
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. 

 

Esiet sveicināti, NVO kolēģi! 

 

Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta 

centru ir sagatavojis jaunākās ziņas Latgales reģiona nevalstiskām organizācijām par 

iespējām piesaistīt finansējumu savām darbībām un saņemtu cita veida atbalstu: 

 

 

NVO var pieteikties ziedotāju atbalstam ar Ziedot.lv starpniecību. 

 

Labdarības organizācijā Ziedot.lv lūgt palīdzību var ikviens Latvijas iedzīvotājs vai labdarības 

organizācija, ja vajadzība ir neatliekama un palīdzības lūdzējs nespēj šo situāciju atrisināt pašu 

vai ģimenes līdzekļiem. 

Ziedot.lv palīdz tajās jomās, kuras nav tieša valsts vai pašvaldības atbildībā un/ vai nav 

pieejams budžeta finansējums: 

1. Ārstniecības palīdzība bērniem līdz 18 gadu vecumam 

2. Ārstniecības palīdzība pieaugušajiem 

3. Sociālā un ārkārtas palīdzība ģimenēm 

4. Biedrību un nodibinājumu labdarības projekti 

Detalizēta informācija ir fonda “Ziedot.lv” mājas lapā:  

https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu  

 

 

Jauniešu NVO un jauniešu neformālās grupas līdz š.g. 01.oktobrim var 

iesniegt projektus “ERASMUS+” programmā.  

 

Iespējamie projektu veidi:  

Jauniešu apmaiņas (13 – 30 gadi). 

Eiropas Brīvprātīgais darbs (17 – 30 gadi). 

Jaunatnes darbinieku mobilitāte (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma). 

Stratēģiskās partnerības projekti (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma). 

https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu
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Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (projekta 

dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma). 

Detalizēta informācija ir Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras mājas lapā: 

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu  

 

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina programmu  

"Nāc un dari! Tu vari". 

 

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz 

finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām 

pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu 

tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.  

Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, 

kuras: 

sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm; 

savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides 

pilnveidošanas jomā; 

popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju 

grupām; 

īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus; 

radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās; 

sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanai. 

Vairāk informācijas Borisa un Ināras Teterevu fonda mājas lapā: 

http://teterevufonds.lv/regioni/latgale 

 

 

 

 

  

 

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://teterevufonds.lv/regioni/latgale
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NVO var pieteikties Sabiedrības integrācijas fondā līdzfinansējuma 

saņemšanai projektu īstenošanai. 

 

Latvijas NVO, kas realizē projektus starptautiskos vai vietējos 

projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas 

organizācijas vai ārvalstu fondi, var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai Sabiedrības 

integrācijas fonda programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek 

finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.  

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku 

finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. 

 

Detalizēta informācija ir Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā:  

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9159%3AIzsludina

ts-projektu-konkurss-NVO-lidzfinansejuma-

programma&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv 

 

Atbalsts jauniešu garantiju instrumenta ietvaros. 

 

Vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 

29 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, bet tikai 

nedaudz vairāk par 20 tūkstošiem no tiem saņem atbalstu darba 

meklēšanā. Galvenie šķēršļi, kas traucē šiem jauniešiem 

iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis. Šīs 

problēmas ir kopīgas daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču dažus reģionus, arī 

Latgali, skārušas īpaši smagi. Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu 

tiek īstenota programma «Jauniešu garantija», kā īstenošanai Latvijā līdz 2020. gada beigām 

Eiropas Komisija, Latvijas valsts un privātie finansētāji atvēlējuši vairāk nekā 66 miljonus 

eiro.  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā. Ir 

paredzēts sniegt šādu atbalstu: 

1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī 

nosakot attīstības virzienus; 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9159%3AIzsludinats-projektu-konkurss-NVO-lidzfinansejuma-programma&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9159%3AIzsludinats-projektu-konkurss-NVO-lidzfinansejuma-programma&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9159%3AIzsludinats-projektu-konkurss-NVO-lidzfinansejuma-programma&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/
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2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa 

individuālā pasākumu programma - personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba 

tikums", mūžizglītības kompetences; 

3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu 

programmas īstenošanā projekta ietvaros; 

4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, 

nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes: 

      - regulārs individuāls mentora atbalsts, 

      - individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu 

programmā paredzētās aktivitātēs, 

      - neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, 

      - speciālistu konsultācijas, 

      - dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), 

      - brīvprātīgā darba aktivitātes, 

      - iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, 

      - ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā, 

      - iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c. 

Detalizēta informācija ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā:  

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari, kā arī vietējo 

pašvaldību mājas lapās. 

 

 

Biedrības un nodibinājumi ar valsts atbalstu varēs piesaistīt darbam 

 jauniešus 

 

 

 

 

Atbalsta pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā " mērķis ir 

sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu 

prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.  

 

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
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Pasākuma mērķa grupa: 

• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika 

studiju programmas augstskolā un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbnieks; 

 

Jaunieti darbam var piesaistīt līdz sešiem mēnešiem, par ko tiek noslēgts līgums ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru. Jaunieša iesaistes grafiks - piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 

4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. 

Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās 

dalības pabeigšanas. 

  

Nodarbinātības valsts aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu 

Pasākuma īstenošanai: 

• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 

euro apmērā; 

• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai. 

