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Jūnija ziņu lapa – Vidzemes NVO pārstāvjiem un 
citiem interesentiem! 

 

 
    
    

Ņem spēku no Jāņu gaismas,Ņem spēku no Jāņu gaismas,Ņem spēku no Jāņu gaismas,Ņem spēku no Jāņu gaismas,    
Kas Kas Kas Kas pakalnos gaiši spīdpakalnos gaiši spīdpakalnos gaiši spīdpakalnos gaiši spīd----    
Tā paliks ar Tevi tik ilgi,Tā paliks ar Tevi tik ilgi,Tā paliks ar Tevi tik ilgi,Tā paliks ar Tevi tik ilgi,    
Kaut sen būs atausis rīts.Kaut sen būs atausis rīts.Kaut sen būs atausis rīts.Kaut sen būs atausis rīts.     

    

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” novēl lustīgu līgošanu un jautru, Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” novēl lustīgu līgošanu un jautru, Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” novēl lustīgu līgošanu un jautru, Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” novēl lustīgu līgošanu un jautru, 
tradīcijām bagātu Jāņu pavadīšanu Jums visiem, visiem!tradīcijām bagātu Jāņu pavadīšanu Jums visiem, visiem!tradīcijām bagātu Jāņu pavadīšanu Jums visiem, visiem!tradīcijām bagātu Jāņu pavadīšanu Jums visiem, visiem!    

Bet turpinājumā aicinām Jūs iepazīties ar jaunāko un aktuālāko informāciju, ko esam sagatavojuši 
Jūnija mēnesī! 
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Notikusi 1. Vidzemes kultūras darbinieku tikšanās „Vidzemes reģiona kultūras 
institūciju un organizāciju ilgtermiņa sadarbības modeļa izstrāde” 
19.jūnijā, Gulbenē veiksmīgi norisinājās kultūras darbinieku tikšanās, kurā tika uzsākts darbs pie vienota 
Vidzemes kultūras jomas sadarbības modeļa izstrādes. Līdz šī gada septembrim Vidzemes novados 
plānotas 4 šādas tikšanās reizes, tādēļ aicinām sekot līdz informācijai mūsu mājas lapā (www.haritas.lv), 
NVO ziņu lapās, un www.twitter.com - @HaritasLV . Tikšanās notika LR Kultūras ministrijas finansiāli 
atbalstītā projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei ietvaros”. 

 
 
 
Atgādinām, ka vēl arvien jaunieši ir aicināti piedalīties radošajā konkursā „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 termiņš tiek pagarināts līdz 29.jūnijam! Konkursa 
nolikums un sīkāka informācija - http://ej.uz/p97c . 
 

 

 

 

 

 

Finanšu piesaiste 

http://www.haritas.lv/
http://www.twitter.com/
mailto:biedriba.haritas@gmail.com
http://ej.uz/p97c
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Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursus divām sabiedrības saliedēšanas 
programmām  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātus projektu konkursus programmas „Ārpusskolas 
pasākumu programma” un programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību 
bērniem” ietvaros. Programmas tiek finansētas no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts 
budžeta dotācijas līdzekļiem.  

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš abiem konkursiem ir 2012.gada 26.jūnijs plkst. 17.00! 
Sīkāka informācija - http://ej.uz/bv2r . 

 
 
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 
 
 
  

NVO - izmanto iespēju uz saņem bezmaksas Microsoft programmatūru  
 
Iespējams saņemt tādas programmas kā operētājsistēmu Windows 7, biroja produktivitātes programmatūru 
Microsoft Office 2010, koplietošanas vidi Microsoft SharePoint 2010 u.c. Programmā iekļauta arī 
legalizācijas pakete Get Genuine, kas nodrošina NVO jau esošo datoru darbību ar legālām Windows 
operētājsistēmas versijām un ļauj strādāt drošā, legālā, regulāri atjauninātā vidē. Lai organizācija varētu 
pieteikties Microsoft programmatūras dāvinājuma saņemšanai, tai ir jābūt bezpeļņas nevalstiskai 
organizācijai, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. NVO darbības principiem jābūt 
vērstiem vienā vai vairākos sekojošos virzienos:  

• palīdzības sniegšana maznodrošinātajiem;  
• izglītības veicināšana;  
• sociālās un sabiedriskās labklājības veicināšana;  
• kultūras attīstības veicināšana;  
• citas aktivitātes, kas veicina sabiedrības labklājību.  

