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Numurā lasiet:  

• Intervija ar “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrības” priekšsēdētāju  
Mārīti Krasavcevu,  1. – 2. lpp. 

• Gaidāmie tiešsaistes semināri, pasākumi, 3. – 4. lpp.  

• Atskats, 4. lpp.  

• NVO ziņas, citas aktualitātes, 6. – 7. lpp.  

• NVO nama darbība no 21. oktobra līdz 15. novembrim, 8. lpp.  
 
 

 

 

 
Oktobra numurā uz sarunu aicinām organizācijas, kas ne reizi vien 
kuplinājuši NVO nama pasākumus un savu mājvietu raduši 
pavisam netālu – Brīvības gatvē 266, - “Latvijas Politiski represēto 
apvienība” struktūrvienības “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas 
Politiski represēto biedrība” priekšsēdētāju Mārīti Krasavcevu. 
 
Īsumā pastāstiet, kāds ir “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski 
represēto biedrības” veidošanās ceļš?  
Esam dibināti 1993. gadā. Līdz 2003. gadam pirmais 
priekšsēdētājs bija Viktors Tarzieris, tad no 2003. līdz 2006. gadam 
darbojāmies Aijas Reķes vadībā, no 2007. līdz 2010. gadam vadītāja 
bija Mirdza Rošonoka. Ar gudru ziņu un pārliecību  stafete 2011. 
gadā tika nodota man. Tā es joprojām te kalpoju jau 10 gadus. 
Savulaik Mirdzas kundze teica: “Mums ir vajadzīgas žiglas kājas un 
gudra galva, un Tev tas viss ir!” Tā arī šis darbs turpinās. 

 
Kādas ir galvenās biedrības darbības jomas, misija? Ko biedrība 
dara, kādus pasākumus rīkojat?  
Kopā būšana – tas ir mūsu galvenais uzdevums! Tiekamies ar 
aktieriem, deputātiem, dakteriem, ministriem un citiem valstī un 
sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Apmeklējam slimos vai ievērojamus 
gadus sasniegušos biedrus – 90 un pat 105 gadīgus – sveicam 

jubilejās, aizejam ciemos vai sūtam apsveikumus pa pastu. Piedalāmies arī valsts svētku pasākumos. Divas reizes gadā apceļojam 
savu mīļoto Latviju, šad un tad aizbraucama arī pie kaimiņiem – lietuviešiem un igauņiem. Mēs palīdzam biedriem arī sociālajos, 
juridiskajos un citos jautājumos. Neiztrūkstošs pasākums mums ir kopīgi Ziemassvētki VEF Kultūras pilī pie balti klātiem galdiem, 
ar koncertu un dejām. Tas dod enerģiju un stimulu visam jaunajam gadam. Piemēram, pēc šāda pasākuma man vakarā 
zvana  mazmeitiņa un vaicā, kur ir mans vectētiņš? Pasākums beidzies jau plkst. 14.00… Bet vectētiņš saticis draugus un priecīgs 
sēž kafejnīcā!  

 

INTERVIJA 

“Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrības” 
priekšsēdētāja Mārīte Krasavceva 
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Cik biedru šobrīd darbojas “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrībā”?  
Šobrīd biedrībā ir 263 biedru. Aktīvie ir 110 biedri, - tie, kuri apmeklē pasākumus. 

 
Ja atskatāties biedrības darbībā, kas ir tās 
lietas vai pasākumi, kas paveikti un par 
kuriem ir patiess prieks un gandarījums?  
Kopīgi apmeklēti koncerti, teātri, muzeji, 
ekskursijas, tikšanās un saviesīga pasēdēšana 
pēc oficiālajiem pasākumiem pie tējas  vai 
kafijas tases un līdzi atnestā groziņa ar sirsnīgām 
sarunām un dziesmām. Draudzējamies ar Rīgas 
45. vidusskolu, sieviešu kori “Daugavas 
Vanadzes”, Kauguru folkloras ansambli, kuri 
priecē mūs ar brīnišķīgiem koncertiem.  
Pavadām savus biedrus arī smilšu kalniņā. 
 
Kādi ir tuvākie jeb nākotnes plāni, ko biedrība 
gatavojas īstenot?  
Turpināsim iesākto – rakstīsim projektus, 
piedalīsimies Rīgas domes projektu konkursos 
un īstenosim iecerētos pasākumus. Arī šajā 
laikā, kā senāk, Ziemassvētkos savējiem 
sagatavojam nelielas, bet patīkamas dāvanas 
un pastkartītes. 
 

