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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Tradicionālās kultūras centrs “Rada”” valdes priekšsēdētāju Olgu Gabrjunu, 1. – 
2. lpp. 

• Semināri, pasākumi NVO namā, atskats notikumos, 3. –  6. lpp.  

• NVO ziņas, 6. – 7. lpp.  

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

 

 

NVO namā jau vairākus gadus darbojas biedrība “Tradicionālās 
kultūras centrs “Rada””, kuras mērķu sarakstā ir gan integrācijas 
ideju attīstīšana, gan Latvijā dzīvojošo mazākumtautību etniskās 
identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana. Lai iepazītos ar 
biedrības darbību plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” februāra 
numurā aicinājām “Rada” valdes priekšsēdētāju Olgu Gabrjunu. 
 
Lūdzu pastāstiet, kā un kāpēc radās “Tradicionālās kultūras centrs 
“Rada””?  
2002. gadā tika nodibināts Slāvu autentiskās dziedāšanas ansamblis 
“Karagod”, un tā, kā daudz uzstājāmies, braucām uz festivāliem 
ārzemēs un aktīvi piedalījāmies Latvijas kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē, radās nepieciešamība izveidot juridisku ietvaru. Mēs 
nodibinājām “Tradicionālās kultūras centru “Rada””.  

 
Ko nozīmē nosaukums “Rada”? Kādas ir galvenās biedrības darbības 
jomas?  
Rada ir slāvu mākslas un prieka dieviete. Mūsu kultūras centrs 
vienmēr ir bijis saistīts tikai ar kultūru, tāpēc arī izvēlējāmies šo 
nosaukumu. 

 
“Tradicionālās kultūras centrs “Rada”” ir dibināts 2007. gadā – 15 
darbības gadi jau aiz  muguras. Pastāstiet, par biedrības projektiem, 
notikumiem vai pasākumiem šo gadu laikā, par kuriem ir patiess 
prieks un gandarījums!   
Šī gada februārī mēs piedalījāmies Dziesmu un deju svētku skatē un 
ieguvām augstāko pakāpi! Esam piedalījušies visos Dziesmu un deju 
svētkos gandrīz 20 gadu garumā! Tagad aktīvi gatavojamies šī gada 
svētkiem. Pagājušajā vasarā piedalījāmies skaistajā folkloras festivālā 
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“Baltica”, kas norisinājās vairākās Latvijas 
pilsētās. Vēl - esam ierakstījuši mūsu jauno 
kompaktdisku, kurā skan ukraiņu un krievu 
dziesmas. Arī ar to mēs ļoti lepojamies! 
 
Kāds ir organizācijas “Rada” sastāvs?   
“Tradicionālās kultūras centra “Rada”” sastāvā 
darbojas 2 folkloras ansambļi. Slāvu autentiskās 
dziedāšanas ansamblis “Karagod”, kurā darbojas 
vīrieši un vidējās paaudzes sievietes. Ansambļa 
repertuārā ir ukraiņu, krievu, latgaliešu 
tautasdziesmas un Latvijas vecticībnieku 
dziesmas, tāpat arī - kadriļas un tautas mūzikas 
instrumentu spēlēšana. Otrs ir senioru vokālais 
ansamblis “Kama”, kurā dzied dziesmas ukraiņu 
un krievu valodā.  
 
Kādi ir biedrības šī gada jeb tālākas nākotnes 
plāni?   
Gatavojamies šīs vasaras grandiozajam 
notikumam – Dziesmu un deju svētkiem! 
Plānojam arī uzstāties Rīgas svētkos augustā un 
doties uz festivālu Portugālē. 
 
“Rada” savām tikšanās reizēm izmanto NVO 
nama telpas. Vai šāds pašvaldības atbalsts jūsu 
organizācijai ir vērtīgs un nozīmīgs?  
Protams! Liels paldies par iespēju nākt kopā un 
mēģināt NVO nama telpās!  Folklora nav joma, 
kurā var nopelnīt naudu. Mēs galvenokārt 
uzstājamies labdarības koncertos, tāpēc mums ir 
svarīgi, ka ir atbalsta vieta, kur varam mēģināt un 
tikties. 
 
