
 

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  

 

Ielūdzam uz “Demokrātijas kafejnīcu” un “Slāvu dienu Kuldīgā” 

Aizvadīta konsultāciju diena biedrībām un nodibinājumiem Saldū 

Projekts “Through the looking glass”  

 

 

 

 

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS  

 

Izsludināta pieteikšanās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalībai AIF  projektu atlases komisijās 

Pieejami rīcības projektu konkursa semināra materiāli 

Konsultācijas par Stratēģisko projektu sagatavošanu 

 

https://kurzemesnvo.lv/ieludzam-uz-demokratijas-kafejnicu-un-slavu-dienu-kuldiga/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/photos/pcb.1660234594143251/1660234387476605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/photos/pcb.1660234594143251/1660234387476605/?type=3&theater
https://kurzemesnvo.lv/projekts-through-the-looking-glass/
https://kurzemesnvo.lv/projekts-through-the-looking-glass/
https://www.youtube.com/watch?v=4BTyup8KXAc
https://www.youtube.com/watch?v=4BTyup8KXAc
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/izsludinata-pieteiksanas-pilsoniskas-sabiedribas-parstavju-dalibai-aktivo-iedzivotaju-fonda-projektu-atlases-komisijas.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/ricibas-projekti-pieeejams-ricibas-projektu-konkursa-seminara-video.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-konsultacijas-par-strategisko-projektu-iesniegsanu.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-konsultacijas-par-strategisko-projektu-iesniegsanu.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 biedrība “Attīstības platforma YOU+”.  Biedrība ir dibināta 2017. gada februārī ar mērķi 

veicināt jauniešu interešu izglītību un profesionālo prasmju pilnveidi. Laika gaitā, organizācijai attīstoties tās 

darbības jomas paplašinājušās. Šobrīd YOU+ apvieno vairāk kā 60 aktīvus biedrus, kas ik uz soļa meklē sev 

aizvien jaunus izaugsmes un attīstības scenārijus un perspektīvas un izaicinājumus. 

Vairāk par to, kas viņi ir un par aktivitātēm skaties video.   

 

 

CITAS AKTUALITĀTES  

 

Aicina aizpildīt aptauju par nepieciešamo atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai 

Kandavā norisināsies NVO forums “Savu vidi radi pats!” 

30. jūlijā norisināsies ikmēneša NVO tikšanās 

Izsludina Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 2. kārtu 

 

https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_pieteikties_apmacibam_nozimigakas_prasmes_starpkulturu_saskarsme
https://nvo.lv/lv/zina/iespeja_pieteikties_apmacibam_pilsoniskas_lidzdalibas_abc
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_aizpildit_aptauju_par_nepieciesamo_atbalstu_pilsoniskajai_sabiedribai_seviski_covid19_izraisitas_pec_krizes_perioda_
https://nvo.lv/lv/zina/kandava_norisinasies_nvo_forums_savu_vidi_radi_pats2020-07-24
https://nvo.lv/lv/zina/30_julija_norisinasies_ikmenesa_nvo_tiksanas2020-07-24
https://broceni.lv/novads/jaunumi/news/detail/News/brocenu-novada-pasvaldiba-izsludina-brocenu-novada-pasvaldibas-lidzfinanseto-iniciativas-pr-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=oECofz2oEgc


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_24898.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/

