
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Latvijas Tūrisma gidu asociācija” prezidentu Vijtautu Brūveli, 1. – 3. lpp. 

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

• NVO ziņas, 6. – 7. lpp.  

• Projektu konkursi, noderīgi NVO, 7. –  10. lpp.  
 
 

 

 

NVO namā regulāri 
pulcējas un pasākumos 
tiekas biedrība “Latvijas 
Tūrisma gidu asociācija”, 
kuras mērķis ir 
popularizēt, organizēt, vadīt gidu darbu un sekmēt 
tūrisma attīstību Latvijā. Lai iepazītos ar biedrību 
un tās mērķiem plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” 
janvāra numurā aicinājām Vijtautu Brūveli – 
“Latvijas Tūrisma gidu asociācijas” prezidentu.  

Pastāstiet, kā un kāpēc radās “Latvijas Tūrisma 
gidu asociācija”? Kādas ir galvenās biedrības 
darbības jomas?  
Pēc PSRS sabrukuma, beidzoties  padomju 
okupācijas periodam, tūrisma nozarei pavērās lielas 
iespējas attīstībai un parādījās jauni, līdz tam 
ierobežoti, izaugsmes virzieni. Kaut vai - iespējas 
apmeklēt līdz tam nepieejamās, bet būtībā tuvās 
galvaspilsētas – Helsinkus, Stokholmu, Vīni, Parīzi un 

citas. Arī uz brīvību atguvušo Latviju arvien vairāk sāka braukt tuvāku un tālāku valstu tūristi, lai redzētu to savām acīm un tiktos 
ar tautas pārstāvjiem.  
 
Jaunizveidotajām tūrisma firmām bija vajadzīgi gidi, kuri vadītu ekskursijas atbraucēju grupām. Pamazām attīstījās vietējais 
tūrisms. Tad arī jau sen strādājošie “padomjlaiku” ekskursiju vadītāji beidzot varēja lepni stāstīt patiesību par Latviju, nebaidoties 
no čekistu – ziņotāju (tādi bija arī gidu vidū) noklausīšanās.  
 
1993. gada nogalē grupa Rīgas un Jūrmalas bijušo ekskursiju biroju gidi, enerģiskās Birutas Bētas vadībā, nolēma dibināt gidu 
interešu pārstāvošu asociāciju. Kā sabiedriska organizācija “Latvijas Tūrisma gidu asociācija” (turpmāk – LTGA) LR Tieslietu 
ministrijā ir reģistrēta 1994. gada 26. janvārī, un to ir parakstījis Tieslietu ministrs Egils Levits.  

 

INTERVIJA 

“Latvijas Turisma gidu asociācijas” prezidents Vijtauts Brūvelis, atklājot, ka 
katram gidam ir jābūt savam mednieka stāstam  
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Būtībā kopš dibināšanas LTGA darbības galvenās jomas ir saglabājušās: aktīvus gidus iesaistīt tās darbībā, organizēt dažādas 
profesionālās izglītības un metodiskā darba apmācību formas un praktiska sadarbība ar tūrisma nozari, asociācijām, no 2003. 
gada dalība “Pasaules Tūristu gidu asociāciju federācijā” (WFTGA).  
 
“Latvijas Tūrisma gidu asociācija” ir dibināta 1994. gadā un nākamajā gadā atzīmēs jau 20. darbības gadadienu. Kādi projekti 
vai pasākumi, kas notikuši šo gadu laikā, un par kuriem ir patiess prieks un gandarījums?  

Ja atskatāmies šajos gados, tad lielākais veikums ir tas, 
ka izdevās apvienot gidus kopīgu mērķu sasniegšanai – 
sniegt patiesu informāciju par Latviju, strādājot pie 
konkrētiem ekskursiju apskates objektiem. Visus šos 
gadus LTGA biedriem notiek regulāras tikšanās, lekcijas 
un citi pasākumi, vidēji 10 līdz 15 reizes gadā. Gidiem 
īpaši tika organizētas ekskursijas Baltijas valstīs, Polijā, 
Čehijā, Norvēģijā, Albānijā, tiekoties ar šo valstu 
kolēģiem. Esam arī uzņēmuši citu valstu gidus. 
Starptautiskā jomā jāatzīmē, ka LTGA regulāri apmeklē 
WFTGA organizētos kongresus un tādējādi mūsu biedri 
strādā atbilstoši visām jaunākajām norādēm (2019. 
gadā kongress notika Gruzijā, Tbilisi). Kā panākums ir 
jāuzskata arī tas, ka vairāki praktizējoši gidi ir arī 
grāmatu autori: Sigurds Rusmanis “Iepazīsim Latviju – 
Kurzeme” un vēl vairāku grāmatu autors, Laimonis 
Kleimanis “Katram sava Rīga”, Laima Poga “Tūristu 
gida-grupas vadītāja profesionālās prasmes un 
atbildība” u.c.  

