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Intervija ar nodibinājuma Izglītībai un Inovācijai “ZINI” valdes locekli Juri Pabērzu un projektu vadītāju
Līgu Kalniņu, 1. – 3. lpp.
Gaidāmie NVO nama semināri, 3. - 4. lpp.
NVO nama aktualitātes, NVO ziņas, 5. – 8. lpp.
Izsludinātie projektu konkursi, 8. – 9. lpp.
Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, 10. lpp.

INTERVIJA
1

Aprīļa “NVO nama ziņu”
numurā iepazīstinām ar
nodibinājumu Inovācijai un
Izglītībai
„ZINI”,
kas
darbojas
izglītības
jomā, atbalsta iniciatīvu
attīstību un pilsoniskās
sabiedrības iesaisti. Uz
sarunu aicinājām tās valdes locekli Juri Pabērzu un projektu vadītāju
Līgu Kalniņu.

Nodibinājuma Izglītībai un Inovācijai “ZINI”
valdes loceklis Juris Pabērzs un projektu vadītāja
Līga Kalniņa

Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās nodibinājums Izglītībai un
Inovācijai “ZINI”? Cik gadus darbojaties?
Juris: “ZINI” radās 2018. gadā, sanākot kopā trim cilvēkiem, kas jau
iepriekš bija pazīstami. Visi trīs jau bija darbojušies NVO vidē, katrs
savā jomā un iepriekš nebija runājuši, ka varētu veidot organizāciju.
Taču liktenīgā marta dienā kopīgi diskutējot, saprata, ka visiem ir
vēlme veidot jaunu organizāciju, kas veicinātu sabiedrības izglītošanu,
integrāciju un pilsonisko aktivitāti. Dibināt jaunu organizāciju nolēma,
jo tā varēja gan dot sabiedrībai vairāk, gan arī paši augt un mācīties
kopā ar to. Savstarpēji diskutējot daudz tika runāts par zināšanām, ko
pašiem vajadzētu iegūt un ko varētu sniegt sabiedrībai – tā radās
nosaukums “ZINI”, jo tiekties pēc zināšanām ir svarīgi. Zināt visu nekad
nevarēs, bet vienmēr var iegūt jaunas zināšanas. Saskaroties gan ar
dažādiem izaicinājumiem, gan lieliskām, jaunām pieredzēm, šogad,
12. aprīlī, svinējām 4 gadu dzimšanas dienu.

Kādas ir galvenās nodibinājuma darbības jomas?
Juris: “ZINI” galvenās darbības jomas ir sabiedrības izglītošana, integrācija un iesaiste pilsoniskās aktivitātēs.

