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Numurā lasiet:  

• Intervija ar “Kirila un Metodija” Latvijas bulgāru kultūras biedrības pārstāvjiem, 1. – 3. lpp. 

• Pasākumi NVO namā, 4. lpp.  

• NVO ziņas, 4. – 6. lpp.  

• Projektu konkursi, noderīgi NVO, 6. – 8. lpp.  

• NVO nama aktualitātes, 8. – 9. lpp.  
 
 

 

 

 
Jūnija “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar “Kirila un 
Metodija” Latvijas bulgāru kultūras biedrību, kura apvieno Latvijā 
dzīvojošos bulgārus un gādā par Latvijas un Bulgārijas kultūras un 
ekonomisko sakaru attīstību. Uz sarunu aicinājām biedrības 
pamatlicēju Dičo Čumovu un aktīvu biedrības pārstāvi Iskru Bonevu.  

 
Īsumā pastāstiet, kad, kā un kāpēc radās “Kirila un Metodija” 
Latvijas bulgāru kultūras biedrība? Cik gadus darbojaties? 
Kā organizācija tā tika izveidota vēl padomju Latvijas laikā – 80. gadu 
beigās. To organizēja Aviācijas universitātē studējošo bulgāru 
studentu un Latvijā dzīvojošo bulgāru kopienas iniciatīvas grupa 
“sadraudzības un kultūras tilta celtniecības” nolūkos starp Latvijas un 
Bulgārijas sabiedrību. Laika gaitā līdz ar normatīvo aktu regulējuma 
izmaiņām tā mainīja katram laikam savu attiecīgo organizācijas 
formu, kas uz šo brīdi darbojas kā biedrība.  
 
Kādas ir galvenās “Kirila un Metodija” Latvijas bulgāru kultūras 
biedrības darbības jomas? Ar kādiem pasākumiem īstenojat 
biedrības mērķus?  
Vāc, glabā, uztur, apkopo un izrāda bulgāru kultūras mantojumu, 
piedalās informācijas, kontaktu un dažādas palīdzības apmaiņā.  
 
Vai Jums ir ziņas, cik liela ir bulgāru kopiena Latvijā un Rīgā?  
Ir ziņas tikai pēc oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
sniegtajiem datiem uz 2018. gadu – aptuveni ap 1000 cilvēku visā 
Latvijā. Aktīvākie bulgāru kopienas pārstāvji ir apmēram 100 cilvēku, 
kuri ir savstarpējā kontaktā un saziņā ar biedrības pārstāvjiem. 
Jāatzīst, ka liela daļa no šiem zināmajiem cilvēkiem pēdējos gados, 
diemžēl, tādu vai citādu iemeslu dēļ ir aizbraukuši no Latvijas – daļa 
atpakaļ uz Bulgāriju, daļa uz citām Eiropas valstīm.       

INTERVIJA 

Priekšplānā (no kreisās) – Iskra Boneva un Dičo Čumovs 
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Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir projekti vai pasākumi, kas paveikti un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums?  

Atskatoties savā darbībā, jāatzīst, ka, lai gan 
nekādi kalni nav gāzti, ir gandarījums par to, ka 
caur gadu gadiem biedrības pastāvēšanas laikā tā 
bija un ir redzama un sasniedzama tiem 
cilvēkiem, kuriem tas bija un ir svarīgi. Un 
patiesībā ar pilnu pārliecību varam teikt, ka 
biedrība un tās pārstāvji ir tilts starp Bulgāriju un 
Latviju. Katrā biedrības pastāvēšanas laika posmā 
ir bijuši savi iniciatīvas pilni cilvēki, kas īstenoja 
kādas cēlas idejas un deva iespējas piepildīties 
kādām savām un citu līdzcilvēku vēlmēm, 
sadraudzēties, atrast domubiedrus, kontaktus un 
jaunas iespējas, palīdzēt un būt noderīgam, kā arī 
saņemt atbalstu. Un varbūt pat ar šīm 
piepildītajām iespējām un nejaušībām ir pabīdīti 
kādi kalni un pārvarētas kādas virsotnes.  
 
