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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “EAPN-Latvia” valdes priekšsēdētāju Lailu Balgu, 1. – 3. lpp. 

• Semināri, pasākumi NVO namā, 4. –  6. lpp.  

• NVO ziņas, 7. – 8. lpp.  

• Projektu konkursi, noderīgi NVO, 8. – 10. lpp.  

• NVO nama aktualitātes, 10. lpp.  
 
 

 

 

Septembra “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību 
“EAPN-Latvia”, kas darbojas, lai veidotu sociāli drošu Latviju, kas ir 
brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas 
izglītības, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības un iespējas 
visiem. Uz sarunu aicinājām tās valdes priekšsēdētāju un Eiropas 
Pretnabadzības tīkla Izpildkomitejas locekli Lailu Balgu. 

Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās biedrība “EAPN-Latvia”? Kādas 
ir galvenās biedrības darbības jomas? Kāda un cik liela ir Jūsu 
organizācijas komanda vai biedru rindas?  
Biedrība darbību uzsāka 2013. gada novembrī, un es to vadu no 
pirmās dienas. Līdz tam gandrīz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs 
20 gadu laikā bija izveidojušies pretnabadzības tīkli. Izņemot Latviju, 
kaut gan mūsu valsts vēl šodien ir viena no nabadzīgākajām. Esmu 
pateicīga “Latvijas Sarkanajam Krustam”, biedrībai „Skalbes”, 
“Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijai”, “Rīgas Aktīvo senioru 
aliansei”, “Latvijas Atkarības psihologu apvienībai”, biedrībai „PINS” 
un “IWO-International Women’s Organisation”, ar kuru līderu 
iniciatīvu Latvijas tīkls tika izveidots.  
Deviņu gadu laikā daudzas lietas “EAPN-Latvia” darbībā ir mainījušās, 
biedrības plānošanas stils ir mainījies, vadošie un aktīvie cilvēki ir 
nomainījušies. Pandēmijas divi gadi deva augsni jaunām darba 
metodēm, t.sk. ar tehnoloģiju izmantošanu, jaunu ieinteresētu 
partneru iesaistei, profesionālu NVO ekspertu darba grupu 
izveidošanai gan Latvijas, gan starptautiskajā mērogā. Taču biedrība 
nekad nav novirzījusies no trim saviem galvenajiem mērķiem: NVO 
kapacitātes paaugstināšana, sociālās iekļaušanas veicināšana un 
dzimumu līdztiesības stiprināšana. 

“EAPN-Latvia” tīklā šobrīd ir reģistrētas 28 biedru organizācijas, kā arī sadarbojamies ar ne mazāk kā 10 atbalstītājiem. Biedrību 
vada valde no pieciem brīvprātīgajiem, kuri nodrošina Eiropas sociālās politikas ieviešanu. Rīgā izveidotas trīs darba grupas: NVO 
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stiprināšanas, Veselības veicināšanas un 
Sabiedrības integrācijas. Gada laikā šajās 
grupās nodarbināti kopskaitā ap 20 eksperti, 
kuri regulāri iesaistīti mazaizsargāto grupu 
interešu aizstāvībā, sagatavojot priekšlikumus 
gan LR Saeimai un Ministru kabinetam, 
Labklājības ministrijai, Rīgas domei, citām 
valsts un privātajām iestādēm, gan Eiropas 
Pretnabadzības tīklam (EAPN-Europe), Eiropas 
Komisijai un Eiropas Parlamenta deputātiem. 
Nozīmīgākais ikgadējais dokuments ir Povery 
Watch ziņojums. 
Bez tam savā mājas lapā “EAPN-Latvia” ik gadu 
nodrošina pieejamību EAPN-Europe 
jaunākajām tematiskajām brošūrām latviešu 
valodā, kas paplašina zināšanas par 
pretnabadzības politiku. 
Lai paaugstinātu biedru kapacitāti, it īpaši 
reģionos ārpus Rīgas, esam izveidojuši NVO 
konsorciju ar 14 dalībniekiem, kuri pārstāv 
cilvēkus ar ierobežotām iespējām. Konsorcijam 
turpmākos piecus gadus būs priekšrocības 

starptautiskās apmācībās, t.sk. Erasmus+ programmas ietvaros. Šogad konsorcija organizāciju 15 pārstāvji jau apmeklējuši 
Rumāniju, Norvēģiju, Nīderlandi, Beļģiju un Poliju. 
 
Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir projekti vai pasākumi, kas notikuši un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums? Ko 
izdevies paveikt?  
Biedrības darbība visus gadus ir balstījusies uz Eiropas Komisijas un Ziemeļvalstu fondu finansiālo atbalstu, kam pamatā bijuši 
kvalitatīvi projekti. Ievērojot iedzīvotāju finansiālo situāciju Latvijā, “EAPN-Latvia” nekad nav centusies sev piesaistīt ziedojumus, 
bet vienmēr savu nopelnīto finansējumu atdevusi citiem. No 2018. gada ieviesti trīs Ziemeļu fondu projekti: sociālo tiesību 
aizstāvībai, NVO tīkla stiprināšanai un sociālo 
tiesību saiknes stiprināšanai ar sociālo 
uzņēmējdarbību. Šobrīd “EAPN-Latvia” 
īsteno četrus Erasmus+ programmas 
projektus, kuros tiek paaugstinātas NVO 
darbinieku un brīvprātīgo zināšanas dažādās 
sociālās iekļaušanas jomās, un īpaša 
priekšrocība tiek dota cilvēkiem ar 
ierobežotām iespējām. 
Svarīgu akcentu “EAPN-Latvia” darbībai 
uzliek People Experiencing Poverty (PeP) 
programma. Ar tās palīdzību astoņus gadus 
esam attīstījuši nabadzības ekspertu 
prasmes un veicinājuši cilvēku, kas 
pieredzējuši nabadzību, iesaistīšanos 
lēmumu pieņemšanas procesos. Ikgadējā 
PeP starptautiskā konference šogad atkal 
notiks novembrī Briselē, un “EAPN-Latvia” 
pārstāvēs trīs eksperti – no Rīgas, Jūrmalas 
un Rucavas. 
 
Laila, kas Jūs personīgi pamudināja 
iesaistīties biedrības darbā?  
Uzskatu sevi par profesionālu NVO vadītāju, jo strādāju nevalstiskajā sektorā no 1991. gada, kad nodibinājām 
Sociāldemokrātisko sieviešu organizāciju, bet 1997. gadā – arī Sieviešu tiesību institūtu. Sociālā iekļaušana, dzimumu līdztiesība 
un atbalsts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām ir sociāldemokrātiskās politikas pamatā. Es vēlējos šo politiku attīstīt ar “EAPN-
Latvia” iespējām un, manuprāt, man un manai komandai tas izdodas.  

Biedrības pārstāvji, piedaloties svinīgā pasākumā  

Biedrības pārstāvji un starptautiskie sadarbības partneri tikšanās reizē  
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Papildus minētajam darbs “EAPN-Latvia” 
starptautiskajos projektos regulāri paplašina manu 
redzesloku, stiprina angļu valodas zināšanas. Šajos 
gados esmu iesaistījusi partnerībā ar “EAPN-Latvia” 
vairāk nekā 30 līdzīgas organizācijas no ārvalstīm. 
Uzskatu, ka es palīdzu ar neparastām un svarīgām 
lietām, lai paaugstinātos Latvijas cilvēku labklājība. 
Tas ir ļoti interesants darbs. 
 
Kādi ir šī gada jeb tālākas nākotnes plāni? 2023. 
gadā apritēs 10 gadi kopš biedrība oficiāli 
reģistrēta, vai plānojat īpaši atzīmēt 10 gadu 
jubileju?  
“EAPN-Latvia” šobrīd ir saplānojusi savu darbību 
līdz 2027. gadam; tas saistīts ar Erasmus 
Akreditācijas programmu. Mēs paredzam, ka līdz 
2024. gadam pabeigsim citu Erasmus+ 
programmas projektu īstenošanu pieaugušo 
apmācībai: „Tīkla veidošana, lai veicinātu sociālo 
drošību Eiropā” un „Pilnveidosim NVO izglītotāju 
kompetences sociālai iekļaušanai” un Beļģijas 
partnera projektu attiecībā uz bezpajumtniecības 

mazināšanu „Person First”. 
No oktobra līdz 2023. gada augustam esam plānojuši konsorcija dalībnieku vizītes uz Grieķiju, Čehiju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju 
un Itāliju, kā arī paredzam uzņemt Latvijā NVO ekspertus no Slovākijas, Lietuvas, Kipras, Nīderlandes un Spānijas. 
Atliek secināt, ka 10 gadu jubileju biedrībai nāksies nosvinēt ceļojumos un konsorcija sanāksmēs. Arī tā var. 
 
Priecājamies, ka laiku pa laikam izmantojat savām aktivitātēm NVO nama telpas un biedri apmeklē NVO nama seminārus. 
Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts Jūsu organizācijai? 
“EAPN-Latvia” pamatdarbība norit Rīgā, 
tāpēc augstu novērtējam savu sadarbības 
partneru – NVO nama, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības sniegtās iespējas gan telpu 
nodrošināšanā, gan apmācībās, gan izstāžu 
rīkošanā, gan iesaistē Rīgas apkaimju 
pasākumos. Rīgas pašvaldības ieguldījums 
dažādu NVO centru attīstīšanā ir ļoti 
nozīmīgs, jo tas sniedz gan izglītojošu, gan 
materiāli tehnisku palīdzību, ļaujot finansiāli 
mazāk nodrošinātām organizācijām īstenot 
savus mērķus sociālās politikas jomā. “EAPN-
Latvia” NVO namā vienmēr sastop draugus. 
 
Ja kādu ir ieinteresējusi biedrības “EAPN-
Latvia” darbība, kā var sazināties vai kur 
vislabāk meklēt informāciju par Jums?  
“EAPN-Latvia” aicina ieskatīties mājas lapā 
http://www.eapn.lv/, kā arī e-pastā 
info@eapn.lv pieteikties uz bezmaksas ikmēneša apkārtrakstu „Jaunumi”. Tur būs viss un vēl vairāk. 
 
