
 

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 konsultāciju dienā biedrībām un nodibinājumiem Saldū 

Pārskats par izmaiņām biedrību un nodibinājumu datos 2020.g II cet. Kurzemes reģionā 

Projekts “Through the looking glass” - Ole Lindqvist un Ieva Vītola-Lindqvist 

Projekts “Through the looking glass” - Svenja Neele Stanislawski 

 

 

 

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS  

 

Publicēti projekta iesnieguma veidlapu paraugi 

Precizēts Stratēģisko projektu konkursa nolikums 

Publicēti materiāli no semināra par Stratēģisko projektu budžetu un grāmatvedību 

Stratēģisko projektu semināra video un prezentācija 

https://www.facebook.com/events/280942133341993/
https://www.facebook.com/events/280942133341993/
https://kurzemesnvo.lv/izmainas-biedribu-un-nodibinajumu-nvo-datos-2020-g-ii-cet-kurzemes-regiona/
https://kurzemesnvo.lv/izmainas-biedribu-un-nodibinajumu-nvo-datos-2020-g-ii-cet-kurzemes-regiona/
https://www.youtube.com/watch?v=phvRD5tlhuE
https://www.youtube.com/watch?v=phvRD5tlhuE
https://www.youtube.com/watch?v=4BTyup8KXAc
https://www.youtube.com/watch?v=4BTyup8KXAc
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/publiceti-projekta-iesnieguma-veidlapu-paraugi.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/publiceti-projekta-iesnieguma-veidlapu-paraugi.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-izmainas-strategisko-projektu-konkursa-nolikuma.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-publiceti-materiali-no-seminara-par-projekta-budzetu-un-gramatvedibu.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-publiceti-materiali-no-seminara-par-projekta-budzetu-un-gramatvedibu.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/pieejams-strategisko-projektu-seminara-ieraksts-un-prezentacija.html


PIEDALIES MĀCĪBĀS  

 

28. jūlijs   Nozīmīgākās prasmes starpkultūru saskarsmē 

 

30. jūlijs    Pilsoniskās līdzdalības ABC 

 

 

 

Mūsu biedri 

Šoreiz tuvplānā nodibinājums “Mamma mammai fonds”.  To 2009. gadā ir dibinājušas 5 drosmīgas mammas, 

kuras ir izvirzījušas mērķi palīdzēt citām māmiņām, kurām tas ir nepieciešams. 

Ikdienā viņas nodarbojas ar dažādām aktivitātēm, lai sniegtu atbalstu tiem, kam tas nepieciešams, bet par to 

jau vairāk skaties video.       

 

 

CITAS AKTUALITĀTES  

 

Aicinām aizpildīt aptauju par banku sadarbību ar NVO  

Aicinām izteikt viedokli par „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm”  

Kultūras jomas uzņēmēji, biedrības un nodibinājumi varēs pieteikties atbalstam VKKF mērķprogrammā 

 

https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_pieteikties_apmacibam_nozimigakas_prasmes_starpkulturu_saskarsme
https://nvo.lv/lv/zina/iespeja_pieteikties_apmacibam_pilsoniskas_lidzdalibas_abc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN2BKJl5h-pfQzee3I_KKOArb-XIQQlL85v7PCWff8Bch1sg/viewform
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/sabiedribas-lidzdaliba/pazinojumi-par-lidzdalibas-iespejam-tiesibu-aktu-projektu-izstrade/pazinojums-07-07-2020?fbclid=IwAR2qtj6EfDY3OTBT709tqb49TMy7KtM7CF-24r60ewbbaAXfQrEt7TPvHlY#gsc.tab=0%EF%BF%BDAkt%C4%ABvisti
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/kulturas-jomas-uznemeji-biedribas-un-nodibinajumi-vares-pieteikties-atbalstam-vkkf-merkprogramma-5423#gsc.tab=0
https://www.youtube.com/embed/VVfEFoJtfSU?feature=oembed


PIEVIENOJIES  

 

Slēgtā Facebook grupa Kurzemes NVO centra biedriem 

 

Facebook grupa NVO grāmatveži 

 

Seko jaunumiem Kurzemes NVO centra Facebook lapā 

 

 

 

 

NODERĪGI  

 

Latvijas Pilsoniskās alianses 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_10.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/

