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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Dioro Art” valdes locekli Lindu Dioro, 1. – 2. lpp. 

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

• NVO ziņas, 4. – 6. lpp.  

• Izsludinātie projektu konkursi, noderīgi NVO, 6. – 7. lpp.  

• 27. februāris – Starptautiskā NVO diena, 8. lpp.  
 
 

 

 

 
Februāra “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību “Dioro 
Art”, kas darbojas kultūras jomā, veicinot skatuves mākslas, dažādu 
dejas virzienu, teātra un vizuālās mākslas popularizēšanu un 
veidojot vidi radošu cilvēku-personību izaugsmei, izpausmei un 
attīstībai, kā arī sekmējot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Uz 
sarunu aicinājām tās valdes locekli Lindu Dioro.  
 
Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās “Dioro Art?”? Cik gadus 
darbojas biedrība?  Kā dzima ideja par šādas biedrības 
dibināšanu? Kāpēc biedrībai izvēlēts vārds “Dioro Art”, ko tas 
nozīmē?  
Biedrība radās pēc pirmā Covid-19 viļņa 2020. gadā. Pirmās mājsēdes 
laikā, kad tika liegta visu radošo aktivitāšu darbība – palikām bez 
teātriem, dejām, mūzikas, vizuālās mākslas nodarbēm, ārkārtīgi akūti 
varēja sajust, cik ļoti tas viss tomēr ir nepieciešams. Attālināts darbs 
daudzās nozarēs var atrisināt izdzīvošanu, taču, lai aizpildītu kultūras 
un radošo hobiju jomu, ir nepieciešams kaut kas daudz vairāk. Krīzes 
var nākt un iet, var būt praktiskas un ekonomiskas grūtības, taču 
mākslas potenciāls cilvēkiem ir ielikts kopš dzimšanas, un tam ir jābūt 
laikam un vietai, kur izpausties. Nosaukumam “Dioro Art” ir tieša 
saistība ar biedrības galveno dibinātāju un idejas autori – mani, Lindu 
Dioro. Biedrības dibināšana bija solis, lai sniegtu radošu patvērumu 
cilvēkiem, vietu mākslai bez noteikumiem - nolikumiem, 

profesionālām prasībām. 
 
Kādas ir galvenās “Dioro Art” darbības jomas?  
Primārā joma šobrīd ir deju un kustību teātra “Dioro Art” darbība. Caur deju teātri un arī dažādiem citiem deju pasākumiem 
biedriem un interesentiem tiek nodrošināta aktīva darbošanās brīvajā laikā un iespēja radoši attīstīties. 
Deju un kustību teātris “Dioro Art” veidots ar domu apvienot visdažādākos cilvēkus, kas mīl dejot, grib to izjust, vairāk nekā 
apmeklējot deju nodarbības ierastā formātā dažādās deju studijās. Papildu deju soļu apgūšanai caur aktiermākslas un 
improvizācijas vingrinājumiem var ļoti daudz atklāt par sevi, iziet no ierastās komforta zonas. Turklāt tas tiešām apvieno 
domubiedrus. Deju apguve var būt sarežģīta, bet kopīgā jautrība un savstarpējais kolektīva atbalsts ir vienkārši fenomenāls. 

INTERVIJA 

Foto no biedrības ”Dioro Art”  krājuma  
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Cik daudz biedru jeb iesaistīto darbojas biedrībā?  

Biedrībā aktīvi darbojas ap padsmit biedru, taču mēs esam vēl jauns un augošs 
“organisms”. Starp biedriem ir profesionāli sporta deju dejotāji, savukārt deju 
teātrī pamatā darbojas cilvēki, kas vienkārši mīl dejot, vienmēr ir to gribējuši, un 
nav svarīgi, vai kādam ir divas “kreisās kājas”, kāda ir laumiņa vai Gendalfs. 
Visiem ir vieta un iespēja. Galvenais ir nākt un ļauties procesam. Ir interesenti, 
kas izmēģina dalību deju teātra mēģinājumos, un ļoti ceru, ka ar laiku mēs būsim 
skaitliski daudz, turklāt katrs ar savu spilgtu individualitāti un vienlaikus 
attīstīsim spēju darboties kā vienam veselumam. 
 
Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir tās lietas vai pasākumi, par kuriem ir 
patiess prieks un gandarījums?  
Gandarījums ir par to, ka mēs esam. Par to, ka neskatoties uz sākumu no nulles 
pašā nepiemērotākajā krīzes laikā, mēs radāmies, darbojamies, cik tiek ļauts, un 
augam gan skaitliski, gan radošajā izpildījumā. 
 
