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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Vecāku apvienība KKM” valdes locekli Dianu Makedonsku, 1. – 2. lpp. 

• Gaidāmie NVO nama tiešsaistes semināri, 3. lpp.  

• NVO nama aktualitātes, NVO ziņas, 4. – 5. lpp.  

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

• Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, 8. lpp.  
 
 

 

 

 
Marta “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību “Vecāku apvienība KKM”, kas sniedz informatīvu un psiholoģisku 
atbalstu jaunajiem un topošajiem vecākiem, kā arī gādā par ģimenes veselības, labklājības un garīguma veicināšanu. Uz 
sarunu aicinājām biedrības valdes locekli Dianu Makedonsku.  
 

Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc 
radās “Vecāku apvienība KKM”? 
Cik gadus darbojas biedrība? 
2000. gadu sakumā Latvijā 
darbojās māmiņu forums berni.lv, 
kur satikās mammas, kuras 
apvienoja līdzīgas idejas: zīdīšana, 
cieņpilna un dabiska bērnu 
audzināšana. Izveidojās māmiņu 
loks, kuras ne tikai lasīja un izzināja 
pašas, bet bija gatavas dalīties 
zināšanās, atbalstīt citas mammas, 
ģimenes. Tā radās portāls kkm.lv 
(no krievu valodas “Клуб 
кормящих мам”), un 2006. gadā 
tika dibināta biedrība “Vecāku 
apvienība KKM”. Brīvprātīgais 
atbalsts zīdīšanā ir izplatīts visā 
pasaulē, un Pasaules veselības 
organizācija uzsver, ka zīdīšanas 
atbalstam no mātes mātei ir 

nozīmīga loma.  
 
Kādas ir galvenās biedrības “Vecāku apvienība KKM” darbības jomas?  

Tās ir: 
- zīdīšanas veicināšana; 
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- informatīvais un psiholoģiskais atbalsts vecākiem; 
- sadarbība ar dažādām organizācijām un speciālistiem ģimenes veselības, labklājības un garīguma 

veicināšanā. 
 
Vai, reaģējot uz satraucošajiem notikumiem Ukrainā, “Vecāku apvienība KKM” ir 

iesaistījusies kādos atbalsta pasākumos Ukrainas iedzīvotājiem vai tiem ukraiņiem, kas ieceļo 
Latvijā, bēgot no kara?   
Biedrības brīvprātīgā zīdīšanas konsultante, uztura speciāliste Anna Piskurjova sagatavoja bukletu 

ukraiņu valodā par zīdīšanas saglabāšanu un barojošās mātes uzturu ārkārtas situācijās. Buklets 
sagatavots sadarbībā ar Latvijas neonatologu asociāciju. Buklets pieejams biedrības Facebook lapā 

https://www.facebook.com/100063556334053/posts/379062820888926/  

 

Mūsu pamatdarbība ir zīdīšanas veicināšana un atbalsts Latvijā, un konsultantes brīvprātīgi sniedz konsultācijas un atbalstu 
ģimenēm – gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tām ģimenēm, kuras ieceļo Latvijā, bēgot no kara. Konsultācijas sniedzam latviešu, 
krievu un angļu valodā. Zīdīšanas konsultantu kontakti atrodami mūsu biedrības mājas lapā www.kkm.lv/gv (krievu valodā) un 

https://lv.kkm.lv/gv (latviešu valodā). Darbojas zīdīšanas konsultantu tālrunis 26617788, kur uz vecāku jautājumiem atbildēs 
dežurējošā zīdīšanas konsultante, zvanīt var katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00.  
 
Cik daudz biedru jeb iesaistīto darbojas biedrībā?  
Biedru un iesaistīto personu skaits ir 234 cilvēki. Biedrībai ir noslēgti brīvprātīgā darba līgumi ar 46 zīdīšanas konsultantēm Rīgā 
un Latvijas pilsētās. 
 
Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir tās lietas vai pasākumi, kas paveikti un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums?  
Katru gadu mēs apkopojam zīdīšanas konsultāciju statistiku. Vidēji mēs sniedzam ap 1,5 līdz 2 tūkstošiem konsultāciju 
(telefoniski, mājas vizītēs, attālināti, vecāku grupās un čatos internetā). Tulkojam latviešu valodā un izvietojam biedrības portālā 
rakstus, lai vecākiem būtu pieejama kvalitatīva un mūsdienīga informācija par zīdīšanas jautājumiem.  
 
Kopš 2017. gada pēc Rīgas domes Labklājības departamenta pasūtījuma “Veselīgs rīdzinieks” projekta ietvaros organizējam 
bezmaksas izglītojošos pasākumus topošiem un jauniem vecākiem. Aicinām iepazīties ar projekta aprakstu un pieteikties: 

http://lv.kkm.lv/vesela-riga  

 

Kādi ir 2022. gada jeb tālākas nākotnes plāni?   
Turpināsim darbu, kas saistīts ar zīdīšanas veicināšanu un atbalstu Latvijā. “Veselīgs rīdzinieks” Vecāku skolas aktivitātes 
turpināsies līdz 2023. gada pavasarim. Diemžēl Covid-19 pandēmijas dēļ nebija iespējas organizēt topošo un jauno māmiņu 
tikšanās. Tā bija svarīga kluba darbības sastāvdaļa. Ļoti cenšamies, lai atdzīvinātu šo tradīciju. 
  
Priecājamies, ka izmantojat savām aktivitātēm NVO nama telpas. Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts Jūsu 
biedrībai?  
Mēs izmantojam telpas informatīvo un izglītojošo semināru organizācijai, biedrības komandas semināriem un svarīgo jautājumu 
apspriešanai. Ļoti pateicamies Rīgas domei par šo lielisku iespēju! 
 
Diana, kā Jūs personīgi sākāt darboties “Vecāku apvienībā KKM”? Ko Jums sniedz dalība šajā organizācijā?  
Biedrības aktivitātēm pievienojos, kad gaidīju savu pirmo bērniņu, sākumā apmeklējot māmiņu tikšanās. Pēc tam izgāju zīdīšanas 
konsultantu kursus, un jau pēc pirmās konsultācijas sapratu, cik vērtīgs ir šis darbs, cik daudz dod atbalsts ģimenēm, un kā šis 
darbs man pašai patīk. Tā arī turpinu jau 14 gadus. 
 
Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu NVO pārstāvjiem?  
Novēlu veiksmi visiem NVO pārstāvjiem. Jūs visi darāt nozīmīgu darbu, strādājat mūsu sabiedrības labā. Brīvprātīgā darba un 
nevalstisko organizāciju loma it īpaši ir manāma šobrīd, šajā sarežģītajā situācijā. 
 
 
Paldies par sarunu!   
 
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/100063556334053/posts/379062820888926/
http://www.kkm.lv/gv
https://lv.kkm.lv/gv
http://lv.kkm.lv/vesela-riga
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23., 30. MARTS UN 13., 27. APRĪLIS  

Lai sniegtu NVO zināšanas un praktisko pieredzi projektu 
pieteikumu izstrādē, martā un aprīlī NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz tiešsaistes semināru ciklu “No idejas līdz 
projekta īstenošanai”. Semināru ciklā paredzētas četras 
nodarbības: 23., 30. martā un 13., 27. aprīlī no plkst.14.00 
līdz 17.00.   
 
Nodarbību ciklu vadīs Sandra Zalcmane - biedrības 
“Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja un vairāku NVO 
biedre, semināru lektore, projektu vadītāja-praktiķe ar 
vairāk nekā 18 gadu pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā, 
radošuma koučs.  
 
Nodarbību cikla dalībnieki iegūs praktisku pieredzi projekta 

pieteikumu sagatavošanā, izpratni par nosacījumiem 

projektu īstenošanas dažādajos posmos un projekta 

rezultātu ietekmi ilgtermiņā.  