Kāda un cik liela ir Jūsu organizācijas komanda?
Juris: Komandas kodolu veido 4 cilvēki, bet strādājam, lai komanda kļūtu lielāka. Lielākos uzdevumos jau tagad mums ir
pievienojušies vairāk domubiedru un mēs būsim priecīgi par katru, kas vēlas darboties brīvprātīgi, gūt lielisku pieredzi un ieskatu
NVO darbā.
Ja atskatāties nodibinājuma darbībā, kas ir projekti
vai pasākumi, kas paveikti un par kuriem ir patiess
prieks un gandarījums?
Juris: Uzsākot savu darbību, esam auguši gan paši, gan
arī mūsu darbi. Ir bijuši jūtami izaicinājumi saistībā ar
Covid, lai saprastu, kā un vai turpināt darbību. Jaunai
organizācijai, kurai darbība notiek entuziasma dēļ, tas
bija diezgan liels izaicinājums. Priecājamies, ka tomēr
izlēmām turpināt savu darbību un jau tagad redzam
izaugsmi. Mēs esam gandarīti par katru īstenoto
aktivitāti un projektu.
Esam veiksmīgi attīstījuši starptautisko sadarbību un
mums ir vairāki labi partneri (izglītības centri,
universitātes, NVO) no kuriem varam mācīties un
veidot Latvijas sabiedrību aktīvāku un zinošāku.
Portugāļu pieaugušo izglītotāju treniņu sesija; 2021.g.
No starptautiskās sadarbības pasākumiem visvairāk
atmiņā palikušas apmācības portugāļu skolotājiem Latvijā, lai viņi varētu celt savas zināšanas darbā ar skolēniem un aktīvāk
viņus iesaistīt izglītībā. Šie skolotāji strādā ar jauniešiem un pieaugušajiem ar mācību, uztveres grūtībām. Apmācības noritēja
ļoti veiksmīgi un skolotāji bija ļoti priecīgi gan par iegūtajām zināšanām, gan iespēju redzēt Latviju un iepazīt mūsu kultūru.
Vizītes laikā dziedājām latviešu un portugāļu tautas dziesmas Folkklubā, kā arī apmeklējām Brīvdabas muzeju, kur portugāļi īpaši
aizrautīgi interesējās par sēnēm un mūsu sēņošanas tradīcijām.
Mūsu veiksmīgākie stāsti ir arī no orientēšanās spēlēm ar izglītojošiem elementiem – došanos dabā un Latvijas atklāšanu caur
foto orientēšanos.
2 Vēl ļoti liels prieks, ka mūsu komandu 2021. gada augustā papildināja Līga, kas ļoti veiksmīgi tagad vada “ZINI” projektus.
Kādi ir 2022. gada jeb tālākas nākotnes plāni, jeb
kas iecerēts tuvākā vai tālākā nākotnē?
Līga: Gada sākums bija ļoti saspringts, jo piedalījāmies
projektu iesniegšanā un arī paši iesniedzām savu
pirmo projektu. Viens no tiem ir saistīts ar jaunatnes
darbinieku mobilitāti Latvijā, kurš būtu ļoti
interesants gan mums, gan projekta dalībniekiem.
Laiks rādīs! Mēs par to paziņosim caur sociālajiem
medijiem, sekojiet!
Juris: Nākotnē turpināsim strādāt pie esošajiem un
jaunajiem projektiem, lai veiksmīgi sasniegtu projektu
un arī “ZINI” organizācijas mērķus.
Ir plānoti arī vairāki pasākumi, lai padalītos ar
paveikto projektos - tajos aicināts piedalīties ikviens!
Organizācijā ar prieku sagaidām jebkuru, kam ir
interese par sabiedriskām norisēm, sabiedrības
Tikšanās projektā “Timeless”; 2022.g.
izglītošanu, vēlmi iegūt pieredzi un dalīties tajā
Latvijā un ārpus tās. Par pasākumiem un projektiem aktuālo informāciju varat iegūt sociālajos tīklos, meklējot nodibinājumu
“ZINI”, kā arī mūsu mājas lapā: www.zinifoundation.eu .
Tuvā vīzijā redzam sevi arī jaunās telpās, kur “ZINI” varētu augt un brīvi darboties, sniedzot apmācības ikvienam, kuram tas
interesēs.
Priecājamies, ka izmantojat savām aktivitātēm NVO nama telpas. Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts Jūsu
organizācijai?
Līga: Jebkurš atbalsts nevalstiskai organizācijai ir vērtīgs, tādēļ ļoti novērtējam iespēju izmantot telpas NVO namā mūsu
sanāksmēm. Iespēja satikties un kopīgi atrasties vienā telpā tagad tiek novērtēta vairāk nekā jebkad. Vēlamies arī turpmāk
aicināt viesus uz tikšanās reizēm NVO namā, kā arī izmantot iespēju un rīkot citus, interesantus pasākumus.

