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Ziņu lapa Nr.5/2014 

Vidzemes NVO pārstāvjiem un citiem 
interesentiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizācijas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts 
projekta "Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai" ietvaros.  
 
 
Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas 
lapā http://www.sif.lv un http://www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.  
 
 

 

http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai 2014”  

 

Jau pēc nedēļas sāksies starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai 2014”, kas šogad notiks jau 

ceturto reizi sadarbībā ar Annas Lindes fonda Latvijas tīkla dalīborganizācijām un citiem 

partneriem no 19. – 25.maijam 8 Latvijas vietās – Rīgā, Tukumā, Liepājā, Valmierā, Saldū, 

Kocēnos, Brenguļos un Amatas novadā. 

 

Ikvienam interesentam būs pieejams plašs un daudzveidīgs aktivitāšu kopums. 19.maijā pulksten 13:00 

Rīgā, „NicePlace” Mansardā notiks festivāla „Otrpus Vidusjūrai 2014” atklāšanas pasākums, kura 

laikā klātesošajiem būs iespēja iedziļināties jautājumos par mobilitāti Eiromed reģionā, kā arī baudīt 

latviešu topošo un esošo mākslinieku interpretāciju par Vidusjūras reģionu.  

Festivāla noslēguma pasākums „EiroMed vēsmas” 25.maijā notiks Valmierā, VJC „Vinda”, Rīgas 

ielā 42 no plkst. 13:00-18:00, to rīko Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”. Noslēguma 

pasākumā būs iespējams baudīt ēģiptiešu mākslinieku pantomīmas performanci, piedalīties vēderdeju 

meistarklasē, apgūt arābu valodas rakstību un zīmēšanu ar hennu, un vēl daudzas citas aktivitātes.  

 

Pasākuma „EiroMed vēsmas” programma 

 

13:00 – 18:00 

VJC „Vinda” 

dārzā 

 

Radošā darbnīca – zīmēšana ar hennu 

Radošā darbnīca – arābu papīra leļļu izkrāsošana  

Radošā darbnīca – mozaīku izkrāsošana/zīmēšana  

Radošā darbnīca sadarbībā ar Arābu kultūras centru – arābu valodas 

rakstniecība  

Homo ecos radošā darbnīca - aromātisku un noderīgu gaisa 

atsvaidzinātāju pagatavošana 

Foto stūris  
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13:30 – 14:00 Ēģiptiešu neatkarīgās mākslinieku grupas „Gwana for Arts and 

Development” pantonīmu performance VJC „Vinda” dārzā 

14:00 – 16:00 

 

Ēst gatavošanas meistarklases/degustācijas kopā ar biedrību 

„Development Bulb” VJC Vinda Jauniešu telpā  

14:15 – 15:30 Laikmetīgās dejas darbnīca Vidusjūras noskaņās VJC „Vinda” dārzā 

15:45 – 16:30 

 

Vēderdeju meistarklase ēģiptiešu mākslinieku vadībā  

VJC Vinda „Bēbīšu telpā” 

16:30 – 18:00 Vidusjūras filmu pēcpusdiena VJC Vinda Jauniešu telpā 

 

Informācijai par noslēguma pasākumu var sekot līdzi facebook lapā: 

 https://www.facebook.com/events/1483438385222363/?ref=22  

 

 

Sīkāka informācija – www.haritas.lv, http://www.annaslindesfonds.lv/aktualitates/ 

 

 

Konsultācijas 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” piedāvā bezmaksas konsultācijas Vidzemes 

NVO, kultūras institūcijām, pašdarbības kolektīviem un citiem interesentiem. Piedāvājam 

konsultācijas par NVO dibināšanu, sabiedriskā labuma statusu, grāmatvedības kārtošanu, finanšu 

piesaisti, sadarbības iespējām, sabiedriskajām attiecībām un publicitāti. 

Konsultācijām iespējams pieteikties, rakstot uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com vai telefoniski, zvanot 

biedrības „Haritas” valdes priekšsēdētājai Solveigai Boicovai – 28395899. 

Konsultācijas notiek projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un 

kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts. Vairāk informācijas par 

EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā 

http://www.sif.lv un http://www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.  

