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NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 2 
Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām. 
Sīkāka informācija 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) piesaka jaunu virtuālu konsultāciju formātu 

LKIF kopš nesenā konkursa noslēguma, kurā LKIF ir donororganizācija, labprāt sniegs atbalsta 
konsultācijas. LKIF aicina interesentus pacietīgi un ar pilnu atdevi risināt problēmu, kuras dēļ projekts ir 
uzrakstīts, un LKIF sniega jums daudzu projektu programmu vadības gadu laikā uzkrāto pieredzi un 
atbalstu. LKIF piesaka jaunu virtuālu konsultāciju formātu: Dialogs ar partneriem 0 piešķīruma 
saņēmējiem. Vairāk informāciju skatīt šeit. 

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībā sadarbības organizācija SUSTENTO izveidojusi 
elektronisko līdzdalības ābeci 

Ābecē interaktīvā veidā ir iekļauta informācija par organizāciju līdzdalības iespējām valstisku lēmumu 
pieņemšanas procesos. Tā palīdz ātri un ērti atjaunot atmiņā apgūto informāciju tām biedrībām, kuru 
pārstāvji jau apguva mācību kursu projekta īstenošanas laikā. Tā nodrošina iespēju aplicēt informāciju 
un apgūt pamatprasmes un zināšanas tiem NVO biedriem, kas nevarēja piedalīties izglītojošajos 
semināros, tomēr ir ieinteresēti līdzdalības procesā. Vairāk informāciju var iegūt šeit. 

 

Microsoft programmatūras dāvinājumi NVO 
Lai veicinātu nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un piekļuvi mūsdienīgām tehnoloģijām, jau padsmit 
gadu Microsoft programmatūras ziedojumi sniedz atbalstu NVO darbībai un iniciatīvām. Sīkāka infomācija 

 
 
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām" 

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu 
bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos 
sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.  Sīkāka informācija 

 
Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu 
Sociālā inovācija un sociālā uzņēmējdarbība ir aktuāla tēma un turpmākajos gados kļūs vēl aktuālāka, jo 
paver iespējas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Jaunais pakalpojums radies ideju ģenerēšanas rezultātā, un, 
kā definējis Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA), par sociālo inovāciju organizāciju, veicot 
jauninājumus organizācijas cilvēkresursu attīstībā, mūsdienu projektu pieejamības apstākļos var kļūt jebkura 
publiskās pārvaldes institūcija Sīkāka informācija 
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PROJEKTU KONKURSI 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklāto 
projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 
programmas „NVO fonds” apakšprogrammas 
„Nevalstisko organizāciju projektu programma” 
ietvaros”  
Programmas „NVO fonds” mērķis ir veicināt pilsoniskās 
sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam 

taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas 
līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. 
Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 
10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 
Sīkāka informācija 

 

ES programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu 
konkursu „Delivering on skills for growth and jobs” 
(Nodrošināt prasmes izaugsmei un nodarbinātībai) 

Konkursa mērķis – veicināt jaunas sadarbības formas partnerībām 
starp darba tirgus publiskā un privātā sektora dalībniekiem (piem., 
sociālajiem un nodarbinātības dienestiem, uzņēmumiem, tai skaitā 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tirdzniecības kamerām, apmācību un izglītības pakalpojumu 
sniedzējiem, sociālajiem partneriem, darba tirgus monitoringa un uzraudzības instrumentiem) ar 
mērķi risināt prasmju trūkumu un neatbilstību salāgojot darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu 
ES. Sīkāka informācija 

Programma "Nāc un dari! Tu vari!" 
Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas 
organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju 
dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. Sīkāka informācija 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 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 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkurss "Atbildīgs dzīvesveids" 

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides 
izglītība un audzināšana, kā arī Latvijā aktuālo vides problēmu risināšana, iesaistot mērķgrupas. Sīkāka 
informācija 
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Re, ar zvaigznēs ierakstīts tas pats, kas laukos plašos: 
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīs tepatās – mūsos pašos. 

/I. Ziedonis/ 
 
 

Gaišus un bagātus Ziemassvētkus! 
Jaunajā gadā – piepildīt iecerēto,  
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto! 

 
 
 
 

Biedrība „Preiļu NVO centrs” 
 


