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NVO namā 15. decembrī notika biedrības “Ģimenes atbalsta un 
attīstības centrs “Stipra ģimene”” Ziemassvētku pasākums 
daudzbērnu ģimenēm, arī vecākiem, kas audzina bērnus vieni vai ir 
maznodrošināto ģimeņu statuss. Lai iepazītos ar biedrību, kura 
darbojas ģimenes lomas vērtības veicināšanas jomā, un tās mērķiem 
plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” decembra numurā aicinājām 
Diānu Ozoliņu biedrības valdes priekšsēdētāju.  
 
Īsumā pastāstiet, kā un kāpēc radās biedrība “Ģimenes atbalsta un 
attīstības centrs “Stipra ģimene””?  
Biedrība “Ģimenes atbalsta un attīstības centrs “Stipra ģimene”” 
pastāv jau turpat 7 gadus. Man jau no agras bērnības bija iekšēja 
pārliecība, ka esmu šajā pasaulē nākusi, lai palīdzētu citiem. Ar māsīcu 
jau 4 gadu vecumā kalām plānus par suņu, kaķu patversmes veidošanu, 
par bērnunama bērniņu adoptēšanu. Pagaidām šie bērnības sapņi šādā 
veidā gan vēl nav realizējušies. Bet kas zina!  
 
Pirms “Stipras ģimenes” biju izveidojusi citu biedrību “Helping hand”, 
kur palīdzējām trūkumā nonākušām personām un ģimenēm, biju 
izveidojusi labdarības veikaliņu, kas darbojās Valmierā, sadarbojāmies 
ar Vācijas baznīcām un vedām uz Latviju apģērbus, apavus, mēbeles. Tā 
bija vairāk mantiska palīdzība. 

 
Kad veidoju centru “Stipra ģimene”, mans galvenais mērķis bija palīdzēt citiem, bet ne vairs ar materiālām lietām. Protams, arī 
šobrīd ir ik pa laikam lietas, ko nogādājam trūkumā, krīzē nonākušajām ģimenēm. Sadarbojamies arī ar ziedot.lv un esam viņiem 
pateicīgi par šo sadarbību. Taču “Stipra ģimene” ir vairāk psiholoģisks atbalsts, atbalsta grupas, kopīgi pasākumi, motivācijas 
programmas, lai palīdzētu cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, saskatīt mērķi, lai paši varētu atgriezties un dzīvot tādu dzīvi, kā 
vēlas.  
 
Man pašai ir trīs bērni, tātad - daudzbērnu ģimenes statuss, un jo īpaši saprotu šo ģimeņu atbalsta pasākumu nepieciešamību. 
Mēs esam par stipru, lielu un veselu (fiziski un garīgi) ģimeni Latvijā. 

INTERVIJA 

Ģimenes atbalsta un attīstības centra “Stipra ģimene” 
valdes priekšsēdētāja Diāna Ozoliņa     
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Kādi projekti vai pasākumi, kas notikuši šo gadu laikā, un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums? Ko izdevies paveikt?  

Šogad esam rīkojuši vairākus saliedēšanas pasākumus daudzbērnu ģimenēm, lai 
viņiem būtu iespēja saprast, ka viņi nav vientuļi savā varēšanā vai nevarēšanā, 
ka citiem iet tikpat labi vai slikti, ka ir atbalsts, padomdevēji, pie kā griezties un 
vērsties. Savas tādas kopienas izveide, kur ģimenes ik pa laikam pieskata viens 
otra bērnu vai uzšuj tērpus skolas ludziņām, ja kāda no mammām to māk un var 
izdarīt labāk. Šāda sava komūna ir lielisks atbalsts un mierinājums grūtos brīžos. 
Esam snieguši psiholoģisku 
palīdzību trūkumā nonākušām 
ģimenēm, palīdzot ar 
iekārtošanos darbā, bērnu 
bezmaksas pieskatīšanu, kamēr 
mamma iet uz darba intervijām, 
sāk strādāt.  
 
Cik liela ir biedrības komanda?  
Biedrības komandu veido 2 
cilvēki, biedru skaits ir ap 70 
cilvēkiem. Esam mazi, taču 
noteikti nākotnē turpināsim 
darboties tāpat kā līdz šim.   

