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Numurā lasiet:  

• Intervija ar biedrības “Sociālās inovācijas centrs” projektu vadītāju Ievu Miltiņu, 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 martā tika atklāta jauna izstāde 
“Cilvēktiesības saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu”, kuru organizē biedrība “Sociālās 
inovācijas centrs” . Biedrības darbības pamatmērķis ir 
virzīt sociālo inovāciju Latvijā un Baltijas jūras reģionā. 
Lai uzzinātu, ko nozīmē sociālā inovācija un iepazītos ar 
biedrības darbību plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” 
marta numurā aicinājām biedrības projektu vadītāju Ievu 
Miltiņu.   

Lūdzu īsumā pastāstiet, kas ir sociālā inovācija? 
Šis ir sarežģīts un reizē vienkāršs jautājums. Patiesība ir 
tāda, ka ikkatrs no mums ir sastapies ar sociālo inovāciju 
vismaz vairākas reizes mūžā, bet reti kurš labi izprot šī 
jēdziena nozīmi. Pat zinātniekiem pasaulē nav vienotas 
definīcijas, bet īsumā to iespējams skaidrot kā konkrētā vietā 
un laikā radītu, ieviestu jauninājumu, kas risina kādu 
sabiedrības vai tās grupas problēmu. Arvien vairāk cilvēki 
atpazīst sociālās uzņēmējdarbības jēdzienu - daudzi no 
šādiem uzņēmumiem ir sociālo inovāciju ieviesēji, bet tikpat 
labi tā var notikt arī valsts institūcijās, kopienā vai 
nevalstiskajās organizācijās.  
 
Kā un kāpēc radās 
biedrība “Sociālās 
inovācijas centrs”? Kādas 

ir galvenās biedrības darbības jomas?  
Diemžēl tās radīšanas brīdī nebiju vēl iesaistījusies, taču kolēģes saka, ka galvenā 
motivācija, to dibinot, esot bijusi tieši iespēja darīt kaut ko noderīgu sabiedrības labā un 
pašiem risināt izaicinājumus, kuru risināšanai citos sektoros būtu nepieciešams daudz ilgāks 
laiks. Savukārt, cauri gadiem un šobrīd mūsu organizācija darbojusies pamatā 
starptautiskajos projektos un galvenās tēmas ir bijušas saistītas ar sociālo uzņēmējdarbību, 
sabiedrības iesaisti un arī virkni aizraujošu sociālo inovāciju. Var teikt, ka galvenā darbības 
joma ir nevalstisko un citu organizāciju stiprināšana, radot jaunus risinājumus un pieejas 
darbam. 
 

INTERVIJA 

Biedrības “Sociālās inovācijas centrs” projektu vadītāja Ieva Miltiņa  
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Pastāstiet, par biedrības projektiem, notikumiem vai pasākumiem šo gadu laikā, par kuriem ir patiess prieks un 
gandarījums, ar kuriem lepojaties?  
Lai arī detaļās par pirmssākumiem labāk varēs pastāstīt Renāte Lukjanska, kas ir organizācijas vadītāja kopš tās 
dibināšanas, pēdējos padsmit gados “Sociālās inovācijas centrs” ir piedzīvojis daudz aizraujošu notikumu. Piemēram, 
savulaik piedalījāmies Latvijas sociālās uzņēmējdarbības likuma izveidē un tagad tas pastāv jau piecus gadus, atbalstot un 
veicinot tādu uzņēmumu darbību, kam rūp sabiedriskais labums. Es personīgi īpaši lepojos ar Sabiedrības integrācijas 

fonda atbalstītā projekta rezultātiem, kura ietvaros pagājušā gadā 
izstrādājām informatīvus materiālus un mājaslapu par sociālo inovāciju 
- esam pirmie Latvijā, kas vienkāršā valodā par šo komunicē ar plašāku 
sabiedrību.   
 
Kādi ir biedrības šī gada jeb tālākas nākotnes plāni, projekti?   
Šī brīža primārais uzdevums ir pabeigt projektu “CO-ART”. Tā ietvaros 
ir radītas 24 tiešsaistes izlaušanās istabas ar spēļošanas elementiem 
ar mērķi uzlabot jaunu kultūras un radošo industriju profesionāļu 
uzņēmējdarbības un digitālās prasmes. Šobrīd aktīvi strādājam pie šī 
ievērojamā darba izplatīšanas - aicinām ikvienu reģistrēties un 
izmēģināt vismaz vienu izlaušanās istabu mājaslapā co-art-hub.eu un 
tiem, kas meklē inovatīvas apmācību metodes, ielūkoties sagatavotajā 
rokasgrāmatā par šo metodiku. 
 