Mācībās tiks veicināta jaunu projekta ideju apzināšanās, kas 

iedvesmotu pašus projekta īstenotājus un kas būtu vērtīgas 

dažādām mērķa grupām. 

Nodarbības un to tēmas: 

• 23. marts - 1. nodarbība “Kas ir projekts”; 

• 30. marts - 2. nodarbība “Projekta mērķis un 

mērķa grupa”; 

• 13. aprīlis - 3. nodarbība “Projekta vides izpēte”; 

• 27. aprīlis - 4. nodarbība “Projekta īstenošana un 

pārraudzība”.  

Aicinām iepriekš reģistrēties, atverot saiti: 
https://ej.uz/noidejaslidz 
 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 22. martam, 
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekciju platformu. Dalībnieku 
pieteikšanās tiek izsludināta uz visu ciklu.  
 
Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!  

 
 

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.apkaimes.lv 

 
21. APRĪLIS   
 
Ceturtdien, 21. aprīlī  no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 
notiks, NVO nama rīkots, tiešsaistes seminārs 
“Medijpratība un dezinformācija: kā atpazīt un kā reaģēt?”  
 
Semināru vadīs lektore, pedagoģe, medijpratības eksperte  
Diāna Timermane.  

 
Semināra programmā:  

• Informācijas avota novērtēšana;  

• Uzticamu informācijas avotu atpazīšana;   

• Zemteksta uztveršana jeb “lasīšana starp rindām”;  

• Niansētāka izpratne par apkārt notiekošo; 

• Zināšanas par sociālo mediju algoritmiem; 

• Medijpratība = kritiskā domāšana?  

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

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/noidejaslidz
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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INFORMĀCIJA PAR NVO NAMU TAGAD 
ATRODAMA WWW.APKAIMES.LV  
 

Kopš marta sākuma 
NVO nams darbojas 
Rīgas pilsētas 
Apkaimju iedzīvotāju 
centra sastāvā, tālab 
ir mainījusies 
interneta vietne, kurā 
var atrast informāciju 
par NVO nama 

jaunumiem un pakalpojumiem, tagad tā ir: 

https://apkaimes.lv/. Šajā mājas lapā meklējiet sadaļu 
Integrācija/NVO nams – tajā publicēta informācija par 
NVO namu, telpu lietošanu, telpu noslodzes kalendārs, 
telpu rezervācijas forma, kā arī notikušo semināru 
materiāli.  
 
Telpu rezervācijas forma NVO aktivitātēm: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/   
NVO nama telpu noslodzes kalendārs: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/  
Informācija par NVO nama aktualitātēm: 
https://apkaimes.lv/jaunumi/ 
 

NVO NAMĀ SKATĀMA IZSTĀDE “KRĀSAS – TĒLI – 
ENERĢIJA” 

 
Biedrība “Dioro Art” piedāvā 
mākslinieces Lindas Dioro darbu 
izstādi, kam dots nosaukums “Krāsas 
– tēli – enerģija”. Izstāde NVO namā 
skatāma līdz 16. aprīlim. 
 
Biedrības “Dioro Art” pārstāve, 
māksliniece Linda Dioro  atklāj: 
“Izstādē iekļautie darbi ir abstrakti un 

dekoratīvi jeb “odziņas” ar dīvainībām un īpatnēju 
noskaņojumu. Katra glezna ir savs ar otu radīts emociju un 
izjūtu stāsts, kas pārkāpj reālās pasaules robežas. Izvēlētā 
krāsu un figūru kompozīcija ir fantāzija, kas ļauj katram 
skatītājam pašam radīt savu, pilnīgi atšķirīgu stāstu.” 
 
Ieeja izstādē ir brīva. NVO nams apmeklētājiem ir atvērts 
darba dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00.  Izstāde 
notiek “zaļajā režīmā”.   
 
