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. 5

Gudrs ir nevis tas, kas zina daudz, bet zina nepieciešamo.
/Eshils/
„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
Tikšanās ar ASV prezidentu Obamu
Trešdien, 3. septembrī, eLPA direktores p.i. Inta Šimanska piedalījās pasākumā, kurā savu
uzrunu teica ASV prezidents Baraks Obama. Obamas kungs savā uzrunā uzsvēra Baltijas tautu
ticību un rīcību neatkarīgu un brīvu valstu izveidei, un kopīgu rīcību mērķu sasniegšanā –
Baltijas ceļa veidošana un iestāšanās NATO. ASV prezidents akcentēja, ka nevienai valstij
nevajadzētu baidīties no spēcīgas pilsoniskās sabiedrības, tiesu varas un medijiem. Spēcīga
pilsoniskā sabiedrība, tiesu vara un mediji veido labāk pārvaldītu un demokrātiskāku valsti.
Obamas kungs galveno uzmanību savā runā vērsa uz drošības aspektiem un NATO darbību
Baltijas valstīs.
Uzzini, cik pilsoniski aktīvs esi tu?
Vai Tu zini, cik pilsoniski aktīvs vai aktīva esi? Jā, cik? Tu tagad vari to noskaidrot! Aizpildi
aptauju un noskaidro savu līdzdalības indeksu, un salīdzini to ar rādītājiem valstī.
Aptaujas mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu
līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos, lai pozitīvi ietekmētu
savu dzīvi. Aptauja
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Biedrība “Preiļu NVO centrs“ LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde
reģistrācijas apliecības numurs 1860800593
AICINA PIETEIKTIES MAKSAS KURSOS
Grāmatvedība „No 0 līdz bilancei” 72 h; Grāmatvedības kārtošana

ar datorprogrammu

„Zalktis” 12 h; Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis” 8 h; Projektu izstrāde
un vadība 36 h; Lietvedības pamati 36 h; Biznesa ekonomikas pamati 36 h; Angļu valoda 1.
līmenis – 56 h; Angļu valoda 2. – 3. līmenis – 72 h; Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem 24
h; Vācu valoda 56 h; Franču valoda 36 h; Latviešu valoda 56 h; Stila imidža ābece 24 h;
Apstādījumu ierīkošana 36 h; Zīda apgleznošana 36 h; Telpu interjera dizains 36 h; Dāvanu
iesaiņošanas pamati 24 h; Floristikas pamati 36 h; Fotografēšanas pamati 24 h; Šūšanas
pamati 24 h
Sīkāka informācija www.preilunvo.lv
Pieteikšanās:
Personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos
Elektroniski preilinvo@inbox.lv
Telefoniski 28340855

Sorosa fonds - Latvija maina savu nosaukumu
Pēc 20 Latvijas sabiedrībai veltītajiem gadiem Sorosa fonds - Latvija maina savu nosaukumu
un turpmāk būs pazīstams kā Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (fonds DOTS). Fonds DOTS
turpinās atbalstīt un attīstīt atvērtas sabiedrības izveidi Latvijā. Līdz ar nosaukuma maiņu ir
notikusi arī direktora maiņa. Sākot ar septembri, Fonda DOTS vadība uzticēta Ievai Moricai,
kura fonda DOTS priekšgājēja Sorosa fonda – Latvija komandai pievienojusies pirms 12
gadiem un iepriekš vadījusi Baltijas-Amerikas partnerattiecību programmu, kā arī ilgtspējīgas
attīstības, enerģētikas un sociālās uzņēmējdarbības programmas.
Sīkāka informācija
Izveidots interneta vidē atsaucīgāko un aktīvāko deputātu tops
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Kandidatiuzdelnas.lv ir izveidojis interneta
vidē pašu atsaucīgāko un aktīvāko deputātu topu. Vairāk nekā 30 topā iekļautie tautas
priekšstāvji ieguvuši ļoti augstu punktu skaitu, taču viņiem uz papēžiem min desmit citi kolēģi.
Tas liecina, ka 11.Saeimas sasaukuma laikā deputātiem komunikācija sociālajos tīklos un
atbildēšana uz sabiedrības jautājumiem internetā vairs nav izņēmums, bet jau kļuvusi par
normu. 21. gadsimta deputātam jābūt sociālajos tīklos, tomēr daži deputāti interneta saziņu.
Sīkāka informācija
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Ergonomika darbā
Ergonomika ir zinātne par darba, darba aprīkojuma un darba vietas pielāgošanu
strādājošajam. Galvenais ergonomikas uzdevums ir darba procesa un darba vides piemērošana
cilvēka psihiskajām un fiziskajām iespējām, lai nodrošinātu efektīvu darbu, kas neizraisa
draudus cilvēka veselībai un kuru var viegli izpildīt. Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība
sadarbībā ar Labklājības ministriju 2010. gadā ir izdevuši grāmatu “Ergonomika darbā”, kurā
var iepazīsties ar ergonomikas pamatiem un nodarbinātā vietu darba vidē. Grāmatas sūtība –
kļūt par rokasgrāmatu gan darba devējam, gan darba aizsardzības speciālistam, gan darba
ņēmējam. Grāmatā var uzzināt par vēlamo tehnikas novietojumu birojā, darba slodzes
sadalījumu un citām ar darbu saistītām lietām.
Sīkāka informācija
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Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu
projektu

iesniegumu

„Konkurētspējas

pieņemšanu

veicināšana

vietējo

pasākumā
attīstības

stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādās aktivitātēs un rīcībās: 2.aktivitātē: Iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Novembris 2014

