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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Vecmāmiņas.lv” valdes priekšsēdētāju Ināru Pučuku, 1. – 3. lpp. 

• Semināri, pasākumi NVO namā, 3. –  5. lpp.  

• NVO ziņas, 5. – 7. lpp.  

• Projektu konkursi, noderīgi NVO, 7. –  9. lpp.  
 
 

 

 

Oktobrī pasaulē tiek atzīmēta Senioru dienu, tādēļ “NVO nama 
ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību “Vecmāmiņas.lv”, kas 
darbojas labdarības, veselības un izglītības veicināšanas, kā arī 
cilvēktiesību aizsardzības jomās. Uz sarunu aicinājām tās valdes 
priekšsēdētāju Ināru Pučuku.   

Ināra, kas Jūs personīgi pamudināja iesaistīties biedrības darbā?  
Biedrību “Vecmāmiņas.lv” 
izveidojām 2011. gadā. Es biju 
kļuvusi vecmāmiņa – biju 
nonākusi jaunā, nezināmā 
statusā. Ļoti priecājos, protams, 
par lielo notikumu mūsu ģimenē, 
bet arī radās daudz jautājumu: 
vai es tagad esmu veca, vai un cik 
es drīkstu piedalīties meitas 
ģimenes dzīvē ar palīdzēšanu, ar 
padomu un tml. Lai rastu 
atbildes uz šiem jautājumiem un 
lai noskaidrotu, vai arī citām “piecdesmitgadniecēm” (jaunajām 
vecmāmiņām un vecmāmiņām ar pieredzi) ir līdzīgas sajūtas un 
jautājumi, ar vairākām jau pazīstamām vecmāmiņām nolēmām 
dibināt klubiņu - biedrību “Vecmāmiņas.lv”.  
 
Kādas ir galvenās biedrības darbības jomas? Kāda un cik liela ir 
Jūsu organizācijas komanda vai biedru rindas?  
Pirmajos gados mūsu aktivitātes vairāk saistījās ar vietējām 
aktivitātēm – sarunu vakari, tikšanās ar psihologu, kosmetologu, 
lai vairāk iepazītu, stiprinātu viena otru, lai saturīgi pavadītu dažus 
vakarus mēnesī tikai vecmāmiņu sabiedrībā. 

 

INTERVIJA 

 “Vecmāmiņas.lv” valdes priekšsēdētāja Ināra Pučuka   
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Tā kā mūsu biedrības mērķi ir senioru izglītošana, zināšanu un pieredzes apmaiņa, sākām pieteikt sevi jau ārpus Latvijas robežām. 
Pirmais interesantais projekts bija 2014. gadā, kopā ar lietuviešu senioriem, piedalījāmies Nordplus Adult projektā “Senioru 

motivācija mācīties”.  
 
Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir 
projekti vai pasākumi, kas notikuši un par 
kuriem ir patiess prieks un gandarījums? Ko 
izdevies paveikt?  
Pa šiem gadiem ir realizēti vairāki Erasmus 
Plus mobilitāšu projekti, kur biedrības 
vecmāmiņas, jau kā treneri, ir apguvušas 
jaunas metodes pieaugušo neformālās 
izglītības jomā: 2015. gadā – “Trešā paaudze 
– otrā iespēja”, 2017. gadā – “Virzāmies uz 
priekšu”, 2019. gadā “Drosme pieņemt 
izaicinājumus”. Izrādās, mūsu vidū ir vairāki 
izglītības un kultūras speciālisti, tāpēc 
izglītošanās un izglītošana mūsu 
vecmāmiņām ir stiprā puse. Izaicinājums ir 
svešvalodas zināšanas. Šādu projektu 
rezultātā tiek uzlabotas svešvalodas 
zināšanas, seniori tiek mudināti kļūt 
aktīvākiem pilsoņiem un iesaistīties 
mūžizglītības aktivitātēs. 
 
Man, personīgi, tuvākā darbības joma ir 

labdarība, atbalsts sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem, īpaši bērniem. Vairākus gadus strādāju diakonijas darbā, grūti bija novilkt 
robežas – te es strādāju algotu darbu un pildu darba pienākumus, bet te –  daru jau savu sirdsdarbu – brīvprātīgo darbu. 
 
