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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Bulduru, Buļļupes un Lielupes attīstības biedrība” valdes locekli Edīti Kalniņu , 1. – 
3. lpp. 

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

• NVO ziņas, 6. – 7. lpp.  

• Projektu konkursi, noderīgi NVO, 8. –  9. lpp.  
 
 

 

 

NVO namā 24. novembrī notiks apkaimju nozīmei un attīstības iespējām 
veltīta konference. Tajā piedalīties esam uzaicinājuši viesus no Jūrmalas 
- Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrību. Lai iepazītos ar 
biedrību un tās mērķiem plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” novembra 
numurā aicinājām Edīti Kalniņu - Bulduru, Buļļuciema un Lielupes 
attīstības biedrības valdes locekli.  

Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās Bulduru, Buļļuciema un Lielupes 
attīstības biedrība? Kādas ir galvenās biedrības darbības jomas?  
Biedrība tapa laikā, kad notika Ragakāpas dabas parka attīstības plāna 
diskusijas, mūsu bērni bija uzsākuši skolas gaitas Lielupes pamatskolā un 
pirmsskolā un tur jau desmit gadus bija iestrēdzis jautājums par skolas un 
skolas sporta laukuma renovāciju. Buļļuciemā bērnu rotaļlaukums bija 
bērniem nedrošs, ierīces salauztas. Runājot ar tuvējo māju 
apsaimniekotājiem, bija skaidrs, ka nevienam nav interese rīkoties. 
Apkaimes seniori savukārt žēlojās, ka pietrūkst kultūras pasākumu 
apkaimē. Es ar lielu prieku sekoju līdzi Rīgas apkaimju attīstībai, konkrēti 
Brasai, no kuru aktivitātēm iedvesmojos. Hospitāļu ielas svētki  ir mūsu 
ģimenes ikgadējos pasākumu plānos. Tā arī tapa mūsu apkaimes biedrība. 
Lielu fokusu mēs pievēršam tieši komunikācijai, saziņai, tīklošanai 
apkaimes iedzīvotāju starpā, mazināt šo distanci, iepazīt kaimiņus, 
runāties. Es tiešām ticu, ka saruna spēlē būtisku lomu, jo mēs apkaimēs 
esam ļoti dažādi cilvēki – dažādas vajadzības, personības. Kādam ir jābūt 
drosmīgam, izteikt ierosinājumu, uzsākt sarunu. Tikai tā ir iespējamas 
pārmaiņas. 

 
Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrība ir dibināta 2018. gadā - kādi ir projekti vai pasākumi, kas notikuši šo 
gadu laikā, un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums? Ko izdevies paveikt?  
Es ar prieku skatos uz Buļļuciema renovēto rotaļlaukumu – to izmanto ne tikai mūsu mazuļi, bet arī Ragakāpas dabas parka mazie 
viesi. Priecājos par sadarbību ar “Latvijas valsts mežiem”, kuri mums uzticējās un ļāva renovēt bērnu laukumu. Nozīmīgs atbalsts  
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ir bijis no Sabiedrības integrācijas fonda, Aktīvo iedzīvotāju fonda, kas ļāvuši mums īstenot projektus un arī stiprināt mūsu pašu 
kompetenci, rīkot iedzīvotāju forumus.  

Vienā no mūsu semināriems apkaimes 
vecākiem līdzi bija atnākuši arī dažāda 
vecuma bērni un iesaistījām arī viņus 
ieteikumu un projektu sagatavošanā. Viens 
no bērnu sapņiem bija skeitparks arī mūsu 
apkaimē, bet pats interesantākais bija, ka viņi 
nerunāja tikai par tādu infrastruktūras 
objektu - fizisku skeitparku, bet patiesībā 
teica, ka viņiem, aktīviem skeitotājiem, 
palīdzētu tas, ja apkaimes seniori un 
iedzīvotāji mainītu savu attieksmi un viedokli 
un ļautu viņiem skeitot pie daudzdzīvokļu 
mājām. Varbūt reizi vai divas nedēļā var 
novienoties, ka visi izbrauc no pagalmiem un 
bērni var skeitot vai rotaļāties tur. Bērni 
runāja par starppaaudžu attiecībām – būt 
pieņemošākiem vienam pret otru, nebļaut uz 
bērniem, ja viņiem kādu reizi gadās būt 

skaļākiem, spēlējoties pie mājas. Reizumis nevajag tūkstošus eiro kaut kā būvniecībai, bet mums jāpamaina mūsu uzvedība, 
jāvienojas par noteikumiem. Kādai pusei jāpiekāpjas, no kaut kā jāatsakās, lai mēs visi labi justos. Pavisam nesen no viena šī 
aktīvā pusaudža saņēmu WhatsApp ziņu ar lūgumu nobalsot par skeitparku Rīgā, Mežaparkā. Ļoti par to priecājos, esam 
iedrošinājuši jauniešus būt pilsoniski aktīviem.  
 
