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Aprīļa ziņu lapa – Vidzemes NVO pārstāvjiem un 
citiem interesentiem! 

 

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Tiek pagarināts iesniegšanas termiņš radošajam konkursam 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, aicināti 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. Iesniegšanas termiņā tiek pagarināts līdz 29.jūnijam! Konkursa 
nolikums un sīkāka informācija - šeit. 
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Noslēdzies V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „...un es iešu un iešu!” 

Valmieras Viestura vidusskolā 20.un 21. aprīlī norisinājās bērnu un jauniešu teātra festivāls „...un 
es iešu un iešu!”. Tajā satikās 17 bērnu un jauniešu teātru kolektīvi. Festivālā 22 izrādes vērtēja divas 
žūrijas. Lielā žūrija - režisores Dace Liepeniece, Dace Jurka un dramaturgs Dainis Grīnvalds - un mazā jeb 
bērnu žūrija. Lielā žūrija savā vērtējumā izteica atziņu, ka šobrīd teātra māksla jauniešiem ir ļoti 
nepieciešama. Tā aizrauj, liek domāt un analizēt mūsdienu dzīves piedāvātās situācijas. Festivāla 
nominācijas: Valmieras Viestura vidusskolas teātrim „Sprīdītis” - par aktierspēles azartu 
R.Blaumaņa izrādē „Skroderdienas Silmačos”,  Limbažu BJC skolēnu teātrim „KRIKSIS” - par 
spilgtu un precīzu laikmeta ainu izrādē „Mauglis”, Ogres Kultūras centra Mazajam Teātrim - par 
uzmanīgu ieklausīšanos un ieskatīšanos savos skatītājos H.Paukša Lugā „Skatītāji”, Pamatskolas 
„Rīdze” jauniešu teātra studijai „MĒS” - par ētiski nozīmīgas tēmas risinājumu izrādē „Krietnais 
cilvēks no Sečuānas”, Ogres Valsts ģimnāzijas teātrim - par niansētu aktierspēli izrādē ‘Divi forši 
suņi”, Limbažu BJC skolēnu teātrim „KRIKSIS” - par poētisku un radošu klasiskās tēmas 
risinājumu izrādē „Zīmējumi”, Teātra studijai „SPOGULIS” - par aktuālu skatuves dialogu ar savu 
paaudzi izrādē „Uzvarēju es”, Jūrmals Valsts ģimnāzijas teātrim - par spilgtu un radoši veiksmīgu 
„Hamleta” iestudējumu, Valkas ģimnāzijas jauniešu teātrim - par žanriskiem meklējumiem izrādē 
„Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”, Rīgas Franču liceja teātrim - par autora domas precīzu 
atklāsmi izrādē „Dieviņšovs jeb kā putni un zvēri rakuši Daugavu”, Teātrim „PITONS” – par žanra 
tīrību izrādē „Spoguļattēla streiks”, Teātra studijai „SPOGULIS” - par precīzu žanra spēli izrādē 
„Kāds katliņā”, Valmieras sākumskolas teātrim „KARAMELE” - Par gaišas un harmoniskas 
pasaules radīšanu”, Valmieras 5.vidusskolas teātrim - par aktieru spēles prieku izrādē” Tāltāla 
meža varonis”, Lubānas vidusskolas teātra pulciņam „SASPĒLE” - par asprātīgu vizuālo 
risinājumu izrādē „Kas ir liels, kas ir mazs?”, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas drāmas pulciņam - 
par tuvošanos I.Ziedoņa dzejas pasaulei izrādē „Nāciet mēs jums palīdzēsim”, Balvu Valsts 
ģimnāzijas teātrim „PIPARIŅŠ” - par īsto dzīvi skatuves spogulī izrādē „Jaunība, jaunība...”, 
Teātra studijai „SPOGULIS” - par jautru mēģinājumu cilvēciskot bērniem nedraudzīgu vidi izrādē 
„Dots devējam atdodas”, Valmieras 5.vidusskola teātrim - par ieskatu jauniešu dzīvē izrādē „Kā tev 
klājas, Anna?”, Rundāles teātra studijai „Savējie” - par atraktīvu uzvedumu „Pasaule ir tik 
krāsaina”, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātrim - par savādu komēdiju žanra piejaucēšanu izrādē 
„Kaudzēm naudas”, Valmieras Viestura vidusskolas teātrim „SPRĪDĪTIS” - par spilgtu un radoši 
veiksmīgu „LILIOMA” iestudējumu. 
Festivālā noslēdzās arī III bērnu un jauniešu lugu konkurss. Dramaturgs D. Grīnvalds pastāstīja, ka 
konkursam iesūtītas vairāk nekā 20 lugas, dažas vēl nepabeigtas. Autori priekšroku devuši psiholoģiskā 
žanra darbiem. Rakstot lugas, svarīgi ir tas, lai lugu rakstītāji sadarbotos ar režisoriem. Atzinību saņemt 
bija ieradusies jaunā autore Elīna Vecmane no Talsiem. 

