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Novembra NVO nama ziņu numurā uz sarunu aicinām Ilgu Robežnieci,  
dokumentu un arhīva pārvaldības eksperti, kā arī biežu lektori NVO 
namā. Vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredze darbā ar 
nevalstiskajām organizācijām un to dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jautājumiem ļauj lektorei saskatīt organizāciju “sāpīgākās vietas” un 
papildināmās zināšanas.  

 
Šobrīd, kad piedzīvojam neparasto pandēmijas  laiku, raugoties no 
dokumentu pārvaldības  viedokļa, vai kas mainās NVO darbā? Kas 
šobrīd ir visaktuālākais organizācijām? 
Ja jāatbild uz jautājumu, kas šobrīd organizācijām ir visaktuālākais, tad 
varētu teikt, ka tā ir spēja strādāt integrētā dokumentu un arhīva 
pārvaldības vidē. Spēt strādāt ar dokumentiem dažādos nesējos –  
tradicionāli – papīra un ar e-dokumentiem dažādos tehniskos nesējos – 
audio, video, EDPS, datu bāzēs, CD, DVD u.c. Covid-19 pandēmijas laikā 
nākas strādāt attālināti un arvien vairāk radām dokumentus e-vidē. Kā 
to visu izdarīt ātri, viegli un bez lieliem riskiem, tas šobrīd būtu 
aktuālākais. 
 
Mūsdienās arvien biežāk tiek izmantoti elektroniskie dokumenti. 
Pavisam īsi, kas organizācijām par tiem jāpatur prātā, tik pat noteikti 
kā reizrēķins? 
Dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā ir tās pašas prasības, kas papīra 
dokumentiem. Tātad - radīt atbilstošu normatīvajam regulējumam 
dokumentu, kas var būt pierādījums un apliecinājums! Saglabāt to tādā 
veidā un tajā vidē, kur tas ir radīts. Uzskaitīt e-dokumentus, lai tos var 
atrast, saprast un uzticēties tiem visā to glabāšanas laikā. Izvēlēties 
atbilstošu formātu, datņu apjomu, paraksta veidu. Lai to varētu izdarīt  
- aprakstīt, kā to veikt! 
 

INTERVIJA 

Ilga Robežniece 
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Kā ar dokumentu arhivēšanu? Vai arī te NVO būtu lietderīgi zināt un ievērot kādas 
minimālās prasības?  
Ja esam dibinājuši organizāciju, tad tai ir noteikti mērķi, ko vēlamies sasniegt. 
Darbības, ko veicam jāfiksē arī dokumentos. Ja vēlamies tos saglabāt, kā vēsturiskas 
liecības par mūsu darbību, tad izvērtējam, ko un kā glabāsim. Daļa dokumentu ir 
tādi, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu finanšu pārvaldību un to glabāšanas 
termiņš nepārsniedz 10 gadus. No finanšu pārvaldības dokumentiem šobrīd tikai 
gada pārskatu ar pielikumiem mēs varētu saglabāt pastāvīgi. Savukārt, ja mums ir  
darbinieki, tad rīkojumus par darba tiesiskajām attiecībām un to reģistru, darba 
līgumus, vienošanos un to reģistru glabājam 75 gadus. Dokumentus, kuri saistās ar 
mūsu pamatdarbību, kur varam redzēt sasniegto, izmaiņas kādos procesos un kā šīs 
izmaiņas ietekmējušas kādas jomas attīstību, piemēram, īstenojam projektu, kura 
ietvaros esam panākuši uzlabojumus kādā jomā. Projekta pasākumus filmējam, 

fotografējam, bet pēc x gadiem konstatējam, ka šajos nesējos informāciju vairs nevar izmantot, jo nesējus nevar atvērt ar šī brīža 
tehniskajām iespējām. Fotogrāfijas nav atbilstoši aprakstītas, nesaprotam, kādu pasākumu liecības tās ir. NVO nav liels 
dokumentu apjoms, tāpēc pirms uzsākam projekta īstenošanu, nosakām, ko un kā saglabāsim. Neveidojam ”simtiem” kādu 
dokumentu kopiju, bet saglabājam oriģinālus. 
 
Diemžēl dokumentu izvērtēšana, arhivēšana un atbilstoša saglabāšana prasa teorētiskas zināšanas un praktiskas prasmes, un to 
nevar apgūt vienas nodarbības laikā. Kāds risinājums? NVO vienoties un izstrādāt kopējas vadlīnijas dokumentu un arhīvu 
pārvaldībā.  
 