 
Kāda un cik liela ir biedrības komanda vai biedru rindas?  
LTGA biedru skaits ir regulāri mainījies atkarībā no tūristu 
pieplūduma, kā arī ir tādi, kuriem, ir vajadzīga tikai LTGA biedra 
karte, lai to praktiski izmantotu dažādu privilēģiju iegūšanai. Par 
laimi, sakarā ar kovidlaika divām klusajām sezonām, šis balasts ir 
atkritis. Patreiz biedru skaits ir aptuveni 60, bet regulāri 
pasākumos gan piedalās mazāk. Aktīvi ir LTGA valdes pārstāvji: 
Aija Tamsone, Guna Puriņa, Silva Rozenšteine, Baiba Līviņa, 
Artūrs Valujevs, kā arī Biruta Endzele, Silvija Lipska, Daiga 
Andersone, Miks Kalējs, Līga Bērziņa, Edīte Muižniece, Daina 
Šmite, Maija Timošenko un citi. Jāsaka paldies visiem LTGA 
biedriem, kas atbalsta pasākumus, jo citādi asociācijas darbam 
nebūtu jēgas.  
 
Kādi ir biedrības šī gada jeb tālākas nākotnes plāni?   
Domājot par nākotnes plāniem, gribētos cerēt uz to labāko. 
Vispirms, lai Rietumu  pasaule palīdz Ukrainai uzvarēt agresīvo 
Putina kara mašīnu, jo citādi normālam tūrismam kā nozarei ir 
grūti pastāvēt un attīstīties. Šie notikumi cieši ir saistīti ar tūristu 
pieplūdumu Latvijā, jo īpaši no Rietumvalstīm. Kaut arī 2022. gadā 
Rīgā iebrauca neredzēti liels kruīza kuģu skaits, tikai daži LTGA 
biedri varēja lepoties ar darba piedāvājumu. Daudziem gidiem 
nav darba piedāvājumu, arī šai sezonai, jo tūristi baidās no 
Krievijas robežas tuvuma. LTGA savas aktivitātes, protams, 
turpinās, bet par tālejošiem plāniem stāstīsim vēlāk…! 
 
Asociācija savām tikšanās reizēm izmanto NVO nama telpas. 
Vai šāds pašvaldības atbalsts Jūsu organizācijai ir vērtīgs un 
nozīmīgs?  
LTGA biedru vārdā izsaku vislielāko pateicību NVO nama 
darbinieku kolektīvam par izpalīdzību un vienmēr laipno 

LTGA gidi Kauņā, 2022. gada septembrī   

LTGA pārstāvji vienmēr gatavi uzklausīt 
 Kauņas kolēģa Radvilas stāstījumu   
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pretimnākšanu mūsu biedru pasākumos! Bez jūsu atbalsta LTGA valdei būtu 
ļoti grūti organizēt asociācijas darbu un tikšanās pasākumus.  
 
Vijtaut, kas Jūs personīgi pamudināja iesaistīties biedrības darbā?  
Pēc izglītības esmu ģeogrāfs un likumsakarīgi, ka esmu gidu pulkā jau vairāk 
nekā 40 gadus. Gidu darbu kā ārštata darbinieks sāku Jūrmalas birojā, kurā 
mani iesaistīja Guna Puriņa, kurai lielu paldies var teikt ļoti daudzas Latvijas 
gidu paaudzes. Jāsaka, ka gida darbs ir man ļāvis daudziem jauniem cilvēkiem 
iemācīt citādi paskatīties uz apkārtējo pasauli… 
 
Ja kādu ir ieinteresējusi “Latvijas Tūrisma gidu asociācija” darbība, kā var 
sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju par Jums?  
Droši rakstiet uz e-pastu vijtauts@gmail.com vai zvaniet – 29174502! 
 
Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem?   
Jaunajā 2023. gadā gribu novēlēt visiem mieru dvēselēs! Lai piepildās viss 
iecerētais!  
 
 
 
 
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

 
 
 
 

 
25. JANVĀRIS  
 

Trešdien, 25. janvārī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz tiešsaistes 
semināru cikla 
“Organizācijas efektīva 
vadība” 2. nodarbību. 
 

Semināru vadīs lektore 
Iveta Pokromoviča. 
Darbojas nevalstiskajā 

sektorā, praktiskā pieredze uzņēmuma vadībā un 
grāmatvedībā, vada lekcijas augstskolā.  
 
Semināra gaitā dalībnieki gūs  izpratni par organizācijas 
efektivitāti un kvalitātes vadību, apzinās problēmas 
esošajos organizācijas procesos, iepazīsies ar organizāciju 
efektivitātes un kvalitātes vadības metodēm, kā arī izzinās, 
kā izstrādāt risinājumus efektivitātes un kvalitātes 
uzlabošanai. 
 
25. janvāra 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.  