Kādi ir biedrības šī gada jeb tālākas nākotnes plāni?  
Darbošanās apkaimes kopienā prasa papildu laiku un resursus. Ar to ir jārēķinās. Bet ne jau obligāti ir jākļūst par biedrības biedru, 
ir daudz veidi, kā iesaistīties aktivitātēs. Reizumis jau ir izdarīti priekšdarbi, sagatavotas vēstules pašvaldībai, atbildīgajām 
institūcijām - ir vienkārši jāuzliek savs paraksts jau sagatavotai vēstulei, – piemēram, par situāciju ar apkaimes bibliotēku, 
teritorijas plānojuma grozījumiem.  Tuvākos darāmos darbus apkaimē esam kopā ar iedzīvotājiem identificējuši – Buļļuciemā un 
Bulduros Lielupes peldvietu labiekārtošana, soliņi Ragakāpas dabas takās, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem draudzīgas dabas 
takas, bērnu laukums Meža prospektā un galda tenisa galds Bulduros. Šobrīd ļoti aktuāla problēma, ko risinām, ir dzeramā ūdens 
kvalitāte mūsu apkaimē – tur jau no augusta esam saziņā ar pašvaldības uzņēmumu “Jūrmalas ūdens”. Darbs vēl nav beidzies, 
jo joprojām ūdens ir dzelžains. Vai visam pietiks laika resurss un izdosies piesaistīt finansējumu – to vēl nezinām, bet labā griba 
ir.  

 
Sekojot biedrības aktualitātēm, redzams, ka nupat noritējis jūsu biedrības rīkots Jūrmalas iedzīvotāju forums. Kādas 
atsauksmes saņemtas un kādi ieguvumi ir šādiem forumiem?  
Forumi ir formāts, ko mēs esam izvēlējušies aktīvākai 
iedzīvotāju iesaistei. Tajos vienmēr ir moderatora 
vadīta diskusija, iespēja uzdot jautājumus, radošās 
darbnīcas, muzicē mazie jūrmalnieki. Reizē tas ir arī 
mūsu atbalsts apkaimes muzejam – Jūrmalas 
Brīvdabas muzejam, kas ir vietējā kultūrvieta un 
apkaimes iedzīvotāju tikšanās vieta. Ļoti ceram, ka 
kādā pārskatāmā nākotnē muzejam taps arī ziemas 
ēka, jo šobrīd aktivitātes muzejā varam īstenot tikai 
gada siltajos mēnešos. Būtisks bijis arī dialogs ar 
pašvaldību – maija forumā pie mums viesos bija 
Jūrmalas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļas vadītāja, iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt 
gan par pilsētas Attīstības programmu, gan arī tieši 
uzdot jautājumus, sniegt priekšlikumus. Konstruktīva 
saruna draudzīgā, neformālā atmosfērā. Esam arī 
novērojuši, ka tie, kas ir jau piedalījušies, piedalās arī 
nākamajos forumos.  
 

Viens no Bulduru, Buļļuciema un Lielupes iedzīvotāju forumiem  

 Zilā karoga vēstnešu programma Jūrmalas jauniešiem   
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Priecājamies, ka 24. novembrī viesosieties NVO namā un kuplināsiet konferences “Apkaimju nozīme un attīstības 
perspektīva” programmu. Vai un kā Jūrmalā attīstās apkaimju kustība?  Vai apkaimju jēdziens ir aktuāls?  

Jūrmalā ir 25 km gara pilsēta un vēsturiski tie ir bijuši 
mazi zvejnieku ciemati piekrastē – tāpēc apkaimju 
mums ir daudz – Buļļuciems, Bulduri, Majori, Dubulti, 
Kauguri, Ķemeri, Melluži, Valteri. Ir gana palielas 
virtuālās kopienas Facebook, kur cilvēki tīklo. Tomēr 
reta ir apkaime, kas veido formālu biedrību. Jo īpaši 
kritisks ir cilvēkresursu jautājums un laika resursu 
jautājums – tie, kas ir gatavi iesaistīties un veltīt 
būtisku laiku vai zināšanas. Bet tā ir problēma ne tikai 
apkaimes biedrībām, arī vides aizsardzības 
nevalstiskajām organizācijām un citām.  
 
Edīte, kas Jūs personīgi pamudināja iesaistīties 
biedrības darbā?  
Sociālantropologi saka, ka ne visi rod laimes sajūtu, 
iesaistoties un līdzdarbojoties apkaimē. Vēlmi būt 
daļai no savas apkaimes kopienas jūtot 38% Latvijas 
iedzīvotāju. Es laikam esmu no tiem, kuri rod laimes 
sajūtu, dodot vietējai kopienai.  