Savukārt, ilgtermiņā esam nospraudušas mērķi jaunajos projektos 
tiekties uz digitāli-
tehnoloģisko sociālo 

inovāciju, jeb “Tech For Good” un starpsektoru sadarbības veicināšanu 
kā Latvijā, tā Baltijas jūras reģiona valstīs. Īpaši interesējamies arī par 
iespējām tehnoloģiskajām inovācijām medicīnas jomā - tas gan ir lauciņš, 
kurā vēl daudz jāattīstās un jāmeklē partneri. 
  
Nupat NVO namā ir izstādīta jūsu organizācijas izstāde par nopietnu 
tēmu - cilvēktiesības saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu. Pastāstiet, kas tajā redzams un kāpēc to būtu jāapskata?  
 
Šī izstāde tika radīta projektā, kas tika ieplānots par godu šīs hartas 
desmitajai gadadienai, taču Covid ietekmē tas tika atcelts un spējām to 
realizēt vairākus gadus vēlāk. Kopumā tajā iespējams redzēt jauniešu 
interpretāciju par to, kā viņi saredz savas brīvības un tiesības, kuras kā 

privilēģiju gadu 
gaitā iedzīvotājiem 
nodrošina Eiropas 
Savienība - visu caur Pamattiesību hartas rindām. Sakritības pēc, 
pirmie pasākumi šim projektam sāka notikt pagājušā gada sākumā un 
tajā brīdī jautājums par brīvībām un tiesībām kļuva īpaši tuvs ļoti 
daudziem eiropiešiem (un jo īpaši Baltijas iedzīvotājiem) saistībā ar 
kara sākumu Ukrainā. Ja līdz šim daudziem no jauniešiem par šo bija 
maz izpratnes un viedokļu, tad pēc 2022. gada februāra mēs projektā 
“NICE: Nobody Ignores the Charter of the European Union” varējām 
apspriest demokrātijas un miera nozīmi ļoti personīgā kontekstā. 
 
Ja kādu ir ieinteresējusi biedrības “Sociālās  inovācijas centrs” 
darbība, kā var sazināties vai kur vislabāk meklēt informāciju par 
jūsu organizāciju?  
 
Noteikti iesakām apmeklēt mūsu mājaslapu - tajā pieejama visplašākā 
informācija par mūsu aktivitātēm un arī pamatinformācija par sociālo 
inovāciju latviešu valodā. Ja tomēr rodas kāds konkrēts piedāvājums, 

mēs vienmēr ļoti operatīvi atbildam arī uz e-pastu info@socialinnovation.lv! 
 
Noslēgumā - ko Jūs gribētu vēlēt kolēģiem – citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem?   
Es jau vairāk nekā 20 gadus esmu aktīvi iesaistīta nevalstiskajās organizācijās un no sirds ticu, ka tā ir vienreizēja iespēja 
mainīt cilvēku dzīves uz labāko pusi - katrai organizācijai un indivīdam savā veidā. Mūsu organizācijas vārdā novēlu daudz 
jauninājumu! Lai nebijušas idejas un inovatīvi risinājumi palīdz paveikt arvien vairāk labo darbiņu.  
 
Paldies par sarunu!   
Intervēja: NVO nama projektu vadītāja Zinta Gugane 

Pasākums Alsungā, Suitu klētī vietējiem aktīvistiem par 
sociālo uzņēmējdarbību kā labu rīku jauniešu uzņēmīguma 
veicināšanai (2022.gada jūnijs, projekts “INDIGISE”) 

Izlaušanās istabu prezentācijas pasākums LKA 
Nacionālas filmu skolas telpās (16.03.2023., 

projekts “CO-ART”) 

Dalība debatēs Romā par cilvēktiesību jautājumiem un 
Pamattiesību hartu (2022.gada marts, projekts “NICE”) 

 

https://co-art-hub.eu/
https://www.canva.com/design/DAFUpVv13t8/3LvkBD3-JO5dbbA0GVdkAg/view?utm_content=DAFUpVv13t8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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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.  
 
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.  
 
Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: 
https://ej.uz/fbnvokomun  
 
29. MARTS 
 

Trešdien, 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 lektore  
Jolanta Borīte,  Siguldas 
kultūras centra “Devons” 

direktore. Jolantai ir bagāta pieredze gan nacionāla, gan 
starptautiska līmeņa projektu vadīšanā. Labi pārzina gan 
pašvaldības, gan NVO darbības lauku. 
 
