
BIEDRĪBAS „RITINEITIS”  

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.-2023.GADAM 

 

Biedrība „RITINEITIS” dibināta 2009.gada 6.novembrī, savukārt vietējās iniciatīvas grupas 

statusā tā darbojusies kopš 1999.gada, sadarbībā ar pašvaldību un tās iestādēm organizējot 

dažādus kultūras un izglītības pasākumus plašai mērķauditorijai. 

Biedrībai „RITINEITIS” ir pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā no dažādiem 

finansējuma avotiem (Sabiedrības Integrācijas fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eiropas trešo 

valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, 

Latvijas bērnu fonds, fonds „Ziedot.lv”) 

Attīstības stratēģija 2019.-2023.gadam balstīta uz biedrības „RITINEITIS” Statūtos izvirzītajiem 

mērķiem: 

1. Sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā, tādējādi piedaloties LR politikas 

veidošanā. 

2. Sekmēt Balvos un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu un jauniešu izglītošanos. Aktivizēt vecāku un 

vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā. Organizēt pasākumus, nometnes un citas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, kas veicinātu skolēnu un jauniešu zināšanu un dzīves prasmju 

pilnveidošanu, kā arī pašapziņas celšanu; 

3. Paplašināt indivīdu iespējas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

sasniegšanā, tādējādi veicinot mūžizglītības attīstību; 

4. Veikt sadarbību ar reliģiskām organizācijām kopējo sabiedrisko, kultūras un kristīgo tradīciju 

kopšanā ar mērķi nostiprināt kristīgās vērtības valstī; 

5. Organizēt aktivitātes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā; 

6. Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņiem 

atbilstošas vides pieejamības veicināšanā, zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošanā, 

pašapziņas celšanā; 

7. Palielināt uzņēmējdarbības konkurētspēju gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā, sekmēt 

pieeju starptautiskiem noieta tirgiem un veicināt kvalitatīvu cilvēkresursu attīstību un 

piesaistīšanu uzņēmumiem; 

8. Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu 

publisko darbību biedrības mērķu realizēšanā; 

9. Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, 

organizēt izglītojošus pasākumus; 

10. Koordinēt dažādu juridisko un fizisko personu darbību biedrības mērķiem atbilstošu projektu 

izstrādē un darbībā ar mērķi nezaudēt kopējo filosofisko ievirzi un mērogus, vīziju, kā arī 

projektu realizāciju; 

11. Attīstīt izklaides, sporta, atpūtas un iepazīšanās – interaktīvās komunikācijas – sfēras; 

12. Veicināt Balvu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību vispārējā dzīves līmeņa paaugstināšanā, 

apvienojot Balvu novada sabiedrību – tās ekonomiskos, politiskos, kultūras un sporta, 

zinātniskos un sociālos resursus un spēkus Balvu novada un Latgales attīstībai, kā arī veicināt 

sabiedrības atbalstu un līdzdalību Biedrības darbā; 

13. Veicināt sabiedrības ekonomisko drošību un demokrātijas attīstību, apzinoties sevi par 

Eiropas Savienības sastāvdaļu; 

14. Sadarboties ar radniecīgām organizācijām Latvijā, ES dalībvalstīs un partnervalstīs, kā arī 

citās pasaules valstīs, kuru mērķi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem; 



15. Sadarboties ar vietējās pašvaldības institūcijām, Latvijas valdības institūcijām, kā arī Latvijas 

pārstāvniecībām ārzemēs; 

16. Piesaistīt finanšu resursus Biedrības mērķu īstenošanai. 

 

Aktivitātes, kas tikušas veiktas līdz 2019.gadam: 

 

Projekta nosaukums Statuss 
Summa un 

finansējuma avots 
Galvenās projekta aktivitātes 

„Mūzika saulrietam”, 

līgums nr. LKP2018/012 

 

Pabeigts 

01.05.18.-

01.10.18. 

EUR 2000,00 

Latgales kultūras 

programma 

2018 gada 

projektu konkurss 

 

Projekta vispārējais mērķis: Latgales 

kultūrvides daudzveidības saglabāšana un 

attīstība. 

Konkrētais mērķis: Veicināt kultūras 

pasākumu dažādošanu, oriģinalitāti  un 

pieejamību, izmantojot Balvu ezeru kā 

tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem 

pievilcīga objekta veidošanos un caur to 

iezīmējot Latvijas simtgades svinības. 