Plašāka informācija: https://apkaimes.lv/nvo-nama-
skatama-izstade-krasas-teli-energija/  

 
     
 

 
 
ANDREJSALĀ DURVIS VER UKRAIŅU BĒGĻU 
KOPIENAS CENTRS "COMMON GROUND" 
 

Lai sniegtu praktisku 
un emocionālu 
atbalstu ukraiņu 
bēgļiem, atvērts 
kopienas centrs 
“Common Ground”.  
Tajā izveidota 
bibliotēka, spēļu 

telpas dažāda vecuma bērniem, klusuma istabas, 
kopstrādes telpas, kas aprīkotas ar datoriem, kabineti 
konsultācijām, zāle meditācijai un jogai, kā arī vieta 
pasākumiem.  
 
Projektā jau ir iesaistījušies gan ukraiņi, kuri Rīgā dzīvo 
ilgāku laiku, gan tie, kuri ieradušies Rīgā, meklējot atbalstu 
pēc Ukrainā uzsāktās kara darbības. 

 
“Common Ground” atrodas Rīgā, Andrejsalā, Andrejostas 
ielā 27. Centrs atvērts no pirmdienas līdz sestdienai no 
plkst. 10.00 līdz 19.00, svētdienās – slēgts.  

 

Vairāk informācijas Instagram un Facebook lapās.  

 
ATBALSTA KONCERTS UKRAIŅU BĒGĻU ĢIMENĒM 
AR BĒRNIEM 

26. martā no plkst. 14.00 līdz 18.00 Mežaparka Lielajā 
estrādē norisināsies PALĪDZI CELTIES! | Atbalsta koncerts 

ukraiņu bēgļu ģimenēm ar bērniem. Visi par biļetēm gūtie 
ienākumi tiks ziedoti Bērnu slimnīcas fondam, novirzot tos 
ukraiņu bērnu psiholoģiskajam atbalstam un ārstēšanai.  
 
Koncertu rīko Bērnu slimnīcas fonds, Latvijas bērnu 
onkoloģijas fonds un Rīgas dome. 
 
Biļetes – ziedojumus iespējams iegādāties Biļešu Paradīzes 
kasēs un internetā: https://bit.ly/37DC0iO  
 