Kādi ir šī gada jeb tālākas nākotnes plāni?  
Projekts, pie kā patreiz strādājam, man ir īpaši tuvs: Erasmus Plus projekts ”Darbojies, sasniedz mērķus, saņem atzinību. Kā 
veicināt senioru brīvprātīgo darbu”. 
Projekta koordinatori ir Lietuvas puse un 
mēs, Bulgārija, Slovēnija, Nīderlande - 
esam partneri. Projektam jau ir izveidota 
mājas lapa, kur būs pieejama visa 
informācija un materiāli - 
https://gogetaward.eu/.  Oktobra beigās 
mēs - biedrība “Vecmāmiņas.lv” -  projektā 
iesaistītās puses uzņēmām Latvijā. Līdz ar 
intensīvu darbu pie rokasgrāmatas, 
metodikas izstrādes, projekta dalībniekiem 
piedāvājām iepazīties ar brīvprātīgo darbu 
Rīgā: “Svētās Ģimenes māju”, “Caritas”, 
Dienas centru “Dzīvības aka” Bolderājā, 
Rehabilitācijas centru Rīgā un kā 
brīvprātīgo darbu veic Kalkutas māsas 
Daugavpils ielā.  
Projekts vēl turpināsies līdz 2023. gada 
janvāra beigām.  
 
Priecājamies, ka laiku pa biedrības 
pārstāvji apmeklē NVO nama seminārus un pasākumus. Vai šāds pašvaldības pakalpojums ir vērtīgs atbalsts Jūsu 
organizācijai? 
Jā, noteikti. NVO nama pasākumus apmeklējam jau no 2014. gada. Noderīgas ir dažādās prezentācijas un semināri, arī tīklošanās 
pasākumi.  
 

 Fotoattēls no biedrības pirmsākumiem  

 “Vecmāmiņas.lv” piedalās projekta “Senioru Balva” pasākumā Slovēnijā   

https://gogetaward.eu/
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Ja kādu ir ieinteresējusi biedrības “Vecmāmiņas.lv” darbība, kā var sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju par Jums?  

Mēs joprojām esam mazskaitlīga biedrība un 
mums nav daudz aktivitāšu. Viens no 
iemesliem ir tas, ka esam “strādājošas” 
vecmāmiņas - vēl strādājam algotu darbu, 
tāpēc nevaram realizēt vēl visas tās ieceres 
un plānus, kas noteikti būtu interesanti un 
noderīgi. Tuvākajā laikā, iespējams, jau 
varēsim aicināt vairāk senioru mūsu vidū, 
būsim “atvērta biedrība”. 
Mūsu aktivitātēm var sekot Facebook grupā 
Vecmāmiņas. lv un mājas lapā - 
http://erasmuspluska1prague.weebly.com/ 

vai rakstīt uz e-pastu: grannies@inbox.lv. 
 
Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – 
citu NVO pārstāvjiem?  
Esiet aktīvi! Arī seniori var dot savu 
ieguldījumu un darboties sabiedrības labā. 
Neaizmirstiet, ka iespējams arī kļūt par 

brīvprātīgo seniora vecumā! Mūsu projekta laikā apkopojām senioru iedvesmas stāstus no dažādām partneru valstīm. Tas viss 
šķiet tik iedvesmojoši! Vajag tikai vēlmi darboties un līdzdarboties.  

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

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

 

2., 9. NOVEMBRIS   
 

Trešdien, 2. un 9. 
novembrī no plkst. 15.00 
līdz 18.00, notiks NVO 
nama rīkots tiešsaistes 
seminārus cikls “Kā 
izveidot savu tīmekļa 
vietni vai emuāru?”.   
 

Semināru vadīs datorspeciālists un pedagogs Mārcis Galiņš. 
 