Sakiet, kāds ir Jūsu stāsts, kāpēc darbojaties “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrībā”? Ko Jums personīgi 
sniedz dalība šajā organizācijā?  
Esmu cilvēks ar atbildības sajūtu. Ja mans darbs daudziem ir nepieciešams, sniedz gandarījumu, un varu to veikt, tad ir jādara! 
Dzimusi esmu Sibīrijā, tādēļ tā ir mana misija! Esmu arī skolotāju klubiņā “Saulespuke” valdes locekle, mājas vecākā  biedrībā 
“Brīvības 352”. Liels gandarījums ir tad, kad zvana un saka paldies par pasākumiem, ekskursijām, apsveikumiem. Milzīgs atbalsts 
un prieka avots ir mana ģimene un mazbērni. Liels paldies jāsaka savai ģimenei, kura daudz palīdz, un mazmeitiņas ļoti lepojās 
ar savu omīti! Dzīvē ļoti svarīgas vērtības ir uzticība un cieņa, kā ģimenē, tā ārpus tās.  

 
Allaž priecājamies, redzot Jūs NVO nama 
pasākumos. Lai gan biedrība mājvietu radusi 
citur, kā Jūs vērtējat, vai NVO nama telpas, 
semināri un pasākumi ir atbalsts 
nevalstiskajām organizācijām un to 
biedriem?  
Man tiešām patīk jūsu pasākumi, sniedz daudz 
praktisku zināšanu un piedāvā izsmeļošus 
seminārus. Telpas ir jaukas, arī lieliska 
darbinieku komanda. Turpiniet savu iesākto 
darbu! Lai Jums veicas! Personīgi man patīk 
tikšanās klātienē un ceru, ka drīz varēsim 
tikties. 
 
Sarunas noslēgumā – ko Jūs novēlētu citu 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem vai 
ikvienam rīdziniekiem?  
Būt optimistiem, un arī - sirsnīgākiem, 
saprotošākiem, draudzīgākiem! Kopā varam 
pārvarēt visas grūtības! Pats svarīgākais šajā 
laikā - lai mums visiem laba veselība!  
 
 

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

“Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība”, dodoties pie Brīvības 
pieminekļa 25. martā  

Represēto saiets Ikšķilē  
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20., 27. OKTOBRIS 
 

20. un 27. oktobrī no plkst. 
14.00 līdz plkst. 17.00 notiks 
NVO nama rīkotā tiešsaistes 
lekciju cikla “No idejas līdz 
projekta īstenošanai” 3. un 4. 
nodarbība tiešsaistē. 
 

Dalībnieku pieteikšanās 
semināru ciklam ir 
noslēgusies!  

 
 

 

1., 8., 25. NOVEMBRIS, 2.DECEMBRIS   
 

1., 8., 25. novembrī un 2. 
decembrī no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 18.00 notiks NVO nama 
rīkots tiešsaistes lekciju cikls 
“Digitālā vide NVO aktivitāšu 
organizēšanai”.  
 
Semināru vadīs 
datorspeciālists un pedagogs 
Mārcis Galiņš. 
 
Digitālo vidi kā instrumentu 

mūsdienās izmanto ne tikai lieli biznesa uzņēmumi, bet 
ikviena organizācija, tostarp nevalstiskās organizācijas, lai 
sekmētu un īstenotu savas aktivitātes.  

Četru nodarbību laikā dalībnieki varēs iepazīties ar Google 
konta piedāvātajām iespējām, dažādām digitālajām 
platformām, kas var palīdzēt NVO darbību procesu vadībā, 
mākoņkrātuves izmantošanu datu uzglabāšanā un apmaiņā, 
kā arī uzzināt pamatprincipus, lai ievērotu drošību digitālajā 
vidē un nepārkāptu autortiesības.  

Nodarbības un to tēmas: 

• 1. nodarbība “Google konta sniegtās iespējas”; 

• 2. nodarbība “Digitālās platforma darbību procesa 
vadībā”; 

• 3. nodarbība “Mākoņkrātuves izmantošana datu 
uzglabāšanā un apmaiņā”; 

• 4. nodarbība “Drošība digitālajā vidē. 
Autortiesības”.  