Kā klājas šajā neparastajā – Covid-19 pandēmijas – laikā?  
Mūsu darbības sākuma gadi ir tieši Covid gadi, un, protams, tas ir kā amerikāņu 
kalniņos. Divas nedēļas pēc pirmo nodarbību izsludināšanas 2020. gada nogalē 
sekoja otrā mājsēde, nācās visu atlikt. Faktiski darboties varējām uzsākt tikai 

2021. gada pavasarī, ko arī izmantojām. Tā mēs līdz šim dzīvojam - no ierobežojumiem līdz ierobežojumiem. Fakts, ka spējam 
turēties un augt, liecina, ka mums ir potenciāls un pēc krīzes mēs būsim tikai stiprāki un labāki. 
 
Kādi ir 2022. gada jeb tālākas nākotnes plāni, kas iecerēts tuvākā vai tālākā nākotnē? 
Mūsu laiks tikai sākas, un 2022. gads varētu būt tas gads, kad sākam sevi parādīt plašākai publikai. Šajā gadā kā lielākais 
pasākums ir plānots deju koncerts “Destination”, kura norise plānota koncertzālē “Palladium” un kurā piedalīsies Latvijas 
spēcīgākie sporta deju dejotāji un arī biedrības dejotāji – amatieri. Biedrība ir viens no šī koncerta organizētājiem, un, cerams, 
tas beidzot notiks, jo jau 2 gadus tika atcelts Covid ierobežojumu dēļ. Tāpat ir idejas par citiem pasākumiem, un jau notikušas 
sarunas par sadarbību ar citu žanru pārstāvjiem, piemēram, dziedātāju Aneti Porgu, ar ko kopā šī gada pavasarī vēlamies 
organizēt dienu, kad ļaut mūsu mākslai iet Rīgas ielās un priecēt cilvēkus ar saviem priekšnesumiem. 
Jebkurā gadījumā turpināsim darboties, strādāt pie mūsu prasmēm un radoši izpausties. Nākotnē plānots gatavot jau 
pilnvērtīgas deju izrādes, lai ar tām priecētu skatītāju un ļautu visiem redzēt, ka jebkuram ir iespēja jebkurā dzīves posmā uzsākt 
aktīvi radoši darboties, pat ja viņa dzīves ceļi nekad nav gājuši mākslas virzienā. 
 
Priecājamies, ka izmantojat savām aktivitātēm NVO nama telpas. Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts Jūsu 
biedrībai?  

Šis atbalsts ir nenovērtējams, jo faktiski tas mums ļauj būt. Mākslas darbība 
īpaši jauniem kolektīviem un amatieriem vienmēr ir saistīta ar izdzīvošanas 
grūtībām. Biedrības vārdā vēlos teikt milzīgu paldies par iespēju, un ceram uz 
turpmāku sadarbību. 
 
Linda, ko Jums sniedz darbošanās šajā organizācijā?  
Biedrībā esmu kopš dibināšanas, un tās darbība ir platforma, kurā es vēlos 
nodot citiem savas ilggadēji iegūtās zināšanas un prasmes un radoši virzīt.  
Katrs biedrs, katrs deju teātra dalībnieks ir kā nenoslīpēts dārgakmens – katrs 
savādāks un katrs unikāls, kuram vēlos palīdzēt atklāties. Darbojoties kā deju 
teātra deju pasniedzēja un horeogrāfe, vēlos radīt kaut ko jaunu, neparastu 
un veidot kolektīvu ar savu īpašo vidi un odziņu. 
 

Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu  NVO pārstāvjiem?  
Novēlu būt, darīt un nepadoties, īpaši par spīti Covid un krīzēm. NVO ar savu darbošanos ir vistuvāk cilvēciskajai būtībai un spēj 
sniegt to, kas ir ārpus formālu un profesionālu institūciju darbības jomas. Tās ir radošās mājas ļoti daudziem, tādēļ par visām 
varēm ir jāizdzīvo! 
 
Paldies par sarunu!   
 
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

Foto no biedrības ”Dioro Art”  krājuma  

”Dioro Art” nodarbība NVO namā   
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23. FEBRUĀRIS     
 

Trešdien, 23. februārī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 notiks, 
NVO nama rīkots, atkārtots 
tiešsaistes seminārs “Darba 
attiecības NVO”.   
 

