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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Riga Annenhof” valdes locekli Rigondu Bērziņu, 1. – 3. lpp. 

• Gaidāmie semināri, 3. – 4. lpp.  

• Projektu konkursi, NVO ziņas, 5. – 7. lpp.  

• NVO nams informē, 7. – 8. lpp.  
 
 

 

 

Biedrība “Riga Annenhof” apvieno un pulcē aktīvos Imantas un Zolitūdes 
iedzīvotājus. Biedrības vārds plašākai publikai kļuva zināms, iestājoties par 
vēsturiskas Anniņmuižas un tās parka saglabāšanu publiskai pieejamībai. 
Taču tas ne tuvu nav vienīgais, ko biedrība dara. Janvāra NVO nama ziņu 
numurā uz sarunu aicinājām Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas 
biedrības “Riga Annenhof” valdes locekli Rigondu Bērziņu, lai iepazīstinātu 
ar paveikto un iecerēm.    

Īsumā pastāstiet, kā tad radās biedrība “Annenhof”, kas bija tas 
spēcīgākais grūdiens jeb iemesls?    
Biedrība “Riga Annenhof” radās ap Anniņmuižas vēsturisko ēku, kuru 
pamanījām klusu un pamestu 2019. gada sākumā – tas likās dīvaini, ka ēka, 
kurā vienmēr bija dzīvība, pēkšņi bija tukša un tumša, nolemta pārdošanai 
izsolē. Tikmēr gribējām to atdzīvināt – Anniņmuižas vēsturiskā nozīme Imantas 
un Zolitūdes izcelsmē un tēls paši it kā lūdzās – dariet kaut ko lietas labā! 
Anniņmuižas Meža pils ir bijušā Anniņmuižas rajona sirds, tas ir Imantas un 
Zolitūdes apkaimju krustpunkts, piemērotākā vieta tuvējo apkaimju 
sabiedriskajām aktivitātēm un nevalstisko organizāciju bāzei. Mēs iznomājām 
Anniņmuižas telpas (rīkojot kultūras pasākumus, ekskursijas un iesaistot 
iedzīvotājus radošās iniciatīvās) līdz 2020. gada marta Covid-19 krīzei, pēc tam 
pārvācāmies uz Imantas tirgus telpām. Covid-19 ierobežojumi lika 
pārstrukturēt darbību un domāšanu – mēs koncentrējāmies uz biedrības pašas 
attīstību un pilsoniskajām aktualitātēm. 
 

Kādas ir galvenās organizācijas darbības jomas? Ko biedrība dara, kādi ir nospraustie mērķi un uzdevumi?  
Mūsu darbības mērķi ir iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Imantas un Zolitūdes apkaimēs, piedalīšanās Rīgas apkaimju kustībā 
un procesos, iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšana un saliedēšana, vēsturiskā Anniņmuižas rajona izzināšana. 

INTERVIJA 

Biedrības “Riga Annenhof” valdes locekle 
Rigonda Bērziņa  
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Cik biedru vai dalībnieku šobrīd darbojas “Riga Annenhof”?  

Šobrīd esam 21 biedrs. Tā, kā mūsu apkaimes ir lielas, 
tad esam izlēmuši veidot Imantas un Zolitūdes 
atsevišķās nodaļas mūsu biedrībā, tuvināties katras 
apkaimes īpašajām aktualitātēm, specializēties 
biedriem savā starpā. Nepārtraukti aicinām un gaidām 
jaunus biedrus – fiziskās un juridiskās personas, kurām 
šīs apkaimes ir mītnes vieta, darba vieta vai vienkārši 
sirdslieta. 
 
Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir tās lietas vai 
pasākumi, kas paveikti un par kuriem ir patiess prieks 
un lepnums?  
Galvenais sasniegums ir Anniņmuižas pieminekļa 
statusa paaugstināšana un sastāva paplašināšana – 
nupat 29. decembrī spēkā stājās Kultūras ministra 
rīkojums, ar kuru Anniņmuižas piemineklis vairs nebūs 
tikai viena ēka, bet gan viss Anniņmuižas ansamblis ar 
parku, dižliepu alejām, dīķi, kā arī reģionālās nozīmes 

statusu. Par Anniņmuižas ēkas aizstāvību saņēmām arī 2020. gada Rīgas arhitektūras gada balvas atzinības rakstu.  
 