 

Finanšu piesaiste 

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 

mailto:biedriba.haritas@gmail.com
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kārtās. 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  

 

Labo darbu programmas 2012.gada ideju konkurss "Dari sev un citiem!" 

Valmieras novada fonds apkaimes iedzīvotājiem izsludina 2012. gada konkursu Labo darbu 
programmā. Tā mērķis: vairot iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību 
savā kopienā, kā arī atjaunotu un/vai no jauna radītu lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un 
sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.  

Konkursa finansējumu (LVL 4500) veido VNF Ziedotāju padomes dalībnieku un citu personu ziedojumi 
Labo darbu programmā un Britu padomes Latvijā piešķīrums. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 
26.04.2012. plkst. 16:00. Sīkāka informācija - http://www.vnf.lv/?id=511  

 

Atbalsts māmiņām un viņu mazuļiem 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Latvijas reģionos 
piedāvā programmu „Palīdzēsim māmiņai". Māmiņu klubiem, bēbīšu skolām, ģimeņu centriem, sieviešu 
organizācijām, u.c. biedrībām, kas praktiski atbalsta māmiņas un veicina pašpalīdzības pasākumu attīstību 
ir iespēja iesniegt savus projektus un saņemt finansējumu dažādu aktivitāšu veikšanai.   

Šajā laika posmā ir atbalstīti 19 projekti un biedrības ir ieguvušas labiekārtotas telpas, ir izveidoti bērnu 
stūrīši, iegādātas rotaļlietas, māmiņas ir izglītojušās un apguvušas iemaņas bērnu audzināšanā, psiholoģijā 
u.c. jautājumos. Ir radītas iespējas mazuļu un māmiņu dzīvi padarīt krāsaināku. 

Programma joprojām turpinās. Līdz ar to LKIF aicina visas biedrības, kurām ir tuvas māmiņu intereses un 
dzīves uzlabošana, pieteikties programmā „Palīdzēsim māmiņai". Sīkāka informācija - 
http://www.iniciativa.lv/projektu-iesniedz%C4%93jiem/programma-pal%C4%ABdz%C4%93sim-
m%C4%81mi%C5%86ai  

 

Grundtvig treniņkurss „Pilsoņu līdzdalība un pilsoņu iniciatīvu finansēšanas iespējas” 
Strasbūrā – pieteikšanās termiņš 30.aprīlī 

