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Marta ziņu lapa – Vidzemes NVO pārstāvjiem un 
citiem interesentiem! 

 

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Valmierā norisināsies seminārs par Mūžizglītības programmas Grundtvig un 
Leonardo da Vinči apakšprogrammu piedāvātajām iespējām  

Piektdien, 30.martā, Valmieras pilsētas pašvaldības semināru zālē (Lāčplēša ielā 2) no plkst. 11:00 līdz 
14:00 plānots seminārs par Mūžizglītības programmas Grundtvig un Leonardo da Vinči mobilitātes 
apakšprogrammu piedāvātajām iespējām ļoti plašai auditorijai. Seminārā piedalīsies Valsts Izglītības 
Attīstības aģentūras pārstāvji Linards Deidulis un Kristīne Grīntāle no Leonardo da Vinči un Grundtvig 
nodaļas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departamenta. Seminārā par savu pieredzi ar šāda 
veida projektiem stāstīs arī Baiba Līviņa no Gaujas Nacionālā parka fonda. 

Pieteikties semināram aicināti kultūras institūciju, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvji un 
citi interesenti, rakstot uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com un norādot vārdu, uzvārdu un organizācijas 
nosaukumu, vai arī zvanot Agnesei Gruntei (tālr. 28352787). Pieteikšanās līdz 29.martam, ceturtdienai, 
plkst. 15:00. 

Semināru organizē Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” LR Kultūras Ministrijas finansiāli 
atbalstītā projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei” ietvaros. 
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Radošais konkurss Vidzemes jauniešiem – „Domājot radoši - integrējies sabiedrībā!” 
 
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības Haritas īstenotā LR Kultūras Ministrijas finansiāli atbalstītā 
projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei ietvaros”, mazākumtautību jaunieši, kā arī citi interesenti 
vecumā no 14 līdz 18 gadiem, no Vidzemes reģiona tiek aicināti piedalīties video un eseju konkursā 
"Domājot radoši - integrējies sabiedrībā!" 
 
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu un sabiedrības ieinteresētību un pievērst viņu uzmanību tam, ko par 
integrācijas jautājumiem un politiku domā jaunieši. 
Konkursā aicināti piedalīties galvenokārt mazākumtautību jaunieši no Vidzemes reģiona vecumā no 14 - 
18 gadiem, bet, ja ir vēlēšanās, atļauts piedalīties arī šīs vecuma grupas jauniešiem, kas nepārstāv etniskās 
minoritātes (pozitīvi tiks vērtēts, ja šāds jaunietis savā konkursa darbā iesaistīs mazākumtautības jauniešus 
vai iekļaus informāciju par etniskajām minoritātēm). 
Konkursā var piedalīties gan individuāli, gan grupās līdz 3 cilvēkiem. 
Konkursa darbi (video materiāli vai esejas) jāiesūta elektroniskā formātā uz e-pasta adresi 
biedriba.haritas@gmail.com līdz 2012.gada 20.aprīlim (ieskaitot). Konkursa nolikums un sīkāka 
informācija - http://ej.uz/p97c . 
 

 

 

Noslēdzies III Nacionālais Lugu konkurss bērniem un jauniešiem „Plaši atvērtām 
acīm pasmiesimies un/vai paraudāsim” 

6.martā veiksmīgi noslēdzies III Nacionālais Lugu konkurss bērniem un jauniešiem „Plaši atvērtām acīm 
pasmiesimies un/vai paraudāsim”, kuru organizēja Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” un 
Latvijas Rakstnieku savienība ar LR Kultūras ministrijas, Valmieras Viestura vidusskolas, Tautas teātra 
„Sprīdītis”, Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras komitejas atbalstu. Tika iesūtīti vairāk nekā 20 darbi. Visi 
lugu autori saņēma LRS konsultanta ieteikumus savu darbu pilnveidošanai un līdz 9. aprīlim tos varēs 
uzlabot. 

