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Maija “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību “Hopā”, kas darbojas kultūras un izglītības jomā, īpaši popularizējot 
deju bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.  Uz sarunu aicinājām tās valdes locekli Sanitu Ovčiņņikovu.  
 
Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās biedrība 
“Hopā”? Cik gadus darbojaties? 
Biedrība “Hopā” dibināta 2016. gadā. Bija pienācis 
brīdis, kad tu saproti – jā, ir vēlme un gribas darīt 
vairāk par vienkārši pulciņa vadīšanu. Ir jau sakrājusies 
pietiekami liela pieredze, redzējums, kā iedvesmot 
cilvēkus un vairot vēlmi būt radošiem, aktīviem un 
atbildīgiem par to, ko dara, ka ķēros visam šim klāt. 
Līdz 2016. gadam vadīju deju grupu “Hopā”, kas pastāv 
vēl šodien. Ar biedrības “Hopā” dibināšanas gadu var 
teikt, ka mans darbības lauks ir paplašinājies 
neformālās izglītības jomā, lai strādātu gan ar 
bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. 
Biedrības darbības jomas: vizuālā māksla, mūzika, 
deja, teātris, mūzikas, dejas un teātra atbalsts, izglītība 
un kultūras apmaiņa. Ir tapuši vairāki projekti. Esam 
veidojuši vidi, kurā attīstīties un kurai ļauts 
pievienoties.  

 

Kāda un cik liela ir Jūsu organizācijas komanda?  
Esam neliela organizācija. Darbojamies divi valdes 
locekļi un divi palīgi – brīvprātīgie.  
 

Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir projekti vai 
pasākumi, kas paveikti un par kuriem ir patiess 
prieks un gandarījums? Ko izdevies paveikt? 
Jāuzslavē un jāpriecājas par mūsu deju grupu “Hopā”. 
Kopā ar mani visus šos sarežģītos gadus, kas bija 
saistīti ar pandēmiju, bija palīgi - mana ģimene, paldies viņiem, jo tikai kopā darot lietas, var gūt rezultātu un prieku. Paldies arī   

INTERVIJA 

Biedrības “Hopā”  valdes locekle Sanita Ovčiņņikova  
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deju pasniedzējam Rebekai Jeļizarovai un Katrīnai Rupainei. Kopīgiem spēkiem tupinājām būt aktīvi un, ievērojot visus valstī 
noteiktos ierobežojumus, turpinājām bērnus un jauniešus iedvesmot un mudināt būt kustībā, radošiem savās idejās un mērķos.  

 

Vēl kāds notikums, kuru vēlos minēt, bija jauns pavērsiens 
biedrībai “Hopā”, solis dziļāk. Iedvesmu guvām, kad 
piedalījāmies kādā daudzu un dažādu biedrību saietā, kur 
katrs stāstīja par savu pieredzi un iedrošināja būt drošiem, 
dot un darīt. Tādēļ piedalījāmies “PuMPuRS” konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” 2021. gada uzsaukumā ar 
projektu “Radīsim pamatu zem kājām!”. Laiks, kad visi tika 
iedzīti depresijā un nekustīgumā, ļāva mums iedvesmot 
jauniešus nepadoties vilinājumam nemācīties, bet 
ieskatīties, būt kopā ar jauniešiem un vienaudžiem, pašiem 
mēģināt un uzklausīt ar pieredzi bagātus cilvēkus dažādās 
jomās, būt ieinteresētiem mācīties un gūt panākumus. 
Tiekties pēc sava mērķa un saprast, ka tikai pats var to 
sasniegt. Ceru, ka tā arī bija un jaunieši ar jaunu sparu 

turpināja jauno mācību gadu. Šogad arī iesniedzām projektu 
pieteikumu un turam īkšķus, ka būs turpinājums.  

 
Noteikti jāpiemin lielais gada notikums Pavasara festivāls 
“Draugiem 2022”! Šogad tas noritēs trešo reizi. Pandēmijas gadi 
nedaudz šo secību bija apstādinājuši. Tas ir lolots notikums ar 
mērķi – draugi satiekas, lai draudzētos, dejotu, dziedātu uz 
vienas skatuves! Lai radītu prieku sev un saviem mīļajiem. Lai 
sagaidītu no publikas patiesi sirsnīgus aplausus un uzsaucienus. 
Savukārt mēs, kā jaunie vai esošie mākslinieki, varam dot prieku, 
iedvesmu un rādīt to, ko patīk darīt vislabāk - visiem kopā. Šeit 
nav konkurences, šeit ir tikai māksla. Tāda, kāda tā ir, kāda ir 
apgūta sava kolektīva, skolas, pulciņa lokā, individuālajos 
treniņos un centienos. Šeit ir tas, ko katrs dara un dara tā, kā 
patīk, parādot to plašākai publikai.  
 