Nodarbības galvenais uzdevums ir iepazīstināt 
dalībniekus ar dizaina domāšanas metodi, kas palīdzētu 
veidot sistēmisku darba procesu, plānojot nākotnes idejas 
un projektus, ņemot vērā vietējās kopienas vajadzības un 
uz cilvēku orientētus risinājumus. Izstrādāt produktu vai 
pakalpojumu, kas atbilst potenciālo lietotāju vēlmēm un 
vajadzībām – tas ir viens no dizaina domāšanas 
pamatprincipiem. Turklāt šādu risinājumu meklēšana 
lietderīga ir gan pašvaldībās, gan NVO, gan ikviena 
cilvēka ikdienā. 
 

Semināra mērķis ir iepazīstināt NVO pārstāvjus  ar jaunu 
pieeju procesu vadībā - dizaina domāšanas metodi, ar 
radošām pieejām un iespēju izmantošanu kopienu 
radošuma potenciāla realizācijai.  
 
Semināra forma: ieskats dizaina domāšanas metodē un 
praktiska darbošanās grupās. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  
 
4. APRĪLIS 

 
Otrdien, 4. aprīlī no 
plkst. 14.00 līdz 15.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz 

tiešsaistes 
informatīvo semināru 
“Oficiālā elektroniskā 
adrese jeb e-adrese”.  
 
Semināru vadīs Ilona 
Bumbiere, Vides 
aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes 
pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas 
Pakalpojumu pārvaldības eksperte. 
 
Dalībnieki seminārā uzzinās par e-adreses nozīmi un 
ieguvumiem, kā arī par e-adreses izveidi, lietošanu un 
pilnvarošanu. Tiks sniegtas atbildes uz semināra 
dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.  
 
Semināra programmā:  

• Kas ir e-adrese?  

• Ieguvumi no e-adreses lietošanas; 

• E-adreses izveide, lietošana un pilnvarošana; 

• Informācijas un materiālu pieejamība par e-adresi. 
 
Līdz 29.  martam lūdzam iesūtīt interesējošos jautājumus 
uz e-pastu liene.priede@varam.gov.lv, lai atbildes varētu 
iekļaut prezentācijā. 
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  
 
5. APRĪLIS 
 

Trešdien, 5. aprīlī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz tiešsaistes 
semināru “Kā panākt, lai 
lasa: iedarbīgas preses 
relīzes un sociālo tīklu 
ieraksti”.  
 
Semināru vadīs Aiga 
Veckalne, valodniece, 

tulkotāja, redaktore, lektore. Vada seminārus un 
praktiskas nodarbības par rakstisko komunikāciju, 

GAIDĀMIE SEMINĀRI   

https://ej.uz/fbnvokomun
http://www.apkaimes.lv/
mailto:liene.priede@varam.gov.lv
http://www.apkaimes.lv/
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vienkāršo un vieglo valodu, latviešu valodu publiskajā 
runā, tipiskajām kļūdām un ieteikumiem lietišķajā 
sarakstē un dokumentos, elektroniskās sarakstes etiķeti 
latviešu un angļu valodā, kā arī konsultē uzņēmumus un 
NVO par valodas lietojumu.  
 
Semināra programmā:  

• Kā piesaistīt uzmanību – iedarbīga teksta struktūra; 

• Kā sagatavoties rakstīšanai; 

• Kā izvēlēties trāpīgus vārdus un iedarbīgus teikumus 
– copywriting principi; 

• Kā padarīt tekstu interesantu; 

• Kā veidot stāstu – stāstniecības pamatprincipi; 

• Kā uzrunāt un iesaistīt lasītāju; 

• Kā izvēlēties vislabāko aicinājumu rīkoties (Call to 
Action); 

• Kā iedarbīgi pārlasīt tekstu un dzēst lieko; 

• Būtiski jaunumi jeb neparastā rakursa meklēšana; 

• Preses relīzes struktūra un svarīgākie izveides 
principi; 

• Preses relīžu nosūtīšanu e-pastā; 

• Visbiežāk pieļautās kļūdas jeb kādēļ žurnālisti 
nelasa un neizmanto preses relīzes; 

• Kur atrast noderīgus materiālus; 

• Dažādu piemēru analīze; 

• Atbildes uz jautājumiem. 

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

 
Trešdien, 12. aprīlī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz semināru 
– nodarbību  
“Pasākumu veidošanas 
treniņš”. Nodarbība 
notiks klātienē, NVO 
namā.  
 
Nodarbību vadīs Guntis 
Trops, biedrības 

“Piedzīvojuma gars” projektu vadītājs un treneris, 
pasākumu režisors un vadītājs. Kopš pievienojies  
“Piedzīvojuma Gara” komandai Guntis saredz savās 
prasmēs lielu vērtību, jo zināšanas nodod jauniešiem un 
komandām caur pieredzes izglītību. 
 
Dalībnieki nodarbības gaitā izzinās metodes un tehnikas, 
kā veidot pasākuma scenāriju,  apzināties esošos 
resursus un kā efektīvi īstenot pasākumu. 
 
