
 

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  

 

Līderu akadēmijas Talsos dalībnieki izveido DipDap trasi bērniem  

Līderu akadēmijas Liepājā dalībnieku iniciatīva – NVO tīklo Liepājā 

  

 

PIEDALIES MĀCĪBĀS  

 

4. novembris    Attālinātais  seminārs “Psihoemocionālie faktori NVO darbībā” 

10. novembris  Vebinārs "Kā veicināt savu labbūtību strādājot no mājām" 

  

 

 

 

 

 

https://www.talsutv.lv/video_type/ar-multenu-varoniem-talsos-izveidota-dip-dap-trasite/?fbclid=IwAR1_wR1WwPj939qKA5_-ctjhd_stBF5p7F-ChZnwKq14HqKqXaV4qMzDoRk
https://www.talsutv.lv/video_type/ar-multenu-varoniem-talsos-izveidota-dip-dap-trasite/?fbclid=IwAR1_wR1WwPj939qKA5_-ctjhd_stBF5p7F-ChZnwKq14HqKqXaV4qMzDoRk
https://www.facebook.com/NVO-t%C4%ABklo-Liep%C4%81j%C4%81-106710197894699/?__tn__=kCH-R&eid=ARDgBUYod0ss2M0rM8syD4ASkmWI1vkWCFagXl9j9OujPiGrx4P4ZfBms2OIB5mVlHCjy6Khq3mPJBtE&hc_ref=ARQP6RBWLHYiYqKJTwbP_twhrXkk-7HUzrA8OkUcE1PHpD04_EJaaX3CdUxB80qOmac&fref=nf
https://www.facebook.com/NVO-t%C4%ABklo-Liep%C4%81j%C4%81-106710197894699/?__tn__=kCH-R&eid=ARDgBUYod0ss2M0rM8syD4ASkmWI1vkWCFagXl9j9OujPiGrx4P4ZfBms2OIB5mVlHCjy6Khq3mPJBtE&hc_ref=ARQP6RBWLHYiYqKJTwbP_twhrXkk-7HUzrA8OkUcE1PHpD04_EJaaX3CdUxB80qOmac&fref=nf
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
https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=psihoemocionalie-faktori-nvo-darbiba-4-novembri-aicinam-nvo-uz-seminaru-6161&fbclid=IwAR2_zSXVZ7-rZm2435Dp86MJGXNE3vYd7mqdDoq70Viv7XuPgfSW2Pdhbo8
https://www.facebook.com/events/3221495804626670/


Mūsu biedri 

Biedrība “Airītes stacija” ir ģimenes, draugu un domubiedru kopa, kuri apvienojušies ar mērķi saglabāt un 

atjaunot bijušo Airītes dzelzceļa stacijas ēku un apkārt esošo parku. 

Stāsts par Airītes staciju ir stāsts par stipriem cilvēkiem gan pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, kad 

staciju uzcēla, gan šodien, kad to Stumburu ģimene no grausta pārvērtusi par industriālā mantojuma objektu. 

Tagad tā ir vieta, kur ne tikai iepazīt stacijas, dzelzceļa un ar to saistīto cilvēku vēsturi, bet baudīt dažādus 

noskaņas kultūras pasākumus. 

Vairāk par viņiem skaties video šeit:  

https://www.youtube.com/watch?v=S8hrHUTbm-g&ab_channel=KurzemesNVOcentrs 

 

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES  

 

Latvijas biedrības un nodibinājumi skaitļos 

Projektu konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” 

Grobiņas novada dome izsludina projektu līdzfinansējuma konkursu 

Aicina piedalīties aptaujā par sabiedrības līdzdalību 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8hrHUTbm-g&ab_channel=KurzemesNVOcentrs
https://nvo.lv/lv/zina/_latvijas_biedribas_un_nodibinajumi_skaitlos
https://www.tnf.lv/jaunumi/jauniesi-izsludina-projektu-konkursu?fbclid=IwAR0NvfcBAP7qcUv6zmba8G6d5QKAHPcbFo0RtAH8sG3rOFjpBNtcmwvdwhc
http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3306%3Agrobias-novada-dome-izsludina-projektu-ldzfinansjuma-konkursu&catid=10%3Avispareji&Itemid=119&fbclid=IwAR2OWa8VM5ozQdpqMEOKymq_SxlSKMhoDxY9wtHjqExJOoq7RJSAXTFQSPM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJhOKi8tSHYjQkcfEAH5D8uA-4amcXAmNFXVNQaqizvJ6vQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=S8hrHUTbm-g&ab_channel=KurzemesNVOcentrs


 

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/zinas_30.pdf
https://nvo.lv/uploads/zinas_30.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/