Ja kādu ir ieinteresējusi “Tradicionālā kultūras 
centra “Rada”” darbība, kā var sazināties vai kur 
vislabāk meklēt informāciju par organizāciju?  
Mūs var atrast sociālajā medijā Facebook: 
facebook.com/karagodriga vai var zvanīt man 
personīgi. 
 
Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem?   
Lai miers un labestība ikviena cilvēka sirdī!  
 
Paldies par sarunu!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervēja: NVO nama projektu vadītāja Zinta Gugane 

Ierakstot “Karagod” kompaktdisku  

Pēc Dziesmu un deju svētku skates   

“Karagod” folkloras festivālā “Baltica”   
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22. FEBRUĀRIS  
 

Trešdien, 22. februārī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 notiks 
tiešsaistes semināru cikla 
“Elektroniskās saziņas 
pamatprasības un 
elektronisko dokumentu un 
datņu noformēšana” 2. 
nodarbība.  
 
Tiešsaistes semināru vadīs 

dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte Mg. sc. Ilga 
Robežniece.  
 
Semināra laikā dalībnieki saņems atbildes uz konkrētiem 
jautājumiem, kas saistās ar dokumentu pārvaldību 
(elektroniskajiem un papīra dokumentiem) un atbilstošu 
risinājumu piedāvājumu. Kā rīkoties izstrādājot 
dokumentus dažādos nesējos, kā to izdarīt bez riskiem? Ko 
darīt, ja normatīvajā regulējumā nevar atrast atbildi? 
 
Tiešsaistes semināri paredzēti NVO darbiniekiem, - katram, 
kas izmanto elektronisko saziņu, kas izstrādā un noformē 
dokumentus.  
 
Ja kādu ir ieinteresējusi cikla otrā nodarbība, aicinām  
reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/elektrsazina   
 
Tiem NVO pārstāvjiem, kas jau reģistrējās uz semināru ciklu, 
atkārtoti reģistrēties nav nepieciešams.  
 

1. MARTS 
 

Trešdien, 1. martā no plkst. 
14.00 līdz 17.00 NVO nams 
aicina NVO pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 
“Aktualitātes par 2022. gada 
pārskatu sagatavošanu 
biedrībām”.  

 
Semināru vadīs Ingrīda 
Lejniece, profesionāla 

grāmatvede, licencēta grāmatvedības ārpakalpojumu 
uzņēmuma vadītāja, maģistra grāds ekonomikā, nodokļu 
konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un 
nodokļiem.  
 
Nodarbībā tiks aplūkots, kādas prasības 
biedrību  grāmatvedības uzskaitei un gada pārskatiem 
nosaka  jaunie  Ministru kabineta noteikumi Nr. 439 
“Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību 

gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā 
ieraksta sistēmā”.  
 
Programmā: 

• Grāmatvedības uzskaite  -  vienkāršā vai divkāršā 
ieraksta sistēma. Nepieciešamie uzskaites reģistri. 

• Pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu 
(debitoru/kreditoru) inventarizācija; 

• Gada pārskata  sastāvdaļas – bilance, ieņēmumu 
un izdevumu pārskats, ziedojumu un dāvinājumu 
pārskats, gada pārskata paskaidrojums, vadības 
ziņojums; 

• Gada pārskata sagatavošana, pārbaude, 
apstiprināšana, iesniegšana. 

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

 

9. MARTS 
 

Ceturtdien, 9. martā no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO 
nams aicina NVO pārstāvjus 
uz tiešsaistes semināru “Es 
un komanda”.   
 
Semināru vadīs Mg.sc.pol. 
Andra Mite, darbojas 
biedrībā "Iepazīšanās dārzs".  
 

Programmā:  

• No grupas līdz komandai; 
• Komandas veidošana un vadīšana; 

• Vadītāja un līdera atšķirības; 
• Manas lomas komandā. 

