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Projektu īsteno Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs. 92,07% no projekta 

finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% Talsu novada dome. 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par 

informācijas saturu atbild Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs. 

 

                                        

 

 
Projekta „Mēs Kurzemei” aktivitāte nr.5 „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO 

resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017. izstrāde.”  

 

APKOPOJUMS PAR  

ZIEMEĻKURZEMES NVO ATBALSTA CENTRA 

ĪSTENOTAJIEM RĪCĪBAS VIRZIENIEM  

(1999. – 2012.) 
STATŪTI 

MĒRĶIS – pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un tās attīstības veicināšana novadā 
un Latvijā. 
 

RĪCĪBU VIRZIENI – 

      biedrību, nodibinājumu, sabiedrības interešu grupu, iedzīvotāju atbalsts ar 

informatīvajiem, tehniskajiem un konsultatīvajiem pakalpojumiem; 

      biedrību, nodibinājumu, sabiedrības interešu grupu savstarpējās sadarbības 

sekmēšana, sadarbības veicināšana ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem 
un partneriem ārvalstīs; 

      nevalstisko organizāciju pārstāvju izglītības veicināšana; 

      brīvprātīgo kustības atbalsts; 

      sabiedrības informēšana par pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko 

organizāciju attīstību; 

      finansiāla atbalsta sekmēšana biedrībām, nodibinājumiem un sabiedrības 

interešu grupām; 

      iedzīvotāju, iedzīvotāju grupu un organizāciju efektīvas līdzdalības lēmumu 

pieņemšanā sekmēšana vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī; 

      iedzīvotāju sadarbības un līdzdalības rosināšana savas apkaimes dzīves 

kvalitātes uzlabošanā. 
 

 

 Izveidots Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Talsos 1999. 

Projekts „+8 jauni reģionālie NVO atbalsta centri”. 

Sniegtas bezmaksas konsultācijas 313 h garumā par organizāciju 
dibināšanu, projektu rakstīšanu un sabiedriskajām attiecībām. 

Tehniskie pakalpojumi – datora izmantošana – 494 h. 

Projekts „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs – vietējo NVO 
otrās mājas”. 

2000. 

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs – atvērts arī sestdienās. 

Bezmaksas konsultācijas par pieteikumu rakstīšanas 
pamatprincipiem NVO, īpaši pensionāru organizācijām. 

2001. 
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171 bezmaksas konsultācijas.  2002. 

NVO/ interešu grupu darbības iespēju attīstība 2003. 

NVO/ interešu grupu darbības iespēju attīstība Ziemeļkurzemē 
2004/2005 

2004. 
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Apmēram 200 cilvēku rajona un Kurzemes novada NVO saņem 
bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu un atskaišu 
sagatavošanu, projektu vadību, grāmatvedības kārtošanu, 
organizāciju pārreģistrēšanu un jaunu organizāciju dibināšanu. 

2005. 

Semināri un konsultācijas (klātienē un virtuālas) Kurzemes 
reģiona nevalstiskajām organizācijām. 

2007. 
 

Praktiska palīdzība reģiona NVO projektu pieteikumu 
sagatavošanā, grāmatvedības uzskaites un lietvedības 
sakārtošanā, jaunu organizāciju dibināšanā. 

Tiek izveidota Kurzemes reģiona NVO datu bāze – uzkrātas ziņas 
par 1000 organizācijām reģionā. 

Izbraukuma konsultācijas Liepājā, Kuldīgā, Saldū, Ventspilī, 
Skrundā. 

426 konsultācijas Kurzemes NVO pārstāvjiem. 

ZK NVO AC vadītāji – kā eksperti 5 aktivitātēs saistībā ar NVO. 

158 individuālas bezmaksas konsultācijas par NVO aktuālām 
tēmām Kurzemes reģiona organizācijām. 

2008. 
 

5 izbraukuma informatīvās un konsultāciju dienas „Kling, klang, 
esam klāt” – attālāk no rajonu centriem Kurzemē. 

ZK NVO AC vadītāji – kā eksperti 6 aktivitātēs saistībā ar NVO. 

55 individuālas bezmaksas konsultācijas par aktuāliem 
jautājumiem projektu izstrādē, organizācijas attīstības plānošanā, 
grāmatvedībā. 

2009. 
 

Aktualizēta NVO datu bāze 

Organizētas konsultāciju – informatīvās dienas NVO sektora 
attīstībai Talsos un Saldū. 

Projekts „NVO LĪDZĀS”. 

5 NVO informatīvās un konsultāciju dienas iniciatīvu grupām un 
jaundibinātajam organizācijām 41 dalībniekam. 

2010. 
 