 
Ja kādu ir ieinteresējusi cikla otrā nodarbība, aicinām  
reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/orgvad  
 

1. FEBRUĀRIS  
 

Trešdien, 1. februārī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 

“Aktualitātes 
grāmatvedības un 
nodokļu likumdošanā”.  

 
Semināru vadīs Ingrīda 
Lejniece, profesionāla 

grāmatvede, licencēta grāmatvedības ārpakalpojumu 
uzņēmuma vadītāja, maģistra grāds ekonomikā, nodokļu 
konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un 
nodokļiem.  
 
Nodarbība paredzēta NVO grāmatvežiem, organizāciju 
vadītājiem un personām, kas veic NVO grāmatvedības 

Gidam tūristi jāved pa mazzināmām takām – Dikļu 
ūdensdzirnavas, 2022. gada jūlijā 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

mailto:vijtauts@gmail.com
https://ej.uz/orgvad
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pakalpojumus un vēlās uzzināt aktuālo par izmaiņām NVO 
sektorā. 
 
Tiešsaistes semināra programma:  

• Grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā: 
o Ar nodokli neapliekamie izdevumu veidi, 

izdevumu kompensācijas; 
o Nodokļa piemērošana autoratlīdzību 

saņēmējiem, kādas atskaites jāsniedz 
autoratlīdzības izmaksātājiem; 

o Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa 
maksājumi saimnieciskās darbības 
veicējiem. 

• Minimālās darba algas izmaiņas, prognozētā 
neapliekamā minimuma un atvieglojumu 
piemērošanas kārtība. Minimālās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

• Grāmatvedības uzskaite biedrībās, vienkāršā vai 
divkāršā ieraksta sistēma. Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 439. Kas ir attaisnojuma dokumenti, 
kā tos korekti noformēt (avansa rēķins, rēķins, 
nodokļa rēķins), kādi normatīvie akti ir saistoši. 

• Atbildes uz dalībnieku jautājumiem. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  

 
9. FEBRUĀRIS  
 

Ceturtdien, 9. februārī 
no plkst. 14.00 līdz 
17.00 NVO nams aicina 
NVO pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 

“Digitālās 
komunikācijas 

tendences 2023. gadā 
un padomi LinkedIn 
komunikācijā”.  
 
Semināru vadīs Kristīne 

Tjarve, izglītības zinātņu maģistre, komunikācijas nozares 
praktiķe ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi dažādās nozarēs, 
uzņēmuma "C SMART" vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības 
iestāžu mācībspēks.  
 
Semināra mērķis ir informēt par digitālās komunikācijas 
tendencēm 2023. gadā populārākajās sociālo mediju 
platformās, sniedzot padziļinātu informāciju par platformu 
LinkedIn, kā to izmantot gan personīgā, gan organizācijas 
tēla popularizēšanai. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  

 

15. UN 22. FEBRUĀRIS  
 

Trešdien, 15. un 22. 
februārī no plkst. 
14.00 līdz 17.00 NVO 
nams aicina NVO 
pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 
ciklu “Elektroniskās 

saziņas 
pamatprasības un 

elektronisko 
dokumentu un datņu 
noformēšana”. 

 
Tiešsaistes seminārus vadīs dokumentu un arhīva 
pārvaldības eksperte Mg. sc. Ilga Robežniece.  
 
Ikdienā lietojam arvien vairāk saziņas līdzekļus 
elektroniskajā vidē. Vai saskarsmei elektroniskajā saziņā ir 
uzvedības noteikumi? Kāda ir šī saskarsme un kādi ir “tīkla 
etiķetes” noteikumi? Vai izmantojot elektroniskās saziņas 
līdzekļus, mēs varam kaitēt sev, kā arī organizācijai?  Kādi 
riski var iestāties un kā tos novērst.  
 
Kā veidot datņu un elektronisko dokumentu nosaukumus?  
Vai ir svarīga elektronisko dokumentu sistematizācija lietās?  
Ne visām organizācijām ir iespēja iegādāties un uzturēt 
dokumentu pārvaldības sistēmu, - kā rīkoties noformējot 
datņu, elektronisko dokumentu nosaukumus? Vai to 
vienveidīga noformēšana var palīdzēt to tālākā saglabāšanā 
un pieejamībā?  
 
Tiešsaistes semināri paredzēti NVO darbiniekiem, - katram, 
kas izmanto elektronisko saziņu, kas izstrādā un noformē 
dokumentus.  
 
Plašāka informācija par semināriem un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  

 
 
 
 
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 arī 
2023. gadā - 21., 24., 25., 28. janvārī, 1., 4., 5., 11., 14., 15., 
16. un 18. februārī NVO namā.  
 
Interesenti var izvēlēties un apmeklēt nodarbības par 
grūtniecības periodu un sagatavošanos dzemdībām, 

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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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.  
 