Vairāk nekā 20 gadus es dzīvoju Buļļuciemā – esmu piedzīvojusi, kā šī vieta izmainās – te darbojās veiksmīga zivju fabrika, bija 
pašiem savs kultūras nams un estrāde, bagātīga kultūras dzīve, tad tā piedzīvoja krīzi, cilvēki zaudēja darbu, nācās risināt 
daudzstāvu māju apkures jautājumu, pašiem būvēt savu katlu māju, mainījās iedzīvotāju profils. Joprojām apkaimē dzīvo daudz 
senioru, pēdējos gados pieaug jaunu ģimeņu ar bērniem skaits. Šeit dzīvo dažādu tautību cilvēki. Daudz vasarnieku. 
Kaimiņattiecības ir diezgan distancētas. Jaunieši ir īpaši kūtri. Mūsu ģimenē ir divi pusaudži, un apkaimē ir paliels pusaudžu 
skaits. Lielupē darbojas jūras skautu vienība, tomēr akūti mums trūkst sporta laukumi. Pirms gadiem desmit, pašvaldībai mainot 
teritorijas zonējumu un dodot iespēju uzcelt jaunas daudzstāvu ēkas, tika iznīcināti sporta laukumi. Tagad redzam šī lēmuma 
sekas. Tas viss arī liek rosīties un darboties.  
 

Ja kādu ir ieinteresējusi Bulduru, Buļļuciema un 
Lielupes attīstības biedrības darbība, kā var 
sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju par 
jums?  
Es aicinātu iedzīvotājus iesaistīties, būt aktīvākiem, 
piedalīties apkaimju pasākumos, dalīties ar savām 
zināšanām, prasmēm. Ja mēs nebūsim aktīvi – tad 
nerisināsies vietējās problēmas, pašvaldība vispār 
nebūs informēta, kas tad mūs satrauc un netiks 
īstenoti mums kā iedzīvotājiem svarīgi projekti. Reizi 
gadā iziet talkā un sakopt apkaimi jau nu mēs katrs 
varam. Ar savu pieredzi labprāt dalāmies, mums arī var 
sekot Facebook lapā (@bulluciems) un mūsu e-pasts 
saziņai ir bulluciems@gmail.com.  

 
Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu 
apkaimju biedrību un NVO pārstāvjiem?  
Es ar interesi sekoju līdzi Rīgas apkaimju biedrību 
darbam – jau minēju Brasas apkaimi, sekoju 
Čiekurkalna apkaimes aktivitātēm, jo tur atrodas mana 

darbavieta. Tā arī ir mana apkaime, jo mēs darbā taču pavadām būtisku dienas laiku. Šovasar sarīkoju Čiekurkalna Bibliotēkas 
dārzā karjeras pēcpusdienu Čiekurkalna apkaimes iedzīvotājiem. Visiem vēlu enerģiju – lielākai daļai šis ir brīvprātīgais darbs un 
es zinu, cik stundu un spēka šīs aktivitātes mums paņem. Aiciniet viens otru ciemos, dodat ziņu par pasākumiem, drauga plecs 
un atbalsts ir būtisks! 
 
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

Ragakāpas vides festivāls  

Buļļuciema bērnu laukums, ko biedrība labiekārto  

mailto:bulluciems@gmail.com
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23., 29. NOVEMBRIS UN 1. DECEMBRIS  
 
Novembrī un decembrī turpinās NVO nama rīkotais  
tiešsaistes semināru cikls “No idejas līdz projekta 
īstenošanai”.  
 
Nākamās nodarbības un to tēmas: 

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

mērķa grupa”; 

• 29. novembris - 3. nodarbība “Projekta vides 

izpēte”; 

• 1. decembris - 4. nodarbība “Projekta īstenošana 

un pārraudzība”.  

Reģistrēšanās semināru ciklam ir noslēgusies.  
 

12. DECEMBRIS  
 

Pirmdien, 12. decembrī no plkst. 14.00 līdz 15.00 NVO 
nams aicina NVO pārstāvjus uz informatīvu tiešsaistes 
semināru  “Baltijas-Amerikas Dialoga programma: 
finansējums ASV eksperta vizītei”.  
 