NVO  ZIŅAS    NVO NAMA AKTUALITĀTES     

http://www.apkaimes.lv/
https://apkaimes.lv/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/
https://apkaimes.lv/jaunumi/
https://apkaimes.lv/nvo-nama-skatama-izstade-krasas-teli-energija/
https://apkaimes.lv/nvo-nama-skatama-izstade-krasas-teli-energija/
https://www.instagram.com/commonground.lv/
https://www.facebook.com/CommonGroundInitiative/
https://www.facebook.com/events/377233164220002/?__cft__%5b0%5d=AZWJtBjP8bjO4qpnjPfNNVtpVplhzhjkxpk6IsutveQjq3_-y-rgRfYeccTLdCnMbh9j9yPrgKKta-vv9sfBM8zgqY2ywnB26Jqup1OJrnID54ezuTXPcfVMgWUomYWZz_V7H403RBWh0wLqpxCeWj-82dCCjcewMlGCSbrI-C32SkOjy6Vd1AGmz1zjMdaC5Yr_bv_Xk9dlFG4ao4qBolGD&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/377233164220002/?__cft__%5b0%5d=AZWJtBjP8bjO4qpnjPfNNVtpVplhzhjkxpk6IsutveQjq3_-y-rgRfYeccTLdCnMbh9j9yPrgKKta-vv9sfBM8zgqY2ywnB26Jqup1OJrnID54ezuTXPcfVMgWUomYWZz_V7H403RBWh0wLqpxCeWj-82dCCjcewMlGCSbrI-C32SkOjy6Vd1AGmz1zjMdaC5Yr_bv_Xk9dlFG4ao4qBolGD&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/377233164220002/?__cft__%5b0%5d=AZWJtBjP8bjO4qpnjPfNNVtpVplhzhjkxpk6IsutveQjq3_-y-rgRfYeccTLdCnMbh9j9yPrgKKta-vv9sfBM8zgqY2ywnB26Jqup1OJrnID54ezuTXPcfVMgWUomYWZz_V7H403RBWh0wLqpxCeWj-82dCCjcewMlGCSbrI-C32SkOjy6Vd1AGmz1zjMdaC5Yr_bv_Xk9dlFG4ao4qBolGD&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/377233164220002/?__cft__%5b0%5d=AZWJtBjP8bjO4qpnjPfNNVtpVplhzhjkxpk6IsutveQjq3_-y-rgRfYeccTLdCnMbh9j9yPrgKKta-vv9sfBM8zgqY2ywnB26Jqup1OJrnID54ezuTXPcfVMgWUomYWZz_V7H403RBWh0wLqpxCeWj-82dCCjcewMlGCSbrI-C32SkOjy6Vd1AGmz1zjMdaC5Yr_bv_Xk9dlFG4ao4qBolGD&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/377233164220002/?__cft__%5b0%5d=AZWJtBjP8bjO4qpnjPfNNVtpVplhzhjkxpk6IsutveQjq3_-y-rgRfYeccTLdCnMbh9j9yPrgKKta-vv9sfBM8zgqY2ywnB26Jqup1OJrnID54ezuTXPcfVMgWUomYWZz_V7H403RBWh0wLqpxCeWj-82dCCjcewMlGCSbrI-C32SkOjy6Vd1AGmz1zjMdaC5Yr_bv_Xk9dlFG4ao4qBolGD&__tn__=-UK-y-R
https://bit.ly/37DC0iO?fbclid=IwAR0Dypb4SeDrmD8yCXIsGZwre9QbFBz-UyjYf6GwAJd9vwQoW1XbaPN2bnM
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ATVIEGLOJUMI INDIVĪDIEM UN UZŅĒMUMIEM, 
KAS ZIEDO UKRAINAS ATBALSTAM 
 

Saeima 10. martā 
pieņēma grozījumus Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalsta 
likumā. Grozījumi paredz arī 
atbalstu cilvēkiem un 
uzņēmumiem, kas ziedo 
Ukrainas atbalstam. 

 

• Produkcijas ziedojumiem sabiedriskā labuma 
organizācijai, kas palīdz Ukrainas sabiedrībai, 
netiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis.  

• NVO ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai 
mantu Ukrainas sabiedrības atbalstam ārpus 
statūtos noteiktajam mērķim.   

• NVO gada pārskatos par ziedojumiem un 
dāvinājumiem Ukrainas sabiedrības atbalstam 
varēs nesniegt detalizētas atskaites. 

Plašāka informācija: 
https://nvo.lv/lv/zina/atvieglojumi_individiem_un_uznem
umiem_kas_ziedo_ukrainas_atbalstam 
 
 

AICINA LATVIJĀ DZĪVOJOŠUS ĀRVALSTNIEKUS 
PIETEIKTIES BEZMAKSAS INTEGRĀCIJAS KURSIEM! 
 

Latvijā dzīvojošus 
ārvalstniekus aicina 

piedalīties 
integrācijas kursos, 
kuros varēs izzināt 
svarīgākās lietas par 
Latvijas vēsturi, 

kultūru, 
likumdošanu un 
apgūt zināšanas par 

sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu 
sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.  
 
Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, 
integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd 
dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb 
imigranti. Kursi ir bezmaksas.  
 
Projektu „Integrācijas ABC – 4” Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības 
platforma”.   
 
Plašāka informācija:  
http://www.sadarbibasplatforma.lv/abc4.html  

 
 
 

FINIŠĒ PROJEKTS “KOPĀ – JŪSU MĪĻAJIEM” 
 

Noslēdzies Nordplus 
Adult projekts T4L – 
„Kopā – jūsu mīļajiem” 
par e-mācību 
platformas izveidi 
neformālā atbalsta 
sniedzējiem demences 

pacientiem. Projekta koordinators bija “Nomagro” no 
Lietuvas, partneri -  biedrība “Vecmāmiņas.lv” no Latvijas, 
kā arī partneri no Igaunijas un Norvēģijas.  
 