2018.gada 18.augustā noorganizēts un 

īstenots muzikāls pasākums uz plosta 

Balvu ezerā “Mūzika saulrietam” 

Vasaras radošā nometne 

“Jauno ģimnāzistu 

radošā nometne” Balvu 

Valsts ģimnāzijā 2018 

Pabeigts 

04.06.18.-

08.06.18. 

EUR 4500,00 

Balvu novada 

pašvaldība 

 

Aktivitātes: Iepazīšanās ar Balvu Valsts 

ģimnāziju- savu skolu, meistarklases 

angļu valodā, meistarklases jaunajiem 

līderiem, radošās darbnīcas, ekskursija. 

Norises laiks 2018.gada 4.-8.jūnijam 

Diennakts nometne 

“Jauno futbolistu 

nometne” Balvu Valsts 

ģimnāzijā 2018 

Pabeigts 

04.06.18.-

08.06.18. 

EUR 2700,00 

Balvu novada 

pašvaldība 

Aktivitātes: Iepazīšanās ar Balvu Valsts 

ģimnāziju- savu skolu, meistarklases 

angļu valodā, meistarklases jaunajiem 

līderiem, radošās darbnīcas, ekskursija. 

Norises laiks 2018.gada 4.-8.jūnijam 

„Mūzika saulrietam” 

Līgums LKP2017/45 

 

Pabeigts 

01.05.17.-

01.10.17. 

 

EUR 1500,00 

Latgales kultūras 

programma 

2017 gada 

projektu konkurss 

 

Mērķis: veicināt Balvu ezera kā tūristiem 

un vietējiem iedzīvotājiem pievilcīga 

objekta veidošanu, organizējot koncertu 

uz ezera, kas piesaistītu dažādu 

mērķauditoriju no tuvākas un tālākas 

apkārtnes. 

Saturīgs brīvā laika pavadīšanas veids. 

Uzdevumi:  Piesaistīt māksliniekus 

muzikālajam noformējumam; Saskaņot 

atļaujas pasākuma rīkošanai; Nodrošināt 

laivu īri; Izvietot afišu un reklāmu 

dažādos informācijas kanālos; Pasākuma 

“Mūzika saulrietam” norise 2017.gada 

19.augustā 

”Kultūras pasākumu 

atpazīstamības 

veicināšana”, līgums 

LKP2016/034 

Pabeigts 

10.05.16.-

30.11.16. 

EUR 1000,00 

Latgales kultūras 

programma 

2016 gada 

projektu konkurss 

 

Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju 

novada kultūras darbinieku apmācība 

īstenojot apmācību programmas „Kultūras 

pasākumu atpazīstamības veicināšana” 3 

moduļus:  

- „Radošā grafika- grafisko materiālu 

veidošana”  

-  „Atpazīstamība- WWW lapu veidošana 

un uzturēšana”  

- „Popularizēšana- sociālo tīklu kontu 

administrēšana”  

„Asni”,  

līgums nr. 01/KM 

Pabeigts 

18.09.15.-

29.02.16. 

EUR 1500,00 

NVO projektu 

konkurss  

Projekta galvenais mērķis ir ar foruma 

palīdzību veicināt vietējo jauniešu 

aktivitāti un sadarbību starp NVO, 



„Latgales NVO 

projektu 

programma 2015”  

uzņēmējiem un pašvaldību, lai kopīgi 

risinātu vietējās problēmas jauniešiem 

svarīgu mērķu sasniegšanai. 

„Riti, riti ritineiti”,  

līgums nr. 

2012.EEZ/DAP/MIC/13

9/1/L/013 

 

Pabeigts 

18.07.13.-

31.12.15. 

EUR 44 109,03 

Sabiedrības 

Integrācijas fonds, 

projekta 

iesniedzēja 

līdzfinansējuma 

 

Biedrības „Ritineitis” kapacitātes 

stiprināšana; 

Regulāras biedrības „Ritineitis” 

līdzdalības lēmumu veidošanā un novada 

attīstības procesos plāna sagatavošana; 

iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas 

pasākumi; 

NVO platformas izveide, apvienojot 

Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas 

novada NVO 

„Deju kopas „Nebēda” 

dalība starptautiskā 

folkloras festivālā 

Grieķijā”, 

līgums nr. 2015-1-ZIE-

M04039 

Pabeigts 

05.05.15.-

05.10.15. 