 
Kādi ir biedrības nākamā gada jeb tālākas nākotnes plāni?  
Gribētu nākotnē izveidot sociālo uzņēmumu un šis varētu būt nākamā gada 
lielākais plāns un iecere. Turēsim īkšķus, lai mums izdodas, lai izdodas pašiem 
nodarbināt cilvēkus, atbalstot vairāk arī finansiāli riska grupas cilvēkus. 
 
Priecājamies, ka Ziemassvētku pasākumu rīkojāt NVO namā. Vai šāds pašvaldības atbalsts Jūsu organizācijai ir vērtīgs?   

Jā, šāds atbalsts ir ļoti vērtīgs. Esam no sirds 
pateicīgi Jūsu lieliskajai komandai! 
 
Diāna, kas Jūs personīgi pamudināja 
iesaistīties biedrības darbā? 
Kā jau minēju sākumā, ir iekšēja pārliecība, ka 
man tas ir jādara. Es uz pasauli skatos bērna 
acīm, man visus ir žēl, gribas visiem palīdzēt, es 
ticu labajam, es ticu, ka cilvēki ir labi, ka viņi var 
mainīties. Tikai viņi dažreiz mēdz apmaldīties, 
iestrēgt, bet ir jāpalīdz tiem izkļūt no šāda 
stāvokļa ārā. Pret ļaunumu, negācijām - tikai ar 
mīlestību, atvērtu sirdi un ticību. Es tiešām ticu, 
ka viss ir mūsu pašu rokās un ko sēsi, to pļausi. 
Tāpēc cenšos Latvijā iesēt labo, skaisto un 
sirsnīgo. 
 
Ja kādu ir ieinteresējusi biedrības “Ģimenes 
atbalsta un attīstības centrs “Stipra ģimene”” 

darbība, kā var sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju par Jums?  
Tā kā mājaslapa šobrīd nav aktīva, esam apturējuši tās darbību, tad pagaidām tikai - zvanot pa tālruni 26361669 vai rakstot e-
pastu: dianaozolina@gmail.com. Taču mēs drīz būsim redzamāki un dzirdamāki!   
 
Noslēgumā – tuvojoties Ziemassvētkiem un gada nogalei, ko Jūs gribētu novēlēt NVO saimei?  
Nekad nebeigt ticēt brīnumiem! Saskatīt mazos brīnumus, kas ik dienu notiek mūsu dzīvēs. Saskatīt un novērtēt, pateikties un 
dzīvot ar atvērtu sirdi! Priecīgus un sirdssiltus Ziemassvētkus!  
 
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

Fotoattēls no biedrības krājuma  
 

Fotoattēls no biedrības krājuma  

Ziemassvētku pasākumus NVO namā  

mailto:dianaozolina@gmail.com


 

 

 

 

3 

 
 
 
 

11. JANVĀRIS  
 

Trešdien, 11. janvārī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 
“NVO darbībā 

nepieciešamie 
dokumenti”.  
 
Semināru vadīs Kitija 
Bite, tiesību zinātņu 
doktore, vairāku 

nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas 
augstskolās.  
 
Seminārā būs iespēja iegūt informāciju par dokumentiem, 
kādus nepieciešams sagatavot, dibinot nevalstisko 
organizāciju; kādi dokumenti iesniedzami Uzņēmumu 
reģistram gan dibinot, gan piereģistrējot izmaiņas biedrībā 
un kā sagatavojami statūti un to grozījumi. Tāpat seminārs 
sniegs atbildes uz jautājumiem, kas ir dokumenta 
atvasinājums un kādi to veidi ir noderīgi NVO darbībā, kas ir 
dokumentu kopa un kā to apliecināt? Atkārtosim, kāda 
informācija nepieciešama, lai kvalitatīvi sagatavotu B2 un 
B3 veidlapas iesniegšanai Uzņēmuma reģistrā, īpašu 
uzmanību pievēršot patiesā labuma guvēja aprakstam. 
Tāpat seminārā būs iespēja uzzināt, kā organizējamas 
attālinātās biedru vai valdes sapulces, kā to juridiski 
noformēt. 
 
Iepriekš no interesentiem tiek gaidīti jautājumi, kas aktuāli 
par dokumentu sagatavošanu un atvasinājumiem. 

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

 

18. UN 25. JANVĀRIS  
 
Trešdien, 18. un 25. 
janvārī no plkst. 14.00 
līdz 17.00 NVO nams 
aicina NVO pārstāvjus 
uz tiešsaistes semināru 
ciklu “Organizācijas 
efektīva vadība”. 
 