Nodarbības programmā:  

• Pasākuma koncepta un karkasa uzbūve; 

• Scenārija izveide savam iecerētam pasākumam; 

• Kā vadīt komandas darbu? 

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

19. APRĪLIS 
 

Trešdien, 19. aprīlī no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 
NVO nams aicina NVO 
pārstāvjus uz 
tiešsaistes semināru 

“Komunikācijas 
kampaņu ABC”.  
 
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 iepazīstināt ar komunikācijas 
kampaņu pamatprincipiem, kopīgo un atšķirībām, ja plāno 
gan organizācijas, gan arī projektu kampaņas. Lektore 
pastāstīs par t.s. komunikācijas kampaņu plānošanas 
ābeci, sniedzot arī padomus, kādēļ būtiska ilgtermiņa 
komunikācijas aktivitāšu plānošana.  
 
Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos būs 
pieejama interneta vietnē www.apkaimes.lv  
 
 
 
 
 
28. MARTĀ NOTIKS NVO KONSULTĀCIJU DIENA  

 
Otrdien, 28. martā 
no plkst. 14.00 līdz 
19.00, Rīgas NVO – 
biedrību un 
nodibinājumu – 
pārstāvjus laipni 
aicinām apmeklēt 
bezmaksas NVO 
konsultāciju dienu, 
lai saņemtu 
padomus un 
atbalstu savām 

organizācijām 
svarīgos 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,  NVO 
juridiskie jautājumi un NVO publicitāte.  
  
Par grāmatvedības jautājumiem konsultēs 
grāmatvedības un nodokļu konsultante Jadviga Neilande.   
Juridiskos jautājumos atbildes sniegs tiesību zinātņu 
doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, 
mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite. 
 

PASĀKUMI  NVO NAMĀ  

http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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Par publicitātes un komunikācijas jautājumiem konsultēs 
komunikācijas profesionāle, uzņēmuma “C SMART” 
vadītāja, mācībspēks Latvijas augstskolās Kristīne 
Tjarve.  
 
Aicinām konsultāciju dienai iepriekš reģistrēties, 
atverot saiti: https://ej.uz/konsultdiena 
 
Laipni aicinām NVO izmantot šo iespēju un pieteikties 
bezmaksas konsultācijām, lai rastu atbildes uz aktuāliem 
jautājumiem un padomus tālākai darbībai. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/8hkw 
 
LIELDIENU DEKORĒŠANAS MEISTARKLASES 
 
Radošā biedrība “Maare” 24., 25., 31. martā un 1. aprīlī 
no plkst. 12.00 līdz 19.00 NVO namā mazajiem 
rīdziniekiem rīkos Lieldienu dekorēšanas 
meistarklases.  
 
Bērni laipni aicināti! Plašāka informācija sekos!  
 
LATVIJAS FOKLORAS BIEDRĪBA RĪKO TRADĪCIJU 
SKOLU 
 
“Latvijas Folkloras biedrība” organizē Tradīciju 
skolu, lai veicinātu plašākas sabiedrības informētības 
līmeni par tautas tradīcijām. Trešā nodarbība 
norisināsies NVO namā, 25. 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 
vadīs folkloras kopu vadītāji un citi nozares speciālisti. 
 
Plašāka informācija: http://www.folklorasbiedriba.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 21., 25. un 27. 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=show
page&pid=1342 
 
FINĀLSACENSĪBAS DAMBRETĒ   
 
Biedrība “Latvijas Speciālā Olimpiāde” 23. martā no 
plkst. 10.00 līdz 14.00 NVO namā rīkos republikas 
finālsacensības dambretē. Sacensības norises gaita 
ir komandu spēles savā starpā, lai noskaidrotu 
labāko. 

LATVIJAS SENIORU ŠAHA ČEMPIONĀTS 
 
Biedrība “Rīgas Sporta Veterānu klubs” 1. un 2. aprīlī 
NVO namā noskaidros labākos senioru šaha 
spēlētājus Latvijas senioru individuālajā šaha 
čempionātā.  
 
LĪDZDALĪBAS BUDŽETA IDEJU IZSTRĀDES 
DARBNĪCA  
 
Rīga aicina uz līdzdalības budžeta ideju izstrādes 
darbnīcu trešdien, 5. aprīlī, no plkst. 17.30 līdz 20.30 
NVO namā.  
 
Darbnīcas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar galvenajiem 
līdzdalības budžeta konkursa un ideju pieteikumu 
sagatavošanas nosacījumiem. Pasākumā varēs uzzināt, 
kas jāņem vērā, izstrādājot ideju un sagatavojot 
pieteikumu, un kā aizpildīt idejas izmaksu tāmi. 
 
