Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados”
(Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014)

NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 4
Nedari tikai to, kas tevi dara laimīgu.
Dari to, kas tevi padara izcilu.

Čārlzs Dejs

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības
veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā
iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO
pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO
darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona
nevalstiskajām organizācijām.
Sīkāka informācija
Publiskā finansējuma avoti biedrību un nodibinājumu darbībai un aktivitātēm:













Valsts kancelejas un ministriju noslēgtie deleģējuma un līdzdarbības līgumi, kā arī
veiktie iepirkumi;
nozaru ministriju piešķirtais finansējums nevalstiskajām organizācijām konkursa veidā;
valsts kapitālsabiedrību ziedojumi, piemēram, valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš
ziedo biedrību un nodibinājumu aktivitātēm un VAS Latvijas Valsts meži ikgadējie
ziedojumi Valsts Kultūrkapitāla fondam, ziedot.lv un Latvijas Olimpiskajai Komitejai;
Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instruments;
Saeimas frakciju un neatkarīgo deputātu grupu finansējuma piešķīrums jeb deputātu
kvotas;
NVO līdzfinansējuma programma un valsts budžeta līdzfinansējums EEZ un Norvēģijas
finanšu instrumenta īstenošanai;
Eiropas Savienības programmas: Jaunatne darbībā, eTwinning, Eiropas
Zivsaimniecības fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas
Reģionālās attīstības fonds, Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogramma "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds", Erasmus
Mundus, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig;
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda līdzekļi;
Latvijas – Šveices sadarbības programma;
Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programma Nordplus Framework
Programme;
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi 2014. - 2020. gadam.

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šis NVO aktualitāšu kalendārs ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par NVO aktualitāšu kalendāra saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

Publiskā finansējuma administrētāji:
1. Sabiedrības integrācijas fonds www.sif.lv administrē dažādu avotu publiskos līdzekļus,
kuru saņēmēji konkursa kārtībā vai iepirkuma kārtībā var būt biedrības un
nodibinājumi. Administrēti tiek līdzekļi:









Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instruments;
Eiropas Sociālā fonda līdzekļi (2007. – 2014. gads);
Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības
veicināšanas programma”;
Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas
pasākumu programma”;
Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma
latviešu un mazākumtautību bērniem”;
Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma
programma”;
Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Ārpusskolas pasākumu
programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem”;
Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve”.

2. Valsts kanceleja www.mk.gov.lv/vk/ īsteno Eiropas Sociālā fonda programmas un
izsludina iepirkumus, slēdz līdzdarbības līgumus ar NVO par noteiktu uzdevumu
veikšanu;
3. Nozaru ministrijas izsludina iepirkumus, slēdz līdzdarbības līgumus un piešķir dotācijas
nozares organizācijām;
4. Kultūras
ministrija
http://www.km.gov.lv/lv/
un
Iekšlietu
ministrija
http://www.iem.gov.lv/lat/
administrē un pārdala līdzekļus ES programmai
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma "Eiropas Trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas fonds";
5. Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv administrē un pārdala valsts akciju sabiedrības
Latvijas Valsts meži piešķirtos līdzekļus, saņem ziedojumus no privātpersonām un
juridiskajām personām; administrē un pārdala valsts budžeta finansējumu;
6. Latvijas Olimpiskā komiteja http://olimpiade.lv/lv/sakums administrē un pārdala valsts
akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži piešķirtos līdzekļus;
7. fonds ziedot.lv http://www.ziedot.lv/ administrē un pārdala valsts akciju sabiedrības
Latvijas Valsts meži piešķirtos līdzekļus;
8. Latvijas Vides aizsardzības fonds http://www.lvaf.gov.lv/ pārvalda un sadala līdzekļus
vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai, tādu pasākumu un projektu
finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, vides izglītību, vides monitoringu,
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata
pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdeņu
aizsardzību, augsnes un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu,
radioaktīvo atkritumu pārvaldību, cilvēku veselības aizsardzību un kontroli, vides
aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, palīdzības sniegšanu citām valstīm vides
aizsardzības problēmu risināšanā, sabiedrisko vides inspektoru prēmēšanu un citu
Fonda padomes nolikumā noteikto uzdevumu veikšanu;
„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šis NVO aktualitāšu kalendārs ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par NVO aktualitāšu kalendāra saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

9. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra http://jaunatne.gov.lv/ ir izglītības un
zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt
jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās
izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu
neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Aģentūra administrē un pārdala NVO valsts
budžeta finansējumu, kā arī Eiropas Savienības programmu Jaunatne darbībā,
eTwinning līdzekļus;
10. Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/lv/
administrē un pārdala ES
programmu (Eiropas Zivsaimniecības fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai) finansējumu;
11. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/lv administrē un
pārdala Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļus;
12. Valsts izglītības attīstības aģentūra http://viaa.gov.lv/lat/ administrē un pārdala ES
fondu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu, lai īstenotu valsts politiku
augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības,
profesionālās izglītības sistēmas attīstības un vispārējās izglītības sistēmas attīstības
jomā, veiktu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu, izglītības inovācijas
projektu, ES programmu un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un
iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.
No 6. – 8. augustam plānota ikgadējā NVO vadītāju vasaras akadēmija!
Šī gada vasaras akadēmijas tēmas ir: vadītāju stiprināšana – koučings organizācijā, grūto
sarunu virzīšana, organizācijas vadības metodes; organizācijas publiskais tēls un eprasmes – atraktīvas metodes sabiedrības uzrunāšanai, publiskā uzstāšanās,
datorprasmju pilnveide ikdienas darbam; trešās dienas tēma ir – aktualitātes NVO sektorā
(diskusija ar augsta līmeņa amatpersonām un akadēmijas dalībniekiem).Vasaras
akadēmijas lekcijas lasīs un praktiskos uzdevumus vadīs jomu profesionāļi ar ilgu darbības
stāžu un lieliskām atsauksmēm no semināru dalībniekiem.
Kā jau ierasts vasaras akadēmija norisināsies omulīgajā viesu namā Mauriņi Allažu
pagastā Siguldas novadā un – plānotais dalībnieku skaits ir 30. Plānotā dalības maksa no
viena cilvēka būs 70 EUR, kas pilnībā segs naktsmāju un ēdināšanas izmaksas, kā arī
tradicionālās atpūtas aktivitātes Mauriņu stilā (pārgājiens pa Allažu takām un pirts).
Sīkāka informācija
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PROJEKTU KONKURSI
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Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
izsludina projektu konkursu 2014.gadam
„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē
„Vietējo dabas

vērtību apzināšanas pasākumi”.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru
ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana.
Konkursā atbalstāmā aktivitāte ir vietējo dabas vērtību apzināšanas
pasākumi, kuru ietvaros vietējie iedzīvotāji tiek iesaistīti dabas
vērtību apzināšanā un/vai tiek izglītoti par viņu dzīvesvietas
apkārtnē esošajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un
aizsargāšanas iespējām.
Sīkāka informācija

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šis NVO aktualitāšu kalendārs ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par NVO aktualitāšu kalendāra saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.
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ES programma "Radošā Eiropa" Apakšprogrammas
"MEDIA" atbalsta pasākums "Atbalsts filmu izplatīšanai
tiešsaistē"
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ES programma "Eiropa pilsoņiem" apakšpasākums
"Pašvaldību sadraudzība"
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Kas var pieteikties finansējumam komercsabiedrības,
sabiedriskas organizācijas, asociācijas, fondi, pašvaldības utt., kuru
galvenā nodarbe ir filmu izplatīšana
Sīkāka informācija

Kas var pieteikties finansējumam pilsētas/pašvaldības vai to
sadraudzības komitejas vai citas bezpeļņas organizācijas, kas
pārstāv vietējo pašvaldību iestādes.
Apraksts Pašvaldību sadraudzība ir plaši pasākumi, kuros pulcējas
sadraudzības pašvaldību iedzīvotāji, lai, izmantojot priekšrocības, ko
dod pašvaldību partnerības, stiprinātu savstarpējas zināšanas un
sapratni starp iedzīvotājiem un viņu kultūrām. Vēlams, lai būtu
sadraudzības līgumi vai citas sadarbības formas vismaz starp diviem projektā iesaistītajiem.
Sīkāka informācija