Noslēgumā – ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu NVO pārstāvjiem?  
Bēdziet no mazuma! Eiropas Savienība mums sniedz fantastiskas iespējas izglītībai un sociālās politikas veidošanai. Ja Tu to 
nevari viens, sameklē domubiedrus! Veidojiet holdingus un konsorcijus, ar aktuāliem projektiem piesaistiet naudu un ieguldiet 
to savos Latvijas cilvēkos! 

 
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

 Biedrības pārstāvji kopā ar ārzemju partneriem viesojas NVO namā  

 Biedrības pārstāvji pie Tarasa Ševčenko pieminekļa Rīgā   

http://www.eapn.lv/
mailto:info@eapn.lv


 

 

 

 

4 

 
 

 
 

21. SEPTEMBRIS  
 

Trešdien, 21. septembrī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 notiks 
NVO nama rīkots tiešsaistes 
seminārs “Komandas 
veidošana produktīvam 
kopdarbam”.  
 
Nodarbību vadīs Sandra 
Zalcmane – ESF projekta 
“Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās” metodiku izstrādes ekspertu grupas 
vadītāja, vairāku NVO biedre, semināru lektore, radošuma 
koučs. 
 
Nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja teorētiski un 
praktiski iedziļināties jautājumos, ko piedzīvo ikviena 
komanda, piemēram: Kāpēc tiek veidota komanda? Kas 
veido komandu? Kas ietekmē komandas attīstību? Cik ilgi 
pastāv komanda? Uz kādiem pamatprincipiem balstās 
komandas stabilitāte? Komandas vadītāja loma komandas 
izveidē un darbībā. Nodarbība būs  impulss, kas ļaus 
dalībniekiem izvērtēt komandas veidošanas 
nepieciešamību un tās nozīmi nevalstisko organizāciju 
sektorā. 
 
Galvenās semināra tēmas: 

• komandas locekļu unikalitāte; 

• komandas attīstību ietekmējošie faktori; 

• komandas attīstības pamats; 

• komandas locekļu lomas. 
 

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

 
Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 20. septembrim, 
iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. 
Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!  
 

29. SEPTEMBRIS  
 

Ceturtdien, 29. 
septembrī no plkst. 
14.00 līdz 15.00 
notiks informatīvs 
tiešsaistes seminārs 
“eParaksta rīki un 
to izmantošana”.  
 

Apmācībās būs iespējams uzzināt:  

• kas ir Tava e-Identitāte un kur to izmantot? 

• kā pārbaudīt un parakstīt dokumentus portālā 
eParaksts.lv, mobilajā lietotnē eParakstsLV un 
programmā eParakstītājs 3.0.? 

• kā iegūt un lietot eParaksta rīkus (eParaksts 
mobile un eID karti)? 

• oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses 
lietošana;  

• Jautājumi un atbildes.   
 
Apmācības vadīs Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 
Korporatīvās komunikācijas daļas reklāmas vadītāja Una 
Jirgensone.  
 
Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: 

https://ej.uz/elektronnvo . Interesentiem, kuri būs 
pieteikušies līdz 28. septembrim, iepriekš tiks nosūtīta 
saite uz lekcijas platformu.  

 
5. OKTOBRIS  
 

Trešdien, 5. 
oktobrī no plkst. 
14.00 līdz 17.00 
notiks NVO nama 
rīkots tiešsaistes 
seminārs “Darbs ar 

izklājlapu 
lietotnēm - 2”.  
 

Semināru ciklu vadīs datorspeciālists un pedagogs Mārcis 
Galiņš. 
 
Šajā nodarbībā dalībnieki varēs iedziļināties datu 
apstrādē un analīzē izklājlapu vidē. Tiks aplūkotas 
populāro izklājlapu Microsoft Excel sniegtās iespējas, 
kuru salīdzināsim ar Google piedāvāto izklājlapu 
risinājumu. 
 
Nodarbībā aplūkojamās tēmas:  

• datu kārtošana, filtru iestatīšana un lietošana; 

• formulu pielietojums (statiskās un dinamiskās); 

• aprēķinu veikšana, izmantojot izklājlapu 
funkcijas; 

• diagrammu veidošana un noformēšana: 
o diagrammu satura  elementi; 
o diagrammu veidi un izmantošana; 

• nelielas datu bāzes izveide.  
  
Dalībniekiem vēlamas priekšzināšanas darbā ar datoru, 
savs G-mail konts, ziņas no iepriekšējās nodarbības un 
lielisks, rosīgs noskaņojums. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/komandasveidNVO
https://ej.uz/elektronnvo
http://www.apkaimes.lv/
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12. OKTOBRIS  
 

Trešdien, 12. oktobrī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
notiks NVO nama rīkots 
seminārs “Līgumi NVO 
darbībā”.  
 
Semināru vadīs Kitija 
Bite, tiesību zinātņu 
doktore, vairāku 
nevalstisku organizāciju 
pārstāve, mācībspēks 

Latvijas augstskolās.  
 