Vairāk informācijas par līdzdalības budžeta ideju 
konkursu www.riga.lv 
 
VISPASAULES CIRKA DIENAI VELTĪTA 
LABDARĪBAS IZRĀDE 
 

Biedrība “Cirka mākslinieku 
asociācija” 15. aprīlī plkst. 
14.00 NVO nama zālē aicina 
lielus un mazus rīdziniekus uz 
labdarības pasākumu “Atkal 
kopā draugu lokā”.  
 
Pasākums noritēs Pasaules 
Cirka dienas svētku ietvaros. 
“Cirka mākslinieku asociācija” 
kopš 2005. gada ir aktīvi 
iesaistījusi gan cirka mākslas 
cienītājus, gan Latvijas 

profesionālos māksliniekus un jauniešu cirka studijas 
vienotā pasākumā: skatē, konkursā, meistardarbnīcās. 
Pasākums “Atkal kopā draugu lokā” tiek plānots kā 
izrāde-konkurss, kurā iespējams piedalīties gan 
individuāliem izpildītājiem, gan cirka grupām, gan veidojot 
atsevišķus cirka numurus, gan – visa studijas kolektīva 
teatralizētas miniatūrizrādes.  
 
Ieeja brīva. Visi interesenti laipni aicināti! 
 
BIEDRĪBA “LIVEINTEGRO” TURPINA NODARBĪBAS 
JAUNIEŠIEM UN BĒRNIEM  
 
Biedrība “LiveIntegro” turpina rīkot izglītojošas un 
radošas nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašam 
vajadzībām.  
 
Nākamās tikšanās NVO namā notiks 1., 8. un 15. aprīlī, 
tajās projekta dalībnieki varēs piedalīties mākslas 
terapijas, atmiņas attīstības, teātra un citās nodarbībās. 
 
Informācijai: 
https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/  

https://ej.uz/konsultdiena
https://ej.uz/8hkw
http://www.folklorasbiedriba.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.riga.lv/?fbclid=IwAR3e5zhxwaQfrPnB30BT4qoFSeZwobNB1SE0INFhS6Q7q3MokKTi1Cd0F2g
https://www.facebook.com/YouthParaSportsLV/
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KRĀŠŅA BULGĀRU TRADICIONĀLO TAUTASTĒRPU 
UN ROKDARBU IZSTĀDE 
 

NVO nama 1. stāva 
gaitenī līdz 31. 

martam 
apmeklētājus priecē 
krāšņa bulgāru 

tradicionālo 
tautastērpu un 
rokdarbu izstāde. 
Izstāde tapusi ar 
“Kirila un Metodija” 

Latvijas bulgāru kultūras biedrības gādību.  
 
Bulgāru autentiskie tautastērpi atspoguļo tautas 
savdabību, tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi. 
Nacionālo tērpu raksturo dekoratīvo elementu un 
ornamentu pārpilnība. Izstādē ir skatāmi tautastērpi, 
izšuvumi, tamborējumi un austi audumi.   
  
IZSTĀDE PAR EIROPAS SAVIENĪBAS 
PAMATTIESĪBĀM UN TO IETEKMI UZ IEDZĪVOTĀJU 
IKDIENU 
 

NVO namā 2. stāva 
gaitenī līdz 6. aprīlim  
ir iespējams aplūkot 

izstādi 
“Cilvēktiesības 

saskaņā ar Eiropas 
Savienības 

Pamattiesību hartu”. 
Tajā jaunieši no 
Latvijas, Lietuvas un 
Itālijas fotogrāfijās 

iemūžinājuši savu izpratni par šī nozīmīgā dokumenta 
aspektiem. Izstādē atspoguļojas ES ievērojamā loma 
ikkatra tās iedzīvotāja tiesību un brīvību izveidē.  
 
Izstādi organizē biedrība “Sociālās inovācijas centrs” 
projekta “NICE: Nobody Ignores Charter of European 
Union” ietvaros.   
 
Ieeja izstādēs ir brīva. Laipni aicinām visus 
interesentus!   
 
 
 
 
 
ATSKATS NVO NAMA DARBĪBĀ FEBRUĀRĪ  
 
NVO namā februārī notikuši 260 NVO rīkoti pasākumi 
ar 3305 dalībniekiem, tai skaitā 54 pasākumi ar 978 
dalībniekiem E. Smiļģa ielā un 2 pasākumi ar 16 
dalībniekiem Daugavpils ielā.  
 
Noorganizēti 4 tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 
229 NVO pārstāvji. Tēmu loks skāra aktuālos NVO 
grāmatvedības un nodokļu jautājumus, digitālās 
komunikācijas tendences 2023. gadā populārākajās 

sociālo mediju platformās, kā arī - elektroniskās saziņas 
pamatprasības  un elektroniskos dokumentus.    
 
