma būtību un identitātes meklējumiem stāstīs 
biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētājs Māris Jansons. 
Turpinājumā sekos virkne Rīgas apkaimju biedrību stāsti, iepazīstinot ar 
apkaimes profilu un biedrības dzīvi, izaicinājumiem, pasākumiem, 
iniciatīvām, spēka un enerģijas avotiem. Izskanēs Bieriņu, Čiekurkalna, 
Jaunciema, Dārziņu, Imantas un Zolitūdes biedrību pārstāvju pieredzes 
stāsti.  
 
Noslēgumā klātesošie tiks aicināti uz diskusijām, sirsnīgām sarunām un 
atspirdzinājumiem, kā arī kopā ar biedrību “Cita Rīga” varēs izspēlēt Rīgas 

iepazīšanas spēli.  
 
Pasākuma moderatore būs Inese Šubēvica, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja, kā arī NVO un kopienu attīstības 
virzītāja.  
Apmeklētājiem būs iespēja arī aplūkot NVO nama darbību atspoguļojošo izstādi “NVO nama 8 gadu stāsts”, kas atklāj 
notikumu, mirkļu un noskaņu virkni NVO nama dzīvē no atklāšanas brīža līdz neseniem notikumiem, iezīmējot svarīgākos tā 
darbības virzienus.  
 
Pasākumā aicināti piedalīties rosīgi darbojošos Rīgas apkaimju biedrību, kopienu pārstāvji un domubiedri no grupām sociālajos 
tīklos, kuri aktīvi un konstruktīvi aizstāv savas apkaimes iedzīvotāju intereses, kā arī ikviens NVO pārstāvis vai rīdzinieks, kas vēlas 
iepazīt apkaimju biedrību darbību un satikt šo organizāciju pārstāvjus. 
 
Laipni aicināti visi interesenti! Ieeja pasākumā ar derīgu Covid–19 sertifikātu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
Pasākums būs skatāms arī tiešsaistē - NVO nama Facebook kontā: https://www.facebook.com/RigasNVOnams/ 
 
Aicinām dalībai pasākumā iepriekš reģistrēties: 
https://ej.uz/rigasapk 
 
Pasākumu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
Kultūras pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas 
Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors sadarbībā ar nevalstiskajām 
organizācijām.  
 
NVO nams plašai sabiedrībai un apmeklētājiem savas durvis vēra 
2013. gada 25. septembrī. Šādu namu Rīgas pašvaldība izveidoja 
nevalstisko organizāciju atbalstam, piedāvājot resursus Rīgas 
organizācijām darbībai, sadarbības veidošanai, informācijas, labās 
prakses un pieredzes apmaiņai un organizāciju aktīvistu apmācībai bez 
maksas. Kopš nama atklāšanas to apmeklējuši vairāk nekā 190 tūkstoši 
cilvēku, savos un pašvaldības organizētos pasākumos piedalījušās 
vairāk nekā 550 organizācijas, notikuši vairāk nekā 13 000 organizāciju 
rīkoti pasākumi.  

__________________________________________________________ 

 

SEKOJIET LĪDZI  NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

twitter.com/NVOnams           facebook.com/RigasNVOnams                      Instagram/nvonams   

https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
https://ej.uz/rigasapk