Ļoti lepojamies arī ar dokumentālās filmas par Rīgas Lāčupīti uzņemšanu, kuru iesakām noskatīties visiem – lieliem un maziem 
(pieejama visu laiku https://www.facebook.com/Anninmuiza/posts/693833501518835). Aizdomāties liek gan Lāčupītes 
iznīcināšana pilsētplānošanas kontekstā (principi un attieksme diemžēl neko daudz neatšķiras arī mūsdienās), gan visu to 
apkaimju, kurām cauri Lāčupīte tek, iedzīvotāju neinformētība par “dabu savā pagalmā, acu priekšā”. 
 
Nozīmīgs panākums bija arī iekļūšana TOP 5 uzvarētāju lokā Rīgas līdzdalīgās budžetēšanas konkursā ar projektu “Vec-
Annniņmuižas parka atdzimšana” (www.facebook.com/VecAnninmuiza). 
 

Vai ir panākta kāda virzība jeb kompromiss, lai Anniņmuiža un parks būtu publiski pieejami? 
Jaunās Rīgas domes deputāti solīja palīdzību. Pēc trešās Anniņmuižas izsoles izgāšanās 2020. gada beigās tika uzsāktas sarunas 
par Anniņmuižas ansambļa atdalīšanu no kopējā zemesgabala. Cerēsim, ka sarunas neapsīks. Līdz ar Anniņmuižas statusa 
sakārtošanu ir noslēdzies mūsu kā apkaimes biedrības iesaistes process, vairs neredzam veidus, ko vēl mēs varētu tajā palīdzēt. 
Bet, ja Rīgas pašvaldības un Latvijas Universitātes sarunas būs neveiksmīgas, tad mēs atkal pievērsīsimies Anniņmuižas 
aizstāvībai. Galējā variantā, ja savādāk nebūs iespējams, apsveram aicināt iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties Anniņmuižas 
pirkšanā ar pūļa finansējumu. 

 
Nupat Aktīvo iedzīvotāju fondā ir apstiprināts 
biedrības projekts “Demokrātijas vilciens”. Kas 
plānots šī projekta ietvaros?  

2021. gada sākums burtiskā nozīmē ir mūsu “pēdējais 
vilciens” lūgt pašvaldību mainīt vecās Rīgas domes 
pieņemtos kļūdainos lēmumus, kas grasās kardināli 
izmainīt Imantas un Zolitūdes apkaimes, t.i., ievest 
pilnīgi visu satiksmi, visu sakoncentrēto transporta 
plūsmu Imantas un Zolitūdes centrā, zaļajā rekreācijas 
lokā, mainīt visus sabiedriskā transporta maršrutus, 
mainīt pārvietošanos uz skolām, veikaliem, 
poliklīnikām. Projekta ietvaros iesaistīsim sabiedrību, 
informējot par potenciālām izmaiņām un veicinot 
diskusijas, lūgsim vērtējumus izteikt ekspertiem, 
gatavosimies mūsu iedzīvotāju interešu pārstāvībai ar 
tiesiskiem un demokrātiskiem instrumentiem. 
Projektam var sekot šeit: 
www.facebook.com/DemokratijasVilciens 

Biedrības “Riga Annenhof” rīkota ekskursija  

Imantas svētki 2019. gada 26. augustā  

https://www.facebook.com/Anninmuiza/posts/693833501518835
http://www.facebook.com/VecAnninmuiza
http://www.facebook.com/DemokratijasVilciens
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Kādi pasākumi, notikumi vai projekti vēl ievcerēti tuvākā vai tālākā nākotnē?  
Turpināsim iesaistīties projektos, kur finansējuma iespējas piedāvā RD Izglītības, kultūras un sporta departaments un citi avoti. 
Vēlamies uzņemt otro sēriju filmai par Lāčupīti, pēc Covid-19 krīzes atsākt ekskursiju, radošo un aktīvo pasākumu organizēšanu 
apkaimēs. Gribētu paplašināt sadarbību ar citām apkaimes organizācijām, izveidojot stipru kodolu no aktīvajiem dalībniekiem. 
 