Izskatīti un apstiprināti 85 pieteikumi telpu un 
aprīkojuma lietošanai. 
 
Ar mazu un lielu mākslinieku gādību NVO nama 2. stāvā 
bija skatāma biedrības “Maare” radošo darbu izstāde 
“Sapņu mākoņi”.   
 
Lai radītu svētku sajūtu un veicinātu bērnu interesi un 
vēlmi piedalīties interešu izglītības pulciņos, biedrība 
“Esi labs!” rīkoja ziemas koncertu “Spogulīt, 
spogulīt…”, kurā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku.    
 

No sirds uz sirdi – 
februārī  biedrība 
“Tīne” aicināja uz 
otro tikšanos 
ukraiņus, kas 
apmetušies uz 
dzīvi Latvijā. 
Tikšanās - 
seminārs raisīja 

lielu interesi to ukraiņu vidū, kas vēlas uzsākt 
uzņēmējdarbību Latvijā, kā arī  izprast nodokļu un 
grāmatvedības sistēmu.  
 
Februārī, biedrības “Piedzīvojuma gars” aicināti, 
devāmies pie Rīgas Rīgas Valsts Klasiskās 
ģimnāzijas jauniešiem, lai runātu par jauniešiem un 
telpām, līdzdalību un, protams, NVO namu.  
 
 
 
 
 
 
INVALĪDU UN VIŅU DRAUGU APVIENĪBA APEIRONS 
LAIŽ KLAJĀ JAUNU RAIDĪJUMU “PĀREJA” 
 

Invalīdu un viņu 
draugu apvienība 
“Apeirons” marta vidū 
skatītājiem nodeva 
jaunu raidījumu 
“Pāreja”, lai radošā un 

aizraujošā veidā parādītu sabiedrības dažādību un 
rosinātu ikvienu paskatīties uz notikumiem un lietām 
no cita skatupunkta.  
 
Raidījuma jaunā epizode būs skatāma katra mēneša 
trešajā trešdienā līdz pat 15. novembrim.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/wvjn  
 
ZEMES STUNDA 2023 
 
Zemes stunda 2023. gadā norisināsies 25. martā 
plkst. 20.30, kad ikviens iedzīvotājs, pašvaldība, 
uzņēmums vai organizācija ir aicināta veltīt vienu 
stundu Zemei.  

NVO  ZIŅAS    

ATSKATS NOTIKUMOS  

https://ej.uz/wvjn
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Tas ir brīdis, kad cilvēki visā pasaulē simboliski izslēdz 
gaismas uz vienu stundu, lai kopā radītu retu vienotības 
brīdi, kas apvieno pasauli, izgaismojot dabas izzušanas 
un klimata krīzi globālā mērogā un iedvesmojot arī citus 
rīkoties un iestāties par steidzamām pārmaiņām. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/599v  
 
AICINA UZ IZSTĀDI “ČIEKURKALNA STĀSTI” 

 
Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Čiekurkalna filiālbibliotēkas 
izstāžu zālē līdz 22. aprīlim ir 
skatāma fotogrāfiju izstāde 
“Čiekurkalna stāsti”. 
Projektu īsteno biedrība 
“Esi radošs!” 

“Čiekurkalna stāsti” ir 
fotogrāfijas autorprojektu 
darbnīca vairāku mēnešu 
garumā. Tajā Čiekurkalna 
apkaimi caur fotogrāfiju 
iepazina vidēji 15 dalībnieki. 

Tie ir Čiekurkalna apkaimes iedzīvotāji, cilvēki no Rīgas 
un Latvijas, kuriem interesē fotogrāfija un Čiekurkalns, kā 
arī FREE RIGA Dzīves kvalitātes institūta Viskaļu ielā 36a 
rezidenti.  

Plašāka informācija: https://ej.uz/zkbw  
 
BIEDRĪBA “SKALBES” UZSĀK PROJEKTU, 
SNIEDZOT PSIHOLOĢISKU ATBALSTU PERSONĀM, 
KURU TUVINIEKIEM DIAGNOSTICĒTA 
ONKOLOĢISKA SASLIMŠANA 
 
Cīņa ar onkoloģiskām saslimšanām var būt ilga un 
prasīt daudz spēka, tādēļ Krīžu un konsultāciju centrs 
“Skalbes” Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas 
programmas ietvaros pilngadīgām personām, kuru 
tuviniekam ir diagnosticēta onkoloģiska saslimšana 
un kuras ir deklarētas Rīgā, nodrošinās iespēju 
apmeklēt bezmaksas psihologa konsultācijas un 
saņemt šajā situācijā tik ļoti nepieciešamo 
psihoemocionālo atbalstu. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/j8op  
 
SARKANDAUGAVĀ IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI 
PIEDALĪTIES LIELFORMĀTA MOZAĪKAS 
VEIDOŠANĀ 
 
Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina ikvienu 
interesentu Sarkandaugavas pamatskolā piedalīties 
kolektīva mākslas darba – “Sarkandaugavas simbolu 
mozaīka” – kopradē. 25. martā Sarkandaugavas 
pamatskolā noritēs ceturtā mozaīkas veidošanas 
darbnīca.   
 