Biedrības pārstāvji sadarbībā ar Latvijā 
izveidotajām citu tautu folkloras un kultūras 

kopienām un to pārstāvjiem aktīvi piedalās dažādos rīkotajos dziesmu un deju festivālos, pilsētu svētkos, tematiskajos 
sarīkojumos. Savas kopienas ietvaros regulāri organizē publiski bulgāru nacionālo svētku svinēšanu ar dejām, dziesmām un 
nacionālajiem ēdieniem. Vieni no šādiem Bulgārijas nacionālajiem svētkiem ir 3. marts – Bulgārijas atbrīvošana no Osmaņu 
impērijas. 
 
Vislielākais veikums no visām šīm iniciatīvām – ir saņemtais un citiem 
dāvātais prieks un pozitīvās emocijas.        
      
Vai biedrība sadarbojas ar tautiešiem vai organizācijām Bulgārijā?  
Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar vadošajiem Bulgārijas muzejiem 
– reģionālajiem muzejiem Burgasā, Varnā, Plevenā, Plovdivā, ar 
Reģionālo Plovdivas bibliotēku.  
 
Šī sadarbība sniedz mums neatvietojamu atbalstu jebkādas 
nepieciešamās informācijas izzināšanai par Bulgāriju un bulgāru tautu, 
tās kultūru un tradīcijām visiespējamākajās jomās un dažādākajos 
vēsturiskajos laika posmos, par ko vien šodienas cilvēks var interesēties 
un vēlas zināt. 
 
Nereti mūs uzmeklē cilvēki ar visdažādākajiem ikdienišķas dabas 
jautājumiem informatīva atbalsta sniegšanā par notiekošajiem 
procesiem, kārtību un iespējām Latvijā vai Bulgārijā.     

 
Kādi ir 2022. gada jeb tālākas nākotnes plāni, jeb kas iecerēts tuvākā 
vai tālākā nākotnē? 
Tuvākās nākotnes plānos mums ir ļoti liela vēlme īstenot Latvijā ļoti 
cienīgi noorganizētu pasākumu kādā ievērojamā vietā (piemēram, uz 
Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves vai Rīgas Doma baznīcā), 
kura ietvaros tiktu izrādīts bulgāru vēsturisko apģērbu/tērpu izstādes 
priekšnesums slavenu bulgāru komponistu muzikālā aranžējuma 
pavadījumā ar bulgāru tautasdziesmu dziedātājas Smilyanas Zaharievas 
dziedājumu, kura ir ar fenomenālu balsi apveltīta dziedātāja (2019. gadā 
iekļuva Ginesa pasaules rekordu sarakstā).   
 
Šī pasākuma īstenošana šobrīd gan ir tādas apzināšanas stadijā – tiek meklēti kontakti, cilvēki Latvijā, kas varētu līdzēt, lai dotā 
iecerētā folkloras izrāde īstenotos skaisti, vērienīgi un profesionāli.    

Biedrības pārstāvji bulgāru tautastērpos  

Biedrības pārstāvji uzstājas svētku pasākumā  
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Šāda iecere ir radusies, vērojot un atbalstot aizrautīgu jau ilgus gadus Latvijā dzīvojošas un strādājošas bulgārietes Iskras Bonevas 
darbību, kuras iniciatīvā un uzraudzībā tiek meklētas, vāktas, komplektētas, atjaunotas un dažādos veidos izrādītas bulgāru 
tautas apģērbu un tērpu vēsturiskās kultūras vērtības. Viens no pēdējiem šādiem pasākumiem bija NVO namā organizēta bulgāru 
19. un 20. gadsimta sieviešu apģērbu izstāde un Vērmanes parkā Maija Grāfa svētkos šajos tērpos izpildīts dziesmu un deju 
priekšnesums.  

   
Mums bija patiess prieks NVO nama telpās uzņemt Jūsu organizēto krāšņo bulgāru sieviešu tautastērpu izstādi. Pastāstiet, 
kā šī izstāde tapa?  

Šādas lietas var veikt tikai ar lielu mīlestību un aizrautību 
par savas tautas kultūru un tradīcijām. Pirmsākumi šai 
izstādei ir nākuši no biedrības pārstāvja Dičo Čumova 
ilggadējās iniciatīvas – uzglabāt no saviem vecākiem, 
vecvecākiem un citiem līdzcilvēkiem saņemtās un no 
lādēm un skapju tālākajiem plauktiem izvilktos gadu 
gadiem glabātos apģērbus, tērpus un to aksesuārus. 
Kādudien šis glabājums tika izrādīts Iskrai Bonevai, kas 
ilgus gadus jau dzīvo Latvijā un aktīvi piedalās dažādos 
pasākumos bulgāru kultūras popularizēšanā, ar mērķi šos 
ietērpus izmantot dalībai kādam no kārtējiem dziesmu un 
deju pasākumiem. Šo autentisko bulgāru apģērbu, 
ietērpu un dažādu aksesuāru krājums iedvesmoja, kā 
rezultātā Iskra Boneva pārņēma šo iniciatīvu – izzināt 
vēsturiskās tradīcijas, vākt, atjaunot, sakomplektēt 
ietērpus un aksesuārus to pilnā komplektācijā, kas 
rezultējās ar krāšņu izstādi.  

