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BIEDRĪBAS „RITINEITIS” APRAKSTS 

 

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”, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Nordplus 

projektu programma, Kultūras ministrija, Eiropas Sociālais fonds, Frederic Mulder Foundation) 

 

Projekta nosaukums Statuss 
Summa un finansējuma 

avots  
Galvenās projekta aktivitātes 

Nodarbināto personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide, ESF 

projekts Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 

 

Nr. 6.2.3.3./116 

Nr. 6.-2.3.3/25  

Nr. 6.-2.3.3/181  

Nr. 6- 2.3.3/72 

Darbībā EUR 5200,20 

EUR 8602,20 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūra 

 

Mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci. 

Aktivitātes: organizēti kursi- „Datu 

analīze un pārskatu sagatavošana”, 

„Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā 

un noformēšanā”, „Datorprogrammas 

interjera noformējumam (SweetHome 3D, 

SketcUP, Corel Draw) pamati”, „Personas 

datu aizsardzība (IT) un IT drošība”, 

„Ēkas siltummezgls (ISM) un 

siltumapgādes sistēmas: apkope un 

regulēšana (apkures iekārtas)”, „Digitālās 

prasmes darba vajadzībām”, “No idejas 

līdz savam biznesam”   

Starptautiskais 

projekts „Social 

entrepreneurship-the 

heart of rural 

development” 

Nr. 2018-1-LV01-

KA204-047012 

Darbībā EUR 18120,00 

Eiropas Savienības 

Erasmus+ 

programmas 

Pamatdarbības Nr. 2 

(KA2) stratēģiskās 

partnerības projekts 

pieaugušo izglītības 

sektorā 

Projekta galvenais mērķis ir:  veicināt 

cilvēku izpratni par sociālo 

uzņēmējdarbību, izmantojot starptautisku 

labas prakses apmaiņu un veiksmes 

stāstus; radošuma pieeja un prāta elastība 

uzņēmējdarbības jomā. Proti, lauku 

labklājības veicinošais faktors būtu spēja 

izmantot sava reģiona sociālos, vides un 

kultūras resursus uzņēmējdarbības 

attīstīšanā. Mērķa sasniegšanai 

koordinējošais projekta partneris biedrība 

“Ritineitis” sadarbosies ar partneriem no 

astoņām dalībvalstīm- Spānijas, Grieķijas, 

Itālijas, Apvienotās karalistes, Čehijas, 

Rumānijas, Nīderlandes un Turcijas. 

Kopīgiem spēkiem tiks veidota sociālās 

uzņēmējdarbības informatīvā platforma, 

ieteikumi- vadlīnijas mentoriem u.c. 

Starptautiskais 

projekts "The Take the 

Leap Project" 

(projekta partneris) 

nr. 2019-1-UK01-

KA202-061906 

 

Darbībā EUR 17221,00  

Eiropas Savienības 

Erasmus+ 

programmas 

Pamatdarbības Nr. 2 

(KA2) stratēģiskās 

partnerības projekts 

pieaugušo izglītības 

sektorā 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt 

NEET jauniešu izglītošanu 

uzņēmējdarbības jomā, kā arī atbalsta 

sniegšanu uzņēmējdarbības idejas 

izvērtēšanā, finansiālo līdzekļu 

piesaistīšanā projekta idejai u.c. tādējādi 

veicinot jauniešu nodarbinātību. Lai 

sasniegtu projekta mērķi, taps digitālu, 

visiem interesentiem pieejamu mācību 

materiālu kopums; tiks organizētas 

informatīvas un praktiskas darbnīcas, kas 

palīdzēs jauniešiem izprast 

uzņēmējdarbības būtību, veiksmes 
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atslēgas un lietas, no kurām jāizvairās 

radot uzņēmumu. Tiks analizēta partneru 

pieredze darbā ar NEET jauniešiem, kā arī 

diskutēts par katra partnera optimālā 

ieguldījuma iespējām projekta mērķa 

sasniegšanā. Projektā darbosies piecas 

organizācijas no Lielbritānijas, Zviedrijas, 

Latvijas, Itālijas un Maķedonijas.  

Projekta darbības gaitā biedrība 

RITINEITIS uzņemas virsatbildību par 

projekta gaitas, tikšanos, paveikto 

uzdevumu izvērtēšanas monitoringu. 