Association of Local Democracy Agencies (ALDA) piedāvā Grundtvig mūžizglītības programmas 
aktivitāti – treniņkursu „Pilsoņu līdzdalība un pilsoņu iniciatīvu finansēšanas iespēja” („Citizens’ 
participation and funding opportunities to support participatory initiatives”), kas notiks četrās sesijās š.g. 
rudenī. Interesenti no Eiropas Savienības dalībvalstīm un partnervalstīm– Turcijas, Horvātijas, 
Maķedonijas, Islandes, Norvēģijas un Šveices – apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai piesaistītu 
finansējumu un īstenotu sabiedriskā labuma projektus. Lai pieteiktos treniņkursam, līdz 30. aprīlim 
jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa un finansējuma pieteikums. Sīkāka informācija - http://www.alda-
europe.eu/newSite/newsletter_ENG.htm 

http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&gid=5&lid=2007
http://www.vnf.lv/?id=511
http://www.iniciativa.lv/projektu-iesniedz%C4%93jiem/programma-pal%C4%ABdz%C4%93sim-m%C4%81mi%C5%86ai
http://www.iniciativa.lv/projektu-iesniedz%C4%93jiem/programma-pal%C4%ABdz%C4%93sim-m%C4%81mi%C5%86ai
http://www.alda-europe.eu/newSite/newsletter_ENG.htm
http://www.alda-europe.eu/newSite/newsletter_ENG.htm
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Tuvojas projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ES programmā „Kultūra”– 
sadarbībai ar trešajām valstīm (atbalsta virziens 1.3.5.)  
 
Sadarbības projekti ar trešajām valstīm ir paredzēti, lai atbalstītu tos sadarbības projektus kultūras jomā, 
kas ietver kultūras vērtību apmaiņu starp programmas dalībvalstīm1 un trešajām valstīm jeb valstīm, kas 
nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis. Katru gadu tiek izvēlēta viena vai vairākas trešās valstis, kas ar 
ES ir noslēgušas asociācijas vai sadarbības līgumus, ja sadarbības līgumos ir ietvertas klauzulas par 
kultūras jomu. 2012. gadā atbilstīgā trešā valsts ir: Dienvidāfrikas Republika. Sīkāka informācija ES 
Kultūras kontaktpunkts Latvija ziņu lapā - http://www.kkplatvija.lv/index.php?year=1  
 
 
Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina otro un trešo kultūras projektu konkursu 
Literatūras, Mūzikas un Dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās 
mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras nozarēs, 
un starpdisciplināro projektu jomās 
 
Tā kā kopējais konkursu finansējums ir samazināts, Teātra mākslas nozarē atsevišķa mērķprogramma 
nevalstisko teātru atbalstam netiks izsludināta. Projektus var iesniegt regulārajos konkursos vai 
mērķprogrammā "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts". Projektu pieteikumu iesniegšana 
otrajam projektu konkursam no 2012.gada 10. aprīlim līdz 11.maijam plkst. 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 
7. maijam (pasta zīmogs)). Projektu pieteikumu iesniegšana trešajam projektu konkursam no 2012.gada 
27. augusta līdz 21.septembrim plkst. 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 17. septembrim (pasta zīmogs)). VKKF 
padome izskata Radošo braucienu programmas pieteikumus konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. 
Sīkāka informācija – www.kkf.lv  
 
 

Grantu programma „Laikmetīgās mākslas izstādes 2012. gadā” 
 
Aizkraukles Bankas labdarības fonds aicina kultūras organizācijas iesniegt projektu pieteikumus 
laikmetīgās mākslas izstāžu atbalstam 2012. gadā.  
Granta programmas mērķis – veicināt laikmetīgās mākslas attīstību, atbalstot nacionāla mēroga sabiedriski 
nozīmīgas laikmetīgās mākslas izstādes, tādējādi sekmējot sabiedrības informētību, izpratni un pieejamību 
mākslas norisēm Latvijā.  
Pieejamais finansējums – LVL 13 500.  
Grantu var izlietot mākslas izstāžu sagatavošanai, to publicitātei, jaunu mākslas darbu radīšanai, katalogu 
un cita veida dokumentācijas sagatavošanai un izdošanai, izglītojošu pasākumu organizēšanai.  
Pieteikumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, muzeji un citas valsts institūcijas, pašvaldības un to 
iestādes jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 1. oktobrim. Sīkāka informācija - 
http://www.ablvfoundation.org/grantu-programma-laikmetigas-makslas-izstades-2012-gada 
 