Lielformāta mozaīkā tiks attēlotas Sarkandaugavas 
cēlākās un atpazīstamākās ēkas: Kristus Karaļa Romas 

katoļu baznīca, Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā 
baznīca, Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīca, 
LNVM “Dauderi”, kultūras nams “Draudzība”, dzelzceļa 
stacijas “Sarkandaugava” ēka, AS “RER” tornis.  
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/ubd2   
 
 
 
 
 
 
NVO PIEEJAMS LĪDZFINANSĒJUMS DALĪBAI 
ĀRVALSTU FONDU PROJEKTOS 
 
Lai atbalstītu Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) 
ārvalstu fondu finansēto projektu īstenošanai, kas 
vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības 
attīstību, Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis 
atklātu pieteikumu konkursu programmā 
"Līdzfinansējuma programma".  
 
Līdzfinansējums tiks piešķirts NVO projektiem, kuru 
mērķis ir veicināt interešu pārstāvību, pilsonisko 
līdzdalību un demokrātiju, cilvēktiesību, tai skaitā bērnu 
tiesību aizsardzību, dažādību un iekļaušanos, izglītības 
attīstību, ar sociālo palīdzību, vardarbības mazināšanu, 
kultūru,  jaunatni vai migrāciju saistītu jautājumu 
risināšanu.  
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir ne 
vēlāk kā līdz 2023. gada 4. aprīļa plkst. 17.00. 
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/4iqm 
 
“ERASMUS+” JAUNATNES JOMAS PROJEKTU 
KONKURSI  

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra  
informē, ka Eiropas 
Komisija ir izsludinājusi 
2023. gada programmas 
“Erasmus+“ projektu 

konkursus. 
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 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,  

PROJEKTU KONKURSI    

https://ej.uz/599v
https://ej.uz/zkbw
https://ej.uz/j8op
https://ej.uz/ubd2
https://ej.uz/4iqm
https://jaunatne.gov.lv/
https://jaunatne.gov.lv/
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sadarbības partnerības  un maza mēroga 
partnerības projektus). 

 
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicina sazināties ar 
ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākajiem 
ekspertiem. 
 
AICINA RĪGAS UN RĪGAS REĢIONA 
ORGANIZĀCIJAS PIETEIKTIES ATTĪSTĪBAS 
ATBALSTA PROGRAMMAI 

 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pieteikties 
atbalstam Rīgas un Rīgas reģiona organizācijas, 
kuras darbojas ar mazākumtautību pārstāvjiem.  
 
Organizācijām ir pieejams atbalsts organizācijas darbības 
plānu un/vai stratēģiju sasniegšanai: finansējums 
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;   aptauju izveidei 
un aktivitātēm turpmākās darbības plānošanai un 
stratēģiju izstrādei.  

 
Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 

3.aprīlim, aizpildot anketu šeit.  

  
Plašāka informācija: https://ej.uz/x24u 
 
 
 
 
 
 
RĪGAS NVO AICINĀTAS PIETEIKTIES DALĪBAI 
SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS 
PADOMĒ 
 

Rīgas 
nevalstiskās 

organizācijas  
līdz 29. 

martam 
aicinātas 

pieteikt 
pārstāvjus 
vēlēšanām 

uz 
Pašvaldības 

un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda 
padomes locekļu vietām. 
 
2022. gadā Memoranda padomē iesaistīto organizāciju 
pārstāvjiem nepastarpināti un nereti kā pirmajiem bija 
iespēja uzzināt par dažādām ar Rīgas pašvaldību 
saistītām aktualitātēm, uzklausīt nozaru komiteju vadītāju 
komentārus, aktīvi diskutēt un izteikt savu viedokli.  
 
Nevalstisko organizāciju pārstāvju kandidātu – fizisku 
personu dalībai padomē var pieteikt jebkura biedrība vai 
nodibinājums, kas ir parakstījusi sadarbības memorandu.  
 
Sīkāka informācija un dokumenti pieejama riga.lv. 
 