NVO namā tikāties ar starptautiskajiem partneriem
projektos, pastāstiet, kas šie ir par projektiem, kas
tajos tiek īstenots?
Līga: Janvāra vidū tikāmies ar projekta „Timeless”
partneriem no vairākām Eiropas dalībvalstīm, lai
apspriestu projekta gaitu un plānotu tā nobeigumu,
kas tuvojas ar lieliem soļiem. Projekts ir mērķēts uz
pieaugušo izglītotājiem un pieaugušajiem studentiem,
kuri vēlas iemācīties vēl vienu valodu. Ir grūti motivēt
kādu apgūt papildu valodu, sevišķi vēlīnā vecumā, taču
„Timeless” projekta partneri tic, ka tas ir iespējams,
pasniedzot studentiem interesantus tematus, kā,
piemēram, nemateriālās kultūras mantojums. Šī
projekta laikā pati esmu iemācījusies vēl vairāk
novērtēt latviskumu un latviešu paražas. Mūsu mazā
Latvija ir pilna ar interesantām komūnām,
amatniekiem un, protams, svētkiem.
Tikšanās projektā “Timeless”; 2022.g.
Pavisam drīz visa informācija būs viegli atrodama
„Timeless” projekta mājaslapā, kur interesenti varēs iegūt mācību materiālus, lai pasniegtu svešvalodas apguvi vecāka
gadagājuma studentiem ar vadlīnijām motivācijas saglabāšanai, kā arī materiālu izmantošanai.
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Jau nedaudz vēlāk, marta beigās, NVO nama telpās pulcējās „Arte-D” projekta partneri. Tikšanās bija noslēdzošā un projekta
rezultāti ir jau apskatāmi „Arte-D” mājaslapā. Tur jaunatnes darbinieki var atrast mācību materiālus un resursus, lai iepazīstinātu
un vadītu jaunatni digitālās mākslas jomā. Projekta partneri vēlējās īpaši uzsvērt vajadzību papildināt jaunatnes darbinieku
informācijas komunikāciju tehnoloģijas rīku zināšanas, kā arī pilnveidot dažādu digitālo rīku prasmes, lai veicinātu jauniešu, kuri
šobrīd nemācās vai nestrādā (angliski - NEET), sociālo iekļaušanos un piekļuvi nodarbinātībai, pielietojot savu māksliniecisko
izpausmi ar jaunajiem, digitālajiem formātiem. Drīzumā tiks atklāta arī tiešsaistes apmācību spēle jaunajiem māksliniekiem, kuri
uzsāk savu ceļu digitālajā vidē.
Šis ir laiks, kad visa sabiedrība pārdzīvo un jūt līdzi
Ukrainai. Vai Jūsu organizācija ir iesaistījusies kādos
atbalsta pasākumos Ukrainas iedzīvotājiem vai tiem
ukraiņiem, kas ieceļo Latvijā, bēgot no kara?
Individuāli esam atbalstījuši Ukrainas iedzīvotājus,
piedaloties dažādos pasākumos un ziedojot līdzekļus.
Kā organizācija pagaidām neesam veidojuši atbalsta
pasākumus.

Tikšanās projektā “Arte-D”; 2022.g.

Ja kādu ir ieinteresējusi nodibinājuma Izglītībai un
Inovācijai “ZINI” darbība, kā var sazināties vai kur
vislabāk meklēt informāciju par Jums?
Līga: Kamēr top „ZINI” atjaunotā mājaslapa, esat laipni
aicināti apmeklēt mūsu sociālos medijus – esam
LinkedIn un Facebook. Protams, varat arī ar mums
sazināties, izmantojot e-pastu, sūtot ziņu uz adresi:
info@zinifoundation.eu

Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu NVO pārstāvjiem?
Mēs - no “ZINI” vēlamies īpaši pateikties par atsaucību un pretim nākšanu NVO nama komandai, Sarmītei Pīlātei no Latvijas
Pieaugušo Izglītības Apvienības, kā arī Martai no Latvijas Jaunatnes Padomes. Ar jums ir prieks sastrādāties un, cerams, ka
varēsim kopīgi satikties vēl kādos pasākumos. Ir tik svarīgi vienam otru atbalstīt un draudzēties! To arī novēlam citiem NVO
pārstāvjiem! Esiet droši, laipni un atsaucīgi, tad visas durvis atveras.
Paldies par sarunu!
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane

GAIDĀMIE SEMINĀRI

Semināru vadīs nodokļu un grāmatvedības konsultante
Sandra Laķe.

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 reaģēt?”
Semināra mērķis ir izglītot NVO pārstāvjus medijpratības
jautājumos, lai uzlabotu kritiskās domāšanas prasmes
informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī
attīstīt spējas, lai nekristu par upuri dezinformācijai un
izvēlētos kvalitatīvus informācijas avotus.

Semināra programmā:
• kā veidot NVO uzskaiti MS Excel vidē?
• kā grupēt uzskaites informāciju NVO gada
pārskatam?
• kā sagatavot NVO gada pārskatu no uzskaites
datiem?
• kā NVO gada pārskats jāiesniedz EDS sistēmā?
Aktīvai dalībai seminārā ieteicams līdzdarboties datorā ar
Microsoft Office programmatūru.
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv

19. MAIJS, 9.JŪNIJS

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;
4
• Zināšanas par sociālo mediju algoritmiem;
• Medijpratība = kritiskā domāšana?
Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit:
https://ej.uz/medijpratundezinf

27. APRĪLIS
Trešdien, 27. aprīlī noslēgsies tiešsaistes semināru cikls
“No idejas līdz projekta īstenošanai” un notiks pēdējā – 4.
nodarbība “Projekta īstenošana un pārraudzība”.
Reģistrēšanas semināru ciklam ir noslēgusies.

11. MAIJS
Trešdien,
11.
maijā no plkst.
14.00 līdz plkst.
17.00 notiks, NVO
nama
rīkots,
tiešsaistes
seminārs “NVO
gada pārskats par
2021. gadu (2.daļa) jeb praktiski ieteikumi, kā sagatavot
NVO gada pārskatu”.