Priecājamies, ka izmantojat savām aktivitātēm NVO nama 
telpas. Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts 
Jūsu organizācijai?  
Liels paldies NVO nama komandai! Šis atbalsts ir ļoti nepieciešams. Lielās skatuves ir kļuvušas vēl nepieejamākas 
nekomerciālajiem pasākumiem, tad nu šeit es jūtu atbalstu un lielu pretim nākšanu. NVO namā rīkojam festivālu atkārtoti un 
tas jau ir rādītājs. Vieta un telpa -  uzskatu NVO namu kā vienu vienumu, - kur nevalstiskām organizācijām gūt atbalstu, iespēju 

īstenot savas idejas. Ceram arī uz pozitīvu turpmāku sadarbību. 
Paldies jums!  

 
21. maijā NVO namā gaidāms jūsu organizēts vērienīgs pasākums. 
Pastāstiet, kas tas būs un kas sagaidāms? Vai skatītājus gaidāt?  
Jā, kā jau iepriekš minēju, šogad pie jums – NVO namā notiks trešais 
Pavasara festivāls “Draugiem 2022”. Draudzīgā notikumā satiksies 12 
kolektīvu dalībnieki: deju grupa “Hopā”, bērnu vokālā studija 
“Spāre”, deju skola “Colour Point”, bērnu un jauniešu centrs 
“Daugmale”, horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte”, deju studija 
“Fandango”, Jūlijas Kobcevas audzēkņi, stepa deju grupa “Soul Tap”, 
klasiskās dejas studija “Freska”, bērnu un jauniešu centra “IK 
Auseklis” deju ansamblis “Dancītis”, Rīgas Vācu skolas baleta studija, 
klasiskās dejas studija “Freska” un solisti. Skatītājus ļoti gaidām – 
ieeja par smaidu!  

Biedrība “Hopā” īstenoja projektu “Radīsim pamatu zem kājām!” 

Biedrības paspārnē darbojas deju grupa “Hopā” 
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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?   

Karš Ukrainā ir prātam neaptverama nelaime. Nelaime mums 
visiem. Šis karš pierāda, cik manipulējami ir cilvēki, kuri garā ir 
vāji, kuriem trūkst pašapziņas un nav sava dzīves mērķa, kas 
pilnveidotu savu un visas pasaules cilvēku dzīves dzīvot labi un 
skaisti, brīvi un priecīgi. Biedrībai “Hopā” vēl nav izdevies atrast 
veidu, kā palīdzēt praktiski. Bet tas ir tikai laika jautājums. Mani 
personīgi tas viss uztrauc un esmu piedalījusies citu organizāciju 
veidotajos atbalsta pasākumos, ziedojusi līdzekļus utt. Zinu, ka 
Latvijas deju pasaulē ir jau piemēri, kad Ukrainas dejotāji tiek par 
brīvu iesaistīti nodarbībās un deju pasniedzējiem tiek piedāvāti 
darbi. Noteikti arī biedrība “Hopā” labprāt iesaistīs Ukrainas 
radošos cilvēkus savas aktivitātēs, kad vien krustosies ceļi. 

 
Ja kādu ir ieinteresējusi biedrības “Hopā” darbība, kā var 
sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju par Jums? 
Mūsdienās tas ir vienkārši – meklējiet mūs sociālajā tīklā 

Facebook: https://www.facebook.com/biedribahopa vai 
rakstiet Messenger.  

 

Noslēgumā – ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu NVO pārstāvjiem? 
Esiet aktīvi, mērķtiecīgi, ar kritisko domāšanu un realitāti piesātināti. Noteikti draudzējamies savā starpā un dalāmies ar pieredzi, 
kas iedvesmo jauniem un skaistiem notikumiem, jo lielas lietas varam darīt gan atsevišķi, gan kopā. Paldies visiem, ar kuriem 
man ir izdevies šo gadu laikā sadarboties! Patiesi novērtēju.  
 
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 
 
 
 

 
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.  
 
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, 
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, seminārā noskaidrosim, kam tās jāmaksā obligāti 
un kādi izņēmumi paredzēti likumā.  