4 izbraukuma konsultāciju – informatīvās dienas Kuldīgā, Liepājā, 
Ventspilī, Saldū. 7 – Talsos, apmeklētāju skaits – 174. 

88 individuālas konsultācijas projektu vadības un organizācijas 
attīstībai.  

65 fiksētos gadījumos tika nodrošināta tehnisko resursu 
pieejamība NVO organizāciju pārstāvjiem. 

2 izbraukuma informatīvās dienas Kandavā 40 dalībniekiem. 2011. 

80 konsultācijas par jaunu organizāciju dibināšanu, dokumentu 
kārtošanu, projektu iespējām 

50 fiksētos gadījumos tika nodrošināta tehnisko resursu 
pieejamība NVO organizāciju pārstāvjiem. 

Iesaistīšanās 3 projektos, fiksētas 1532 bezmaksas konsultācijas, 
tehniskie pakalpojumi 610h garumā, izveidota NVO datu bāze, 
notikušas 13 izbraukuma konsultāciju dienas, pārstāvji kā eksperti 
darbojušies 11 pasākumos. 

 Rīkots Kurzemes NVO Forums 1999. 

Piedalīšanās projektā „Cilvēktiesību atbalsta tīkls novadā”. 

Sadarbība ar ASV Miera korpusu. 
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Sadarbības tīkli starp NVO. 

Sadarbība ar sabiedrības saziņas līdzekļiem. 

Piedalīšanās projektā „Cilvēktiesību atbalsta tīkls novadā”. 2000. 

Projekts „Invalīdu NVO sadarbības tīkla attīstība”. 

Pasākums bērniem invalīdiem un viņu vecākiem „Ieklausies manī 
un sadzirdi”. 

Piedalīšanās projektā „Cilvēktiesību atbalsta tīkls novadā”. 2001. 

Tiek rīkoti klubiņi – angļu klubiņš, brīvprātīgo klubi skolās. 

Talsu NVO diena Liepājā. 

Talsu pilsētas domes un pilsētas NVO „Sadarbības diena” 

Sociālā kapitāla klubiņi Talsos, Sabilē, Stendē. 2002. 

Sociālo klubiņu pasākumi Talsos, Stendē un Sabilē, lai aktivizētu 
iedzīvotāju iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības veidošanā. 

2005. 

Projekts ”Mazajām organizācijām – lielu optimismu!” 2006. 

NVO festivāls Pedvālē. 

Sociālo klubiņu pasākumi Talsos, Stendē un Sabilē, lai aktivizētu 
iedzīvotāju iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības veidošanā. 

Organizēts NVO forums Kuldīgā 2007. 
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Organizēts 2. Kurzemes reģiona NVO festivāls Jaunlutriņos 
(dalībnieku skaits – 241). 

Uzņemti viesi no Kuldīgas, Jūrmalas, Liepājas, Līvāniem Latvijā, 
Nīderlandes, Īrijas. Paši viesojušies Līvānos. 

ZK NVO AC ir pārstāvēts 6 citās institūcijās un organizācijās. 

Organizēts 3. Kurzemes reģiona NVO festivāls. 2008. 
 Organizētas 4 sadarbības stratēģisko grupu tikšanās (sieviešu, 

pensionāru, sociālo pakalpojumu un jauniešu NVO). 

Uzņemti viesi no Preiļu rajona NVO. 

ZK NVO AC ir pārstāvēts 6 citās institūcijās un organizācijās. 

Sadarbībā ar biedrību „Liepājas jaunie vanagi” organizēts 4. 
Kurzemes reģiona NVO festivāls / forums. 

2009. 
 

9 sociālā klubiņa tikšanās (128 dalībnieki) Talsu un Saldus 
rajonos. 

Noorganizēta nometne ilggadējiem NVO līderiem, mazinot 
izdegšanas risku un nodrošinot ilgtspēju. 

8 sociālā kapitāla klubiņu tikšanās – 88 dalībnieki. 2010. 
 Kurzemes NVO konference – festivāls – 96 dalībnieki. 

Panākta vienošanās ar Talsu novada domi par finansiālu atbalstu 
ZK NVO AC.  

2011. 

Visas Kurzemes pašvaldības deleģējušas kontaktpersonu 
sadarbībai ar NVO. 

Ziemeļkurzemes  NVO atbalsta centra direktore – eksperta lomā 
Liepājas pašvaldībā.  

Organizēts Kurzemes NVO sadarbības forums 

2 sociālā kapitāla klubiņu tikšanās – 30 dalībnieki. 