Ceturtdien, 19. maijā un 9. jūnijā no plkst. 14.00 līdz plkst.
17.00 klātienē, NVO namā notiks praktisko mācību cikls
“Interaktīvi tiešsaistes auditorijas iesaistes rīki
pasākumos”.
Kuru interaktīvu auditorijas iesaistes rīku izvēlēties? Kādi ir
dažādo rīku mīnusi un priekšrocības? Kā praktiski veidot un
izmantot šādus rīkus? Atbildes uz šiem jautājumiem NVO
pārstāvji saņems praktiskajās mācībās.
Mācību programma:
19.maijs
• Interaktīvo rīku izvēles pamatprincipi;
• Google aptauju mazāk izmantotās iespējas;
• Mentimeter daudzveidīgais piedāvājums.
9.jūnijs
• Padlet – pirms pasākuma, tā laikā un pēc
pasākuma;
• Jamboard – krāšņam darbam un rezultātam;
• 2 minūšu interaktīvie atbalsta rīki tiešsaistē.
Praktiskās mācības vadīs Inese Šubēvica, pasākumu
organizatore un neformālās izglītības procesu virzītāja ar 22
gadu pieredzi, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija”
vadītāja, NVO un kopienu attīstības virzītāja. Inesei ir bagāta
praktiskā pieredze tiešsaistes un klātienes pasākumu

rīkošanā, plānošanā un vadīšanā, tālab lektore labprāt
dalīsies ar padomiem un ieteikumiem citiem NVO kolēģiem.

dalībniekiem vairs nav jābūt ar Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.

Dalībnieki var pieteikties uz vienu vai abām praktisko
mācību dienām. Priekšroka tiks dota dalībniekiem, kas
pieteiksies uz abām praktisko mācību nodarbībām.

NVO nama telpās un NVO pasākumos nav prasība lietot
sejas maskas – tā ir brīva izvēle NVO nama apmeklētājiem.

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

25. MAIJS
Trešdien, 25. maijā no
plkst. 14.00 līdz plkst.
17.00 notiks, NVO
nama
rīkots,
tiešsaistes seminārs
“NVO
un
darba
tiesības 2022”.
Semināru vadīs nodokļu un grāmatvedības konsultante
Jadviga Neilande.

Atcelti jebkādi apmeklētāju skaita ierobežojumi NVO nama
telpās.
Tomēr NVO pārstāvjiem ir iespēja noteikt epidemioloģiskās
drošības prasības savos pasākumos, piemēram, paredzot
sejas masku lietošanu, kā arī distances un plūsmu
ievērošanu. NVO pārstāvji – pasākumu rīkotāji var arī,
izvērtējot riskus, noteikt, ka pasākums vai pakalpojums
pieejams epidemioloģiski drošā vidē, - uzrādot Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar
NVO nama darbiniekiem: e-pasts: nvonams@riga.lv,
tālrunis: 67848902.

GAIDĀM NVO ZIŅAS PAR JAUNUMIEM UN
PASĀKUMIEM!

Seminārā tiks apskatīti jautājumi, kā nodibināt darba
attiecības biedrībās, vai slēgt autorlīgumus, vai uzņēmumu
līgumus. Kuri no tiem ir izdevīgāki? Tiks aplūkots, kā
aprēķina slimības naudu, atvaļinājumus, nodokļus,
5 kādas kompensācijas pienākas darbiniekam, kas nav
apliekamas ar nodokli - par automašīnas izmantošanu, par
attālināto darbu, komandējumiem u.c. Kā viens no
svarīgākajiem jautājumiem būs minimālās sociālās
iemaksas, kur mēs noskaidrosim, kam tās jāmaksā obligāti
un kādi likumā paredzēti izņēmumi.
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv

NVO NAMA AKTUALITĀTES
SVARĪGĀKAIS NVO DARBĪBAI NVO NAMĀ
No
1.
aprīļa
pasākumos
un
aktivitātēs,
kas
tiek
organizētas
NVO nama telpās,
vairs nav jāuzrāda
Covid-19
sertifikāts.

pasākumu

organizatoriem,

NVO pārstāvjiem amatiermākslas kolektīvu

Lai plašāk popularizētu NVO darbus un pasākumus Rīgā,
aicinām ziņas, relīzes vai publicitātes materiālus par tiem
sūtīt arī mums – NVO namam.
Labprāt publicēsim Jūsu organizāciju aktualitātes “NVO
nama ziņās” (ziņām informāciju lūdzam atsūtīt līdz mēneša
17. datumam), kā arī – iespēju robežās – NVO nama sociālo
mediju kontos vai mājaslapā.
Ja Jūsu organizācijai ir kāds aicinājums, ielūgums,
paziņojums – gaidīsim ziņas: nvonams@riga.lv!

