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Numurā lasiet:  

 Intervija ar biedrības „Tīne” vadītāju Ivetu Pokromoviču, 1. - 3. lpp.  

 Atskats notikušajos pasākumos,  3. - 4 lpp.  

 Gaidāmie semināri, aktualitātes NVO namā, 4.- 6. lpp. 

 Aktuāli NVO, izsludinātie projektu konkursi, 6. - 8. lpp. 
 
 

 

 

Marta sākumā NVO namā notika NVO sadraudzības un tīklošanās pasākums, 

kurā piedalījās biedrības „Tīne” pārstāves. „Tīne” dibināta, lai apvienotu 

enerģiskas sievietes, kas vēlas aktīvi darboties uzņēmējdarbībā, apmainītos ar 

informāciju, pieredzi un atbalstītu viena otru gan praktiski, gan morāli. Lai 

iepazītu biedrības darbību plašāk, marta numurā uz sarunu aicinām biedrības 

„Tīne” vadītāju Ivetu Pokromoviču. 

 

„Tīne” – kādēļ biedrībai dots šāds nosaukums?  

Meklējot biedrības nosaukumu, ilgi diskutējām, vēlējāmies to īsu, “stipru” un 

latvisku. Vārdam “tīne” ir divas nozīmes. Tīne ir pusaudze, kas ir izaicinoša, 

mēģina pārkāpt robežas. Tīne ir arī liels koka trauks ar vāku. Mēs sevi 

asociējam ar zināšanu trauku sievietēm, kas, savukārt, ir kā pusaugu tīnes - 

gatavas lēkt, peldēt un izdzīvot uzņēmējdarbības jūrā. 

 

Biedrība „Tīne” darbojas kopš 2008. gada septembra, nākamais būs 10 gadu jubilejas gads. Kā biedrībai klājies šajā laikā?  

Kā jebkurai biedrībai, arī mēs esam izdzīvojuši savus kāpumus un kritumus, bet esam spītīgi turējušies pretī dzestrajam dzīves 

vējam. Tas laikam tāpēc, ka “Tīnes” ir meitenes ar ļoti “stipru dzīvesziņu un mugurkaulu”, ko grūti saliekt vai salauzt. Latviešu 

sievietes ir ne tikai skaistas ārēji, bet kopā ar ārējo skaistumu mums daba šūpulī ir ielikusi iekšējo skaistumu un harizmu.  

 

Biedrība īstenojusi vairākus projektus, lai palīdzētu sievietēm pārvarēt grūtos bezdarba brīžus, piedāvājot ieskrējiena ceļo 

jaunam lidojumam - uzņēmējdarbībai. “12 soļi pretim veiksmīgam biznesam”- ar Rīgas domes finansiālu atbalstu mēs 

iedrošinājām rīdzinieces sākt pašām savu biznesu. Iespēju apmeklēt bezmaksas nodarbības izcīnīja 35 rīdzinieces – galvenokārt 

māmiņas, kas atradās bērna kopšanas atvaļinājumā, un sievietes, kas darbu zaudējušas štatu samazināšanas rezultātā. 

“Diskusiju cikls topošajām uzņēmējām 50+” - projekta mērķis bija sniegt informatīvo un emocionālo atbalstu, kā arī papildus 

motivāciju 20 rīdziniecēm, kuras vēlējās realizēt savu biznesa ideju, bet kurām pietrūkst zināšanu, pieredzes un atbalsta. 

Īstenojām arī projektu „Iesaisties un atver ceļu nākotnei!” rīdziniecēm – cittautietēm, kurām latviešu valodā uzsākt savu 

uzņēmējdarbību ir daudz grūtāk. Tāpēc tapa ideja par šādu projektu, kurā tika apgūtas zināšanas un prasmes par biznesa 

Intervija 

Biedrības „Tīne” vadītāja Iveta Pokromoviča 

  

http://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/l/liels
http://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/k/koka
http://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/t/trauks
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uzsākšanu, grāmatvedību, pārdošanu internetā. Tika apgūti arī dažādi rokdarbu veidi  - filcēšana, stikla apgleznošana, 

dekupāža.  

Kāda veida atbalstu sievietes var saņemt „Tīnē”? Kādus 

pasākumus un aktivitātes rīkojat?  