Sīkāka informācija
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Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina konkursu
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Latvijas simtgades filmu projektu attīstīšanai
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(NKC) izsludina Latvijas filmu Latvijas simtgadei projektu
attīstīšanas konkursu, kas tiek organizēts, uzsākot Latvijas
Republikas

simtgadei

veltītu

augstvērtīgu,

žandriski

daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi
aktualizēt

Latvijas

vēstures,

valstiskuma

un

nacionālās
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identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas
valsts attīstību.
Sīkāka informācija
Programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros
izsludināts konkurss ”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu
starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”
Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku narkotiku
apkarošanas jomā, īpaši uzsverot jauno psihoaktīvo vielu izplatības novēršanu, atkarīgo cilvēku
rehabilitācijas sistēmas attīstību, pieredzes apmaiņu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma
mazināšanā, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā
2013.-2020. (EU Drug Strategy 2013-2020) un ES Narkotiku rīcības plānā 2013.-2016. gadam
(EU Drugs Action Plan 2013-2016) noteikto prioritāšu īstenošanā.
Sīkāka informācija
Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” darba programmas
ietvaros izsludināts konkurss „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu
starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības
formu novēršanai un apkarošanai”.
Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku rasisma,
ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanas jomā. Konkursā izdalītas divas
aktivitātes:
2.1. Labākās pieredzes apmaiņa rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu
novēršanā un apkarošanā (BEST). Atbalstāmās darbības: savstarpēji apmācību projekti un
sadarbība; sabiedrības informēšana.
2.2. Naida runas uzraudzība un ziņošana par naida kurināšanas izpausmēm internetā (HATE).
Atbalstāmās darbības: datu apkopošana par rasismu/ksenofobiju/homofobiju atbalstošiem
interneta portāliem; dalīšanās pieredzē par ziņošanas mehānismiem (par naida runas/naida
kurināšanas izpausmēm internetā); efektīvu ziņošanas/atbalsta mehānismu ieviešana naida
runas upuriem.
Sīkāka informācija
ES programma "Radošā Eiropa" Apakšprogrammas "Kultūra" atbalsta virziens
"Eiropas sadarbības projekti"
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Apraksts: Prioritātes ir stiprināt kultūras un radošo nozaru darbinieku prasmes un
kompetences, dot iespēju sadarboties starptautiskā līmenī un veidot starptautisku karjeru,
stiprināt Eiropas kultūras un radošās organizācijas un starptautisko sadarbības tīklu veidošanu,
sekmēt auditoriju attīstības projektus, kas veicina interesi par Eiropas kultūras un radošo
darbu, kā arī materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un uzlabo pieeju tam.
Sīkāka informācija
Ziemeļvalstu

un

Baltijas

valstu

finanšu

programmas

Nordplus

Pieaugušo

programmas sagatavošanās vizītes
Apraksts: Sagatavošanas vizīšu mērķis ir palīdzēt iestādēm un organizācijām – potenciālo
projektu partnerēm – kopīgi sagatavot projekta plānu un rakstisko pieteikumu projektu
konkursam, kas notiks nākamajā gadā.
Sīkāka informācija
Ziemeļvalstu

un

Baltijas

valstu

finanšu

programmas

Nordplus

Jauniešu

programmas sagatavošanās vizītes
Apraksts: Sagatavošanas vizīšu mērķis ir palīdzēt iestādēm un organizācijām – potenciālo
projektu partnerēm – kopīgi sagatavot projekta plānu un rakstisko pieteikumu projektu
konkursam, kas notiks nākamajā gadā.
Sīkāka informācija
Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu “No iedzīvotāju foruma
līdz kopienu filantropijai 2014”
Konkursa mērķis: atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras savās kopienās nākamā gada
pavasarī vēlas rīkot iedzīvotāju forumu kā pirmo soli ceļā uz vietējo labdarības organizāciju –
kopienas fondu.
Sīkāka informācija
SEB bankas atbalsts
SEB banka atbalsta projektus, kas ir orientēti uz kultūras, izglītības, sporta un biznesa vides
attīstību Latvijā. SEB banka atbalsta projektus, kas stiprina SEB zīmolu un uzlabo bankas
reputāciju saskaņā ar tās ētiskajām un korporatīvajām vērtībām un klientu interesēm. SEB
bankas sponsorēšanas projekti veido labu publicitāti un veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar
projektu veidotājiem. Sponsorēšanas projektu pieteikumus izvērtēšanai SEB bankā vēlams
iesniegt rakstveidā, nosūtot projekta izklāstu elektroniski vai pa pastu Komunikācijas nodaļai.
SEB bankā visi iesūtītie projekti tiek izvērtēti un to iesniedzējiem tiek dota rakstveida atbilde 5
darba dienu laikā.
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”.

