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Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana  
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” 

(Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014) 

NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 3 

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības 
veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā iekļauta 
informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu 
plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības 
nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona 
nevalstiskajām organizācijām. 
Sīkāka informācija 

NVO fonda pirmsākums?! 

23. janvārī reģionālie NVO resursu centri un NVO sadarbības tīkli bija aicināti uz tikšanos 

Kultūras ministrijā, kuras laikā ministrijas pārstāvji informēja par nodomu atbalstīt reģionu 

NVO aktivitātes. Kultūras ministrija informēja, ka 2014. gadā vēlas atbalstīt piecas spēcīgas 

reģionālās NVO, kas veic aktivitātes tādās jomās kā: 

1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstība un iedzīvotāju līdzdalība; 

2. NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana, sadarbojoties ar pašvaldībām, uzņēmējiem un 
kultūras iestādēm; 
3. atbalsts mazākumtautību NVO aktivitātēm. 
eLPA pārstāve I.Šimanska vērsa klātesošo uzmanību, ka nepieciešams savlaicīgi sākt projektu 
īstenošanu, lai izvairītos no nekvalitatīvu rezultātu sasniegšanu tādā apjomā, kā to noteikusi 
Kultūras ministrija. Ir nepieciešams noteikt reālus kvalitatīvos un kvantitatīvos projektu 
rādītājus, ņemot vērā, ka ir atšķirīgs NVO blīvums katrā no pieciem reģioniem un - lielākā daļa 
aktivitāšu būs jāizvērš vasaras mēnešos, kas ir izteikta NVO un iedzīvotāju pasivitāte 
sabiedrisku jautājumu risināšanā. Treškārt, projekta aktivitātēm jābūt vērstām uz NVO 
darbības popularizēšanu un iedzīvotāju iesaisti NVO sektorā, lai veicinātu biedrošanos 
eksistējošās NVO un regulētu NVO skaita pieaugumu (šobrīd katru nedēļu vidēji tiek dibinātas 
40 jaunas biedrības un nodibinājumi). 
Plānots, ka projektu konkurss tiks izsludināts februārī-martā un aktivitātes varēs sākties maijā 
- jūnijā līdz novembrim. Latgales reģionu pārstāvēja biedrība "Preiļu NVO centrs". 

27. februārī tiek atzīmēta Vispasaules Nevalstisko organizāciju (NVO) diena 

Vispasaules NVO diena (World NGO Day) kā globāla iniciatīva veidota, lai nevalstiskās 
organizācijas savstarpēji sadarbotos, atgādinātu par sevi gan viena otrai, gan sabiedrībai, kā 
arī, lai nosvinētu NVO esamību un panākumus.  
Vispasaules Nevalstisko organizāciju (NVO) dienas pamatprincipi uzsver NVO darbības pozitīvo 
ietekmi uz ikkatru sabiedrības pārstāvi. Latviešu tauta var lepoties ar to, ka šīs iniciatīvas 
autors ir Mārcis Liors Skadmanis, kas ar savu mērķtiecīgo darbu sekmējis starptautisku 
uzmanības piesaisti un atzinību nevalstiskā sektora organizāciju darbībai, kuras nereti uzņemas 
sabiedrības aizbildņu lomu.   

http://preilunvo.lv/index.php?show=66
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Nodarbinātības Valsts aģentūras atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 
Pasākuma mērķis – atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību  un 

nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku 

aktivitāšu veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. 

Sīkāka informācija 

NVA aicina pieteikties „Pasākumi noteiktām personu grupām” 

Nodarbinātības valsts aģentūra 2014.gadā īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākums 

noteiktām personu grupām". Pasākuma ietvaros darba devēji tiek aicināti pieteikties 

bezdarbnieku – personu ar invaliditāti nodarbināšanai. Pasākumu var īstenot komersanti 

(izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības 

programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot 

politiskās partijas).  

Sīkāka informācija 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus piedalīties 

apmācībās  „Izproti Eiropas Brīvprātīgo darbu” 2014.gada 4. - 6.aprīlī 

Apmācību mērķis ir attīstīt apmācību dalībniekos kompetences (zināšanas, vērtības un 

attieksmes) kvalitatīvu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu īstenošanai. 

Sīkāka informācija 

Aicinām Latvijas NVO pārstāvjus pieteikt dalību ikgadējā Baltijas jūras reģiona NVO 

forumā! 