Mums ir daudz un dažādu pasākumu, kas nu jau 

iedibināti kā tradīcijas:  tematiskās sestdienu brokastis, 

tirdzniecības misijas, ekskursijas pie citām sievietēm - 

uzņēmējām, nometnes. Ko sievietes iegūst, iestājoties 

biedrībā “Tīne”? Morālu un intelektuālu atbalstu, 

savstarpējas atlaides, noderīgus kontaktus, pieeju 

materiāliem no iepriekšējām diskusijām, bezmaksas 

reklāmu "Tīnes" un lielā daļā mūsu biedru mājaslapās, 

mentoringa iespējas jeb “savu biznesa eņģeli”, kopīgi 

piedalīties izstādēs un dažādās tirdzniecības aktivitātēs.  

 

Mūsu galvenie darbības virzieni -  

 Jaunas uzņēmēju paaudzes veidošana. Arvien palielinās to sieviešu - uzņēmēju skaits, kuras savu uzņēmējdarbību 

uzsākušas pēc bērnu piedzimšanas, kas ir bijis tiešs pamudinājums sava biznesa uzsākšanai. Tā ir pavisam jauna 

uzņēmēju paaudze ar tikai sev raksturīgām vērtībām, interesēm, spējām. 

 Latvijas uzņēmēju profesionālās izaugsmes veicināšana. Organizējot diskusijas, esam iecerējušas bagātināt pieejamo 

informāciju ar biznesa vidē atzītu lektoru un veiksmīgu uzņēmēju piedalīšanos, tādējādi veicinot biedrības dalībnieku 

profesionālo attīstību. 

 Pozitīva piemēra demonstrēšana biznesa vidē. Līdzšinējā pieredze liecina, ka sievietēm ir mazliet citādāka biznesa 

domāšana nekā vīriešiem un viņas ir ne vien uzņēmīgas, zinošas un zinātkāras, bet arī savstarpēji izpalīdzīgas. Šāda 

atmosfēra kaut vai tikai vienas organizācijas ietvaros būtu pozitīvs piemērs Latvijas biznesa vidē, kas tomēr vairumam 

asociējas ar vīriešu privilēģiju. 

 Jauno māmiņu uzņēmējdarbības veicināšana, iekļaujoties biznesa vidē. Darbojoties organizācijas ietvaros, mums ir 

lielākas iespējas izmantot dažādus atbalsta veidus, uzrunāt potenciālas māmiņas - uzņēmējas, iedrošināt un 

demonstrēt pozitīvus piemērus, paplašinot 

savu biedru loku.  

 Valsts atbalsta mazā un vidējā biznesa 

attīstībai veicināšana. Biedrība “Tīne” ar laiku 

varētu kļūt par spēcīgu lobiju māmiņu - 

uzņēmēju interešu aizstāvībai valsts 

institūcijās, vēršoties pie likumdevēja ar savām 

idejām un ierosinājumiem biznesa attīstības 

veicināšanai. 

 Filantropijas attīstības sekmēšana. Biedrība 

organizē regulāras diskusijas, pieredzes 

apmaiņas un motivācijas tikšanās, kas notiek 

reizi mēnesī. Biedrības biedri piedalās šo 

pasākumu organizēšanā un vadīšanā, 

nesaņemot par to atalgojumu. 

 

 

 

Attēls no biedrības “Tīne” arhīva 

  

Attēls no biedrības “Tīne” arhīva 
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   Atskats notikumos 

 

Kā sievietes iesaistās „Tīnes” darbībā?  Cik daudz biedru darbojās biedrības rindās?  

Biedrības darbība ir balstīta uz brīvprātības principiem, vēlmi palīdzēt citiem un kopā paveikt ko nozīmīgu. Šobrīd biedrībā 

“Tīne” ir 9 biedri, taču domubiedru un draugu grupa, kas apmeklē mūsu pasākumus ir krietni lielāka. Mums ir sava mājaslapa 

www.tine.lv , esam izveidojušas domubiedru grupas sociālajos medijos - gan draugiem.lv, gan facebook.com.  

 

NVO nama kolektīvs Jums un Jūsu biedrības dalībniecēm izsaka vissirsnīgāko pateicību par atsaucību un piedalīšanos 

dažādos pasākumos. Vai bieži nākas piedalīties plašos pasākumos?  

