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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. 6 

„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. 
 

“Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013” 

Biedrība „Latvijas pilsoniskā alianse” 2014. gadā veikusi pētījumu “Pārskats par NVO sektoru 

Latvijā. 2013”. Pētījumā apkopoti dati un fiksētas izmaiņas Latvijas NVO sektorā. Iegūtā 

informācija ļāvusi izstrādāt priekšlikumus Latvijas NVO fonda izveidei. Galvenie secinājumi 

par NVO sektora darbību – organizāciju skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis; 

intensīvāka un regulārāka kļuvusi organizāciju darbība; vienlaikus augušas arī valsts iestāžu 

gaidas par biedrību un nodibinājumu darbības profesionalitāti. Pētījums 

 

Pasaules ziedošanas indekss 2014 

Novembrī labdarības veicināšanas fonds Charities Aid Foundation publicējis ziņojumu 

„Pasaules ziedošanas indekss 2014”, kas apskata labdarību no trīs aspektiem – cilvēki 

labdarībai ziedo naudu, savu laiku, un cilvēki sniedz palīdzību svešiniekiem. Dati balstās uz 

vairāk nekā miljons intervijām 135 valstīs. Ziņojums liecina, ka Amerikas Savienotās valstis 

dala pirmo vietu ar Mjanmu. Lai gan amerikāņi ir līderi palīdzīgas rokas sniegšanās 

(aptuveni 203 milj. iedzīvotāji), Mjanmā dzīvo pārsteidzoši daudz cilvēku (91% jeb 36 

miljoni iedzīvotāju), kuri ziedo naudu labdarībai. To var izskaidrot ar spēcīgo budistu 

kopienu (Mjanmā dzīvo aptuveni 500 tūkt. mūku), kurai neatņemama reliģiskā rituāla 

sastāvdaļa ir nodošanās labdarībai. Mjanmas gadījums skaidri parāda, cik svarīga ir 

iedzīvotāju kultūra, nevis bagātība vēlmei piedalīties labdarības pasākumos. To pierāda arī 

fakts, ka tikai piecas no G20 valstīm iekļuvušas Pasaules ziedošanas indeksa Top 20, vēl 

vairāk – vienpadsmit G20 valstis ir ierindojušās ārpus Top 50 un trīs ir pat ārpus Top 100. 

Ziedošanas indekss 

 

Tuvojas liels NVO forums 

Latvijas prezidentūra ES padomē būs nozīmīga arī Latvijas nevalstisko organizāciju 

sektoram, jo tieši Rīgā pulcēsies Latvijas un ES dalībvalstu NVO, lai Rīgā diskutētu par 

pilsoniskā dialoga stiprināšanu. Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrībām – 

Eiropas Kustība Latvijā, Latvijas Pilsoniskā alianse un Sabiedriskās politikas centru 

PROVIDUS, un daudzas citas organizācijas – piedalās NVO foruma plānošanā. Plānots, ka 

http://nvo.lv/site/attachments/03/11/2014/Petijums_Parskats_par_NVO_sektoru_LV_2013.pdf
https://www.cafonline.org/pdf/CAF_WGI2014_Report_1555AWEBFinal.pdf
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forums norisināsies Rīgā no 2. līdz 3. martam. Plānots, ka pieteikšanās forumam tiks 

izsludināta janvārī. 

Vispasaules NVO diena 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi informatīvu video par Vispasaules NVO dienu. 

Noskatīties video var šeit. Pirms sešdesmit trim gadiem 27. februārī Apvienoto Nāciju 

Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas 

nozīmēja NVO sektora atzīšanu. Pirms trīs gadiem tika izveidota iniciatīva – Vispasaules NVO 

diena. Šī diena ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā. Lai pievērstu uzmanību šai dienai - 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir izstrādājusi vairākas infografikas, lai informētu par Vispasaules 

NVO dienas mērķiem, misiju un iesaisti. 