EUR 1200,00  

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds (ar VAS 

„Latvijas valsts 

meži” finansiālu 

atbalstu) 

Veicināt latviešu un citu valstu kultūras 

tradīciju pieredzes apmaiņu; 

Sagatavot 20 minūšu garu horeogrāfisku 

uzvedumu. Festivālā konkursa ietvaros 

iepazīstināt apmeklētājus un citu festivāla 

ārvalstu dalībniekus ar Ziemeļlatgales 

novada 18.gadsimta beigu tautas tērpu 

komplektu. 

Informēt sabiedrību par projekta norisi. 

„Labdarības virtuve 

trūcīgām personām 

Balvos 2015/ 2016” 

Līgums nr. 5.2./2015- 

149 

Pabeigts 

27.11.15. 

29.02.16. 

EUR 1320,00 

Nodibinājums 

„Borisa un Ināras 

Teterevu fonds” 

Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji 

bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī 

daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros 

saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās 

maltītes. 

„Maltītes labdarības 

virtuvēs trūcīgām 

personām 2014/ 2015” 

Līgums nr. 5.2./2014- 

122 

Pabeigts 

01.10.14.- 

30.04.15. 

EUR 2800,00 

Nodibinājums 

„Borisa un Ināras 

Teterevu fonds” 

Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji 

bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī 

daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros 

saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās 

maltītes. 

„Štābiņš- brīvā laika 

programma bērniem” 

Pabeigts 

14.04.14.- 

30.01.15. 

EUR 1270,00 

fonds „Ziedot”  

Brīvā laika aktivitātes maznodrošināto 

ģimeņu bērniem 

 „Zupas virtuve 

trūcīgām personām 

Balvos 2013/2014” 

līgums nr. 5.2/2013-124 

Pabeigts 

01.10.13.- 

31.05.14. 

LVL 3528,00 

Nodibinājums 

„Borisa un Ināras 

Teterevu fonds” 

Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji 

bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī 

daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros 

saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās 

maltītes. 

„Prasmju darbnīcas 

priekam un darbam 

Balvos”, 

līgums nr. 5.2/2014-17 

Pabeigts 

01.10.14.- 

31.12.14. 

LVL 4662,00 

Nodibinājums 

„Borisa un Ināras 

Teterevu fonds” 

Apmācības- Interesenti, darbojoties kopā, 

mācījās kā ar minimāliem līdzekļiem 

panākt savās mājās svētku sajūtu un 

pīrāgu smaržu, kā daudzveidīgi izmantot 

„kartupeli” pārtikā. 

Līdzdalība aktivitātēs uzlaboja mērķa 

grupas veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, 

izpratni - varam paši sev palīdzēt uzlabot 

savas dzīves kvalitāti caur savas 

personības attīstību. 

„Tālu no dzimtenes- 

tomēr mājās”, 

granta līgums nr.  

IF/2012_2/1.a/9 

 

Pabeigts 

30.04.14.-

30.06.14. 

 

46 788,11 EUR 

Kultūras 

ministrija, Eiropas 

trešo valstu 

valstspiederīgo 

integrācijas fonds 

Projekta vadība 

Integrācijas pasākums ģimenēm ar 

bērniem 

Integrācijas pasākums senioriem 

Projekta publicitāte 

Iesaistot reģionālos cilvēkresursus, 

projekta rezultātā tika īstenoti 2 

integrācijas pasākumi Ziemeļlatgalē 

divām projekta mērķa grupām. 



Projekta galvenā mērķa grupa bija 50 

trešo valstu valstspiederīgie un 60 

Latvijas pilsoņi no Balviem, Balvu 

novada, Stopiņiem, Salaspils, Olaines, 

Ozolniekiem, Liepājas. 

Kopgalds- siltas maltītes 

atbalsts, 

līgums nr. 7.5./P/12/488 

Pabeigts 

04.12.12.- 

15.07.13. 

LVL 2000,00 

fonds „Ziedot” 

piešķirtais 

finansējums 

Projekta mērķgrupa ir Balvu iedzīvotāji 

bez ilgstošiem ienākumiem, kā arī 

daudzbērnu ģimenes, kas projekta ietvaros 

saņem ēdināšanas pakalpojumu- siltās 

maltītes. 

Bērnu ar īpašam 

vajadzībām diennakts 

radošā nometne 

Pabeigts 5862,23 EUR  

Latvijas Bērnu 

fonds 

Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām 

Bērnu ar īpašam 

vajadzībām diennakts 

nometne „Lidojums” 

Pabeigts 3585,64 EUR  

Latvijas Bērnu 

fonds 

Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām 

 „Mēs palīdzam Jums, 

lai Jūs palīdzētu Sev”, 

līgums nr. 6.4/2012- 31 

Pabeigts 

13.08.12.-

30.11.12. 