Bezmaksas programmām var pieteikties arī privāti fondi un organizācijas, kuras darbojas amatieru sporta 
un atpūtas vai medicīnas izpētes jomā. Viena organizācija gada laikā programmatūras ziedojumam var 
pieteikties vairākkārt. Sīkāka informācija - http://www.microsoft.com/lv-lv/about/emea/microsoft-
programmaturas-davinajumi-nvo.aspx  
 

http://ej.uz/bv2r
http://www.ablvfoundation.org/grantu-programma-laikmetigas-makslas-izstades-2012-gada
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/emea/microsoft-programmaturas-davinajumi-nvo.aspx
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/emea/microsoft-programmaturas-davinajumi-nvo.aspx
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Izmanto iespēju, pajautā NVO speciālistam! 
 
Vidzemes nevalstiskajām organizācijām, kā arī interesentiem, kuri vēlas iesaistīties nevalstiskajā 
sektorā, līdz pat novembra beigām ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie nozaru speciālistiem. 
Konsultēties par vairākām NVO darbībā svarīgām tēmām var pa e-pastu, pa telefonu vai klātienē 
Valmierā, iepriekš vienojoties par vēlamo laiku. 
 
Lai attīstītu vidi ilgtspējīgai un uz rezultātu orientētai organizāciju darbībai Valmierā, Vidzemē un Latvijā, 
Valmieras novada fonds labprāt dalās pieredzē ar citām NVO. Turklāt gada otrajā pusē gaidāms projektu 
konkurss Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā “NVO fonds”. Lai sniegtu atbalstu 
kvalitatīvu pieteikumu sagatavošanai un NVO ikdienas darbam, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda 
atbalstītajam projektam “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012!”, bez maksas pieejamas 
šādas individuālās konsultācijas: 
 
NVO pamatdarbība un attīstība – NVO izveide, dokumentu sagatavošana, statūtu un pārvaldes 
institūciju izmaiņas, darbības ilgtermiņa plānošana un stratēģijas izstrāde. Konsultē Ansis Bērziņš, VNF 
vadītājs (Tālr. 64281792, 20258200, e-pasts: ansis.berzins@vnf.lv) 
NVO grāmatvedība – Dokumentu kārtošana, izstrāde, kontēšana, gada pārskata sagatavošana, ziedojumu 
uzskaite u.c. Konsultē Inese Ločmele, NVO grāmatvede (Tālr. 26448343, e-pasts: 
inese.locmele3@inbox.lv) 
NVO komunikācija – Interneta, komunikācijas tehnoloģiju un sociālo mediju izmantošana organizācijas 
darbā un jaunu biedru, brīvprātīgo piesaistē. Konsultē Zane Ābelīte-Medne, VNF sabiedrisko attiecību 
speciāliste (Tālr. 64281792, 20258200, e-pasts: zane.abelite@vnf.lv) 
Projektu iesniegumu sagatavošana – oriģināla projekta idejas izstrāde, mērķa un darba uzdevumu 
precīzs formulējums, aktivitāšu un budžeta plāna sastādīšana, kā arī informācija par aktuālajām 
finansējuma piesaistes iespējām. Konsultē Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģiona speciāliste (Tālr. 
64219021, 29289487, e-pasts: ina.mikelsone@vidzeme.lv) 
 
Rudens pusē notiks arī vairākas izbraukuma konsultācijas Vidzemes pilsētās. Aktuālajai informācijai var 
sekot Valmieras novada fonda mājas lapā: www.vnf.lv! 
 
 

Jauns finanšu piesaistes un iespēju resurss  

Visiem interesentiem internetā pieejama jaunā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centra (Rīgas RSIC) mājaslapa www.esfinanses.lv Rīgas RSIC mērķis bija 
piedāvāt lietotājiem mājaslapu, lai atvieglotu informācijas ieguvi, kā arī nodrošinātu vienkāršāku un ērtāku 
pieeju informācijai par tādām sabiedrībai nozīmīgām tēmām kā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondi, ES 
fondu līdzekļu piesaistes un apguves iespējas un citām Rīgas RSIC pārziņā esošām jomām. 

 

 

 

 

mailto:ansis.berzins@vnf.lv
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Kultūrpolitika 

Rakstu krājums „Eiropas Parlaments atzīmē demokrātijas atjaunošanu Latvijā: 
trimdas loma un Trešā atmoda” 

Iespējams par brīvu lejuplādēt Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā izdoto rakstu krājumu 
„Eiropas Parlaments atzīmē demokrātijas atjaunošanu Latvijā: trimdas loma un Trešā atmoda”, kurā 
atrodami raksti par trimdas latviešu politiskajām aktivitātēm un par Atmodas laiku. Krājums atrodams šeit 
- http://www.europarl.lv/ressource/static/files/ep-atz-m–demokr-tijas-atjauno-anu.pdf. 

