
 

Reizi divās nedēļās saņem aktuālos jaunumus par aktualitātēm NVO sektorā Kurzemē. Šajā ziņu lapā 

ir iekļautas gan mūsu Kurzemes NVO centra aktualitātes, gan tuvākajā laikā pieejamies semināri un 

mācības, gan cita noderīga informācija. Lai iepazītos ar raksta saturu, spied uz virsrakstu. 

 

KNVOC AKTUALITĀTES  

 

Aicinām piedalīties AIF projektu dienās Kurzemē 

Kurzemes NVO centrs sāks projekta “Through the looking glass” īstenošanu 

Esam izveidojuši interaktīvu biedru karti 

 “Kurzemes NVO centrs” (KNVOC) aicinājis  savus biedrus parakstīt apliecinājumu par interešu konflikta neesamību. 

 

Kurzemes NVO centrs realizē projektu “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020”  

 

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS  

 

Izsludināts pirmais AIF projektu konkurss 

Semināri gatavojoties dalībai stratēģisko projektu konkursā 

AIF projektus varēs īstenot bez līdzfinansējuma 

Noskaties un izlasi: AIF atklāšanas pasākuma materiāli 

https://kurzemesnvo.lv/aif-projektu-dienas-kurzeme/
https://kurzemesnvo.lv/kurzemes-nvo-centrs-saks-projekta-through-the-looking-glass-istenosanu/
https://kurzemesnvo.lv/musu-biedri/
https://kurzemesnvo.lv/kurzemes-nvo-centrs-realize-projektu-pilsoniska-sabiedriba-kurzeme-2020/
https://kurzemesnvo.lv/kurzemes-nvo-centrs-realize-projektu-pilsoniska-sabiedriba-kurzeme-2020/
https://kurzemesnvo.lv/kurzemes-nvo-centrs-realize-projektu-pilsoniska-sabiedriba-kurzeme-2020/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/ir-izsludinats-pirmais-aif-projektu-konkurss-vairakgadu-projektiem.html
http://https/www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/atbalsts-projektu-iesniedzejiem-gatavojoties-dalibai-strategisko-projektu-konkursa.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aktivo-iedzivotaju-fonda-projektus-vares-istenot-bez-lidzfinansejuma.html?fbclid=IwAR0LgZYbo5bkMYxeTiEQsqY3QTClwisYdrsJTqfCWCscZS9Utf83ZtjvlfA
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/noskaties-un-izlasi-aif-atklasanas-pasakuma-materiali.html


PIEDALIES MĀCĪBĀS  

 

16. jūnijs    AIF projektu diena Kuldīgā 

 

17. jūnijs    AIF projektu diena Liepājā  

 

18. jūnijs   Profesionāla LinkedIn profila izveide 

 

 

Mūsu biedri 

Šajā video tuvāk iepazīsti biedrības "Radi Vidi Pats" darbību un brīvprātīgā darba iespējas. Viņi ir arī mūsu 

biedri jau vairāku gadu garumā, tāpēc prieks par paveikto ir divkāršs  

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES  

 

Aicina iesniegt pieteikumus projektu konkursā “Mēs Skrundas novadam!” 

“Talsu rajona partnerība” izsludina projektu konkursu sabiedriskā labuma projektiem 

 

Aicina iesūtīt nominācijas “Balva cilvēka izaugsmei”  

Pārskats "Iedzīvotāju iesaistes piemēri Latvijas pašvaldībās" 

 

https://www.facebook.com/events/250550769564985/
https://www.facebook.com/events/2685054415073869/
https://nvo.lv/lv/zina/piedalies_apmacibas_profesionala_linkedin_profila_izveide
https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualitates/izsludina-projektu-konkursu-mes-skrundas-novadam/
https://www.talsupartneriba.lv/aktualitates?pp&b=1&lbu=111526&fbclid=IwAR1AjiZqSfsp5EkuRfBKhbTscaLoS2FU3IC9fRXzkVynv5FfIWLZjYYKyOQ
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_izcelt_labo_darbu_veicejus_krizes_parvaresanai_nominejot_balvu_konkursam_cilveka_izaugsmei
http://providus.lv/article/parskats-iedzivotaju-iesaistes-piemeriem-latvijas-pasvaldibas?fbclid=IwAR3wqqTetXVqgieooRgOGbNRht2uxvP3BzLHeC85zOPl3JyIB6SqpoYXg2E
https://www.youtube.com/embed/IwiMNA1-7aI?feature=oembed


PIEVIENOJIES  

 

Slēgtā Facebook grupa Kurzemes NVO centra biedriem 

 

Facebook grupa NVO grāmatveži 

 

Seko jaunumiem Kurzemes NVO centra Facebook lapā 

 

 

 

 

NODERĪGI  

 

Latvijas Pilsoniskā alianse ziņu izdevums “Nesēdi tumsā” 
 

 

 

Ja Tev ir informācija, kuru vēlies, lai mēs publicējam mūsu ziņu lapā, sūti to uz birojs@kurzemesnvo.lv. 

Ziņu lapa iznāk reizi divās nedēļās, pirmdienā. Bet ja ziņa būs steidzama, publicēsim to mūsu Facebook 

lapā un, ja nepieciešamas, izsūtīsim to mūsu kontaktiem. 

SEKO MUMS  

 

          

 

 

 

Ziņu lapas izveidi nodrošina biedrība "Kurzemes NVO centrs"  par Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta 

līdzekļiem (līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-15) 

https://www.facebook.com/groups/KNVOCbiedriem/
https://www.facebook.com/groups/239857003676919/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARActAnV0UOJdR1hqlPet6Fl1KCUgAP5DRnFl3FFvvcCUme8hGpZ7L7nkXYqr8GjESwrLx8usTJTSMBl
https://nvo.lv/uploads/nvo_zinas_12.pdf
mailto:birojs@kurzemesnvo.lv
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/