Seminārus vadīs 
lektore Iveta 
Pokromoviča. Lektore 
ieguvusi maģistra 

grādu pedagoģijā un bakalaura grādu ekonomikā.  
 

Pirmās nodarbības programma:   

• Iepazīšanās un gaidu nospraušana; 

• Manas vadītāja kompetences: atbildība, prasmes, 

iemaņas zināšanas, vērtības; 

• Mani darbinieki, kolēģi un brīvprātīgie; 

• Cilvēkresursu plānošana, darba attiecības, 

motivēšana. 

  

Otrās nodarbības programma:   

• Efektīva informācijas apmaiņa kolektīvā: sapulces, 

lēmumi, darbu deleģēšana; 

• Izvērtēšana: pārrunas, anketēšana, pakalpojuma 

kvalitāte ilgtermiņa attīstības pamats;  

• Vērtējumu izstrāde: klients-darbinieks, klients-

vadība, darbinieks-vadība, darbinieks-darbinieks, 

pašvērtējums; 

• Lietišķā saskarsme.  

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

 

 

 
 

 
AICINA UZ KORA “PEREZVONI” KONCERTU 

 
Biedrība “Ziemeļu 
plūsma” piektdien, 23. 
decembrī plkst. 18.00, 
NVO nama zālē laipni 
aicina visus interesentus 
uz kora “Perezvoni” 
koncertu.  
 
Koncertā piedalās solisti 
Aļona Ustinova (soprāns), 
Aleksandra Drozdoviča 

(soprāns), Maja Logina (soprāns), Marina Vitjugova (alts), 
Oļegs Kondratjevs (tenors). Kora “Perezvoni” mākslinieciskā 
vadītāja Marina Glagoļeva, koncertmeistare Inese Sarkane.  
 
Programmā skanēs skaistas un sirsnīgas Ziemassvētku 
dziesmas. Ieeja koncertā bez maksas.  
 

IZGREZNOSIM ZIEMASSVĒTKU EGLĪTI NVO NAMA 
PAGALMĀ! 
 
Trešajā adventē NVO nama pagalmā iemirdzējās 
Ziemassvētku eglīte un, turpinot tradīciju par kopīgi 
izrotātu eglīti, aicinām tuvējo apkaimju iedzīvotājus, NVO 
nama un “Rituma” apmeklētājus, NVO pārstāvjus nākt un 
eglītē ielikt savu rotājumu.  

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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Rotājumus eglītei 
aicinām nest un gaidīsim 
līdz 23. decembrim. 
Turklāt aicinām 
nofotografēties pie 
eglītes ar savu 
sagatavoto rotājumu un 
atsūtīt fotogrāfiju līdz 23. 

decembrim uz NVO nama e-pasta adresi nvonams@riga.lv 
(lūdzam norādīt arī vārdu un tālruņa numuru). Trīs skaistāko 
fotogrāfiju autori saņems pārsteiguma balvas!  
 
Nāciet, sajūtiet Ziemassvētku tuvumu un uzdāviniet eglītei 
savu rotājumu! 
 

“PASAULE AP MANI” – BĒRNU RADOŠO DARBU 
IZSTĀDE  

 
Ar Latvijas Mazturīgo 
Atbalsta biedrības “Dace” 
gādību NVO namā līdz 
decembra beigām ir 
skatāma bērnu ar īpašām 
vajadzībām radošo darbu 
izstāde “Pasaule ap mani”.  
 
Šādu izstādi, kurā darbu 
autori ir bērni ar īpašām 

vajadzībām, biedrība “Dace” rīko jau astoņpadsmito reizi. 
Izstādes mērķis ir celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut 
bērniem apzināties, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt viņu 
veikumu. 
 
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām apmeklēt izstādi! NVO 
nams apmeklētājiem ir atvērts darba dienās no plkst. 9.00 
līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00.   
 

AICINA TOPOŠOS UN JAUNOS VECĀKUS 
APMEKLĒT BEZMAKSAS NODARBĪBAS!  
 

Biedrība “Vecāku apvienība KKM” sadarbībā ar RD 
Labklājības departamentu aicina topošos un jaunos 
vecākus uz vecāku skolas nodarbībām, kas turpināsies arī 
2023. gadā - 7., 14., 16. un 21. janvārī, 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.  