NVO namā bieži vadāt seminārus, nupat arī konsultāciju dienā devāt padomus NVO pārstāvjiem. Ko esat novērojusi – kādas 
ir NVO pārstāvju zināšanas, vai ar gadiem tās kļūst plašākas un stabilākas? 
Esmu strādājusi  Latvijas Nacionālajā arhīvā -  veikusi uzraudzības darbu, konsultējot NVO  darbiniekus, un varu teikt, ka 
orientējos un saprotu dokumentu un arhīvu pārvaldību. Man ir bijusi arī iespēja piedalīties dokumentu un arhīvu pārvaldības 
normatīvo tiesību aktu izstrādes darba grupās, pati esmu sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus Nr. 749 “Kārtība, kādā 
nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ilgus gadus strādāju arī kā eksperts, kas piedalās 
izglītības iestāžu akreditācijas procesā, tas rada iespēju redzēt, ko un kā māca par dokumentu un arhīvu pārvaldību. Zināšanas 
un prasmes, kuras jāapgūst NVO, ir pakļautas tehniskā procesa straujai attīstībai. NVO darbojas dažādu jomu pārstāvji, kuriem 
var būt izcilas zināšanas jurisprudencē, medicīnā u.c., taču trūkst šo specifisko prasmju un zināšanu, kā arī pieredzes. NVO 
pārstāvju zināšanas nevar kopumā vērtēt, jo tas ir ļoti individuāli – ir NVO, kur  strādā cilvēki ar lielu pieredzi arī šajā jomā, bet 
vai ar gadiem tās kļūst plašākas un stabilākas - tas būtu atsevišķa pētījuma vērts?! 
 
Ko Jūs ieteiktu, kur vērsties pēc padoma vai kur meklēt informāciju, ja NVO rodas jautājumi par dokumentu pārvaldību, 
elektroniskajiem dokumentiem, arhivēšanu? 
Lai meklētu informāciju par dokumentu un arhīvu pārvaldību ieteicams: 

• pētīt un analizēt normatīvu regulējumu dokumentus, - arhīvu pārvaldībā, ierobežotas pieejamības informācijas 
aizsardzībā u.c.; 

• apmeklēt vebinārus, seminārus (vērst uzmanību uz lektora praktisko prasmju esību); 

• lasīt un analizēt drošus avotus - standartus, vadlīnijas  utml. 
Nepieciešamības gadījumā ieteicams piesaistīt šīs jomas ekspertu, lai izvērtētu vai dokumentu un arhīvu pārvaldības procesā 
tiek radīti atbilstoši dokumenti daudzveidīgos nesējos. Visu šo procesu var padarīt par viegli un ērti uzturamu. 

 
Ilga, zināms, ka arī pati esat NVO pārstāve. Kādā NVO esat iesaistījusies? Kādēļ tas Jums ir svarīgi? 
Jā, arī es esmu NVO pārstāve - Latvijas Arhīvistu biedrības biedre. Aktīvi šajā organizācijā nedarbojos, bet sekoju līdzi tur 
notiekošajām aktivitātēm, kuras saistītas ar Latvijas vēstures pētījumiem. Informāciju par arhīvā uzkrātajām Latvijas 
kinohronikām, filmām un fotogrāfijām interesenti var skatīties tīmekļvietnē publicētos video un foto. Tās ir dokumentālas 
pagātnes liecības, kuras ir saglabātas. Arī šodien radītais kādā brīdi būs pagātnes liecība par NVO darbību. Kāda tā būs, tas viss 
atkarīgs no mūsu prasmes šīs liecības saglabāt! 
 
Noslēgumā - šajā valsts svētku mēnesī, ko Jūs gribētu novēlēt NVO pārstāvjiem un rīdziniekiem?  
NVO pārstāvjiem un rīdziniekiem vēlu turēt sirdis atvērtas, lai tajās mājo mīlestība! Es vēlētos, lai mēs nezaudējam vēsturisko  
atmiņu par tiem cilvēkiem, kas mūsu Latvijas dēļ atdeva dzīvības. Un, protams, ilgu mūžu Latvijai - mūsu Tēvzemei!  
 
