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NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 10

Tam kurš laivu airē, reti kad atliek laiks laivas šūpošanai.
„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.
Jauniešu Foto dienrādis 2016
Viduslatgales pārnovadu fonda (VLPF) Jauniešu Ideju laboratorija (JIL) ir izveidojusi Dienrādi
2016. gadam, kurā ir pašu jauniešu uzņemti foto, informācija par aktuālām Fonda akcijām un
sirsnīgi novēlējumi vai atziņa katram mēnesim.
Šis Jauniešu foto Dienrādis ir veidots ar ideju – atbalstīt Aglonas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu un
Vārkavas novadu Talantīgos Jauniešus, kuri saņems stipendiju mūzikas, mākslas vai sporta
jomā. Visi ienākumi no pārdotajiem Dienrāžiem, tiks novirzīti Fonda stipendiju programmai.
Aicinām Tevi iegādāties šo Dienrādi sev un saviem tuviniekiem.. jo tas ir ērts galda kalendārs,
ko var izmantot gan mājās, gan darbā! Dienrāža cena: 1 gab. - EUR 3.00, bet pērkot 2 gab. EUR 5.00 Dienrāži ir pieejami „Viduslatgales pārnovadu fondā”, Kooperatīva ielā 6, Preiļos vai
zvanot (+371) 27130411 Inese. Sīkāka informācija
NVA turpina pieņemt darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei
jauniešiem
Lai sekmētu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, darba prasmju un iemaņu pilnveidošanu, kā
arī iekārtošanos pastāvīgā darbā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Savienības
projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros īsteno pasākumu „Subsidētās darba vietas jauniešiem
bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”. 2015.gada 10 mēnešos subsidētajās
darba vietās 292 darba devēji ir nodarbinājuši 434 jauniešus bezdarbniekus. Sīkāka informācija
Iespēja pieteikties finansējumam zināšanu apmaiņai ar ASV
Līdz 2016. gada 1. februārim nevalstiskās organizācijas un biedrības, kā arī jomu eksperti
aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta programmai
Baltijas-Amerikas Dialogs, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.
Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas
Latvijas biznesa vides sakārtošanai, kultūras, tūrisma, izglītības u.c. jomu attīstībai. Dalība
Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendiju programmās ir bezmaksas, stipendiātus izvēloties
konkursa kārtībā. 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”.

NVO diskutē par 2016. gada aktivitātēm
10.12.2015. Zinātkāres centrā “Zili brīnumi”, "Galleria Riga", biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse
organizēja diskusiju pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, par 2016. gada aktualitātēm NVO
sektorā. Diskusijas fokusā bija – Nacionālais NVO fonds, Nevalstisko organizāciju un Ministru
kabineta sadarbības memoranda darba plāns, Vispasaules NVO diena un citi jautājumi.
Diskusiju atklāja eLPA priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš, uzsverot, ka 2015. gadā ir notikušas ļoti
ievērojamas pārmaiņas NVO sektorā. Latvijas Pilsoniskās alianses projektu vadītāja Anita Īvāne
klātesošos iepazīstināja ar projekta “NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī
III” īstenošanu, pateicoties kura atbalstam eLPA varēja nodrošināt savu pamatdarbības
aktivitāšu veikšanu interešu aizstāvībā. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe
iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar pētījuma “Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2015.”
pirmajiem datiem un jauniem instrumenti sabiedrības līdzdalības veicināšanai.
Diskusijā par aktualitātēm sektorā piedalījās pārstāvji no Kultūras ministrijas – Solvita Vēvere,
Valsts Kancelejas - Mārtiņš Krieviņš un Sabiedrības integrācijas fonda - Aija Bauere. Diskusijas
gaitā klātesošie uzdeva jautājums valsts institūciju pārstāvjiem, lai noskaidrotu interesējošos
jautājumus, kas galvenokārt skāra finansējuma pieejamību nevalstiskajam sektoram un tā
piešķiršanas caurskatāmību. Skaidri atklājās, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir bažas par NVO
Fonda iespējamo administratīvo slogu, kas var negatīvi ietekmēt finansējuma apguves iespējas
mazajām un reģiona organizācijām. Kā arī klātesošie uzsvēra, ka ir nepieciešams izskaust tā
saucamās deputātu kvotas un šo finansējumu “pārvirzīt” uz NVO Fondu.
Izsludinās pieteikšanos balvai „Cilvēka izaugsmei”
Janvārī Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL), ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas
Pilsoniskā alianse (eLPA) izsludinās trešo gadskārtējo balvu konkursu „Cilvēka izaugsmei”
2016. Balvas piešķiršanas mērķis ir vairot cilvēka izaugsmes nozīmi Latvijā un rosināt sociālās
atbildības iniciatīvas, atspoguļojot labās prakses piemērus. Pieteikt balvai varēs sekojošās
nominācijās: par sociālo atbildību, par izcilu ieguldījumu izglītībā, par izcilu ieguldījumu
veselībā un labklājībā un par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Sīkāka informācija
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to
atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro
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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka
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nākamajā gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
P 1 8
15 22 29
pieejami 2 697 427.00 eiro. Saskaņā ar programmas
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vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana būs iespējama
Sv 3 10 17 24 31
trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst.
13.00 pēc Rīgas laika. Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projektu
elektroniskās pieteikumu veidlapas angļu valodā.

„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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Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams
īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu
mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu
apmaiņas”,
”Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes
darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības
jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”. Sīkāka informācija

marts 2016

Nordplus 2016 gada programmas konkurss
Ziemeļvalstu ministru padome un Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas
C 3 10 17 24 31 darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus
P 4 11 18 25
Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā
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un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu studentu,
Sv 6 13 20 27
skolēnu un pasniedzēju mobilitāšu, kā arī sadarbības tīklu un
projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.
Līdz 2016. gada 1. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:
Jauniešu programma, Augstākās izglītības programma, Pieaugušo izglītības programma,
Horizontālā programma, Ziemeļvalstu valodu programma. Sīkāka informācija
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Projektu konkurss „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas
jomās” aktivitātē “Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko
preses izdevumu veidošana un izdošana”
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko
preses izdevumu veidošana un izdošana , kā arī pašnovērtējuma veikšana par sasniegtajiem
rezultātiem, veicot iepriekšminēto aktivitāti Sīkāka informācija
Latvijas valsts budžeta finansētā programma "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas
programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)"
Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.
Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas
pasākumi, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā,
īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei un darbības stiprināšanai,
pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar
Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), valsts
svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem
jautājumiem, diasporas mediju atbalsta pasākumi un citi pasākumi, kas veicina diasporas
kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju. 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”.