 
7., 14., 21., un 28. janvārī projekta dalībnieki apmeklēs 
mākslas terapijas, atmiņas attīstības, teātra un citas 
nodarbības. 
 
Informācijai: 
https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/  
  

KONCERTS “ZIEMAS SAPŅI” 
  
Biedrība “Variant Arni” sestdien, 14. janvārī plkst. 16.00, 
NVO nama zālē aicina uz koncertu “Ziemas sapņi”. 
 
Ieeja koncertā bez maksas. Papildu informācija sekos!  
 
 
 
 
 

NVO NAMA PĀRSKATS PAR DARBU 2022. GADA 
NOVEMBRĪ 
 
Nodrošināti 247 NVO pasākumi ar 3571 dalībnieku 
kopskaitu, tai skaitā telpās E.Smiļģa ielā - 48 pasākumi ar 
1170 dalībniekiem, Daugavpils ielā 31 - 4 pasākumi ar 23 
dalībniekiem. Lielu dalībnieku skaita daļu veido regulārs 
NVO dibināto māksliniecisko kolektīvu mēģinājumu darbs. 
 
Izskatīti un apstiprināti 56 pieteikumi NVO nama telpu 
lietošanai. 
 
Izsniegts aprīkojums NVO pasākumu organizēšanai 
apkaimēs: apkaimju aktīvistu ideju darbnīcas 
nodrošināšanai Tallinas ielas kvartālā, Čiekurkalna suņu 
īpašnieku foruma un Lāčplēša dienas pasākumu 
nodrošināšanai Jaunciemā.  
 
Noorganizēti 5 tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 142 
NVO pārstāvji. Divās nodarbības dalībnieki apguva kā 
izveidot tīmekļa vietni vai emuāru, savukārt semināru ciklā 
“No idejas līdz projekta īstenošana” papildināja zināšanas 
projektu rakstīšanā un vadīšanā.  
 

ATSKATS NOTIKUMOS  

mailto:nvonams@riga.lv
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://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/
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Kā padarīt apkaimes 
laimīgākas? – šis 
jautājums virmoja 24. 
novembra pēcpusdienā 
NVO namā, kur noritēja 
pieredzes apmaiņas un 
tīklošanās konference 
“Apkaimju nozīme un 
attīstības perspektīva”.  

 
Konferencē tikās gan Rīgas apkaimju biedrības, gan citu 
NVO pārstāvji, pašvaldību pārstāvji un interesenti, kam rūp  
Rīgas apkaimju attīstība vai apkaimju idejas virzība citviet – 
ārpus Rīgas. Pārstāvētas bija Mežaparka, Lucavsalas, 
Iļģuciema, Brasas, Vecmīlgrāvja, Purvciema, Teikas, 
Čiekurkalna, Centra, Bolderājas, Kundziņsalas, Šampētera, 
Imantas, Āgenskalna, Sarkandaugavas, Bukultu, Maskavas 
forštates un citas Rīgas apkaimes, kā arī Jūrmalas apkaimes.  
 
Dalībnieki dalījās ar iedvesmojošu pieredzi un idejām par 
apkaimju attīstību, apkaimju iedzīvotāju iesaistīšanu un 
saliedēšanu, izaicinājumiem, kā arī par nākotnes iecerēm, 
piemēram, kopienas centru izveidi apkaimēs. Tāpat 
klātesošie dzirdēja Rīgas un Jūrmalas pašvaldības pārstāvju 
stāstus par sadarbību, esošo un plānoto atbalstu apkaimju 
iniciatīvām. Konferenci NVO nams rīkoja sadarbībā ar 
biedrību “Rīgas Apkaimju alianse”.  
 

NOTICIS 2022. GADA SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS 
PROJEKTU KONKURSA NVO PROJEKTU 
ĪSTENOTĀJU TĪKLOŠANĀS PASĀKUMS 
 

8. decembrī NVO namā 
pulcējās nevalstiskās 
organizācijas, kas 
šogad veiksmīgi 
īstenojušas savus 
projektus, sekmējot 
sabiedrības integrāciju 
Rīgā.  
 