Pieaugušo digitālo 

prasmju attīstības 

veicināšana- 

starptautiskā pieredze, 

Nr. NPAD-

2019/10074   

Darbībā EUR 1370,00 

Nordplus projektu 

programma  

Pieaugušo digitālo prasmju attīstības 

veicināšana- starptautiskā pieredze   

Projekta partneris- Kaunas in-service 

teacher training centre (LT-KPKC) 

(Kauņas skolotāju kvalifikācijas celšanas 

centrs) 

Mūsdienu tehnoloģiju 

izaicinājumi un 

iespējas pieaugušajiem 

neformālās izglītības 

ietvaros ,  

Nr. NPAD-

2019/10220 

Darbībā EUR 4900,00 

Nordplus projektu 

programma 

Mūsdienu tehnoloģiju izaicinājumi un 

iespējas pieaugušajiem neformālās 

izglītības ietvaros.  

Projekta partneris: Kedainiai Youth and 

Adult Education Centre (Kedaiņu jauniešu 

un pieaugušo izglītības centrs) 

 

Valodas prasmju 

uzlabošana pieaugušo 

izglītošanai 

Nr. 2019-1-LV01-

KA104-060237 

 

Darbībā 

01.06.19.-

31.12.20. 

EUR 3904,00 

Erasmus+ 

programmas 

1.pamatdarbības 

mobilitātes 

projektam 

Projekts paredz pieaugušo izglītībā 

iesaistītas personas- datorzinību 

pasniedzēja angļu valodas 

prasmju uzlabošanu reālā angļu valodā 

runājošā vidē. Tas dos netiešu pozitīvu 

rezultātu gan mācību 

aktivitāšu, tostarp starptautisko, norisēs, 

gan ļaus uzkrāto unikālo pieredzi 

pieaugušo izglītībā izplatīt 

ārpus organizācijas robežām 

Mūzika saulrietam- 5 

Nr.LKP2020/43 

Darbībā 

12.05.20.-

01.10.20. 

 

EUR 1850,00 
Latvijas valsts mežu 

un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda 

atbalstītā 

Latgales kultūras 

programma 2020 

 

EUR 860,00 

Balvu novada 

pašvaldības atbalsts 

Projekta vispārējais mērķis: Latgales 

kultūrvides daudzveidības saglabāšana un 

attīstība.  

Konkrētais mērķis: Veicināt kultūras 

pasākumu dažādošanu, oriģinalitāti un 

pieejamību, aktualizējot Balvu ezeru kā 

viesiem, vietējiem iedzīvotājiem un 

tūristiem pievilcīgu objektu to integrējot 

tūrisma attīstībā.  

2020.gada 21.augustā plkst.19:00 uz 

Balvu ezera un Dzirnavu ielā 1 jau piekto 

gadu koncerts "Mūzika Saulrietam". 

Stundu pirms pasākuma darbosies āra 

kafejnīca "Manas pankūkas", kuras tiks 

gatavotas kopā ar Roberto Meloni. Vakarā 

pasākuma laikā varēs baudīt mūziku un 

dziesmas sēžot laivās vai klausoties no 

krastmalas- svētku noskaņu veidos mūziķi 

Ingus Ulmanis ,Aigars Voitišķis un koris 

„Mirklis” diriģenta Ulda Kokara vadībā. 
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Ziedotāju aplis Pabeigts EUR 1000,00 

Frederic Mulder 

Foundation 

EUR  2170 

ziedojumi projektu 

īstenošanai 

2019.gada 18.septembrī Balvos pirmo 

reizi norisinājās pasākums „Ziedotāju 

aplis”, kas ir starptautiska ziedojumu 

piesaistes metode, aizsākusies 

Lielbritānijā. Pirms pasākuma tika 

izsludināta pieteikšanās un izvirzītas 3 

projektu idejas no Balviem un Balvu 

novada- 3 lielisku projektu autori sešās 

minūtēs pastāstīja, kā saņemtais atbalsts 

var palīdzēt īstenot skaistas ieceres. Katra 

projekta galvenais mērķis ir padarīt savas 

kopienas dzīvi labāku un pilnvērtīgāku. 