 
Dalībnieku pieteikšanās tiks izsludināta uz visu ciklu.  

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

 
21.OKTOBRĪ – SENIORU NVO TĪKLOŠANĀS 
PASĀKUMS “DIENA SENIORIEM” TIEŠSAISTĒ 
 

Oktobra sākumā visā 
pasaulē tiek svinēta 
Starptautiskā senioru 
diena. Atzīmējot to un 
uzsverot senioru nozīmi 
Latvijas sabiedrībā, 
ceturtdien, 21. oktobrī, no 
plkst. 11.00 līdz 15.00 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, seniori un 
ikviens interesents 
aicināts uz senioru NVO 
tīklošanās pasākumu 
“Diena senioriem” 
tiešsaistē.  

 
Pasākuma pirmajā daļā no plkst. 11.30 līdz 13.00 visi 
interesenti tiek aicināti uz iedvesmojošu virtuālo tikšanos 
“Dvēseles prieks laiku lokos” ar dzejnieku un mūziķi 
Guntaru Raču. Turpinājumā plkst. 13.00 savu un partneru 
darbību prezentēs biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”, 
kā arī aicinās noklausīties lekciju “Senioru iespējas un 
darbība vienā solī ar mūsdienām”, iepazīstinot ar iespējām 
senioriem apgūt digitālās prasmes. Pasākuma trešajā daļā 
plkst. 14.00 biedrības “Es varu visu!” vadībā notiks 
meistarklase “Ciguns labsajūtai, veselībai, priekam”.  
 
Pasākuma mērķis ir pulcēt dažādas NVO, kuru biedru rindās 
darbojas galvenokārt seniori, lai demonstrētu, cik radoši, 
rosīgi un izdomas bagāti ir seniori. Svarīgi ir parādīt, kādas ir 
seniorus apvienojošas NVO, ko tajās var darīt, kā arī 
mudināt seniorus saturīgi pavadīt brīvo laiku un būt 
sabiedriski aktīviem.   
 
Laipni aicināti visi interesenti! Pasākums ir bezmaksas. 
 
Pasākums būs skatāms tiešsaistē – Zoom platformā un NVO 
nama Facebook kontā: 
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/  
 
Aicinām dalībai pasākumā iepriekš reģistrēties, rakstot uz e-
pastu: nvonams@riga.lv 
 
NVO nams turpina pirms diviem gadiem iesākto senioru 
NVO popularizējošo pasākumu virkni, kuros organizācijām ir 
iespēja praktiskās, radošās vai izglītojošās  nodarbībās 
demonstrēt savu darbību un uzsvērt, ka darbošanās 
nevalstiskajās organizācijās senioru dzīvē var ieņemt 
nozīmīgu vietu, sniegt gandarījumu un dzīvesprieku.   
 

GAIDĀMIE PASĀKUMI GAIDĀMIE SEMINĀRI   

file:///C:/Users/ksternberga/Documents/NVO%20nama%20ziņas%202018/NVO%20ziņas%207_2018/www.integracija.riga.lv
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
mailto:nvonams@riga.lv
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1.NOVEMBRĪ AICINĀM NVO PĀRSTĀVJUS  
UZ BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU DIENU TIEŠSAISTĒ 

 
Pirmdien, 1. 
novembrī no plkst. 
15.00 līdz 19.00 NVO 
– biedrību un 
nodibinājumu – 
pārstāvjus laipni 
aicinām apmeklēt 
bezmaksas NVO 
konsultāciju dienu 
“Nāc un izzini!”, lai 
saņemtu padomus 
un atbalstu savām 

organizācijām 
svarīgos 

grāmatvedības, 
dokumentu izstrādes 
un juridiskos 

jautājumos. Konsultāciju diena notiks tiešsaistē – Zoom 
platformā.    
 
Bezmaksas attālinātās konsultācijas 4 stundu garumā sniegs 
atbilstošo jomu profesionāļi. NVO pārstāvjiem būs 
pieejamas šādas konsultācijas: NVO grāmatvedība,  NVO 
juridiskie jautājumi un NVO dokumentu izstrāde.  
  
Par grāmatvedības jautājumiem konsultēs grāmatvedības 
un nodokļu konsultante Linda Miezīte.  
Aicinām uz konsultāciju, ja Jums ir neskaidrības par: 

• projektu grāmatvedības uzskaiti; 

• finanšu uzskaiti; 

• vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības 
organizēšanu; 

• līgumu izvēle un to ietekme uz nodokļiem (darba 
līgums, autoratlīdzības līgums, sadarbības līgums, 
pakalpojuma līgums). 

