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Pieredzes brauciens pie
nevalstiskajām organizācijām
KULDĪGĀ, AIZPUTĒ, ZIEMUPĒ UN LIEPĀJĀProgramma

Kuldīga

"METRO CoWorking" - pirmā Kuldīgas 
kopstrādes kopiena, dažādu notikumu un 
projektu norises vieta. METRO CoWorking 
regulāri notiek dažādas dizaina un mākslas 
izstādes. 
Varāk: https://www.facebook.com/
MetroCoworkingKuldiga

Aizpute

IDEJU MĀJA - biedrību veidota vieta jauniešu IDEJU MĀJA - biedrību veidota vieta jauniešu IDEJU MĀJA
aktivitātēm, biedrības "Izgaismo ideju" un 
biedrības "NEXT" mājvieta. IDEJU MĀJA tika 
izveidota 2008.gadā kā sadarbības projekts starp 
biedrību "NEXT" un Aizputes pilsētas domi, kas 
pārauga pašvaldības darba ar jaunatni funkciju 
deleģējumā biedrībai "NEXT" un biedrībai 
"Izgaismo ideju". 
Vairāk: https://www.facebook.com/idejumaja

"Graustu miljonāri" - Aizputes vēsturisko namu 
īpašnieku kopiena / kustība. Šobrīd kopienu 
veido 7 īpašumu īpašnieki un viņu ģimenes 
locekļi. Iestājas par Aizputes vēsturiskā centra 
saglabāšanu un attīstību. 

• Pusdienas Aizputē

Ziemupe 

Ziemupe ir neliels piejūras ciems, kurā dzīvo 
aptuveni 150 cilēku. Padomju laikā Ziemupe bija 
daļa no slēgtās militārās teritorijas. Ziemupē 
darbojas biedrība "Ziemupīte", kura vada vietējo 
kultūras un tūrisma veikalu "KulTūrBode" un 
kafejnīcu pludmales stāvlaukumā "Jūrcafe". 
Ziemupes kopiena 2021.gadā saņēma 
atpazīstamības zīmi "Viedais ciems". Šogad 
Ziemupe svinēs 600 gadu jubileju. Vairāk: 
https://www.facebook.com/ziemupite

• Vakariņas Ziemupē

• Nakšņošana Liepājā

Liepāja

• Brokastis

Impact HUB Liepāja - starptautiska uzņēmības 
un ietekmes veicināšanas platforma, pirmais 
Impact HUB Baltijas valstīs. Impact HUB kopīgi ar 
biedrību "NEXT" šobrīd uzsākusi "NVO 
Izaugsmes inkubatora" programmas īstenošanu 
un 3 mēnešu garumā inkubēs 19 organizācijas no 
Liepājas, Dienvidkurzemes un citām Latvijas 
vietām. Impact HUB ir Liepājas pilsētas Eiropas 
kultūras galvaspilsētas 2027 programmas 
officiālais sadarbības partneris sabiedrības 
iesaistē un līdzdaības veicināšanā. Vairāk: 
https://www.facebook.com/impacthublv

"Attīstības platforma YOU+", kas apvieno 
dažādas jauniešu organizācijas un kustības, 
īstenojot projektus un sniedzot pakalpojumus 
pašvaldībai. YOU+ tikko atvērusi lielāko NVO 
veidoto jauniešu centru Latvijā. Vairāk: 
https://www.facebook.com/youpluss.lv 

"Kopienas dārzs" - biedrības "Radi Vidi Pats" 
radīta vieta, kur iedzīvotājiem satikties un īstenot 
dažādas līdzdalības aktivitātes. "Radi Vidi Pats" ir 
viena no Latvijas spēcīgākajām vides jautājumu 
organizācijām, kas veiksmīgi īsteno dažādus 
vietējus un starptautiskus projektus. Vairāk: 
https://www.facebook.com/RadiVidiPats 

• Pusdienas Liepājā