Biedrības, nodibinājumi un izglītības iestādes, plānojot 
projektu vai apmācību organizēšanu aktuālā jomā, aicinātas 
savam projektam piesaistīt ekspertu vai vieslektoru no ASV, 
saņemot Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegto 
finansējumu. Grants paredzēts jebkuras jomas projekta 
īstenošanai, sedzot ASV speciālista ceļa un uzturēšanās 
izmaksas. BAFF stipendiju programmu pārstāve Latvijā Ilze 
Bembere semināra gaitā iepazīstinās NVO pārstāvjus ar 
iespējām saņemt finansējumu ASV speciālistu vizītei uz 
Latviju un sniegs praktiskus ieteikumus projektu 
sagatavošanai. 

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

 
 
 
 
 
AKTĪVOS RĪDZINIEKUS AICINĀM UZ TĪKLOŠANĀS 
KONFERENCI “APKAIMJU NOZĪME UN ATTĪSTĪBAS 
PERSPEKTĪVA” 

 
Apkaimes, to loma un attīstība, apkaimju kopienu centri – 
šīs tēmas Rīgā izskan arvien plašāk un spēcīgāk. Lai 
turpinātu diskusiju, viedokļu un pieredzes apmaiņu, visi 
interesenti laipni aicināti uz pieredzes apmaiņas un 

tīklošanās konferenci “Apkaimju nozīme un attīstības 
perspektīva”.   
 
Pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference “Apkaimju 
nozīme un attīstības perspektīva” notiks ceturtdien, 2022. 
gada 24. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00, klātienē - 
NVO namā.  
 

Konferences ievadā, iepazīstinot ar Apkaimju iedzīvotāju 
centra darbību apkaimju attīstības jomā, dalībniekus 
uzrunās Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 
Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes 
priekšniece Ilona Stalidzāne.  
 
Par šobrīd nozīmīgākajiem apkaimju attīstības 
jautājumiem un kopienu centru izveides aktualitāti stāstīs 
biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētājs 
Māris Jansons. Konferencē piedalīsies viesi - Jūrmalas 
valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Jekaterina 
Milberga vēstīs, kā Jūrmalā  norit apkaimju attīstības 
virzība. Ar kopienas centra “Ābeļzieds” pieredzes stāstu 
dalīsies Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas 
Kopienas centra “Ābeļzieds” vadītāja Meldra Sevele. 
 
Konferences otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja 
līdzdarboties trīs darba grupās. Pirmās darba grupas, ko 
vadīs “Rīgas Apkaimju alianses” valdes locekle Sandra 
Feldmane, fokusā būs kopienu centru veidošanas 
nosacījumi, otrā darba grupa Māra Jansona vadībā 
aktualizēs, kādas grantu programmas apkaimju biedrībām 
ir pieejamas šobrīd un modelēs, kādas vēl būtu vajadzīgas. 
Savukārt, kā attīstīt apkaimju aktivitātes, kāda ir labā 

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

http://www.apkaimes.lv/
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pieredze un kādas ir problēmas, diskutēs trešā darba 
grupa, - to vadīs “Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības 
biedrības” valdes locekle Edīte Kalniņa. Darba grupas 
prezentēs rezultātus, izskanējušās idejas un ierosinājumus.  
 
Noslēgumā klātesošie tiks aicināti uz draudzīgām sarunām, 
diskusijām un atspirdzinājumiem.   
 
Konferencē aicināti piedalīties rosīgi darbojošos Rīgas 
apkaimju biedrību, kopienu pārstāvji un domubiedri no 
grupām sociālajos tīklos, kuri aktīvi un konstruktīvi aizstāv 
savas apkaimes iedzīvotāju intereses, kā arī ikviens NVO 
pārstāvis vai rīdzinieks, kas vēlas iesaistīties apkaimju 
kustībā un kuram rūp apkaimju attīstība.    
 
Laipni aicināti visi interesenti! Lūdzam savu dalību 
apstiprināt, reģistrējoties konferencei šeit: 
https://ej.uz/apkaimjukonf  

 
Konferenci rīko NVO nams sadarbībā ar biedrību “Rīgas 
Apkaimju alianse”.  
 

JAUNIEŠI RĪKOS PASĀKUMU PAR ZAĻU 
DZĪVESVEIDU 

 
NVO namā, 3. decembrī organizācijas 
“Klubs "Māja" - jaunatne vienotai 
Eiropai” vienība “Rīgas Istaba” 
organizēs pasākumu par zaļu 
dzīvesveidu, kurā pulcinās vienības 
biedrus, kluba "Māja" biedrus un citu 

Rīgas jaunatnes organizāciju biedrus.   
 
Pasākuma programmas pirmajā daļā būs lekcija un darba 
grupas par tēmām - šķirošana, politiskais un ekonomiskais 
aspekts un bezatkritumu dzīvesveids. Pasākuma otrajā daļā 
notiks neformālās izglītības aktivitātes. Pasākuma mērķis ir 
nodrošināt iespēju jauniešiem diskutēt un iegūt jaunas 
zināšanas, kā arī sadraudzēties savā starpā un dibināt 
jaunus kontaktus. 
 