Nākamās nodarbības notiks 21., 28. janvārī, 4., 11., 18. 
februārī, kurās projekta dalībnieki varēs piedalīties mākslas 
terapijas, atmiņas attīstības, teātra un citās nodarbībās. 
 
Informācijai: 
https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/  
 

KLUBAM “MĀJA” – 28. DZIMŠANAS DIENA   
 

NVO namā, 4. februārī notiks 
organizācijas “Klubs "Māja" - jaunatne 
vienotai Eiropai” 28 darbības gadu 
jubilejas pasākums.  
 

Pasākuma mērķis ir atzīmēt biedrības 28. 
pastāvēšanas gadadienu, pulcējot biedrus, jauniešus, 
vecbiedrus un godabiedrus, lai atskatītos uz biedrības 
paveikto un dalītos ar biedrības darbības laikā izvirzītajām 
tradīcijām un zināšanām. Tiks uzklausīti  vecbiedru 
pieredzes stāsti un jauniešu vēlmes.  

 
NVO NAMĀ SKATĀMA “RADOŠĀS VASARAS” 
DARBU IZSTĀDE 
 

NVO nama 1. stāva gaitenī līdz 
1. martam ir skatāma “Radošās 
vasaras” darbu izstāde, kas 
tapusi ar biedrības “Latvijas 
Bērniem ar kustību 
traucējumiem” gādību. Izstādē 
apskatāmi bērnu un jauniešu 
ar kustību traucējumiem 
vasaras radošajās darbnīcās 

veidotie labākie darbi. 
 
Ieeja izstādē ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus 
apmeklēt izstādi un apskatīt bērnu un jauniešu radošo 
veikumu!  

 
  
 

ATSKATS NVO NAMA DARBĪBĀ 2022. GADA 
DECEMBRĪ 
 

Nodrošināti 217 NVO rīkoti 
pasākumi ar 2696 
dalībnieku kopskaitu, tai 
skaitā telpās E. Smiļģa ielā - 
41 pasākums ar 695 
dalībniekiem, Daugavpils ielā 
31 - 1 pasākums ar 6 
dalībniekiem. Decembrī 

vairākas NVO rīkoja Ziemassvētku sarīkojumus, koncertus 
un gada noslēguma pasākumus. 
 
Izskatīti un apstiprināti 54 pieteikumi NVO nama telpu 
lietošanai. 
 
Noorganizēti 2 tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 36 
NVO pārstāvji. Noslēdzās semināru cikls “No idejas līdz 
projekta īstenošana”, kurā NVO pārstāvji papildināja 
zināšanas projektu rakstīšanā un vadīšanā, kā arī NVO 
piedalījās informatīvajā seminārā “Baltijas-Amerikas 
Dialoga programma: no pieteikšanās līdz ieviešanai”, izzinot 
iespējas saņemt finansējumu ASV speciālistu vizītei Latvijā.   
 
8. decembrī NVO namā tīklošanās pasākumā pulcējās 
nevalstiskās organizācijas, kas 2022. gadā veiksmīgi 
īstenojušas savus projektus, sekmējot sabiedrības 
integrāciju Rīgā.  
 
11. decembrī NVO nama pagalmā iemirdzējās 
Ziemassvētku eglīte un, turpinot tradīciju par kopīgi 
izrotātu eglīti, aicinājām tuvējo apkaimju iedzīvotājus, NVO 
nama un “Rituma” apmeklētājus, NVO pārstāvjus nākt un 
eglītē ielikt savu rotājumu.  
 

12. decembrī, NVO namā 
pulcējās vairāk nekā 100 
bērni un jaunieši, lai radoši 
darbotos, gūtu prieku un 
svētku sajūtu. Latvijas 
Mazturīgo atbalsta biedrība 
„Dace” sadarbībā ar NVO 
namu un biedrībām 

“Iļģuciema sievietes”,  Latvijas Sieviešu invalīdu apvienība 

“Aspazija” “Es varu visu!” kopīgi radīja svētkus, aicinot tajos 
piedalīties bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, kā arī 
bērnus no speciālajām skolām.  
 
Decembrī NVO namā bija izvietota izstāde “Pasaule ap 
mani”, apskatei piedāvājot krāšņus un daudzveidīgus bērnu 
un jauniešu radošos darbus.  

ATSKATS NOTIKUMOS  

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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LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE AICINA NVO 
PĀRSTĀVJUS UZ SEMINĀRU CIKLU 
 

“Latvijas Pilsoniskā 
alianse” aicina nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus no 
Rīgas reģiona piedalīties 
jaunā alianses organizētā 
praktisko semināru ciklā 
par organizāciju 

stiprināšanu, kas sāksies 2023. gada 9. februārī un ilgs līdz 
marta beigām.  
 