 
Tiešsaistes semināra programma:  

• Plānotie grozījumi Darba likumā;  

• Darba līguma noslēgšana;  

• Personāla lietvedība e-vidē – kādi praktiskie un 
juridiskie aspekti jāņem vērā? 

• Attālinātais darbs un elastīgais darba laiks – 
modernas darba laika tendences, plusi un mīnusi;  

• Vidējās algas aprēķināšana;  

• Slimības naudas aprēķināšana;  

• Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas;  

• Darba stundu uzskaite;  

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas 
metodes dažādos gadījumos;  

• Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus?  

• Virsstundas;  

• Summētais darba laiks;  

• Atvaļinājuma naudas noteikšana;  

• Aktuālie datu aizsardzības jautājumi;  

• Mūsdienīgi rīki personāla vadībā un lietvedībā.  
 

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: 
https://ej.uz/NVOdarbaties 
 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 24. maijam, 
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

Biedrība “Hopā” rīko pasākumus, iesaistot bērnus un jauniešus  

https://www.facebook.com/biedribahopa
https://ej.uz/NVOdarbaties
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9.JŪNIJS 
 

Ceturtdien, 9. 
jūnijā no plkst. 
14.00 līdz plkst. 
17.00 klātienē, 
NVO namā notiks 
praktisko mācību 
cikla “Interaktīvi 

tiešsaistes 
auditorijas iesaistes rīki pasākumos” 2. nodarbība. 
 
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. 
 
9. jūnija nodarbības programma: 

• 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. Inesei ir bagāta praktiskā pieredze tiešsaistes un 
klātienes pasākumu rīkošanā, plānošanā un vadīšanā, tālab 
lektore labprāt dalīsies ar padomiem un ieteikumiem citiem 
NVO kolēģiem. 
 
Lūdzam pieteikt savu dalību mācību nodarbībai, elektroniski 

aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://ej.uz/interakt  
 

Informējam, ka ar 9. jūnija nodarbību noslēdzas NVO 
nama rīkotie semināri pirmajā pusgadā. Apmācību darbs 
atkal atsāksies septembrī un vasarā gaidām NVO 
ierosinājumus saistošām un vērtīgām semināru tēmām, 
kas palīdzētu augt un attīstīties jūsu organizācijām. 

 
 
 

 
PAVASARA FESTIVĀLS “DRAUGIEM 2022” 

 
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 

uzstāsies dažādu mākslas žanru dalībnieki: dejas, teātra, 
vokālās un mūzikas mākslas pārstāvji. Skatītājus priecēs 
priekšnesumu dažādība -  no baleta līdz ielu deju stiliem, no 
dzejas deklamēšanas līdz skaistiem muzikāliem un vokāliem 
skaņdarbiem.  
 
Laipni aicināti skatītāji - vecāki, vecvecāki, draugi, paziņas un 
atbalstītāji – ieeja par smaidu!  
 

NVO 25. MAIJĀ RĪKO SVĒTKUS BĒRNIEM 
 

Tuvojoties Starptautiskajai 
bērnu aizsardzības dienai, 
mācību gada noslēgumam 
un vasaras brīvlaikam, 
vairākas Rīgas nevalstiskās 
organizācijas rīko svētkus 
bērniem. Ar dažādām 
radošām aktivitātēm un 
koncertu NVO namā, 
trešdien, 25. maijā noritēs 
Starptautiskajai bērnu 

aizsardzības dienai veltīts pasākums.  
 
Lai sagādātu prieku un sniegtu iespēju nokļūt ārpus ierastās 
vides, organizatori uz pasākumu īpaši ielūdz bērnus no 
bērnu namiem, dienas centriem, krīzes centriem un 
internātskolām. 
 
Plkst. 11.00 durvis vērs trīs radošās darbnīcas. Biedrība 
“Iļģuciema sievietes” aicinās uz darbnīcu “Brīnumu acs”. 
Tajā dalībnieki rotās spogulīšus ar dažādiem dabas 
elementiem, spēlēsies ar struktūrām, ritmiem, veidos 
individuālas kompozīcijas, kas atbilst un raksturo darba 
autoru, pauž viņa raksturu, temperamentu un emocijas. 
Biedrība "Es varu visu!" gaidīs darbnīcā “Gaišas domas 
domāju, kopā visas satinu” un aicinās pasākuma dalībniekus 
radīt savas vāzītes un trauciņus dažādiem ikdienā 
lietojamiem priekšmetiem, izmantojot burciņas un pudeles 
un dažādu krāsu lentītes, dziju un dekorus. Latvijas sieviešu 
invalīdu apvienība “Aspazija” darbnīcā “Ziedu apsveikumi” 
piedāvās kopīgi radīt apsveikuma kartiņas ar ziediem, ziedu 
aproces, arī ziedu galvas rotas.  
 