“HOPĀ” AICINA UZ ZIEMAS KONCERTU  
 

Biedrība “Hopā”  9. decembrī plkst. 
18.30 NVO namā aicina uz Ziemas 
koncertu, kurā uzstāsies dejotāji – 
bērni un jaunieši - vecumā no 4 līdz 
16 gadiem. Programmā paredzētas 
dažādu žanru dejas: laikmetīgā, 
džeza, raksturdeja, tautu deja un 
ielu deju stils - hip hop.  
 

“Hopā” aicina visus interesentus uz jauku un aktīvu vakaru 
kopā ar draudzīgiem un enerģiskiem dejotājiem! Ieeja 
koncertā pret smaidu un aplausiem! 
 

ZIEMASSVĒTKU IESKANDINĀŠANAS PASĀKUMS 
KOPĀ AR “RITUMU” 
 

Lai radītu svētku 
sajūtu Ieriķu 
ielas 43a nama 

apmeklētājiem 
un apkaimes 

iedzīvotājiem, 
svētdien, 11. 
decembrī, NVO 
nams kopā ar 
Kultūras un 
tautas mākslas 

centru “Ritums” aicina uz Ziemassvētku ieskandināšanas 
pasākumu.  
 
Trešajā adventē, 11. decembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 zālē 
norisināsies Ziemassvētku radošās darbnīcas visai ģimenei 
“Manā dāvanu maisā”.  
 
Radošajās darbnīcās būs iespējams izgatavot dažādas 
apsveikuma kartiņas, svečturīšus, kustīgos sniegavīrus, 
telpu un eglīšu rotājumus. Tās būs mīļas, skaistas dāvaniņas 
gan sev, gan saviem tuvākajiem. 
 
Gaidot svētkus un turpinot tradīciju, NVO nama pagalmā 
uzstādīs un izrotās Ziemassvētku eglīti.   
 
Dāvāsim viens otram prieku šajā adventes laikā! Laipni 
gaidīti visi interesenti. Ieeja pasākumā bez maksas. 
 

“PASAULE AP MANI” – IZSTĀDE UN SVĒTKU 
PASĀKUMS BĒRNIEM  

 
Ar Latvijas Mazturīgo 
Atbalsta biedrības “Dace” 
gādību NVO namā no 8. līdz 
23. decembrim būs 
skatāma bērnu ar īpašām 
vajadzībām radošo darba 
izstāde “Pasaule ap mani”. 
Izstādē bērni piedalīsies ar 

dažādās tehnikās darinātiem – līmētiem, filcētiem, adītiem, 
izšūtiem vai no koka veidotiem darbiem.  
 
Izstādes “Pasaule ap mani” darbu autoru – mazo 
mākslinieku godināšanas pasākums un koncerts notiks 
NVO namā, pirmdien, 12. decembrī.  
 
Pasākumā bērniem būs iespēja darboties trīs radošajās 
darbnīcās, par kuru saturu un Ziemassvētku noskaņām tajās 
gādās nevalstisko organizāciju pārstāvji. Svētku pasākumā 
dalībniekus un viesus sagaidīs muzikāli pārsteigumi. Visi 
mazie mākslinieki – radošo darbu autori - saņems atzinības 
rakstus un dāvaniņas. 

https://ej.uz/apkaimjukonf
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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.  
 

Novembrī un decembrī projekta dalībnieki apmeklēs 
mākslas terapijas, atmiņas attīstības, teātra un citas 
nodarbības. 
 
Informācijai: 
https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/  
  

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 
novembrī un  decembrī. 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 
 

FOTOIZSTĀDE “ZIEMAS SAULĪTES STARIŅI”  
  

NVO nama 1. un 2. 
stāva gaiteņos līdz 7. 
decembrim ir skatāma 
fotoizstāde “Ziemas 
saulītes stariņi”. 

 
Izstādē apskatāmas 
fotogrāfijas, kurās 
iemūžināti bērni un 

jaunieši ukraiņu tautastērpos, ar ukraiņiem raksturīgām 
rotām un simboliem.  
 
Izstāde tapusi ar “Latvijas ukraiņu biedrības” gādību, 
autores – Valērija Markoviča un Viktorija Artemjeva.   
 
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām apskatīt fotogrāfiju 
izstādi!   

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS DAUDZBĒRNU 
ĢIMENĒM 

 
Biedrība “Ģimenes atbalsta un attīstības centrs “Stipra 
ģimene”” 15. decembrī, NVO namā uz Ziemassvētku 
pasākumu aicinās daudzbērnu ģimenes.  
 