Attālinātā darba laikā visi esam pieraduši lietot dažādas 
komunikāciju platformas, bez kurām pat tagad, kad esam 
atgriezušies agrāk ierastajā ikdienas ritmā, dzīve šķiet 
neiedomājama. Mūsu ikdiena ir kļuvusi visai “miksēta”, kad 
arī apmainīties ar dokumentiem un aktuālo informāciju 
daudz ērtāk šķiet elektroniskā formā. Tāpēc ir saprotami, cik 
nozīmīga ir tīmekļa vietnes vai emuāra, varbūt vloga izveide. 
Nezinātājam šķiet, ka izveidot savu tīmekļa vietni un tajā 
publicēt kādu informāciju ir pārāk sarežģīti, tomēr tā tas 
nemaz nav! Daudzi no šiem rīkiem ir bezmaksas un atrodas 
tepat - rokas stiepiena attālumā. Tādēļ šajās nodarbībās 
runāsim par to, kādas iespējas ir izveidot savu personīgo 
tīmekļa vietni vai emuāru. Kādas atšķirības ir starp 
dažādiem rīkiem, kā arī ieskatīsimies, cik vienkārši ir izveidot 
savu personīgo interneta veikalu!  

Biedrības pārstāves, tiekoties ar Lietuvu koordinatoru Nordplus projektā  

Biedrības pārstāvji un starptautiskie sadarbības partneri tikšanās reizē  
 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

http://erasmuspluska1prague.weebly.com/
mailto:grannies@inbox.lv
https://ej.uz/instagramnvo
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Lai piedalītos nodarbībās, būs nepieciešams savs Google 
konts, dators ar interneta pieslēgumu un, protams, lielisks, 
rosīgs noskaņojums.  
 
Plašāka informācija par semināru ciklu un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 
 
16., 23. NOVEMBRIS UN 1., 7. DECEMBRIS  
 

Lai sniegtu NVO zināšanas un praktisko pieredzi projektu 
pieteikumu izstrādē, novembrī un decembrī NVO nams 
aicina NVO pārstāvjus uz tiešsaistes semināru ciklu “No 
idejas līdz projekta īstenošanai”. Semināru ciklā 
paredzētas četras nodarbības: 16. un 23. novembrī un 1. 
un 7. decembrī no plkst. 14.00 līdz 17.00.   
 
Nodarbību ciklu vadīs Sandra Zalcmane - biedrības 
“Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja un vairāku NVO 
biedre, semināru lektore, projektu vadītāja-praktiķe ar 
vairāk nekā 18 gadu pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā, 
radošuma koučs.  
 
Nodarbību cikla dalībnieki iegūs praktisku pieredzi projekta 

pieteikumu sagatavošanā, izpratni par nosacījumiem 

projektu īstenošanas dažādajos posmos un projekta 

rezultātu ietekmi ilgtermiņā.  

Mācībās tiks veicināta jaunu projekta ideju apzināšanās, kas 

iedvesmotu pašus projekta īstenotājus un kas būtu vērtīgas 

dažādām mērķa grupām. 

Nodarbības un to tēmas: 

• 16. novembris - 1. nodarbība “Kas ir projekts”; 

• 23. novembris - 2. nodarbība “Projekta mērķis un 

mērķa grupa”; 

• 1. decembris - 3. nodarbība “Projekta vides 

izpēte”; 

• 7. decembris - 4. nodarbība “Projekta īstenošana 

un pārraudzība”.  

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

 

 
 
 
KONFERENCĒ DISKUTĒS PAR RĪGAS APKAIMJU 
NOZĪMI UN ATTĪSTĪBU   
 

Lai rosinātu diskusijas, viedokļu 
un pieredzes apmaiņu, NVO 
nams  sadarbībā ar biedrību 
“Rīgas Apkaimju aliansi” rīkos 
konferenci “Rīgas apkaimju 
nozīme un attīstības 
perspektīva”. Tajā tiksies Rīgas 
apkaimju biedrības un 
piedalīties aicināti citu 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvji un visi interesenti, kam 
rūp gan Rīgas kopumā, gan 
atsevišķas apkaimes attīstība. 

 
Pieredzes apmaiņas konference notiks ceturtdien, 2022. 
gada 24. novembrī plkst. 15.00, klātienē -  NVO namā 
(Rīgā, Ieriķu ielā 43a). 
 