Paldies par sarunu!            Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

I.Robežniece vada NVO pārstāvjiem 
semināru tiešsaistē. 2021.g.  
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25. NOVEMBRIS, 2.DECEMBRIS   
 

25. novembrī un 2. decembrī 
no plkst. 15.00 līdz plkst. 
18.00 notiks NVO nama rīkotā 
tiešsaistes lekciju cikla 
“Digitālā vide NVO aktivitāšu 
organizēšanai” 3. un 4. 
nodarbība.   
 
Dalībnieku pieteikšanās 
semināru ciklam ir 
noslēgusies!  
 

 
 

8., 15. DECEMBRIS 

8. un 15. 
decembrī no 
plkst. 15.00 līdz 
18.00 notiks, 
NVO nama 
rīkots, praktisko 

tiešsaistes 
semināru cikls 
“Kas NVO jāzina 

par izmaiņām grāmatvedības likumā?”.  

Praktiskās nodarbības vadīs Linda Miezīte,  praktizējoša 
konsultante un pasniedzēja nodokļu, grāmatvedības 
finanšu un juridiskajos jautājumos. 

Līdz ar 2022. gada 1. janvāri spēkā stāsies jaunais 
Grāmatvedības likums un jaunas nodokļu izmaiņas, kas 
ietekmēs arī biedrību un nodibinājumu grāmatvedību.  
 
Praktisko semināru programmā:   

• Grāmatvedības likums un NVO. Kas mainās? 
• Grāmatveža pienākumi un funkcijas, kvalifikācijas 

atbilstība jaunā likuma prasībām. Vai NVO 
grāmatvedis var strādāt?  

NVO pārstāvjiem praktiskajās nodarbībās būs iespēja uzdot 
jautājumus un diskutēt par jaunajām izmaiņām. 

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

 
 
 
 

 
AICINĀM UZ RĪGAS UN VIDZEMES REĢIONA NVO 
PIEREDZES APMAIŅAS UN TĪKLOŠANĀS 
KONFERENCI 
 

Lai iepazīstinātu Rīgas NVO ar Vidzemes reģiona 
pašvaldību un NVO sadarbību, ceturtdien, 2021. gada 25. 
novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00 tiešsaistē notiks 
pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference.  
 
Tiešsaistes konferences ietvaros Rīgas un Vidzemes reģiona 
pašvaldību un NVO pārstāvji dalīsies pieredzē un labajā 
praksē par nevalstiskā sektora un pašvaldību sadarbības 
modeļiem, kopīgi īstenotajiem pasākumiem un partnerības 
stiprināšanu.  
 
Pasākuma ievadā, iepazīstinot ar NVO nama darbību un 
misiju, dalībniekus uzrunās RD Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta Kultūras pārvaldes Sabiedrības integrācijas 
un līdzdalības nodaļas NVO atbalsta sektora vadītājs 
Dzintars Koks.  
 
Ar Vidzemes reģiona NVO saimi, darbības pieredzi un NVO 
atbalsta aktivitātēm iepazīstinās nodibinājuma “Valmieras 
novada fonds” vadītāja Patrīcija Siliņa. Valmieras, Alūksnes, 
Gulbenes un Cēsu pašvaldību pārstāvji dalīsies sadarbības 
pieredzē ar šo novadu biedrībām un nodibinājumiem, 
stāstīs, kā veicina to darbības attīstību un kapacitātes 
stiprināšanu. Savukārt aktīvu biedrību pārstāvji Valmierā, 
Gulbenē, Cēsīs, Alūksnē un Apē prezentēs savus labās 
prakses piemērus – sasniegumus un pasākumus, ar kuriem 
lepojas. 
 

GAIDĀMIE PASĀKUMI 

 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
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Turpinājumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties 3 darba 
grupās, kurās varēs ieklausīties praktiķu pieredzē, apspriest 
un dalīties ar savu NVO pieredzes un iedvesmas stāstiem. 
Darba grupu “Pašvaldība un NVO – sadarbības iespējas un 
nozīme” vadīs biedrības “Jaunatnes organizāciju apvienība 
“IMKA Latvija”” vadītāja Gunta Kelle, “Ziedojumu piesaiste 
– iespējas un pieredze” – Aktīvo iedzīvotāju fonda pārstāvis 
Ansis Bērziņš un “Apkaimes vakar, šodien, rīt” vadīs 
“Bieriņu apkaimes attīstības biedrības” valdes loceklis 
Viesturs Silenieks.   
 
Konferences moderatore būs NVO un kopienu attīstības 
virzītāja, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja 
Inese Šubēvica.   
 