Šogad projektu konkursa rezultātā tika īstenoti 30 projekti 
4 tematiskajās jomās. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās 
sadarbības attīstības jomā īstenoti četri projekti. Organizēti 
naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem, rīkotas izzinošas 
aktivitātes un ekskursijas par Rīgas un tieši Daugavgrīvas 
cietokšņa vēsturi un nozīmīgumu, kā arī izstrādāta 
programma NVO atbalstam “ASNS”.  Sociālās integrācijas 
veicināšanas jomā īstenoti divpadsmit projekti sociālās 
atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai 
sabiedrībā. Iecietības veicināšanas un jebkādas 
diskriminācijas novēršanas jomā tika realizēti septii projekti. 
Ceturtajā projektu jomā “Jauniebraucēju līdzdalība un 
iekļaušana Latvijas sabiedrībā” tika īstenoti septiņi projekti. 
Šīs jomas projekti šogad pārsvarā bija vērsti Ukrainas 
civiliedzīvotāju iekļaušanai mūsu sabiedrībā.  

 
Izsakām pateicību visām NVO par ieguldīto darbu, atbalstot 
iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību, veidojot uz savstarpēju 
sapratni un cieņu balstītas attiecības un sekmējot dzīves 
kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē. 
 
 
 

 
 
 
AICINA PIEVIENOTIES PROGRAMMAI PILSONISKĀS 
SABIEDRĪBAS IZAUGSMEI “ASNS” 

Atbildot uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsoniskā 
sabiedrība Latvijā, un meklējot risinājumus ilgtspējīgai 
attīstībai, Latvijas Pilsoniskā alianse ir 
izveidojusi programmu “ASNS” pilsoniskās sabiedrības 
izaugsmei. 
 
Programma “ASNS” pilsoniskās sabiedrības izaugsmei kalpo 
kā virtuāla satikšanās vieta, kurā organizācijām, kas sniedz 
ikdienā ieguldījumu sabiedrības un valsts labā, izteikt savas 
vajadzības un vēlmes, lai tās spētu paveikt darbus arī 
turpmāk un augt, kā arī vieta profesionāļiem, iestādēm un 
organizācijām, kas vēlas palīdzēt mērķu sasniegšanā, 
daloties ar resursiem, kas tiem ir – sākot ar dažādu jomu 
ekspertu zināšanām, beidzot ar mantām, kas vairs nav 
nepieciešamas.  
 
Pieteikties dalībai programmā aicinātas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas – biedrības un nodibinājumi, kas 
meklē resursus savai dzīvotspējai un attīstībai, un 
uzņēmumi, publiskās pārvaldes un izglītības iestādes, kuri 
būtu gatavi dalīties ar saviem resursiem, sniedzot pro 
bono pakalpojumus un mantiskus ziedojumus.  
 
Reģistrēšanās programmā “ASNS”, kā arī plašāka 
informācija par programmas ieguvumiem – 
platformā asns.nvo.lv.  

 

NVO  ZIŅAS    

https://asns.nvo.lv/
https://asns.nvo.lv/
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NVO AICINA STIPRINĀT SAVAS PILSONISKĀS 
PRASMES DEMOKRĀTIJAS AKADĒMIJĀ 
 

Lai stiprinātu Latvijas 
sabiedrības pilsoniskās 
prasmes, motivētu rīkoties un 
ieviest pārmaiņas 
profesionālajā un personiskajā 
darbībā, sešas Latvijas 
nevalstiskās organizācijas kopā 
ar pārstāvjiem no publiskā 
sektora ir izveidojušas īpaši 

izstrādātu mācību programmu – Demokrātijas 
akadēmiju. Pirmā Demokrātijas akadēmijas nodarbība un 
akadēmijas atklāšana norisināsies 2023. gada 30. janvārī, 
Rīgas pilī. 
 
Demokrātijas akadēmijas mērķis ir stiprināt Latvijas 
sabiedrību un tās ilgtspēju, uzlabojot sabiedrības prasmes 
un zināšanas par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, 
stiprinot vietējo līderu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
un publiskās pārvaldes kapacitāti, pilsoniskas sabiedrības 
aktivitātēs iesaistot jaunus dalībniekus,  kā arī sekmējot 
sadarbību un uzticību starp dažādiem sektoriem.   
 
Pieteikties dalībai akadēmijā tiek aicināti pārstāvji no valsts 
institūcijām un pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, 
kā arī aktīvi iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā. Pieteikšanās ir 

atvērta līdz 2023. gada 8. janvārim, aizpildot pieteikuma 
anketu. 