Lai īstenotu jebkādu darbību, juridiskām personām, kas ir 
arī jebkura biedrība vai nodibinājums, ir jāslēdz dažādas 
vienošanās jeb līgumus. Līgumi primāri saistīti ar 
nodarbinātību. Pārsvarā tie ir darba un uzņēmuma līgumi, 
kā arī uzņēmuma līguma paveids - autoratlīdzības līgums. 
Slēdzot darba līgumu, būtiski ir zināt, kādi ierobežojumi 
noteikti nodarbinātībai, īpaši nepilngadīgu personu 
nodarbinātībai. Seminārā būs iespēja iepazīties arī ar 
brīvprātīgā darba līguma niansēm. Otra grupa līgumu NVO 
ir saistīti ar NVO pakalpojumu sniegšanu vai pakalpojumu 
saņemšanu. Seminārā tiks piedāvāts ieskats pilnvarojuma, 
pakalpojuma, maiņas un patapinājuma līgumos.  
 
Piesakoties semināram, NVO pārstāvji tiks aicināti norādīt 
interesējošos jautājumus par semināra tēmu.   
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 
 
 

19. OKTOBRIS  
 
Trešdien, 19. oktobrī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
notiks NVO nama rīkots 
tiešsaistes seminārs 
“Mijiedarbība, atbalsts 
un iedvesma”.  
 
Semināru vadīs Rīgas 

koučinga skolas dibinātājs Pāvels Romašins.  
 
Semināra  programmas punkti: 

• produktīvi klausīties un konstruktīvi izteikties, 
pamata zināšanas par dialoga veidošanu,   prakse;  

• sarunas strukturizēšana, algoritms un prakse;  

• konteksts un gaisotne, sevis noskaņošanas loģika;   

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

26. OKTOBRIS  
 

Trešdien, 26. oktobrī no 
plkst. 14.30 līdz 17.30 notiks 
NVO nama rīkots tiešsaistes 
seminārs “Instagram 
komunikācija biedrību un 
projektu popularizēšanā”.  

 
Nodarbību vadīs komunikācijas nozares profesionāle, koučs 
Kristīne Tjarve, uzņēmuma C SMART vadītāja, Latvijas 
asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes 
priekšsēdētāja,  vairāku nevalstisku organizāciju biedre, 
mācībspēks Latvijas augstskolās un lektore semināros. 
 
Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt 2022. gada 
digitālās komunikācijas tendences, satura principus, kas 
vislabāk strādā Instagram auditorijas sasniegšanai. 
Dalībnieki tiks iepazīstināti arī padomiem, kur meklēt 
plašāku informāciju par sociālo mediju sekotājiem, analizēt 
datus, kā arī saņems padomus, kā efektīvāk panākt 
mērķauditoriju iesaisti organizācijas saturā. Lektore ieskicēs 
arī nosacījumus sadarbībai ar digitālā satura veidotājiem - 
influenceriem.    
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 

 
 
 
 
 
NVO NAMU PIEREDZES APMAIŅĀ APMEKLĒS VIESI 
NO SOMIJAS  

 
23. septembrī NVO 
namu pieredzes 
apmaiņā apmeklēs viesi 
no Somijas, kas Latvijā 
viesojas Erasmus+ 
projekta ietvaros un 
izteikuši vēlmi iepazīt 
plašāk NVO nama 
darbību.   

 
Viesi iepazīsies ar NVO nama misiju, telpām un aktivitātēm, 
kā arī uzklausīs stāstu par Rīgas pašvaldības darbu 
integrācijas jomā un atbalstu jauniebraucējiem, Rīgas NVO 
pieredzi darbā ar jauniebraucējiem un Informācijas centra 
iebraucējiem darbību Latvijā.   
 
Tikšanās noslēgumā viesiem būs iespēja iepazīt Latviju 
meistarklasē, ko vadīs starpkultūru dialoga eksperte Gunta 
Kelle. 

 

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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RĪKOS IZGLĪTOJOŠU SEMINĀRU PAR VARDARBĪBU  
 

23. septembrī biedrība “Latvijas 
Bērniem ar kustību 
traucējumiem” NVO namā rīkos 
izglītojošu semināru par 
vardarbību un tās veidiem.  
 

Biedrība seminārā aicinās 
piedalīties savus biedrus, lai 
informētu, kā palīdzēt vardarbības 
gadījumā. Pasākumā notiks arī 
izrādes – filmas, kas veltīta 

vardarbības atpazīšanai,  demonstrēšana un diskusija ar 
dalībniekiem par dažādiem vardarbības veidiem. Seminārs 
tiek organizēts projekta "Mēs kopā varam vairāk" ietvaros. 

 
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 turpinās septembrī 

un oktobrī. 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.  

 

Informācija par Vecāku skolas nodarbībām ir pieejama: 

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

age&pid=1342 
 

BIEDRĪBA “LIVEINTEGRO” TURPINA NODARBĪBAS 
JAUNIEŠIEM UN BĒRNIEM  
 

Biedrība “LiveIntegro” 
turpina projektu 

“Mākslas 
laboratorija”, NVO 
namā rīkojot 
izglītojošas un radošas 
nodarbības bērniem 
un jauniešiem ar 
īpašam vajadzībām.  