Lai radītu svētku noskaņu, cerību un ticību nākamajam  
gadam, Ziemassvētku pasākumā aicinās piedalīties 
daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kas vienas audzina bērnus 
un maznodrošinātās ģimenes. Papildu informācija sekos!  
 
 
 
 

 
LAIMĒ TELPU! BIEDRĪBA FREE RIGA IZSLUDINA 
KONKURSU NVO!  
 

Solidarizējoties ar 
nevalstiskajām 

organizācijām laikā, 
kad paaugstinās 

komunālo 
pakalpojumu cenas un 
vērojama telpu nomas 

cenu dārdzība, biedrība “Free Riga” izsludina konkursu 
nevalstiskajām organizācijām un nodibinājumiem Latvijā.  
 
Balvā – telpa bez maksas uz sešiem mēnešiem lielākajā 
biedrības ēku projektā “Viskaļi” Čiekurkalnā, kurā šobrīd jau 
aktīvi darbojas vairāk nekā 147 radošo profesiju pārstāvji, 
uzņēmumi un sociālās iniciatīvas. 
 
Divām organizācijām, kas piedalīsies konkursā, tiks piešķirta 
arī Simpātiju balva, ko noteiks “Viskaļu” rezidenti iekšējā 
balsojumā. Balvā - iespēja lietot telpas savas pamatdarbības 
nodrošināšanai 3 mēnešus bez apkures maksas.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/peno   
 
 

NOVEMBRĪ – DRAUGU SVEČU MĒNESĪ – ATBALSTI 
UKRAINU, GATAVOJOT IERAKUMU SVECES 
 

Biedrība “Tavi draugi” nosauc 
novembri par Draugu sveču 
mēnesi un aicina Latvijas 
iedzīvotājus iesaistīties akcijā – 
gatavot ierakumu sveces, kas tiks 

nogādātas Ukrainā valsts aizstāvju vajadzībām. 
 
Biedrības “Tavi draugi” noliktavā – Ventspils ielā 50, Rīgā, – 
katru novembra otrdienu, ceturtdienu un sestdienu notiks 
ierakumu sveču gatavošanas darbnīcas.  

NVO  ZIŅAS    

https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/
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/peno
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Plānots, ka akcija turpināsies līdz 2023. gada sveču mēnesim 
– februārim. 
 
Rīkotās akcijas ietvaros biedrība aicina ikvienu izgatavot 
ierakumu sveces, izmantojot gofrēto kartonu, konservu 
bundžu un parafīnu, ziedot sveču izejmateriālus vai veikt 
mērķa ziedojumu izejvielu sagādei.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/j2vx  
 
BOLDERĀJĀ AICINA UZ UKRAIŅU KULTŪRAS 
PĒCPUSDIENU  
 

Projekta “Vienota sabiedrība” 
ietvaros visus interesentus un 
īpaši - Bolderājas iedzīvotājus - 
laipni  aicina uz Ukraiņu 
kultūras pēcpusdienu, kas 14. 
decembrī plkst. 17.00 
norisināsies  Bolderājas 
Mūzikas un mākslas skolā.   

Pasākumā dalībnieki radošajā darbnīcā “Ukraiņu tautas 
raksti” varēs izzināt ukraiņu kultūru, mākslu, kā arī iepazīt 
ukraiņu komponistu darbus.  

SAGATAVOTS ATBALSTA MATERIĀLS 
PEDAGOGIEM  “DAŽĀDAS KULTŪRAS – SALIEDĒTA 
KLASE” 
 

Novembrī ar metodiskā 
materiāla “Dažādas kultūras - 
saliedēta klase” prezentāciju 
noslēdzās biedrības “Izglītības 
attīstības centrs” projekts 
“Atbalsts pedagogiem 
jauniebraucēju skolēnu 
iekļaušanai”.  

 
Projekts “Atbalsts pedagogiem 
jauniebraucēju skolēnu 
iekļaušanai” īstenots Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas 
programmas ietvaros un tā mērķis ir sniegt praktisku 
pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu 
skolotājiem un klašu audzinātājiem jauniebraucēju skolēnu 
iekļaušanai sabiedrībā un iecietības vērtību praktizēšanai 
skolas vidē. Izdevumā apkopotas pedagogu atziņas un 
ieteikumi par izaicinājumiem un iespējām konkrētu 
aktivitāšu izmantošanā. 
 
Plašāka informācija par projektu pieejama: Atbalsts 

pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai » Izglītības 

attīstības centrs (iac.edu.lv) 

 

NOTIKS TIEŠSAISTES SEMINĀRS "EMOCIONĀLĀS 
INTELIĢENCES LOMA MŪSDIENĀS" 
 
14. decembrī plkst. 16.00, tiešsaistē notiks bezmaksas 
seminārs "Emocionālās inteliģences loma mūsdienās", ko 
organizē biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar 
British Council pārstāvniecību Latvijā.   
 