Mēs esam atvērta, uz sadarbību vērsta organizācija, aktīvi piedalāmies dažādos pasākumos. Sadarbojamies ar dažādu novadu 

uzņēmēju biedrībām, draudzējamies ar jauniešu biedrību “Express Yourself”. Mūsu kompetences ietvaros strādājam dažādās 

darba grupās, lai palīdzētu sievietēm un pilnveidotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi.  

 

Kā jūs, Iveta, nokļuvāt „Tīnē”?   

Es sāku savu uzņēmējdarbību, taču radās daudz jautājumi, uz kuriem meklēju atbildes. Meklēju zinošu plecu blakus, jo sievietei 

uzņēmējdarbības laukā nav viegli. Esmu pateicīga Dievam, ka piedzimu Latvijā. Biznesa vide Latvijā ir atvērta un iespējām 

bagāta, lai sevi apliecinātu. 

  

Ko Jūs novēlētu citām līdzīgām organizācijām un īpaši – sievietēm, kas darbojas uzņēmējdarbībā?   

Ir svarīgi būt kopā ar cilvēkiem, kuri jūs iedrošina un uzslavē. Ticiet saviem spēkiem!  

 
 

Paldies par sarunu!                               Intervēja: NVO nama projektu koordinatore Zinta Gugane 

 

 

 

NVO NAMĀ ATZĪMĒTA DZIMTĀS VALODAS DIENA 

24. februārī NVO namā pulcējās vairāk nekā 20 dažādu 

tautību cilvēki, kuri Latvijā dzīvo, strādā un mācās. 

Pasākuma “Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā” 

dalībnieki latviski lasīja dzeju un dziedāja dziesmas. Viņu 

vidū bija bērni, jaunieši un pieaugušie no Japānas, Turcijas, 

Lietuvas, Nepālas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, 

Dienvidkorejas, Kirgizstānas, Indijas, Tadžikistānas, ASV, 

Brazīlijas un Ķīnas.  

Sarīkojuma mērķis bija pievērst uzmanību latviešu valodas 

lomai un nozīmei savstarpējā saziņā, rosināt apgūt latviešu 

valodu, iepazīt un popularizēt Latvijas kultūru. 

Dzimtās valodas dienai veltīto pasākumu “Kopā ar latviešu 

valodu – latviešu valodā” rīkoja biedrība “Dialogu nams” 

un Latviešu valodas aģentūra. 

SADRAUDZĪBAS UN TĪKLOŠANĀS PASĀKUMĀ 

TIEKAS 23 ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI 

9. marta pēcpusdienā NVO namā 23 nevalstisko 

organizāciju pārstāvji pulcējās NVO sadraudzības un 

tīklošanās pasākumā. Pasākums bija veltīts Starptautiskajai 

sieviešu dienai, tādēļ ar savu organizāciju darbības 

virzieniem un labās prakses piemēriem iepazīstināja 

http://www.tine.lv/
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biedrības, kuru rindās darbojas galvenokārt sievietes un 

kuru ikdienas darbs ir saistīts ar sievietēm aktuāliem 

jautājumiem.  

Pasākuma mērķis bija sniegt iespēju dažādām NVO tikties, 

lai apzinātu to darbības paņēmienus, labās prakses 

piemērus, kā arī savstarpēji veidotu jaunus kontaktus 

sadarbībai nākotnē.  

Sirsnīgā gaisotnē organizāciju pārstāves un pārstāvji 

savstarpēji iepazinās, pārrunāja jaunu sadarbību ieceres un 

īpašais ieguvums – tikšanās un iespēja redzēt un satikt 

domubiedrus no citām organizācijām, ar ko tikties un 

sastrādāties turpmāk.  

 

 

SADRAUDZĪBAS KONCERTS “ČĪ, ČOR, PUTNI!” 

24. martā plkst. 18.00 NVO 

nama zālē Kultūras un tautas 

mākslas centrs “Ritums” 

aicina visus interesentus uz 

pavasara sadancošanās 

koncertu “Čī, čor, putni!”. 

Piedalās Tautas deju kolektīvi no Siguldas un Liepupes, kā 

arī bērnu deju kopa „Kamolītis”no Rīgas. Visi interesenti 

laipni aicināti!   

LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJAS 

BALVAS IZCĪŅA ŠAHĀ 

1. aprīlī NVO namā no 

plkst. 10.00 norisināsies 

Latvijas Nedzirdīgo sporta 

federācijas balvas izcīņa 

šahā.  Pasākuma mērķis ir 

noskaidrot labākos šaha spēlētājus, paaugstināt spēlētāju 

meistarību un popularizēt šahu Latvijas nedzirdīgo vidū.  