Plašāka informācija par konferenci un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv 

 
NODARBĪBU CIKLS “ES TO VARU” 
 

Biedrība “Latvijas Bērniem ar 
kustību traucējumiem” 2. 
novembrī plkst. 18.00 NVO 
namā rīkos tikšanos 
nodarbību ciklā “Es to varu!”.  
 
Lekciju cikls plānots kā 
pašizaugsmes apmācības, 
kuru galvenais mērķis ir 
palīdzēt to dalībniekiem 

izprast, kas tieši ir galvenie šķēršļi, kas neļauj būt 
pārliecinātiem par sevi un aktīvi integrēties apkārtējā 
sabiedrībā, kā arī sniegt efektīvus praktiskus paņēmienus 
pašapziņas un pašpārliecības attīstīšanai. Mācību laikā 
dalībnieki apgūs jaunu informāciju un pildīs praktiskus 
uzdevumus, kas balstīti jaunākajās zināšanās par cilvēka 
prāta darbību, paradumiem un to maiņu. 
 

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 

oktobrī un novembrī. Daļa no nodarbībām notiek arī NVO 

namā.  

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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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 
 
 

GLEZNU IZSTĀDE  “ATVADAS NO VASARAS”  
  

NVO nama 1. un 2.stāva gaiteņos 
līdz 13. novembrim ir apskatāma 
gleznu izstāde “Atvadas no 
vasaras”. 

 
Izstāde ir Kultūras un tautas 
mākslas centra „Ritums” Tautas 
tēlotājmākslas studijas “Kolorīts” 
(vadītāja Vita Jurjāne) radošais 
veikums.   

 
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām apskatīt izstādi, kurā 
darbi tapuši, iedvesmojoties no dabas! 
 
 
 

 
 
AICINA PIEDALĪTIES PASĀKUMĀ “PILSONISKĀ 
SABIEDRĪBA LATVIJĀ: KURP DODAMIES?” 

 
Latvijas Pilsoniskā alianse 
aicina piedalīties 
pasākumā “Pilsoniskā 
sabiedrība Latvijā: kurp 
dodamies?”, kurā  būs 
iespēja iepazīties ar 
šobrīd aktuālākajiem 
jautājumiem pilsoniskās 

sabiedrības jomā Latvijā un plānotajām iespējām un 
aktivitātēm 2023. gadā. Pasākumu vadīs alianses Padomes 
priekšsēdētājs Georgs Rubenis. 
 
Pasākums notiks attālināti, šā gada 28. oktobrī no plkst. 
10.00 līdz 13.00.   

 
Plašāka informācija: https://ej.uz/wcv1 

 

AICINA UZ TOLERANCES DIENAS PASĀKUMIEM – 
APMĀCĪBĀM  
 

Projekta “Vienota 
sabiedrība” ietvaros visus 
interesentus un īpaši - 
Bolderājas iedzīvotājus - 
laipni  aicina uz Tolerances 
dienas pasākumiem – 
apmācībām, kas 

norisināsies Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā un 
tiešsaistē 2022. gada 24. un 25. oktobrī. Tolerances dienas 
pasākumus – četras apmācības pieaugušajiem rīko 
biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar Bolderājas 
Mūzikas un mākslas skolu.  
 
Apmācībām visus interesentus laipni aicina pieteikties, 
aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/apmtolerance  
 
Plašāka informācija: 
http://www.sadarbibasplatforma.lv/vs.html  
 
UZSĀKTA DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA DALĪBAI 
PROGRAMMĀ “ASNS” NVO IZAUGSMEI 
 

Latvijas Pilsoniskā alianse uzsāk 
dalībnieku reģistrāciju dalībai 
programmā “ASNS” pilsoniskās 
sabiedrības izaugsmei, aicinot 
uzņēmumus un organizācijas, 
kas vēlas veikt pozitīvas 

pārmaiņas sabiedrībai un veicināt savu sociālo atbildību, 
dalīties ar saviem resursiem (zināšanām, ekspertīzi, 
lietām, utt.). Tāpat pieteikties aicinātas NVO, kam ikdienas 
darbā pietrūkst resursu aktivitāšu īstenošanai. 
 