Ja kādu ir ieinteresējusi “Kirila un Metodija” Latvijas bulgāru kultūras 
biedrības darbība, varbūt vēlētos pievienoties vai iepazīties ar 
bulgāru kultūru, kā var sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju 
par Jums?  
Mēs esam atvērti jebkādām iniciatīvām, kas sniedz prieku un vairo 
pozitīvās emocijas. Būsim priecīgi redzēt savā pulciņā ikvienu, kam rūp, 
kas ciena un godā kultūras tradīcijas, vēlas tās izzināt, vēlas dalīties ar 
zināšanām par tām.  
 
Par interesējošiem jautājumiem var sazināties ar mūsu pārstāvi Dičo 
Čumovu, zvanot pa tālruni: +371 29272807.       
 
Latvijā tuvojas Līgo svētki, vai arī bulgāri svin vasaras saulgriežus, 
kādas ir svarīgākās tradīcijas ir Bulgārijā?  
Jā, arī bulgāri svin saulgriežu svētkus. Tiek uzskatīts, ka saulgriežu dienā 
Saules enerģija ir īpaši spēcīga un maģiskā veidā tā tiek nodota ūdenim 
un dabas zālēm. Tradicionāli par galvenajiem rituāliem tiek uzskatīti 
saullēkta sagaidīšana, mazgāšanās rasā vai peldes upē, zāļu lasīšana, 
vainagu pīšana. Tiek zīlēts mīlestībai un precībām. Salasītās zāļu buntes 
tiek apvītas ap lielu vainagu, kas sapīts no asinszālēm. Caur šo vainagu 
tad lien cauri, lai būtu stipra veselība. Šos zāļu pinumus saglabā un 
vēlāk arī izmanto ārstniecības pasākumiem. 
 
Noslēgumā – ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu NVO pārstāvjiem?  
Vairāk smaidu, vairāk prieka, vairāk mīlestības, vairāk draudzības un kopā būšanas! Nekas tā nevieno, kā dziesma, deja un 
kopīgas tradīcijas, kas paaudžu paaudzēm krātas un lolotas! 
  
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

Bulgāru sieviešu tautastērpu izstāde NVO namā   

 “Kirila un Metodija” Latvijas bulgāru kultūras biedrības 
pārstāves tur zāļu vainagu 
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NVO NAMĀ SKATĀMA FOTO IZSTĀDE “SASPĒLES 
KALEIDOSKOPS”  

  
NVO nama 1. un 2.stāva gaiteņos kopš jūnija vidus ir 
apskatāma fotogrāfiju izstāde “Saspēles kaleidskops”. 

 
Biedrības “Latvijas Radošo fotogrāfu asociācija” autori 
piedāvā pēdējo gadu veidotās fotogrāfijas. Kā norāda jau 
pats asociācijas nosaukums, autori strādā radoši, fotografē 
sev tuvākās tēmas – kāds izpauž savas idejas, fotografējot 
dabu, kāds tieši pretēji pielieto savas prasmes, fotografējot 
studiju gaismās, kāds jūt aicinājumu, tverot kadrus 
reportāžas žanrā. Šie visi fotogrāfiju žanri tiek apkopoti foto 
izstādē “Saspēles kaleidoskops”. Izstādē piedalās 20 autori, 
eksponējot 21 darbu. 
 
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus 
apmeklēt foto izstādi! Tā būs skatāma  līdz oktobra 
sākumam.  
 
NVO nams apmeklētājiem ir atvērts darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00.   

 
INFORMĒS PAR AR LAIMAS SLIMĪBU SAISTĪTĀM 
AKTUALITĀTĒM LATVIJĀ 
 

Laimas slimības 
slimnieku biedrība 30. 
jūlijā no plkst. 9.00 līdz 
17.00 NVO namā rīkos 
informatīvi izglītojošu 
pasākumu – semināru, 
kurā informēs par 
aktualitātēm saistībā ar 

Laimas slimību.  
 

