
 

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 aizpildīt aptauju par starp ārvalstniekiem, kas dzīvo starp mums 

Kuldīgā norisinājās Pilsoniskās izglītības nodarbība “Think global. Act local” 

 8. augustā Kuldīgā notika “Demokrātijas kafejnīca” 

Ēdolē norisināsies skatu spēle “Valdemārs Ēdolē” 

Aicinām piedalīties “Demokrātijas piknikā” Ēdolē 

 

 

 

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS  

 

Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1by3x35DF_7iO6SdrZ3oiuMKuiHRe067N3S3F1ofW1QQ/edit
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/posts/1680129412153769?notif_id=1597040276821205&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/posts/1680129412153769?notif_id=1597040276821205&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/posts/1681253158708061?notif_id=1597129602434208&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/events/332795151442016/
https://www.facebook.com/events/619928558661797/
https://www.facebook.com/events/619928558661797/
https://www.youtube.com/watch?v=4BTyup8KXAc
https://www.youtube.com/watch?v=4BTyup8KXAc
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-nosledzies-pirmais-strategisko-projektu-konkurss.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/strategiskie-projekti-nosledzies-pirmais-strategisko-projektu-konkurss.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/pieejams-strategisko-projektu-seminara-ieraksts-un-prezentacija.html


PIEDALIES MĀCĪBĀS  

 

25. augusts  Pilsoniskās izglītības seminārs  

 

 

 

 

Mūsu biedri 

Šoreiz tuvplānā “Vācu biedrība” Liepājā. Biedrība ir dibināta 2018. gadā un tā apvieno 25 biedrus, no ku-

riem puse dzied ansamblī "Zusammen sein". Kopā viņi organizē un arī piedalās dažādos pasākumos. Tiek 

organizētas arī talkas un kopīgi izbraukumi. Vairāk par viņiem uzzināsi noskatoties video.  

 

 

CITAS AKTUALITĀTES  

 

LPA apkopojusi pašvaldību atbildes par NVO projektu konkursiem 2020.gada otrajā pusē  

Kandavā norisinājās NVO forums “Savu vidi radi pats!” 

Izsludināta Dundagas novada projekta konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2. kārta  

Talsu novada pašvaldība izsludinājusi kultūras un tūrisma projektu konkursa trešo kārtu 

 

 

 

https://nvo.lv/lv/zina/pilsoniskas_izglitibas_seminars2020-08-07
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_apkopojusi_pasvaldibu_atbildes_par_nvo_projektu_konkursiem_2020gada_otraja_puse
https://nvo.lv/lv/zina/kandavas_novada_aktivisti_paplasina_savas_zinasanas_par_interesu_aizstavibu
https://nvo.lv/lv/zina/kandavas_novada_aktivisti_paplasina_savas_zinasanas_par_interesu_aizstavibu
https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/izsludinata-projekta-konkursa-atbalsts-vietejo-iniciativu-projektiem-2-karta/?fbclid=IwAR2wQpAl312jbmSrhkvua0kwWmuPC0nPKg82UZsI8qehheilhVFXZVZnkyg
https://talsi.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/aicina-iesniegt-pieteikumus-kulturas-un-turisma-projektu-konkursam/?fbclid=IwAR0AQB-xYXojwQ7fLyOMeiw1llwIBTqlEkolws7mynNTAYlw1YMTAkorPAU
https://www.youtube.com/watch?v=aL5y8p9kY6Y


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_07.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/