Kursa ietvaros dalībnieki veiks pašvērtējuma testus, apgūs 
zināšanas un prasmes noturībspējas stiprināšanai gan 
individuālā, gan organizācijas līmenī. Kopumā kurss 
sastāvēs no 7 semināriem klātienē un/vai tiešsaistē. Kursa 
gaitā semināru lektori ierobežotā apjomā nodrošinās 
konsultācijas un mentora atbalstu par kādu no semināru 
tēmām. Kurss ir piemērots dažādu organizāciju pārstāvjiem, 
taču programma īpašu atbalstu paredz mazākumtautību 
organizācijām.  
 
Pieteikšanās dalībai semināru ciklā līdz 2023. gada 25. 

janvārim, aizpildot šo anketu. 

 
NOTIKS KONFERENCE “IEDVESMAS RŪPNĪCA: 
PILSONISKĀS INICIATĪVAS VIDEI UN ILGTSPĒJAI” 
 

Biedrība “Latvijas Platforma 
attīstības sadarbībai” 27. 
janvārī aicina uz konferenci 
“Iedvesmas RŪPnīca: 
pilsoniskās iniciatīvas videi un 
ilgtspējai”, kurā vēlas parādīt, 
ka sadarbība ar jauniešiem 
iedvesmo un tie, kas dara – var, 
kā arī - cik dažādas partnerības 

un aktivitātes ir iespējamas. 
 
Pasākumā aicina piedalīties pašvaldību darbiniekus, 
pedagogus, bibliotēku un muzeju darbiniekus, kultūras 
namu, jauniešu centru un interešu izglītības iestāžu 
pārstāvjus, jaunatnes darbiniekus, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus un vienkārši aktīvus cilvēkus, kuri vēlas 
iedvesmoties un iegūt praktiskas zināšanas. Aicina līdzi 
ņemt jauniešus, veidojot aktīvu sadarbību jau līdzdalības 
procesā. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/w4rt  

 

PIEDALIES HAKATONĀ “NO IDEJAS LĪDZ 
REDZĒJUMAM”!  
 

Klubs “Māja” īsteno projektu 
“Izproti, iesaisties, lem”, kura 
ietvaros tiek rīkots hakatons 
jauniešiem, lai veicinātu 
padziļinātu izpratni par 
dažādām problēmām, kas skar 
jauniešiem aktuālas tēmas. 
Pasākums norisināsies 24 
stundas, no 27. janvāra plkst. 

12.00 līdz 28. janvāra plkst. 13.00,  Rīgā.  
 
Pasākuma mērķis ir atrast risinājumu aktuālākajām 
problēmām, kas skar darbu ar jauniešiem Latvijā. Hakatona 
beigās žūrija vērtēs visas prezentētās idejas un labākajām 
no tām tiks piešķirtas naudas balvas, ko vēlāk jaunieši varēs 
izmantot kā sākuma kapitālu savas idejas īstenošanai.  
 
Plašāka informācija: https://hakatons.klubsmaja.lv/  

 
JAUNĀ BRĪVPRĀTĪGO KOORDINĒŠANAS 
ROKASGRĀMATA: VISAPTVEROŠS CEĻVEDIS 
BRĪVPRĀTĪGO ATBALSTAM UN NOTURĒŠANAI 
 
Vai Jūs esat atbildīgs/a par brīvprātīgo darbu 
koordinēšanu savā organizācijā vai kopienā? Vai vēlaties 
uzzināt, kā efektīvi pieņemt darbā, apmācīt un noturēt 
brīvprātīgos? Ja tas attiecās uz Jums, tad brīvprātīgo 
koordinatora rokasgrāmata būs vērtīgs palīgs. 

 
Šo visaptverošo rokasgrāmatu biedrība “Latvijas Jaunatnes 
Padome” izveidoja sadarbībā ar vairāk nekā 20 brīvprātīgo 
koordinatoriem. Tā aptver plašu ar brīvprātīgo koordināciju 
saistīto tēmu loku, tostarp brīvprātīgo sistēmu pamatus, 
plānoto aktivitāšu būtību un brīvprātīgo piesaistes un 
noturēšanas stratēģijas. 
   
Rokasgrāmata pieejama:  
https://www.ljp.lv/media/file/download/79 

 
AICINA PIEDALĪTIES GADA PUTNA ZĪMĒJUMU 
KONKURSĀ “LAKSTĪGALAS DZIESMA UKRAINAI” 
 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo 2023. gada putna 
zīmējumu konkursu “Lakstīgalas dziesma Ukrainai”, kurā 
līdz 31. maijam ir aicināts piedalīties ikviens interesents 
neatkarīgi no vecuma vai mākslinieka prasmēm. 
 
Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jebkurā tehnikā jārada 
savs vizuālais stāsts par lakstīgalu, kas ir arī ukraiņu iemīļots 
dabas simbols ar būtisku nozīmi šīs tautas kultūrvēsturiskajā 
identitātē. Iedvesmojot citus un atbalstot Ukrainu, 

NVO  ZIŅAS    

https://apkaimes.lv/latvijas-pilsoniska-alianse-aicina-nvo-parstavjus-uz-seminaru-ciklu/
https://apkaimes.lv/latvijas-pilsoniska-alianse-aicina-nvo-parstavjus-uz-seminaru-ciklu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8rrBpvSgM6rb6FrpM_fzW3abGjY2zstqEN8RGgCy5fPfA7Q/viewform
https://ej.uz/w4rt
https://hakatons.klubsmaja.lv/
https://www.ljp.lv/media/file/download/79
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zīmējumu konkursa dalībnieki aicināti savus radītos darbus 
uzreiz publicēt sociālos tīklos ar tēmturiem #GadaPutns un 
#StandWithUkraine. 
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/g1av 

 
 
 

 

 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS PROJEKTU KONKURSS 
NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM 2023. GADAM 
 

Rīgas pilsētas Apkaimju 
iedzīvotāju centrs ir 
izsludinājis sabiedrības 
integrācijas projektu 
konkursu nevalstiskajām 
organizācijām 2023. gadam. 
 

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas 
pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir 
augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, 
kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts 
vērtības. 
 
Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2023. gada 23. 
janvāra plkst. 14.00.  
 
Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās 
tematiskajās jomās: 

• pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības 
attīstība; 

• sociālās integrācijas veicināšana; 

• iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas 
novēršana; 

• jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas 
sabiedrībā. 
 

Plašāka informācija: https://ej.uz/d6yt  

 

APKAIMJU INICIATĪVU LĪDZDALĪBAS UN 
PIEDERĪBAS VEICINĀŠANAS PROJEKTU KONKURSA 
2023. GADAM 1. UZSAUKUMS  
 

Rīgas pilsētas Apkaimju 
iedzīvotāju centrs ir 
izsludinājis Apkaimju 
iniciatīvu līdzdalības un 
piederības veicināšanas 
projektu konkursa 2023. 
gadam 1. uzsaukumu. 

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 
27. janvāris plkst. 14.00. 
 
Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu 
darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un 
vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības 
jautājumos. 
 
Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri: 

• tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās 
līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas 
veicināšanu; 
• sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai 
iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas 
pašvaldību; 
• plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai 
vairākos projekta posmos. 

 
Plašāka informācija: https://ej.uz/8ruv  
 

KONKURSS DIASPORAS NVO ATBALSTAM 
 

Sabiedrības integrācijas fonds ir 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 
 

“ERASMUS+” JAUNATNES JOMAS PROJEKTIEM 
2023. GADĀ PIEEJAMI VAIRĀK NEKĀ 5 MILJONI 
EIRO 
 

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
(JSPA) informē, ka Eiropas 
Komisija ir izsludinājusi 
2023. gada programmas 
“Erasmus+“ projektu 
konkursus. To ietvaros 

programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu 
finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai būs 
pieejami teju 5.5 miljoni eiro. Organizācijas un jaunieši 
varēs īstenot jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku 
mobilitātes, jaunatnes līdzdalības, “DiscoverEU” 
iekļaušanas, sadarbības partnerības un maza mēroga 
partnerības projektus. 

PROJEKTU KONKURSI    

https://ej.uz/g1av
https://ej.uz/d6yt
https://ej.uz/8ruv
https://ej.uz/diasporanvo
https://jaunatne.gov.lv/
https://jaunatne.gov.lv/
https://jaunatne.gov.lv/
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JSPA informē, ka 2023. gadā nevalstiskās organizācijas, 
pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas 
jauniešu grupas, sociālie uzņēmumi, u.c. kas jau strādā vai 
vēlas strādāt jaunatnes jomā, projektus varēs iesniegt šādos 
termiņos: 

• līdz 23. februāra plkst. 13.00 (jauniešu apmaiņas, 
jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu 
līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas projektu un 
“Erasmus+” akreditācijas ikgadējās dotācijas 
pieprasījumus); 

• līdz 22. marta plkst. 13.00 (sadarbības partnerības  
un maza mēroga partnerības projektus); 

• līdz 4. oktobra plkst. 13.00 (jauniešu apmaiņas, 
jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu 
līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas,  sadarbības 
partnerības  un maza mēroga partnerības 
projektus). 

 
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicina sazināties ar ES 

programmas “Erasmus+” nodaļas vecākajiem ekspertiem. 
 

AICINA PIETEIKT PROJEKTUS KULTŪRAS UN 
MĀKSLAS FESTIVĀLU ORGANIZĒŠANAI RĪGĀ 
 

Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta 
departaments ir 
izsludinājis finansēšanas 
konkursu, lai piešķirtu 
līdzekļus festivālu 

rīkošanai galvaspilsētā 2023., 2024. un 2025. gadā. 
 
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt komersantu, biedrību 
vai nodibinājumu organizētu Rīgas pašvaldībai nozīmīgu, 
mākslinieciski kvalitatīvu un starptautiski atpazīstamu 
kultūras un mākslas festivālu īstenošanu galvaspilsētas 
administratīvajā teritorijā. 
 