 

https://www.facebook.com/events/1483438385222363/?ref=22
http://www.haritas.lv/
http://www.annaslindesfonds.lv/aktualitates/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/19/turpinam-piedavat-bezmaksas-konsultacijas-vidzemes-nvo/biedriba.haritas@gmail.com
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
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Finanšu piesaiste 

 

Līdz 23.maijam pieņem pieteikumus VKKF mērķprogrammas konkursā „Latvija – 

21.gadsimts” 

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvija - 21.gadsimts” projektu konkurss.  

 

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu 

valodai, kā arī izpratnes veicināšana par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas simtgadi.   

 

Iesniegšana no 28.04.2014. līdz 23.05.2014. plkst. 12:00. 

Sīkāka informācija – http://vkkf.lv/#43.  

 

Atbalsts bērnu un jauniešu projektiem un iniciatīvām 

Møller Grupas uzņēmuma sociālās atbildības ietvaros tiek atbalstītas organizācijas un iniciatīvas, kas 

palīdz veidot sabiedrību cēlsirdīgāku un labāku. Fonda ietvaros tiks atbalstīti projekti un iniciatīvas, kuru 

mērķis ir palīdzēt Igaunijā, Latvijā un Lietuvā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, kuri dažādu iemeslu 

dēļ dzīvo smagos apstākļos. 

Møller Grupa aicina visus tos, kuriem ir nepieciešams atbalsts, iesūtīt savus pieteikumus. Pieteikumu 

iesūtīšanas termiņš 2014. gada 1. jūnijs. 

Sīkāka informācija - http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16031_pieejams-atbalsts-bernu-un-jauniesu-

projektiem-un-iniciativam. 

 

Atvērta projektu iesniegšana ES programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) 

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā informē, ka ir atvēta projektu 

iesniegšana ES programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020). Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā 

arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa 

pilsoņiem” (2014-2020). 

Projektu iesniegšanas termiņi: 

http://vkkf.lv/#43
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16031_pieejams-atbalsts-bernu-un-jauniesu-projektiem-un-iniciativam
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16031_pieejams-atbalsts-bernu-un-jauniesu-projektiem-un-iniciativam
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 1.darbība "Eiropas piemiņa un Eiropas pilsonība" (European Remembrance) - 2014.gada 4.jūnijs 

 2.darbība "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība" (Democratic engagement and 

civic participation):  

o 2.1.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās (Town Twinning)" -

 2014.gada 4.jūnijsun 2014.gada 1.septembris 

o 2.2.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" - 2014.gada 

4.jūnijs un2014.gada 1.septembris 

o 2.3.apakšpasākums "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society Projects)" - 2014.gada 

1.septembris 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/7om1.  

 

Iesaisties Ideju Armijā!  

Idejuarmija.lv ir interaktīva vide, kurā iedzīvotājiem un organizācijām pašām attīstīt savus 

projektus, atrast partnerus, sabiedrotos un finansētājus. 

Idejuarmija.lv misija ir palīdzēt īstenot idejas, kas padarītu labāku vidi, kurā mēs dzīvojam. 

Ja tev ir ideja? 

 Izveido pats savu projektu; 

 Izplati informāciju, paziņo par to sociālajos tīklos, e-pastā; 

 Piesaisti finansētājus, atrodi palīgus, saņem padomus; 

 Īsteno savu ideju; 

 Dalies ar savu veiksmes stāstu. 

Ja vēlies atbalstīt labu projektu? 

 Ziedo naudu; 

 Sniedz padomus; 

 Piesakies palīgos ar sev pieejamiem resursiem, zināšanām, prasmēm; 

 Palīdzi izplatīt informāciju par konkrēto projektu. 

Projektu finansēšana ir kas vairāk, nekā tikai piešķirt kādam naudu. Finansētāja mērķis ir palīdzēt realizēt 

idejas, sapņus. Finansētājs kļūst par daļu no projekta un veido nelielu projekta atbalstītāju kopienu. Turklāt 

finansētājam ir iespēja saņemt unikālu pateicību jeb dāvanu par savu atbalstu. Projekta nerealizēšanas 

gadījumā, atbalstītājs saņems atpakaļ savu finansējumu pilnā apmērā, atskaitot bankas komisijas maksas. 

Sīkāka informācija – www.idejuarmija.lv.  