Programmā tiks aplūkots, kas ir emocionālā inteliģence, vai 
ir nepieciešamība pēc emocionālās inteliģences, stresa 
ietekme uz emocijām, emocionālās inteliģences 
kompetences, emocijas, to dalījums, emocionālās 
inteliģences attīstība, emociju vadība. Semināram varēs 
pieteikties visi interesenti, lai izzinātu, kāpēc mūsdienu 
situācijā cilvēki, kas spēj izrādīt sapratni par citu pieredzi, 
vienlaikus līdzsvarojot atbildību par savas rīcības, 
attieksmes kvalitāti, ir vērtīgāki nekā jebkad agrāk. 
 
Plašāka informācija par pieteikšanos būs pieejama 
www.sadarbibaspaltforma.lv  

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA NOTIEK ARĪ PĀRI 
PILSĒTU, NOVADU UN VALSTU ROBEŽĀM 

Liela daļa Latvijas iedzīvotāju jūtas piederīgi un savā 
ikdienā seko līdzi vai pat piedalās vairāk nekā tikai vienas 
pilsētas vai novada dzīvē. Arī ārpus Latvijas dzīvo vairāk 
nekā 500 000 latviešu, no kuriem liela daļa ir mobilie 
pilsoņi, kas regulāri ceļo un ar vienu kāju dzīvo Latvijā, ar 
otru strādā ārvalstīs. 

Lai stiprinātu piederības sajūtu un demokrātisko kultūru 
Latvijā, biedrība “Latviesi.com” ar Sabiedrības Integrācijas 
fonda un Kultūras ministrijas atbalstu jau otro gadu palīdz 
sadarbības partneriem Latvijā uzrunāt un iesaistīt jaunu 
mērķauditoriju savu pilsētu vai novadu attīstībā - tautiešus, 
kuri uz noteiktu laiku fiziski neatrodas savos dzimtajos 
novados.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/8vuf  
 

 

https://ej.uz/j2vx
https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/
https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/
https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/
http://www.sadarbibaspaltforma.lv/
https://ej.uz/8vuf
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IZSLUDINĀTI KONKURSI ČETRĀS VALSTS 
KULTŪRKAPITĀLA FONDA PROGRAMMĀS 
 
Līdz 25. novembrim notiek projektu iesniegšana 4 Valsts 
Kultūrkapitāla fonda VKKF programmās: 

• “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”, 

• "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju 
atbalsts” (visās nozarēs), 

• “Jaunrades veicināšanas stipendiju 
mērķprogramma”, 

• Mūža stipendiju programmā. 
  
Projektu pieteikumus programmu konkursos var iesniegt 
projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv  
līdz 2022. gada 25. novembrim plkst. 23.59. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/e159   
 
IZSLUDINĀTS CENTRALIZĒTAIS “ERASMUS+” PROJEKTU 
KONKURSS “PILSONISKAS SABIEDRĪBAS SADARBĪBA” 
JAUNATNES JOMĀ 

 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 

izsludināts centralizētais “Erasmus+” konkurss 
“Pilsoniskas sabiedrības sadarbība” jaunatnes jomā ar 
mērķi sniegt atbalstu Eiropas nevalstiskajām 
organizācijām un ES mēroga tīkliem, kas darbojas 
jaunatnes jomā, lai: 

• palielinātu informētību par ES jaunatnes stratēģiju 
un Eiropas Jaunatnes gada nozīmi;  

• sniegtu Komisijai novērtējumu un ieteikumus par 
galvenajām jaunatnes prioritātēm;  

• veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē. 

Pieteikšanās termiņi: 13. decembris un 20. decembris.  
 

Plašāka informācija: https://ej.uz/7b3x  

 
ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS JAUNĀ PERIODA 
NORDPLUS PROGRAMMAS PROJEKTU 
KONKURSAM 
 

2022. gada 7. novembrī 
Ziemeļvalstu ministru padome 

atvēra 
pieteikšanos Nordplus programmas 
jaunā 2023. līdz 2027. gada 
perioda projektu konkursam, kurā 
līdz 2023. gada 1. februārim var 
pieteikties izglītības iestādes, citas 

izglītības jomas organizācijas un uzņēmumi.  
 