Pieteikumus konkursā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. 
gada 23. janvāra plkst. 12.00.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/12e2 
 

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 

 

IZSLUDINĀTS MANUSKRIPTU KONKURSS “RĪGAS 

APKAIMES CAURI LAIKMETIEM” 
 

Lai popularizētu 
Rīgas apkaimju 

kultūrvēsturisko 
mantojumu, stāstot 
par Rīgas apkaimju 

atšķirīgo, savdabīgo un unikālo kultūru, vēsturi, vietām, 
notikumiem, cilvēkiem, stiprām latviešu saimēm un 
ģimenes tradīcijām, ir izsludināts manuskriptu 
konkurss “Rīgas apkaimes cauri laikmetiem”. 

Konkursā var piedalīties ikviens interesents, iesniedzot 
jebkura literārā žanra darbu par kādu no 58 Rīgas pilsētas 
apkaimēm. Konkursa darbā ir jāatspoguļo apkaimes 
vēstures izpēte, ’’dzimtas koks’’, tradīcijas. Darbi ir 
jāiesniedz līdz 2023. gada 31. martam. 

Manuskriptu konkursu rīko Rīgas pilsētas Apkaimju 
iedzīvotāju centrs sadarbībā ar apgādu “Jumava”.  

Plašāka informācija: https://ej.uz/439v   

 
 
 
 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA 
PROVIZORISKAIS KONKURSU GRAFIKS 2023./2024. 
GADAM  
 

Domājot par laicīgu darbu 
plānošanu projektu 
iesniedzējiem, Sabiedrības 
integrācijas fonds ir 
izveidojis provizorisko 
grafiku, kādā laika posmā 

būs iespējams pieteikties 2023./2024. gada konkursiem.  
 
Aicina tuvāk iepazīties ar to, lai izvērtētu, kurš konkurss 
būtu visatbilstošākais, lai saņemtu atbalstu idejas 
īstenošanai, kā arī varētu ieplānot laiku projektu pieteikumu 
izstrādei. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/74co  

NODERĪGI NVO   

http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
https://ej.uz/12e2
https://ej.uz/zrmt
https://apkaimes.lv/izsludinats-manuskriptu-konkurss-rigas-apkaimes-cauri-laikmetiem/
https://apkaimes.lv/izsludinats-manuskriptu-konkurss-rigas-apkaimes-cauri-laikmetiem/
https://ej.uz/439v
https://ej.uz/74co
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RĪGA VEIDO JAUNU PLATFORMU IEDZĪVOTĀJU 

LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI 
 

Rīgas pašvaldība 
izmēģinājuma režīmā 
uzsākusi izmantot jaunu 
iedzīvotāju līdzdalības 

platformu iesaisties.riga.lv. 
Jaunā platforma ir 
paredzēta, lai veicinātu 
iedzīvotāju līdzdalību 
pašvaldības norisēs un 
paplašinātu iespējas dažādos 

veidos izteikt savu viedokli. Lai tajā reģistrētos un sāktu to 
lietot, nepieciešama aktīva e-pasta adrese. Tāpat 
pieslēgties iespējams ar sociālā tīkla “Facebook” kontu. 

Iedzīvotājiem izmēģinājuma režīmā šobrīd iespējams 
piedalīties divās līdzdalības aktivitātēs: aizpildīt aptauju par 
iesaisti savas apkaimes norisēs un piedalīties Rīgas sajūtu 
kartēšanā. Kartēšanai ir paredzēti četri posmi, kuros 
iedzīvotājiem kartē būs jānorāda sava mīļākā vieta Rīgā, 
nepatīkamākā vieta Rīgā, vieta, kur visvairāk nepieciešami 
uzlabojumi, un vieta, ar kuru Rīgā var lepoties. Pirmo divu 
aktivitāšu rezultātus apkopos un par tiem ziņos Rīgas 
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs. 

Plašāka informācija: https://ej.uz/knb6  

 
VALSTS KANCELEJA AICINA: PIESAKIES 
BEZMAKSAS NODARBĪBĀM UN UZZINI, KĀ 
IETEKMĒT VALSTĪ NOTIEKOŠO 
 

“Pareizie kursi” ir 
vienreizējas un 
interaktīvas tiešsaistes 
nodarbības 50 minūšu 
garumā par to, kā 

iedzīvotājiem 
iesaistīties valsts 

pārvaldes darbā. Nodarbību dalībnieki uzzinās par to, 
kādas ir līdzdalības iespējas valsts pārvaldē un kā tās 
efektīvi izmantot, mācīsies no labās prakses piemēriem, 
kurus pārņemt arī savā ikdienā.  
 