Veiksmīgāko konkursa otrā posma darbu autori tiks uzaicināti uz V Latvijas bērnu un jauniešu teātra 
festivālu „...un es iešu un iešu!” Valmierā 2012. gada 20.-21. aprīlī. Konkursa uzvarētāji saņems balvas un 
tiks uzaicināti uz jauniešu radošo vairāku dienu semināru Aicinājums vasarā. 
Ne mazāk kā trīs veiksmīgākie darbi nākamajā teātra sezonā tiks piedāvāti iestudēšanai un iekļaušanai VI 
Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāla „...un es iešu un iešu!” programmā 2013. gadā, kā arī ierakstīti 
CD formātā un izplatīti interesentiem.  
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Finanšu piesaiste 

„Vidzemes kultūras programma 2012” projektu konkurss 

19.martā saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes apstiprināto nolikumu, Vidzemes 
plānošanas reģions (VPR) izsludināja "Vidzemes kultūras programma 2012" projektu konkursu.           
Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika 
posmā no 2012.gada jūnija līdz 2013.gada jūnijam. Kultūras programmas ietvaros pieejamais finansējums 
30 000 LVL. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2012.gada 20.aprīlim plkst. 15:00. Sīkākā 
informācija - http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi/39/124962/  

 

VKKF pieņem pieteikumus VAS "Latvijas valsts meži" finansētajās 
mērķprogrammās: "Filmu programma "Latvija šodien" līdz 30.03.2012. pulksten 
12.00 un "Līdzfinansējums filmu projektiem ES fondu finansējuma piesaistei" līdz 
17.09.2012. pulksten 12.00.  

Mērķis ir daudzveidot filmu tematiku, atbalstot aktuālas un plašam skatītāju lokam iecerētas filmas par 
pašreizējām norisēm un virzieniem Latvijas kultūras, zinātnes, sociālā, politiskā un ekonomiskā vidē, 
veidojot šodienai un vēsturei nozīmīgas liecības par Latvijas valsti, tās cilvēkiem un notikumiem 
sabiedrības dzīvē. Sīkāka informācija - http://www.kkf.lv/#2307  

 

Konkurss „Sprīdis labākai dzīvei” 

Jau piekto gadu pēc kārtas, Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Latvijas Avīzi rīko nu jau 
par tradīciju kļuvušo projektu konkursu „Sprīdis labākai dzīvei”, kura mērķis ir atbalstīt tādus 
projektus reģionālā līmenī, kas sniegs labumu lielākai sabiedrības daļai. 

Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta iestādes, 
kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika. Šogad konkurss „Sprīdis labākai dzīvei” norisināsies divās 
kārtās. Pirmajā kārtā – no 1. marta līdz 31. martam – iesniegtos projektus žūrija izskatīs 4.aprīlī, bet 
nobalsot par tiem varēs no 10. aprīļa līdz 23. aprīlim. Otrajā kārtā – no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim – 
iesniegtos projektu konkursus žūrija skatīs 7.maijā un nobalsot par tiem varēs no 9.maija līdz 22.maijam. 
Sīkāka informācija - http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&gid=5&lid=2007  
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Kultūrpolitika 

Igaunijas kultūras darbinieki dalās pieredzē par Kultūrkapitāla fondu un Radošas 
personas likumu 

2012. gada 8. martā LR Kultūras ministrija (KM) organizēja sadarbības vizīti Igaunijas Kultūras ministrijā 
par trim tēmām – Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības pieredzi un nākotnes stratēģiju, Radošas 
personas likumu un radošajām industrijām. Sīkāka informācija - http://www.culturelab.lv/  

 

Jauniešiem 

Dodies ceļojošā projektā „MOViE” uz Grieķiju, Bulgāriju un Rumāniju!  

Aicina pieteikties aizraujošā ceļojošā projektā „MOViE” (Mobility of Volunteers in Europe), kas laika 
posmā no 20. aprīļa līdz 3. jūnijam dažādos laikos kopā pulcē 68 aktīvistus un brīvprātīgos no visas 
Eiropas. Pasākuma ietvaros notiks virkne dažādu iniciatīvu, kas popularizē pilsoņu aktīvu iesaistīšanos 
Eiropā dažādās vietās Grieķijā, Bulgārijā un Rumānijā. Projekta ietvaros tiek segti visi izdevumi, pašiem 
jāsedz tikai 30% ceļa izdevumu. Sīkāka informācija –  

http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/eurodesk/1192-movie  

 

DEOR seminārs Igaunijā (3 x I - information, improvement and ideas)!  

Vēlies uzzināt, kā panākt, lai par tava projekta lielisko pieredzi uzzina arī citi? 