Šobrīd notiek darbs pie platformas “ASNS” digitālā 
risinājuma, kurā būs iespējams satikties nevalstiskajām 
organizācijām, kas ikdienā sniedz ieguldījumu sabiedrības 
un valsts (pasaules) labā, un profesionāļiem, iestādēm un 
organizācijām, kas vēlas kopā soli pa solim strādāt ar  
sistemātiskām pārmaiņām, labdarības akcijām u.c.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/hin4  

 
IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS PIEAUGUŠO 
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS BALVAI “SAULES LAIVA”  
 

Jau septīto reizi tiek 
izsludināta pieteikšanās 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas un EPALE Latvija 
Nacionālā atbalsta dienesta 
Pieaugušo neformālās 

izglītības ceļojošajai balvai “Saules laiva”.  

NVO  ZIŅAS    

https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1342
https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1342
https://ej.uz/wcv1
https://ej.uz/apmtolerance
http://www.sadarbibasplatforma.lv/vs.html
https://ej.uz/hin4
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Līdz 2022. gada 1. novembrim pieteikumus aicinātas 
iesniegt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas 
neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošina 
nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicina 
pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. 
 
Plašāka informācija: https://saite.lv/rGq  

 

BIEDRĪBA “LIVEINTEGRO” AICINA UZ PARA SPORTA 
NOMETNI  
 

Biedrība “LiveIntegro” skolēnu rudens brīvlaikā - no 24. 
līdz 26. oktobrim - aicina bērnus un jauniešus ar kustību 
traucējumiem uz para sporta nometni “Atvasara”.  
 
Dalība ir bez maksas. Lai pieteiktu savu dalību, aicina 
aizpildīt pieteikuma formu: 
https://forms.gle/FFiRMFX3nV3i8E2H6 
 

 
SKOLAS RUDENS BRĪVLAIKĀ AICINA BĒRNUS UZ 
RADOŠĀM NODARBĪBĀM BOLDERĀJĀ 
 

Skolas rudens brīvlaikā, 
trīs dienu garumā - no 26. 
oktobra līdz 28. oktobrim – 
aicina bērnus uz radošām 
nodarbībām Bolderājā.  
 
Lai brīvlaiku pavadītu 

interesanti un jēgpilni, nodarbībās piedalīties aicināti 
dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 16 
gadiem. Īpaši gaidīti ir bērni, kas ieradušies Latvijā no 
Ukrainas.  
 
Radošo nodarbību programmā paredzētas muzicēšanas un 
mākslas darbnīcas. Muzikālajā darbnīcā dalībnieki veidos 
ansambli un gatavos skanīgus priekšnesumus, savukārt 
mākslas darbnīcā taps sajūtu mozaīkas, pop-up izstāde un citi 

radoši darbi. Nodarbības notiks Bolderājas Mūzikas un 
mākslas skolā.   
 
Nodarbībām laipni aicina pieteikties, rakstot uz  

e-pastu: sandrakonstante@gmail.com. 

 

AICINA AKTĪVI LĪDZDARBOTIES ARĪ 
JAUNIEVĒLĒTĀS SAEIMAS DARBĀ, IZMANTOJOT 
PLATFORMU OPENSAEIMA.LV 
 

Organizācija ManaBalss 
uzsāka OpenSaeima.lv projektu ar 
mērķi izveidot labvēlīgu 

infrastruktūru un vidi Latvijas pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos 
Saeimā, tā nodrošinot, ka likumdošanas process kļūst 
publiski atklātāks un katram interesentam ir vairāk iespēju 
iesaistīties likumdošanā.  
 
Aicinām organizācijas izmantot OpenSaeima.lv iespējas, arī 
sadarbojoties ar jaunievēlēto Saeimas sasaukumu! 
 
"OpenSaeima" ir iespēja savlaikus iesaistīties likumdošanas 
procesā, pirms likums ir pieņemts! Ja arī jūsu organizācija ir 
ieinteresēta iesaistīties kvalitatīva likuma radīšanas 
procesā, aicina reģistrēties sistēmā un norādīt savas 
interešu jomas!  
 