Forums norisināsies Turku, Somijā no š.g. 2. – 3. jūnijam, tajā piedalīsies organizācijas no visa Baltijas 

jūras reģiona. Baltijas jūras reģiona NVO forumā „NGOs Constructing an Active and Innovative Civil 

Society” noritēs diskusijas par četrām jomām: 

1.  draudi Baltijas jūras videi; 

2.  multikulturāla sabiedrība – jauno imigrantu integrācija; 

3.  jauniešu lomas stiprināšana Baltijas jūras reģionā; 

4.  līdzdalības demokrātija; 

5.  cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības uz kvalitatīvu dzīvi. 

Sīkāka informācija 

Rīgas Latviešu biedrība  organizē semināru "Alternatīvu un inovatīvu sociālo 
pakalpojumu nepieciešamības noteikšana, plānošana un ieviešana dzīvē, piesaistot 
vietējos resursus" 

Semināra mērķis ir popularizēt inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu ieviešanu un aprobēšanu 

sociālajiem, izglītības, kultūras darbiniekiem, NVO pārstāvjiem darbam ar sociāli mazaizsargāto cilvēku 

mērķa grupām, veicinot nevalstisko organizāciju sniegto sociālo pakalpojumu paplašināšanu un 

kvalitātes pilnveidošanu. Seminārs notiks 9.,10.,11. Aprīlī biedrības „Preiļu NVO centrs” telpās 

Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Sīkāka informācija 

 

 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2926&from=0
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/apmacibas-izproti-eiropas-brivpratigo-darbu
http://www.bsngoforum.org/content/program
http://www.bsngoforum.org/content/program
http://nvo.lv/lv/news/publication/piesaki-dalibu-baltijas-juras-regiona-nvo-foruma-4994/
http://preilunvo.lv/index.php?&text=349
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PROJEKTU KONKURSI 

Annas Lindes fonds organizē Ideju konkurss 

IDEJU KONKURSU ietvaros jebkurai organizācijai (biedrībai, valsts, pašvaldības vai izglītības 

iestādei, utml.) ir iespēja saņemt nelielu finansējumu, lai noorganizētu pašiniciētu 

pasākumu starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūrai 2014” ietvaros. 

Sīkāka informācija 

Rietumu bankas labdarības fonds izsludina projektu konkursu "Sprīdis labākai 

dzīvei" 

Konkursa mērķi veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu 

risināšanu. 

Sīkāka informācija 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkurss "Atbalsts jaunatnes 

organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes 

politikā" 

Atklātā projekta konkursa mērķis ir izvēlēties līdz 10 projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, 

kas nodrošina pasākumus ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes 

politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā. 

Sīkāka informācija 

Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludina kultūras projektu konkursu 

Projektus var iesniegt šādās nozarēs - literatūras, mūzikas un dejas, teātra mākslas, filmu mākslas, 

vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās kultūras un starpnozarē. 

Sīkāka informācija 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” ilgtermiņa sadarbības 

tīklu veidošanai 

Programma „Kultūra” atbalsta ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot 

pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. 

Sīkāka informācija 

ABLV Charitable Foundation grantu programma "Laikmetīgās mākslas izstādes" 

Programmas mērķis ir veicināt laikmetīgās mākslas attīstību, atbalstot nacionāla mēroga sabiedriski 

nozīmīgus laikmetīgās mākslas notikumus, tā sekmējot sabiedrības informētību, izpratni un pieejamību 

mākslas norisēm Latvijā. 

Sīkāka informācija 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas 

„Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. 

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. 

Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas 

bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos. 

Sīkāka informācija 

http://www.annaslindesfonds.lv/aktualitates/izsludinam_ideju_konkursu_194
http://rbfonds.lv/news?OpenDocument&nid=71FA17AFD965C766C2257C8C002ACE11
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-politikas-valsts-programma-izsludinats-projektu-konkurss-0
http://www.kkf.lv/#43
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/application-process/application-deadlines
http://www.ablv.org/laikmetiga-maksla
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9185%3AAtklats-projektu-konkurss-Arpusskolas-pasakumu-programma-Vasaras-nometnes-Latvijas-un-diasporas-berniem-2014&catid=391%3AArpusskolas-pasakumu-programma-Vasaras-nometnes-Latvijas-un-diasp
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Sabiedrības integrācijas fonds izsludina projektu konkursu "NVO līdzfinansējuma 

programma 2014-2016" 

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju 

atbalstītu projektu īstenošanā. 

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai 

starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas 

organizācijas vai ārvalstu fondi. 

Kopējais programmas ietvaros 2014.-2016.g.periodā pieejamais finansējums no Sabiedrības 

integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir 334 212 EUR. 

Sīkāka informācija 

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=389&Itemid=127