KONCERTĀ SKANĒS PAVASARĪGAS MELODIJAS  

29. aprīlī Rīgas Koncertu 

biedrība “Nostaļģija” aicina 

uz koncertu “Pavasara 

melodijas” NVO nama zālē.  

Koncerta sākums plkst. 

15.00. Klausītājiem būs 

iespēja dzirdēt skaistas un populāras melodijas.  

Biedrības “Nostaļģija” rīkoti koncerti NVO namā skanējuši 

vairākkārt, iepazīstinot apmeklētājus ar izcilu krievu 

komponistu daiļradi. Laipni aicināti!   

DZĪVESZIŅAS SKOLIŅĀ - ŪSIŅU SAIETS  

29. aprīlī plkst. 13.00 NVO 

namā interesenti tiek aicināti 

uz Dzīvesziņas skoliņas “Es 

esmu latvis” trešo saietu.  

Dzīvesziņas skoliņu “Es esmu 

latvis” rīko  nodibinājums 

“Māras loks”. Šoreiz 

organizatori aicina sanākt, lai 

izrunātu, izdziedātu un 

izspēlētu Ūsiņdienas mīkali. 

Ūsiņš ir Saules zirgu braucējs 

un atved vasaru.  

Plašāka informācija: www.marasloks.lv  

ANNAS KENNES GLEZNU IZSTĀDE  
 

Līdz aprīļa vidum NVO namā, 

1. un 2. stāva gaiteņos  

aicinām apmeklēt biedrības 

“Latvijas Bērniem ar kustību 

traucējumiem” sarūpētu 

gleznu izstādi. Gleznu autore 

ir Anna Kenne.  

 

Anna Kenne ir dzimusi Rīgā, 

1990. gada 1. jūnijā – Vispasaules bērnu aizsardzības 

dienā. Annai dzemdību traumas rezultātā ir smaga slimība 

- bērnu cerebrālā trieka, kuras rezultātā radās nopietni 

kustību traucējumi.  

 

Taču Anna ir bijusi neatlaidīga cīnītāja. Smaga darba un 

vecāku, daudzu cilvēku, mediķu atbalsta rezultātā Anna 

sper soļus nepieturoties.  

  

Zīmēšana un darbošanās ar krāsām ir bijusi neatņemama 

Annas dzīves sastāvdaļa un varbūt arī visuzticamākais 

draugs grūtos brīžos. Pamatprasmes zīmēšanā Anna 

mācījās pie mākslinieces Ilzes Starkas, pirmās iemaņas 

gleznošanā ar eļļas krāsām apguva mākslinieka Ralfa 

    Aktualitātes NVO namā 

http://www.marasloks.lv/
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Jansona studijā. Šobrīd turpina pilnveidot prasmes 

zīmēšanā mākslinieka G. Gabrānova studijā. 

Laipni aicinām apmeklēt izstādi NVO namā darbadienās un 

sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00. 

  
 

 

 

22., 29. MARTS   

22. un 29. martā no plkst. 

14.00 līdz 17.00 NVO namā, 

notiks apmācību cikla 

„Projektu vadība: no idejas 

līdz veidlapai – četras 

lapas”  nodarbības.      

 

Apmācību ciklu vadīs projektu vadības eksperte Inese 

Vaivare.  

  

 22. marts  – 3. nodarbība “Projekta resursi”;  

 29. marts – 4. nodarbība “Projekta 
komunikācija”. 

 

Reģistrēšanās apmācību ciklam noslēgusies!  

 

5. APRĪLIS  

5. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00 

NVO namā notiks informatīvs 

seminārs “Sociālās 

uzņēmējdarbības atbalsta 

programma un nevalstiskās 

organizācijas”. 

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par Eiropas Sociālā 

fonda projektu „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, par 

nevalstisko organizāciju iespējām piedalīties projektā  un 

saņemt grantu saimnieciskās darbības projektam, kas 

vērsts uz sociālu problēmu risināšanu, ilgtermiņā sniedzot 

labumu sabiedrībai. 

Semināru vadīs SIA “ProEx Group” lektore Ilona Beizītere.   