NVO NAMĀ NOTIKS PAVASARA FESTIVĀLS
“DRAUGIEM 2022”

LĪDZ 2. MAIJAM NVO NAMĀ - “KRĀSAS – TĒLI –
ENERĢIJA”
Līdz 2. maijam NVO nama
2. stāva vestibilā ir
skatāma
mākslinieces
Lindas
Dioro
darbu
izstāde,
kam
dots
nosaukums “Krāsas – tēli
– enerģija”. Košo un
dzīvespriecīgo
darbu
izstādi piedāvā biedrība

Sestdien, 21. maijā plkst.
18.00
NVO
namā
norisināsies
Pavasara
festivāls
“Draugiem
2022”, ko jau trešo reizi
rīko biedrība “Hopā”.
Biedrības
“Hopā”
pārstāvji ar prieku ziņo, ka
pandēmijas laiks nav
festivāla
dalībniekos
apslāpējis vēlmi uzstāties
un draudzēties visiem
kopīgā
pasākumā.
Festivālā satiksies tie,
kuriem rūp brīva mākslas
kustība. Pasākumā uzstāsies dažādu mākslas žanru
dalībnieki: dejas, teātra, vokālās un mūzikas mākslas
pārstāvji. Dalībnieku vecumam nav lielas nozīmes - no maza
līdz lielam, tāpat skatītājus priecēs priekšnesumu dažādība
- no baleta līdz ielu deju stiliem, no dzejas deklamēšanas
līdz skaistiem muzikāliem un vokāliem skaņdarbiem.
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Laipni aicināti skatītāji - vecāki, vecvecāki, draugi, paziņas un
atbalstītāji – ieeja par smaidu!

“SILDĀM MAZĀS SIRSNIŅAS” - NVO NAMĀ
SKATĀMA JAUNA IZSTĀDE
No 20. aprīļa līdz 7.
maijam NVO nama 1.
stāva vestibilā skatāma
izstāde “Sildām mazās
sirsniņas”. Tā ir rokdarbu
izstāde, kas tapusi ar divu
biedrību - “Labdarības
projektu atbalsta centrs"
un
"Sirds
siltuma
darbnīca" - gādību.
Izstādē ir aplūkojama neliela daļa no rokdarbnieču darbiem,
kuri aizceļo uz Latvijas dzemdību namiem un silda
priekšlaikus dzimušus bērniņus.
"Labdarības projektu atbalsta centrs", "Sirds siltuma
darbnīca" un NVO nams aicina apmeklēt
izstādi,
iedvesmoties, kā arī pievienoties vai atbalstīt rokdarbnieču
kopas, kas rūpējas par priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem.
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus
apmeklēt izstādi “Sildām mazās sirsniņas”!

“Dioro Art”.
Ieeja izstādē ir brīva. NVO nams apmeklētājiem ir atvērts
darba dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00.
Plašāka informācija: https://apkaimes.lv/nvo-namaskatama-izstade-krasas-teli-energija/

NVO ZIŅAS
PIEVIENOJIES AKCIJAI “SAULESPUĶES VIENOTAI
EIROPAI KOPĀ AR UKRAINU”
Latvijas Pilsoniskā alianse
un Eiropas Kustība Latvijā
aicina
pievienoties
akcijai “Saulespuķes
vienotai Eiropai kopā ar
Ukrainu”, kurā ikviens
cilvēks, organizācija un
darba kolektīvs aicināti
sēt un audzēt saulespuķu
stādiņus. Akcijas mērķis
ir paust atbalstu Ukrainas
tautai, Ukrainas atjaunošanai un integrācijai Eiropas
Savienībā.
Kā piedalīties akcijā?
• Līdz aprīļa otrās nedēļas beigām sēt saulespuķes
kastītēs/podiņos uz palodzes vai siltumnīcā,
dēstus kopjot un lolojot līdz maija sākumam, kad
būs iesilusi zeme un saulespuķes varēs izstādīt
dārzā, dobē vai uz balkona.
• Vai – sagaidīt maiju un sēt saulespuķu sēklas jau
tieši zemē.
• Piedalīties saulespuķu stādīšanas vai sēšanas
akcijā maija sākumā.
• Dalīties ar savu saulespuķu sēšanas un audzēšanas
pieredzi, kā arī savu saulespuķu dārzu fotogrāfijām

sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus
#SaulespuķesUkrainai, #UkrainaEiropā un
#VienotiEiropā.
Ar saulespuķu sēšanas un audzēšanas instrukciju var
iepazīties šeit.