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

15. MARTS 
 

Trešdien, 15. martā no plkst. 
14.00 līdz 17.00 NVO nams 
aicina NVO pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 
“Izmaiņas NVO un to 
pārreģistrācija Uzņēmumu 
reģistrā”.   
 

Semināru vadīs Kitija Bite, 
tiesību zinātņu doktore, 

vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks 
Latvijas augstskolās.  
 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/elektrsazina
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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Lai biedrības vai nodibinājuma darbība atbilstu likumam un 
statūtiem, jebkuras izmaiņas ir jāfiksē un, ja nepieciešams, 
jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā.  
 
Seminārā izskatāmie jautājumi: 

• NVO dibināšana un ieraksta izdarīšana Uzņēmumu 
reģistrā; 

• Biedru sapulces sasaukšana, norise un pieņemto 
lēmumu fiksēšana, reģistrēšana Uzņēmumu 
reģistrā; 

• Statūtu grozījumi; 

• Izpildinstitūcijas izmaiņas; 

• Patiesā labuma guvējs un tā noskaidrošana; 

• Attālinātas sapulces organizēšana un lēmumu 
fiksēšana; 

• Citas izmaiņas NVO un to reģistrēšana Uzņēmumu 
reģistrā; 

• Atbildes uz jautājumiem. 

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

 
 

22. MARTS 
 

Trešdien, 22. martā no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz tiešsaistes 
semināru “Facebook 
iespējas nevalstisko 

organizāciju 
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. Kristīne ir pārliecināta, ka mūžizglītībai ir liela 
vērtība, tādēļ nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un 
prasmes un labprāt ar lielu degsmi dalās pieredzē ar citiem. 

 
Semināra mērķis ir  iepazīstināt ar platformas Facebook 
iespējām nevalstisko organizāciju komunikācijā - Facebook 
biznesa lapu iespējas komunikācijas veidošanai ar 
auditorijām, Facebook sekotāju iepazīšanu, Facebook slēgto 
grupu jeb kopienu komunikāciju, ierakstu plānošanu, 
iesaisti komunikācijā ar citām zīmola lapām, kuras ir 
būtiskas jūsu nevalstiskās organizācijas darbā.  

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

 

 

29. MARTS 
 

Ceturtdien, 29. martā no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO 
nams aicina NVO pārstāvjus 
uz tiešsaistes semināru 
“Dizaina domāšana un kā to 
pielietot NVO darbā”.  
 

Semināru vadīs Jolanta 
Borīte,  Siguldas kultūras 
centra “Devons” un Siguldas 

kultūras centra vadītāja, Latvijas Kultūras akadēmijas 
Tālākizglītības kursa vadītāja.  
 
Izstrādāt produktu vai pakalpojumu, kas atbilst potenciālo 
lietotāju vēlmēm un vajadzībām – tas ir viens no dizaina 
domāšanas pamatprincipiem. Nodarbībā dalībnieki 
iepazīsies ar dizaina domāšanas metodi, kas var palīdzēt 
veidot sistēmisku darba procesu, plānojot nākotnes idejas 
un projektus, ņemot vērā organizācijas vai kopienas 
vajadzības un uz cilvēku orientētus risinājumus. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  

 
 

 
 
 
BIEDRĪBA “TĪNE” AICINA UKRAINAS 
CIVILIEDZĪVOTĀJUS UZ SEMINĀRU 
“GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU ABC” 
 

Sestdien, 25. 
februārī plkst. 13.00, 
NVO namā biedrība 
“Tīne” aicina uz otro 
tikšanos ukraiņus, 
kas apmetušies uz 
dzīvi Latvijā. Šoreiz 

tas būs bezmaksas seminārs “Grāmatvedības un nodokļu 
ABC”.  
 
Biedrība “Tīne” vēlas palīdzēt ukraiņiem, kas gribētu uzsākt 
uzņēmējdarbību, un sniegt padomus, skaidrojumus un 
informāciju par nodokļu politiku un grāmatvedības jomu 
Latvijā. Seminārā aicināti piedalīties ukraiņi un arī citi 
interesenti.  
 