Semināru vadīs lektore Jadviga Neilande, nodokļu un 
grāmatvedības konsultante.  
 
Semināra programmā:  

• Darba līguma noslēgšana; 

• Darba kārtības noteikumi; 

• Rīkojumi; 

• Vidējās algas aprēķināšana; 

• Slimības naudas aprēķināšana; 

• Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas;  

• Kompensācijas. Vai tā apliek ar nodokļiem? 

• Darba stundu uzskaite;  

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksu 
piemērošanas metodes dažādos gadījumos;  

• Izmaksa autoriem;  

• Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus? 

• Virsstundas; 

• Pārtraukumi; 

• Apmaksa svētku dienās un brīvdienās; 

• Darba laiks pirms brīvdienām; 

• Nakts darbs; 

• Summētais darba laiks;  

• Maiņu darbs;  

• Ieturējumi no algas;  

• Atvaļinājuma naudas noteikšana;  

• Papildatvaļinājumi;  

• Atvaļinājumu kompensācija;  

• Bērna kopšanas atvaļinājumi.  
 
Reģistrēšanās semināram līdz 22. februārim: 
https://ej.uz/darbaatt  

 
2. MARTS   
 

Trešdien, 2. martā  no plkst. 
14.00 līdz plkst. 17.00 
notiks, NVO nama rīkots, 
tiešsaistes seminārs 
“Biedrību un nodibinājumu 
pamatdokumenti, izmaiņas 
dokumentos, to fiksēšana 
un reģistrācija”. 

 
Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku 
nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas 
augstskolās.   
 

Seminārā pamatā tiks skatīti jautājumi par biedrību un 
nodibinājumu sagatavotajiem dokumentiem, kurus 
nepieciešams iesniegt Uzņēmumu reģistrā izmaiņu 
reģistrēšanai.  
 
Lai iesniegtu dokumentus reģistra iestādei, semināra 
dalībnieki tiks iepazīstināti ar sapulces sasaukšanas 
kārtību un pieņemtu lēmumu noformēšanas prasībām, 
kāda ir kārtība, ja nepieciešams mainīt valdi vai statūtus. 
Vēl aizvien aktuāls ir jautājums par patiesā labuma 
guvēju biedrībā, kāda informācija ir jānorāda 
pārreģistrācijas dokumentos. Klātesošie uzzinās aktuālo 
informāciju par darbu attālinātā režīmā. 
 
Tāpat tiks skatīti jautājumi par jaunas biedrības 
dibināšanai nepieciešamajām darbībām un 
dokumentiem, kas nepieciešami, lai biedrību reģistrētu 
Uzņēmuma reģistrā kā juridisku personu. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 

 
9. MARTS   
 

Trešdien, 9. martā  no 
plkst. 14.00 līdz plkst. 
17.00 notiks, NVO nama 
rīkots, atkārtots 
tiešsaistes seminārs 
“Digitālās komunikācijas 
līkloči NVO 
popularizēšanā”.  

 

Semināru vadīs lektore Kristīne Tjarve, komunikācijas 
profesionāle, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, 
mācībspēks Latvijas augstskolās. 
 
Seminārā “Digitālās komunikācijas līkloči NVO 
popularizēšanā” dalībniekiem būs iespēja iepazīt jaunākās 
digitālās komunikācijas tendences 2022. gada sākumā, 
kurus komunikācijas kanālus izmantot komunikācijā ar 
organizāciju mērķauditorijām. Lektore pastāstīs arī par 
mērķauditoriju paradumiem dažādās komunikācijas 
platformās.  
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.integracija.riga.lv 
 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/darbaatt
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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16. MARTS   
 

Trešdien, 16. martā  no plkst. 
14.00 līdz plkst. 17.00 notiks 
NVO nama rīkots, tiešsaistes 
seminārs “Emocionālā 
labsajūta un psiholoģiskā 
noturība mājbūšanas 
apstākļos”. 

 
Semināru vadīs Andra Šulce, Eiropas sertifikāts 
transpersonālajā psihoterapijā (EUROTAS), 
transpersonālais konsultants, koučs, augstākā līmeņa 
vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi korporatīvajā 
biznesā. 
 