Virtuālās tikšanās gaitā klātesošie aicināti čatā dalīties ar 
pārstāvēto NVO nosaukumiem un kontaktinformāciju, lai 
veidotos iespēja savstarpēji iepazīties, sazināties un 
ierosme turpmākai draudzībai un sadarbībai. Dalībnieki, kas 
publicēs informāciju kontakttirgū, noslēgumā piedalīsies 
pārsteiguma balvas izlozē!  
 
NVO namā Rīgas un Latvijas reģionu savstarpējās pieredzes 
apmaiņas un tīklošanās konferences jau kļuvušas par 
ikgadēju tradīciju. 
 
Aicinām dalībai pasākumā iepriekš reģistrēties: 
https://ej.uz/konfvidzeme Konference notiks Zoom 
platformā. Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš 
tiks nosūtīta saite uz konferences platformu. 
 
Laipni aicinām visus interesentus – NVO,  pašvaldību 
pārstāvjus – pievienoties, lai izzinātu, kā Vidzemē NVO un 
pašvaldības rod kopīgu valodu, kādus pasākumus rīko un ko 
paveikuši! 
 
 

 
 
DALĪBA NVO SENIORU DZĪVĒ VAR IEŅEMT 
NOZĪMĪGU VIETU UN SNIEGT GANDARĪJUMU  
 

Oktobra izskaņā seniori 
pulcējās virtuāli - NVO nama 
organizētā tīklošanās 
pasākumā “Diena senioriem”. 
Tikās aktīvi seniori, kas 
darbojas NVO, lai pastāstītu 
par aktivitātēm, iespējām, 

paveikto un iecerēm organizāciju ietvaros. Pievienojās arī 
seniori, kas līdz šim nav  iesaistījušies NVO darbībā, lai 
uzzinātu, kādas ir seniorus apvienojošas NVO, un ko tajās 
var darīt. Pasākums bija veltīts tam, lai  seniori saņemtu 
ierosmi saturīgi pavadīt brīvo laiku un būt sabiedriski 
aktīviem.   

 
 

STIPRINA NVO KAPACITĀTI DARBAM AR BĒRNIEM 

UN JAUNIEŠIEM: KAPACITĀTES INKUBATORS 
 

Biedrība “Bērnu un 
jauniešu para sporta 
apvienība” īsteno jaunu 
projektu “Kapacitātes 
inkubators”, aicinot 
pievienoties jaunus 
dalībniekus biedrības 

organizētajās 
nodarbībās Rīgā un Ogrē. 
 
Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot “Bērnu un jauniešu 
para sporta apvienības” kompetenci un resursus, izveidot 
sistemātisku bāzi un izstrādāt vidēja termiņa rīcības plānu.  
Tiks izstrādāta arī, uz pētījumiem un konsultācijām balstīta,  
vispārējās fiziskās sagatavotības programma bērniem un 
jauniešiem ar kustību traucējumiem, lai viņu iesaiste 
sportiskās aktivitātēs būtu regulāra, nevis kampaņveida 
aktivitāte.  
 
“Bērnu un jauniešu para sporta apvienība” dibināta, lai 
iesaistītu bērnus un jauniešus ar invaliditāti sportiskās 
aktivitātēs, piekopjot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 
veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā, fizisko un psiholoģisko 
spēju attīstību, veselības uzlabošanu, pašapziņas un 
pašvērtējuma celšanu, pašizaugsmi un panākumu gūšanu.  
 
Plašāka informācija: “Bērnu un jauniešu para sporta 
apvienības” prezidente Nataļja Novikova -  tālr. 29474302, 
e-pasts: novikova@kompit.lv 
 
 

GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS KONFERENCE 2021 
 

2021. gada 26. 
novembrī no 
plkst. 13.00 līdz 
15.30 Latvijas 

Platforma 
attīstības 

sadarbībai 
(LAPAS) kopā 
ar sadarbības 

partneriem 
aicina uz 8. 

ikgadējo globālās izglītības konferenci – “TEPAT ĀRĀ: 
Globālā kompetencē balstīta rīcība”. Īpaša konferences 
uzmanība tiks pievērsta globālās kompetences lomai 
nevienlīdzības mazināšanā, sabiedrības noturības 
veidošanā un klimata taisnīguma nodrošināšanā. 
 