Imanta un Zolitūde atrodas tālu no NVO nama - 
otrpus Daugavai. Izskanējušas idejas, ka arī 
Pārdaugavā vajadzētu telpas, kur NVO pulcēties. 
Kādas ir Jūsu pārdomas?  
Protams, Pārdaugavā vajadzētu NVO nama filiāli, jo 
Pārdaugavā dzīvo viena trešdaļa rīdzinieku. Par 
Pārdaugavas NVO bāzi būtu jābūt vai nu ģeogrāfiskajam 
Pārdaugavas centram – Iļģuciemam, vai nu lielākajai 
Pārdaugavas apkaimei – Imantai. 
 
Kā Jūsu organizācijai izdodas pārvarēt šo sarežģīto 
ierobežojumu laiku?  
Covid-19  krīze ļāva atmest nebūtisko. Jau tā mūsu 
darbība vienmēr ir brīvprātīgais darbs vakaros un 
brīvdienās, un mums ir svarīgi to, ko darām, darīt 
efektīvi, netērējot lieku laiku. Vislielākā nožēla ir par to, 
ka joprojām no mums pieprasa samaksāt Anniņmuižas 
telpu nomas maksu par Covid-19 periodu 2020. gada 
martā – noma par “tukšu gaisu” laikā, kad kultūras 
pasākumus vairs nedrīkstēja rīkot, taču nomas maksas 

skaitītājs netika apturēts valsts ārkārtas situācijas apstākļos. Vislielākais atbalsts šobrīd ir Imantas tirgus vadība, kas pieņēma 
mūs savā paspārnē, savādāk mums nebija iespējas atrast telpas, lai nepārtrauktu biedrības darbību. 
 
Rigonda, kā Jūs personīgi sākāt darboties “Riga Annenhof”? Ko sniedz dalība šajā organizācijā?  
Es pati biju starp tiem pirmajiem ziņkārīgajiem, kam ieinteresēja aizdomīgi tumšā un tukšā Anniņmuiža. Turpmākā darbība jau 
ir izvērtusies kā liels sociālais eksperiments – vai izdosies ar šo aktīvismu un nevienaldzību “aplipināt” citus? Dalīties zināšanās 
un nodot līdzdalības rīkus daudziem apkaimes iedzīvotājiem, lai visi kopā varam ar Anniņmuižas rajonu, šo Rīgas daļiņu, lepoties! 
 
Jaunais gads ir tikko sācies  - ko Jūs novēlētu citām NVO un to pārstāvjiem?  
Visiem novēlu nebaidīties mēģināt, kaut simtreiz nesanāk – ar simtu pirmo reizi noteikti sanāks! Rīgas apkaimes ir mājvieta un 
dzīves vide ne tikai Rīgas iedzīvotājiem, bet arī īrniekiem un viesiem. Tas ir to vērts – tiekties uz patīkamu un attīstītu mūsu 
kopējo vietu zem Rīgas saules. 
 
Paldies par sarunu!                  Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 
 
 
 
 

 
 
27. JANVĀRIS  
 

Ņemot vērā lielo NVO 
interesi, 27. janvārī plkst. 
14.00 notiks NVO nama 
rīkots atkārtots tiešsaistes 
seminārs “Kā dzīvosim 
2021. gadā? Nodokļu 
izmaiņas!”. 

 

Semināru vadīs Linda Miezīte, praktizējoša konsultante un 
pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības finanšu un juridiskajos 
jautājumos.  
 
2021. gads nāk ar jaunām nodokļu izmaiņām, kas ietekmēs 
arī biedrības un nodibinājumus! 
 
Semināra programma:   

• kādas ir nodokļu izmaiņas 2021. gadā? 