 
Plašāka informācija par semināra programmu un 

pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē 

www.iksd.riga.lv  

 

12. APRĪLIS  

12. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 

17.00 NVO namā notiks 

informatīvs seminārs “NVO 

iespējas ES programmās „Eiropa pilsoņiem” un „Radošā 

Eiropa””.   

Programmā:  

 ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) 
atbalsts NVO;  

 ES programmas „Radošā Eiropa” (2014-2020) 

atbalsts NVO;  

 pieteikumu sagatavošanas ieteikumi  abām  

programmām;  

 jautājumi, atbildes.  

Semināru vadīs Kultūras ministrijas ES fondu 

departamenta ES kultūras kontaktpunkta nodaļas 

vadītājs Andrejs Lukins.  

 
Plašāka informācija par semināra programmu un 

pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē 

www.iksd.riga.lv  

 

19. APRĪLIS  

19. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 

17.00 NVO namā notiks 

praktiskais seminārs 

“Dokumentu noformēšana un 

izstrāde NVO”.   

Praktisko semināru vadīs tiesību 

zinātņu doktore, lektore Kitija Bite. 

 

Programmā:   

 vēstule; 

 rīkojuma dokumenti; 

 apliecinājumi jebkuram dokumenta 
atvasinājumam; 

 protokolu izraksti; 

 pilnvara; 

 jautājumi, atbildes. 
 
Plašāka informācija par semināra programmu un 

pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē 

www.iksd.riga.lv  

 

    Gaidāmie semināri 

http://www.iksd.riga.lv/
http://www.iksd.riga.lv/
http://www.iksd.riga.lv/
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26. APRĪLIS  

26. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00 

NVO namā notiks praktiskais 

seminārs “Grāmatvedības ABC 

nevalstiskajām organizācijām”.   

Semināru vadīs nodokļu un 

grāmatvedības konsultante Sandra 

Laķe.   

Programmā:   

 kam vajadzīga grāmatvedība? 

 kas regulē grāmatvedības saturu un formu? 

 kā no dokumentu kaudzītes nonākt līdz 
pārskatāmai grāmatvedības uzskaitei? 

 praktiski piemēri un pieredzes stāsti.  
 

Plašāka informācija par semināra programmu un 

pieteikšanos būs pieejama interneta vietnē 

www.iksd.riga.lv  

 

  

Aicinām organizāciju pārstāvjus, kas 

pieteikušies semināriem, taču nevar 

ierasties, laikus paziņot par neierašanos! 

Dosim iespēju semināros piedalīties citiem 

interesentiem!  

 

 

 

 

AICINA RĪGAS NVO IZGLĪTOT JAUNIEŠUS 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina Rīgas 

nevalstiskās organizācijas un skolas piedalīties kampaņā 

“Mazais 100-gades pilsonis”. Pieteikt dalību kampaņā var 

līdz šā gada 24. martam. 

Kampaņas mērķis ir interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus 

par sabiedrības līdzdalību sagaidot Latvijas simtgadi NVO, 

pašvaldības un valsts līmenī.  

Kampaņas ietvaros Rīgas organizācijas tiksies ar Rīgas skolu 

skolēniem, iedrošinot jauniešus iesaistīties kādā no 

pilsoniskajām aktivitātēm. Pēc tikšanās reizes jaunieši paši 

veiks kādu pilsonisko iniciatīvu.  

Informācijas avots: 

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/aicinam-rigas-nvo-

izglitot-jauniesus-8193/ 

BEZMAKSAS PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA 

KONSULTĀCIJAS KRĪZES SITUĀCIJĀ 

NONĀKUŠAJIEM RĪDZINIEKIEM  

Biedrība “Skalbes”, pateicoties 

Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta 

sabiedrības integrācijas 

projektu finansiālam 

atbalstam, piedāvā iespēju saņemt bezmaksas psiholoģiskā 

atbalsta konsultācijas krīzes situācijā nonākušajiem Rīgas 

pilsētas iedzīvotājiem. 

Projekta laikā - no marta līdz novembrim biedrības 

“Skalbes” psihologi un psihoterapeiti sniegs profesionālu 

psiholoģisko atbalstu iedzīvotājiem, kuri piedzīvojuši 

nesenu krīzes situāciju.  

