
Zināmi rezultāti sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu 

konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 

2023.gadā 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju 

iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības 

integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu 

atbalstu saņem 14 projekti par kopējo summu 29 544,39 EUR, tajā skaitā 

pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 9 projekti, sociālās 

integrācijas veicināšanas jomā – 2 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas 

diskriminācijas novēršanas jomā – 2 projekti (viena projekta joma tika precizēta) un 

brīvprātīgā darba attīstības jomā – 1 projekts. 

Atbalstīto projekta ietvaros plānots rīkot izglītojošas, izzinošas un saliedējošas 

aktivitātes dažādām grupām: pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem, 

sociālās aprūpes centra iemītniekiem un apkaimju iedzīvotājiem, veicinot piederības 

sajūtas veicināšanu pilsētai, sekmējot starpkultūru dialogu un sociālo integrāciju, kā arī 

attīstot brīvprātīgo darbu Rīgā. Projektu īstenošanas rezultātā pirmsskolas izglītības 

audzēkņiem tiks paplašināts redzesloks par patriotismu, līdzdalību savā apkaimē, 

latviešu kultūru un starpkultūru dialogu. Skolēni gūs ieskatu par ēdināšanas 

uzņēmumu ikdienas darbu, izveidos Latvijas karti 3D formātā un Rīgas kontūrkarti ar 

iepazītajiem arhitektūras pieminekļiem un pasākumu norises vietām, atzīmēs 4.maija 

svētkus, izveidos digitālo vārdnīcu sadarbībā ar Ķengaraga apkaimes iedzīvotājiem, 

izpētīs Torņakalna apkaimi, veicinās starpkultūru dialogu Sarkandaugavā, uzlabos 

zināšanas informācijprātībā un medijprātībā, kā arī īstenos brīvprātīgā darba aktivitātes 

Daugavgrīvā. Turklāt, sociālās aprūpes centra iemītniekiem tiks organizētas dažādas 

brīva laika pavadīšanas aktivitātes. 

Pavisam konkursā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi par kopējo summu 34310,48 

EUR. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā 

iesniegti 12 projekti, sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā - 4 projekti, 

iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 1 

projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 1 projekts. Administratīvu kritēriju dēļ 

tika noraidīti 2 projektu pieteikumi un vēl divi projektu pieteikumi tika noraidīti 

kvalitatīvās vērtēšanas rezultātā. 

N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

no RD 

pieprasītā 

summa 

Īstenošanas 

datumi 

1.joma - Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība 

1. 

Rīgas 173. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 

Nepaliec malā! 1926,88 
05.03.2023.-

21.11.2023. 



2. 

Rīgas Centrālā 

bibliotēka 

Prātīgs skolēns informācijas 

plašumos 
2500,00 

01.03.2023.-

30.11.2023. 

3. Rīgas 85.pamatskola Rīdzinieka kultūrkarte 2205,00 
01.03.2023.-

30.11.2023. 

4. 

Pārdaugavas bērnu un 

jauniešu centrs 

“Altona” 

Mūsu Torņakalns 2500,00 
27.02.2023.-

30.11.2023. 

5. 

Pārdaugavas Mūzikas 

un mākslas skola 

Pasaku tautas varoņi atdzīvojas 

21. gadsimta bērnu mūzikā un 

mākslas darbos 

2495,76 
27.02.2023.-

30.11.2023. 

6. 

Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Pūcīte” 

Dažādībā ir skaistums – 

vienotībā spēks! 
2500,00 

28.02.2023.-

28.11.2023. 

7. Rīgas 33.vidusskola Latvija – Tevi pazīstu un mīlu! 502,71 
27.02.2023.-

18.11.2023. 

8. 

Rīgas Bolderājas 

Jaunā pamatskola 

Darbojamies un svinam 

Latvijas svētkus kopā  
1258,91 

03.04.2023.-

15.05.2023. 

9. 

Bērnu un jauniešu 

centrs “Laimīte” 
Kopā valsts svētkos 2277,73 

01.09.2023.-

30.11.2023. 

2.joma - Sociālās integrācijas veicināšana 

10. 

Rīgas sociālās aprūpes 

centrs “Mežciems” 

Jokojam, uzdziedam, gardi 

ceļojam! 
2491,00 

01.03.2023.-

15.11.2023. 

11. Rīgas 3.pamatskola Vēlos vairāk! 1459,26 
06.03.2023.-

24.11.2023. 

3.joma - Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana 

12. 

Rīgas 110. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 

Īss ceļvedis jauniem draugiem 

pa skaistu Rīgu  
2500,00 

27.02.2023.-

30.11.2023. 

13. 

Latgales priekšpilsētas 

mūzikas un mākslas 

skola 

Skaisti dziedi lakstīgala 2431,00 

03.03.2023.-

30.11.2023. 

4.joma – Brīvprātīgā darba attīstība 

14. 
Rīgas Daugavgrīvas 

pamatskola 
Nāc un dari! 2496,00 

01.03.2023.-

30.11.2023. 

 

 

 

 



 

 