AICINA LABO DARBU VEICĒJUS IZVIRZĪT BALVAI
“CILVĒKA IZAUGSMEI”
Latvijas Pilsoniskā alianse
sadarbībā
ar
ASV
vēstniecību Latvijā aicina
pieteikt
pretendentus
balvu konkursam “Cilvēka
izaugsmei”, kurā jau
devīto gadu godinās
cilvēkus, organizācijas un
uzņēmumus, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības
attīstībā un cilvēka izaugsmē.
Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt četrās
kategorijās:
• par sociālo atbildību un filantropiju;
• par izcilu ieguldījumu izglītībā;
• par izcilu ieguldījumu veselībā;
• par ieguldījumu Latvijas nākotnē.
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Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 31. maijam.
Konkursa laureāti tiks godināti apbalvošanas ceremonijā
septembrī. Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens
interesents elektroniski, aizpildot anketu.

NODOKĻU REGULĒJUMA DĒĻ ILGTERMIŅĀ CIETĪS
NEVALSTISKAIS SEKTORS
Lai rosinātu diskusiju par gaidāmajām izmaiņām NVO
sektorā, kas stājās spēkā līdz ar grozījumiem likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu” 2021. gada 1. jūlijā, biedrība
“Sadarbības platforma” īstenoja projektu “Ceļš problēmas
risinājumā”. Projekta mērķis bija pārstāvēt NVO intereses,
sagatavojot ekspertu atzinumus un ierosinājumus
likumdošanas aktu izmaiņām. Projektā secināts, ka
nodokļu regulējuma dēļ ilgtermiņā ir apdraudēta NVO
darbības nākotne un pilsoniskas sabiedrības attīstība.
Projekta noslēgumā apkopotās problēmas NVO sektorā
saistībā ar projekta finansējumu, darbiniekiem, kuriem nav
iespēju projektos strādāt pilnu slodzi vai saņemt minimālo
atalgojumu mēnesī, biedrība “Sadarbības platforma”
prezentēs
gan
vairākiem
nozīmīgiem
projektu
finansētājiem, gan sagatavos vēstuli likumdevēju
pārstāvjiem, skaidrojot konstatētās nepilnības, un aicinās
vēlreiz pārskatīt VSAOI un pieņemtā lēmuma izmaiņas
attiecībā uz NVO projektu īstenošanu iekļaujot likumā “Par

valsts sociālo apdrošināšanu”– izņēmumos, tā respektējot
pilsoniskās sabiedrības – nevalstisko organizāciju tiesības
piedalīties un darbības specifiku projektu ietvaros, neradot
situāciju, kad valstī virkne NVO mākslīgi nonāk nodokļu
parādos un tādēļ spiestas pārtraukt darbību.
Plašāk: http://www.sadarbibasplatforma.lv/aif.html

AICINA IZLASĪT INFORMATĪVO RAKSTU "PASAULĒ
BEZNOSACĪJUMU PAMATIENĀKUMI IR
REALITĀTE”
Projekta
”Eiropas
pilsoņu
iniciatīvas
„Beznosacījumu
pamatienākumu ieviešana visā
ES”
aktualizēšana
Latvijā”
īstenotāji
biedrība
„Vecdaugavieši - ir sagatavojuši
informatīvu rakstu "Pasaulē
beznosacījumu pamatienākumi ir
realitāte" un aicina to izlasīt.
Šajā rakstā lasiet par ideju izmaksāt beznosacījumu
pamatienākumus (BPI) ukraiņiem, BPI kustību pasaulē,
izmēģinājumu projektiem un institūcijām, kas veic
pētījumus pamatienākumu jomā, to, cik aktuāla vēl
joprojām ir ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija.
Plašāka informācija:
https://www.facebook.com/beznosacijuma.pamatienaku
mi

MĀKSLAS CENTRĀ “MASA” AICINA UZ IZSTĀDI
“EXHIBITION 1.4”
Mākslas
centra
“MASA”
kuratores
turpina pētīt dažādu
mākslinieku daiļrades
virzienu
un
stilu
apvienošanu: no 8.
aprīļa līdz 1. maijam
skatāma
neatkarīgo
mākslinieku darbu izstāde “Exhibition 1.4”.
Apzināto un neapzināto domu neskaidrība aptver
mākslinieku darbus, jo māksla ir viens no pašizpausmes
veidiem. Izstādes ekspozīcija ietver instalācijas,
datorgrafiku, glezniecību un jauktā tehnikā veidotus
darbus.
Izstādi var apmeklēt Alauksta iela 7a 2. stāvā. Darba laiks:
katru dienu no plkst. 14.00 līdz 20.00.