Semināram aicina reģistrēties: https://ej.uz/7sud  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/33qd  

 

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
https://ej.uz/7sud
https://ej.uz/33qd
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ATBALSTA NODARBĪBAS ONKOLOĢIJAS 
PACIENTIEM 
 

Lai rastu iespēju pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām 
iepazīties ar dažādiem pašpalīdzības veidiem un saņemt 
psiholoģisku atbalstu, biedrība “Par dzīvot” 3. martā NVO 
nama telpās organizēs gešstaltterapijas nodarbības 
onkoloģisko pacientu grupām.  
 
Plašāka informācija: https://pardzivot.lv/  

 
BULGĀRIJAS NACIONĀLAJIEM SVĒTKIEM VELTĪTS 
KONCERTS  
 

Sestdien, 4. martā plkst. 13.00,  NVO nama zālē Slāvu 
mūzikas biedrība “Sozvučije” rīkos Bulgārijas Atbrīvošanas 
dienai veltītu koncertu.  
 
Ieeja koncertā bez maksas. Papildu informācija sekos!  

 
LATVIJAS FOKLORAS BIEDRĪBA RĪKO TRADĪCIJU 
SKOLU 
 

“Latvijas Folkloras biedrība” organizē Tradīciju skolu, lai 
veicinātu plašākas sabiedrības informētības līmeni par 
tautas tradīcijām. Pirmās nodarbības norisināsies NVO 
namā, 25. februārī un 11. martā no plkst. 9.00 līdz 16.00. 
 
Apmeklētāji gūs zināšanas par gadskārtu svētkiem, ģimeņu 
godiem, tradicionālo dziedāšanu, dančiem, instrumentālo 
muzicēšanu, apģērbu u.c. Nodarbības norisināsies divas 
reizes mēnesī sestdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. 
Nodarbības vadīs folkloras kopu vadītāji un citi nozares 
speciālisti. 
 
Plašāka informācija: http://www.folklorasbiedriba.lv/  

 
28. MARTĀ NOTIKS NVO KONSULTĀCIJU DIENA  
 

Otrdien, 2023. gada 28. 
martā no plkst. 14.00 līdz 
19.00 Rīgas NVO – biedrību 
un nodibinājumu – 
pārstāvjiem būs iespēja 
apmeklēt bezmaksas NVO 
konsultāciju dienu “Nāc un 
izzini!”, lai saņemtu 
padomus un atbalstu 
savām organizācijām 

aktuālos grāmatvedības, komunikācijas un juridiskos 
jautājumos. Konsultācijas būs iespējams saņemt gan 
klātienē – NVO namā, gan tiešsaistē.  
 

Bezmaksas konsultācijas 5 stundu garumā sniegs atbilstošo 
jomu profesionāļi. NVO pārstāvjiem būs pieejamas šādas 
konsultācijas: NVO grāmatvedība - konsultēs 
grāmatvedības un nodokļu konsultante Jadviga Neilande,  
NVO juridiskie jautājumi - konsultēs tiesību zinātņu doktore, 
vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks 
Latvijas augstskolās Kitija Bite un NVO komunikācija - 
konsultēs komunikācijas profesionāle, mācībspēks Latvijas 
augstskolās Kristīne Tjarve.  
 
Plašāka informācija par konsultāciju dienu 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 NVO namā 
turpinās arī februārī un martā – 22., 25., 27. februārī un 1., 
8.,  11., 15., 18. martā.   
 
Interesenti var izvēlēties un apmeklēt nodarbības par 
grūtniecības periodu, sagatavošanos dzemdībām vai  
zīdīšanas praktiskās konsultācijas.   
 
Informācija par Vecāku skolas nodarbībām ir pieejama: 
https://lv.kkm.lv/modules.php?name=Content&pa=showp
age&pid=1342 
 

NVO NAMĀ SKATĀMA RADOŠO DARBU IZSTĀDE 
“SAPŅU MĀKOŅI”  
 

NVO nama 2. stāva gaitenī 
līdz 3. martam 
apmeklētājus priecēs  
radošo darbu izstāde 
“Sapņu mākoņi”, kas tapusi 
ar Radošās biedrības 
“Maare” iniciatīvu.  
 