  

 

Detalizēta informācija ir Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā:  

http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0  

 

 

NVO pieejams finansējums aktivitātē „Sabiedrības informēšana par 

atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” 

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa 

mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek 

veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par 

atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas 

nepieciešamību. 

http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0
http://lvafa.gov.lv/
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Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana un realizēto 

pasākumu novērtējuma veikšana, sagatavojot un iekļaujot esošā TV vai radio raidījumā vides 

sadaļu. 

Projekta iesniedzējs var būt: 

 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) reģistrā reģistrēta 

raidorganizācija, kurai ir apraides vai retranslācijas atļauja; 

 Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas var iesniegt 

apliecinājumu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 

reģistrā reģistrētas raidorganizācijas par projekta iesniegumā norādītā TV vai radio 

raidījuma pārraidīšanu raidorganizācijas programmā. 

 

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 120 000, no kuriem: 

 Vides sadaļas iekļaušanai TV raidījumos ir pieejami EUR 90 000; 

 Vides sadaļas iekļaušanai radio raidījumos ir pieejami EUR 30 000. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20.jūlijs – 2015.gada 31.jūlijs. 

Detalizētāka informācija - Latvijas vides aizsardzības fonda mājas lapā:  

http://lvafa.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&n

ewsid=633 

 

 

NVO pieejams finansējums aktivitātē „Sabiedrības informēšana par 

atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos”  

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa 

mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek 

veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana un realizēto 

pasākumu novērtējuma veikšana, publicējot tematiskos rakstus vai izveidojot atsevišķu vides 

sadaļu vai periodiskā izdevuma pielikumu Latvijas Republikā reģistrētos periodiskajos 

http://lvafa.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&newsid=633
http://lvafa.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&newsid=633
http://lvafa.gov.lv/
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izdevumos (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 

eksemplārus). 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēts: 

 periodiskā izdevuma īpašnieks, kuram piederošs izdevums (laikraksts vai žurnāls) ir 

reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā (turpmāk - MILR); 

 biedrība vai nodibinājums, kurš var iesniegt periodiskā izdevuma īpašnieka, kuram 

piederošs izdevums (laikraksts vai žurnāls) ir reģistrēts MILR, parakstītu 

apliecinājuma vēstuli par publikāciju publicēšanu (obligāti iesniedzama kopā ar 

projekta iesniegumu). 

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 80 000. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20.jūlijs – 2015.gada 

31.jūlijs. 

Detalizētāka informācija ir Latvijas vides aizsardzības fonda mājas lapā:  

http://lvafa.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&newsid=

632 

 

 

Biedrībām un nodibinājumiem pieejams atbalsts ar lauku tūrismu 

saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai 

 

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Ar lauku tūrismu saistītu 

tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana".  

12.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 

2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 200 000,00 

EUR apmērā. 

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.novembris. 

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un 

pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, kā arī ar 

mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma 

nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē. 

http://lvafa.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&newsid=632
http://lvafa.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&newsid=632
http://lad.gov.lv/lv/
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Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. (LAP) pasākuma "Tūrisma aktivitāšu 

veicināšana" atbalstu. 

 

Detalizētāka informācija ir Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:  

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/313-turisma-

aktivitasu-veicinasana-87 

 

Aktuālus Eiropas Komisijas grantus nodarbinātības un sociālajā jomā 

var skatīt: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en 

 

 

Informācija par informatīvo atbalstu Latgales NVO mērķa grupai: 

Higiēnas un saimniecības preču komplektu pakāpeniska izdale no 13.maija 

visos Latvijas reģionos 

 

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 

ietvaros 2015. gada 13.maijā uzsākta arī higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde 

uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā. Partnerorganizācijas, kas 

saņēmušas komplektus, uzsākušas to izdali atbalstāmajai mērķa grupai. 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt higiēnas un saimniecības 

preču komplektu var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes, balstoties 

uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata, ja ģimenēs ir bērni 

vecumā līdz 18 gadiem. 

Nosacījumi higiēnas un saimniecības preču komplekta saņemšanai: 

Ja trūcīgajā ģimenē ir bērns vecumā no 0 – 18 gadiem un: 

 ja trūcīgā statuss uz 3 mēnešiem - 1 komplekts katram bērnam ģimenē, 

 ja trūcīgā statuss uz 6 mēnešiem - 2 komplekti katram bērnam ģimenē. 

Ja krīzes situācijā esošā ģimenē ir bērns vecumā no 0 – 18 gadiem: 

 1 komplekts katram bērnam ģimenē 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas. 

Mēnesī 1 persona var saņemt ne vairāk kā 1 komplektu. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
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Vairāk informācijas, tai skaitā izdales vietu adreses un to darba laiki ir pieejami vietnē: 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9756%3AHigienas

-un-saimniecibas-precu-komplektu-pakapeniska-izdale-no-13-

maija&catid=395%3AZinas&Itemid=249&lang=lv  

 

Informācijai: 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, www.nvoc.lv  

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9756%3AHigienas-un-saimniecibas-precu-komplektu-pakapeniska-izdale-no-13-maija&catid=395%3AZinas&Itemid=249&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9756%3AHigienas-un-saimniecibas-precu-komplektu-pakapeniska-izdale-no-13-maija&catid=395%3AZinas&Itemid=249&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9756%3AHigienas-un-saimniecibas-precu-komplektu-pakapeniska-izdale-no-13-maija&catid=395%3AZinas&Itemid=249&lang=lv
http://www.nvoc.lv/