 

 

 

http://ej.uz/7om1
http://www.idejuarmija.lv/
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Kultūrpolitika/politika 

 

Iespējams iesaistīties Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 

procesā 

Lai sekmētu Valmieras pilsētas un visas valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī veicinātu uzņēmēju 

konkurētspēju un nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, tiek izstrādāti Valmieras pilsētas 

politikas plānošanas dokumenti nākamajam plānošanas periodam. 

Izstrādē esošie politikas plānošanas dokumenti – Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-

2030.gadam (Stratēģija) un attīstības programma 2015.-2020.gadam (Attīstības programma). 

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi veic Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināta 

izstrādes vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiks organizētas 

četras tematiskās darba grupas: 

 Uzņēmējdarbība; 

 Izglītība, kultūra, sports un atpūta; 

 Nodarbinātība, sociālā aizsardzība, veselība un drošība; 

 Infrastruktūra, daba un pilsētvide. 

Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju līdzdarboties pilsētas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē, nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli, tādējādi ievērojot 

caurspīdīguma un atklātības principu lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldības līmenī. 

Tematisko darba grupu sanāksmju norišu laiki: 

 

Uzņēmējdarbība 

22.05.2014. 09.00 

03.06.2014. 10.00 

 

Izglītība, kultūra, sports un atpūta 

20.05.2014. 10.00 

30.05.2014. 10.00 

 

Nodarbinātība, sociālā aizsardzība, veselība un drošība 

20.05.2014. 15.00 

30.05.2014. 14.00 

 

 

Infrastruktūra, daba un pilsētvide 

22.05.2014. 14.00 

03.06.2014. 14.00 
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Komentārus, priekšlikumus un atsauksmes sabiedrības pārstāvjiem rakstiskā formā iespējams sniegt 

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes laikā: 

 iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2; 

 sūtīt pa pastu uz adresi: Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201; 

 sūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/qo7j.  

 

Memorandu parakstījušās NVO tiek aicinātas uzraudzīt ES fondu apgūšanu! 

Lai 2014.-2020.gadā uzraudzītu ES fondu īstenošanu, Finanšu ministrija veido ES fondu uzraudzības 

komiteju un 8 apakškomitejas: 

1) Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju; 

2) Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu; 

3) Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas; 

4) Pārejas uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs; 

5) Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes PV; 

6) Ilgtspējīgas transporta sistēmas; 

7) Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļaušanas; 

8) Izglītības, prasmju un mūžizglītības. 

 

Uzraudzības komitejā un apakškomitejās ir iespēja darboties arī NVO: Lai apzinātu NVO un MK 

sadarbības memorandu parakstījušo NVO interesi pārstāvēt Memoranda padomi uzraudzības komitejā un 

8 apakškomitejās, līdz 23.maijam tiek lūgts sniegt šādu informāciju: 

 Vai Jūsu NVO ir ieinteresēta darboties ES fondu uzraudzības komitejā? 

 Kurās  no ES fondu 8 apakškomitejām Jūsu NVO ir ieinteresēta darboties? 

Sniedzot atbildes, lūgts norādīt: NVO nosaukumu; iespējamā pārstāvja vārdu un uzvārdu; 

kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni) saziņai ar NVO. 

Vairāk par pieteikšanos var uzzināt pie Valsts kancelejas komunikācijas departamenta konsultantes Guntas 

Freimanes Gunta.Freimane@mk.gov.lv.  

Sīkāka informācija - http://nvo.lv/lv/news/publication/memorandu-parakstijusas-nvo-tiek-aicinatas-

uzraudz-5159/ 

 

Jauniešiem 

 

Piesakies semināram - "Jaunietim - karjeru uzsākot!" 

mailto:pasts@valmiera.lv
http://ej.uz/qo7j
http://nvo.lv/lv/news/publication/memorandu-parakstijusas-nvo-tiek-aicinatas-uzraudz-5159/
http://nvo.lv/lv/news/publication/memorandu-parakstijusas-nvo-tiek-aicinatas-uzraudz-5159/
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Aktualizējot jauniešu nodarbinātības jautājumu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

rīko semināru „Jaunietim – karjeru uzsākot!”, kas notiks 27. maijā (plkst.12:30 - 17:00), viesnīcā 

„Konventa Sēta”, Kalēju ielā 9/11. 