NVO  ZIŅAS    

ATSKATS 

https://ej.uz/konfvidzeme
mailto:novikova@kompit.lv
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Konference norisinās Globālās izglītības nedēļas ietvarā, kas 
ar virkni lokālu un starptautisku pasākumu norisinās visā 
Eiropā, kā arī ir viens no LAPAS 2021. gada rudens 
tematiskās kampaņas par ilgtstpējīgas attīstības mērķu 
ieviešanu “Mērķē attīstībā” pasākumiem. 
 
Sadarbības partneri: UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, 
LR Ārlietu ministriju, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāti, Daugavpils Universitātes 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas 
izglītības centru, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un 
Starpnozaru koalīciju Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ieviešanai. 
 
Konferences programma un reģistrēšanās pasākumam. 
 

“LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA” AKTIVITĀTES 
SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI PAR VAKCINĀCIJU 
PRET COVID-19  

Biedrība “Latvijas 
Sarkanais Krusts” 
īsteno projektu 
“Vakcinējies: esi 

drošībā”  ar mērķi 
paaugstināt sabiedrības informētību par vakcināciju 
pret Covid-19 un veicināt vakcinācijas procesu vairākos 
Latvijas reģionos. 
 
Projekta ietvaros aicina apmeklēt informatīvos 
pasākumus Zoom platformā: 

• 23.11.2021. plkst. 10.00 - 11.30 “Covid-19 
bērniem. Vakcinācija.” Semināru vadīs ģimenes 
ārsts, pediatrs Gundars Kuklis; 

• 25.11.2021. plkst. 18.00 - 20.00 “Rūpes par savu 
un līdzcilvēku veselību Covid-19 pandēmijas 
laikā.” Semināru vadīs VCA “Dzelzceļš” ģimenes 
ārste Jekaterina Āboliņa; 

• 02.12.2021. plkst. 10.00 - 11.30 “Atveseļošanās 
un vakcinācija pēc Covid-19 pārslimošanas”. 
Semināru vadīs fizioterapeite Sanda Ķimse. 

 
Lai pieteiktos uz informatīvajiem pasākumiem, lūdzam 
rakstīt uz e-pastu: vakcinacija@redcross.lv . 
 

AICINĀM IEPAZĪTIES AR JCI LATVIA TIEŠSAISTĒ  
 

2021. gada 24. 
novembrī no plkst. 
20.00 līdz 21.30 
tiešsaistē norisināsies 
pasākums “Vakars ar 
JCI Latvia” ar mērķi 
iepazīstināt ar 

organizācijas sniegtajām iespējām attīstīt sevi kā līderi šai 
mainīgajai pasaulei un videi.  

 
Ja esi jauns profesionālis, kurš meklē iespējas attīstīt savas 
līderības prasmes, lai veidotu veiksmīgāku karjeru, ja esi 
aktīvists, kas vēlas radīt pozitīvas pārmaiņas savā kopienā, 
ja tevi aizrauj starptautiskā vide un vēlies iepazīties un 
organizēt kopīgus projektus ar citiem “JCI” biedriem te, 
Latvijā, un plašajā pasaulē, tad Tev ir jābūt šajā pasākumā!  

 
24. novembra vakaru biedrības “JCI Latvia” biedri ir 
ieplānojuši, lai pastāstītu, kādas personiskās, profesionālās, 
sociālās un starptautiskās iespējas dod “JCI”. Kā saprast – 
vai esmu komandas spēlētājs, organizēts projektu vadītājs 
vai tomēr radošais gars? Vai šeit var atrast domubiedrus un 
biznesa partnerus?  

 

Piesakies dalībai pasākumā līdz 23. novembrim, aizpildot 
pieteikuma anketu šeit:  

https://zoom.us/meeting/register/tJEsfuisrDMsH9aYbH
N9d3grm9wgBu3Lx1wy?fbclid=IwAR2H7JIvV2oHzgateN
Yr__J9u0UhjhZ-wywFBIYUOseuFBfKKN6EtR5ylPg  

 

Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/jcilatvia/.  
 

LAPAS AICINA UZ DISKUSIJU PAR IAM IEVIEŠANU 
ORGANIZĀCIJĀS 
 

2021. gada 2. decembrī 
no plkst. 13.00 – 15.30 
biedrība “Latvijas 
Platforma attīstības 
sadarbībai” (LAPAS) 
aicina uz diskusiju cikla 
“Ilgtspēju būvējot. 
Latvija un Islande” otro 
diskusiju “IAM 
ieviešana publiskā un 
privātā sektora 
organizācijās”.  