 

Projektu konkursi 

       Latgales NVO projektu programma 

Konkursa mērķis Veicināt Latgales plānošanas reģionā 
pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un 
starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes. 
Programmas finansējums ir sadalīts divās jomās: 1. 
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalības 
projekti; 2. Starpkultūru dialoga/mazākumtautību iniciatīvas. 
Sīkāka informācija 
 

 „Nevalstisko organizāciju projektu programma” 
Programmas „NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās 

sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu 

sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai 

attīstībai. Sīkāka informācija 

  

      "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016" 

      Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju  

līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu 

īstenošanā Sīkāka informācija 

 

 The Central Baltic Programme 2014-2020 projekti 

 Programma atbalsta pārrobežu sadarbību (vismaz 2 valstis) 

prioritātēs: konkurētspējīga ekonomika, sociālā iekļaušana, 

centrālā Baltijas reģiona sadarbības veicināšana, ilgtspējīga   

kopīgo resursu izmantošana. Sīkāka informācija 

 Fordfoundation projekti 
 Fonds ir dibināts 1936. gadā Ņujorkā, ASV un ir neatkarīga, globāla organizācija, kuras mērķis 

ir panāk sociālās pārmaiņas pasaulē. Projektu pieteikumi tiek izskatīti visu gadu, nekādi 

termiņi nav noteikti. Dotāciju fondi jāizmanto tikai labdarības mērķiem. Fonam ir izvirzītas 

vairākas prioritātes, par kurām var iesniegt savus projektus: ekonomika, ilgtspējīga attīstība, 
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https://www.youtube.com/watch?v=AUokcUg1x1E
http://worldngoday.org/
http://worldngoday.org/
http://preilunvo.lv/index.php?&text=410
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9418&Itemid=121&lang=lv
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=category&id=389&Itemid=127
http://www.centralbaltic.eu/
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9418&Itemid=121&lang=lv
http://nvotv.lv/lv/
http://gcgh.grandchallenges.org/GrantOpportunities/Pages/WomenandGirls.aspx
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://preilunvo.lv/index.php?&text=410
http://nvotv.lv/lv/
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1716_es-programma-tiesibas-vienlidziba-un-pilsoniba
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?text_id=24407
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=24348
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demokrātija, tiesības un tiesiskums, cilvēktiesības, dzimuma, seksualitātes un reproduktīvais 

tiesiskums, izglītība un radošums. Sīkāka informācija 

 Projekts sieviešu iespēju un veselības uzlabošanai 

 Bila & Melindas Geitsu fonds izsludina projektu konkursu, lai rastu inovatīvus risinājumus, kas 

efektīvi sasniedz visneaizsargātākās sieviešu grupas. Projekta mērķis ir uzlabot sievietes 

veselību, veicināt sieviešu līdztiesību. Sīkāka informācija 

Erasmus+ projekti 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu 

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. 

Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta 

jomā. Jaunajā konkursā pretendenti - juridiskas personas - var iesniegt projektu pieteikumus 

finansējuma saņemšanai, iepriekš iepazīstoties ar Erasmus+ 2015. gada konkursa vadlīnijām. 

Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski. Sīkāka informācija 

Nordplus programmas projekti 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas 

darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās 

izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības 

projektus izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Nordplus projekti veicina starpkultūru 

sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. 

Sīkāka informācija 

ES programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas - 1) visu vardarbības formu pret bērniem, 

jauniešiem, sievietēm u.c. mazāk aizsargātām sabiedrības grupām novēršana un 

apkarošana (apakšprogramma „Dafne”), kā arī bērnu tiesību un invalīdu tiesību aizsardzība; 

2) Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana, aicinājums tās pielietot, t.sk. 

patērētāju tiesību aizsardzības jomā; 3) novērst diskrimināciju, ar kuru saskaras personas 

sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas 

dēļ. Sīkāka informācija 

 

  

http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://gcgh.grandchallenges.org/GrantOpportunities/Pages/WomenandGirls.aspx
http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=24348
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?text_id=24407
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1716_es-programma-tiesibas-vienlidziba-un-pilsoniba