RĪGA AICINA APKAIMJU BIEDRĪBAS PIETEIKTIES 
PAŠVALDĪBAS ATBALSTAM 
 
Rīgas pašvaldība jau trešo gadu aicina apkaimju 
attīstības biedrības pieteikties finansiālam atbalstam, 
šogad dubultojot kopējo šim mērķim paredzēto 
finansējumu un tam paredzot līdz 50 000 eiro. 
 
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt biedrību 
darbību, stiprināt to kapacitāti un veicināt sadarbību ar 
pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas 
apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par 
pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un 
publisko teritoriju labiekārtošanu. 
 
Apkaimju attīstības biedrībām iespējams pieteikties 
atbalstam līdz 5. aprīlim.  
 
Plašāka informācija: apkaimes.lv 
 
NO 2023. GADA E-ADRESE JURIDISKAJĀM 
PERSONĀM IR OBLIGĀTA 
 
Vēršam uzmanību, ka visām juridiskajām personām 
no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana ir 
obligāta, tātad, arī nevalstiskajām organizācijām – 
biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un 
reliģiskajām organizācijām.  
 
E-adrese juridiskajām personām – komersantiem, 
biedrībām, nodibinājumiem, nevalstiskajām 
organizācijām – nodrošina ne tikai iespēju jebkurā laikā 
un vietā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, bet 
arī pieteikt virkni dažādu pakalpojumu, reģistrēt 
uzņēmumu, pieprasīt un saņemt saimnieciskajai darbībai 
nepieciešamās licences un atļaujas, nosūtīt iesniegumus 
un rēķinus, veikt darījumus un saņemt iestāžu lēmumu 
izrakstus utt. 
 
Informācija par e-adreses izveidi pieejama šeit.  
 
REĢISTRĒJIES KONFERENCEI “KOPĀ ZAĻAI 
IZAUGSMEI”! 
 
Vides un klimata atbalsta jomu pārstāvošās 
organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, NVO 
pārstāvji un citi interesenti ir aicināti reģistrēties 
dalībai tiešsaistē š.g. 23. martā Norvēģijas grantu 
Vides un klimata programmas vidusposma 
konferencē “Kopā zaļai izaugsmei”! 
 
Reģistrējies līdz 21. martam šeit: 
https://www.mittoevents.com/LV-CLIMATE/registeronline   
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
sadarbībā ar Norvēģijas vides aģentūru rīko konferenci, 
lai ikvienam interesentam būtu iespēja uzzināt par līdz 
šim programmā paveikto ceļā uz zaļu izaugsmi Latvijā!  
 
Plašāka informācija:  https://ej.uz/e5dg 
 
 

NODERĪGI NVO   

http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
https://docs.google.com/forms/d/1LLvIA033nND1HT1KYcCwdb3-Mbycy2Qi_lsKu_6egEg/edit
https://www.riga.lv/lv/rigas-domes-un-nevalstisko-organizaciju-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padome
https://apkaimes.lv/
https://latvija.lv/lv/BUJEadrese
https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/
https://www.mittoevents.com/LV-CLIMATE/registeronline
https://ej.uz/e5dg
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SŪTIET ZIŅAS PAR NVO JAUNUMIEM UN PASĀKUMIEM! 
 
Lai plašāk popularizētu Rīgas NVO darbus, pasākumus vai panākumus, 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. 
 

 
NVO PASĀKUMU RĪKOŠANAI – TELPA BOLDERĀJĀ 

 
NVO pasākumu rīkošanai  Rīgā bez maksas ir pieejamas 
vairākas telpas: NVO namā - Ieriķu ielā 43a, E.Smiļģa ielā 
46, Daugavpils ielā 31 un Gobas ielā 6a.   
 
Šoreiz iepazīstinām ar piedāvājumu Bolderājā, Gobas 
ielā 6a (Apkaimju iedzīvotāju centra Bolderājas 
punktā) - 1. stāvā NVO pārstāvjus gaidīs gaiša un 
mājīga sanāksmju telpa (platība – 20 m2). Telpa ir 
pieejama darba dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00, 
sestdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 līdz 
20.00.  
 
Sanāksmju telpā var uzņemt līdz 15 dalībniekiem. NVO 
aicinātās nākt un darboties - rīkot sanāksmes, darba 
grupas, apspriedes, apmācības, mēģinājumus, radošās 
darbnīcas, individuālas tikšanās un galvenais – 
biedroties! Īpaši šo iespēju izmantot aicinām tuvējo 
apkaimju NVO, kas darbojas Bolderājā, Buļļos, 
Daugavgrīvā, Kleistos, Voleros un Spilvē.  
 
Pieteikt telpu Gobas ielā var ērti un vienkārši, aizpildot 
telpu pieteikumu elektroniski: 
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/    
 

Lūdzam telpu rezervāciju veikt laicīgi – noteikumi paredz, ka pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pasākuma.   
 

____________________ 
 

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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