 
Par juridiskiem jautājumiem konsultēs tiesību zinātņu 
doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, 
mācībspēks Latvijas augstskolās Kitija Bite.  
Laipni aicināti, ja vēlaties saņemt atbildes uz šādiem 
jautājumiem: 

• NVO reģistrēšanas pamatdokumenti; 

• izmaiņu fiksēšana un reģistrācija; 

• dokumentu un līgumu noformēšana.  
 
Par dokumentu izstrādes jautājumiem konsultēs 
dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte Ilga 
Robežniece.  
Nāciet uz konsultāciju, ja Jums ir jautājumi par: 

• dokumentu izstrādāšanu un pareizu noformēšanu; 
• elektroniskajiem dokumentiem;  
• amatu aprakstu izstrādi; 

• sēžu, sanāksmju protokolēšanu. 

 

Aicinām konsultāciju dienai tiešsaistē iepriekš 
reģistrēties, atverot saiti: https://ej.uz/nacunizzini 
 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš tiks nosūtīti 
ekspertu kontakti, lai vienotos par vēlamo konsultācijas 
laiku un veidu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-
pasta adreses! Ņemot vērā to, ka konsultācijām atvēlētais 
laiks ir ierobežots, lūdzam Jūsu jautājumus norādīt, 
reģistrējoties NVO konsultāciju dienai.  
 
Lai konsultācijas būtu produktīvākas, interesenti aicināti 
iepriekš sagatavot apspriežamos konkrētus, reālus 
organizācijas dokumentus, lai konsultācijā varētu sakārtot 
gan to saturu, gan noformējumu.   
 
Laipni aicinām NVO izmantot šo iespēju un pieteikties 
bezmaksas konsultācijām, lai rastu atbildes uz aktuāliem 
jautājumiem un padomus tālākai darbībai! 
 
 
 
 
 

NVO NAMA 8 GADU JUBILEJA AIZVADĪTA RĪGAS 
APKAIMJU ZĪMĒ 
 

24. septembra 
pēcpusdienā 

NVO namā 
pulcējās Rīgas 

apkaimju 
biedrību 

pārstāvji, lai 
sirsnīgā un 

neformālā 
gaisotnē dalītos 

ar iedvesmojošiem stāstiem un pieredzi par apkaimju 
biedrību darbību, apkaimju iedzīvotāju iesaistīšanu un 
saliedēšanu, izaicinājumiem, notikušajiem pasākumiem un 
iniciatīvām, kā arī par nākotnes iecerēm.  
 
Pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākums “Rīgas 
apkaimju biedrību sasaukšanās” noritēja gan klātienē, gan 
Facebook tiešraidē, tiekoties gan Rīgas apkaimju biedrībām, 
gan citu NVO pārstāvjiem, gan atbalstītājiem un 
interesentiem, kam rūp gan atsevišķu apkaimju, gan Rīgas 
kopumā attīstība.  
 
Pasākuma tiešraides ieraksts ir pieejams NVO nama 
Facebook kontā:  
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/ 
 
 

ATSKATS 

https://ej.uz/nacunizzini
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/


 

 

 

5 

 

 
 

AICINA PIEDALĪTIES VEBINĀRĀ “KĀ MAN SEVI 
PASARGĀT JAU TAGAD”  

 
“Latvijas Sarkanais krusts” aicina piedalīties kampaņas 
#Rozā Oktobris ietvaros rīkotajā izglītojošajā vebinārā "Kā 
man sevi pasargāt jau tagad" 29. oktobrī, plkst. 19.00,  
Zoom platformā. Tas vienlaikus tiks translēts tiešraidē LSK 
facebook.com lapā 

 
Šo vebināru Krūts vēža pacientu atbalsta mēnesī kopīgi 
organizē “Latvijas Sarkanais krusts” un Express pasta 
sūtījumu uzņēmums “DHL Express Latvia”.  
 
Nodarbībā ārste Dr. Daiga Baranovska stāstīs par tādiem 
tematiem kā: 

• profilakse: kā dzīvot, lai nesaslimtu ar krūts vēzi; 
• kā iespējami ātri atklāt slimības simptomus un kur 

griezties pēc palīdzības. 
 