Plkst. 12.00 sāksies koncerts, kuru vadīs un dziedās skatuves 
mākslinieki Sabīne Berezina un Aivo Oskis. Ar muzikāliem 
priekšnesumiem piedalīsies Gaismas pamatskolas audzēkņi, 
izpildot arī dziesmu ukraiņu valodā.  
 
Pasākuma gaitā bērnus izklaidēs Zaķis un vēlāk 
piebiedrosies policisti Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. 
Piedalīsies Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības 
policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu nodaļas un Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 
pārvaldes pārstāvji, kuri pastāstīs par drošību vasarā.   
 

GAIDĀMIE PASĀKUMI    

https://ej.uz/interakt
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Pasākumu rīko Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība “Dace” 
sadarbībā ar Latvijas sieviešu invalīdu apvienību “Aspazija”, 
biedrību “Iļģuciema sievietes”, biedrību “Es varu visu!” un 
NVO namu.   

 
UKRAINAS ATBALSTAM VELTĪTS PASĀKUMS   
“DIALOGS – TĀ NOZĪME ŠODIEN” 
 

Ceturtdien, 26. maijā no 
plkst. 16.00 līdz 19.00 
NVO nams aicina uz 
Ukrainas atbalstam 
veltītu pasākumu 
“Dialogs – tā nozīme 
šodien”. Tematiskais 
pasākums notiks NVO 
namā, Rīgā.   
 
Pasākums noritēs, 

iedvesmojoties no UNESCO Pasaules dienas "Kultūras 
daudzveidība dialogam un attīstībai" idejas, kurā aicina 
apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi un 
savstarpējā dialoga lomu.   
 
Pasākumu atklās Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju 
virziena “Sociālā labklājība” vadītāja, docente, Mg.sc.pol. 
Andra Mite ar lekciju “Kā saprast un veidot dialogu par 
pretrunīgām tēmām”.  

Pēc lekcijas sekos NVO pieredzes stāsti, atbalstot Ukrainas 
iedzīvotājus, kuri, bēgot no kara, patvērumu raduši Latvijā. 
Ar savu pieredzi dalīsies Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija 
“Aspazija”, sniedzot praktisku palīdzību no Ukrainas 
iebraukušajiem cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt Latvijā 
dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederācijas “Viche” un 
Jelgavas biedrības “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” 
pārstāvji stāstīs par atbalstu Latvijā iebraukušajiem 
tautiešiem.   

Turpinājumā klātesošie tiks rosināti piedalīties 3 darba 
grupās, diskutējot par to, kā veidot kvalitatīvu dialogu un 
uzticēšanos jautājumos, kuros sabiedrības domas dalās vai 
pat krasi atšķiras, un kā vērtēt sadarbību kultūru dialoga 
jomā. Darba grupas vadīs lektore Andra Mite, biedrības 
“Jaunatnes organizāciju apvienība “IMKA Latvija”” pārstāve, 
eksperte starpkultūru jautājumos Gunta Kelle un biedrības 
“Express Yourself” pārstāve un mācībspēks Latvijas 
augstskolās Iveta Pokromoviča.   
 
Noslēgumā klātesošos ar muzikāliem sveicieniem priecēs 
asociācijas “Aspazija” sieviešu vokālais ansamblis, kā arī 
īpaša viešņa – dziedātāja no Ukrainas.  

  
Visa pasākuma gaitā darbosies arī labdarības izstāde, kurā 
amatnieki un rokdarbnieki aicināti gan izstādīt savus darbus, 
gan ziedot Ukrainas iedzīvotāju atbalstam. Būs iespēja arī 
ziedot naudu Ziedot.lv ziedojumu kastītē.  

Aicinām Ukrainas atbalstam veltītajam pasākumam 
“Dialogs – tā nozīme šodien” iepriekš reģistrēties šeit: 
https://ej.uz/dialogstanoz 
 
Laipni aicinām NVO pārstāvjus un visus interesentus, lai 

izzinātu, dalītos pieredzē un atbalstītu!  