Reģistrējieties - www.OpenSaeima.lv! 
 

SVINĒSIM VISI LATVIJAS VALSTS SVĒTKUS! 

Tuvojas valsts svētki, 
Latvijas dzimšanas 
diena, ko svinīgi 
atzīmēt vēlamies 
visi. Tomēr ne visas 
ģimenes var 
atļauties sagādāt 
svētku mielastu, 
tāpēc “Latvijas 

Samariešu 
apvienība” kopā ar 
jauniešu brīvprātīgo 
komandu jau devīto 
gadu organizē akciju 
“Svinēsim VISI 
Latvijas valsts 
svētkus!”, lai 
sarūpētu svētkus 

trūkumā nonākušām ģimenēm, tostarp vientuļajiem 
senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
Šoruden finansiāli izaicinājumi skars daudzus no mums, 
taču, ja vien vari – ikdienas iepirkšanās laikā nopērc ko 

https://saite.lv/rGq
https://forms.gle/FFiRMFX3nV3i8E2H6?fbclid=IwAR0ticGnYJna8s6z1qe1g2aIY_A37hbKG_KwTgrB0tr-81ykNUqBdYQkGCM
mailto:sandrakonstante@gmail.com
http://www.opensaeima.lv/
http://www.opensaeima.lv/
http://www.opensaeima.lv/
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vairāk un ziedo, tādējādi sagādājot iespēju godināt mūsu 
neatkarību ar svētku mielastu tiem, kuri to nevarēs 
atļauties. Ziedot var arī to, kas ir krājumos mājās ar labu 
derīguma termiņu. 
 
Pievienojies – pārtikas pakas pieņemsim “Latvijas 
Samariešu apvienības” vestibilā pie zvanu centra, Katoļu 
ielā 22, Rīgā, līdz 9. novembrim! Paldies! Kopā mēs varam! 

 

AKCIJA “SILTAIS APĢĒRBS!” 
 

Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” īsteno sociālo 
akciju “Siltais apģērbs!”, kuras mērķis  ir izglītot jauniešus 
par dažādām Latvijā dzīvojošajām sociālajām mērķa 
grupām, kurām ir nepieciešama sociālās sistēmas palīdzība 
un jauniešiem būtu iespēja sniegt atbalstu cilvēkiem bez 
noteiktas dzīvesvietas.  
 
Jauniešu komanda sociālās akcijas “Siltais apģērbs!” 
ietvaros līdz 30. oktobrim uzrunā Rīgas skolu jauniešus un 
sabiedrību ar lūgumu ziedot silto apģērbu – šalles, cepures, 
cimdus, zeķes, džemperus, jakas cilvēkiem bez noteiktas 
dzīvesvietas. Akcijas noslēgumā jaunieši dosies pie Rīgas 
patversmes dienas centra ļaudīm bez noteiktas dzīvesvietas 
un Rīgas patversmes sieviešu nodaļas sievietēm, lai katram 
nodotu jauniešu savākto ziedojumu.  
 
Plašāka informācija:  https://ieej.lv/HqrPA 
 

 
 
 
 
NORDPLUS PROGRAMMA LATVIJĀ TURPINĀSIES 
ARĪ JAUNAJĀ PERIODĀ 
 
4. oktobrī valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes 
ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par Latvijas 

dalību Nordplus programmas jaunajā 2023. līdz 2027. gada 
periodā. Latvijas projektu īstenotāji arī turpmāk varēs 
saņemt finansiālu atbalstu aptuveni 1 milj. eiro apmērā 
inovatīviem projektiem, risinājumiem un mobilitātēm. 
 
Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota 
sadarbības programma izglītības jomā starp Ziemeļvalstīm 
un Baltijas valstīm.  Nordplus projekti aptver visus izglītības 
līmeņus un to īstenotāju vidū ir gan valsts, pašvaldību un 
privātas izglītības iestādes, gan arī biedrības, nodibinājumi 
un uzņēmumi.  Nordplus programmas  projekti sniedz 
iespēju iedzīvotājiem risināt konkrētas vajadzības un attīstīt 
iniciatīvas vietējā līmenī. 
 