Ja vēlaties vebināru apmeklēt Zoom platformā, tad 
jāpiesakās ŠEIT!  Plašāka informācija par kampaņu 
atrodama ŠEIT 

 
 

AICINA NVO PĀRSTĀVJUS PIEDALĪTIES PASĀKUMĀ 
“PILSONISKĀ SABIEDRĪBA LATVIJĀ: KURP 
DODAMIES?”  

 
Biedrība “Latvijas 
Pilsoniskā alianse” 
aicina nevalstisko 

organizāciju 
pārstāvjus piedalīties 

pasākumā 
“Pilsoniskā 

sabiedrība Latvijā: 
kurp dodamies?”, 

kurā būs iespēja iepazīties ar šobrīd aktuālākajiem 
jautājumiem pilsoniskās sabiedrības jomā Latvijā un 

plānotajām iespējām un aktivitātēm 2022. gadā. Tikšanās 
notiks attālināti š.g. 29. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 13.00.  
 
Programmā:  

• Aktualitātes par Saliedētības politikas ieviešanas 

aktivitātēm (pamatnostādnes, īstenošanas plāns, 

plānotais valsts un citu finanšu avotu finansējums 

tā īstenošanai);  

• Aktualitātes par sabiedrības līdzdalības 

nodrošināšanu valsts pārvaldē, jaunais Tiesību 

aktu portāls un praktiski par tā sniegtajām 

iespējām sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā; 

• Pilsoniskās sabiedrības indekss Latvijā un jaunākie 

dati par pilsonisko sabiedrību.  

Biedrību un nodibinājumu pārstāvji un citi interesenti 
aicināti pieteikties https://ej.uz/2ruo līdz 27. oktobrim. 
 
 

GAIDA PIETEIKUMUS PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS BALVAI! 
 

2021. gada 
oktobrī Izglītības 
un zinātnes 
ministrija kopā 
ar EPALE 

Nacionālā 
atbalsta dienestu 
izsludināja šā 

gada 
pretendentu pieteikšanos Pieaugušo neformālās izglītības 
ceļojošajai balvai "Saules laiva".  
 
Balva   dibināta, lai   izteiktu atzinību par nozīmīgu 
ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa 
veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, 
kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās 
izglītības ietvaros.  
 
 Ar Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas 
nolikumu var iepazīties Ministrijas mājaslapā 

https://ej.uz/Balvasnolikums, bet pieteikuma anketa 
lejupielādēšanai ir atrodama šeit. 
 
Aizpildītu pieteikumu iesniedz rakstveidā vai parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta 
adresi pasts@izm.gov.lv līdz 1. novembrim (ieskaitot). 
 

 
 
 
 
 

NVO  ZIŅAS    

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=dec4525c4eeaec30&e=1bcd8b7f50c3431c
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=dec4525c4eeaec30&e=1bcd8b7f50c3431c
https://www.redcross.lv/uzsakta-labdaribas-kampana-roza-oktobris-kruts-veza-pacientu-atbalstam/
https://www.facebook.com/LatvijasSarkanaisKrusts
https://www.facebook.com/LatvijasSarkanaisKrusts
https://form.jotform.com/212693025288055
https://www.redcross.lv/uzsakta-labdaribas-kampana-roza-oktobris-kruts-veza-pacientu-atbalstam/
https://ej.uz/2ruo
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=dd0f513bea1d2642&e=1bcd8b7f50c3431c
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=dd0f513bea1d2642&e=1bcd8b7f50c3431c
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=6a12903f5d00e746&e=1bcd8b7f50c3431c
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f7a8c65da83d2772cc93ad598f368293&id=b334d3328e3137b6&e=1bcd8b7f50c3431c
mailto:pasts@izm.gov.lv
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IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI NOBALSOT PAR RĪGAS 
LĪDZDALĪBAS BUDŽETA IDEJU ĪSTENOŠANAS 
KONKURSĀ PIETEIKTAJIEM PROJEKTIEM 
 

Iedzīvotāju balsošanai 
nodoti 22 Rīgas 
pašvaldības līdzdalības 
budžeta ideju konkursā 
iesniegtie projekti. Par 
tiem ikviens 16 gadus 
sasniedzis iedzīvotājs 

var nobalsot laika posmā līdz 31. oktobrim. 
 
