
 

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 Līderu akadēmijā 

Darbnīca mazākumtautību organizācijām par organizācijas stratēģijas veidošanu 

Pie mums ciemos Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" un citas Ķekavas novada aktīvās organizācijas 

 

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS  

 

Aicina iesniegt projektus jauniešu nodarbinātības veicināšanai  

 

 

 

 

https://kurzemesnvo.lv/kurzemes-nvo-centrs-aicina-piedalities-lideru-akademija/
https://kurzemesnvo.lv/kurzemes-nvo-centrs-aicina-piedalities-lideru-akademija/
https://kurzemesnvo.lv/darbnica-mazakumtautibu-organizacijam-par-organizacijas-strategijas-veidosanu/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/photos/a.108350735998319/1711750018991708/?type=3&theater
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aicina-iesniegt-projektu-pieteikumus-jauniesu-nodarbinatibas-veicinasanai.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aicina-iesniegt-projektu-pieteikumus-jauniesu-nodarbinatibas-veicinasanai.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/pieejams-strategisko-projektu-seminara-ieraksts-un-prezentacija.html


PIEDALIES MĀCĪBĀS  

 

28. septembris     Seminārs par līdzdalības mākslu 

29. septembris     Līderu akadēmija Zemītē 

29. septembris     Līderu akadēmija Talsos 

30. septembris     Līderu akadēmija Saldū 

30. septembris     Līderu akadēmija Liepājā 

14.-16. oktobris    Mācības par jauniešu NEET situācijā līdzdalību vietējā kopienā 

 

 

 

Mūsu biedri 

Šoreiz iepazīsties tuvāk ar mūsu ilggadējo biedru un arī Kurzemes NVO centra Valdes priekšsēdētāju Elīnu 

Futraku.  

Elīnai šis gads nāca ar lielām pārmaiņām gan profesionālajā, gan privātajā jomā. Bet viņa, neskatoties uz 

visiem izaicinājumiem, ko nesis šis gads, ar smaidu dodas uz priekšu. Tāpēc novēlam veiksmi un izturību arī 

tālāko mērķu sasniegšanā. 

Ar šo video vēlamies uzsvērt, ka mūsu biedri var būt arī fiziskas personas. Tāpēc gaidām Tevi mūsu biedru 

lokā. 

 

 

 

 

 

https://kuldiga.lv/aktualitates/5190-aicina-uz-seminaru-par-lidzdalibas-makslu
https://www.facebook.com/events/248320306535922/?event_time_id=248320323202587
https://www.facebook.com/events/737899423608950/?event_time_id=737899433608949
https://www.facebook.com/events/415843576054778/?event_time_id=415843579388111
https://www.facebook.com/events/2966211093484201/?event_time_id=2966211113484199
https://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/macibas-par-jauniesu-neet-situacija-lidzdalibu-vieteja-kopiena?fbclid=IwAR0Ndv5F3_utUwUaBL1Vcys8fReyf--EqVy2kCn2B5xS_zhO37muE-63Vj0
https://www.facebook.com/tuesilv/videos/633431490705877/?eid=ARDoGJsKV8QJvPzN9KjBNoNfV2zAvFKYyMpEYuU5ifa7GlhQR0Fq-r37pKqMruu_QpKpAdpNF0owyNtK


 

CITAS AKTUALITĀTES  

 

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt sev interesējošos jautājumus rubrikai "Jautā priekšsēdētājai" 

Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” 

Aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” 

Aicina iesniegt pieteikumus bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam Liepājā 

Iepazīsties ar NVO sektora pārskatu 

 

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” 

NVO nama ziņu lapa 
 

 

 

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  

 

          

 

https://www.facebook.com/kuldigalv/photos/a.844877325655174/1915631558579740/?type=3&theater
https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11105&Itemid=127&lang=lv&fbclid=IwAR1LkNPTZN1GDTYUp7va4MJykApxMCAFI0USgs1cUJhG3mcOC-wZhw4r4s4
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-izsludina-konkursu-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam?fbclid=IwAR3_vCa-KFnsKN9eJMdzOxT65VEB3Y1Q86119U5UBhNKoZqY3Pg5M_4CVw4
https://www.liepaja.lv/izsludina-pieteiksanos-bernu-un-jauniesu-nometnu-projektu-konkursam-2020-gada-rudens-brivlaika/?fbclid=IwAR0OxiYd6DivRJasQxqfYWkHQfdqz18C2lqzMfaL5MBEzj05JFbOC3EZyDI
https://mk.gov.lv/sites/default/files/editor/nvo_sektora_parskats_02.01.2020_3.pdf
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/zinas_19.pdf
https://nvo.lv/uploads/zinas_19.pdf
https://integracija.riga.lv/media/INETGRACIJA/2020/NVO%20nama%20zinas%20nr%208_2020.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/


 

 

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

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

 