Sadarbības forums „Kurzemes zelts”. 

Projekts „Mēs Kurzemei”. 2012. 

Konference sociālās partnerības veidošana Kurzemē. 

Iesaistīšanās 4 projektos, 5 Forumi, 4 festivāli, 27 klubiņu tikšanās, 
2 NVO dienas, 5 dažādi pasākumi, 1 nometne līderiem, uzņemti 
viesi no 7 vietām, pārstāvniecība 6 citās organizācijās. 

 Projekts „Local Agenda 21 un vides pārvalde Latvijas 1999. 
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pašvaldībās”. 

Organizēti 19 izglītojošie pasākumi – 324 dalībnieki no aptuveni 
50 NVO. 

Projekts „Novada NVO kapacitātes paaugstināšana sabiedrības 
interešu aizstāvēšanā”. 

2000. 

Seminārs „Grāmatvedības ABC”. 

Seminārs par līdzekļu piesaisti. 

Uzsākti semināru cikli „Projektu pieteikumu sagatavošana un 
vadīšana. Finansu piesaiste NVO”. 

2001. 

Projekts „Apmācību piedāvājums BAPP dalīborganizācijām”. 

5 semināri par tiesu varu Latvijā, cilvēku ar invaliditāti interešu 
aizstāvību, iespējām piesaistīt finansējumu, alkoholu un 
narkotikām. 

With 366 steps in European Union 2003. 

With 366 steps in European Union 2004. 
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Izbraukuma semināri organizācijās. 2005. 

Organizēti 5 semināri – Saldū, Talsos, Kuldīgā, Puzē, Liepājā, 
Laidzē. 

2007. 

Bezmaksas apmācības par tēmām „Motivācija un plānošana”, 
„Līderība un motivācija”, „Grāmatvedības un lietvedības 
kārtošanas pamatprasības NVO”, „NVO sadarbība ar medijiem”. 

2008. 

Organizētas apmācības 50 stundu apjomā 150 interesentiem par 
tēmām: „Efektīva un pārliecinoša komunikācija”, „Profesionāla 
izdegšana darbā, izdegšanas profilakse un pašpalīdzības iespējas”, 
„Sabiedrisko attiecību pamatprincipi un NVO sadarbība ar 
mēdijiem”, „Nevalstisko organizāciju lietvedības pamati”, 
„Organizācijas krīzes pārvarēšanas taktika un stratēģija 
ekonomiskās krīzes apstākļos”, „Organizācijas plānošanas 
dokumentu izstrādes pamatprincipi”. 

2009. 

Projekts „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona 
nevalstiskajām organizācijām”. 

2010. 
 

Izvērtētas 56 organizācijas, apmācīti 64 cilvēki. 

2 semināri par EDS lietošanu un līdzdalības iespējām  2011. 

Tikšanās organizēšana vides organizācijām un iedzīvotājiem 

Dalība Latvijas pilsoniskās Alianses vasaras akadēmijā. 

Mācību programmas izstrāde un mācību nodrošinājums Kurzemes 
NVO līderiem. 

2012. 

Izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem 
Kurzemes novados. 

Ārvalstu prakses izpēte Dānijā. 

Iesaistīšanās 4 projektos, notikuši ~ 60 semināri, izvērtētas 56 
organizācijas. 

 Stažieru mācību programma, brīvprātīgo apmācība. 1999. 

Brīvprātīgo darbs 206 h apjomā, jauniešu tīkla izveide. 
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 Apmācību semināri brīvprātīgo koordinatoriem. 2000. 

„Brīvprātīgo klubi” skolās. 

Stažieru skola. 2001. 

Stažieru skola – skolu pašpārvalžu aktīvistu apmācība. 2002. 

Organizēti 2 semināri, popularizējot brīvprātīgo kustību 34 
dalībniekiem. 

2011. 
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Organizētas 6 stažieru skolas, organizēti brīvprātīgo klubi skolās, 
izveidots jauniešu tīkls. 

 Projekts „Ziemeļkurzemes pašvaldību informācija iedzīvotājiem” 1999. 

www lapas izveide. 

Izdotas 25 ziņu lapas 2000. 

Interaktīvās izstādes „Redzēt, sajust, saprast” organizēšana 
Talsos. 

Izdotas 42 ziņu lapas. Ziņu lapai pielikums „Brīvprātīgo stūrītis”. 2001. 

Pieejama sistēma NAIS – Latvijas likumdošanas akti. 

ZK NVO AC mājas lapa – www.talsi.lv/zkcentrs 

Vidusskolēnu ZPD par NVO tēmām. 2002. 