 
Diskusijā piedāvājam iepazīties ar Islandes praksi – divām 
dažādām perspektīvām Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
ieviešanā publiskā un privātā sektora organizācijās. 
Pasākumā paredzēts arī diskutēt par veiksmīgāko IAM 
ieviešanas modeli Latvijā. 
 
Piedalīties aicināti uzņēmumu, pašvaldību, valsts pārvaldes 
un NVO teorētiķi, praktiķi un visi, kam interesē līdzdarboties 
šo tēmu attīstīšanā un ieviešanā. Diskusija notiks tiešsaistē  
platformā Zoom. Darba valoda – latviešu, tiks nodrošināts 
tulkojums no angļu valodas. 
 
Diskusijas programma un reģistrēšanās šeit.  

https://lapas.lv/lv/musu-darbi/globalas-izglitibas-konference-2021/
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/projekti/projekts-vakcinejies-esi-drosiba/
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/projekti/projekts-vakcinejies-esi-drosiba/
https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/projekti/projekts-vakcinejies-esi-drosiba/
mailto:vakcinacija@redcross.lv
https://zoom.us/meeting/register/tJEsfuisrDMsH9aYbHN9d3grm9wgBu3Lx1wy?fbclid=IwAR2H7JIvV2oHzgateNYr__J9u0UhjhZ-wywFBIYUOseuFBfKKN6EtR5ylPg
https://zoom.us/meeting/register/tJEsfuisrDMsH9aYbHN9d3grm9wgBu3Lx1wy?fbclid=IwAR2H7JIvV2oHzgateNYr__J9u0UhjhZ-wywFBIYUOseuFBfKKN6EtR5ylPg
https://zoom.us/meeting/register/tJEsfuisrDMsH9aYbHN9d3grm9wgBu3Lx1wy?fbclid=IwAR2H7JIvV2oHzgateNYr__J9u0UhjhZ-wywFBIYUOseuFBfKKN6EtR5ylPg
https://www.facebook.com/jcilatvia/
https://lapas.lv/lv/aif/ilgtspeju-buvejot-latvija-un-islande-i-otra-diskusija/
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ATVĒRTA PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA 

KAPACITĀTES PROJEKTU KONKURSĀ  

 
Līdz 2022. gada 17. 
janvāra plkst. 14.00 
Aktīvo iedzīvotāju 
fonda projektu 
tiešsaistes sistēmā 
Latvijas pilsoniskās 

sabiedrības 
organizācijas 

aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus 
organizācijas kapacitātes stiprināšanai.  
 
Konkursa ietvaros 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.  
 
Informatīvais seminārs par projektu konkursu: 2021. gada 
26. novembrī plkst. 14.00 Zoom platformā. Pieteikšanās 
līdz 26. novembra plkst. 10.00 
https://ej.uz/AIF_kapacitate 
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/AIFKapac_konkurss 
 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS PIEŅEM 
PIETEIKUMUS 2022. GADA KONKURSOS  
 
Līdz 26.11.2021. plkst. 23.59 Valsts Kultūrkapitāla fonds 
aicina iesniegt pieteikumus pirmajos 2022. gada konkursos:  

"Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi", "Profesionālu 

nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" - šīs 

programmas pēc projektu īstenotāju lūguma tiek sludinātas 
ar iespēju pretendēt uz finansējumu trīs gadu periodam, 
tāpēc aicina uzmanīgi iepazīties ar nolikuma prasībām!  
 

Līdz 26.11.2021. plkst. 23.59 pieņem pieteikumus 
arī "Jaunrades veicināšanas stipendiju 
mērķprogrammā" un "Mūža stipendiju programmā". 
 
Plašāka informācija: 
http://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/2022.-gada-
konkursi.html  

 

IZSLUDINĀTS NORDPLUS PROGRAMMAS 2022. 
GADA PROJEKTU KONKURSS  

 

 
Līdz 2022. gada 1. februārim Valsts izglītības attīstības 
aģentūra aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas 
darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus 
2022. gada konkursā.  
 

Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast 
sadarbības partnerus no Nordplus dalībvalstīm. Nordplus 
programmā piedāvā īstenot studentu, skolēnu un 
pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un 
projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un 
Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, 
uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu izglītības sistēmās. Projektu konkurss ir atvērts visās 
piecās Nordplus apakšprogrammās. 
 

Plašāka informācija: https://ej.uz/rmaz 
 
24. un 25. novembrī notiks vebināri, kuros interesentus 
iepazīstinās ar konkursu un pieteikšanās nosacījumiem. 
 