 
Septembrī un oktobrī projekta dalībnieki apmeklēs mākslas 
terapijas, atmiņas attīstības, teātra un citas nodarbības. 
 

14. OKTOBRĪ NOTIKS SENIORU NVO TĪKLOŠANĀS 
PASĀKUMS   

 
Oktobra sākumā visā 
pasaulē tiek svinēta 
Starptautiskā senioru 
diena. Atzīmējot to un 
uzsverot senioru 
nozīmi Latvijas 
sabiedrībā, piektdien, 
14. oktobrī, no plkst. 

11.00 nevalstisko organizāciju pārstāvji, seniori un ikviens 
interesents varēs piedalīties senioru NVO tīklošanās 
pasākumā.  
 
Pasākuma mērķis ir pulcēt dažādas NVO, kuru biedru rindās 
darbojas galvenokārt seniori, lai demonstrētu, cik radoši, 
rosīgi un izdomas bagāti ir seniori. Svarīgi ir parādīt, kādas ir 
seniorus apvienojošas NVO, ko tajās var darīt, kā arī 
mudināt seniorus saturīgi pavadīt brīvo laiku un būt 
sabiedriski aktīviem.   
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 
 

“NOSTALĢIJA” AICINA UZ KONCERTU  
 
15. oktobrī  NVO namā Rīgas Koncertu biedrība 
“Nostalģija” aicina uz koncertu, kas būs veltījums aktīva 
biedrības biedra piemiņai. 
 
Koncertā skanēs gan jautri, gan melanholiski latviešu un  
citu tautu komponistu skaņdarbi.  
 

FOTO IZSTĀDE “SASPĒLES KALEIDOSKOPS”  
  

NVO nama 1. un 
2.stāva gaiteņos līdz 
oktobra sākumam ir 
apskatāma fotogrāfiju 
izstāde “Saspēles 
kaleidoskops”. 

 
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!   

https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1342
https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1342
http://www.apkaimes.lv/
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29. SEPTEMBRĪ “DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS” CEREMONIJĀ 
TIKS NOSKAIDROTI IEKĻAUJOŠĀKIE DARBA DEVĒJI 

 

Sabiedrības 
integrācijas fonds 
sadarbībā ar 

nodibinājumu 
“Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks” 
svinīgā ceremonijā 

“Dažādībā ir spēks” jau piekto gadu apbalvos darba 
devējus – nozares līderus, kas 2022. gadā uzrādījuši 
augstvērtīgāko sniegumu dažādības vadības ieviešanā 
savā darba vidē un iekļaujošas darba vides veidošanā. 
Apbalvošanas ceremonija notiks  ceturtdien, 29. 
septembrī, plkst. 14.00 klātienē “ATTA Centre”.  

Pasākums paredzēts ne tikai darba devējiem, bet ikvienam, 
kurš ir gatavs piedzīvot plašu pārdomu un sajūtu gammu un 
turpināt savu ceļu transformācijā uz cēlāku stāvokli. 
Pasākuma laikā būs iespējams piedzīvot pieredzes stāstus 
un diskusijas par tēmām, kuras īpaši atsaucas uz pēdējo 
gadu notikumiem Latvijā un pasaulē  –   citu kultūru 
pieņemšana, darbinieku trūkums, talantu vadība u.c.  

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” aicina 
arī Rīgas NVO piedalīties pasākumā. Pieteikšanās līdz 
22.septembrim: bit.ly/dazadiba2022  

Plašāka informācija par 

pasākumu: dazadiba.lv/apbalvosana2022 
 

TURPINĀS AKCIJA “CAUR SAULESPUĶĒM 
SASAUKSIMIES UKRAINAS ATBALSTAM”  
 

Akcijā “Caur saulespuķēm 
sasauksimies Ukrainas 
atbalstam!” Latvijas 
Pilsoniskā alianse un 
Eiropas Kustība Latvijā 
aicina iesaistīties ikvienu 

Latvijas iedzīvotāju, tverot foto mirkļus ar Ukrainas 
simbolu - saulespuķēm - un daloties ar tiem sociālajos 
tīklos, tādējādi izrādot savu atbalstu Ukrainai un tās 
cilvēkiem.  
 
Latvijas iedzīvotāji jau kopš pirmās kara dienas nesavtīgi ir 
meklējuši veidus, kā palīdzēt Ukrainai un tās iedzīvotājiem, 
ziedojot naudu un mantas, daloties ar mājokli, brīvprātīgi 
strādājot atbalsta centros un nevalstiskajās organizācijās.  
 
Sasaukšanās caur saulespuķēm ir vēl viens veids, kā mums 
turpināt izrādīt savu atbalstu.  
 

Kā piedalīties akcijā:  

• atrodi un nofotografē saulespuķi;  

• dalies ar attēlu sociālajos tīklos, atzīmējot 

saulespuķes atrašanās vietu un cilvēku, ar kuru 

vēlies sasaukties kopīgam atbalstam Ukrainai;  

• neaizmirsti izmantot tēmturi 

#SaulespuķesUkrainai!;  

• ja kāds Tevi ir atzīmējis savā saulespuķu ierakstā, 

atrodi savu saulespuķi un turpini sasaukšanos, lai 

mūsu atbalsts Ukrainai vēršas plašumā!  