NVO ziņu lapa 

Sociālā kapitāla ceļvedis Talsu rajonā. 

Talsu rajona NVO kataloga izdošana 2003. 

Projekts „NVO izstāde – iedzīvotāju sabiedrības aktivitātes 
spogulis” – vēsturiska rakstura informācija par NVO attīstību. 

2005. 

 Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra darbības izvērtējums 
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Projekts „NVO izstāde – iedzīvotāju sabiedrības aktivitātes 
spogulis” – vēsturiska rakstura informācija par NVO attīstību. 

2006. 
 

Projekts „Labās prakses apkopošana un publicēšana par 
pašvaldību grantu konkursiem pilsoniskās sabiedrības 
veicināšanai” 

Sagatavota brošūra, kas izplatīta visas Latvijas teritorijā. 2007. 

Nodrošināta mājas lapas www.zkcentrs.lv uzturēšana un 
aktualizēšana. 

2009. 
 

Nodrošināta Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra Ziņu Lapas 
izdošana. 

Izplatītas 12 Ziemeļkurzemes NVO Ziņu Lapas”. Saņēmuši ~500 
iedzīvotāji. 

2010. 
 

Uzturēta un apmēram 250 reizes gadā aktualizēta mājas lapa 
www.zkcentrs.lv. 

Izdots Kurzemes NVO kontaktu katalogs par 150 organizācijām. 2011. 

Uzturēta un aktualizēta mājas lapa www.zkcentrs.lv. 

Izplatītas 10 Ziemeļkurzemes NVO Ziņu Lapas”.  

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra aktivitātes atspoguļotas 15 
interneta portālos, Kurzemes radio, laikrakstos „Talsu Vēstis” un 
„Kurzemnieks”, Latvijas pilsoniskās alianses ziņu lapā. 

Kurzemes NVO publicitātes e-brošūras izveide. 

Iesaistīšanās 3 projektos, izveidotas un uzturētas  www. lapas, 
izdotas aptuveni 100 ziņu lapas, organizēta izstāde, bijusi pieeja 
NAIS – likumdošanas aktu sistēmai, izdotas brošūras, katalogs, 
ceļvedis par NVO, vidusskolēni rakstījuši ZPD par NVO tēmām, NVO 
aktivitātes aktīvi parādītas masu informācijas līdzekļos. 

 Projekts „NVO / interešu grupu darbības iespēju attīstība 
Ziemeļkurzemē 2004 / 2005” – stiprinot novada NVO un 
neformālo grupu atbalsta infrastruktūru. 

2005. 

http://www.zkcentrs.lv/
http://www.zkcentrs.lv/
http://www.zkcentrs.lv/
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Retāk sniegts tiešs finansiāls atbalsts – biežāk – prasmes, kā 
saņemt finansiālu atbalstu – semināru, izglītojošu pasākumu veidā, 
pieredzes apmaiņu gaitā. 

 
 
 
 

 

 

 Projekts „Alternatīvais pārskats par Talsu attīstības programmas 
izpildi” – NVO viedoklis par jomām „Izglītība”, „Pilsētas tēls”, 
„Sociālā sfēra”, „Tūrisms”, „Vides un pilsētas ekoloģija”, 
„Sadarbības un kooperācija”, „Pilsētas pārvalde”. 

2000. 

Projekts „Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana”  2002. 

Projekts „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē” – 
stiprinot un attīstot NVO Ziemeļkurzemē.  

2005. 
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Projekts „Pilsoniskās sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē II” - 
stiprinot un attīstot NVO Ziemeļkurzemē. 

Projekts „Pilsoniskās sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē II” - 
stiprinot un attīstot NVO Ziemeļkurzemē. 

2006. 

Projekts „SKAPIS Kurzemē. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā 
Izglītība, Sadarbība Kurzemē”, - mērķtiecīgi attīstot cilvēkresursus, 
lai vairotu sociālo kapitālu, veicinot līdzdalību vietējā līmeņa 
lēmumu pieņemšanā, attīstot vidi NVO darbībai. 

2007. 

Projekts „NVO līdzās” – ar mērķi paaugstināt Kurzemes reģiona 
NVO un neformālo grupu līdzdalības efektivitāti politikas 
veidošanas procesā, uzlabojot daudzpusīgu sadarbību, veicinot 
dialogu. 

2008. 
 

Projekts „SKAPIS Kurzemē. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā 
Izglītība, Sadarbība Kurzemē”, - mērķtiecīgi attīstot cilvēkresursus, 
lai vairotu sociālo kapitālu, veicinot līdzdalību vietējā līmeņa 
lēmumu pieņemšanā, attīstot vidi NVO darbībai. 

