
 

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

 

JAUNUMI  

 

Rīcības projektu vērtēšana tiks uzsākta 2020. gada 4. decembrī  

Kopienas iesaistes apmaiņas programma jauniešiem vecumā no 20 - 27 gadiem 

Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa “Radām pievienoto vērtību!” 

VAIRĀKAS MEISTARKLASES PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU 

 

 
 

PIEDALIES MĀCĪBĀS  

7., 14. un 21. decembrī   Vebināri iesācējiem par projektu rakstīšanu un finansējuma piesaisti 

5. decembrī    10.00 - 14.00 notiks Virtuālā Latvijas-Moldovas vizīte (krievu val.). Pasākums notiks tieš-
saistē   

 

 

 

 

 

https://www.activecitizensfund.lv/lv/projektu-konkursi.html
https://www.irex.org/program/community-engagement-exchange-program-application-information
https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/socialas-uznemejdarbibas-nedelas-laika-akcentes-socialo-uznemumu-radito-labveligo-ietekmi-uz-sabiedribu
https://www.facebook.com/events/656396595247798/
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://esmaja.lv/lv/aktualitates/aicinam-piedalities-es-majas-projektu-rakstisanas-vebinaros-iesacejiem
https://us02web.zoom.us/j/88352538878?pwd=eWIraFN5UmpoWnIwOXoxeHpWUmE0UT09#success
https://us02web.zoom.us/j/88352538878?pwd=eWIraFN5UmpoWnIwOXoxeHpWUmE0UT09#success


Mūsu biedri 

Klaunu muzejs darbojas Talsos piekto gadu. Tas mājvietu atrada Talsu muzeja 1. stāvā. Bet drīzumā pārcel-

sies uz jaunām telpām, jo kolekcija aug, un vajadzīgas lielākas telpas. Visu radījusi un izdomājusi esmu es- 

Ilze Pumpure, tādēļ visa programma ir oriģināla. To brauc skatīties tūristi no visas Latvijas gan ģimenes, gan 

lielākas grupas, bērni, pieaugušie, seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Kad tūrisms vēl bija aktīvs, gadā 

iepriecināju ap 2 tūkstoši cilvēku. Mans mērķis ir iepriecināt cilvēkus, no sirds uz sirdi. Un tas darbojas, jo 

saņemu daudz pateicības, labu vārdu, komplimentu. Kā klaune Pendele esmu vadījusi daudz bērnu pasā-

kumu dažādās vietās. Muzejā 9 mēnešus ir darbojusies arī Erasmus studente no Turcijas. Ciemojušies ir da-

žādi žurnālisti, tv un tapuši sižeti un raksti dažādos mēdijos. Klaunu kolekcija papildinās ar eksponātiem no 

dažādām valstīm, un par tiem varu gari runāt. Klauni jau ir kļuvuši par manu aizraušanos un sirdsdarbu, ko 

vēlos darīt arī turpmāk. Nu man aug arī Bernes ganu suņa kucēns, ar kuru vēlos strādāt kopā. Virzāmies ka-

nisterapijas virzienā, abi ejam skoliņā un iegūstam zināšanas kā iepriecināt bērnus kopā. Ir jaunas ieceres, 

izaugsmes plāni un sapņi. Viss notiks jau jaunajās telpās ar pašvaldības atbalstu.  

Ilze Pumpure, Talsi, tel. 28795187, ilze2009@inbox.lv 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yZ3G7SJlNI&list=PL2Cxuf5aJGMyxfUSg8GH6G_mm5lQlbQkc&index=4
mailto:ilze2009@inbox.lv
https://www.facebook.com/groups/KNVOCbiedriem/
https://www.facebook.com/groups/239857003676919/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/kurzemesnvo/?eid=ARActAnV0UOJdR1hqlPet6Fl1KCUgAP5DRnFl3FFvvcCUme8hGpZ7L7nkXYqr8GjESwrLx8usTJTSMBl
https://www.youtube.com/watch?v=0yZ3G7SJlNI&list=PL2Cxuf5aJGMyxfUSg8GH6G_mm5lQlbQkc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0yZ3G7SJlNI&list=PL2Cxuf5aJGMyxfUSg8GH6G_mm5lQlbQkc&index=4


 

 

 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/