E-mācību platforma ar “Silver Wave Academy” atbalstu ir 
izveidota un bez maksas pieejama ikvienam interesentam - 
http://silver-wave.academy/lv/ Pieejami 7 video klipi 
projekta partneru valodās, kā arī tālmācības programma un 
mācību materiāli 11 nodarbībām. Ceram, ka izveidotie 
materiāli un zināšanas kaut nedaudz palīdzēs atvieglot 
ikdienas gaitas demences pacientu aprūpētājiem - tiem, kas 
savus mīļos tuviniekus aprūpē mājās.  
 
Aicina pievienoties un sekot FB grupai -  T4L Latvia - 
https://www.facebook.com/groups/249063526558232  

 
 

 

AICINA IZLASĪT INFORMATĪVO RAKSTU 
"BEZNOSACĪJUMU PAMATIENĀKUMI 
ROBOTIZĀCIJAS UN AUTOMATIZĀCIJAS DRAUDU 
ĒNĀ” 
  

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

robotizācijas un automatizācijas draudu ēnā" un aicina to 
izlasīt.  
 
Šajā rakstā lasiet par ietekmi, kas mūs sagaida 
straujās automatizācijas, robotizācijas un mākslīgā intelekta 
ieviešanas dēļ, zinātnieku izteiktajiem scenārijiem, izglītības 
nozīmi un beznosacījumu pamatienākumiem  kā iespējamo 
risinājumu.  
 
Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienaku
mi  

 
 

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/45DBEA709656D9B4C22588000044A356?OpenDocument#a
http://www.sadarbibasplatforma.lv/abc4.html
http://silver-wave.academy/lv/
https://www.facebook.com/groups/249063526558232
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienakumi
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienakumi
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IZSLUDINĀTS 2022. GADA RĪGAS PILSĒTAS 

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU 

ĪSTENOŠANAS KONKURSS 
 

Projektu ideju 
pieteikumus dalībai 
Rīgas pilsētas 
līdzdalības budžeta 
projektu ideju 

īstenošanas 
konkursā var 
iesniegt Rīgā 

dzīvesvietu 
deklarējuši iedzīvotāji no 16 gadu vecuma un Rīgā 
reģistrētas nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis 
nav pretrunā konkursa nolikuma 3. punktā noteiktajam 
konkursa mērķim. 
 
Konkursa pieteikumi  tiks pieņemti no 17. marta līdz 31. 
maijam plkst. 12.00 elektroniski, aizpildot veidlapu un 

iesniedzot riga.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta 
adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv  
 
Plašāka informācija:  https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-
gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-
istenosanas-konkurss/  
 
 

PIEEJAMS ATBALSTS LATVIJAS PILSONISKĀS 
SABIEDRĪBAS REAKCIJAI SAISTĪBĀ AR 
KARADARBĪBU UKRAINĀ 

 
Rīcības projektu 
ietvaros iespējams 
saņemt atbalstu līdz 
10 000 eiro Latvijas 

pilsoniskās 
sabiedrības iesaistei 
un koordinēšanai, 
dažādu piketu un 

demonstrāciju organizēšanai un norisei, brīvprātīgā darba 
koordinēšanai, finansējuma vākšanas kampaņām, 
interešu pārstāvības aktivitātēm un citām pilsoniski 
aktīvām darbībām. Pilnu informāciju lasiet 
konkursa nolikumā. 
 
Projektus var iesniegt jebkurā laikā līdz 28.02.2023. vai 
kamēr pietiek finansējums. 
 
Visiem projektu iesniedzējiem ir jābūt Latvijas Republikā 
reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem.  
 