 
1.JŪNIJĀ AICINĀM NVO PĀRSTĀVJUS UZ 
BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU DIENU 
 

Trešdien, 1. jūnijā no 
plkst. 14.00 līdz 19.00 
Rīgas NVO – biedrību un 
nodibinājumu – 
pārstāvjus laipni 
aicinām apmeklēt 
bezmaksas NVO 
konsultāciju dienu “Nāc 
un izzini!”, lai saņemtu 
padomus un atbalstu 
savām organizācijām 
svarīgos grāmatvedības, 

komunikācijas un juridiskos jautājumos. Konsultācijas būs 
iespējams saņemt gan klātienē, gan tiešsaistē.  
 
Par grāmatvedības jautājumiem konsultēs grāmatvedības 
un nodokļu konsultante Linda Miezīte.  
 
Aicinām uz konsultāciju, ja Jums ir neskaidrības par: 

• projektu grāmatvedības uzskaiti; 

• finanšu uzskaiti; 

• vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības 
organizēšanu; 

• līgumu izvēle un to ietekme uz nodokļiem (darba 
līgums, autoratlīdzības līgums, sadarbības līgums, 
pakalpojuma līgums). 

 
Par juridiskiem jautājumiem konsultēs tiesību zinātņu 
doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, 
mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite.  
 
Laipni aicināti, ja vēlaties saņemt atbildes uz šādiem 
jautājumiem: 

• NVO reģistrēšanas pamatdokumenti; 

• izmaiņu fiksēšana un reģistrācija; 

• dokumentu un līgumu noformēšana.  
 
Par komunikācijas jautājumiem konsultēs komunikācijas 
profesionāle, Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību 
profesionāliem valdes locekle, mācībspēks Latvijas 
augstskolās Kristīne Tjarve.  
 
Laipni aicināti, ja vēlaties saņemt atbildes uz šādiem 
jautājumiem: 

https://ej.uz/dialogstanoz
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• kā veidot NVO komunikāciju publiskajā telpā, lai 
veicinātu eksperta tēlu savā nozarē? 

• kā veidot NVO komunikāciju tīmeklī - Facebook, 
Instagram? 

• kādēļ ir vērts padomāt par LinkedIn komunikāciju 
un profila izveidi šajā sociālajā tīklā? 

• kādēļ ir vērts domāt par mērķtiecīgu un plānveidīgu 
komunikāciju? 

• kā veidot komunikācijas kampaņas? 
 
Plašāka informācija par konsultāciju dienu un pieteikšanos 
būs pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 

  
NVO NAMĀ JAUNA IZSTĀDE - BULGĀRU SIEVIEŠU 
TRADICIONĀLIE TAUTASTĒRPI  
  

“Kirila un Metodija” 
Latvijas bulgāru 
kultūras biedrība no 
21. līdz 31. maijam 
NVO namā laipni 
aicina apmeklēt 
izstādi, kurā varēs 
apskatīt krāšņos 
bulgāru sieviešu 

tradicionālos 
tautastērpus (19. un 
20. gs.).  

 
Bulgārijas tradicionālie sieviešu tautastērpi atspoguļo 
bulgāru tautas savdabību, tradicionālo kultūru un ikdienas 
dzīvi. Nacionālo tērpu raksturo dekoratīvo elementu un 
ornamentu pārpilnība. Katrā Bulgārijas reģionā 
tautastērpam ir savas īpatnības, bet kopumā  ir raksturīgi 
trīs sieviešu tērpu veidi: “dubultpriekšautu” tautastērps, 
“sukman” tautastērps un trešais - “saja”. Šie trīs bulgāru 
tautastērpu veidi būs apskatāmi izstādē. 
 
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus 
apmeklēt izstādi! NVO nams apmeklētājiem ir atvērts darba 
dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00.   
 
 
 

 
VĒL MAIJĀ AICINA SĒT SAULESPUĶES  
 

Pilsoniskās sabiedrības 
iniciētās akcijas “Saulespuķes 
vienotai Eiropai kopā ar 
Ukrainu” ietvaros ikviens 
cilvēks, organizācija un darba 
kolektīvs vēl visu maija mēnesi 
aicināti sēt saulespuķes, lai 
paustu atbalstu Ukrainas 

tautai, Ukrainas atjaunošanai un integrācijai Eiropas 
Savienībā. 

 
Akcijas rīkotāji – Latvijas Pilsoniskā alianse un Eiropas 
Kustība Latvijā – ir pateicīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, 
iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, kas līdz šim jau ir 
iesaistījies un iesējis savu saulespuķi Ukrainas atbalstam.  
Aicinām dalīties ar savu saulespuķu sēšanas un audzēšanas 
pieredzi, kā arī savu saulespuķu dārzu fotogrāfijām 
sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus 
#SaulespuķesUkrainai, #UkrainaEiropā un #VienotiEiropā.  
 