Plašāk par vebināriem: https://ej.uz/2yrr  
 
 
 
 
 
 

AICINA PIETEIKT BRĪVPRĀTĪGOS GODINĀŠANAI 
“GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2021” 

 
Nodarbinātības valsts aģentūra 

aicina Latvijas iedzīvotājus 
un organizācijas pieteikt 
labākos brīvprātīgā darba 
veicējus un organizētājus, 
kuri laika posmā no 2020. 

gada 1. novembra līdz 2021. 
gada 15. decembrim aktīvi 

darbojās sabiedrības labā, kā arī 
brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.  

CITAS AKTUALITĀTES     

PROJEKTU KONKURSI      

https://ej.uz/AIF_kapacitate
https://ej.uz/AIFKapac_konkurss
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/duplicate-of-valstiski-noz%C4%ABm%C4%ABgi-kult%C5%ABras-pas%C4%81kumi/
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/profesion%C4%81lu-nevald%C4%ABbas-kult%C5%ABras-organiz%C4%81ciju-atbalsts/
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/profesion%C4%81lu-nevald%C4%ABbas-kult%C5%ABras-organiz%C4%81ciju-atbalsts/
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/jaunrades-veicin%C4%81%C5%A1anas-stipendiju-m%C4%93r%C4%B7programma/
http://www.kkf.lv/index/konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmu-konkursi/m%C4%93r%C4%B7programmas-2022/jaunrades-veicin%C4%81%C5%A1anas-stipendiju-m%C4%93r%C4%B7programma/
http://www.kkf.lv/index/m%C5%AB%C5%BEa-stipendiju-programma/
http://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/2022.-gada-konkursi.html
http://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/2022.-gada-konkursi.html
https://ej.uz/rmaz
https://ej.uz/2yrr
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Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” brīvprātīgā 
darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas 
iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību 
iestāde. Pieteikums iesniedzams elektroniska 
dokumenta formā ar elektronisko parakstu parakstītu, 
nosūtot uz e-pasta adresi pasts@nva.gov.lv vai papīra 
dokumenta formā ar roku parakstītu, nosūtot pa pastu uz 
adresi K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 līdz 2021. 
gada 15.decembrim. 

 
Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada 
brīvprātīgais 2021” rīko NVA sadarbībā ar Labklājības 
ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības 
integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, 
Valmieras novada fondu. Pieteikumus vērtēs organizatoru 
veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un 
organizētāji šogad tiks godināti. Goda zīmju saņēmēji tiks 
paziņoti 2021. gada beigās.  
 
Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem 
iedzīvotājiem, organizācijām un pašvaldībām, kas savu laiku 
ziedoja brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot 
iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā 
darbā. Latvijā godināšana notiks jau astoto gadu. 

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

AICINA NVO PĀRSTĀVJUS PIEVIENOTIES AKCIJĀ 
“BRĪVPRĀTĪGAIS – BRĪVPRĀTĪGAJAM”! 
 

Lai veicinātu brīvprātīgo 
kopienas stiprināšanu, 
brīvprātīgā darba 

organizatoru 
atpazīstamību un 
mudinātu sabiedrību 
iesaistīties brīvprātīgajā 
darbā, Ieslodzījuma 

vietu pārvalde 5. decembra brīvprātīgo dienai par godu 
organizē akciju – “Brīvprātīgais - brīvprātīgajam”, kuras 
laikā lūdz brīvprātīgos no dažādām organizācijām iesūtīt 
video sveicienu, kas veltīts citiem brīvprātīgā darba 
veicējiem, lai tos uzmundrinātu turpināt brīvprātīgo darbu 
un raisītu lepnumu par ieguldījumu sabiedrībā. 
  
Video tiks publicēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes un 
Tieslietu ministrijas Facebook kontā un pārpublicēts 
iesaistīto organizāciju Facebook kontos.  

