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Aicina iesniegt projektu pieteikumus cilvēktiesību atbalstam Namībijā 

Eiropas Savienība aicina iesniegt projektu pieteikumus programmā “ES atbalsts cilvēktiesībām 

Namībijā 2019.gadā”. Programmas mērķi ir: 1) veicināt sieviešu un bērnu tiesību aizsardzību 

(pieprasītais finansējums var būt 200 000 - 400 000 eiro apjomā); 2) veicināt kultūras (etnisko) 

tiesību aizsardzību (pieprasītais finansējums var būt 100 000 - 200 000 eiro apjomā).  Projekta 

aktivitātēm ir jānotiek Namībijā. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 30. aprīlim. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Mobilitātes grants - Culture Bridges  

Kultūras un radošo industriju pārstāvji ir aicināti pieteikties starptautiskajam mobilitātes granta 

Culture Bridges, profesionālai attīstībai un kontaktu veidošanai starp Ukrainas un ES 

organizācijām. Pretendenti var pieprasīt finansējumu mācību braucieniem, stažēšanās iespējām, 

dzīvesvietām, profesionālās pilnveides programmām vai partnerības attīstības sanāksmēm. 

Dotāciju pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 11. aprīlis. Iesniegto projektu 

ceļošanas ilgums var būt no vienas līdz četrām nedēļām. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

GRIFS AG atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai 

Drošības kompānija GRIFS AG ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuram svarīgi ne tikai sniegt 

kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, bet arī rūpēties par vietējo kopienu. GRIFS AG atbalsta 

ar: 1) zināšanām un laiku – izglītojot par drošības jautājumiem privātpersonas un juridiskas 

personas; 2) materiālā palīdzība. Pieteikums tiek pieņemts, ja tas iesniegts vismaz 4 nedēļas 

pirms projekta norises. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Iespēja Ruandā stiprināt pilsonisko sabiedrību 

Eiropas Savienība pašlaik pieņem pieteikumus programmai “Civil Society Organisations (CSO) 

as Actors of Governance, Human Rights and Development Work”. Programmas mērķis ir 

stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēktiesības Ruandā. Viena no programmas 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1552885770415&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=163526
http://www.culturebridges.eu/international-mobility-en
https://www.grifsag.lv/sociala-atbildiba/pieteiksanas-sabiedribas-atbalsta-programmai-2/
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prioritātēm ir stiprināt jauniešu tiesības un iespējas. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 

2019. gada 14.maijam. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

Interaktīvā veidā izzini un uzzini! 

Kahoot! ir spēļu apmācības platforma, ko izmanto ne tikai izglītības iestādēs, bet arī dažāda 

veida pasākumos. Kahoot! ļauj lietotājiem ģenerēt daudzveidīgas viktorīnas un spēles, kurās 

var iesaistīties spēlētāji ar saviem  viedtālruņiem. Visi spēlētāji izveido savienojumu, 

izmantojot ģenerēto spēli PIN, kas parādīts kopīgajā ekrānā, un  tad atbild uz jautājumiem. 

Vairāk par Kahoot! platformu var uzzināt šeit. 

 

Trīs uzsaukumi Hercule III programmā 

Ir izsludināts projektu konkurss trijās Hercule III programmās, kuru mērķis ir novērst un 

apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Eiropas Savienības 

finanšu intereses. Grantam var pieteikties pētniecības centri, pašvaldības, universitātes, NVO. 

Projektu pieteikums var iesniegt sekojošās programmās - Tehniskā palīdzība; Juridiskā 

apmācība un studijas; Apmācība, konferenču un personāla apmaiņa. Projektu pieteikumus var 

iesniegt līdz 2019. gada 15.maijam. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Aicinām pieteikt pretendentus “Balvai cilvēka izaugsmei”  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā  un ASV 

vēstniecību Latvijā izsludina pieteikšanos balvu konkursam „Cilvēka izaugsmei Latvijā”. 

Balvu pasniegs sesto gadu pēc kārtas, lai godinātu iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, 

organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis ir veicināt 

Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības 

iniciatīvas. 
Pieteikumus nominācijām var iesniegt četrās kategorijās: 

 Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu 

sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus. 

 Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības 

veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā. 

 Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, 

indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī 

nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā. 

 Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas 

attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes 

aprūpi. 

Aicinām pieteikumus iesniegt šeit. Vairāk informācijas atradīsiet šeit. 

 

Zviedrijas institūts izsludinās projektu konkursu 

Lai veicinātu Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionā īstenošanu un ES Austrumu 

partnerību, Zviedru institūts 1. aprīlī atvērs projektu konkursu trešajām valstīm. Projekta 

ilgumam ir jābūt no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem. Pieejamais finansējums ir 350 000- 

700 000 Zviedrijas kronu robežās. Galvenajam pieteikuma iesniedzējam jābūt Zviedrijas 

organizācijai, bet otrai organizācijai no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1553055915808&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=163538
https://kahoot.com/
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejkXOTccheMUukr8OYsWZpPgZOPR3Pppy---nsD5kp1kcA1A/viewform
http://www.cilvekaizaugsme.lv/
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Moldovas, Krievijas Federācijas vai Ukrainas. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 

28.maijs. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Sākas pieteikšanšā konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” 

Rietumu Bankas labdarības fonds aicina baznīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus 

to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem konkursam “Latvijas sakrālais 

mantojums”. Projektus konkursam var pieteikt līdz šī gada 2019. gada 15.aprīlim. “Latvijas 

sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi. 

Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī 

neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, 

kroņlukturu saglabāšanu u.c. Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5 000 

eiro. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
 

Izsludina līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa otro kārtu 

Jūrmalas pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai sekojošās 

prioritātēs: veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas 

pasākumu  īstenošanai – 15.aprīlis; sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai – 15.aprīlis; 

sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai – 30.aprīlis. 

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta 

īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk par 2000 eiro. Vairāk informācijas 

var atrast šeit. 

  

Grants jauniešu ideju īstenošanai 

Nīderlandes organizācija “Alert Youth Fund” aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 32 gadiem 

pieteikties grantam. Ja vēlies organizēt debates starp vides organizācijām un starptautiskiem 

uzņēmumiem, publicēt žurnālu par globalizāciju, uzsākt demonstrāciju pret kara ieročiem vai 

veikt citas aktivitātes, tad vari pieteikt savu ideju “Alert Youth Fund” grantam. Pieteikumiem, 

kuri ir ne no Nīderlandes jauniešiem, ir jābūt galvotājam par projekta izpildi, tas varbūt 

Nīderlandes NVO pārstāvis vai starptautiska organizācija. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” 

Ādažu novada dome līdz 2019. gada 15.aprīlim aicina interesentus iesniegt projektu 

pieteikumus iedzīvotāju atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”. Konkursa mērķis – 

uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju 

iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

Projektu konkurss Madonā 

Madonas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu, lai atbalstīt sabiedriski nozīmīgu 

programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas novadā, kā arī veicināt iedzīvotāju 

aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Projekta iesniegšanas termiņš - 2019.gada 

18.aprīlis. Vairāk informācijas var atrast šeit. 

 

 

https://si.se/en/apply/funding-grants/third-country-participation-baltic-sea-region/
http://www.rblf.lv/news?OpenDocument&nid=66FB884C8AB850FBC22583BA002C9BAF
https://jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/sabiedriba/64640-izsludina-lidzfinanseto-iniciativas-projektu-konkursa-otro-kartu
https://alertfonds.nl/en/submit-application/
https://www.adazi.lv/contest/atbalsta-konkurss-sabiedriba-ar-dveseli/
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=8403