Plašāka informācija:  
http://www.iksd.riga.lv/public/82855.html 
 

NOTIKS OTRAIS STARPTAUTISKAIS TAUTU 
DRAUDZĪBAS FESTIVĀLS „NOVRUZ” 
 

Visi interesenti laipni 

aicināti piedalīties Otrā 

starptautiskā tautu 

draudzības festivāla 

„Novruz” svinībās, kas 

norisināsies 2017. gada 

26. martā plkst. 13.00 

Rīgā, Transporta un sakaru institūtā. 

Festivāla programmas ietvaros norisināsies koncerts, kurā 

piedalīsies dažādu valstu un tautu pārstāvji no 

Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Krievijas Federācijas 

(Jakutijas, Burjatijas, Kabardas-Balkārijas, Dagestānas), 

    NVO aktualitātes  

http://www.iksd.riga.lv/
http://www.nvo.lv/lv/news/publication/aicinam-rigas-nvo-izglitot-jauniesus-8193/
http://www.nvo.lv/lv/news/publication/aicinam-rigas-nvo-izglitot-jauniesus-8193/
http://www.iksd.riga.lv/public/82855.html
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Kazahstānas, Gruzijas, Turcijas, Nepālas, Tadžikistānas, 

Indijas un citām valstīm. Skanēs tautas un modernās 

melodijas, uzstāsies deju kolektīvi un individuāli 

mākslinieki. 

 Pasākuma viesus sagaida meistarklases, iepazīšanās ar 

Austrumu kultūru, tradīcijām, amatniecību, tautas tērpu 

demonstrējumi, konkursi un daudz kas cits. 

Plašāka informācija: 

https://www.facebook.com/events/1855571561382047/ 

 

 

 

 

PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS UN LABO DARBU 

MARATONS 

Pilsoniskās līdzdalības 

un labo darbu 

maratonu plānots 

īstenot kā pasākumu 

ciklu vairākos posmos trīs gadu garumā.  2017. gadā 

paredzētie pasākumi ir "Augam Latvijai" - pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide un skolēnu 

pašpārvalžu aktivitātes pilsoniskās līdzdalības īstenošanai.  

Izglītības iestādes no 2017./2018. mācību gada visu 

projekta periodu īstenos dažādas pilsoniskās līdzdalības 

aktivitātes un labos darbus gan izglītības iestādes ietvaros, 

gan daudzpusīgā sadarbībā vietējā kopienā. Aktivitāšu 

tēmas būs dažādas paaudzes, skola un pašvaldība, skola un 

nevalstiskās organizācijas, dažādu izglītības pakāpju un 

veidu izglītības iestāžu sadraudzība un sadarbība u.tml. 

Plašāka informācija:  

http://www.lv100.lv/programma/kalendars/pilsoniskas-

lidzdalibas-un-labo-darbu-maratons.1/ 

AICINA PIETEIKT PROJEKTUS RĪGAS BĒRNU UN 

JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀŠU 

ORGANIZĒŠANAI VASARĀ 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departaments izsludina konkursu  

bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu 

organizēšanai 2017. gada vasarā, kurā 

aicina piedalīties biedrības un nodibinājumus, kuri organizē 

darbu ar bērniem un jauniešiem un savu darbību veic Rīgas 

administratīvajā teritorijā. 

Konkursu rīko, lai piešķirtu finanšu līdzekļus projektiem, 

kas nodrošina bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes 

skolēnu vasaras brīvlaikā, sekmējot viņu vērtīborientāciju, 

aktīvu līdzdalību, kā arī iesaistīšanos fiziskās nodarbībās. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz RD IKSD Klientu 

apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5 līdz 2017. gada 

10. aprīļa plkst. 17.00. 

Plašāka informācija: 

http://www.e-skola.lv/public/83000.html  

TRADICIONĀLO KULTŪRAS PASĀKUMU 

FINANSĒŠANAS KONKURSS 

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta izsludinātajā 

Tradicionālo kultūras 

pasākumu finansēšanas 

konkursā 2017. gada pasākumiem līdz 2017. gada 28. 

martam var iesniegt projektu pieteikumu pasākumu 

sadaļās “Lāčplēša dienas pasākumi 11. novembrī”, “Latvijas 

Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīti koncerti 

un pasākumi 18. novembrī” un “Ziemas saulgriežu 

sarīkojumi, Adventa un Ziemassvētku koncerti/pasākumi 

no 2017. gada 3. decembra līdz 2018. gada 7. janvārim”. 