Nodarbības notiks janvāra otrajā pusē, piedāvājot iespēju 
izvēlēties dažādas tēmas atkarībā no dalībniekam aktuālās 
nozares, tostarp par līdzdalības iespējām vides aizsardzības, 
ekonomikas, izglītības, satiksmes, veselības un citās jomās. 
Nodarbību tēmas un to vadītāji tiks izziņoti līdz gada 
beigām, taču pieteikties iespējams jau tagad. 

Plašāka informācija: https://ej.uz/a8me 

JAUNAIS PAŠVALDĪBU LIKUMS. IEDZĪVOTĀJIEM 
BŪTISKĀKAIS 
 

Jaunais Pašvaldību likums, kas stājies spēkā 1. janvārī, 

aizstāj novecojušo, 1994. gadā pieņemto likumu “Par 
pašvaldībām” un turpmāk noteiks pašvaldību darbības 
vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, 
pašvaldību kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, 
domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja 
un izpilddirektora pilnvaras, sadarbību starp pašvaldībām 
un ar valsts institūcijām. 
 
Izmaiņas vietvaru darbības tiesiskajā regulējumā bija 
nepieciešamas arī saistībā ar administratīvi teritoriālo 
reformu, galvenokārt akcentējot nepieciešamību pēc 
aktīvākas sabiedrības iesaistes lēmumu pieņemšanā un 
efektīvākiem instrumentiem, lai nodrošinātu viedokļu 
uzklausīšanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos, ar 
pašvaldību darbību saistītos jautājumos.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/bt6d 

 
 
NVA AICINA DARBA DEVĒJUS PIETEIKTIES 
VAJADZĪGO DARBINIEKU PRAKTISKAI APMĀCĪBAI 
DARBA VIDĒ 
 
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus 
pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai 
Eiropas Sociālā fonda “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 
pasākuma “Apmācība pie darba devēja” ietvaros.  
 
Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai aicināti 
pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, 
ārstniecības iestādes, kā arī biedrības vai nodibinājumi.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/1seq 

 
 
 

https://apkaimes.lv/riga-veido-jaunu-platformu-iedzivotaju-lidzdalibas-veicinasanai/
https://apkaimes.lv/riga-veido-jaunu-platformu-iedzivotaju-lidzdalibas-veicinasanai/
http://www.iesaisties.riga.lv/
https://ej.uz/knb6
https://pareiziekursi.lv/
https://ej.uz/a8me
https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums
https://ej.uz/bt6d
https://ej.uz/1seq
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NVO NAMS - VIETA NVO IZSTĀDĒM 

Ja jūsu NVO ir idejas izstādei, tad mums ir vieta, kur to 
rīkot!  

 
Aicinām Rīgas nevalstiskās organizācijas plānot un rīkot 
izstādes NVO namā, lai demonstrētu un popularizētu savu 
darbību, projektus un veikumu! Ja jūsu organizācijas 
darbība ir vainagojusies ar māksliniecisku vai informatīvu 
materiālu kopumu, ko vēlaties prezentēt un parādīt plašākai 
auditorijai, gaidām pieteikumus izstāžu rīkošanai 2023. 
gadā. NVO nama 1. un 2. stāva gaiteņos ir uzstādīta piekaru 
sistēma, kas ļauj ērti izstādīt attēlus, gleznas, fotogrāfijas vai 
citus plakaniskus priekšmetus. Izstāžu materiālu 
izvietošanai pieejami ir arī molberti un galdi.  

 
Gaidām pieteikumus un idejas! Telpu pieteikumus izstāžu 
rīkošanai aicinām aizpildīt šeit: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/  

 
IESŪTIET ZIŅAS PAR NVO JAUNUMIEM UN 
PASĀKUMIEM! 
 
Lai plašāk popularizētu Rīgas NVO darbus un pasākumus, 
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. 

ATGĀDINĀM – PIEVIENOJIES FACEBOOK NVO 
NAMA DOMUBIEDRU GRUPAI!  

 

Aicinām NVO 
pievienoties Facebook 
NVO nama 
domubiedri grupai:  

https://www.facebook.com/groups/nvonams !  
 
Grupa ir domu, ideju un informācijas apmaiņas vieta NVO – 
biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. Šajā grupā varēsiet 
uzzināt arī visu par NVO nama jaunumiem, atbalsta 
pasākumiem, kā arī komunicēt ar citu NVO pārstāvjiem!  
 
NVO nama domubiedru grupa izveidota, lai nevalstiskās 
organizācijas varētu savstarpēji iepazīties, dalīties ar 
jaunumiem, veidot diskusijas, informēt par aktualitātēm, 
aicināt uz pasākumiem, vaicāt padomus, dalīties ar pieredzi 
vai publicēt veiksmes stāstus, balstoties uz uzkrāto 
praktisko pieredzi, un noteikti – smelties iedvesmu!  
 
 

____________________ 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

NVO NAMS AICINA    

 

 
facebook.com/RigasNVOnams 

 
twitter.com/NVOnams 

 

 
instagram.com/nvo_nams/ 
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