Plašāka informācija: 
https://nvo.lv/lv/zina/turpinas_akcija_caur_saulespukem_
sasauksimies_ukrainas_atbalstam2022-09-09  

 
INFORMĒ PAR PROJEKTU “WIN-WOMEN IN NEED” 
 

Biedrība “Patvērums “Drošā 
māja”” sadarbībā ar Spānijas 
organizāciju “Femxa” 2021. gadā 
uzsāka īstenot kopīgu projektu 
“WIN - Women in need”. Projekta 
mērķis ir veicināt sieviešu sociālo 

integrāciju, sniedzot jaunas zināšanas par darba tirgu 
Latvijā un drošību internetā.  
  
Šobrīd jau ir izstrādāta mācību programma, kuras ietvaros ir 
iespējams apgūt zināšanas par jauno mītnes zemi un 
iespējām uzsākt darba karjeru. Lai apgūtu programmu, ir 
tikai nepieciešamas interneta pieslēgums telefonam, 
datoram vai planšetei un pieeja mācību materiāliem 
MOODLE platformai. Uz  jautājumiem mācību laikā atbildēs 
biedrības speciālisti tiešsaistē.  

 
Šeit pieejams video materiāls par šo interesanto un 
aizraujošo projektu: https://youtu.be/tIgCTh3eGZU  

 
VISĀ LATVIJĀ NO 3. - 9. OKTOBRIM NORISINĀS 
AKCIJA LABO DARBU NEDĒĻA 2022! 
 

Ikvienam no mums ir 
vēlme darīt otram labu un 
sniegt atbalstu grūtā brīdī. 
Ne visiem šī iespēja ir brīvi 
pieejama un kādreiz 
varbūt pietrūkst ideju, kur 
un kā to darīt. Vēl jo vairāk 
šobrīd, kad tik ļoti ir 
ierobežota iespēja tikties, 
būt kopā un atbalstīt 
vienam otru, vajadzība 

pēc dažāda veida palīdzības un atbalsta ir dubultojusies.  
 

NVO  ZIŅAS    

https://bit.ly/dazadiba2022
https://www.dazadiba.lv/apbalvosana2022
https://nvo.lv/lv/zina/turpinas_akcija_caur_saulespukem_sasauksimies_ukrainas_atbalstam2022-09-09
https://nvo.lv/lv/zina/turpinas_akcija_caur_saulespukem_sasauksimies_ukrainas_atbalstam2022-09-09
https://youtu.be/tIgCTh3eGZU
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“Labo darbu nedēļa” ir lielisks instruments un platforma, 
kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības procesus, lai 
tos turpinātu arī nākotnē un meklētu jaunus risinājumus, kā 
sniegt atbalstu ierobežotos apstākļos.  
 
“Labo darbu nedēļa” ir laiks, kad aicinām palīdzēt gan 
līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan 
sabiedrībai kopumā. Tā ir  nedēļa, kad 
visa Latvijas sabiedrība tiek  aicināta paveikt lielus vai mazus 
darbus. Darbu, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai 
brīvo laiku un darbu. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots 
un īstenots. 
 
Plašāka informācija: 
https://labodarbunedela.palidzesim.lv/  

 
MĀKSLAS CENTRS “MASA” AICINA UZ PĒDĒJO 

IZSTĀDI PAŠREIZĒJĀS GALERIJAS TELPĀS 

Projektu gaida 
pārmaiņas, bet pirms 
atvadīšanās no šīs 
vietas mēs svinēsim 
pirmo jubileju un 
rīkosim devīto izstādi 
EXHIBITION 1.6. Viena 
no mūsu 

emocionālākajām izstādēm harmoniski apvieno sevī sešus 
ļoti dažādus māksliniekus ar līdzīgiem likteņiem. Visi, 
tāpat kā mākslas centra kuratori, vienā vai otrā mērā 
pārdzīvo mūsdienu sabiedrības krīzi, izmantojot mākslu kā 
valodu iekšējās attieksmes pārraidei.  

Izstādi var apskatīt līdz 9. oktobrim, katru dienu no plkst. 
14.00 līdz 20.00, Alauksta ielā 7a.  

Galerija ir daļa no biedrības “NVO PROGRESS” un atrodas 
vēsturiskā ēkā Grīziņkalna apkaimes kodolā. Biedrības “NVO 
PROGRESS” darbības mērķis ir veidot neformālās izglītības 
platformu, radošo vidi un sadraudzību, lai sniegtu atbalstu 
jauniešiem un pieaugušajiem, palīdzot tiem pašizpausties 
un adaptēties mūsdienu sociāli ekonomiskajai situācijai. 

 

 
 
 
 

IZSLUDINĀTS NVO FONDA PROJEKTU KONKURSS 
 

Sabiedrības 
integrācijas fonds 
izsludinājis projektu 
pieteikumu konkursu 
lielākajā programmā 

nevaldības 
organizāciju (NVO) atbalstam – NVO fonds, kura mērķis ir 

stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un 
demokrātiju Latvijā.   
 