Ar Laimas slimību un citām ērču pārnestām slimībām var 
saslimt jebkurš, tāpēc ir svarīgi būt informētiem. Pasākumā 
piedalīsies vairāki lektori, kas stāstīs par Laimas slimību un 

tēmām, kas saistītas ar to, - kā no šīs slimības pēc iespējas 
sevi pasargāt, kā efektīvāk ar to cīnīties un kā ar to sadzīvot.  
 

AICINA TOPOŠOS UN JAUNOS VECĀKUS 
APMEKLĒT BEZMAKSAS NODARBĪBAS!  
 

Biedrība “Vecāku apvienība KKM” 

sadarbībā ar RD Labklājības 

departamentu aicina topošos un 

jaunos vecākus uz vecāku skolas 

nodarbībām, kas turpināsies jūnijā, 

jūlijā un augustā. Daļa no 

nodarbībām notiek arī NVO namā.  

 

Interesenti var izvēlēties un apmeklēt nodarbības par 

grūtniecības periodu un sagatavošanos dzemdībām, 

zīdīšanas praktiskās konsultācijas - nodarbības mazās 

grupās,  zīdīšanas lekcijas par dažādām tēmām, hendlinga 

nodarbības vecākiem ar mazuli, vingrošana vecākiem kopā 

ar mazuļiem. Uz visām lekcijām - nodarbībām gaidīti abi 

vecāki! Nodarbības vadīs speciālistu komanda – vecmātes, 

fizioterapeiti, zīdīšanas konsultantes. 

 

Informācija par Vecāku skolas nodarbībām ir pieejama: 

https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showp

age&pid=1342 
 

PEDAGOGUS IZGLĪTOS TEĀTRA MĀKSLĀ  
 
Četras dienas – no 8. līdz 11. augustam – NVO namā 
biedrība “Teātris un izglītība” organizēs pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kursus 
“Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”.  
 
Programmā paredzēti treniņi aktiermiestarībā, 
improvizācijā, tiks veidots teātra sporta šovs.  
 

  
 
 
 

LĪDZDALĪBAS NEDĒĻĀ MEKLĒS RISINĀJUMUS 
VEIKSMĪGĀKAI SABIEDRĪBAS IESAISTEI UN 
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS STIPRINĀŠANAI  
 

No 27. jūnija līdz 3. 
jūlijam visā Latvijā 
norisināsies pilsoniskās 
sabiedrības forums 
“Līdzdalības nedēļa”, 
kurā diskutēs un 
meklēs risinājumus, kā 
veicināt sabiedrības 

iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un kā 
uzlabot savstarpējo sadarbību un uzticēšanos.  

NVO  ZIŅAS    

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1342
https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1342
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Pirmajā foruma dienā, 27. jūnijā, notiks Valsts pārvaldes 
līdzdalības pēcpusdienas atklāšana un dalīšanās ar stāstiem 
par pieļautajām kļūdām līdzdalības procesos “Līdzdalības 
aplauziens”. Otrajā dienā plānotas tīklošanās un sadarbības 
veicināšanas aktivitātes par tādiem tematiem kā darbs ar 
pasīvajām mērķgrupām, sociālo kampaņu organizēšanu un 
mācībām, ko sniedz ukraiņi attiecībā uz līdzdalības 
veicināšanu. Trešajā dienā notiks klātienes Memoranda 
sēde, kurā tiks meklēti risinājumi lokāla un nacionāla līmeņa 
pilsoniskajai līdzdalībai, tāpat ManaBalss.lv aicinās uz 
OpenSaeima likumu darināšanas darbnīcu. Savukārt, 
ceturtajā dienā notiks pilsonisko kompetenču stiprināšana 
nacionālā, lokālā un individuālā līmenī. Piektā un sestā 
dienā norisināsies sarunu festivāls LAMPA, bet septītajā 
dienā ikviens aicināts praktizēt līdzdalību individuāli.  
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/vwqm 

 
NOSLĒDZIES PROJEKTS “NEXT STEP”  
 

Biedrības 
“LiveIntegro” 

projektā “Next step” 
četri jaunieši ar 

invaliditāti 
uzdrošinājās 

iesaistīties labdarības 
organizācijas darbā. 
Jaunieši strādāja 

dažādās jomās, lai attīstītu biedrības darbību, izmēģinātu 
savus spēkus pirmajā darba vietā, panāktu zināmu 
neatkarības līmeni, kā arī uzlabotu savu materiālo 
stāvokli. Viņiem tika nodrošināts darbs kopā ar atbalsta 
personām un asistentiem, apmācība un pieredzes 
apmaiņas pasākumi.  
 