Nenoteiktība, jaunās dzīves tendences, ilgstošs stress un 
izolēšanās - tas viss uzliek lielu slodzi jau tā mūsu, ne 
vienkāršajai dzīvei, kas rezultējās pastāvīgā nogurumā, 
enerģijas izsīkumā un izdegšanā. Kā saglabāt savu 
emocionālo labsajūtu, turpināt darboties aktīvi un dzīvot 
pilnvērtīgi? 

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

 
7. APRĪLIS   
 
Ceturtdien, 7. aprīlī  no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 notiks, 
NVO nama rīkots, tiešsaistes seminārs “NVO gada pārskats 
par 2021. gadu”. 
 
Semināru vadīs nodokļu un grāmatvedības konsultante 
Sandra Laķe. 
 
Semināra programmā:  

• Kas ir NVO gada pārskats un kā to sagatavot?  

• Obligāti sagatavojamās gada pārskata sastāvdaļas; 

• NVO saistošais nodokļu regulējums un tā izmaiņas 

2021. un 2022. gadā; 

• Praktiskie piemēri tiks kārtoti Microsoft Excel vidē, 

būs pieejama sagatave.  

Semināra dalībnieki saņems praktiskus ieteikumus, kā 
sagatavot NVO gada pārskatu par 2021. gadu. Aktīvai dalībai 
seminārā ieteicams līdzdarboties datorā ar Microsoft Office 

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

 
 
     
 

 
 
 
MEKLĒ RISINĀJUMUS IMIGRANTU SIEVIEŠU 
IEKĻAUŠANAI DARBA TIRGŪ 
 

No 2021. gada 1. novembra 
biedrība „Patvērums „Drošā 
māja”” kopā ar sadarbības partneri 
“FEMXA FORMACION” no Spānijas 
ir uzsākusi īstenot projektu “WIN – 
Women in Need”. Projekta ietvaros 

tiks meklēti risinājumi, lai pēc iespējas ātrāk un vieglāk 
notiktu imigrantu sieviešu iekļaušanās darba tirgū.  Tāpēc 
īstenojot dažādas projekta aktivitātes, tiks izstrādāts 
mobilais rīks, kas ļaus tādai viegli ievainojamai cilvēku 
grupai kā imigrantu sievietēm apgūt dažāda veida 
informāciju un paaugstināt projekta dalībnieku zināšanu 
līmeni darbā ar dažādiem digitālajiem rīkiem. 
 
Lai izstrādātu pēc iespējas noderīgākus atbalsta resursus, 
pašlaik biedrība veic aptauju par to, kādi ir sieviešu ikdienas 
ieradumi, darbojoties ar digitālajām ierīcēm.  
 
Sīkāku informāciju var atrast biedrības mājas lapā 
www.patverums-dm.lv  

 
TAPS TAKTILAIS BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS 
 

“Fonds “Nāc līdzās!”” ir uzsācis 
projektu par taktilā objekta – 
miniatūra Brīvības pieminekļa 
izveidi bronzā un novietošanu 
netālu no lielā Brīvības 
pieminekļa. Brīvības piemineklis 
ir mūsu valsts simbols un 
apliecinājums mūsu neatkarībai 
un brīvībai, tāpēc tam jābūt 
pieejamam arī neredzīgiem un 
vājredzīgiem cilvēkiem.  

 
Fonds ir saņēmis konceptuālu atbalstu projekta uzsākšanai 
no Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes. Ir 
izveidota projekta radošā komanda, kurā strādā tēlnieks 
Ivars Miķelsons, arhitekte Ilze Rukmane-Poča, Brīvības 
pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes priekšsēdētājs 
Valdis Zatlers un “Fonda “Nāc līdzās!”” valdes 
priekšsēdētāja un idejas autore Sarma Freiberga. 
Pieminekļa atklāšana paredzēta 15. oktobrī, kad Pasaulē 
atzīmē Baltā spieķa dienu. 

 
Taktilā Brīvības pieminekļa izveidei, tāpat kā K.Zāles Brīvības 
piemineklim, tiks vākti ziedojumi. Aicinām ikvienu, savu 
iespēju robežās, atbalstīt ieceri ar ziedojumu!  
 

NVO  ZIŅAS    

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
http://www.patverums-dm.lv/
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Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai www.naclidzas.lv vai 

https://www.facebook.com/NacLidzas/  
 

LAPAS AICINA NVO AIZPILDĪT ANKETU PAR 
STARPTAUTISKO SADARBĪBU UN IAM IEVIEŠANU 

 
Biedrība "Latvijas 

Platforma 
sadarbības 

attīstībai" (LAPAS), 
kā ārlietu jomā 
strādājoša NVO 
apvienība, aicina 

līdz 2022. gada 4. martam ikvienu Latvijas NVO veltīt brīdi 
aptaujas aizpildīšanai. Aptaujas mērķis ir apzināt situāciju 
par Latvijas NVO starptautisko sadarbību un uzzināt NVO 
vērtējumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanas 
procesam Latvijā. 
 