NVO fonda ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no 
četriem darbības virzieniem: “NVO darbības stiprināšana”; 
“NVO interešu aizstāvības stiprināšana”; “Atbalsts NVO 
pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības stiprināšana”.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 30. 
septembra plkst. 12.00.  
 
Plašāka informācija: www.sif.gov.lv sadaļā Projektu 
konkursi 

 
AICINA IESNIEGT PROJEKTU PIETEIKUMUS 
DIASPORAS UN LATVIEŠU BĒRNU KOPĒJĀM 
NOMETNĒM 
 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu 
pieteikumu konkursu “Atbalsts diasporas un Latvijas 
bērnu kopējām nometnēm”. Konkursa mērķis ir atbalstīt 
nevaldību organizāciju (NVO), t.sk. diasporas organizāciju 
projektus, kuri veicina diasporas saiknes ar Latviju 
saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu.  

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās 
aktivitātes ir vērstas uz programmas mērķa sasniegšanu un 
kuru ietvaros notiek: izglītojošas aktivitātes, kas sekmē 
latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi; 
radošās darbnīcas; zinātniski pētnieciskās aktivitātes (t.sk. 
bērnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, 
ekspedīcijas, novadpētniecība u.c.); diskusijas, forumi, 
debašu klubi; konkursi, viktorīnas, akcijas; kultūras un 
sporta aktivitātes; pārgājieni un ekskursijas; citas 
aktivitātes, kuras atbilst programmas mērķim.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. 
septembra plkst. 12.00. 

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

 
ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS NORDPLUS 
SAGATAVOŠANAS VIZĪŠU KONKURSAM 
 

Valsts izglītības 
attīstības aģentūra 
aicina izglītības iestādes 
un organizācijas 
izmantot iespēju 
līdz 2022. gada 3. 

oktobrim iesniegt 
pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu 
izglītības, Pieaugušo izglītības un Ziemeļvalstu 
valodu programmās. 

PROJEKTU KONKURSI 

https://labodarbunedela.palidzesim.lv/
http://www.sif.gov.lv/
https://www.sif.gov.lv/lv/nvo-fonds
https://www.sif.gov.lv/lv/nvo-fonds
https://ej.uz/vats
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Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar 
potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projektu 
pieteikumu izstrādi. Vizīšu laikā sadarbības partneriem ir 
iespēja vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā 
un kopīgi strādāt pie  projekta iesnieguma sagatavošanas.  

2023. gada projektu konkursu plānots izsludināt 2022. 
gada novembrī. Paredzamais iesniegšanas termiņš - 2023. 
gada 1. februāris. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/c238   

 

LĪDZFINANSĒJUMA GRANTA PROJEKTU KONKURSS 
ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS 
IZGLĪTĪBAS PROJEKTIEM 
 

Ārlietu ministrija 
izsludina 2022. gada 

līdzfinansējuma 
granta projektu 
konkursu “Atbalsts 
Eiropas Komisijas un 
citu starptautiskās 

palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības un 
attīstības (globālās) izglītības projektiem Latvijas 
Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas 
Republikā”. Līdzfinansējuma granta projektu konkursā kā 
prioritāte noteikti attīstības sadarbības projekti. 
 
Konkursā var pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības, 
nodibinājumi, sociālie partneri utt.). Projektu pieteikumi 
jāiesniedz līdz šā gada 30. septembra plkst. 23.59. 
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/pe7s  
 

IZSLUDINĀTS FINANSĒŠANAS KONKURSS ZIEMAS 
SAULGRIEŽU, ADVENTA UN ZIEMASSVĒTKU 
PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI RĪGĀ 
 

Lai atbalstītu kultūras 
kalendāra pasākumu – 
Ziemas saulgriežu, 
Adventa un 

Ziemassvētku 
programmas – norisi 
no 27. novembra līdz 

31. decembrim, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments izsludinājis finansēšanas konkursu.  
 
Projektu pieteicēji ir aicināti iesniegt Ziemas saulgriežu, 
Adventa un Ziemassvētku programmai tematiski un 
saturiski atbilstošus, daudzveidīgi un mākslinieciski 
kvalitatīvus kultūras pasākumus plašai mērķauditorijai, t.sk. 
ģimenēm, dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kas 
īstenojami publiskajā ārtelpā – publiskiem pasākumiem 

atbilstošās norises vietās pilsētas centrālajā daļā un 
apkaimēs. 
 
Pieteikumus konkursam var iesniegt  līdz 3. oktobra plkst. 
12.00. Piedalīties un uz līdzfinansējuma saņemšanu var 
pretendēt 12 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas 
reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums. 

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

 

IZSLUDINĀTS VKKF 2022. GADA 3. PROJEKTU 
KONKURSS UN KONKURSI MĒRĶPROGRAMMĀS  
 
Valsts kultūrkapitāla fonds ir izsludinājis šī gada trešo 
projektu konkursu deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un 
arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, 
Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Starpdisciplināru 
projektu, Teātra mākslas, Tradicionālās kultūras un 
Vizuālās mākslas nozarēs.  
 