• vienotais konts (maksājumi vienā kontā, bet ne 
visi); 

• personāla atalgojums, nodokļi, likmes; 

GAIDĀMIE SEMINĀRI  
 

Biedrības “Riga Annenhof” rīkota ekskursija  
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• atskaites, kam pievērst uzmanību 2020./2021.g.; 

• NVO algu fonda un personāla plānošana 2021. 
gadam; 

• līgumu sastādīšana ar iesaistītajām personām, kā 
tas ietekmēs biedrību darbību un cenu par 
nepieciešamo pakalpojumu; 

• citi jautājumi par nodokļiem. 
 

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

 

3. FEBRUĀRIS  
 

3. februārī plkst. 14.00 notiks 
NVO nama rīkots  tiešsaistes 
seminārs “Elektroniskie 
dokumenti”.    
 
Seminārus vadīs dokumentu un 
arhīva pārvaldības eksperte 
Mg. sc. Ilga Robežniece.  
 
Semināra programma:  

• elektronisko dokumentu 
tiesiskā vide; 

• elektronisko dokumentu darbības vide;  

• elektronisko dokumentu radīšana;  

• elektroniskais paraksts (digitālais paraksts, uz 
vienošanās pamata veidotais);  

• prasības elektronisko dokumentu apritei, 
saglabāšanai u.c.; 

• elektronisko dokumentu pieejamība un 
elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas; 

• riski un to novēršana. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 

 
 
10. FEBRUĀRIS  
 

10. februārī plkst. 14.00 
notiks NVO nama rīkots  
tiešsaistes seminārs 
“Biedrību un 

nodibinājumu 
pamatdokumenti, 

izmaiņas dokumentos, to 
fiksēšana un 

reģistrācija”.   
 
Semināru vadīs tiesību zinātņu doktore Kitija Bite.   

 
Semināra programma:   

• normatīvais regulējums biedrībām un 

nodibinājumiem; 

• biedrības dibināšanas tiesiskie aspekti; 

• reģistra iestāde; 

• reģistrā izdarāmie ieraksti; 

• dalībnieku sapulces sasaukšana; 

• sapulcē pieņemtie lēmumi; 

• statūtu grozījumi; 

• valdes būtība un izmaiņas valdes sastāvā; 

• citas izmaiņas biedrībā vai nodibinājumā; 

• izmaiņu reģistrēšana.  

Papildu iepriekšējiem semināriem ir iekļauta informācija par 
valdes nozīmi biedrībā un tās darbību attālinātā darba 
apstākļos. Dalībnieki praktiski trenēsies uzrakstīt 
pamatojumu par patiesā labuma guvējiem biedrībā vai 
nodibinājumā (B3 veidlapa).  
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 
 
 

17. FEBRUĀRIS  
 

17. februārī plkst. 14.00 notiks NVO 
nama rīkots  tiešsaistes seminārs 
“Attālinātais darbs: iespējas un 
izaicinājumi”.    
 
Nodarbībā tiks salīdzinātas 
populārākās attālinātā darba 
platformas, tai skaitā, arī iespējas 
izmantot mākoņpakalpojumus 
kolektīvajam darbam. 

Tiks apskatīti Zoom platformas plusi un mīnusi, kā arī būs 
iespēja praktiski darboties, veidojot tiešsaistes sanāksmes 
savā starpā, tās aplūkojot gan no administratora, gan 
standarta lietotāja skatu punkta. 
 
Praktiskajam darbam nepieciešams dators ar interneta 
pieslēgumu. Zoom, Teams vai kāda cita platforma nav 
nepieciešama, to uzstādīsim klātienē, tāpat arī mēģināsim 
darboties Web aplikācijas vidē. 
 
Semināru vadīs Mārcis Galiņš, datorspeciālists un 
pedagogs.  
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē 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
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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RĪGAS UN PIERĪGAS REĢIONA ORGANIZĀCIJAS 
AICINA IESNIEGT PROJEKTUS KAPACITĀTES 
STIPRINĀŠANAI 
 

Līdz 15. februāra 
plkst. 14.00 

Latvijas 
pilsoniskās 

sabiedrības 
organizācijas 

aicinātas 
sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas 
kapacitātes stiprināšanai. Kopējais konkursa budžets ir 1 
060 000 eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 50 projektus. 
 