Darbs attīstīja jauniešu prasmes, kas saistītas ar darba 
pienākumiem, darbu komandā, atbildības uzņemšanos, 
veicināja iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Jauniešu 
darbs ļoti pozitīvi ietekmēja biedrības attīstību un 
izaugsmi. Paši jaunieši labi pilnveidoja savas profesionālas 
iemaņas, kā arī atalgojums motivēja viņus turpināt strādāt 
un attīstīties. Ļoti svarīga bija socializēšanās un iepazīšanās 
ar citu uzņēmumu pieredzi. 
 
“LiveIntegro” cer, ka jaunieši arī paši dalīsies ar savu 
pieredzi projektā, tādējādi mudinot arvien vairāk jauniešu 
ar invaliditāti kļūt sabiedriski aktīvākiem un izmantot 
pieejamās iespējas. 
 

Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/YouthIntegrationCenter/phot
os/a.1565575743758985/3101547136828497 

 
 

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS AICINA SENIORUS 
UZ BEZMAKSAS PASTAIGĀM RĪGĀ 
 

Latvijā beidzot ir 
iestājies vasarīgs 
laiks. Kāpēc gan to 
neaizvadīt aktīvi un 
atrodoties svaigā 
gaisā? 
 
Latvijas Sarkanais 

Krusts kopā ar RD Labklājības departamentu aicina 
seniorus pieteikties veselīgajām pastaigām pa Rīgu, kas 
notiks katru otrdienu jūnijā, jūlijā un augustā 4 dažādos 
maršrutos.  
 
Pieteikties pastaigām var šeit zvanot vai rakstot: 27812388, 
ekskursijas@redcross.lv .  

Plašāka informācija: https://ej.uz/6bq9 
 

VEBINĀRI NVO – KOPĪGI CĪŅĀ PRET KORUPCIJU  
 

“Sabiedrība par 
atklātību – Delna” 
aicina ikvienu 
interesentu, īpaši 

nevalstisko 
organizāciju 

pārstāvjus un biedrus 
piedalīties vebināros 

par to, kā kopīgi varam cīnīties pret korupciju.  

“Delna” aicina piedalīties vebināru ciklā no plkst. 10.00 līdz 
11.00 Zoom platformā: 21. jūnijā – “Kā mazināt korupciju? 
NVO loma publisko līdzekļu izlietojuma uzraudzīšanā”; 28. 
jūnijā – “Kā mazināt korupciju? Trauksmes celšana”.  
 
Aicina pieteikties norādot, kuros vebināros vēlas piedalīties: 
https://ej.uz/y6v1  
 

AICINA PIETEIKTIES NODARBĪBAI "EPALE 
PLATFORMAS IESPĒJAS UN LIETOŠANA" 
 

EPALE akadēmijas 
ietvaros aicina 

pieteikties 
nodarbībai "EPALE 
platformas iespējas 
un lietošana”. Tās 
laikā dalībnieki 

iepazīsties ar EPALE platformas iespējām, piereģistrēsies 
tajā un iemācīsies pievienot savus ierakstus. Praktiskā 
nodarbība notiks 2022. gada 5. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 
12.30 tiešsaistē, Zoom platformā, un to vadīs EPALE 
Nacionālā atbalsta dienesta darbinieki.  

https://ej.uz/vwqm
https://www.facebook.com/YouthIntegrationCenter/photos/a.1565575743758985/3101547136828497
https://www.facebook.com/YouthIntegrationCenter/photos/a.1565575743758985/3101547136828497
https://www.redcross.lv/seniori-aicinati-doties-veseligajas-pastaigas-pa-rigu-gida-pavadiba/
mailto:ekskursijas@redcross.lv
https://ej.uz/6bq9
https://ej.uz/y6v1
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Aicināti pieteikties pieaugušo izglītotāji un citi 
interesenti bez priekšzināšanām EPALE platformā. Lai 
piedalītos nodarbībā, nepieciešams dators ar interneta 
pieslēgumu.  