ES programma "Eiropa pilsoņiem" apakšpasākums "Pilsoniskās sabiedrības
projekti"
Kas var pieteikties finansējumam Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru mērķis
ir stiprināt saikni starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas Savienību un kas būtiski veicina iedzīvotāju
aktīvu sabiedrisko līdzdalību un stiprina dažādus sabiedriskās dzīves aspektus. Pamata aktivitātes:
Veicināt pilsonisko līdzdalību un solidaritāti, apkopot pilsoņu viedokļus un veicināt brīvprātīgo
aktivitātes.
Apraksts Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru mērķis ir stiprināt saikni starp Eiropas
iedzīvotājiem un Eiropas Savienību un kas būtiski veicina iedzīvotāju aktīvu sabiedrisko līdzdalību un
stiprina dažādus sabiedriskās dzīves aspektus. Pamata aktivitātes: Veicināt pilsonisko līdzdalību un
solidaritāti, apkopot pilsoņu viedokļus un veicināt brīvprātīgo aktivitātes.
Sīkāka informācija

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina projektu konkursu programmā
„Plaukstošu kopienu attīstībai”
Programmā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās
uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.

Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņemt:
 jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai
 sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai
 kopienas centra telpu sakārtošanai
 mēbeļu un aprīkojuma iegādei
 pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības un nodarbinātības veicināšanai.
Sīkāka informācija

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šis NVO aktualitāšu kalendārs ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par NVO aktualitāšu kalendāra saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

ABLV Charitable Foundation grantu programma "Laikmetīgās mākslas izstādes"
Kas var pieteikties biedrība vai nodibinājums; pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota

aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu; valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras
darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu.
Programmas mērķis: veicināt laikmetīgās mākslas attīstību, atbalstot nacionāla mēroga sabiedriski
nozīmīgus laikmetīgās mākslas notikumus, tā sekmējot sabiedrības informētību, izpratni un
pieejamību mākslas norisēm Latvijā.
Sīkāka informācija

Projektu konkurss Latvijas prezidentūras ES Padomē aktivitāšu īstenošanai
04.06.2014. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē Latvijas
prezidentūras ES Padomē sekretariāts (turpmāk – Sekretariāts) iepazīstināja klātesošos ar plānotajiem
finansējuma piešķiršanas pamatkritērijiem NVO rīkotajiem pasākumiem Latvijas Prezidentūras laikā.
Kā norādīja Sekretariāta direktore Inga Skujiņa, vasarā tiks sagatavots projektu konkursu nolikums,
līdz ar to tikai rudenī tiks izvēlētas organizācijas, kurām piešķirt līdz pat 95% līdzfinansējumu
pasākumu īstenošanai Latvijas Prezidentūras laikā. Kopumā projektu konkursiem ir atvēlēti 200
tūkstoši euro. kuru pārdali administrēs Sociālais integrācijas fonds.
Lai NVO varētu pretendēt uz finansējuma saņemšanu, tās rīkotajam pasākumam ir jāatbilst Latvijas
Prezidentūras prioritātēm - iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja -, un pasākums jābūt ar ES līmeņa
nozīmi.
Savukārt Sekretariāta Prezidentūras programmas plānošanas departamenta vadītāja Vineta
Kleinberga īpaši uzsvēra, ka NVO ir aicinātas aktīvi iesaistīties konferenču organizēšanā. Lai gan vēl
netiek publiskots oficiālais Prezidentūras pasākumu kalendārs, tika minēts, ka norisināsies plaša
mēroga konferences tādās jomās kā sociālie pakalpojumi, digitālie risinājumi, vide, e-veselība,
transports, zinātne, sociālais dialogs un pilsoniskā sabiedrība.
Ārlietu ministrijas granta projektu konkurss "Atbalsts Eiropas Komisijas un citu
starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības, un attīstības
izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem Latvijas Republikas
noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā"
Granta projektu konkursā ir noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis - attīstības sadarbības
projektiem - jebkura valsts, tomēr izvērtēšanas kārtībā priekšroka tiks dota projektiem Austrumu
partnerības un Centrālāzijas valstīs. Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas
projektiem - Latvijas Republika.
Sīkāka informācija
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” īstermiņa sadarbības
tīklu veidošanai
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta ilgtermiņa un īstermiņa
sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mākslas un kultūras dzīvei.
Sīkāka informācija

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šis NVO aktualitāšu kalendārs ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par NVO aktualitāšu kalendāra saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