Uz dinamisku kopīgas ziedošanas 

pasākumu Balvu novada muzejā bija 

pulcējušies vairāk kā 50 ziedotāji un 

projektu atbalstītāji. Pasākumā ziedošana 

kļūst par saspēli starp cilvēkiem, kas 

aizrauj gan azarta mīļotājus, gan 

vērotājus. Tie, kam nebija iespēju uz 

pasākumu ierasties klātienē ziedot varēja 

skatoties pasākuma tiešraidi. 

Divu stundu laikā tika saziedoti 3170 eiro, 

kas ir vairāk nekā cerēts: „Bērnudārza 

„Sienāzītis” vientuļais Zaķis” 1085 EUR, 

lai iekārtotu rotaļu laukumu. Balvu 

Teritoriālajai invalīdu biedrībai saziedotie 

līdzekļi dos iespēju iegādāties inventāru 

kustību nodarbībām 785 EUR vērtībā  

Vīksnas pagasta projekts „Vecās pieturas 

stāsts” taps pateicoties saziedotajiem 1300 

EUR. 

Klavesīnistes un 

ērģelnieces Ilzes 

Bertrānas solokoncerts 

un seminārs 

Nr. 2019-3-MDM042 

Pabeigts 

25.10.19.- 

30.12.19. 

EUR 500,00 

 

Mērķis: veicināt mūzikas skolu pedagogu 

un baznīcu ērģelnieku tālākizglītību un 

nodrošināt profesionālas mākslas 

pieejamību Balvos.  

Uzdevumi: 1.Organizēt tālākizglītības 

semināru – meistardarbnīcu Ilzes 

Bertrānas vadībā  “Baroka mūzikas 

interpretācija un problēmas mūzikas 

apmācības sākumposmā”; 2.Organizēt 

Ilzes Bertrānas solokoncertu .3.Veikt 

publicitātes pasākumus. 

2019.gada 24.novembrī Balvu Sakrālajā 

kultūras centrā noticis Ilzes Bertrānas 

(Bertrand) koncerts „Mūzika viduslaiku 

klavesīnam” 

„Mūzika saulrietam”, 

līgums nr. 

LKP2019/08 

 

Pabeigts 

01.05.19.-

01.10.19. 

EUR 1000,00 

Latgales kultūras 

programma 

2019.gada projektu 

konkurss 

 

Projekta vispārējais mērķis: Latgales 

kultūrvides daudzveidības saglabāšana un 

attīstība.  

Konkrētais mērķis: Veicināt kultūras 

pasākumu dažādošanu, oriģinalitāti un 

pieejamību, izmantojot un veidojot Balvu 

ezeru kā viesiem, vietējiem iedzīvotājiem 

un interesentiem pievilcīgu objektu to 

integrējot tūrisma attīstībā. 

2019.gada 23.augustā noorganizēts un 

īstenots muzikāls pasākums uz plosta 

Balvu ezerā “Mūzika saulrietam” 
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Nometne „Esi vesels- 

neesi atkarīgs”, 

pakalpojuma līgums 

Nr. 45 

Pabeigts 

16.06.18.- 

30.08.19. 

 

EUR 3000,00 

Balvu novada 

pašvaldība 

Eiropas Sociālā 

fonda projekts 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai” (projekts 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

Mērķis: Popularizēt veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu jauniešu vidū, uzsvaru liekot 

uz atkarību ietekmi, mazināšanu un 

profilaksi. Attīstīt patstāvību un pārliecību 

par savām spējām, veicināt veselīgu 

paradumu veidošanos 

Uzsvaru likts uz sportiskām, radošām un 

izglītojošām nodarbībām. Organizēt 

tematiskās lekcijas un tikšanās ar 

speciālistiem un personām, kuras ir 

pārvarējušas atkarību ietekmi. Organizēt 

pasākumus par atkarībām un to ietekmi uz 

cilvēka veselību. 

“Nodarbību cikls 

jaunajiem 

futbolistiem”  Balvu 

Valsts ģimnāzijā 2019 

Pabeigts 

11.03.19.-

15.03.19. 