AICINA LATVIJĀ DZĪVOJOŠOS ĀRVALSTNIEKUS
APMEKLĒT EBRU GLEZNOŠANAS MEISTARKLASI
Ceturtdien, 19. maijā no plkst.
17.00 līdz 19.00 laipni aicina
Latvijā
dzīvojošos
ārvalstniekus un vietējās
sabiedrības
pārstāvjus
apmeklēt ebru – gleznošanas
uz ūdens – meistarklasi. Ebru meistarklase notiek projekta
“Integrācijas ABC – 4” ietvaros.
Meistarklasi vadīs ebru māksliniece Olga Orlova, kura šo
mākslu apguvusi Turcijā un jau astoņus gadus praktizē to
Latvijā, darbojoties studijā “Ebru Rīga”.
Dalība meistarklasē ir bezmaksas. Materiāli darbnīcai tiks
nodrošināti. Darbnīca notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, tomēr
aicina visus interesentus iepriekš pieteikties!
Plašāka informācija:
https://www.facebook.com/integracijasabc

PROJEKTU KONKURSI
8 LĪDZ 31. MAIJAM VAR IESNIEGT PIETEIKUMUS
LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU
ĪSTENOŠANAS KONKURSĀ
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.
Konkursa pieteikumi tiks pieņemti 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://ej.uz/94wt

IZSLUDINĀTS VKKF OTRAIS 2022. GADA PROJEKTU
KONKURSS
Lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību,
Valsts kultūrkapitāla fonds organizē kultūras projektu
konkursus. Projektus var iesniegt šādās nozarēs: literatūra,
mūzika un dejas māksla, teātra, filmu, vizuālā māksla,

kultūras mantojums, tradicionālā kultūra, dizains un
arhitektūra, kā arī aicina iesniegt starpdisciplinārus
projektus.
Projekta pieteikumus aicina iesniegt līdz 29. aprīļa plkst.
23.59.
Plašāka informācija: https://ej.uz/fqzy

ATVĒRTA PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA
STRATĒĢISKO PROJEKTU KONKURSĀ
CILVĒKTIESĪBU STIPRINĀŠANAI LATVIJĀ
Līdz 7. jūnijam plkst. 14.00
Latvijas pilsoniskās sabiedrības
organizācijas (biedrības un
nodibinājumi) ir aicinātas
iesniegt projektus Aktīvo
iedzīvotāju fonda Stratēģisko
projektu konkursā cilvēktiesību stiprināšanai Latvijā.
Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu cilvēktiesību
aktivitātēm Latvijā. Projektos var tikt iekļautas aktivitātes,
kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un
stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās
sabiedrības organizācijas.
Plašāka informācija:
https://ej.uz/AIF_CilvektiesibasKonkurss

RĪGĀ PIRMO REIZI IZSLUDINĀTS FINANSĒŠANAS
KONKURSS PRIVĀTO MUZEJU ATBALSTAM
Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta
departaments
izsludina finansēšanas
konkursu nevalstisko
muzeju organizētajiem
pasākumiem. Projektu
pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz
2022. gada 26. aprīļa plkst. 23.59.
Konkursa mērķis ir veicināt privāto muzeju attīstību
galvaspilsētā, nodrošinot materiālās un nemateriālās
kultūras vērtību dokumentēšanu un saglabāšanu, radot
sabiedrībai pieejamu muzeja priekšmetu krājumu un
zinātniskus pētījumus, kā arī organizējot izglītojošus
seminārus un lekcijas.
Tajā ir aicinātas piedalīties juridiskas
nevalstiskās
organizācijas
un
komercsabiedrības, kas darbojas Rīgā.
Plašāka informācija: https://ej.uz/hkki

personas,
privātas

PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSS
"LĪDZFINANSĒJUMA PROGRAMMA"

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīlim
plkst. 16.00.

Lai Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) varētu
piedalīties ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti
uz sabiedrības labklājības celšanu, Sabiedrības integrācijas
fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu
"Līdzfinansējuma programma".