Plašāka informācija: https://www.activecitizensfund.lv/lv/  

 

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 
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 
 

ATVĒRTS CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA 
PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM PIRMAIS 
PROJEKTU KONKURSS  
 

Aicina piedalīties Centrālā Baltijas 
jūras reģiona programmas 2021.-
2027. gadam  1. projektu 
konkursā, kas atvērts no 2022. 
gada 10. februāra līdz 2022. gada 
31. martam. 

  
Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem 
šādos tematiskajos virzienos: 

• Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība; 

• Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu 
izmantošana; 

• Pieejams un iekļaujošs darba tirgus; 

• Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem. 
 
Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: 
produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie 
pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana 
un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes 
apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un 
plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un 
īstenošana, pilota darbības. 

 
Plašāka informācija: https://ej.uz/y2ve  

PROJEKTU KONKURSI      

https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-istenosanas-konkurss/
https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-istenosanas-konkurss/
https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-istenosanas-konkurss/
https://www.riga.lv/lv/veido-rigu
mailto:konkurss.apkaimes@riga.lv
https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-istenosanas-konkurss/
https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-istenosanas-konkurss/
https://apkaimes.lv/izsludinats-2022-gada-rigas-pilsetas-lidzdalibas-budzeta-projektu-ideju-istenosanas-konkurss/
https://drive.google.com/file/d/1HUfqlN2MEb6HuIlhSTievjTAWRWg0h3P/view
https://www.activecitizensfund.lv/lv/
http://www.saimesgaldam.lv/
http://www.teterevufonds.lv/
https://ej.uz/y2ve
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ATBALSTS INICIATĪVĀM JAUNIEŠU AR 
IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM IEKĻAUŠANAI 
SABIEDRĪBĀ 
 

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2022.-2024. 
gadam ietvaros 2022. gadā ir 
izsludinājusi atklāto projektu 

“Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām 

iekļaušanai sabiedrībā”. Tam var pieteikties līdz 28. 
marta plkst. 23.59.  
 
Projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst 
Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam. 

 
Vairāk informācijas - https://bit.ly/3pfiKhy  

 
AICINA IESNIEGT JAUNATNES INICIATĪVAS 
PROJEKTUS MĀCĪBU MOTIVĀCIJAS 
PALIELINĀŠANAI 
 

Rīgas valstpilsētas dome 
aicina biedrības un 
nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, no 
09.03.2022. iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus 

mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 
Projekta “PuMPuRS” ietvaros tiks atbalstīti jauniešu 
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes 
jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. 
 
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši 
jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, 
biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī 
jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes 
organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar 
jaunatni.  
 
Plašāka informācija: https://iksd.riga.lv/lv/rd-
iksd/finansesanas-konkursi?target=209  
 

 

IZSLUDINĀTS KONKURSS VALODU APMĀCĪBU 
IESTĀDĒM AR MĒRĶI SEKMĒT LATVIEŠU VALODAS 
APGUVI REEMIGRANTIEM UN VIŅU ĢIMENES 
LOCEKĻIEM 
 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu 
pieteikumu konkursu valodu apmācību iestādēm 
“Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes 

locekļiem”, lai palielinātu latviešu valodas 
lietojumu ikdienas saziņā, paplašinot valodas apguves 
pieejamību un uzlabojot tās pielietošanas kvalitāti.  
 
Pieteikties konkursam aicinātas Valsts Izglītības 
Informācijas Sistēmā (VIIS) reģistrētas izglītības iestādes, 
neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, 
biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais 
komersants u.c.) vai iestādes veida.   
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2022. gada 1. aprīļa 
līdz 2023. gada 20. decembrim plkst. 12.00.  
 
Plašāka informācija: 

https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu_valoda_reemigrantie
m  
 

 
 
 

 
AICINA PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGOS PALĪGUS 
DARBAM RĪGAS ATBALSTA CENTRĀ 

 
Lai veiksmīgi 

organizētu 
klientu plūsmu 
Rīgas atbalsta 

centrā 
Ukrainas 

iedzīvotājiem 
Kaļķu ielā 1, 

Rīgas 
pašvaldība 

aicina 
pieteikties 

brīvprātīgos 
palīgus. 

Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem ir vienas 
pieturas aģentūra, kur saņemt Rīgas pašvaldības un valsts 
pakalpojumus, kas primāri nepieciešami cilvēkiem, kuri 
Latvijā ieradušies no kara postītās Ukrainas. Šeit klātienē 
dažāda veida konsultācijas nodrošina arī dažādas 
nevalstiskās organizācijas. 

Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama, taču vajadzīgas: 

• labas krievu vai ukraiņu valodas zināšanas; 

• iespēja strādāt no plkst. 9.00 - 18.00 kādā no 

divām maiņām. 

Lai pieteiktos, interesentiem lūdz iepazīties ar informāciju 
par brīvprātīgo darbu un aizpildīt anketu: bit.ly/3KMSG5B 
 
 

AICINA BRĪVPRĀTĪGOS      

https://bit.ly/3pfiKhy
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi?target=209
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi?target=209
https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu_valoda_reemigrantiem
https://www.sif.gov.lv/lv/latviesu_valoda_reemigrantiem
https://bit.ly/3KMSG5B?fbclid=IwAR1-0XH-aKY9qmR6fzojMii5tx93kbGi1E_xqYqv46aXDYBYanhBCiZrHbA
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Aicina izmantot vienoto platformu ukraiņu atbalstam 
HTTP://UKRAINE-LATVIA.COM  

 
Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas 
sniegt palīdzību ukraiņiem, 

reģistrēties palidziukrainai.lv! 
 
Pēc Latvijas robežas šķērsošanas Ukrainas 
iedzīvotājiem vispirms nepieciešams sazināties ar 
Latvijas Valsts robežsardzi pa diennakts tālruni  +371 
67913569, +371 67913568, kas informēs par tālāko 
rīcību. 
 
Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas 
un saņemšanas procedūru, zvaniet uz Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes tālruni +371 67209400 (P-C 
8.30-16.00; Pk 9.00-15.00). 

 
Centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās 
palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus, var saņemt, zvanot uz bezmaksas 
diennakts vienoto informatīvo tālruni  “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – +371 27380380. Atbildes var saņemt latviešu, krievu, 
ukraiņu un angļu valodās. 
 
Aktuālo informāciju par Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu un piedāvātajiem pakalpojumiem bēgļiem no Ukrainas var saņemt 
pa bezmaksas diennakts tālruni +371 80000800. Atbildes tiek sniegtas latviešu, angļu un krievu valodās. 

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem”  kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām un aktīviem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd palīdz 
koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainas cilvēkiem, kuri varētu ierasties Latvijā. Viens no pirmajiem soļiem ir apzināt 
cilvēkus, kas ir gatavi iesaistīties palīdzības sniegšanā dažādos veidos. Tas nepieciešams, lai tikko kā radīsies konkrētas 
vajadzības, būtu skaidrs, ko kurš var darīt.  

Lai apzinātu visus, kuri gatavi palīdzēt, kustība aicina aizpildīt šo anketu. 

Vienlaikus informācijai var sekot līdzi FB grupā, sazināties iespējams arī gribupalidzetbegliem@gmail.com 

 
 
 

  
__________________________________________________________ 

 

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 

 

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJU ATBALSTAM      
 

http://ukraine-latvia.com/
http://palidziukrainai.lv/
tel:+37167913569
tel:+37167913569
tel:+37167913568
tel:+371%2067209400
tel:+37127380380
tel:+37180000800
tel:+37180000800
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaeU_-2o6NJS1fNewmspJrammC9hC4qlhBRyyxUgvq-Petiw/viewform?fbclid=IwAR3N6R8MmC3EEZQ19EhRNQD2nqyFWOW-KVCcIoO8JpnEKz5l3beDrNG6SF8
https://www.facebook.com/groups/www.gribupalidzetbegliem.lv
mailto:gribupalidzetbegliem@gmail.com
mailto:nvonams@riga.lv