Izstādē “Sapņu mākoņi” ir 
apskatāmi “Maare” rīkoto 

mākslas meistarklašu jeb darbnīcu dalībnieku 1. klašu 
grupā, kā arī pedagogu -  Ingrīdas Rutkas un Inetas Kaužēnas 
krāsainie un dzīvespriecīgie darbi. Tie ir izpildīti kolāžas, 
guašas, akrila un eļļas tehnikās.  
 

“RADOŠĀ VASARA” DARBU IZSTĀDE 
 
Atgādinām, ka NVO nama 1. stāva gaitenī joprojām ir 
skatāma arī otra izstāde - biedrības “Latvijas Bērniem ar 
kustību traucējumiem” veidotā izstāde “Radošā vasara”.  
 
Ieeja izstādēs ir brīva. Laipni aicinām visus interesentus!   

https://pardzivot.lv/
http://www.folklorasbiedriba.lv/
http://www.apkaimes.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
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ATSKATS NVO NAMA DARBĪBĀ JANVĀRĪ 
 

NVO namā janvārī notikuši 
262 NVO pasākumi ar 2343 
dalībniekiem, tai skaitā 59 
pasākumi ar 683 
dalībniekiem E. Smiļģa ielā. 
 
NVO pasākumu rīkošanai 
savās apkaimēs izsniegts 

aprīkojums Grīziņkalna un Dārziņu apkaimju biedrībām.  
 
Noorganizēti 3 tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 74 
NVO pārstāvji. Par NVO aktuāliem juridiskiem jautājumiem 
stāstīja lektore Kitija Bite, savukārt divu semināru ciklā 
lektore Iveta Pokromoviča iepazīstināja ar organizācijas 
efektīvas vadības metodēm.   
 
Izskatīti un apstiprināti 92 pieteikumi telpu un aprīkojuma 
lietošanai. 
 
Janvārī NVO namā notika divi koncerti, kurus apmeklēt 
varēja ikviens interesents. Rīgas koncertu biedrība 
“Nostaļģija” aicināja uz koncertu “Ziemas fantāzijas”, 
savukārt  biedrība “Cīpars” ielūdza uz dziesmu un deju 
koncertu “Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš!”. 
 
 
 

 

 

RĪGĀ NOTIKS PASĀKUMS UKRAINAS ATBALSTAM 
“BEZ TEVIS NAV UZVARAS!” 

Pirms gada, 24. februāra rītā mēs visi pamodāmies ar 
skaudru atgādinājumu, ka Ukrainā jau gadiem notiekošais 
karš ir pārvērties par liela mēroga ofensīvu. Asinsizliešana 
Ukrainā turpinās, un ukraiņi ik dienas varonīgi cīnās par 
savas valsts neatkarību. “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina 
solidarizēties ar Ukrainas tautu un 24. februāra rītā plkst. 
10.00 pulcēties mītiņā pie Brīvības pieminekļa, paužot 

savu atbalstu Ukrainai un nosodot Krievijas uzsākto 
noziedzīgo un agresīvo karu, kas turpinās jau desmito 
gadu. 
 
Mītiņu “Bez Tevis nav uzvaras!” rīko “Latvijas Pilsoniskā 
alianse” kopā ar domubiedriem.  
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/73y9 

 
IESAISTĪT BĒRNUS UN JAUNIEŠUS AR INVALIDITĀTI 
SPORTISKĀS AKTIVITĀTĒS - NOSLĒDZIES PROJEKTS 
“CAPACITY INCUBATOR” 
 

Biedrības “Bērnu un 
Jauniešu Para Sporta 
Apvienība” projekts 
“Capacity Incubator”, 
kuru biedrība īstenoja 
2021. un 2022. gadā, ir 
veiksmīgi noslēdzies.  