Projektos var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un 
tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu 
ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas 
aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina 
tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar 
mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu 
sasniegšanā. 

 
 Plašāka informācija: www.activecitizensfund.lv  
 
 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA IZSLUDINĀTIE 
PROJEKTU KONKURSI  
 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
līdz 2021. gada 29. 
janvārim plkst. 23.59 pieņem 
pieteikumus šā gada 1. 
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 29.01.2021. plkst. 23.59 pieņem pieteikumus 
mērķprogrammu konkursos: 

• Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana; 

• Muzeju nozares attīstības programma; 

• Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 

• Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana; 

• Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju 
līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās; 

• VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras 
programmām reģionos. 

•  
Plašāka informācija: http://www.vkkf.lv/ 
 
 

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀCĒJU BIZNESA 
IDEJU KONKURSS 2021 
 

Līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina 
iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju 
biznesa ideju konkursam 2021. 

 
Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā 
cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 
20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems 
individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai. 

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā gaidīsim biznesa 
idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām 
problēmām, piemēram, sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība, sociālo 
pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības 
veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides 
aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība, kultūras 
daudzveidības nodrošināšana. 

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 31. 
janvārim.  

Plašāka informācija: 
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/socialas-
uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss-2021  

 
 
SADARBĪBAS IESPĒJAS ZIEMEĻVALSTU UN 
BALTIJAS VALSTU REĢIONA CILVĒKU AR 
INVALIDITĀTI ORGANIZĀCIJĀM 
 

Ik gadu Ziemeļvalstu 
Labklājības centrs 1,5 

miljonus zviedru kronu 
(apmēram 137 000 EUR) piešķir projektiem, kas veicina 
Ziemeļvalstu reģiona cilvēku ar invaliditāti organizāciju 
sadarbību savā starpā un ar līdzvērtīgām organizācijām 
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Krievijas ziemeļrietumos.  
 
Finansēto projektu mērķis ir sniegt iespēju sadarboties, 
veidot partnerattiecības, sadarbības tīklus un mācīties 
vienam no otra, tādējādi pilnveidojot kontaktus, 
apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot 
zināšanas un prasmes. 
 

PROJEKTU KONKURSI      

http://www.activecitizensfund.lv/
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/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/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/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/tradicion%C4%81l%C4%81-kult%C5%ABra.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/starpdisciplin%C4%81ri-projekti.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/dia.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/dia.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/duplicate-of-muzeju-nozares-att%C4%ABst%C4%ABbas-programma.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/m%C5%ABzikas-un-dejas-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/m%C5%ABzikas-un-dejas-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/vizu%C4%81l%C4%81s-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/vizu%C4%81l%C4%81s-m%C4%81kslas-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81%C5%BEu-materi%C4%81li-tehnisk%C4%81s-b%C4%81zes-uzlabo%C5%A1ana.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/duplicate-of-atbalsts-kult%C5%ABras-nozares-nevald%C4%ABbas-organiz%C4%81ciju-l%C4%ABdzdal%C4%ABbai-starptautiskaj%C4%81s-kult%C5%ABras-organiz%C4%81cij%C4%81s.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/duplicate-of-atbalsts-kult%C5%ABras-nozares-nevald%C4%ABbas-organiz%C4%81ciju-l%C4%ABdzdal%C4%ABbai-starptautiskaj%C4%81s-kult%C5%ABras-organiz%C4%81cij%C4%81s.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/duplicate-of-vkkf-un-latvijas-valsts-me%C5%BEu-atbalsts-kult%C5%ABras-programm%C4%81m-re%C4%A3ionos.html
http://www.vkkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2021/duplicate-of-vkkf-un-latvijas-valsts-me%C5%BEu-atbalsts-kult%C5%ABras-programm%C4%81m-re%C4%A3ionos.html
http://www.vkkf.lv/
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss-2021
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss-2021
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Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 
28. februāris. 
 