 
Plašāka informācija: 

http://www.kultura.riga.lv/public/32263.html  

RĪGAS SKOLAS ĪSTENOS LATVIJAS VALSTS 

SIMTGADES PROJEKTU “IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

TERITORIJU APZAĻUMOŠANA” 

Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departaments aicina 

Rīgas pašvaldības dibinātās 

skolas iesaistīties jauniešu 

iniciatīvas projektā “Izglītības 

iestāžu teritoriju 

apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. 

Projektā galvaspilsētas skolas var piedalīties konkursā, lai 

pretendētu uz finansējuma saņemšanu iestādes teritorijas 

apzaļumošanai.  

            Aktuāli NVO 

https://pasts.riga.lv/owa/redir.aspx?C=Dm1Q0FNIXS3SMyJBC3nqDYHLtqLYJvLPqPUEoTKDsiInRr4kHW3UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fevents%2f1855571561382047%2f
http://www.lv100.lv/programma/kalendars/pilsoniskas-lidzdalibas-un-labo-darbu-maratons.1/
http://www.lv100.lv/programma/kalendars/pilsoniskas-lidzdalibas-un-labo-darbu-maratons.1/
http://www.e-skola.lv/public/83000.html
http://www.kultura.riga.lv/public/32263.html
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Informācija par aktualitātēm galvaspilsētā saistībā ar 
Latvijas valsts simtgadi ikvienam interesentam ir pieejama 
Rīgas domes informatīvajā portālā: www.riga.lv sadaļā 
„Latvijai 100”. 
 

AKTUĀLIE PROJEKTU KONKURSI VALSTS 

KULTŪRKAPITĀLA FONDĀ   

Līdz šā gada 24. martam Valsts 

Kultūrkapitāla fonds pieņem 

pieteikumus mērķprogrammās 

“Atbalsts medijiem sabiedriski 

nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas 

stiprināšanai latviešu valodā” un “Atbalsts medijiem 

sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās 

kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā Latgales 

plānošanas reģionā”, kā arī "Latvijas skolas somas" satura 

radīšana un "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".  

Plašāka informācija: 
http://www.kkf.lv/#43  

 AICINA PIETEIKT PROJEKTUS KONKURSĀ 

“LATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS” 

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau piekto gadu 

pēc kārtas izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais 

mantojums”, kura mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās 

arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un 

restaurāciju.  
 
Atbilstoši konkursa nolikumam iesniegt pieteikumu 
atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Latvijā reģistrēta 
reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai 
valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts 
aizsargājamie kultūras pieminekļi.  
 
Pieteikumus var iesniegt no 21. marta līdz 20. aprīlim. 
 
Informācijas avots: 
http://www.rblf.lv/news?OpenDocument&nid=97C40572C
A1FCD74C2257F7F002DE23D 
 

 

 

 

 

 

IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS  

“RĪGAS REĢIONA NVO IZAUGSMEI UN ATTĪSTĪBAI 2017” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO 

izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un 

nodibinājumiem.  Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu 

un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu 

integrāciju sabiedrībā.  

 

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti četrām atbalsta jomām: 

1. Mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta projekti; 

2. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstības projekti; 

3. Starpkultūru dialoga projekti; 

4. Romu integrācijas, līdzdalības, kultūras un starpkultūru dialoga projekti. 

 

Projektus var iesniegt līdz 2017. gada 4. aprīļa plkst. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā 

alianse”, sūtot attiecīgo dokumentāciju uz e-pastu alianse@nvo.lv. Plašāka informācija 

interneta vietnē www.nvo.lv 

 

 

AKTUĀLS PROJEKTU KONKURSS 

twitter.com/NVOnams     facebook.com/RigasNVOnams              draugiem.lv/nvonams/ 

 

 

http://www.riga.lv/
http://www.vkkf.lv/#2880
http://www.vkkf.lv/#2880
http://www.vkkf.lv/#2880
http://www.vkkf.lv/#2879
http://www.vkkf.lv/#2879
http://www.vkkf.lv/#2879
http://www.vkkf.lv/#2879
http://www.vkkf.lv/#2881
http://www.vkkf.lv/#2881
http://www.vkkf.lv/#2864
http://www.vkkf.lv/#2864
http://www.kkf.lv/#43
mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/