 

 

 

http://www.kkplatvija.lv/index.php?year=1
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Kultūrpolitika 

Ceturtais Eiropas forums Briselē 

Šogad no 5.- 6. jūnijam Briselē (Beļģijā) norisināsies ceturtais Eiropas forums Participation and 
Citizenship - Can Cultural Institutions in Europe lead the way? Should they? (Līdzdalība un Pilsonība – 
vai kultūras institūcijas Eiropā var uzņemties vadību? Vai tas būtu nepieciešams?). Konferencē ir aicināti 
piedalīties kultūras nozares praktiķi, NVO aktīvisti, kas strādā ar starpkultūru jautājumiem, akadēmiskās 
vides profesionāļi un citi interesenti. Dalība konferencē ir bez maksas. Reģistrācija pasākumam tiks 
uzsākta aprīļa beigās. 
Sīkāka informācija un reģistrācija: http://www.intercultural-europe.org/site/database/event/4th-
european-forum-participation-and-citizenship-can-cultural-institutions-europe  
 
 

Vai kultūras būves sekmē vietējās ekonomikas attīstību? 

Žurnāls “The Economist” publicējis kritisku rakstu par mākslas būvju lomu vietējo teritoriju revitalizācijā 
un apkārtnes ekonomikas attīstībā, uzsverot, ka jaunu mākslas centru būvniecība Lielbritānijā ir sasniegusi 
maksimumu un drīzumā tiks izbeigta. Sīkāka informācija – www.culturelab.lv  

 

Jauniešiem 

Pieteikšanās Slovākijas valdības stipendijām līdz 30.arpīlim studentiem un augstskolu 
mācību spēkiem 

Slovākijas valdība izsludinājusi pieteikšanos stipendijām studijām un pētniecībai Slovākijā. Bakalaura un 
maģistra grāda studenti var pieteikties stipendijām 1-2 semestru ilgām mācībām, doktorantūras studenti, 
pētnieki un universitāšu mācībspēki – 1-12 mēnešu akadēmiskās darbības periodam. Pieteikšanās termiņš 
ir 30.aprīlis, kad jāiesniedz CV, motivācijas vēstule, sekmju izraksti, rekomendācijas vēstules, izziņa no 
augstākās izglītības iestādes Slovākijā, kas gatava studentu, pētnieku vai pasniedzēju uzņemt, kā arī 
strukturēts akadēmiskais plāns. 

Plašāku informāciju par stipendijām, kritērijiem kandidātiem un pieteikšanās procesu skat. Mladiinfo 
mājas lapā, http://www.mladiinfo.com/2012/03/26/national-scholarship-programme-of-the-slovak-
republic-
20122013/?utm_medium=email&utm_campaign=Mladiinfo+Newsletter+9.4.2012&utm_source=Newslett
er&utm_term=National+Scholarship+Programme… 

 
Iespēja jauniešiem – Eurocamp pasākuma Vācijā, Jūlijā un Augustā! 

Eiropas Kustība Latvijā (EKL) aicina jauniešus piedalīties ikgadējā, nu jau 21. Eurocamp pasākumā, kas 
notiks Saksijā-Anhaltā. Eurocamp pulcēs 80 jauniešus no vairāk nekā 30 Eiropas valstīm, kuri no 29. jūlija 
līdz 18. augustam strādās kopā un piedalīsies starpkultūru programmā, iepazīstoties cits ar citu, ar dzīvi 
Eiropā un dzīvojot tolerances un savstarpējās atzīšanas garā. Pasākums atvērts jauniešiem no 18 gadu 