  
Lai pievienotos video sveicienam ir nepieciešams: 

• Sapulcināt organizācijas brīvprātīgos (var būt arī 
tikai 1 pārstāvis); 

• Izdomāt radošu ideju vai sveicienu/ novēlējumu, 
ko vēstīt citiem brīvprātīgajiem; 

• Nofilmēt video, kas nav garāks par 15 sekundēm 
(viena organizācija - viens video); 

• Video laikā var neminēt organizācijas nosaukumu, 
jo šī informācija montāžas laikā tiks pievienota 
video rullītim; 

• Video var tik filmēts kā ar profesionālu kino 
kameru, tā ar visvienkāršāko telefonu – tam nav 
nozīmes, galvenais ir jūsu vēstījums; 

• Filmējot ar telefonu, lūgums filmēt horizontālā 
stāvoklī; 

• Video nedrīkst montēt pāri kādu audio failu 
(mūziku),  jo, liekot kopējā filmiņā, tāda jau ir 
paredzēta; 

 
Video aicina sagatavot un iesūtīt līdz 25. novembrim 
plkst. 13.00 uz e-pastu: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv 
 

TAPIS PĒTĪJUMS PAR SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS  
SAISTĪTIEM JAUTĀJUMIEM RĪGĀ 
  

Vairākums 
rīdzinieku jūtas 
cieši saistīti ar 
Rīgas pilsētu, 

pieaugusi 
iedzīvotāju 

atvērtība 
dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanās institūcijām, 
īpaši izglītības iestādēm, turklāt informāciju par 
aktualitātēm vislabprātāk saņemtu interneta portālos. 
Līdztekus tam ir sarukusi iedzīvotāju interese iesaistīties 
brīvprātīgo darbā un iespēja apmeklēt sabiedriskus 
pasākumus klātienē – par to liecina vasarā veiktais 
sabiedrības integrācijas pētījums Rīgā. 
 
Lielākā daļa rīdzinieku lepojas ar to, ka dzīvo Rīgā un jūtas 
cieši saistīti ar pilsētu. Pētījumā pozitīva tendence vērojama 
Rīgas iedzīvotāju vērtējumā par uzticēšanos institūcijām. 
Arvien vairāk rīdzinieku kopumā uzticas izglītības iestādēm 
– skolām, interešu centriem, bērnudārziem, kā arī 
pašvaldības policijai, tiesu sistēmai un bruņotajiem 
spēkiem. 
 

2021. gadā veiktais sabiedrības integrācijas pētījums 
Rīgā - atvērt šeit. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/uorm  

 
 

 

mailto:pasts@nva.gov.lv
https://ej.uz/kfju
mailto:lasma.kokorevica@ievp.gov.lv
https://iksd.riga.lv/media/INETGRACIJA/2021/Petijums_Sabiedribas_integracija_2021.pdf
https://ej.uz/uorm
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NVO nams atjauno darbību klātienē!  
 

No 15. novembra NVO nams atjauno darbību 

klātienē, taču pakalpojumi un pasākumi tiek 

nodrošināti tikai drošajā – “zaļajā” režīmā. Tas 

nozīmē – visiem NVO nama apmeklētājiem ir jābūt 

vai nu derīgam Covid-19 vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātam.  

 

NVO turpina NVO namā darboties, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

• tikai vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām 

personām var notikt NVO organizēti pasākumi; 

• NVO atbildīgā persona veic dalībnieku vakcinācijas 

un pārslimošanas sertifikātu pārbaudi;  

• NVO nama telpās apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs; 

• visām personām jāievēro savstarpēja 2 metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus); 

• regulāri jāvēdina telpas. 

Arī NVO dibinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi NVO nama telpās drīkst notikt tikai “zaļajā” 

režīmā:  

• vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam 

paredzētās telpas platības;  

• amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām;  

• mēģinājuma laikā tiek nodrošināta 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā. 

 

! NVO norišu dalībnieki NVO nama sagatavotā veidlapā ar parakstu apliecina, ka ir Covid-19 vakcinētas/ 

izslimojušas personas. Veidlapa saņemama pie NVO nama darbiniekiem un pēc aizpildīšanas paliek pie 

pasākuma atbildīgās personas. 

 

Šo nosacījumu izpildi nodrošina telpu pieteicēji – NVO atbildīgās personas! 

 

Aicinām NVO pārstāvjus būt atbildīgiem, iepazīties ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības 

nosacījumiem un ievērot tos: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 

Ar NVO nama telpu kvadratūru iespējams iepazīties: https://integracija.riga.lv/lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-

lietosana 

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties:  

E-pasts: nvonams@riga.lv  

Tālrunis: 67848902 

 
__________________________________________________________ 

 

SEKOJIET LĪDZI  NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

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

NVO NAMA DARBĪBA NO 15. NOVEMBRA LĪDZ 11.JANVĀRIM  

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana
https://integracija.riga.lv/lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana
mailto:nvonams@riga.lv