Pieteikumus pieņem līdz 2022. gada 23. septembrim plkst. 
23.59.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/fvyn  

 
 
 
 

TIESĪBSARGS JAU ASTOTO GADU RĪKO KONKURSU 

“GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI 

ATBALSTAM” 
 

Tiesībsargs jau astoto 
gadu aicina iedzīvotājus 
būt vērīgiem, pamanīt 
un novērtēt mūsu 
līdzcilvēku nozīmīgo 
ieguldījumu cilvēku ar 
invaliditāti atbalstam, 
piesakot viņus 
konkursam “Gada balva 
cilvēku ar invaliditāti 
atbalstam”. To 

iespējams paveikt līdz 5. oktobrim.  
 
Konkursā drīkst pieteikt sevi vai citu cilvēku, nevalstisku 
organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju vai 
domubiedru grupu atbilstoši nominācijām. 
 
Konkursu rīko tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu 
draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku. 
 

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

NODERĪGI       

https://ej.uz/pe7s
https://apkaimes.lv/izsludinats-finansesanas-konkurss-ziemas-saulgriezu-adventa-un-ziemassvetku-pasakumu-organizesanai-riga/
https://apkaimes.lv/izsludinats-finansesanas-konkurss-ziemas-saulgriezu-adventa-un-ziemassvetku-pasakumu-organizesanai-riga/
https://apkaimes.lv/izsludinats-finansesanas-konkurss-ziemas-saulgriezu-adventa-un-ziemassvetku-pasakumu-organizesanai-riga/
https://ej.uz/grcd
https://ej.uz/fvyn
https://ej.uz/imdf
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BIEDRĪBU GRĀMATVEDĪBAI JAUNI NOTEIKUMI 
 

Atbilstoši jaunā Grāmatvedības 
likuma pārejas noteikumos 
paredzētajam biedrībām, 
nodibinājumiem un 
arodbiedrībām grāmatvedības 
kārtošanai ir pieņemti jauni 

noteikumi, papildinot iepriekšējo regulējumu un ietverot 
lietoto terminu plašāku skaidrojumu. 
 
Jaunie Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija 

noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu 
un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības 

kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” stājas spēkā 2022. 
gada 19. jūlijā. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 
1. jūliju. 

 
Plašāka informācija: https://ej.uz/9h61  
 
 

 

 

NVO ATBALSTAM PAPLAŠINĀTS PIEEJAMO TELPU 

KLĀSTS 

Atgādinām, ka, lai 
nodrošinātu atbalsta 
sniegšanu NVO pasākumu 
rīkošanai sabiedrības 
integrācijas jomā, Rīgas 
valstspilsētas vadība 
vasaras sākumā 

apstiprināja 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 9 telpas Ieriķu ielā 43A (NVO namā). Papildus 
NVO nama telpām nevalstiskās organizācijas var izmantot 
telpas Nr. 110 (zāle) un Nr. 315 E. Smiļģa ielā 46, 34. 
telpu Daugavpils iela 31 un 11. telpu Gobas ielā 6. Vēl NVO 
atbalstam bez maksas ir pieejams aprīkojums dažādu 
pasākumu un aktivitāšu rīkošanai – nojumes, galdi, krēsli, 
u.c.  
 
Ar telpu un aprīkojuma lietošanas nosacījumiem var 
iepazīties: https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-
namu/telpu-lietosana/  
 
Jautājumu gadījumā un plašākai informācijai par NVO 
nama telpu vai aprīkojuma pieteikšanu un lietošanu 
aicinām sazināties ar NVO nama darbiniekiem, rakstot uz 
e-pastu: nvonams@riga.lv  vai zvanot pa tālruni 67848902. 

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. 
 

ŠOMĒNES NVO NAMAM   
9. DZIMŠANAS DIENA!  

 

25. septembrī aprit deviņi gadi kopš NVO nams vēra savas 
durvis kā Rīgas pašvaldības atbalsts nevalstiskajām 
organizācijām un izglītības, informācijas apmaiņas, 
tīklošanās un resursu punkts. 
 
Šo deviņu gadu laikā kopā ar NVO esam piedzīvojuši daudz 
bagātu un skaistu notikumu un tikšanos. Kopš nama 
atklāšanas to apmeklējuši vairāk nekā 198 tūkstoši cilvēku, 
savos un pašvaldības organizētos pasākumos piedalījušās 
vairāk nekā 550 organizācijas, notikuši vairāk nekā 13 000 
organizāciju rīkoti pasākumi. 
 
Paldies par sadarbību NVO, kuras darbojas NVO namā un 
kuplina pasākumus! Paldies visiem sadarbības partneriem 
un draugiem!  
 
Nāciet uz NVO namu darboties, mācīties un radīt! Mēs jūs 
– aktīvās, enerģiskās NVO – gaidām!  

 
 

SEKOJIET LĪDZI 
NVO NAMA 

AKTUALITĀTĒM 
 

NVO NAMS INFORMĒ 
AKTUALIES  

 

 
facebook.com/RigasNVOnams 

 
twitter.com/NVOnams 

 

 
instagram.com/nvo_nams/ 
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