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

 
LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS SAŅEM 
PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS BALVU 
“SAULES LAIVA” 
 

8. decembrī notikušajā 
apbalvošanas ceremonijā 
tika godināti Pieaugušo 
neformālās izglītības 
balvas “Saules laiva” 
konkursa dalībnieki. 
Izglītības un zinātnes 

ministrijas  ceļojošo balvu “Saules laiva” saņēma Latgales 
industriālais tehnikums, kas tika atzīts par labāko 2022. 
gada pieaugušo izglītības sniedzēju. 
 
Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstus saņēma 
trīs iestādes – Gulbenes novada pašvaldības dome par 
pieaugušo neformālās izglītības veicināšanu 
novadā, biedrība “Suitu kultūras mantojums” par 
mūžizglītības veicināšanu suitu kultūrtelpā un nodibinājums 
“IT Izglītības fonds” par ieguldījumu iedzīvotāju digitālo 
prasmju pilnveidē.  

 
Šogad Izglītības un zinātnes ministrijas un EPALE Latvija 
Nacionālā atbalsta dienesta Pieaugušo neformālās 
pieaugušo izglītības ceļojošā balva tika pasniegta jau septīto 
reizi. 
 

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

 

LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA ATGĀDINA 
 
Novērtējot iedzīvotāju rūpes par putniem, Latvijas 
Ornitoloģijas biedrība atgādina, ja ziemā ir uzsākta putnu 
barošana, tā jāturpina līdz pēdējiem sniegiem un putnu 
barotava regulāri jātīra. Turklāt jāatceras, ka savvaļas 
putnu turēšana nebrīvē, neraugoties uz rūpēm par putnu, 
nav pieļaujama. 
 
Ja putns ir acīmredzami savainots, par šādu gadījumu ir 
jāziņo pašvaldībai. Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina 
pašvaldības to komunikācijas kanālos publiskot ieteicamo 
rīcības modeli un kontaktinformāciju situācijai, kad 
iedzīvotāji pamana savainotus putnus, kā arī nodrošināt 
vietēja līmeņa sadarbību ar veterinārārstu, lai 
nepieciešamības gadījumā situāciju var atbilstoši atrisināt. 
Ārkārtas gadījumos praktisku padomu par rīcību savainota 
putna gadījumā var saņemt organizācijā “Drauga spārns”. 
 
Praktiski ieteikumi par putnu barošanu ziemā ir atrodami 
šeit: https://ej.uz/latvorintologatgad 
 
 

 

 
 

PIEEJAMS FINANSĒJUMS ASV EKSPERTA VIZĪTEI 
 

Biedrības, bezpeļņas 
organizācijas un 
izglītības iestādes, 
plānojot konferenci, 
lekciju ciklu, 
semināru vai līdzīga 
veida apmācību 
organizēšanu aktuālā 
jomā, aicinātas 
savam projektam 

piesaistīt ekspertu vai vieslektoru no ASV, saņemot 
Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegto 
finansējumu. 
 
Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve 
no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un 
jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. 
Finansējumam aicinātas pieteikties jebkuras jomas 
nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes, 

PROJEKTU KONKURSI    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9UbGGt1ouRp8d389xdYo5vLALHhurXpDLB3Qv4d2ogxUhnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9UbGGt1ouRp8d389xdYo5vLALHhurXpDLB3Qv4d2ogxUhnw/viewform
https://ej.uz/cnfx
https://ej.uz/epalebalva
https://ej.uz/latvorintologatgad
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piesaistot ASV speciālistu kā pasākuma galveno pasākuma 
ekspertu vai arī kā vienu no vairākiem lektoriem. Granta 
apjoms projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru. 
 
Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas 
finansējumam var līdz 2023. gada 15. janvārim, 
nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda 
mājaslapā:  

https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/pr
ograms/baltic-american-dialogue-program 
 

IZSLUDINĀTS 2023. GADA ERASMUS+ KONKURSS 
IZGLĪTĪBAS, MĀCĪBU UN SPORTA JOMĀ 

Erasmus+ likts 
uzsvars uz personu 
individuālo un 
grupu mācību 
mobilitāti, kā arī 

organizāciju 
sadarbību, kas 
sekmē iekļaušanu, 

izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju, īpašu uzmanību 
pievēršot programmas galvenajām prioritātēm – 
iekļaušanai un daudzveidībai, zaļajai un digitālajai 
pārveidei, kā arī aktīvai līdzdalībai demokrātiskajos 
procesos.  
 