Dalībai seminārā aicinām pieteikties jauniešus, jauniešus bezdarbniekus un darba meklētājus, kā arī 

jaunatnes lietu speciālistus, pašvaldību jaunatnes lietu koordinatorus, jauniešu centru darbiniekus, 

jaunatnes organizāciju pārstāvjus un citus interesentus, kuriem būtu aktuāli ar jauniešu izaugsmes iespējām 

un nodarbinātību saistīti jautājumi. 

Pasākuma programmas ietvaros Nacionālā Europass centra, Nodarbinātības valsts aģentūras (Eures), 

Valsts izglītības attīstības aģentūras, kā arī Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, 

Eiropas Parlamenta informācijas biroja, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvji sniegs 

informāciju par jauniešu mobilitātes, darba, prakses un citām iespējām gan Latvijā, gan citviet Eiropā, kā 

arī Eiropas standarta CV formu (Europass CV). 

Dalība seminārā ir bez maksas, taču nokļūšanu uz semināru (ceļa izdevumus) nodrošina pats dalībnieks vai 

tā pārstāvētā organizācija. Dalībai seminārā var pieteikties elektroniski - http://ejuz.lv/karjeruuzsakot 

līdz 26. maijam. Vietu skaits ir ierobežots. 

Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-seminaram-jaunietim-karjeru-uzsakot-0.  

 

Interesanti 

Bilžu un stāstu vakaru par grāmatu „Zoodārzs manā pagalmā” 

Maija mēnesī tūrisma un aktīvās atpūtas preču veikals „Gandrs” ielūdz uz bilžu un stāstu vakaru 

par grāmatu „Zoodārzs manā pagalmā”, kurā tiksies ar tās autoru, pazīstamo Rīgas Zooloģiskā 

dārza un dzīvās dabas popularizētāju Ingmāru Līdaku, kurš pastāstīs un kustīgās bildēs iedzīvinās 

grāmatā aprakstītos stāstus. 

Autors par grāmatu saka šādi: 

„Kad bērnībā uz “Skaru” mājas palodzes burkā audzēju tritonus, slepus no vectēva lavījos pie žubītes 

ligzdas varenajā tūjā un ķīvējos ar Almas tanti par krupja tiesībām medīt naktstauriņus uz lieveņa, man ne 

prātā nebija doma, ka vēlāk daudzus gadus nāksies pavadīt žirafu, lauvu un pitonu sabiedrībā, vadot Rīgas 

Nacionālā zooloģiskā dārza Izglītības un informācijas nodaļu. Kaut, 20 gadus veidojot televīzijas 

raidījumus “Dabas grāmata”, “Vides fakti” un citus, ar videokameru rokās apceļota ne tikai Latvija, bet arī 

Indonēzijas un Jaungvinejas džungļi, savas dzimtās mājas pagalmu Vecumniekos joprojām uzskatu par 

vispārsteidzošāko un interesantāko vietu dažādu dzīvnieku pētīšanai.” 

Tikšanās vieta un laiks: otrdien, 20.maijā, plkst. 18:30, Valmierā, Rīgas ielā 25C, otrajā stāvā, „Valmieras 

Siltums” telpās. Ieeja pasākumā ir bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots, tāpēc ir lūgums apstiprināt 

savu ierašanos, rakstot uz e-pastu gandrs@gandrs.lv un virsrakstā norādot "Bilžu vakars". 

Sīkāka informācija - http://www.vjcvinda.lv/read_more2.php?newsid=718.  

 

http://ejuz.lv/karjeruuzsakot
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-seminaram-jaunietim-karjeru-uzsakot-0
mailto:gandrs@gandrs.lv
http://www.vjcvinda.lv/read_more2.php?newsid=718
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Fotokonkurss – “Darbvietas Eiropā. Eiropa par nodarbinātību” 

Konkursa “Darbvietas Eiropā. Eiropa par nodarbinātību” mērķis ir mudināt fotogrāfus amatierus fiksēt 

fotouzņēmumos daudzveidīgo darba dzīves īstenību un dažādās profesionālās vēlmes Eiropā. Lai palīdzētu 

dalībniekiem atrast idejas, iniciatīvas vietnē ir pieejams “mākonis iedvesmai”. 

Konkursa darbu iesūtīšanas termiņš ir 2014. gada 30.jūnijs. 

Papildu informācija: http://ej.uz/ao53.  

http://ej.uz/ao53