 
Pieteikties nodarbībai aicina līdz 2022. gada 1. 
jūlijam.  Dalība EPALE organizētajos pasākumos un EPALE 
platformā ir bez maksas. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/ztvs  
 

VECMĀMIŅAS.LV: IESOĻOJAM FINIŠA TAISNĒ!  
 

Biedrība “Vecmāmiņas.lv” 
ar prieku ziņo, ka atlicis 
tikai pusgads, un “Senioru 
Balvas” projekts tiks 
pabeigts. Taču darāmā šai 
vasarai un rudenim vēl 
palicis daudz.  
 
“Senioru Balva” ir inovatīvs 

“Erasmus Plus” projekts, ko biedrība “Vecmāmiņas.lv” 
īsteno kopā ar partneriem no Lietuvas, Nīderlandes, 
Slovēnijas un Bulgārijas.  
 
Visi partneri kopā izstrādā vairākus projekta gala produktus. 
Tā ir atzinības sistēmas izveide brīvprātīgajiem senioriem un 
tām organizācijām, kas organizē vai  plāno organizēt šādu 
darbu.  
 
Biedrībai “Vecmāmiņas.lv” šis ir pirmais tik liels 
starptautiskais projekts, tāpēc izaicinājumu ir bijis gana 
daudz, bet iegūtā pieredze viennozīmīgi noderēs 
turpmākajā darbā. Dalība starptautiskā projektā ir arī 
lieliska iespēja uzlabot angļu valodas un projektu vadības 
zināšanas, kā arī iegūt jaunus partnerus un draugus.  
 
Plašāka informācija atrodama projekta mājas lapā:  
https://gogetaward.eu/  
 
  

 

 
 
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 līdz 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  
 
PAGARINĀTS PROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 
STRATĒĢISKO PROJEKTU KONKURSĀ  
 

Reaģējot uz aktuālajām 
norisēm Latvijā un 
Eiropā, Aktīvo 
iedzīvotāju fonds 
pagarina stratēģisko 
projektu konkursa 

“Cilvēktiesību 
stiprināšana Latvijā” projektu iesniegšanas termiņu līdz 
29. jūnijam plkst. 14.00.  
 
Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu cilvēktiesību 
aktivitātēm Latvijā, un katram projektam jāveicina pozitīvas 
ilgtermiņa pārmaiņas attiecībā uz vismaz vienu no konkursa 
nolikumā minētajiem rezultātiem.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/CTkonkurssTermins  

 
LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ES PROGRAMMU 
ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM  
 

Kultūras ministrija izsludina 
konkursu līdzfinansējuma 
saņemšanai projektiem, kuri 
jau ir saņēmuši atbalstu 
Eiropas Savienības 
programmās „Radošā 

Eiropa” (2014-2020), „Radošā Eiropa” (2021-2027) un 
Eiropas Savienības programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības” (2021–2027). Pieteikšanās līdz 11. 
jūlijam. 
 
Pieejamais kopējais valsts budžeta līdzfinansējums šajā 
konkursā ir 150 000 euro. Konkursa ietvaros piešķiramais 
līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 20 000 
euro.   
 

PROJEKTU KONKURSI 

https://aptauja.izm.gov.lv/696937?lang=lv
https://aptauja.izm.gov.lv/696937?lang=lv
https://ej.uz/ztvs
https://gogetaward.eu/
https://ej.uz/ey77
https://ej.uz/CTkonkurssTermins
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Plašāka informācija: https://www.km.gov.lv/lv/km-
lidzfinansejums 
 
 

 
 
 
IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEDALĪTIES APTAUJĀ PAR 
APKAIMJU CENTRU ATTĪSTĪBU 
 

RD Pilsētas attīstības 
departaments, izstrādājot 
politikas plānošanas 
dokumentu „Apkaimju 
centru attīstības plāns 
2024.-2028. gadam”, līdz 
22. jūnijam aicina 

iedzīvotājus piedalīties aptaujā par savu apkaimju centru 
attīstību. 

Plāna ietvaros ar apkaimes centru tiek saprasta centrāla 
vieta apkaimē, kur koncentrējas iedzīvotāji, vieta, kur 
saņemt pakalpojumus, atpūsties un satikties. Plāns noteiks 
ietvaru apkaimju centru attīstībai, ar mērķi nodrošināt 
saskaņotu apkaimju centru attīstību un koordinēt projektu 
izstrādi un ieviešanu. Tajā tiks definētas arī apkaimju centru 
kategorijas un attīstības prioritātes. 