Akcijas vizuālie materiāli, ko aicinām izmantot savā 
komunikācijā un izplatīt tālāk, lai saulespuķes zied visās 

Latvijas malās, atrodami šeit: ej.uz/SaulespukesUkrainai.  

 
Ar saulespuķu sēšanas un audzēšanas instrukciju var 

iepazīties šeit.  
 

NODARBĪBAS VECĀKIEM PIRMS DZEMDĪBU LAIKĀ 

 
Biedrība “Nepaliec viens” aicina uz 
nodarbībām topošos vecākus. 
Nodarbību mērķis ir palīdzēt 
topošajiem un esošajiem vecākiem 
justies drošāk un pārliecinošāk, 
īstenojot savus pienākumus un 
uzdevumus, veiksmīgākai ģimenes 
veidošanai, bērna labvēlīgai 

emocionālai un fizioloģiskai attīstībai.  
 
Atbalsta grupas “Ligzdiņa” nodarbības notiek klātienē Rīgā, 
Brīvības gatvē 266 un attālināti tiešsaistē.  
 
Dalība ir bezmaksas. Lai piedalītos nodarbībās, iepriekš 
aicina pieteikties: 67037583, 29365353 vai 
Ligzdina@Nepaliecviens.lv 

 

 
JAUNIEŠI AICINĀTI UZ DISKUSIJU “KVALITATĪVA 
MĀCĪŠANĀS” 
 

Biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” 
Vidzemes komiteja 
kopā ar Latvijas 
Jaunatnes Padomi, 
Eiropas Savienības 
māju, Eiropas 
Komisiju, Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru, Sabiedrības 
integrācijas fondu un Kultūras ministriju aicina jauniešus 
piedalīties diskusijā “Kvalitatīva mācīšanās”. Diskusija 
notiks 25. maijā pl. 16.00 koncertzālē “Valmiera”, Leona 
Paegles iela 10, Valmierā. 

NVO  ZIŅAS    

http://www.apkaimes.lv/
http://ej.uz/SaulespukesUkrainai
https://nvo.lv/uploads/saulespuku_audzesanas_instrukcija.pdf
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Eiropas Komisija 2022. gadu pasludinājusi par Eiropas 
Jaunatnes gadu ar mērķi rosināt domāt par jauniešu 
nākotni, lomu un viņu aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās 
labklājības un ilgtspējas veidošanā, tādā veidā sniedzot 
jauniešiem iespējas zaļākai, digitālākai un iekļaujošākai 
nākotnei.  
Sarunu cikla noslēgumā jauniešu izteiktās idejas un 
priekšlikumi tiks apkopoti, un rekomendāciju veidā Latvijas 
Jaunatnes padome tos iesniegs attiecīgo nozaru ministrijās. 
 
Plašāka informācija: https://www.redcross.lv/jauniesi-
aicinati-uz-diskusiju-kvalitativa-macisanas/  
 
NVO AICINA NEKAVĒJOTIES PIEŅEMT KONKRĒTUS 
SOĻUS TURPMĀKAM ATBALSTAM UKRAINAS 
CIVILIEDZĪVOTĀJIEM 
 
Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” un citas nevaldības 
organizācijas, kuras nodrošina nekavējošu palīdzību 
Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, aicina valdību nekavējoties 
pieņemt lēmumus par to, kā turpmāk nodrošināsim 
Ukrainas kara bēgļu pamatvajadzības Latvijā. 
 
Lēmumi par to, kā tiks organizēts darbs pēc 90 dienu 
pakalpojumu saņemšanas termiņa beigšanās Ukrainas 
civiliedzīvotājiem ir nepieciešami nekavējoši, jo rit jau 
83. kara Ukrainā diena – uz to gaida gan Ukrainas 
civiliedzīvotāji, gan uzņēmēji un pašvaldības, gan nevaldības 
sektors, kuriem jāzina, kā organizēt savu darbu. 

 
Informācijas avots: 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/341083-nevaldibas-
organizacijas-aicina-nekavejoties-pienemt-konkretus-
solus-turpmakam-atbalstam-ukrainas-civiliedzivotajiem-
2022  

 
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.  
 
Pieteikumus konkursam  var iesniegt līdz 31. maijam. 
Konkursa laureāti tiks godināti apbalvošanas ceremonijā 
septembrī. Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens 
interesents elektroniski, aizpildot anketu.  