Projekts „SKAPIS Kurzemē. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā 
Izglītība, Sadarbība Kurzemē”, - mērķtiecīgi attīstot cilvēkresursus, 
lai vairotu sociālo kapitālu, veicinot līdzdalību vietējā līmeņa 
lēmumu pieņemšanā, attīstot vidi NVO darbībai. 

2009. 
 

Organizētas tikšanās ar novada deputātu kandidātiem, veicinot 
iedzīvotāju iesaistīšanos politikas veidošanas procesos. 

Projekts „SKAPIS Kurzemē. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā 
Izglītība, Sadarbība Kurzemē”, - mērķtiecīgi attīstot cilvēkresursus, 
lai vairotu sociālo kapitālu, veicinot līdzdalību vietējā līmeņa 
lēmumu pieņemšanā, attīstot vidi NVO darbībai. 

2010. 
 

Talsu pilsētas un apkārtnes Pilsoniskās sabiedrības attīstības 
programmas 2011. -2015.gadam radīšana.  

Rīkota tikšanās ar Talsu novada domes deputātiem un 
administrācijas darbiniekiem par iedzīvotājiem aktuālām tēmām – 
attīstības programmas izstrāde, projektu realizācija, sadarbība ar 
NVO. 

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs tiek pārstāvēts dažādās NVO 
asociācijās un padomēs – vismaz 25 šāda rakstura aktivitātēs.  

Tikšanās organizēšana ar deputātu kandidātēm – sievietēm. 
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Projekts „SKAPIS Kurzemē. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā 
Izglītība, Sadarbība Kurzemē”, - mērķtiecīgi attīstot cilvēkresursus, 
lai vairotu sociālo kapitālu, veicinot līdzdalību vietējā līmeņa 
lēmumu pieņemšanā, attīstot vidi NVO darbībai. 

2011. 

Projekts „Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā” – kā 
partneris projekta īstenošanā. 

Partneri projektā „ELPA - Efektīva Līdzdalība un Partneru 
Atbildība”. 

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs tiek pārstāvēts dažādās NVO 
asociācijās, padomēs un citās organizācijās – vismaz 12 šāda 
rakstura aktivitātēs.  

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs līdzdarbojies politikas un 
lēmumu pieņemšanas procesos, sniedzot atzinumu par Talsu 
novada attīstības programmas redakciju un piedaloties divās MK 
un NVO memoranda padomes sēdēs. 

Piedalīšanās 8 projektos, 3 tikšanās ar deputātu kandidātiem, 
piedalīšanās pilsoniskās sabiedrības attīstības programmas 
veidošanā, NVO pārstāvēts asociācijās, padomēs, citās 
organizācijās - ~40 šāda rakstura aktivitātēs. 

 Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra attīstības stratēģijas 
izvērtēšana un aktualizācija. 

2001. 

Projekts „Līdzdalība plānošanā un vietējā filantropijā Talsos”. 
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 Pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējo programmu izstrāde 

Talsu un Sabiles pašvaldībās. 
2002. 

I Talsu iedzīvotāju Forums – pulcē 150 cilvēku. 

Projekts „Nevalstisko organizāciju resursu centri 2006 – 2009” 
valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” ietvaros. 

2005. 
 

Projekts „Nevalstisko organizāciju resursu centri 2006 – 2009” 
valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” ietvaros. 

2006. 

Projekts „Nevalstisko organizāciju resursu centri 2006 – 2009” 
valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” ietvaros. 

2007. 

Projekts „Nevalstisko organizāciju resursu centri 2006 – 2009” 
valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” ietvaros. 

2008. 

Projekts „Nevalstisko organizāciju resursu centri 2006 – 2009” 
valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” ietvaros. 

2009. 
 

10 izbraukuma informatīvās dienas 135 dalībniekiem, lai 
iedrošinātu darboties dzīves kvalitātes uzlabošanā vietējā kopienā. 

Dalība Talsu novada fonda rīkotā Talsu novada Foruma 
organizēšanā. 

2010. 

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu 
centra attīstības stratēģijas 2013. – 2017.g. izstrāde.  

2012. 

Piedalīšanās projektā valsts programmas ietvaros, ZK NVO AC 
stratēģijas izstrāde 2001. un 2012.gados, dalība Talsu iedzīvotāju 
Forumos, to organizēšanā,  10 informatīvās dienas, lai iedrošinātu 
darboties dzīves kvalitātes uzlabošanā vietējā kopienā. 

 