Plāns koncentrējas uz apkaimēm ārpus Rīgas vēsturiskā 
centra aizsardzības zonas, kurās Rīgas teritorijas plānošanas 
dokumentos ir noteikti apkaimju centri. Šobrīd identificēti 
33 apkaimju centri, taču aptauju aicināti aizpildīt visu 58 
apkaimju iedzīvotāji.  

Aptauju līdz 22. jūnijam iespējams aizpildīt šeit. 

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  
 
 

LAMPA AICINA PIEDZĪVOT SARUNAS ARĪ 21 KOPĀ 
SKATĪŠANĀS VIETĀS VISĀ LATVIJĀ 

Astotā Sarunu festivāla 
LAMPA sarunas 1. un 2. 
jūlijā varēs piedzīvot ne 
vien 33 skatuvēs Cēsīs, 
bet arī tiešraidē vērot un 
diskutēt par tām 
21 kopā skatīšanās 
vietās visā Latvijā. 

Nemainīgi LAMPA aicina runāt par svarīgo, neparasto un 
nepamanīto. 

Šogad Sarunu festivālā LAMPA būs vairāk nekā 250 
pasākumu, kuru uzmanības lokā – sabiedrībai aktuālas 
tēmas par praktiskiem un filosofiskiem individuāli un 
valstiski svarīgiem jautājumiem, sākot no gatavības krīzē un 
izvēlēm vēlēšanās līdz samuraju mācībām un cieņai pret 
savu organismu. Festivāls, tai skaitā kopā skatīšanās vietas, 
kā vienmēr būs pieejams bez maksas.  

Sarunu festivālā būs gaidīts ikviens – arī paši mazākie, jo 
festivāla programmā atgriežas miniLAMPA, kur bērni varēs 
aizrautīgi darboties kosmosa izziņas centrā, vērot teātra 
izrādes, spēlēt galda spēles, zīmēt un pat iejusties īsta 
mežinieka lomā.  

Plašāka informācija:  
https://festivalslampa.lv/lv/jaunumi/lampa-aicina-
piedzivot-sarunas-ari-21-kopa-skatisanas-vietas-visa-latvija 

 

  

 

NODERĪGI       

https://survey123.arcgis.com/share/3779ff794857499fb99851f3627be56f?width=800
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://festivalslampa.lv/lv/jaunumi/lampa-aicina-piedzivot-sarunas-ari-21-kopa-skatisanas-vietas-visa-latvija
https://festivalslampa.lv/lv/jaunumi/lampa-aicina-piedzivot-sarunas-ari-21-kopa-skatisanas-vietas-visa-latvija
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JĀŅU IELĪGOŠANAS PASĀKUMI RĪGĀ 
 

Ar skanīgām ielīgošanas dziesmām, dančiem, rotaļām, 
vainagu pīšanu un siera siešanu līdz 22. jūnijam Rīgas 
apkaimēs notiks vairāki Jāņu ielīgošanas pasākumi, 
tostarp Zāļu tirgus 22. jūnijā Doma laukumā, savukārt Līgo 
vakarā pašvaldība aicina līgot Mežaparka Zaļajā teātrī un 
Dzegužkalnā.   
 
Vasaras saulgriežos – 21. jūnijā – pa dienu kultūras centra 
“Mazā ģilde” dārzā un Rātslaukumā muzicēs orķestris 
“Rīga”. Vakarā VEF Kultūras pils vestibilā un āra teritorijā 
norisināsies ielīgošanas pasākums “Lai skanēja vara bungas, 
lai uzšķīla uguntiņu”.   
 
22. jūnijā, pēc divu gadu pārtraukuma, rīdzinieki un pilsētas 
viesi aicināti apmeklēt Doma laukumu, kur tradicionālajā 
“Zāļu tirgū” varēs iegādāties amatnieku un tautas lietišķās 
mākslas meistaru izstrādājumus, lauksaimniecības 
produktus, Jāņu zāles un vainagus, kā arī baudīt tematisku 
kultūras programmu. 
 
Divi vērienīgākie pasākumi galvaspilsētā gaidāmi 23. jūnijā 
no plkst. 20.00, kur Mežaparka Zaļajā teātrī notiks “Rīgas 
zaļumballe” ar dažādu mākslinieku piedalīšanos, bet 
Dzegužkalnā notiks Līgo vakara un Jāņu nakts svinības. 
 