Plašāka informācija: https://ieej.lv/JBYPH  
 

RĪGAS PAŠVALDĪBA IZSLUDINA KONKURSUS 
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI ĒKU 
ATJAUNOŠANAI 
 

Šā gada 7. oktobrī, 
Rīgas domes 
Pilsētvides attīstības 
un kvalitātes komisija 
apstiprināja nolikumus 
programmām, kuru 
ietvaros ir iespēja 
pretendēt uz 

pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā 
būvmantojuma un sakrālā mantojuma objektu 
saglabāšanai, kā arī dzīvojamo māju atjaunošanai. 

Plašāka informācija: https://ieej.lv/ocipD  

 

ASV VĒSTNIECĪBAS MAZO GRANTU PROGRAMMA 
 
ASV vēstniecības Mazo grantu programmas uzdevums ir 
veicināt noturīgu sadarbību starp ASV un Latviju. Mazo 
grantu programmas atbalstītam projektam ir jāatbilst 
vismaz vienam no šiem programmas mērķiem Latvijā: 

• Stiprākas demokrātijas institūcijas, tai skaitā 

stiprināta pilsoniskā sabiedrība, piekļuve 

uzticamiem un neatkarīgiem ziņu avotiem, spēja 

pretoties dezinformācijai, sociālā iekļautība un 

likuma vara; 

• Noturīgas kultūras saites starp ASV un Latviju, tai 

skaitā projekti, kas izceļ ASV un Latvijas partnerības 

plašumu un dziļumu vai parāda ASV kultūras 

aspektu, kas ir unikāls, nav plaši zināms un ir 

jēgpilns Latvijas auditorijai; 

• Uzlabota Eiropas un transatlantiskā drošība, tai 

skaitā atbalsts NATO, kiberdrošība un citas kopīgās 

drošības problēmas; 

PROJEKTU KONKURSI 

https://ieej.lv/HqrPA
https://ieej.lv/JBYPH
https://ieej.lv/ocipD
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• Ilgtspējīga, iekļaujoša ekonomikas izaugsme, tai 

skaitā atbalsts STEAM izglītībai, vides problēmu 

risināšanai, uzņēmējdarbībai un mazpārstāvētu 

kopienu ekonomiskajai attīstībai. 

Projektu pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā visa gada 
garumā. Pieteikumus, kas tiks iesniegti līdz 2022. gada 15. 
novembrim, izskatīs līdz 2022. gada novembra beigām. 
 
Plašāka informācija: 
https://lv.usembassy.gov/lv/education-culture-lv/grants-
lv/ 

 
INFORMĒS PAR PROGRAMMU “PILSOŅI, VIENLĪDZĪBA, 
TIESĪBAS UN VĒRTĪBAS” 
 

25. oktobrī notiks 
informatīvs tiešsaistes 
pasākums par 
programmas «Pilsoņi, 
vienlīdzība, tiesības un 
vērtības» jeb CERV 

aktivitātēm 2023. un 2024. gadā.  
 
Pasākumā īsi iepazīstinās ar CERV programmu un iespējām, 
informēs un aicinās gatavoties 2023.-2024. gada periodā 
plānotajiem uzsaukumiem.   

 
Plašāka informācija: https://ieej.lv/Uwf0L 

 

 
 
 
 
ESI NOTEICĒJS SAVĀ APKAIMĒ!  
 

Līdz 31. oktobrim rīdzinieki aicināti balsot par apkaimju 
attīstības iecerēm. Rīga īstenos tās, kuras iegūs visvairāk 
balsu. 

Līdz oktobra beigām ir iespējams nobalsot par kādu no 30 
Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrību līdzdalības budžeta 
konkursam iesniegtajām iecerēm. Iedzīvotāju iesniegtās 

ieceres šogad ietver jaunu bērnu rotaļu laukumu, 
skeitparku, suņu pastaigu laukumu, sporta un atpūtas zonu 
izveidi, apgaismojuma uzstādīšanu, satiksmes drošības 
uzlabošanu dažādās Rīgas vietās. 