Plašāka informācija un projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņi: https://ej.uz/erasmus_proj 

 
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   

 

IZSLUDINĀTS KONKURSS DIASPORAS NVO 
ATBALSTAM 
 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu 
pieteikumu konkursu NVO programmas “Pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO 
darbības atbalstam” ietvaros.  
 

Konkursa mērķis ir veicināt diasporas saiknes ar Latviju 
saglabāšanu, stiprinot nacionālo identitāti un diasporas 
pašorganizēšanos. Konkursam aicinātas pieteikties tās NVO, 
kuru darbība ir saistīta ar diasporas interešu pārstāvību.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 27. janvāra 
plkst. 12.00.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/diasporanvo 
 

 

NVO AICINĀTAS PIETEIKT ĢIMENES DIENU 
PASĀKUMUS 2023. GADĀ 
 

Sabiedrības integrācijas fonds 
izsludina atklātu projektu 

konkursu “Ģimenei 
draudzīgas vides 
veidošana” ar mērķi 
nodrošināt atbalstu NVO 

iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un 
sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu 
attieksmi uz ģimeni kā vērtību.  

Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros 
izsludinātajā konkursā “Ģimenei draudzīgas vides 
veidošana” tiks apstiprināti dažādi pasākumi ģimenisku 
vērtību godināšanai, t.sk. atzīmējot tādas dienas kā Tēva, 
Mātes un Ģimeņu diena. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 17. janvāra 
plkst. 12.00. 2022. gada 28. decembrī plkst. 11.00 notiks 
informatīvais seminārs.   

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

 
 

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 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 

 
 

https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program
https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
https://ej.uz/erasmus_proj
https://www.nordplusonline.org/news-calls/
https://ej.uz/b36j
https://ej.uz/diasporanvo
https://ej.uz/gimenes_dienas
https://ej.uz/zrmt
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APSTIPRINĀTS SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS 
PAMATNOSTĀDŅU 2019.–2024. GADAM 
ĪSTENOŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS 2022.–
2024. GADAM 
 
Rīgas dome 14. decembrī apstiprināja Rīgas valstspilsētas 
sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–
2024. gadam īstenošanas rīcības plānu 2022.–
2024. gadam.  
 
Dokuments nosaka galvenos rīcības virzienus, īstenojamos 
pasākumus, atbildīgās institūcijas un sasniedzamos 
rezultātus, īstenojot pašvaldības integrācijas politiku 2022.-
2024. gada periodam šādās jomās: pilsoniskā līdzdalība, 
starpkultūru dialogs un iecietība, valsts valoda, sociālā 
iekļaušanās, informācijas pieejamība, pilsētvides un 
integrācijas pasākumu pieejamība.  
 
Ar rīcības plānu var iepazīties: 
https://apkaimes.lv/integracija/svarigi/ 

 
AICINA APGŪT LĪDZDALĪBAS UN KOPIENU 
MĀKSLAS PROJEKTU VEIDOŠANU 

Teātra un kino režisores Kristas Burānes vadībā Latvijas 
Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centrs ir izveidojis 
jaunu tālākizglītības kursu "Līdzdalības un kopienu 
mākslas projektu vadība", ko interesenti varēs apgūt 2023. 
gada janvārī–martā tiešsaistē un klātienē. 
 
Līdzdalības vai kopienu mākslā auditorija tiek tieši iesaistīta 
radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot 
tai kļūt par līdzautoru. Kopienu mākslas aktivitātes ir 
balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo 
sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu 
nepiedalīties mākslas aktivitātēs.  
 
Pieteikšanās kursam līdz 2023. gada 5. janvārim, 
aizpildot pieteikuma anketu.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/lkakopienumakslai  

 

APKAIMJU BIEDRĪBĀM BŪS PIEEJAMS LIELĀKS 
ATBALSTS 
 
Rīgas dome 14. decembrī lēma no 2023. gada paplašināt 
apkaimju biedrībām pieejamā finansiālā atbalsta klāstu. 
Turpmāk biedrības ar vismaz 35 biedriem, kuras jau 
iepriekš saņēmušas pašvaldības atbalstu, reizi gadā varēs 
pieteikties atbalstam 3000 eiro apmērā. 