LVL 1000,00 

Nodibinājums 

„Borisa un Ināras 

Teterevu fonds” 

Projekta vadība, apmācības, foruma 

organizēšana, foruma rezultātu 

apkopošana un izplatīšana 

No 2013. līdz 2015.gadam  īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta  2009.- 2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma 

„NVO darbības atbalsta programmas” projektu „Riti, riti ritineiti” sagatavots „Biedrības  

„RITINEITIS” līdzdalības lēmumu veidošanā un Balvu novada attīstības procesos plāns”. 

Biedrības līdzdalības plāna izstrāde balstīta uz līdzšinējās darbības analīzes laikā fiksētajiem 

secinājumiem un biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamajām darbībām un plāna izstrādes 

darba grupas darba rezultātā identificētajām rīcībām, kas var ietekmēt novada attīstības plāna 

mērķu sasniegšanu. Līdzdalības plāna mērķis ir veidot ciešāku sadarbību starp biedrību un 

pašvaldību savstarpējai abu organizāciju mērķu īstenošanai. Līdzdalības plāns paredz sadarbības 

attīstību no filantropiskām līdz integrētām organizāciju attiecībām. 

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” Statūtos noteikto mērķi „Paplašināt indivīdu iespējas 

nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas sasniegšanā, tādējādi veicinot 

mūžizglītības attīstību” 2014.gada 21.oktobrī reģistrēts biedrības” pieaugušo neformālās 

izglītības centrs „Azote”, kura mērķis ir veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas 

interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu 

izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju 

darba tirgū.  

No 2015.gada biedrības „RITINEITIS” pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote” sadarbībā 

ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

(Nr.7.1.1.0/15/I/001) un “Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros, veic bezdarbnieku 

neformālās izglītības programmas īstenošanu ar kuponu metodi Balvos, Baltinavā, Viļakā 

Kārsavā un Ciblā. Bezdarbniekiem tiek piedāvāts apgūt neformālās izglītības programmas. 

No 2017.gada biedrība „RITINEITIS” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ESF projekta 

„Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (9.1.1.2/15/I/001) ietvaros, ilgstošajiem bezdarbniekiem 

sniedz Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumus.  

Šobrīd biedrībā „RITINEITIS” ir četri patstāvīgi darbinieki. Biedrībai ir patstāvīgas biroja telpas 

„Jumis” ar materiāltehnisko nodrošinājumu Balvos, Bērzpils ielā 2, trīs aprīkotas auditorijas- 

„Aka”, „Ūsiņš”, „Auseklis”, kā arī  patstāvīga datorklase „Zalktis” Balvos, Tautas iela 1 ar 

materiāli tehnisko bāzi un 12 pilnībā aprīkotiem datorkomplektiem, programmatūru un Internet 

pieslēgumu. 

 

 



Mērķu īstenošanai biedrības «RITINITIS» attīstības plānā 2019.-2023.gadam tika noteikti 

pieci galvenie virzieni:  

 

V1. Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju 

grupu iesaistīšanās veicināšana lēmumu pieņemšanas procesā nacionālā, reģionālā un vietējā 

līmenī. 

V2. Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

organizējot atbalsta, sabiedrības integrācijas pasākumus- veicinot zināšanu, prasmju un iemaņu 

pilnveidošanos, pašapziņas celšanu, aktivizējot kopienu filantropijai. 

 

V3. Caur izglītojošiem pasākumiem palielināt uzņēmējdarbības konkurētspēju gan reģionālā, gan 

starptautiskā mērogā, īpašu uzsvaru liekot uz jaunatnes izglītošanu uzņēmējdarbības uzsākšanas 

iespēju jomā; 

 

V4. Turpināt veiksmīgi uzsākto darbības virzienu dažādu sabiedrības grupu izglītošanā- jaunu 

prasmju, iemaņu, zināšanu iegūšanas pieejamības nodrošināšanu kopienas iedzīvotājiem; 

 

V5. Turpināt kultūras pasākumu, radošo meistardarbnīcu organizēšanu. 

 

V6. Sadarbībā ar Ziemeļlatgales nevalstiskajām organizācijām veidot redzējumu par vienotas, 

ilgtspējīgas kopienas sadarbību un attīstīšanos iespējamās reģionālās reformas rezultātā.  

