
Zināmi rezultāti sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu 

konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 

2022.gadā 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas 

lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas 

projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 

31 079,25 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības 

jomā – 6 projekti (viena projekta joma tika precizēta), sociālās integrācijas 

veicināšanas jomā – 4 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas 

novēršanas jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti. 

Pavisam konkursā tika iesniegts 16 projektu pieteikums par kopējo summu 33579,25 

EUR. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā 

iesniegti 5 projekti, sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā - 6 projekti, 

iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 3 

projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti. 

 

N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

no RD 

pieprasītā 

summa 

Īstenošanas 

datumi 

1.joma - Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība 

1. 
Rīgas 173. pirmsskolas 

izglītības iestāde 
Mūsu labie darbi 

2377,72 

05.05.2022.-

21.11.2022. 

2. 
Bērnu un jauniešu 

centrs “Laimīte” 
Kopā stiprāki 

1594,27 

01.08.2022.-

30.11.2022. 

3. 

Latgales priekšpilsētas 

mūzikas un mākslas 

skola 

“Stūru stūriem tēvu 

zeme” 
1893,93 

15.08.2022.-

30.11.2022. 

4. Rīgas 85.vidusskola 
Latvisku vidi 

stiprinot! 2110,00 

02.05.2022.-

30.11.2022. 

5. 
Rīgas Bolderājas Jaunā 

pamatskola 

“Izzini un iepazīsti 

seno Bolderāju” 1249,72 

05.10.2022.-

21.11.2022. 

6. Rīgas 88. vidusskola “Tu vari, ja tu dari !” 2422,79 
01.08.2022.-

05.10.2022. 

2.joma - Sociālās integrācijas veicināšana 

7. 
Rīgas Centrālā 

bibliotēka 
Iekļaujošā bibliotēka 

2500,00 

02.05.2022.-

30.10.2022. 



8. 
Tehniskās jaunrades 

nams “ANNAS 2” 

Sociālās integrācijas 

projekts Ukrainas 

kara bēgļiem “Anna 

Rada” 2498,51 

15.08.2022.-

21.10.2022. 

9. 
Rīgas sociālās aprūpes 

centrs “Mežciems” 

Raibi, draiski 

dzīvojam! 2500,00 

02.05.2022.-

15.11.2022. 

10. Rīgas 33.vidusskola 
Mana skola- vieta, 

kur jūtos piederīgs! 795,00 

06.05.2022.-

30.09.2022. 

3.joma - Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana 

11. 
Rīgas Jauno tehniķu 

centrs 
Gadskārtu svētki 

2369,85 

02.05.2022.-

24.11.2022. 

12. 

Pārdaugavas bērnu un 

jauniešu centrs 

“Altona” 

Projekts “Vienoti 

Altonā” 
2500,00 

02.05.2022.-

30.11.2022. 

13. 
Pārdaugavas Mūzikas 

un mākslas skola 

Ukraiņu bēgļu 

integrācijas projekts 

"Bērnu un jauniešu 

kopradīta muzikālā 

video projekcija, 

koncerts un radošās 

aktivitātes 

Pārdaugavas 

Mūzikas un mākslas 

skolā" 2497,19 

02.05.2022.-

30.11.2022. 

4.joma – Brīvprātīgā darba attīstība 

14. 
Rīgas Daugavgrīvas 

vidusskola 

Esi brīvprātīgā darba 

veicējs! 2400,00 

09.05.2022.-

30.11.2022. 

15. 
Rīgas sociālās aprūpes 

centrs “Gaiļezers” 

Ne tikai tuvinieks, 

bet arī brīvprātīgais 
1370,27 

02.05.2022.-

30.11.2022. 

 

 

 