EUR 2660,00 

Balvu novada 

pašvaldība Eiropas 

Sociālā fonda 

projekta “Atbalsts 

izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai” (projekts 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

ietvaros 

Mērķis: Motivēt skolēnus sekmīgām 

mācībām ģimnāzijā, gūt jaunas zināšanas 

un pieredzi,  attīstīt prasmes un iemaņas 

futbola spēlē, pilnveidot sevi fiziski,  

dzīvot veselīgi, iegūt jaunus draugus. 

Aktivitātes: pilnveidoti futbola spēles 

taktiskie un tehniskie elementi, 

demonstrējumi ugunsdzēsības un 

glabāšanas dienestā, personalizēto 

krekliņu drukas veidošana, peldbaseina 

apmeklēšana, tikšanās ar jaunajiem 

uzņēmējiem Balvos, Zinātkāres centra 

ZINNO apmeklēšana. 

“Izzinošā darbnīca 7.-

9.klašu ģimnāzistiem 

“Atklāj, radi, vadi”.” 

2019 

Pabeigts 

11.03.19.-

15.03.19. 

EUR 4500,00  

Balvu novada 

pašvaldība 

Eiropas Sociālā 

fonda projekts 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai” (projekts 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

Mērķis: Nostiprināt izglītojamiem stundās 

apgūtās zināšanas, piedaloties aktivitātēs, 

kas vērstas uz zinātnes, tehniskās 

jaunrades un vides izglītības zināšanu 

pilnveidi. Pilnveidot  saskarsmes un 

sadarbības prasmes neformālā vidē, 

palielināt interesi par tālākām mācībām 

ģimnāzijā. Attīstīt radošās darba spējas. 

Aktivitātes: Komandas veidošana un sevis 

izzināšana un organizēta procesu vadības 

spēle IR, tikšanās ar Daugavpils 

Universitātes Biosistematikas departa-

menta studentiem un iepazīšanās ar 

sekojošām tēmām : kukaiņu pasaule, augu 

pasaule, ķērpju pasaule, sikspārņu 

pasaule, personalizēto krekliņu drukas 

veidošana, tikšanās ar jaunajiem 

uzņēmējiem Balvos, Zinātkāres centra 

ZINNO apmeklēšana, demonstrējumi 

ugunsdzēsības un glabāšanas dienestā. 

„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” 
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Vasaras radošā 

nometne “Jauno 

ģimnāzistu radošā 

nometne” Balvu Valsts 

ģimnāzijā 2018 

Pabeigts 

04.06.18.-

08.06.18. 

EUR 4500,00 

Balvu novada 

pašvaldība 

Eiropas Sociālā 

fonda projekts 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai” (projekts 

Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

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 

„ASNI” - atbalsts 

jauniešu pilsoniskās 

līdzdalības 

pasākumiem, līgums 

nr. 

2017.LV/NVOF/PSA/

055/09 

Pabeigts 

01.02.17.-

30.09.17. 

EUR 9736,20 

Sabiedrības 

Integrācijas fonds 

programma  „NVO 

fonds” 

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu 

Ziemeļlatgales iedzīvotāju un  jauniešu 

pilsoniskās līdzdalības pasākumiem 

Projekta uzdevumi: 

- 2 iedzīvotāju un jauniešu forumu 

organizēšana (Balvu un Viļakas 

novadā); 

- 2 iedzīvotāju un jauniešu regulāro 

darba grupu izveide un darbības 

uzsākšana; 

- 6 iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu 

īstenošana katrā no  novadiem. 

”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  

„Latgales NVO 

projektu programma 

2015”  

Projekta galvenais mērķis ir ar foruma 

palīdzību veicināt vietējo jauniešu 

aktivitāti un sadarbību starp NVO, 

uzņēmējiem un pašvaldību, lai kopīgi 

risinātu vietējās problēmas jauniešiem 

svarīgu mērķu sasniegšanai. 
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„Riti, riti ritineiti”,  

līgums nr. 

2012.EEZ/DAP/MIC/1

39/1/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 
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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 Eknomikas 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 2015.gada līdz šim brīdim apmācīti 850 bezdarbnieki un darba 

meklētāji. 

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. No projekta uzsākšanas brīža 

projektā iesaistīti 658  ilgstošie bezdarbnieki, kas apguvuši motivācijas programmu darba meklēšanai 160 

stundu apjomā un saņēmuši individuālās mentora konsultācijas.  

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. 
 