Aptaujas anketai ir divas daļas – 1) par Jūsu organizācijas 
starptautisko sadarbību un 2) par IAM ieviešanas detalizētu 
progresa novērtējumu un uzraudzību. Saite uz aptaujas 
anketu - https://forms.gle/jZowMAUsdmLJfgDn8  
 
Aptaujas rezultāti palīdzēs LAPAS ikdienas darbā, kā arī būs 
vērtīgs materiāls Ārlietu ministrijai Latvijas situācijas un 
resursus apzināšanā saistībā ar Latvijas kandidēšanu ANO 
padomē. Tāpat aptaujas dati būs nozīmīgs resurss NVO IAM 
ieviešanas progresa ziņojumam, kuru izstrādā LAPAS. Tas 
būs blakusziņojums Nacionālajam ziņojumam, kuru 2022. 
gada jūlijā prezentēs ANO Augsta līmeņa politikas forumā 
Ņujorkā. 
 
Vairāk informācijas - https://lapas.lv/lv/aif/aptauja-par-

iam-ieviesanu/.  

 

AICINA IZLASĪT INFORMATĪVO RAKSTU 
"BEZNOSACĪJUMU PAMATIENĀKUMU IETEKME UZ 
ZAĻO KURSU" 

  
Projekta ”Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
„Beznosacījumu pamatienākumu 
ieviešana visā ES” aktualizēšana 
Latvijā” īstenotāji - biedrība 
„Vecdaugavieši - ir sagatavojuši 
informatīvu rakstu "Beznosacījumu 
pamatienākumu ietekme uz Zaļo 

kursu" un aicina to izlasīt. Patlaban norisinās parakstu 
vākšana Eiropas pilsoņu iniciatīvai “Beznosacījumu 
pamatienākumu ieviešana visā ES” (https://lv.eci-
ubi.eu/), tādēļ ir būtiski sabiedrībai uzzināt pēc iespējas 
vairāk par to, kas ir beznosacījumu pamatienākumi un kā 
tie ietekmē sabiedrību. Šajā, pēc skaita astotajā, rakstā 
akcentēta beznosacījumu pamatienākumu ietekme uz 
Eiropas Savienības noteikto Zaļo kursu. 

 
Eiropas pilsoņu iniciatīva tika sākta, lai mudinātu ES 
sabiedrību vairāk iesaistīties Savienības politiskajā dzīvē. 
Savācot miljonu parakstu, pilsoņi var likt Eiropas Komisijai 
apsvērt iespēju sagatavot kādu noteiktu jomu 
reglamentējošu tiesību aktu un Komisija lems par turpmāko 
rīcību. 
 
Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienaku
mi  

 
AICINA ORGANIZĀCIJAS UZ TIKŠANOS PAR 
INFORMATĪVO KAMPAŅU ĪSTENOŠANU 
 

Ceturtdien, 24. februārī no 
plkst. 13.00 līdz 14.30 notiks 
domapmaiņa par tēmu: 
informatīvo kampaņu 
īstenošana. Pieteikšanās līdz 
23. februārim, 

aizpildot pieteikuma anketu. 
 
Aicina organizācijas, kuras plāno piedalīties tikšanās reizē, 
sagatavot īsu prezentāciju/stāstījumu, iepazīstinot ar 2022. 
gadā plānotajām informatīvajām kampaņām un to 
tematiku, laika rāmi un citu nozīmīgu informāciju.  
 
Šīs tikšanās notiek pēc biedru ierosinājuma, bet tajās 
piedalīties aicināts  ikviens, kas 2022. gadā īstenos 
pasākumus vai aktivitātes kādā konkrētā jomā vai tematikā, 
par kuru notiek tikšanās/domapmaiņa. Tikšanos mērķis - 
veicināt tīklošanos, informācijas apmaiņu un sadarbību.  

Plašāk: https://ej.uz/infkampanas  
 

“JCI LATVIA” AICINA UZ FOTOORIENTĒŠANĀS 
SPĒLI 
 

19. martā biedrība “JCI Latvia” 
aicina pievienoties jautrā, 
pārsteigumiem bagātā 
fotoorientēšanās spēlē "Dark 
Story "Gangsteris kaimiņos"". 