 

Projektā, konsultējoties ar dažādiem sporta speciālistiem, 
tika izstrādāta uz pētījumiem balstīta vispārējās fiziskās 
sagatavotības programma bērniem un jauniešiem ar 
kustību traucējumiem, tādējādi veidojot sistemātisku pieeju 
treniņu procesam, kas būtu noderīga ne tikai biedrības 
ietvaros, bet arī plašākai auditorijai.  

Vairāk informācijas par biedrību un tās aktivitātēm var 
atrast biedrības  Facebook lapā @YouthParaSportsLV  

 
LIELĀ TALKA IZSLUDINA KONKURSU “ZAĻAIS, KUR 
ESI!?” 
 

“Lielā Talka” izsludina 
sociālo tīklu konkursu, kurā 
aicināts piedalīties ikviens 
interesents. Gan zaļā 
dzīvesveida un zaļo ideju 
piekritējs, gan tie, kuri līdz 

šim ir tikai vērojuši videi draudzīgos vai nedraudzīgus 
procesus. Konkurss “Zaļais, kur esi!?” noslēgsies 31. maijā.  
 
Lai piedalītos konkursā, dalībniekam savā sociālajā kontā 
jāizvieto līdz vienai minūtei garš video ar norādi: 
“Konkursam Zaļais, kur esi!?”. Tajā radoši un iedvesmojoši 
jāatspoguļo videi draudzīga un atbildīga cilvēka principi vai 
aktivitātes, domas, aicinājumi, paraugdemonstrējumi, 
rīcība vai kas cits, kas varētu iedvesmot klipa skatītājus būt 
vai kļūt videi draudzīgiem. Pašā videoklipā un tā pavadošajā 
tekstā, izvietojot klipu jūsu sociālajā kontā, 
obligāti jāpievieno 2 tēmturi: #zalaiskuresi un #lielatalka. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/zalaiskuresi 

NVO  ZIŅAS    

ATSKATS NOTIKUMOS  

https://ej.uz/73y9
https://ej.uz/zalaiskuresi
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LOMU SPĒLE “TOLERADO ZOO” – JAUNS RĪKS 
SAVSTARPĒJĀS SAPRATNES UN TOLERANCES 
VEICINĀŠANAI JAUNIEŠU VIDŪ  
 

Janvārī trīs Latvijas 
skolu jauniešiem 
bija iespēja 
piedalīties jaunā 
aktivitātē – lomu 
spēlē “Tolerado 
Zoo”, lai attīstītu 

savstarpējās 
sapratnes, dialoga un tolerances prasmes. Šādus 
neformālās izglītības pasākumus projekta “Roku rokā 3” 
ietvaros rīkoja biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā 
ar British Council pārstāvniecību Latvijā. 
 
Jaunieši, piedaloties lomu spēlē, centās labāk apzināt savas 
un iepazīt citu vērtības, viedokļus un attieksmes par 
dažādām sensitīvām tēmām un arī izdzīvot dažādas 
situācijas, ar ko ikdienā sastopas. Visās norises vietās 
izskanēja lūgums spēli atkārtot, lai to izspēlētu arī pārējie 
skolu jaunieši, jo gan spēles formāts, gan tēma ir aktuāla un 
īpaši svarīga mūsdienu kontekstā.  
 
Plašāka informācija: www.sadarbibasplatforma.lv  
 

ATKLĀTA KAMPAŅA “DROŠI PAR VESELĪBU!” 
 

“Latvijas Reto 
slimību alianse” 

stratēģiskās 
jomas projekta 
“Veselība – 

mūsu 
cilvēktiesības” 

ietvaros, kas 
norit ar EEZ un 

Norvēģijas 
grantu 

programmas 
“Aktīvo 

iedzīvotāju 
fonds” atbalstu, 30. janvārī uzsāka Reto slimību dienas 
2023 informatīvo kampaņu cilvēku ar retām slimībām 
atbalstam “Droši par veselību!”.  
 