 

 

Plānotās aktivitātes virzienu īstenošanai : 

 

Virziens (V) Plānotās aktivitātes (A) Projekta 

finansējums 

V 1 A 1 Diskusiju organizēšana ar dažādu, tostarp 

mazaizsargātu,  grupu pārstāvjiem par viņiem 

aktuāliem sociāliem, ekonomiskiem, politiskiem 

jautājumiem.  

A 2 Atbalsta un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana 

sabiedrības grupām ieteikumu kopienas ilgtspējības 

un attīstības procesu uzlabošanai sagatavošanā 

iesniegšanai vietējām , reģionālām pārvaldes 

iestādēm.  

 

Dažādi finanšu 

avoti, tostarp ES 

fondi, grantu 

konkursi, 

brīvprātīgais darbs 

V 2 A 1. Izzinošu, radošu, inovatīvu darbnīcu 

organizēšana bērniem, jauniešiem; 

A 2 Veselīgu dzīvesveidu popularizējošu un 

veicinošu nometņu organizēšana dažādām vecuma 

un sociālajām grupām.  

2018.gadā realizētās nometnes „Esi vesels neesi 

atkarīgs” turpināšana ( ESF līdzekļi). Galvenais 

mērķis- popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu 

jauniešu vidū, uzsvaru liekot uz atkarības risku  

mazināšanu, veselīgu paradumu veicināšanu. 

A1, A2, Dažādi 

finanšu avoti, tostarp 

ES fondi, grantu 

konkursi, 

brīvprātīgais darbs 

A 3  Gūt pieredzi filantropiskā pasākuma „Ziedotāju 

aplis” (starptautiska ziedojumu piesaistes metode, 

kas aizsākusies Lielbritānijā) organizēšanā un 

vadīšanā, noorganizēt to novada ietvaros, turpināt kā 

ikgadēju tradīciju. 

 

A3  Ziedojumi 



V 3 A 1 Projektu pieteikumu sagatavošana Erasmus + 

projektu stratēģisko partnerību realizēšanai 

uzņēmējdarbības prasmju veicināšana jomā. 

2018. gadā tika uzsākts Erasmus +  projekts „Social 

entrepreneurship – the heart of rural development”, 

kas turpināsies arī 2019. gadā. Mērķis ir veicināt 

cilvēku izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, 

izmantojot starptautisku labas prakses apmaiņu un 

veiksmes stāstus. Rosināt uzsākt uzņēmējdarbību 

izmantojot sava reģiona sociālos, vides un kultūras 

resursus. 

A 2  Semināru organizēšana vietējās kopienas 

dažādu vecumu cilvēkiem par uzņēmējdarbības 

uzsākšanas iespējām. 

Dažādi finanšu 

avoti, tostarp ES 

fondi, grantu 

konkursi, 

brīvprātīgais darbs 

V 4 A 1 Iesniegt projektu Erasmus + (K1 un K2 

aktivitātēs) un Nordplus pieteikumus, radot iespēju 

pieaugušo izglītotājiem gūt inovatīvas pieejas un 

metodes neformālās izglītības efektīvākai 

realizēšanai.   

A 2 Turpināt piedalīties ESF projektā Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”- dot iespēju nodarbinātām 

personām apgūt interesējošās neformālās izglītības 

programmas tuvāk dzīvesvietai.  

A 3. Sadarbībā Tupināt sad 

Dažādi finanšu 

avoti, tostarp ES 

fondi, grantu 

konkursi, 

brīvprātīgais darbs 

 

V 5 A 1 Turpināt organizēt pasākumu „Mūzika 

saulrietam”, veidojot to par tradīciju, kas veicina 

Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un 

attīstību. 

A 2 Organizēt radošās meistardarbnīcas amatu 

meistaru vadībā,  dažāda vecuma un sociālo grupu 

pārstāvjiem, veicinot tradīciju kā kultūrvēsturiskā 

mantojuma uzturēšanu un popularizēšanu. 

Dažādi finanšu 

avoti, tostarp ES 

fondi, grantu 

konkursi, 

brīvprātīgais darbs 

V 6 A 1 Ziemeļlatgales NVO diskusijas par ilgtspējīgas 

kopienas sadarbību un attīstīšanos iespējamās 

reģionālās reformas rezultātā; sadarbības plāna 

izveide kopienas stiprināšanai 

A 2 Ziemeļlatgales NVO platformas izveide; 

A 3 Sadarbība ar pašvaldībām, uzņēmējiem 

kopienas ilgtspējības un attīstības mērķu kopīgai 

realizēšanai. 

Dažādi finanšu 

avoti, tostarp ES 

fondi, grantu 

konkursi, 

brīvprātīgais darbs 
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