Fotoorientēšanās spēle sāksies plkst. 12.00. 
 
Šoreiz, izzinot Vecrīgu, būs jāiedomājas, ka esi tās 
iedzīvotājs, kurš kopā ar kaimiņiem dodas meklēt gangsteri, 
kurš vēlās naktīs uzglūn no tumšiem stūriem un vietējiem 
iedzīvotājiem neļauj baudīt Vecrīgas idilli. Kaimiņiem šī 
gangstera izgājieni ir apnikuši, tāpēc viņi nolēmuši paši 
atrisināt šo mistēriju un uzzināt, kurš ir ļaundaris.  
 
Spēlē var piedalīties kā individuāli, tā komandās. 
Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija:  
https://forms.gle/eruVBM8Fe2JkcVKk7  

http://www.naclidzas.lv/
https://www.facebook.com/NacLidzas/
https://forms.gle/jZowMAUsdmLJfgDn8
https://lapas.lv/lv/aif/aptauja-par-iam-ieviesanu/
https://lapas.lv/lv/aif/aptauja-par-iam-ieviesanu/
https://lv.eci-ubi.eu/
https://lv.eci-ubi.eu/
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienakumi
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienakumi
https://forms.gle/hEpBR6JGMYzaMNZg9
https://ej.uz/infkampanas
https://forms.gle/eruVBM8Fe2JkcVKk7?fbclid=IwAR0jT9JSX81gM1q7AxqzDC357LP5ee7L4fW8TTB9mAfIwtPmbK5LTR6JZBY
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JAUNIEŠUS AICINA PIETEIKTIES RŪPNĪCĀ!  
 
Latvijas Platforma Attīstības 
Sadarbībai (LAPAS) aicina 
pieteikties aktīvus (un tādus, 
kas vēl tikai meklē iespējas būt 
aktīviem) jauniešus, kuriem 
RŪP! Jau martā LAPAS atklās 
RŪPnīcu jeb pilnajā 
nosaukumā Attīstības 
Iniciatīvu Rūpnīcu 20 
jauniešiem.  
 
RŪPnīcas ražošanas grafiks 
nākamā pusgada laikā 

sadarbībā ar jauniešiem no Islandes, nozares ekspertiem un 
lēmumpieņēmējiem paredz dziļāk pētīt svarīgākās attīstības 
tēmas, definēt nepieciešamās izmaiņas un radīt jaunas 
attīstības iniciatīvas 
 
Ja esi vai zini jaunieti, kam RŪP, un, kas vēlas strādājot pie 
apkārtējās vides attīstības, gaidīsim tieši tavu vai tev zināmā 
aktīvā jaunieša pieteikumu līdz 01.03.2022. Pieteikšanās 
saite: https://forms.gle/5SZhraTn3M2Pm62h6 

 
Vairāk informācijas – https://lapas.lv/lv/aif/rupnica/  

 

MEKLĒ KLIMATA VĒSTNIEKUS 2022 
 

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā 
ar uzņēmumu “Tetra Pak” aicina 
pieteikties konkursam “Klimata 
vēstnieks 2022”. Konkurss ik gadu 
tiek organizēts, gaidot lielāko 
vides akciju pasaulē — Zemes 
stundu.  
 

Konkursa mērķis ir popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu 
un godināt cilvēkus, kuri savā ikdienā veic ieguldījumu vides 
problēmu risināšanā un rosina sabiedrību sekot savam 
piemēram. Konkursa uzvarētāji tiks pasludināti tiešsaistē 
Zemes stundai veltītā pasākumā 26. martā. 
 

Pieteikšanās izsludināta divās nominācijās: videi draudzīga 
dzīvesveida vēstnieks un videi draudzīga dzīvesveida 
vēstnieks sabiedrībā. Konkursā var pieteikties vai tikt 
pieteikts ikviens Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš pats piekopj 
videi draudzīgu dzīvesveidu vai kurš ir guvis būtiskus 
panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā, iesaistot 
līdzcilvēkus savā pašvaldībā, darbavietā, skolā vai citviet. 
 