Februārī Alianse informē par pacientu tiesībām un 
pienākumiem, iepazīstina ar reto slimību pacientu 
pieredzes stāstiem, lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības 
veidošanos, kā arī dalās ar Eiropas Reto slimību 
organizācijas EURORDIS infografikām un materiāliem par 
retajām slimībām.  
 
Plašāka informācija: https://retasslimibas.lv/ 

 
 
 

FINANSĒŠANAS KONKURSS RĪGAS RADOŠO 
KVARTĀLU UN TERITORIJU ATBALSTAM  

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments ir 
izsludinājis finansēšanas konkursu galvaspilsētas radošo 
kvartālu un teritoriju atbalstam, lai piešķirtu līdzekļus 
kultūras projektiem, kas īstenojami laikā līdz 2023. gada 
31. decembrim. 
 
Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju 
attīstību Rīgā, nodrošinot daudzveidīgu kultūras 
pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības 
izglītošanu. Tas tiek rīkots, lai radītu publiski pieejamu, 
radošu un atvērtu mijiedarbības telpu, veicinot jaunu un 
radošu sadarbības formu attīstību, kā arī sekmētu 
mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras 
infrastruktūras attīstību pilsētā. 
 
Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 24. 
februāra plkst. 12.00. 
 

Ar nolikumu un saistītiem dokumentiem var iepazīties ŠEIT 
 

IZSLUDINA FINANSĒŠANAS KONKURSU KULTŪRAS 
UN MĀKSLAS NOZARES PASĀKUMIEM 
 
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments ir 
izsludinājis finansēšanas konkursu “Līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība privātpersonu organizētajiem 
kultūras un mākslas nozares pasākumiem”. 
 
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt komersantu, biedrību 
vai nodibinājumu organizētu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai 
nozīmīgu projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, 
teātra mākslā, dejā, grāmatniecībā, kā arī nekomerciāliem 
audiovizuāliem darbiem un starpdisciplināriem projektiem. 
 
Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 28. 
februārim plkst. 12.00. 
 
Konkursa nolikums un saistītie dokumenti : ŠEIT 

PROJEKTU KONKURSI    

http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://retasslimibas.lv/
https://kultura.riga.lv/lv/kultura/finansesanas-konkursi?target=245
https://kultura.riga.lv/lv/kultura/finansesanas-konkursi?target=246
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“ERASMUS+” JAUNATNES JOMAS PROJEKTIEM 
2023. GADĀ PIEEJAMI VAIRĀK NEKĀ 5 MILJONI 
EIRO 
 

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra  
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. 
 
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 NVO PIETEIKTIES ATBALSTAM UN 
PALĪDZĒT GRŪTĪBĀS NONĀKUŠAJIEM VEIKT 
DĀRZKOPĪBAS DARBUS 
 
Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina visu Latvijas reģionu 
bezpeļņas organizācijas iesniegt projektu idejas, lai 
palīdzētu grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt 
dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai sev un 
līdzcilvēkiem. NVO savas idejas var iesniegt līdz 31. 
martam fonda programmas “Pats savam SAIMES 
GALDAM” ietvaros - www.saimesgaldam.lv. 

 
Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un 
dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu 

piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo 
dārzu apstādīšanai. Vasarā organizēs konsultācijas 
ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas 
uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/4ajd   

 

PROJEKTU KONKURSI PROGRAMMĀ "PILSOŅI, 
VIENLĪDZĪBA, TIESĪBAS UN VĒRTĪBAS” 
 
ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” 
mērķis ir veidot un uzturēt atvērtu, demokrātisku, 
vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras attiecību 
pamatā ir tiesiskums. Tā ir orientēta uz dinamisku un 
spēkpilnu pilsonisko sabiedrību, sociālo līdzdalību 
un daudzveidību, kas balstās Eiropas kopīgā vēsturē un 
vērtībās. 
 
Programma īpaši atbalsta pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un 
starptautiskā līmenī.  
 