Vairāk informācijas: 
https://nordicwelfare.org/en/disability-issues/the-funding-
scheme/ 

 
 

ATVĒRTS APVĀRSNIS 2020 PROJEKTU KONKURSS 
EIROPAS ZAĻAIS KURSS 
 

Eiropas Komisija 
izsludinājusi “Apvārsnis 

2020”  ietvarpogrammas 
finansēto projektu konkursu 
“Eiropas zaļais kurss”, 

aicinot projektu pieteicējus iesniegt pētniecības un 
inovāciju pieteikumus klimata krīzes, Eiropas ekosistēmas 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības risinājumiem.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 
26. janvāris. 

Projektu konkurss pārklāj astoņas tematiskās jomas, kurās 
atspoguļoti Eiropas zaļā kursa galvenie darbības virzieni: 
vērienīgākas klimatiskās ieceres; tīra un droša enerģija par 
pieņemamu cenu; rūpniecības mobilizēšana pārejai uz 
nepiesārņojošu aprites ekonomiku nergoefektīvas un 
resursefektīvas ēkas, ilgtspējīga un vieda mobilitāte; 
stratēģija no “lauka līdz galdam” bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmas, nulles piesārņojuma, no toksiskām vielām 
brīva Tāpat ir arī divas horizontālas jomas - zināšanu 
stiprināšana un iedzīvotāju iespēju palielināšana, kas 
piedāvā ilgtermiņa perspektīvu, lai panāktu Eiropas zaļajā 
kursā paredzētās pārmaiņas.  

Vairāk par projektu 

konkursu “Funding&Tender” mājaslapā. 

 

 

PROJEKTU KONKURSU IESNIEGŠANAS GRAFIKS 
2021.GADAM 

Sabiedrības 
integrācijas 

fonds ir 
izveidojis 

provizorisko 
grafiku, kādā 
laika posmā būs 

iespējams 
pieteikties 2021. 

gada 
konkursiem.  

Interesentus tuvāk iepazīties ar to, lai izvērtētu, kurš 
konkurss būtu visatbilstošākais, lai saņemtu atbalstu 
idejas realizēšanai, kā arī varētu ieplānot laiku projektu 
pieteikumu izstrādei. 

Konkursa nolikumi pirms katras projektu pieteikumu kārtas 
tiek izvērtēti, vai atbilst noteiktajām nozares politikas 
prioritātēm un esošai situācijai valstī, tāpēc konkursu 
nolikumu pilnveides un saskaņošanas process var ietekmēt 
nosacījumus un provizoriskos projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņus. 

Informācijas avots: 
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=11149%3AProvizoriskie-projektu-konkursu-
iesniegsanas-termini-2021-gadam&lang=lv 

 
 
 

 

 

AICINA SVINĒT VISPASAULES NVO DIENU!  
 

27. februārī tiks atzīmēta  12. 
Vispasaules NVO diena, kurā 
tiek īpaši izcelta NVO misija 
vietējā, nacionālā un 
starptautiskajā līmenī.  
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina: 
“Iedvesmosim citus, stāstīsim 
par savas organizācijas 

veiksmēm, paveiktajiem darbiem un radīsim jaunas 
iniciatīvas! Aicinām dalīties ar informāciju par plānotajiem 
pasākumiem, notikumiem un iniciatīvām, kas tiks veiktas 
NVO dienā”.  
 
Informāciju aicina sūtīt: alianse@nvo.lv  
 

 
PACELTIES SPĀRNOS! 
 

Biedrība “Talantu 
pilsēta” jauno, 2021. 
gadu iesāk ar jaunu 
“Erasmus Plus” 
projektu „Spārni”.  
 