Pieteikties klimata vēstnieka konkursam var līdz 2022. 
gada 6. martam (ieskaitot) 
vietnē  ej.uz/klimatavestnieks2022 
 

PADOMI, KĀ DROŠI IEPIRKTIES VEIKALĀ 
PANDĒMIJAS LAIKĀ  
 

Biedrība “Latvijas Sarkanais 
Krusts” sadarbībā ar 
Starptautisko Sarkanā Krusta un 
Sarkanā Pusmēness federāciju 
sagatavojusi informatīvu 
materiālu par to, kā droši 
iepirkties klātienē, ja iepirkšanās 
tiešsaistē nav iespējama.  

 
Informatīvajā materiālā apkopoti vairāki padomi, kā 
pasargāt sevi un citus, iepērkoties un atrodoties 
tirdzniecības vietās.  
 

Materiāls lejupielādei pieejams ŠEIT! 

 
 
 
 
 

RĪCĪBAS PROJEKTU KONKURSS 
 

Jau no 2020. gada 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.  

 
Projektus var iesniegt nepārtraukti līdz 2023. gada 28. 
februārim vai kamēr ir pieejams finansējums šo projektu 
īstenošanai. Nākamā ieplānotā 
vērtēšana: 02.04.2022. projektiem, kuri būs iesniegti līdz 
01.04.2022.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/ricproj  
 

AICINA NVO PIETEIKT IDEJAS GRŪTĪBĀS 
NONĀKUŠO CILVĒKU ATBALSTAM 
 

Borisa un 
Ināras 

Teterevu 
fonds 

turpina 
atbalsta 

programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam 
saimes galdam” (www.saimesgaldam.lv). Dalībai projektu 
konkursā ir aicinātas visu Latvijas reģionu bezpeļņas 
organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem 
cilvēkiem veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai 

PROJEKTU KONKURSI      

https://forms.gle/5SZhraTn3M2Pm62h6
https://lapas.lv/lv/aif/rupnica/
http://ej.uz/klimatavestnieks2022
https://www.redcross.lv/uploads/2022/02/covid_padomi-lai-iepirksanas-butu-drosa-1_compressed.pdf
https://ej.uz/ricproj
http://www.saimesgaldam.lv/
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sev un līdzcilvēkiem. Projektu idejas var iesniegt līdz 31. 
martam. 
 
Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un 
dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu 
piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo 
dārzu apstādīšanai. Vasarā organizēs konsultācijas 
ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas 
uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 
 
Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv 
 

ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU NVO 
PROGRAMMA  
 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir 
sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš:  2022. gada 15. marts.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/ziemelvalst  
 

 
 
 
NVA AICINA ARĪ NVO PIETEIKTIES SUBSIDĒTO 
DARBAVIETU IZVEIDEI 
 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus 
pieteikties subsidēto 
darbavietu izveidei Eiropas 
Sociālā fonda projekta 

„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir 
iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam 
vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās 
nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus 
NVA filiāles pieņem no 2022 .gada 7. februāra līdz 2022. 
gada 31. decembrim.  

 
Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam 
bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā 
bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā 
darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba 
devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas 
pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams.  
  
Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti, 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, 
pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības.  
  
Plašāka informācija: https://ej.uz/nvadarbavietas  

 

AICINA RĪDZINIEKUS IZMANTOT IESPĒJAS APGŪT 
JAUNAS PRASMES 

Projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide" īstenošanas laikā jau 
vairāki tūkstoši rīdzinieku ir 
izmantojuši iespēju iesaistīties 

ES fondu izglītības projektā, pilnveidojot savas prasmes un 
apgūstot jaunas zināšanas.  
Konsultācijas par projektu rīdziniekiem pieejamas pa tālruni 
67105579 vai e-pastu: sandra.cirule@riga.lv.  
 
Pieteikšanās projekta 7. kārtai var līdz 24. februārim. 
 
Detalizēta informācija par projektu pieejama 
www.macibaspieaugusajiem.lv  
 
 

APVIDVĀRDU TALKĀ AICINA DĀVINĀT VALODAI 
SAVA NOVADA VĀRDUS 
 
LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju aicina piedalīties Apvidvārdu talkā, lai 
visi kopā sarūpētu skaistu tautas dāvanu Jāņa Endzelīna 
150. dzimšanas dienai. Jāņa Endzelīna devumu valodu 
daudzveidības veicināšanā ir novērtējis arī UNESCO, 
iekļaujot viņa 150. gadadienu UNESCO svinamo dienu 
kalendārā 2022.–2023. gadam. 
 
