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NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 9 

Netici vārdiem – ne saviem, ne citu, ticiet tikai darbiem – saviem un citu. 

/Ļevs Tolstojs/ 

 

„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. 

Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem! 
Viduslatgales pārnovadu fonds 2014. gadā izveidoja stipendiju programmu un piešķīra mācību 
stipendijas 22 bērniem un jauniešiem mākslā un mūzikā.  
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu apkaimēs ir centīgi un izcili talantīgi bērni un 
jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes mācoties mākslas un mūzikas skolās, 
piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir 
pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu mācību maksas, instrumentu nomas un citas izmaksas, 
tādēļ VLPF ir izveidota stipendiju programma. Tās mērķis ir sniegt atbalstu bērnu un jauniešu 
izcilībai un talantiem mākslas un mūzikas jomās. Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie 
sasniegumi un izaugsmes perspektīvas.  
 Viduslatgales pārnovadu fonds: Aicinām ziedot, lai Mūsu bērni turpina izkopt talantu un 
mācoties kļūst par dižām mūzikas un mākslas izcilībām. 

Jūs varat ziedot: 
Viduslatgales pārnovadu fonds:  
Reģ. Nr.40008210954, adrese: Kooperatīva iela-6, Preiļi, LV–5301 
Konta Nr.LV35UNLA0050021079970 – AS „SEB Banka” 
Maksājuma mērķis - Ziedojums stipendiju programmai 

Maksas kursi pieaugušajiem 
Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“ LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības 

iestāde Reģistrācijas apliecības numurs 1860800593. Aicina pieteikties maksas kursos: 

Grāmatvedība „No 0 līdz bilancei” 72h; Grāmatvedības kārtošana  ar datorprogrammu „Zalktis” 
16h; Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis” 12h; Projektu izstrāde un vadība 
36h;  Lietvedības pamati 36h; Biznesa ekonomikas pamati 36h; Angļu valoda 1. līmenis 56h; 
Angļu valoda 2. – 3. līmenis 72h; Vācu valoda 56 h; Franču valoda 36h; Fotografēšanas pamati 
24h; Šūšanas pamati 24h; Apstādījumu ierīkošana 36h; Zīda apgleznošana 36h; Telpu interjera 
dizains 36h; Dāvanu iesaiņošanas pamati 24h; Floristikas pamati 36h; Stila ābece 24h. 
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Pieteikšanās: 
 Personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos 
 Elektroniski preilinvo@inbox.lv 
 Telefoniski  28340855 

 
NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsākusi darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai 
projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" pasākumā "Pasākums noteiktām personu 
grupām", kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-
2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
ietvaros. Sīkāka informācija 
 
Ievēlēta jauna memoranda padome 
No 26.08.2015. līdz 11.09.2015. norisinājās jaunā NVO un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes sastāva vēlēšanas, jo nu jau bijušajiem memoranda padomes 
NVO pārstāvjiem pilnvaru termiņš beidzās 31.08.2015. Līdz 26.08.2015. Memoranda padomes 
sekretariātā tika saņemti divpadsmit Memoranda padomes locekļu pretendentu pieteikumi. 
Atbilstoši Memoranda padomes nolikumam, Memorandu parakstījušās organizācijas tika 
aicinātas līdz 11.09.2015. plkst.17.00 balsot par astoņiem pretendentiem. 
Lielāko balsu skaitu ieguva un uz gadu un sešiem mēnešiem Memoranda padomes sastāvā 
iekļuva: 
Rasma Pīpiķe, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore; Mārtiņš Šteins, biedrības 
„Latvijas Jaunatnes padome” viceprezidents; Andris Gobiņš, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” 
prezidents; Gundars Jankovs, biedrības „Sabiedrība par atklātību-Delna” direktors; Āris Ādlers - 
biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektora vietnieks; Rihards Bunka, biedrības „Latvijas 
Juristu apvienība” valdes priekšsēdētājs; Zaiga Pūce, biedrības „Ascendum” valdes 
priekšsēdētāja; Terēzija Mackare, biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” valdes priekšsēdētāja. 
 
Darba grupa par normatīvo regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā 
15.09.2015. Saeimā notika pirmā Sociālo un darba lietu komisijas izveidotās darba grupas sēde 

par normatīvo regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā. Plānots, ka darba grupas sēdes 

notiks intensīvi - darba grupai tiekoties katru otrdienu.  

Darba grupā piedalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Labklājības 

ministrijas, un pārstāvji no dažādām nevalstiskajām organizācijām. Latvijas Pilsonisko aliansi 

pārstāvēja eLPA politikas koordinatore K.Zonberga. Sēdē izpildvaras pārstāvji ziņoja par 

pašreizējo situāciju sociālās uzņēmējdarbības jomā, iespējamo sociālās uzņēmējdarbības 

normatīvo regulējumu – jauna likuma izveide vai izmaiņu veikšana esošajos tiesību aktos. Kā arī 

Labklājības ministrijas pārstāvis informēja, ka sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūciju 

Altum” tiks izveidots sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistrs. Nākamajā darba grupas sēdē, 

kas notiks 22.septembrī, nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas Samariešu apvienības un 

Fonds Dots prezentēs ieskaitu par sociālās uzņēmējdarbības praksi Latvijā esošā normatīvā 

regulējuma ietvaros. 