Balsot ir iespējams divos veidos: 

• Elektroniski – interneta vietnē www.balso.riga.lv  
autorizējoties ar pieejamiem līdzekļiem minētajā 
interneta vietnē; 

• Klātienē – jebkurā no Apkaimju iedzīvotāju 
centriem: Centrā - Brīvības ielā 49/53; Bolderājā - 
Gobas ielā 6A; Teikā - Ieriķu ielā 43A; Āgenskalnā – 
Eduarda Smiļģa ielā 46; Maskavas forštatē - 
Daugavpils ielā 31. 

Projekti, kas iegūs lielāko balsu skaitu, tiks novirzīti Rīgas 
domes atbildīgai iestādei projekta īstenošanai. 
 
Kopumā šogad konkursam tika iesniegts 41 projekts, no 
tiem 34 projekti, kas atbilda visām konkursa nolikumā 
noteiktajām prasībām, tika novirzīti izvērtēšanas 2.kārtai. 
Otrajā kārtā komisija izvērtēja un atzina, ka balsošanai ir 
nododami 22 projekti, no kuriem 13 projekti ir nodoti 
balsošanai pilnā apmērā, bet 9 projekti ir nodoti balsošanai 
daļējā apmērā.  
 
Šogad Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju 
īstenošanas konkursam pašvaldības budžetā ir atvēlēti 500 
000 eiro. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/4b34 
 

VARAM UN NVO LĪDERI PARAKSTA MEMORANDU 
PAR LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU DIGITĀLO PRASMJU 
VEICINĀŠANU 

 
Programmas “Dari digitāli” 
ietvaros Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) un 14  nevalstisko 
organizāciju (NVO) līderi 8. 
oktobrī parakstīja Sadarbības 

memorandu par Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju digitālo 
prasmju veicināšanu.  
 
Līdz ar Sadarbības memoranda parakstīšanu tiek uzsākta 
komunikācijas kampaņa, kuras mērķis ir aktualizēt digitālo 
risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu 
saņemšanai. 
 
VARAM un NVO pārstāvju parakstītais Sadarbības 
memorands sniegs sabiedrībai plašākas iespējas saņemt 
palīdzību e-risinājumu lietošanā: programmas “Dari digitāli” 
ietvaros apmācīti digitālie līderi – NVO biedri, darbinieki un 
dalībnieki – nodrošinās būtisku atbalstu, lai attīstītu Latvijas 
iedzīvotāju un uzņēmēju digitālās prasmes un spēju 
izmantot valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātos 
elektroniskos risinājumus, kā arī informētu par iespējām, 
kurus tie nodrošina.  
 
Savukārt sadarbības programmā iesaistītajām NVO tiks 
nodrošinātas ne tikai bezmaksas mācības, bet arī 
komunikācijas atbalsts valsts un pašvaldību e-risinājumu 
lietošanas veicināšanā. 
 
Sadarbības memorands ir atvērts arī citām NVO, kas vēlas 
tam pievienoties. 
 
Plašāka informācija: https://ej.uz/n433  
 
 

AICINA NVO AIZPILDĪT ANKETU, LAI PAUSTU 
VIEDOKLI SAISTĪBĀ AR NEPILNU SLODZI UN 
MINIMĀLAJĀM VALSTS SOCIĀLĀS 
APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM 

 
Finanšu ministrija ir 
sagatavojusi anketu par 
iesaistīto personu viedokli 
saistībā ar nepilnu slodzi 
un minimālajām valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.  

 
Lūgums nevalstiskajām organizācijām aizpildīt anketu un 
pārsūtīt informāciju par anketu saviem biedriem, un 
uzrunāt viņus aizpildīt šo anketu.  
 
Vēlamais aizpildīšanas termiņš – līdz 2021.gada 
25.oktobrim (ieskaitot). 
 
