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Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorands 
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AIC Sabiedrības
integrācijas un
208 NVO

līdzdalības nodaļas

Veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tas aktīvu

Rīgas domes

Sadarbības

vadītāja Ilze

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā

priekšsēdētājs

Memorands

Meilande

pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp

un NVO

ir atvērts

pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

pārstāvji

parakstīšanai

E-pasts:

reizi gadā.

ilze.meilande@riga.
lv
Tālr. 67181657

Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome
Par sadarbības memorandu

Vienotas Rīgas jaunuzņēmumu atbalsta ekosistēmas attīstības sadarbības memorands 
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Biedrība
“Latvijas
Jaunuzņēmumu

organizēšanā un nodrošināšanā, veidot,
attīstīt un uzturēt sadarbību ar
jaunuzņēmumu ekosistēmu Rīgā un pēc

Biedrība “Riga

aģentūras

TechGirls”

“Rīgas investīciju

“TechChill”

esošos un topošos tehnoloģiju
jaunuzņēmumu ekosistēmas aktivitāšu

Rīgas pašvaldības

Nodibinājums

Sadarbojoties organizācijām, kas pārstāv
jaunuzņēmumus, un ir iesaistītas

asociācija”

Rīgas domes
priekšsēdētājs,

Investīciju
pārvaldes

“TechHub Riga”

Investīciju

Biedrība

un NVO pārstāvji

"Association of
Technology and
Startup

ekosistēmas attīstību.

aģentūra”

Nodibinājums

komercuzņēmumu

iespējas atbalstīt Rīgas jaunuzņēmumu

un tūrisma

Transfer"

piesaistes nodaļas
galvenais projektu
vadītājs Mārtiņš
Pakalniņš
E-pasts:

Biedrība

Martins.Pakalnins

“Vefresh”

@riga.lv
Tālr. 27897357

Jebkurā laikā var
pievienoties jauni
dalībnieki.

RD un nevalstisko organizāciju memorands par sadarbību publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” Rīgas posma
lokālplānojuma izstrādes ietvaros 
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apkaimes un
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“Riga
Annenhof”
Āgenskalna
apkaimes
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apkaimes
attīstības
biedrība
Invalīdu un
viņu draugu
apvienība
“Apeirons”

Baltica integrācijas Rīgas pilsētvidē norisi,
nodrošinot sabiedrības iesaisti lokālplānojuma
izstrādes procesā, sniedzot informāciju par
lokālplānojuma risinājumiem, uzklausot
viedokļus un apspriežot lokālplānojuma
risinājumus.

Pilsētas attīstības

Riteņbraucēju

departamenta

apvienība

Pilsētvides

Torņakalna

attīstības

attīstības

Sekmēt Rīgas iedzīvotāju informētību par Rail
Rīgas domes
priekšsēdētājs
un NVO
pārstāvji

Rīgas domes

Latvijas

pārvaldes

biedrība

Teritorijas

Biedrība

Galvenā projektu

“Good Mood
Art”

plānojuma nodaļas
vadītāja
sabiedrības

Biedrība

līdzdalības jomā

“Zasulaukam

Solvita Kalvīte

&
Šampēterim”

E-pasts:

Rīgas Centra

.lv

attīstības
biedrība
Asociācija
Latgales
priekšpilsētas
attīstībai
Biedrība
“Latvijas Velo
informācijas
centrs”
Vides
aizsardzības
klubs
Rīgas pilsētas
Imantas
apkaimes
attīstības
biedrība

Sadarbības
Memorands ir
atvērts

solvita.kalvite@riga
Tālr. 67105818
Mob. 29397453
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