Norišu programma pilnā apjomā ir apskatāma 
tīmekļvietnē www.kultura.riga.lv.  
 

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJU ATBALSTAM  
 

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. 
 
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. 

 

 

 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS ATBALSTAM 

PAPLAŠINA NVO PIEEJAMO TELPU KLĀSTU 

Lai nodrošinātu atbalsta 
sniegšanu nevalstiskām 
organizācijām pasākumu 
rīkošanai sabiedrības 
integrācijas jomā, Rīgas 
valstspilsētas vadība 

apstiprinājusi 
noteikumus, kuri paredz 

pasākumu organizēšanai piešķirt pašvaldības telpas un 
aprīkojumu.  

Īstermiņa lietošanā (pasākumu, semināru, apspriežu u.c. 
aktivitāšu organizēšanai) tāpat kā līdz šim bez maksas ir 
pieejamas telpas Ieriķu ielā 43A (NVO namā) – 128, 201, 
203, 204, 205, 206, 207, 209, 412, 1. stāva gaitenis, 2. stāva 
gaitenis. 
 
Papildus NVO nama telpām nevalstiskās organizācijas varēs 
izmantot telpas Nr. 110 un Nr. 315 E. Smiļģa ielā 46, 34. 
telpu Daugavpils iela 31 un 11. telpu Gobas ielā 6.  

 
Vēl NVO atbalstam bez maksas būs pieejams aprīkojums 
dažādu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai – teltis, galdi, 
krēsli u.c. 

 

NVO NAMA AKTUALITĀTES    

https://kultura.riga.lv/lv/kultura?target=news_item&news_item=ieligosanas-un-janu-pasakumi-riga-2022-9415
http://palidziukrainai.lv/
http://www.ukraine-latvia.com/
http://palidziukrainai.lv/
http://www.ukraine-latvia.com/
http://www.ukraine-latvia.com/
https://propozycii.lv/
propozycii.lv
https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem
https://apkaimes.lv/sabiedribas-integracijas-atbalstam-paplasina-nvo-pieejamo-telpu-klastu/
https://apkaimes.lv/sabiedribas-integracijas-atbalstam-paplasina-nvo-pieejamo-telpu-klastu/
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IESŪTIET ZIŅAS PAR NVO 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.  
 

DALIETIES AR NVO SVARĪGIEM JAUNUMIEM 
FACEBOOK NVO NAMA DOMUBIEDRU GRUPĀ!  

NVO saime, draugi un atbalstītāji! Aicinām pievienoties 
Facebook NVO nama domubiedri 
grupai:  https://www.facebook.com/groups/nvonams un 
dalīties ar Jūsuprāt svarīgiem jaunumiem, kas skar NVO 
sektoru!  
 
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!  
 

SEKOJIET LĪDZI  
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

  
twitter.com/NVOnams   
 

         facebook.com/RigasNVOnams 
 

 
  Instagram/nvonams   

 
 

 

 
 
 

Vēlot saulainu un skaistu vasaru, informējam, 
ka nākamais “NVO nama ziņu” izdevums iznāks 

augustā!  Tajā informēsim par gaidāmajiem 
pasākumiem rudenī un citām aktivitātēm! 

 
Iknedēļas semināri, informatīvie, tīklošanās un 

pieredzes apmaiņas pasākumi atsāksies 
septembrī. Vasarā gaidām Jūsu idejas tīklošanās 
pasākumu un  jaunām, aktuālām izglītojošo un 

praktisko semināru tēmām. Aicinām norādīt 
tēmas, kas varētu būt noderīgas pašiem un arī 

citu NVO pārstāvjiem – jaunas zināšanas būs Jūsu 
ieguvums! 

 
Aicinām arī laicīgi plānot NVO aktivitātes rudenī 

un aizpildīt telpu pieteikumus: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-

namu/rezervacija/ 
 
 

GAIŠU SAULGRIEŽU LAIKU! 

 

 
 
 

 

Jautājumos par NVO nama darbību  

aicinām sazināties: 

E-pasts: nvonams@riga.lv; tālrunis: 67848902

 

 

 

LAI SKAISTA VASARA!       

https://www.facebook.com/groups/nvonams
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/
mailto:nvonams@riga.lv