Atbalsts paredzēts biedrību attīstībai, kapacitātes 
stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības 
iesaistes jautājumos. Īpaši nozīmīga ir sadarbības 
stiprināšana starp pašvaldību un biedrībām, kas sekmē uz 
sabiedrības interesēm orientētu pārvaldību un kopēju 
izpratni pilsētai nozīmīgos jautājumos. 

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

 
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA SARUNU FESTIVĀLAM 
“LAMPA” 

Sarunu festivāla LAMPA programma ir tikpat 
neprognozējama un negaidīti pārsteidzoša kā ikviena 
interesanta saruna. Ik gadu to rada kopā ar daudzām 
organizācijām un aktīvistiem, tāpēc aicina visus radošos 
un idejām bagātos prātus, entuziastus, privātā, valsts un 
nevalstiskā sektora organizācijas kļūt par devītās 
LAMPAS programmas veidotājiem.  
 
Festivāls norisināsies 2023. gada 9.–10. jūnijā Cēsīs – Pils 
parkā, Pils laukumā un Maija parkā.  
 
Plašāka informācija: https://festivalslampa.lv/lv/daliba 

 
UZŅĒMUMU REĢISTRS AICINA PILSONISKO 
SABIEDRĪBU IESAISTĪTIES 
 
Uzņēmumu reģistrs aicina visas pilsoniski aktīvās 
nevalstiskās organizācijas, kurām ir viedoklis patieso 
labuma guvēju datu atvērtības saglabāšanas, 
palielināšanas vai samazināšanas jomā, to izteikt 
Uzņēmumu reģistram, argumentus sūtot 

uz pasts@ur.gov.lv 

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

 
 
 

NODERĪGI NVO   

https://apkaimes.lv/integracija/svarigi/
https://forms.gle/ThwMGdTC5Ssy6pWh8
https://ej.uz/lkakopienumakslai
https://ej.uz/apkaimjunvo
mailto:pasts@ur.gov.lv
https://ej.uz/uraicina
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PIESAKIET NVO NAMA TELPAS PASĀKUMIEM 
2023. GADĀ LAICĪGI! 
 

 Decembrī kuplā 
skaitā saņemam 

telpu 
pieteikumus NVO 

pasākumiem 
nākamajā gadā, 
tādēļ aicinām arī 
citas NVO plānot 
un laicīgi pieteikt 
telpas savu 

organizāciju 
aktivitātēm.     

 
Tātad - īstermiņa lietošanā (pasākumu, semināru, apspriežu 
u.c. aktivitāšu organizēšanai) bez maksas ir 
pieejamas telpas:  

• Ieriķu ielā 43a (NVO namā) –  9 dažādas telpas, 

tostarp zāle;  

• E. Smiļģa ielā 46 – 2 telpas – telpa sanāksmēm un 

zāle; 

• Daugavpils ielā 31 – 1 telpa sanāksmēm. 

Ar telpu lietošanas noteikumiem var iepazīties šeit: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-
lietosana/  
Ar aktuālo telpu noslodzes kalendāru var iepazīties šeit: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/  
Telpu pieteikumus aicinām aizpildīt šeit: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/ 
Pirms pildiet telpu pieteikumus, aicinām noslodzes 
kalendārā pārliecināties, vai vēlamajā dienā un laikā 
interesējošā telpa ir brīva un nav jau rezervēta! 
 
Atgādinām arī, ka NVO atbalstam bez maksas ir pieejams 
aprīkojums dažādu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai ārpus 
NVO nama telpām  – teltis, galdi, krēsli, projektors, ekrāns, 
termosi, mikrofoni, skandas un cits inventārs.  
 
Neatlieciet NVO nama telpu rezervāciju uz pēdējo brīdi!  
 
 

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 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vēlam Jums visiem neizsīkstošu enerģiju,  
lai turpinātu lolot savu organizāciju idejas,  

kas pārtop nozīmīgos notikumos,  
neaizmirstamās emocijās un  

pozitīvās pārmaiņās! 
 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Mierpilnu un bagātu 2023. gadu! 

 
 

Sirsnībā un pateicībā –  
NVO nama kolektīvs 

 

 

NVO NAMS AICINA    

PRIECĪGUS SVĒTKUS! 

https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/
mailto:nvonams@riga.lv