 

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PILSONISKI AKTĪVAS 
RĪCĪBAS VEICINĀŠANAI - PROJEKTS “STIPRI 
ATBALSTAM”  
 

Biedrība “Sadarbības platforma” 2022. gada martā uzsāka 
projektu “Stipri atbalstam”, kura  mērķis ir stiprināt 
Latvijas iedzīvotājus pilsoniski aktīvai rīcībai saistībā ar 
Ukrainā notiekošo karadarbību un tās izraisītajām sekām 
Ukrainā un Latvijā.  
 
Galvenās projekta aktivitātes būs veltītas brīvprātīgo 
iesaistei, apmācībām un psihoemocionālajai palīdzībai 
atbalsta sniedzējiem - biedrības biedriem un 
brīvprātīgajiem. Paredzēti arī pasākumi, kuros piedalās 
brīvprātīgie, kas sniedz atbalstu Ukrainas situācijā 
cietušajiem un iesaistās pilsoniski nozīmīgas aktivitātēs.  
 
Plašāka informācija: 
http://www.sadarbibasplatforma.lv/sa.html  

 
 
  

 

 
IZSLUDINĀTS SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS 
PROJEKTU KONKURSS NVO 2022. GADAM 
 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludinājis 
sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām 
organizācijām 2022. gadam. 
 
Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas 
pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir 
augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, 
kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts 
vērtības. 2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem 

PROJEKTU KONKURSI 

https://www.redcross.lv/jauniesi-aicinati-uz-diskusiju-kvalitativa-macisanas/
https://www.redcross.lv/jauniesi-aicinati-uz-diskusiju-kvalitativa-macisanas/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/341083-nevaldibas-organizacijas-aicina-nekavejoties-pienemt-konkretus-solus-turpmakam-atbalstam-ukrainas-civiliedzivotajiem-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/341083-nevaldibas-organizacijas-aicina-nekavejoties-pienemt-konkretus-solus-turpmakam-atbalstam-ukrainas-civiliedzivotajiem-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/341083-nevaldibas-organizacijas-aicina-nekavejoties-pienemt-konkretus-solus-turpmakam-atbalstam-ukrainas-civiliedzivotajiem-2022
https://lvportals.lv/dienaskartiba/341083-nevaldibas-organizacijas-aicina-nekavejoties-pienemt-konkretus-solus-turpmakam-atbalstam-ukrainas-civiliedzivotajiem-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPkJy9xAJhMYFr3Bpnq7_2qvJeKrOg1jFoM2abvgPtU3CYng/viewform
http://www.sadarbibasplatforma.lv/sa.html
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virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas 
sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības 
veicināšana. 
 
Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai 
reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība 
saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem. 
 
Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās 
tematiskajās jomās: pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās 
sadarbības attīstība, sociālās integrācijas veicināšana, 
iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas 
novēršana, jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas 
sabiedrībā.  
 
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. 
jūnijs plkst. 14.00. 

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

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  
 

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  
 

PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSS 
"LĪDZFINANSĒJUMA PROGRAMMA" 
 
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". 
 
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  
 
 
 

 

 
SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJA VAR 
DIBINĀT SIA 
 
Sabiedriskā labuma organizācijai tagad ir tiesības dibināt 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurai piešķirams 
sociālā uzņēmuma statuss, un bez atlīdzības tai nodot 
ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus. 
 
Šādu darbības paplašinājumu paredz Sabiedriskā labuma 
organizāciju likuma grozījumi, kas stājas spēkā 17. maijā. 
Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11. pants 
papildināts ar septīto daļu, nosakot tiesības sabiedriskā 
labuma organizācijai dibināt sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību, kurai piešķirams sociālā uzņēmuma statuss, un 
bez atlīdzības tai nodot ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus. 

NODERĪGI       

https://ej.uz/siprojkonk
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://ej.uz/94wt
https://ej.uz/AIF_CilvektiesibasKonkurss
https://ej.uz/ey77
https://likumi.lv/ta/id/332077-grozijumi-sabiedriska-labuma-organizaciju-likuma
https://likumi.lv/ta/id/332077-grozijumi-sabiedriska-labuma-organizaciju-likuma
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Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4. panta 
pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir 
tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, 
tai ir arī citas šajā likumā noteiktās tiesības, savukārt 
personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir 
tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. 
 