Plašāka informācija: https://ej.uz/nkf5

Vairums ārvalstu projektu konkursu prasības nosaka, ka
projekta
īstenotājiem
ir
jānodrošina
10-30%
līdzfinansējums no saviem līdzekļiem. Lai iedrošinātu
Latvijas NVO ārvalstu fondu apguvē un sekmētu jaunu
pakalpojumu attīstību, līdzfinansējums tiks piešķirts NVO
projektiem, kas tiks īstenoti interešu pārstāvībā, pilsoniskā
līdzdalībā un demokrātijā, cilvēktiesībās, dažādības
veicināšanā, izglītībā, sociālā palīdzībā, vardarbības
mazināšanā, bērnu tiesību aizsardzībā, kultūrā, jaunatnes
vai migrācijas jautājumos, NVO savstarpējā sadarbībā
Eiropas Savienības un pasaules līmenī, kā arī piederības
veicināšanā Eiropas Savienībai.
Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā
pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30.
septembra plkst. 17.00.
Plašāka informācija: https://ej.uz/ey77
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NOMETŅU ORGANIZĒŠANAS FINANSĒŠANAS
KONKURSS
Rīgas
domes
Izglītības, kultūras
un
sporta
departaments
izsludina konkursu
biedrībām
un
nodibinājumiem par
līdzfinansējumu
bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2021./2022.
mācību gada vasaras brīvlaikā.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīlim
plkst. 16.00.
Plašāka informācija: https://ej.uz/but1

BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀŠU KONKURSS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
izsludina konkursu biedrībām un nodibinājumiem par
līdzfinansējumu brīvā laika aktivitāšu organizēšanai
bērniem un jauniešiem 2021./2022. mācību gada vasaras
brīvlaikā.

PROJEKTU KONKURSS “MAZĀKUMTAUTĪBU UN
SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS PROGRAMMA”
Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību
un mazinātu aizspriedumus pret un starp etniskajām
grupām, Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu
projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām
(NVO) “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības
programma”.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 26. aprīļa
plkst. 12.00.
Plašāka informācija: https://ej.uz/seq3

SVARĪGI
NO 2023. GADA E-ADRESE BŪS OBLIGĀTA
JURIDISKĀM PERSONĀM
Oficiālā
elektroniskā
adrese no 2023. gada 1.
janvāra būs obligāta
visām
juridiskajām
personām
–
uzņēmumiem, biedrībām,
nodibinājumiem,
arodbiedrībām un citiem reģistros reģistrētajiem
tiesību subjektiem Latvijā.
E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums, uzņēmuma
digitālā pastkastīte, kuru juridiskas personas var izveidot
divos veidos – portālā Latvija.lv vai integrējot risinājumu
sava uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā,
programmas “Dari digitāli” ietvaros atgādina Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un aicina
uz pēdējo brīdi neatlikt e-adreses izveidi.
Informācijas avots:
https://lvportals.lv/skaidrojumi/339127-oficiala-e-adreseno-1-maija-bus-obligata-valsts-aizsardzibas-sistema-2022

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJU ATBALSTAM
LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBA SNIEDZ VIENOTU UN KOORDINĒTU PALĪDZĪBU
Latvijas iedzīvotāji, kuri vēlas palīdzēt ukraiņiem, tiek aicināti reģistrēties
vietnēs www.palidziukrainai.lv/www.ukraine-latvia.com.
Tīmekļvietnē ir pieejama informācija ne tikai par ieceļošanu, uzturēšanos,
apmešanos un darba iespējām Latvijā, bet katrs var arī aizpildīt anketu,
norādot, kādā veidā varētu atbalstīt, piemēram, nodrošinot dzīvesvietu,
transportu, darbavietu u. tml.
Savukārt Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas
izraisītā
kara
Ukrainā,
tiek
aicināti
vietnēs www.palidziukrainai.lv/www.ukraine-latvia.com pieteikties
atbalsta saņemšanai.
Vienotais tālrunis +371 27380380.

#SlavaUkraine
Martā tika atklāta interneta vietne propozycii.lv,
kurā vienkopus var atrast Latvijas mazo un vidējo
10 uzņēmumu, kā arī nevalstisko organizāciju,
piedāvājumus ikdienas dzīves atbalstam Ukrainas
iedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā, bēgot no kara
šausmām.
Aicina organizācijas un uzņēmumus pievienoties
palīdzību sniedzēju pulkam un piereģistrēt
piedāvājumu vietnē propozycii.lv, aizpildīt tajā
atrodamo pieteikuma formu, kas pieejama
arī https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem.

__________________________________________________________

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