Balsošana notiek vietnē balso.riga.lv un klātienē Rīgas 
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu punktos. Katrs 
iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi, tātad atbalstīt tikai 
vienu projektu. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu 
vecumu. 

Plašāka informācija: https://apkaimes.lv/esi-noteicejs-
sava-apkaime/  

 
IZSLUDINA KONKURSU „GADA BALVA SOCIĀLAJĀ 
DARBĀ 2022” 
 

Labklājības ministrija līdz 2022. gada 25. novembrim 
izsludina pieteikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai 
konkursam „Gada balva sociālajā darbā 2022”. 
 
Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri 
aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē sociālajos 
dienestos, nevalstiskajās organizācijās un citās sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 
 
Pieteikuma anketas pretendenta izvirzīšanai var iesniegt arī 
biedrības un nodibinājumi. Viena no nominācijām, kurā var 
izvirzīt pretendentus apbalvošanai ir “Labākais sociālais 
darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2022”.  
 

Plašāka informācija: https://www.lm.gov.lv/lv/lm-
izsludina-konkursu-gada-balva-socialaja-darba-2022 

 

TURPINĀS BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN 
AUGSTSKOLU PIETEIKŠANĀS NVA PASĀKUMA 
“DARBAM NEPIECIEŠAMO IEMAŅU ATTĪSTĪBA” 
ĪSTENOŠANAI 
 

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. 

NODERĪGI NVO   

https://ieej.lv/Uwf0L
https://balso.riga.lv/
https://apkaimes.lv/esi-noteicejs-sava-apkaime/
https://apkaimes.lv/esi-noteicejs-sava-apkaime/
https://www.lm.gov.lv/lv/lm-izsludina-konkursu-gada-balva-socialaja-darba-2022
https://www.lm.gov.lv/lv/lm-izsludina-konkursu-gada-balva-socialaja-darba-2022
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Biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības 
iestādēm tā ir lieliska iespēja savā darbībā iesaistīt vērtīgus 
un perspektīvus palīgus.  
 

Pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība” īstenošanai biedrības, nodibinājumi un augstākās 
izglītības iestādes var visa gada garumā. 
 
Plašāka informācija: https://ieej.lv/qTQBO  
 

 
AICINĀM PIETEIKT BRĪVPRĀTĪGOS GODINĀŠANAI 
“GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2022” 

 
5. decembrī visā pasaulē 

atzīmē Starptautisko 
brīvprātīgo dienu. 

Nodarbinātības valsts 
aģentūra aicina Latvijas 
iedzīvotājus un 
organizācijas pieteikt 
brīvprātīgā darba 

veicējus un 
organizētājus, kuri devuši 

ievērojamu ieguldījumu 
sabiedrības labā, laika posmā no 

2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 21. novembrim.  
 
Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem 
Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku 
ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot 
iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti 
brīvprātīgajā darbā. Latvijā Brīvprātīgo godināšana notiks 
devīto reizi. 
 
Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022” brīvprātīgā 
darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas 
iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību 
iestāde.  
 
Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā 
ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, 
Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības iestādi “Sabiedriskais centrs”, 
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, Valmieras 
novada fondu.  
 
Pieteikuma anketas un Godināšanas nolikums pieejami 
portālā www.brivpratigie.lv. Pieteikumi jāiesniedz līdz 
2022. gada 21. novembrim. 
 
 

 
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. 
 
 

 
 
 

Plašākai informācijai par NVO nama darbību, 

pasākumiem un telpu vai aprīkojuma 

pieteikšanu un lietošanu aicinām sazināties ar 

NVO nama darbiniekiem, 

rakstot uz e-pastu nvonams@riga.lv 

vai zvanot pa tālruni 67848902 

 
 
 

SEKOJIET LĪDZI 
NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

 

 

 

 
facebook.com/RigasNVOnams 

 
twitter.com/NVOnams 

 

 
instagram.com/nvo_nams/ 

 

 

https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-darba-devejiem
https://ieej.lv/qTQBO
http://www.brivpratigie.lv/
mailto:nvonams@riga.lv

