
 

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

JAUNUMI  

Noslēgusies Līderu akadēmija Kurzemē  

Pieejams Valsts atbalsts Kurzemes mazākumtautību organizācijām 

Globālās izglītības diena Latvijas Universitātes PPMF 2020 "Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!" 

Ārkārtējās situācijas laikā #Ēkultūra digitālo resursu apkopojums palīdzēs kultūras norises izbaudīt virtuāli 

20.gada 20.novembris,Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt aicina uz on-line pasākumu "Stiprāki kopā: Brīv-

prātīgie pret Covid-19" 

10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus 

Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu izdevums “Nesēdi tumsā” 

 

 

PIEDALIES MĀCĪBĀS  

19. novembris   Konference “Kooperācija – ilgtermiņa saimniekošanai” 

25. novembris   Semināru cikls “Elektroniskie dokumenti” 

 

 

 

 

 

https://kurzemesnvo.lv/lideru-akademija-kurzeme/
https://kurzemesnvo.lv/pieejams-valsts-atbalsts-kurzemes-mazakumtautibu-organizacijam/
https://mcusercontent.com/94085be928abd460a756e4208/files/e0d80af5-c47e-4e98-ae58-377cfd8b9f0a/Glob%C4%81l%C4%81s_izgl%C4%ABt%C4%ABbas_diena_2020.pdf
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/arkartejas-situacijas-laika-ekultura-digitalo-resursu-apkopojums-palidzes-kulturas-norises-izbaudit-virtuali-5968%23gsc.tab=0
https://mcusercontent.com/94085be928abd460a756e4208/files/d5bbb434-1585-498b-9454-ce0e0b56acca/PROGRAMMA_lv.pdf
https://mcusercontent.com/94085be928abd460a756e4208/files/d5bbb434-1585-498b-9454-ce0e0b56acca/PROGRAMMA_lv.pdf
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/10-idejas-ka-svinet-latvijas-valsts-svetkus-5971%23gsc.tab=0
https://nvo.lv/uploads/zinas_30.pdf
https://nvo.lv/uploads/zinas_30.pdf
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/pieejams-strategisko-projektu-seminara-ieraksts-un-prezentacija.html
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/pieejams-strategisko-projektu-seminara-ieraksts-un-prezentacija.html
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-kooperacija-ilgtermina-saimniekosanai
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSQm3Iv7_eTOTUaHOO0Lu6ypXtguXQR7b30pTRcPW107EeGA/viewform


Mūsu biedri 

Biedrība Aizputes sieviešu apvienība "INTEGRO". Aizritējuši 10 gadi no pirmā pasākuma, kad kopā pulcē-

jās Aizputes sievietes, lai dibinātu savu klubiņu, kam tika dots „Integro” vārds. Tā vadītāja bija Dzintra 

Kronberga. Tagad jau ilgus gadus ar labiem panākumiem to vada Māra Veidmane un šobrīd klubiņā ir 21 

dalībniece. Darbības laikā uzrakstīti un īstenoti 5 projekti ar Aizputes novada domes līdzfinansējumu un 

viens projekts ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējumu: 2020.g. Aizputes mazbānīša atgriešanās zie-

du rotā 2018.g. Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei 2016.g. Sakopsim pilsētu Latvijas 

simtgadei 2015.g. Gūt jaunas atziņas un spēku radošai izaugsmei 2014.g. Nevari mainīt situāciju, maini savu 

attieksmi 2014.g. Gūstam jaunu pieredzi Aizputē Integro dāmas vienmēr ir domājušas par to, ka nepiecie-

šams paplašināt savu zināšanu, prasmju un iemaņu loku. Tiek domāts par to, lai rīkotajos pasākumos, nodar-

bībās varētu piedalīties visi, kam tas interesē. 

Vairāk par viņiem skaties video šeit:  

 

 

PIEVIENOJIES  

 

Slēgtā Facebook grupa Kurzemes NVO centra biedriem 

 

Facebook grupa NVO grāmatveži 

 

Seko jaunumiem Kurzemes NVO centra Facebook lapā 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=402bnE1p5oo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/KNVOCbiedriem/
https://www.facebook.com/groups/239857003676919/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARActAnV0UOJdR1hqlPet6Fl1KCUgAP5DRnFl3FFvvcCUme8hGpZ7L7nkXYqr8GjESwrLx8usTJTSMBl
mailto:birojs@kurzemesnvo.lv
https://www.youtube.com/watch?v=402bnE1p5oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=402bnE1p5oo&feature=youtu.be


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/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARArZ3CW1Pn-fBVpNFG7mzALek_Gn_9nnaOA4C_qt8Aik-mEEkfQvWgWxKYlGPWlKkz8rfbGVvA-63S4
https://www.instagram.com/knvoac/
https://kurzemesnvo.lv/