Projekta mērķis ir dot 
iespēju mūsu 

pasniedzējiem apgūt jaunas, inovatīvas, radošas metodes 
un pieejas pieaugušo izglītošanā, apmeklējot kursus 
ārzemēs. Ar nepacietību gaidot to brīdi, kad būs iespēja 
tiešām pacelties spārnos un doties sen izlolotajās 

NVO  ZIŅAS    

https://nordicwelfare.org/en/disability-issues/the-funding-scheme/
https://nordicwelfare.org/en/disability-issues/the-funding-scheme/
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2020&text_id=41318
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2020&text_id=41318
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=European%20Green%20Deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11149%3AProvizoriskie-projektu-konkursu-iesniegsanas-termini-2021-gadam&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11149%3AProvizoriskie-projektu-konkursu-iesniegsanas-termini-2021-gadam&lang=lv
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11149%3AProvizoriskie-projektu-konkursu-iesniegsanas-termini-2021-gadam&lang=lv
mailto:alianse@nvo.lv
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mobilitātes. Četri biedrības kaligrāfijas pasniedzēji plāno 
apmeklēt mācības Polijā. Izvēlētā tēma šoreiz būs – 
vizualizācijas iespējas un tekstūras. Cerams, ka arī pārējiem 
pasniedzējiem izdosies arī izplest spārnus un nokļūt 
Slovākijā, Turcijā un Portugālē. 
 
Otrs jaunums ir biedrības iesaistīšanās “Nordplus Adult” 
projektā kā partnerim. Projekta nosaukums – „Kā padarīt 
mūsu kopējo vēsturi redzamāku ar moderniem tekstila 
dizainiem”.  
 
Sīkāka informācija būs atrodama biedrības mājas lapā: 
www.talantupilseta.lv  

 

JAUNAJĀ GADĀ – AR JAUNĀM IECERĒM! 
 

Biedrība “Vecmāmiņas.lv” jauno 
gadu uzsāk ar dalību divos 
starptautiskajos projektos. Abos 
projektos biedrība būs kā partneri, 
bet koordinatori ir no Lietuvas. Tā 
būs lieliska iespēja mācīties 
projektu vadību un uzraudzību.  
 
“Erasmus Plus”  projekta 
„Darbojies, sasniedz mērķus, 
saņem atzinību: Kā veicināt senioru 

brīvprātīgo darbu” projekta mērķis ir veicināt  senioru  
brīvprātīgo  darbu  un  pilsoniskās  aktivitātes, balstoties  uz  
Brīvprātīgo  senioru  motivācijas  programmu,  kas  sekmē  
viņu tālākizglītību, brīvprātīgo darbu un ieguldījumu 
sabiedrības labā.  
 
Projektā  iesaistītie  partneri  ir  no  5  dalībvalstīm –  Lietuva,  
Latvija,  Bulgārija, Nīderlande,  Slovēnija –  izveidos  3  
intelektuālos  galaproduktus  –  internetvidē pieejamu 
mācību  metožu  rīku, Atzinības  programmu  senioriem  –
brīvprātīgajiem, un Rokasgrāmatu pieaugušo izglītotājiem , 
kā darboties ar šo Atzinības programmu. Projekta dalībnieki 
cer, ka izstrādātā Atzinības sistēma būs noderīga gan tiem, 
kas strādā ar brīvprātīgajiem senioriem, gan pašiem 
senioriem kā iedvesmas avots un mudinās būt  aktīviem,  
turpināt  darboties,  kā  arī  tikt  pamanītiem  un  gūt  atzinību  
par  savu brīvprātīgo darbu.  
 
Otrs projekts arī jau ir iesācies, un 2020. gada augustā 
paspēts iepazīties ar projekta koordinatoru, kurš bija 
ieradies Latvijā īsā vizītē.  Projekta nosaukums – “T4 L” 
(Together for your loved ones - Palīdzēsim kopā  jūsu 
mīļajiem). Kā projekta gala produkts tiks izveidota e–mācību 
platforma neformālajiem demences pacientu aprūpētājiem 
Baltijas valstīs un Norvēģijā.  E-apmācības iespējas ļaus 
piekļūt zināšanu bāzei ļoti sarežģītu (psihiski  un  veselības  
stāvokļa)  demences  pacientu  aprūpes  pasākumu  

organizēšanu.  Baltijas  valstīs  lielu daļu šādu  pacientu  
aprūpes  pakalpojumus sniedz  neoficiāli  aprūpētāji 
ģimenēs. Turklāt šis projekts kopumā palielinās izpratni un 
izpratni par izaicinājumiem, kas rodas saistībā ar 
sabiedrības novecošanos Baltijas un Ziemeļvalstīs.   
 