Atklāj to DEOR* seminārā „3 x I - information, improvement and ideas”, kas notiks 2012. gada 21. – 24. 
maijā Tallinā, Igaunijā. Tā būs tava iespēja piedalīties starptautiskā seminārā, lai uzlabotu zināšanas un 
prasmes par to, kā veiksmīgi izplatīt un izmantot „Jaunatne darbībā” projektu rezultātus. 
Pieteikšanās termiņš: 20. aprīlis! 

Semināram aicina pieteikties jaunatnes darbiniekus, apmācītājus, jauniešu līderus un projektu vadītājus, 
kuriem jau ir pieredze „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā un kuri plāno turpināt darbu ar programmas 
projektiem un vēlas pastiprināt projektu ietekmi, uzlabojot projektu rezultātu izplatīšanas un izmantošanas 
prasmes. Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/jspa-jaunumi/1190-deor-3-x-i  

 

Ar uzņēmību pret bezdar(bī)bu - piesakies jauniešu apmācībām par uzņēmīgumu 
savā reģionā! 

Arī šogad, 2012. gadā, jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem Latvijas un Šveices sadarbības programmā 
plānotas jaunas apmācības, kā arī lielāka mēroga pasākumi – reģionālais forums un konference. 

http://www.culturelab.lv/
http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/eurodesk/1192-movie
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Apmācības paredzētas 17-25 gadus veciem jauniešiem, kuri ir bez darba, nemācās, nestudē vai ir no lauku 
apvidus. Ņem vērā, ka apmācības notiks divās daļās, tādēļ piesakoties rūpīgi pārdomā, vai tiešām varēsi 
piedalīties abos datumos. Sīkāka informācija - http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/citas-programmas-
un-projekti/sveices-sadarbibas-programma/apmcbas-2012  

 

 

Erasmus 25.gadadiena: no svētku tortēm līdz 3D ielu mākslai un izglītības debatēm 

Eiropā populārākā studentu apmaiņas programma Erasmus šogad atzīmē savu 25.gadadienu. Latvijā 
svinības sāksies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 45 īpašām svētku tortēm, ko par ieguldīto 
darbu Erasmus programmas īstenošanā un popularizēšanā šodien saņems programmas koordinatori 42 
augstskolās, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un Erasmus vēstnieki - Latvijas Mākslas 
akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs un studente Madara Apsalone. Sīkāka informācija - 
http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus/erasmus_jaunumi/?text_id=14222  

 

Thomson Reuters piedāvā apmaksātu vasaras prakses vietu – pieteikšanās līdz 31. 
martam 

Viena no ietekmīgākajām pasaules ziņu aģentūrām Thomson Reuters izsludinājusi konkursu uz vasaras 
prakses vietām žurnālistikas, ekonomikas biznesa, tiesību, valodu vai datorzinātņu studentiem un 
neseniem absolventiem. 6 nedēļu ilgas vasaras prakses laikā praktikanti strādās pieredzējuša žurnālista 
vadībā, patstāvīgi veidojot rakstus par biznesu, politiku un citiem aktuāliem notikumiem. Pirms prakses 
uzsākšanas tiek nodrošināta īsa apmācība, tāpat tiek piedāvātas iespējas apmeklēt citas aģentūras rīkotas 
apmācības visas vasaras garumā. Spējīgākie praktikanti saņems iespēju piedalīties 9 mēnešu ilgā intensīvā 
žurnālistikas treniņprogrammā, lai sasniegtu štata darba vietām nepieciešamos prasmju standartus. Sīkāka 
informācija - http://www.mladiinfo.com/2012/03/20/paid-internship-at-thomson-reuters-london/ 

 

Biedrība Homo Ecos aicina jauniešus uz „Kafiju ar politiķiem: klimats un 
atjaunojamā enerģija” 4. aprīlī Rīgā 

25 jauniešiem 4. aprīlī būs iespēja piedalīties diskusijā „Kafija ar politiķiem”, ko par vides jautājumiem 
rīko biedrība „Homo Ecos” sadarbībā ar organizāciju „Next”. „Kafija ar politiķiem” ir Open Space 
metode, kas piedāvā jauniešiem brīvā gaisotnē piedalīties tiešā, nepastarpinātā domu apmaiņā ar 
politiķiem. Ar jauniešiem diskutēs Vides un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs un Saeimas 
deputāts Ilmārs Līdaka u.c. nacionāla un lokāla mēroga lēmumu pieņēmēji. Sīkāka informācija - 
http://www.homoecos.lv/lv/jaunumi/piedalies-diskusija-kafija-ar-politikiem 
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