http://www.intercultural-europe.org/site/database/event/4th-european-forum-participation-and-citizenship-can-cultural-institutions-europe
http://www.intercultural-europe.org/site/database/event/4th-european-forum-participation-and-citizenship-can-cultural-institutions-europe
http://www.culturelab.lv/
http://www.mladiinfo.com/2012/03/26/national-scholarship-programme-of-the-slovak-republic-20122013/?utm_medium=email&utm_campaign=Mladiinfo+Newsletter+9.4.2012&utm_source=Newsletter&utm_term=National+Scholarship+Programme...
http://www.mladiinfo.com/2012/03/26/national-scholarship-programme-of-the-slovak-republic-20122013/?utm_medium=email&utm_campaign=Mladiinfo+Newsletter+9.4.2012&utm_source=Newsletter&utm_term=National+Scholarship+Programme...
http://www.mladiinfo.com/2012/03/26/national-scholarship-programme-of-the-slovak-republic-20122013/?utm_medium=email&utm_campaign=Mladiinfo+Newsletter+9.4.2012&utm_source=Newsletter&utm_term=National+Scholarship+Programme...
http://www.mladiinfo.com/2012/03/26/national-scholarship-programme-of-the-slovak-republic-20122013/?utm_medium=email&utm_campaign=Mladiinfo+Newsletter+9.4.2012&utm_source=Newsletter&utm_term=National+Scholarship+Programme...
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vecuma, kuri prot vācu valodu (vismaz sarunvalodas līmenī); no Latvijas ir jāatlasa viens puisis un viena 
meitene. Dalībniekiem tiks apmaksāta uzturēšanās un ēdināšana, tomēr ceļa izdevumi tiek apmaksāti pēc 
vienotās likmes, un, atkarībā no biļetes cenas, dalībniekam var būt jāsedz daļa no ceļa izdevumiem. 

EKL nodarbojas ar Latvijas dalībnieku atlasi. Ja arī Jūs interesē šī iespēja, lūdzam pēc iespējas drīz atsūtīt 
īsu epastu uz info@eiropaskustiba.lv, izsakot Jūsu interesi. Interesentiem nosūtīsim visu informācijas 
paketi un gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli! Jūsu pilnus pieteikumus gaidīsim līdz 14. maijam. Sīkā 
informācija - http://www.eurocamp-agsa.eu/  

 
Iespēja jaunajiem skatuves māksliniekiem piedalīties starpdisciplinārā projektā 
 
Organizācija Interkunst e. V. Berlīnē (Vācijā) aicina jaunos skatuves māksliniekus vecumā no 17 – 30 
gadiem piedalīties starptautiskā teātra, mūzikas, cirka un deju projektā „INSTANT ACTS against violence 
and racisms”, kas notiks š.g. rudenī.  
Projekta dalībniekiem ir jābūt radošiem, motivētiem un atvērtiem jaunai pieredzei jauniešiem, kas vēlas uz 
skatuves paust savu viedokli pret vardarbību un rasismu. Pieteikties projektam var līdz 2012. gada 
31.maijam.  
Sīkāka informācija: www.interkunst.de  
 
 
Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola (ISSP) 
 
Ikgadējā starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola noris jau kopš 2006. gada un pulcē ne tikai foto 
profesionāļus, bet arī foto mākslas studentus, māksliniekus, kas strādā ar fotomākslu un šīs nozares 
amatierus no dažādām pasaules valstīm un kontinentiem.  
Šogad vasaras foto skola notiks Kuldīgā no 4.-12. augustam, un tajā kā pasniedzēji ir piekrituši piedalīsies 
izcili foto mākslas meistari - Arja Hyytiainen, Phillip Toledano, Jodi Bieber, Hellen van Meene, Christian 
Caujolle un Bas Vroegeand Hans van der Meer. Pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 8. maijam.  
Papildus informācija par vasaras skolu un iesniedzamajiem dokumentiem: www.issp.lv  
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