 

NVO iespējas ES fondos 2014-2020 

Kurzemes NVO atbalsta centrs ir apkopojis informāciju un aicina iepazīties ar finansējuma 

iespējām ES fondos 2014-2020. Lai apgūtu šo fondu finansējumu un noteiktu, kas un kādiem 

mērķiem to var izmantot, LR Finanšu ministrija ir izstrādājusi darbības programmu Izaugsme un 

mailto:preilinvo@inbox.lv
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4063&from=0
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nodarbinātība, kurā noteiktas valsts prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi. Kopumā ir noteikti 

9 prioritārie virzieni un tikai vienā no tiem – „Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” –

NVO ir paredzēts kā tiešais finansējuma saņēmējs. Pārējos virzienos NVO var piedalīties kā 

sadarbības partneri vai mērķgrupa. Sīkāka informācija 
 
PROJEKTU KONKURSI 

ES programma "ERASMUS+" 
Programmas apraksts Stratēģiskās partnerības projekti sniedz     
iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, apmācību un 
jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldības 
iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām sadarboties, 
lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu 
jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba   
kvalitāti. Sīkāka informācija 

 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu programma 
Nordplus 
Nordplus Ziemeļvalstu valodu programma atbalsta aktivitātes, 
kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un 
zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem, Ziemeļvalstu 
valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu 
līmeņu izglītības un mācību sistēmās. Sīkāka  informācija 
 

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programmas (NSIP) ietvaros ir izsludināts projektu 
konkurss VP/2015/011 "Sociālās inovācijas, kas atbalsta 
reformas sociālo pakalpojumu jomā” 
Konkursa mērķis – veicināt politikas inovācijas sociālo 
pakalpojumu organizācijā un sniegšanā ar mērķi integrēt 
pakalpojumu saņēmējus darba tirgū. Sīkāka informācija 
 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam  ietvaros sākas 
otrais projektu pieteikumu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības 
projektiem, kuri tiek ieviesti kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, 
Somijas, tai skaitā Ālandu salām 
Projektam jāatbilst vienai no programmas prioritātēm: konkurētspējīga ekonomika, ilgtspējīga 
kopīgu resursu izmantošana, labi savienots reģions vai kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions, 
kā arī jābūt skaidrai pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai kopīgas Baltijas jūras reģiona 
problēmas risināšanai. Sīkāka informācija 
 
 
Nacionālais kino centrs izsludina 2015. gada konkursu Latvijas filmu marketinga un 
nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam 
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares 
profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju. Sīkāka informācija 
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Eiropas Savienības programmas (2007-2013) Sociālās inovācijas, kas atbalsta 
reformas sociālo pakalpojumu jomā 
Konkursa mērķis – veicināt politikas inovācijas sociālo pakalpojumu organizācijā un sniegšanā ar 
mērķi integrēt pakalpojumu saņēmējus darba tirgū. Atbalsts tiks sniegts sociālās politikas 
eksperimentēšanas projektiem, kas testēs un novērtēs inovatīvus risinājumus ar mērķi ieviest 
tos plašākā mērogā. Sociālās eksperimentēšanas projektu būtība ir testēt plānotās politikas vai 
atsevišķu politikas aktivitāšu ietekmi uz nelielām iedzīvotāju grupām, lai novērtētu to efektivitāti, 
pirms pieņemt lēmumu par politikas ieviešanu nacionālā līmenī. Konkurss vērsts uz integrētu 
sociālo pakalpojumu sniegšanu, orientējoties uz vienas pieturas aģentūras pieeju, personalizētu 
pieeju un inovatīvām partnerībām. Ieteicams pievērst uzmanību aktivitātēm, kas atbalsta 
sieviešu iekļaušanos darba tirgū. Plānojot projektu, jāņem vērā dalībvalstīm adresētās 
rekomendācijas Eiropas Semestra kontekstā. Projektu pieteikumiem jābūt saskaņā ar 2010.gada 
oktobrī pieņemto dokumentu "Voluntary European Quality Framework for Social Services". 
Sīkāka informācija 
 
Projektu konkurss programmā Rights, equality and citizentship 
Eiropas Komisija izsludina konkursu tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmā – cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Šī projekta mērķis ir veicināt dažādus invaliditātes jautājumu aspektus 
integrēšanu īpaši tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība, sociālā integrācija, sociālāsaizsardzība, 
veselība, cilvēktiesības, starptautiskā sadarbība un attīstība. Sīkāka informācija 
 
 
Annas Lindes fonds izsludina projektu konkursu 
Annas Lindes fonda prioritārās jomas ir starpkulturālās pilsonības izglītība un starpkultūru 
mākslinieciskie kopražojumi, par projekta mērķgrupu nosakot jaunatni un sievietes. Sīkāka 
informācija 
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