Nr.p.k.

Projekta numurs

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

1.

2021.LV/NVOF/MAC/028

Biedrība "Latvijas Lauku
forums"

Lauku kopienu sadarbības stiprināšana un
interešu pārstāvniecības nodrošināšana

2

2021.LV/NVOF/MAC/052

Atbalsts darbībai vides interešu aizstāvībā un
pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

3.

2021.LV/NVOF/MAC/023

Nodibinājums "Pasaules
dabas fonds"
Nodibinājums "Fonds atvērtai
sabiedrībai DOTS"

4.

2021.LV/NVOF/MAC/040

Biedrība "Papardes zieds"

5.

2021.LV/NVOF/MAC/010

Nodibinājums "Latvijas Dabas
fonds"

Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem
seksuālās un reproduktīvās veselības un
tiesību aizstāvība 2021.gadā
Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda
darbības ietvaros

6.

2021.LV/NVOF/MAC/001

Biedrība "Sabiedriskās
politikas centrs PROVIDUS"

Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes
kvalitātes spēcināšanai

7.

2021.LV/NVOF/MAC/053

Biedrība "Latvijas Mazpulki"

Solis izaugsmei!

8.

2021.LV/NVOF/MAC/070

Biedrība "Sabiedrība par
atklātību - Delna"

Kopā par atklātību

9.

2021.LV/NVOF/MAC/048

Biedrība "Zaļā brīvība"

10.

2021.LV/NVOF/MAC/092

Nodibinājums "BĒRNU
SLIMNĪCAS FONDS"

11.

2021.LV/NVOF/MAC/078

12.

2021.LV/NVOF/MAC/061

13.

2021.LV/NVOF/MAC/004

Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"

„Labo darbu nedēļa 2021”

14.

2021.LV/NVOF/MAC/057

Biedrība "Latvijas Peldēšanas
federācija"

Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu
aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens
veicināšanas jomā

15.

2021.LV/NVOF/MAC/074

Biedrība "Alūksnes
nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs"

Alūksnes NVO atbalsta centrs – efektīvai
kopienu darbībai un sadarbības izaicinājumiem

16.

2021.LV/NVOF/MAC/032

Biedrība "Centrs MARTA"

17.

2021.LV/NVOF/MAC/082

Nodibinājums "Vides
izglītības fonds"

18.

2021.LV/NVOF/MAC/083

19.

2021.LV/NVOF/MAC/043

20.

2021.LV/NVOF/MAC/059

Nodibinājums "Valmieras
novada fonds"
Biedrība "Kurzemes NVO
centrs"

Biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts”
Daugavpils pilsētas komiteja
Biedrība "Zemgales
nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs"
Biedrība "Lesbiešu, geju,
biseksuāļu, transpersonu un
viņu draugu apvienība
"Mozaīka""

Sarunu festivāls LAMPA 2021

Biedrības “Zaļā brīvība” darbības stiprināšana
reģionos un interešu aizstāvībā
Sabiedrības iniciatīva par bērnu ar autiskā
spektra traucējumiem integrāciju sabiedrībā un
cilvēktiesību nodrošināšanu, veidojot valsts
atbalsta sistēmu
Filantropijas stiprināšana Ziemeļvidzemē
Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2021

Biedrības “Centrs MARTA” darbības
stiprināšana
Atbalsts Vides izglītības fonda programmu
potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo
kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas
veidošanā
Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves
kvalitātes paaugstināšanai
Kompleksi pasākumi iedzīvotāju pilsoniskās
aktivitātes veicināšanai
#ApturiNaidu

21.

2021.LV/NVOF/MAC/042

Biedrība "Ascendum"

Pilsoniskā aktīvisma un kultūras pieejamības
veicināšana Rīgas apkaimēs un Satori.lv
lasītāju vidū

22.

2021.LV/NVOF/MAC/046

Biedrība "Sateka"

Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!

23.

2021.LV/NVOF/MAC/024

24.

2021.LV/NVOF/MAC/003

25.

2021.LV/NVOF/MAC/037

Biedrība "Gribu palīdzēt
bēgļiem"

Biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības
stiprināšana

26.

2021.LV/NVOF/MAC/056

Biedrība "Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija"

Preventīvā atbalsta pieejamības veicināšana
ģimenēm ar jaundzimušajiem un pirmsskolas
vecuma bērniem Latvijā

27.

2021.LV/NVOF/MAC/013

28.

2021.LV/NVOF/MAC/027

29.

2021.LV/NVOF/MAC/068

30.

2021.LV/NVOF/MAC/049

Biedrība "Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs"

Kompleksi pasākumi Latgales reģiona
iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai

31.

2021.LV/NVOF/MAC/026

Biedrība "Ekrāns"

Biedrības Ekrāns kapacitātes stiprināšana
interešu aizstāvības, viedokļu dažādības un
kritiskās domāšanas attīstībai sabiedrībā

32.

2021.LV/NVOF/MAC/025

33.

2021.LV/NVOF/MAC/034

34.

2021.LV/NVOF/MAC/081

35.

2021.LV/NVOF/MAC/008

Biedrība "Ūdenszīmes"

Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte

36.

2021.LV/NVOF/MAC/020

Biedrība "Latvieši.com"

Latvijas diasporas sadarbības platformas
attīstība Latvijā

37.

2021.LV/NVOF/MAC/039

Biedrība "Pierīgas partnerība"

Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai

Biedrība "Izglītības attīstības
centrs"
Biedrība "Liepājas Neredzīgo
biedrība"

Biedrība ""Klubs Māja" jaunatne vienotai Eiropai"
Nodibinājums "Centrs
Dardedze"
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā
alianse"

Biedrība "Latvijas Bērniem ar
kustību traucējumiem"
Biedrība "Bērnu paliatīvās
aprūpes biedrība"
Biedrība “Latvijas Skautu un
gaidu centrālā organizācija”

Piedalies un veido nākotni!
Darbosimies un pilnveidosimies kopā –
“Dvēseles veldzes dārzā”

Pilsoniski aktīvi jaunieši reģionos
Droša bērnība – droša dzīve!
Demokrātiska un atvērta līdzdalība Latvijā

Būšu redzams, būšu dzirdams!
Tilti, kas vieno
Brīvprātīgais darbs - sabiedrības ilgtspējai

