Esiet sveicināti, NVO kolēģi!
Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta
centru ir sagatavojis ziņas Latgales reģiona nevalstiskām organizācijām par iespējām piesaistīt
finansējumu savām darbībām un saņemtu cita veida atbalstu:

Skolas un NVO var pieteikt projektus Nordplus 2016. gada programmā.
Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija
(arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas),
Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.
Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Pieteikumus līdz 2016.gada 01.martam var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:


Jauniešu programma – paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un
vidusskolām, un tās ietvaros ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem
vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo
izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
valodu apguvi;



Pieaugušo izglītības programma – paredzēta pieaugušo izglītības sektoram un tās
ietvaros iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest
jauninājumus

pieaugušo

izglītības

kvalitātes

uzlabošanai,
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pamatkompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi;


Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas
sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences,
inovatīvus kursus u.tml.



Ziemeļvalstu valodu programma – starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu
valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem,
kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu
izglītības sistēmās. Tāpat šī programma veicina starpvalstu un starpnozaru sadarbību
Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Detalizēta informācija ir Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā:
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_jaunumi/
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

NVO var pieteikt atbalstam jauniešu projektus.
Programmas “Erasmus+: jaunatne darbībā” mērķi ir šādi: uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas
strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes (t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām);
veicināt jauniešu līdzdalību; uzlabot jaunatnes darba kvalitāti; papildināt politikas reformas un
atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām un uz reālo situāciju (jauniešu
vajadzībām), kā arī veicināt neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu; veicināt jauniešu
starptautisko sadarbību.
Līdz 2016.gada 02.februārim ir iespējams pieteikt šādus projektus:


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

Ir pieejams atbalsts izglītības projektiem.
Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
programmu Erasmus+ īsteno laika posmā no 2014. gada līdz
2020. gadam.
Programma ietver atbalstu: personu mobilitātei mācību nolūkos, institūciju sadarbībai
inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, politikas reformām, Jean Monet
pasākumiem, sportam.
Erasmus + programmas mācību mobilitāte ir iespēja skolu un pieaugušo izglītības
personālam, profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm, augstākajā
izglītībā – arī uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm.
Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības
iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas
metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības
kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu
sadarbību ar darba tirgu.
Detalizēta informācija ir Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā:
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/

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=category&id=389&Itemid=127
&lang=lv

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Diasporas NVO varēs pieteikties finansējumam 2016.gada projektiem.
Iesniegt projektus NVO varēs valsts budžeta programmas „Pilsoniskās
līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas
NVO darbības atbalstam)" ietvaros līdz 2016.gada 12.janvārim.
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/index.php?option=com_content&view=article&id=9850%3AIzsludina
-atklatu-projektu-konkursu-2016-gada-istenojamiem-projektiem-programmas%E2%80%9EPilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanas-programma-%28atbalsta-programmadiasporas-NVO-darbibas-atbalstam%29%E2%80%9Dietvaros&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv

Skolas un NVO var pieteikt mazus projektus atbalstam
Ar sabiedrības līdzdalību (publiska balsošana) ir
iespējams saņemt finansiālu atbalstu projektiem, kas
ilgtermiņā veicinās valsts un konkrētā reģiona/ pašvaldības/ pilsētas labklājību un sabiedrības
personīgo un profesionālo izaugsmi.
Tiek finansiāli un mantiski atbalstīti radoši, talantīgi, apņēmīgi un mērķtiecīgi Latvijas
iedzīvotāji, viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā;
Tiek finansiāli un mantiski atbalstīti organizāciju projekti, kas veicina bērnu, jauniešu un
pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;
Tiek finansiāli un mantiski atbalstīti indivīdu un organizāciju projekti, kas vērsti uz apkārtējās
vides labiekārtošanu un uzlabošanu.
Atbalstāmo projektu konkursa jomas: izglītība, māksla, sports un vide.
Vairāk informācijas:
https://labiedarbi.lv/lv/balso-par-projektu
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NVO var pieteikt atbalstam kultūras projektus Valsts Kultūrkapitāla fondā
līdz 22.janvārim.
NVO, kas strādā dažādās kultūras jomās var pieteikties atbalstam no
valsts budžeta.
Katrai nozarei (mūzika, vizuālā māksla, kultūras mantojums, tradicionāla kultūra, u.c.) ir
noteiktas savas prioritātes, ir arī atbalsts starpdisciplināriem projektiem.
Detalizēta informācija ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā: www.kkf.lv

Iespēja piesaistīt finansējumu nelieliem projektiem no privātiem ziedotājiem.
ABLV Labdarības fonds atbalsta radošus cilvēkus un
izcilas organizācijas, kas iegulda savus pūliņus un
zināšanas, lai sasniegtu visai sabiedrībai svarīgus mērķus veidotu stipru Latvijas valsti, saliedētu un pārtikušu sabiedrību.
Kopš Fonda dibināšanas mūsu uzmanības centrā ir bijusi laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši,
izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība.
Pašlaik Fonds darbojas četrās jomās - “Bērni un ģimene”, “Laikmetīgā māksla”, “Izglītība” un
"Pilsētvide".
Detalizēta informācija ir ABLV labdarības fonda mājas lapā: http://www.ablv.org/lv/raksts/3

Iespēja saņemt ziedojumus privātpersonām
Portālā www.labdaris.lv var pieteiktu atbalstu ārstēšanai slimiem bērniem un pieaugušajiem,
kuru ārstēšanu vai citu medicīniskās palīdzības izmaksu segšanu Latvijas Republikas valsts
iestādes nekompensē vai kompensē tikai daļēji. Ir iespēja pieteikties atbalstam, lai risinātu
sociālas problēmas, vai pieprasīt atbalstu zaudējumu segšanai pēc katastrofas.
Detalizēta informācija: http://labdaris.lv/
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2016.gadā NVO fonda ietvaros būs pieejami līdzekļi projektu attīstībai
2016.gada 30.novembrī Saeima ir atbalstījusi Valsts budžeta likumprojektu 2016.gadam,
paredzot līdzekļu NVO attīstībai līdz ar NVO fonda izveidi. Ministru kabineta 2015.gada
1.decembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta
nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas (KM) rosināto
variantu, kurš paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par jaunveidojamā NVO fonda,
kas būtu kā atsevišķa valsts budžeta programma, administrētāju.
Uz šo brīdi detalizētāka informācija par atbalstu nav.

ATGĀDINĀM:
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.
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.

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

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

Informācijai:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, www.nvoc.lv

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

