
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: 

 

 

Jauniešu NVO līdz š.g. 22.aprīlim var iesniegt projektus konkursā “Diena kā 

piedzīvojums”.  

 

Šogad jau otro reizi Narvesen kopā ar jauniešu 

organizāciju Avantis rīko projektu konkursu Diena kā piedzīvojums, kura ietvaros jauniešu 

organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savas idejas jauniešu aktīva 

dzīvesveida veicināšanai savā apkaimē, lai saņemtu līdz 2000 EUR finansējumu to 

realizācijai. 

Detalizēta informācija ir Latgales plānošanas reģiona mājas lapā: 

http://latgale.lv/lv/news/article?id=8546  

 

 

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; 
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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 

 

 

Jauniešu NVO un jauniešu neformālās grupas līdz š.g. 30.aprīlim 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). 

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  

 

 

NVO var pieteikties grantiem NVO programmā Baltijas jūras reģionam līdz š.g. 

31.maijam. 

 

Programmas mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, 

Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Ziemeļu Ministru 

padome NVO programmu uzsāka  2006. gadā, lai veidotu ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, 

Baltijas, Polijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Atbalsta jomas: vide, bērnu 

un citu neaizsargātu sabiedrības grupu aprūpe un demokrātijas veicināšana.  

Detalizēta informācija ir Ziemeļu ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā:  

http://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/nvo-programmas/un-polija-baltkrievija-un-

krievija  
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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 

 

 

Diasporas NVO varēs pieteikties finansējumam š.g. aprīlī. 

 

Iesniegt projektus NVO varēs valsts budžeta programmas 

„Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta 

programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros.  

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) 

saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt pilsonisko līdzdalību 

Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. 

Programmas mērķa grupa ir diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.  

 

Aktuālai informācijai sekojiet Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā:  

http://www.sif.gov.lv/ 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77&la

ng=lv 
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Mazākumtautību NVO varēs pieteikties finansējumam š.g. aprīlī. 

 

Iesniegt projektus Latvijā reģistrētas nacionāla vai reģionāla mēroga 

NVO varēs valsts budžeta programmas „Mazākumtautību NVO projektspēju veicināšana" 

ietvaros.  

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos 

Latvijas sabiedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, 

nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu 

īstenošanā.Programmas mērķa grupa ir diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.  

Aktuālai informācijai sekojiet Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā:  

http://www.sif.gov.lv/ 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77&la

ng=lv 

 

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  

 

 

http://www.sif.gov.lv/
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77&lang=lv
https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu
http://www.sif.gov.lv/
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Jauniešu iniciatīvu grupas no Ciblas novada līdz š.g. 24.aprīlim var pieteikties 

finansējumam projektu īstenošanai. 

 

Vienam projektam var piešķirt līdz 400 eiro lielu summu inventāra, 

pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c.. Jauniešu grupa var iesniegt 

vienu projekta iesniegumu.  

Uz finansējumu var pretendēt jauniešu grupa, kurā ir vismaz trīs 

Ciblas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.  

Projektam jāuzlabo pašvaldības infrastruktūra un sociālā joma, objektam jābūt publiski 

pieejamam, projektu jāīsteno pašu iedzīvotāju spēkiem. 

Vairāk informācijas ir Ciblas novada domes mājas lapā: 

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=906:jauniesu

projekti2015  

 

Daugavpils novada dome līdz š.g. 18.aprīlim pieņem pieteikumus jauniešu brīvā 

laika organizēšanas projektu konkursa ietvaros 

 

Projektu konkursā tiks atbalstītas dienas vai diennakts nometņu 

organizēšana Daugavpils novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 

18 gadiem, nodrošinot iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! 

Nometnēm ir jāveicina: dalībnieku radošo spēju un sociālo 

prasmju attīstība; dalībnieku jaunu prasmju un iemaņu apgūšana, pielietojot formālās un 

neformālās izglītības metodes; izpratne par integrācijas procesiem, sekmējot starpkultūru 

dialogu un sadarbību starp nometnes dalībniekiem. 

Vairāk informācijas ir Daugavpils novada domes mājas lapā: 

http://www.daugavpilsnovads.lv/attisti-sevi/ir-izsludinats-daugavpils-novada-jauniesu-briva-

laika-organizesanas-projektu-konkurss  

 

Aktuālus Eiropas Komisijas grantus nodarbinātības un sociālajā jomā var skatīt: 

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

Informācijai: 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, www.nvoc.lv  
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