Informācijas avots: 
https://lvportals.lv/skaidrojumi/341056-sabiedriska-
labuma-organizacija-var-dibinat-sia-2022  

 

ATVĒRTA PASĀKUMU PIETEIKŠANA ERASMUS 
DIENĀM 2022 
 

No 9. maija ir atvērta 
pasākumu pieteikšana 

iniciatīvā Erasmus dienas, 
kas notiks no 13. līdz 15. 
oktobrim. Šajās 3 

dienās Erasmus+ projektu 
īstenotāji un profesionāļu 

tīkli no visiem izglītības un jaunatnes sektoriem ir aicināti 
organizēt dažādus pasākumus, daloties ar Eiropas 
vērtībām, ieguvumiem no mobilitātes, Erasmus+ projektu 
rezultātiem un pieredzes stāstiem. 
 
Pasākumus Erasmus dienu laikā aicinātas rīkot 
organizācijas, kuras īsteno vai ir 
īstenojušas Erasmus+ projektus un vēlas dalīties pieredzē 
un projektu rezultātos, stāstīt  par Erasmus+ iespējām un 
iedrošināt izmantot programmas iespējas tos, kuriem vēl 
nav šādas pieredzes.  
 
Projektu īstenotāji Erasmus dienās aicināti piedalīties ar 
dažāda formāta pasākumiem, piemēram, tiešsaistes 
semināriem, zibakcijām, izstādēm, izglītojošām 
nodarbībām, projektu pieredzes stāstu publicēšanu 
sociālajos medijos un cita veida aktivitātēm.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/58oi 

 
NVA ATBALSTS BIEDRĪBĀM, NODIBINĀJUMIEM 
UN AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 
 

Jauniešiem 
bezdarbniekiem 

vecumā no 18 līdz 29 
gadiem un 
bezdarbniekiem ar 
invaliditāti (bez vecuma 

ierobežojuma) Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā 
iespēju attīstīt darbam nepieciešamās iemaņas, veicot 
darbus sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos.  
 

Pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība” dalībniekiem tā ir lieliska iespēja attīstīt 
turpmākajā profesionālajā dzīvē ļoti noderīgas darba 
iemaņas un prasmes, bet  pasākuma īstenotājiem - 
biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības 
iestādēm - tā ir lieliska iespēja savā darbībā iesaistīt vērtīgus 
un perspektīvus palīgus. 
 
Biedrības, nodibinājumi un augstākās izglītības iestādes 
pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība” īstenošanai var visa gada garumā! 

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

 

 

 
GAIDĀM NVO ZIŅAS PAR JAUNUMIEM UN 
PASĀKUMIEM! 
 
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!  
 

ATGĀDINĀM – PIEVIENOJIES FACEBOOK NVO 
NAMA DOMUBIEDRU GRUPAI   

 

Aicinām NVO 
pievienoties 

Facebook NVO 
nama domubiedri 
grupai:  

https://www.facebook.com/groups/nvonams !  
 
Grupa ir domu, ideju un informācijas apmaiņas vieta NVO – 
biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. Šajā grupā varēsiet 
uzzināt arī visu par NVO nama jaunumiem, atbalsta 
pasākumiem, kā arī komunicēt ar citu NVO pārstāvjiem!  
 
NVO nama domubiedru grupa izveidota, lai nevalstiskās 
organizācijas varētu savstarpēji iepazīties, dalīties ar 
jaunumiem, veidot diskusijas, informēt par aktualitātēm, 
aicināt uz pasākumiem, vaicāt padomus, dalīties ar pieredzi 
vai publicēt veiksmes stāstus, balstoties uz uzkrāto 
praktisko pieredzi, un noteikti – smelties iedvesmu!  
 

NVO NAMS AICINA     

https://lvportals.lv/skaidrojumi/341056-sabiedriska-labuma-organizacija-var-dibinat-sia-2022
https://lvportals.lv/skaidrojumi/341056-sabiedriska-labuma-organizacija-var-dibinat-sia-2022
https://ej.uz/58oi
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://ej.uz/rinr
https://www.facebook.com/groups/nvonams
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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 
 
 
Interneta vietnē propozycii.lv vienkopus var atrast 
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī 
nevalstisko organizāciju piedāvājumus ikdienas 
dzīves atbalstam Ukrainas iedzīvotājiem, kuri 
ieradušies Latvijā, bēgot no kara šausmām. 
 
Aicina organizācijas un uzņēmumus pievienoties 
palīdzības 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 

 

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJU ATBALSTAM      
 

http://palidziukrainai.lv/
http://www.ukraine-latvia.com/
http://palidziukrainai.lv/
http://www.ukraine-latvia.com/
https://propozycii.lv/
propozycii.lv
https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem
mailto:nvonams@riga.lv