Apvidvārdu talkā aicinātas piedalīties izglītības iestādes, 
bibliotēkas, muzeji, tūrisma informācijas centri, nevalstiskās 
organizācijas un citas institūcijas, kā arī ikviens interesents 
un aktīvistu grupas. 
 
Apvidvārdus ikviens būs aicināts reģistrēt īpaši izveidotā 
datubāzē, kas būs pieejama papildināšanai no 2022. gada 
22. februāra.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/apvidvarditalka   

 
CELIES, POSIES, IESAISTIES – LIELĀ TALKA ŠOGAD 
30. APRĪLĪ! 
 

Aicinot sabiedrību rūpēties par 
vides sakopšanu, atveseļošanu un 
labiekārtošanu, šī gada 30. aprīlī 
jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā 
norisināsies Lielā Talka. Tās 
ietvaros ikviens Latvijas 
iedzīvotājs aicināts veikt 
sakopšanas un labiekārtošanas 

darbus gan savas mājas, gan pašvaldības teritorijā.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/talka2022  

 

NODERĪGI NVO      

http://www.teterevufonds.lv/
https://ej.uz/ziemelvalst
https://ej.uz/nvadarbavietas
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://ej.uz/apvidvarditalka
https://ej.uz/talka2022
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Aicina atzīmēt NVO dienu! 
 

Šogad, 27.februārī, jau trīspadsmito 
reizi pasaulē atzīmēs Starptautisko 
Nevalstisko organizāciju (NVO) dienu 
(World NGO day), kas ir veltīta 
organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai 
visā pasaulē, lai izceltu darbu kopējam 
labumam, līdzcilvēku dzīve kvalitātes 
uzlabošanai, kā arī valstu attīstībā, un 
ilgtspējīga miera nodrošināšanā. 
Nevalstisko organizāciju oficiāla 
atzīšana notika pirms septiņdesmit 
viena gada, kad Apvienoto Nāciju 

Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, taču Vispasaules NVO dienas 
iniciatīva aizsākās 2009. gadā Latvijā, kuru iniciēja Mārcis Liors Skadmanis un “Latvijas Pilsoniskā alianse”.  
 
“Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina arī Latvijas NVO un to atbalstītājus iesaistīties NVO dienas svinēšanā. Lūk, daži ieteikumi, kā 
atzīmēt šo svinību dienu:  

✓ Organizēt tiešsaistes intervijas ar vietējiem vai starptautiskiem NVO vadītājiem un līderiem savas organizācijas sociālo 

tīklu kontos;  

✓ Sarīkot virtuālo konferenci un kopīgot to sociālajos tīklos;  

✓ Rīkot informatīvas kampaņas, stāstot par savas organizācijas darbu un mērķiem sadarbībā ar reģionālajiem un 

nacionālajiem medijiem;  

✓ Rīkot pasākumus, iepazīstinot ar savas organizācijas darbību, aicinot kļūt par jaunu biedru, brīvprātīgo, atbalstītāju vai 

filantropu;  

✓ Organizēt ziedošanas kampaņu;  

✓ Sarīkot balvas pasniegšanu NVO aktīvistiem, lai pateiktos cilvēkiem, kas iesaistīti nevalstiskajā sektorā; 

✓ Organizēt virtuālo hakatonu par organizācijai aktuālām tēmām un problēmām;  

✓ Sadarbībā ar savas apkārtnes skolām un citām izglītības iestādēm, organizēt Vispasaules NVO dienu pasākumus 

skolēniem un studentiem, lai pastāstītu plašāk par nevalstisko organizāciju darbību un iespējām iesaistīties.  

✓ Apliecināt publiski, ka esi daļa no NVO saimes, sociālajos tīklos izmantojot mirkļbirku #WorldNGODay (#NVOdiena). 

Iedvesmosim citus, stāstīsim par savas organizācijas veiksmēm, paveiktajiem darbiem vai radīsim jaunas iniciatīvas! 
Dalieties ar saviem pasākumiem, notikumiem un iniciatīvām, ko plānojat veikt NVO dienā, iesūtot informāciju -  
alianse@nvo.lv !  

 
  

__________________________________________________________ 

 

SEKOJIET LĪDZI  NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

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

 
Jautājumos par NVO nama darbību aicinām sazināties:  

E-pasts: nvonams@riga.lv  

Tālrunis: 67848902 

27. FEBRUĀRIS – STARPTAUTISKĀ NVO DIENA!    
 

mailto:nvonams@riga.lv