Plašāka informācija par projektu uzsaukumiem: 
https://www.km.gov.lv/lv/cerv-konkursi-0 
 

 
 
 
 
AICINA NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS 
PIEVIENOTIES RĪGAS VALSTSPILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS UN NVO SADARBĪBAS 
MEMORANDAM 
 

Rīgas dome aicina 
galvaspilsētas nevalstiskās 
organizācijas pievienoties 
Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju sadarbības 
memorandam.   
 

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas 
pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada 
Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās 
organizācijas pievienojas atjaunotajam memorandam.  
 
Memorandam ik gadu ir pievienojušās jaunas nevalstiskās 
organizācijas un pašlaik pašvaldība memoranda ietvaros 
sadarbojas jau ar 214 nevalstiskajām organizācijām, 
informācija par šīm organizācijām, kā arī memoranda teksts 
un aktuālie grozījumi atrodami ŠEIT. 

NODERĪGI NVO   

https://jaunatne.gov.lv/
https://jaunatne.gov.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://www.saimesgaldam.lv/
https://ej.uz/4ajd
https://www.km.gov.lv/lv/cerv-konkursi-0
https://www.riga.lv/lv/sadarbiba-ar-nevalstiskajam-organizacijam
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Organizācijas, kas vēlas pievienoties memorandam, aicina 
iesniegt dokumentus līdz 3. martam.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/memorandspievienot  
 

RĪGAS DOMES MĀJAS LAPĀ VAR IZTEIKT VIEDOKLI 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTIEM 
 
Saistībā ar pagājušā gada novembrī pieņemto Pašvaldību 
likumu Rīgas domes mājas lapā riga.lv ir iespēja izteikt 
viedokli par domē sagatavotajiem saistošo noteikumu 
projektiem. 
 
Minimālais termiņš sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir 
divas nedēļas. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu 
projektu pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu 
projekta paskaidrojuma rakstā. Noteikumu projektus tālāk 
skatīs atbilstošajās domes nozaru komitejās un gala 
lēmumu pieņems Rīgas domes sēdē. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/omhv  
 

AICINA NVO PALĪDZĒT IZVEIDOT DIGITĀLO 
PRASMJU MĀCĪBU PROGRAMMU 
 
Biedrība "Riga TechGirls" ar Google.org palīdzību organizē 
digitālo prasmju mācību programmu NVO visā Eiropā. Lai 
izveidotu noderīgu mācību programmu, aicina NVO 
pārstāvjus aizpildīt anketu.  
 
Aptaujas ilgums ir aptuveni 20 minūtes, kurā būs iespēja 
dalīties ar savu pieredzi. Aptauja ir angļu valodā. 
 
Aptauja pieeja šeit: https://ej.uz/k6yn  
 

 
 

 
 
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. 
 

 

AICINĀM TELPU PIETEIKUMUS PARAKSTĪT 
ELEKTRONISKI!  

 
Šogad, ejot laikam 
līdzi, aicinām 

nevalstisko 
organizāciju 

pārstāvjus NVO 
nama telpu 

pieteikumus 
parakstīt ar 

elektronisko 
parakstu. Tāpat 
aicinām laicīgi 
pieteikt NVO nama 
telpas, tad 

parakstīt elektroniski telpu pieteikumus un nosūtīt uz e-
pastu: nvonams@riga.lv. Svarīgi, lai elektroniski 
parakstītie telpu pieteikumi NVO namā tiktu saņemti 
pirms plānotajiem pasākumiem! 
 

NVO NAMĀ – TIKAI BEZMAKSAS PASĀKUMI!  
 
Vēršam uzmanību, ka, rīkojot pasākumus un aktivitātes 
NVO namā, nav pieļaujams noteikt dalības maksu vai gūt 
ienākumus. Tātad - NVO organizētajiem pasākumiem NVO 
namā ir jābūt bez maksas! Tas noteikts Rīgas domes 
saistošajos noteikumos Nr. 132 (30.03.2022.) “Par 
pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības 
aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.  
 

____________________ 
 

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/ 

 

 

https://ej.uz/memorandspievienot
https://www.riga.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti
https://ej.uz/omhv
https://ej.uz/k6yn
mailto:nvonams@riga.lv
mailto:nvonams@riga.lv