Jaunajā periodā saglabāsies arī visas piecas 
apakšprogrammas – Jauniešu izglītības programma, 
Augstākās izglītības programma, Horizontālā programma, 
Pieaugušo izglītības programma un Valodu programma.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/b36j   

 
ATVĒRTS OTRAIS PROJEKTU KONKURSS INTERREG 
BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMĀ 2021.-
2027.GADAM 
 

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija  aicina piedalīties 
Interreg Baltijas jūras 
reģiona programmas 
2021.-2027. gadam  2. 
projektu konkursā, kas 
atvērts no 2022.gada 20. 

oktobra līdz 2023.gada 26. janvārim (maziem projektiem) 
un līdz 2023. gada 14. martam (pamatprojektiem). 
 
Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības 
palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas 
izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, 
nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona 
iedzīvotājiem. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/zrmt 

 
 
 
 
 
RĪGAS DOME AICINA NVO PIEVIENOTIES 
SADARBĪBAS MEMORANDAM  
 

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un 
nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju (NVO) 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Rīgas dome 
aicina tās pievienoties sadarbības memorandam. 
 

NODERĪGI NVO   

PROJEKTU KONKURSI    

https://kkf.kulturaskarte.lv/
https://ej.uz/e159
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/
https://ej.uz/7b3x
https://www.nordplusonline.org/news-calls/
https://ej.uz/b36j
https://ej.uz/zrmt
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Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un 
tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā 
Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp 
pašvaldību un NVO. Memorandam kopš 2013. gada ir 
pievienojušās 207 nevalstiskās organizācijas.  
 
Ar memorandu var iepazīties ŠEIT. 
 
Organizācijas, kas vēlas pievienoties memorandam, aicina 
līdz 30. novembra plkst. 17.00 iesniegt klātienē Rīgas 
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas 
punktos vai atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu 

elektronisko parakstu uz e-pastu: integracija@riga.lv 
iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim 
parakstīt memorandu, kā arī  pilnvaru, ja deleģētajam 
pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/riganvomemorandam  

  
IEDZĪVOTĀJI VARĒS VEIDOT VIETĒJĀS PADOMES 
 
Valsts prezidents Egils Levits 4. novembrī izsludināja  
Saeimas pēc otrreizējās caurlūkošanas pieņemto 
Pašvaldību likumu. Likums stāsies spēkā 2023. gada 1. 
janvārī.  
 
Valsts pirmā persona akcentē, ka tagad ir izveidots pamats, 
lai katrā pašvaldībā varētu tapt iedzīvotāju padomes un 
vietējās kopienas tiktu institucionāli organizētas un 
pārstāvētas pašvaldības iekārtā. 
 

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

 
VIDEOPAMĀCĪBA "KĀ RAKSTĪT IESNIEGUMU?" 

 
Tiesībsargs izstrādājis 
īsu un mūsdienīgu 
videopamācību – “Kā 
rakstīt iesniegumu?”, 
lai vairotu sabiedrības 
iespējas veiksmīgi 
sazināties ar dažāda 
veida iestādēm un 

organizācijām.  
 
Video būs noderīgs gan tiem, kuri mēdz piemirst, kā 
iesniegums rakstāms, gan tiem, kuri to raksta pirmo reizi.  
 
Video uzzināsiet svarīgāko, kas jāzina, lai iesniegums 
palīdzētu sasniegt vēlamo rezultātu un būtu ērti pārskatāms 
tā saņēmējam. 

 
Plašāk par iesnieguma rakstīšanu – paraugs un papildu 
informācija. 
 

NVO AKTIVITĀTĒM – TELPA DAUGAVPILS IELĀ 31  
 

 
 
Kā jau informējām iepriekš, NVO aktivitātēm Rīgā tagad ir 
pieejamas ne vien telpas NVO namā (Ieriķu ielā 43a), bet 
arī E.Smiļģa ielā 46 un Daugavpils ielā 31.  
 
Iepazīstinām ar piedāvājumu Daugavpils ielā 31 - 1. stāvā 
NVO pārstāvjus gaidīs gaiša un mājīga telpa nr. 119 
(platība – 45 m2). Telpa ir pieejama darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 16.00. Tajā var uzņemt līdz 15 dalībniekiem, lai 
NVO rīkotu sanāksmes, darba grupas, apspriedes, 
apmācības vai individuālas tikšanās un galvenais - 
biedrotos.  
 
Pieteikt Daugavpils ielas telpu var ērti un vienkārši, 
aizpildot telpu pieteikumu elektroniski: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/  
 

 

Plašākai informācijai par NVO nama darbību, 

pasākumiem un telpu vai aprīkojuma 

pieteikšanu un izmantošanu 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.riga.lv/lv/sadarbiba-ar-nevalstiskajam-organizacijam
mailto:integracija@riga.lv
https://ej.uz/riganvomemorandam
https://ej.uz/mfuo
https://www.tiesibsargs.lv/kontakti/iesniegums/
https://www.tiesibsargs.lv/kontakti/iesniegums/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/
mailto:nvonams@riga.lv