Anketas saite:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5K
BQ_YnCZkK3_32c9QZukbnBp_UgPoNErqG10ltNcG5UQlFU
RkdNOVlFMUdNS0JKTk8zS1JHVDZKUy4u 
 

 

CITAS AKTUALITĀTES     

http://www.balso.riga.lv/
https://ej.uz/4b34
https://ej.uz/n433
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5KBQ_YnCZkK3_32c9QZukbnBp_UgPoNErqG10ltNcG5UQlFURkdNOVlFMUdNS0JKTk8zS1JHVDZKUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5KBQ_YnCZkK3_32c9QZukbnBp_UgPoNErqG10ltNcG5UQlFURkdNOVlFMUdNS0JKTk8zS1JHVDZKUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5KBQ_YnCZkK3_32c9QZukbnBp_UgPoNErqG10ltNcG5UQlFURkdNOVlFMUdNS0JKTk8zS1JHVDZKUy4u
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IESLODZĪJUMA VIETAS – ATVĒRTAS 
BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM 

 
Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) aicina kļūt par 
brīvprātīgo ieslodzījuma vietās, lai kopējiem spēkiem 
padarītu mūsu sabiedrību drošāku.  
 
Ir pierādīts, ka brīvprātīgais darbs veicina uzticēšanos, 
saliedē sabiedrību, mazina vientulības un izstumtības risku, 
mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais rāda sociāli 
atbildīgas uzvedības piemēru, popularizē veselīgu 
dzīvesveidu, humānistiskās vērtības un personības attīstību.  
 
Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā 
darbā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, 
realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu 
organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību 
pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo 
jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds, un 
tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās 
piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var 
būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida 
nodarbības – pērļošana, datorprasmes, teātris, mūzika, 
šahs, futbols un citas aktivitātes, kas ir paša brīvprātīgā 
aizraušanās. 
 
Kādi ir ieguvumi brīvprātīgajam? Iegūtas jaunas zināšanas, 
pieredze un prasmes, personīgā izaugsme un attīstība. 
 
Ko piedāvā Ieslodzījumu vietu pārvalde? Apmācības, 
veselības un dzīvības apdrošināšanu, apmaksātus ceļa 
izdevumus, ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā brīvprātīgā 
darba veikšanas dienā, naktsmājas izmaksas, ja ir 
nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus 
savas dzīvesvietas, supervīzijas, konference brīvprātīgajiem, 
rekomendācijas vēstuli, kas noder tālākā karjerā. 
 

Kā kļūt par brīvprātīgo? Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jābūt 
vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt 
pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, ar labām laika 
plānošanas spējām, un jāprot valsts valoda.  

 
Ja Tevi šis aicinājums uzrunāja, tad aizpildi pieteikumu 
ievp.gov.lv mājaslapā, sadaļā “Brīvprātīgais darbs”: 
https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs un ar Tevi 
sazināsies IeVP pārstāvis.  
 
 

ATBALSTS PROGRAMMU APGUVEI ATVĒRTO 
TIEŠSAISTES KURSU PLATFORMĀS 
 

 
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā 
bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā 
arī nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot 
savas profesionālās prasmes un iemaņas, iespēju apgūt 
darba tirgū pieprasītās zināšanas vai pilnveidot jau esošās, 
mācoties atvērto tiešsaistes kursu platformās. 
 
Projekta mērķis: 

• paaugstināt bezdarbnieku, darba meklētāju un 

nodarbināto prasmes atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam, iesaistoties atvērtajos tiešsaistes 

kursos; 

• sekmēt bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba 
tirgū pēckrīzes periodā, kā arī sekmēt uzņēmumos 
nodarbināto kvalifikācijas celšanu labāk 
apmaksātam un produktīvākam darbam. 
 

Mācību jomas: uzņēmējdarbība; datorzinības; datu zinātne; 
informāciju tehnoloģijas; profesionālās ievirzes svešvalodu 
apguve; pārvaldība.  
 
Plašāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-
programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-
0  

 
 

  
 
 
 

https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-0
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-0
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas-0
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NVO nama apmeklētāju ievērībai! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ņemot vērā valdības plānotos stingrākos ierobežojumus  
Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, 

 

no 21. oktobra līdz 15. novembrim  
NVO nams būs slēgts  

klātienes apmeklējumiem un pasākumiem! 
 

Šajā laikā aicinām NVO pārstāvjus  
uz tiešsaistes semināriem un pasākumiem!  

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar  

NVO nama darbiniekiem: 

e-pasts: nvonams@riga.lv , tālrunis: 67848902 
__________________________________________________________ 

 

SEKOJIET LĪDZI  NVO NAMA AKTUALITĀTĒM 

twitter.com/NVOnams           facebook.com/RigasNVOnams                      Instagram/nvonams   

NVO NAMA DARBĪBA NO 21. OKTOBRA LĪDZ 15. NOVEMBRIM     

mailto:nvonams@riga.lv