Sīkāka informācija par abiem projektiem, e-pasts saziņai: 
grannies@inbox.lv 

 
BRASAS APKAIMES IEDZĪVOTĀJUS UN DRAUGUS 
AICINA PIEDALĪTIES ERUDĪCIJAS SPĒLĒ 
“HOSPITĀĻU PRĀTI” 
 

Komandu erudīcijas sacensības 
“Hospitāļu prāti” pirmo reizi 
risinājās 2019. gada septembrī 
Hospitāļu ielas un kaimiņu 
svētku ietvaros un regulāri 
turpinājās līdz pat pandēmijas 
sākumam.  
 
Bet nu, spītējot faktam, ka 
klātienes spēles joprojām nav 
iespējamas, 21. janvārī spēle 
atsāksies jaunā formātā – kā 
"Hospitāļu prāti covid edition" 

– šajā spēlē būs gan prāta spēļu, gan pastaigu elementi un 
balvas. Piedalīties aicināts katrs, vienalga, viens, kā 
mājsaimniecība vai kā draugu komanda. 
 
Pieteikšanās anketa, lai saņemtu jautājumus arī savā 

epastā, atverama ŠEIT. 

 
Jautājumi tiks publicēti arī FB lapā Hospitāļu prāti 
www.facebook.lv/hospitaluprati  un Rada Brasa mājas 

lapā www.radabrasa.lv  

 

 
 

 
 

GAIDĀM  ZIŅAS PAR JŪSU  
JAUNUMIEM UN PASĀKUMIEM!  

 
Lai plašāk 
popularizētu NVO 
darbus un pasākumus 
Rīgā, aicinām ziņas, 
relīzes, publicitātes 

materiālus par tiem sūtīt arī mums – NVO namam.  
 

  NVO NAMS INFORMĒ    

http://www.talantupilseta.lv/
mailto:grannies@inbox.lv
http://ej.uz/hospitaluprati
http://www.facebook.lv/hospitaluprati
http://www.radabrasa.lv/
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Labprāt publicēsim Jūsu organizāciju aktualitātes “NVO 
nama ziņās” (ziņām informāciju lūdzam atsūtīt līdz mēneša 
17. datumam), kā arī citos komunikācijas kanālos!  
 
Ja Jūsu organizācijai ir kāds aicinājums, ielūgums, 
paziņojums - gaidīsim ziņas par to: nvonams@riga.lv !  

 
NVO NAMS - VIETA IZSTĀDĒM! 

 
Cerot, ka ar Covid–
19 saistītie 
ierobežojumi drīz 
beigsies, aicinām 
NVO plānot un 
rīkot izstādes NVO 
namā, lai 

demonstrētu un popularizētu savu veikumu.  
 
Ja jums ir idejas izstādei, tad mums ir vieta, kur to rīkot! Ja 
jūsu organizācijas darbība ir vainagojusies ar 
māksliniecisku vai informatīvu materiālu kopumu, ko 
vēlaties prezentēt un parādīt plašākai auditorijai, gaidām 
pieteikumus izstāžu rīkošanai 2021. gadā.   
 
NVO nama 1. un 2. stāva gaiteņos ir uzstādīta piekaru 
sistēma, kas ļaus ērtāk izstādīt attēlus, gleznas, fotogrāfijas 
vai citus plakaniskus priekšmetus. Izstāžu materiālu 
izvietošanai pieejami ir arī molberti.  
 

Gaidām pieteikumus un idejas! 
 
 

 

 
 
 
 
 

SEKOJIET LĪDZI  
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

 
 

twitter.com/NVOnams   
 

         facebook.com/RigasNVOnams 
 

 
  Instagram/nvonams   

 

 
 

mailto:nvonams@riga.lv