 

Noslēdzies forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas” 

22. maijā Rīgā, Tabakas fabrikā notika forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas”, 
pulcējot plašu interesentu skaitu un iesaistot diskusijās gan kultūrpolitikas veidotājus, gan kultūras 
institūciju, radošās industrijas, kā arī LIAA un Ekonomikas ministrijas pārstāvjus. Forumā uzmanība tika 
vērsta uz radošo industriju jēdzienu, mēģinot izprast saikni starp kultūras procesu un industriju. Sīkāka 
informācija – www.culturelab.lv . 

 

Jauniešiem 

Stāstu konkurss jauniešiem „Sea of Words” ar iespēju piedalīties braucienā uz 
Spāniju 

Stāstu konkursa „Sea of Words” („Vārdu jūra”) jaunieši aicināti aprakstīt Eiropas un Vidusjūras valstīs 
esošās atšķirīgās realitātes, šogad koncentrējoties uz jauniešu nākotni un starppaaudžu dialogu. Dalībnieki, 
kas ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem, var iesūtīt savus stāstus līdz 30.jūnijam. 

Konkursu organizē Annas Lindes fonds un Eiropas Vidusjūras institūts. Labākie darbi tiks iekļauti 
publikācijā, kā arī to autori varēs piedalīties braucienā uz Barselonu un Geronu Spānijā, kur notiks 
apbalošanas ceremonija un ekskursijas.  

Sīkāka informācija - http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/eurodesk/1325–qsea-of-wordsq 

 

Izsludināta pieteikšanās „Eiropas Jaunatnes balvai 2012” – līdz 16. jūlijam 

Jaunieši, kas dzimuši pēc 1982. gada 1. janvāra, var pieteikties Eiropas Jaunatnes balvai 2012 (European 
Youth Award 2012). Konkurss atvērts dalībniekiem no Eiropas Savienības, kandidātvalstīm un Eiropas 
Ekonomiskās zonas. Balva tiek piešķirta interneta vai mobilajiem projektiem, kas palīdz sasniegt vienu no 
ANO noteiktajiem Tūkstošgades attīstības mērķiem – apkarot nabadzību, badu un slimības; sekmēt 
izglītību visiem; uzlabot sieviešu stāvokli; attīstīt kultūru; sargāt apkārtējo vidi; īstenot neatkarīgu 
žurnālistiku. Dalībnieki, kas piesakās šai balvai, automātiski tiek pieteikti arī pasaules mēroga konkursam; 

http://www.europarl.lv/ressource/static/files/ep-atz-m--demokr-tijas-atjauno-anu.pdf
http://www.culturelab.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/eurodesk/1325--qsea-of-wordsq
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galvenās balvas – ielūgums uz konkursa apbalvošanas ceremoniju un iespējas popularizēt savu projektu 
globālā mērogā. Pieteikšanās līdz 16. jūlijam!  

Sīkāka informācija - http://www.mladiinfo.com/2012/06/14/european-youth-award-2012/. 

 

Foto konkurss ES iedzīvotājiem „Dzīve 2.0 – gatavi jaunam startam?”, pieteikšanās 
līdz 30. jūnijam 

Eiropas Sociālistu grupa no ES Reģionu komitejas rīko foto konkursu ES iedzīvotājiem „Dzīve 2.0 – 
gatavi jaunam startam?” Dalībniekiem jāiesūta fotogrāfijas, kas raksturo „aktīvu novecošanu” (proti, 
aktīvas vecumdienas) un parāda, kā vecāka gadagājuma iedzīvotāji var pilnībā iekļauties sabiedrībā. 
Konkurss veltīts Eiropas gadam aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012), un tajā var piedalīties 
ES iedzīvotāji no 18 gadiem. Balvās paredzēti ceļojumi pa Eiropu un planšetdatori. Savi darbi jāiesūta līdz 
30. jūnijam! 

Sīkāka informācija un ziņas par pieteikšanos - http://www.mladiinfo.com/2012/06/12/photo-competition-
life-2-0-ready-for-a-new-start/. 

 

Jauniešu demokrātijas projektu inkubators  

Demokrātijai nav jābūt garlaicīgai un abstraktai! Tā neslēpjas tikai Briselē, demokrātiskās valsts 
institūcijās un politologu diskusijās. Tā var būt it visur. Ja vien paši to vēlamies saskatīt, veidot un aktīvi 
iesaistāmies! Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ir iespēja veidot Jauniešu demokrātijas projektus, 
tomēr šo iespēju izmantojuši tikai nedaudzi. Tu vari mainīt situāciju, piedaloties apmācībās "Jauniešu 
demokrātijas projektu inkubators", kurās Tev būs iespēja ne tikai vairāk uzzināt par Jauniešu 
demokrātijas projektiem un kā demokrātiju padarīt tuvāku jauniešiem, bet arī sadarbībā ar partneriem 
izstrādāt jauniešu demokrātijas projektus, ko vēlāk kopā īstenot. Nelaid garām šo iespēju! Pieteikšanās līdz 
23.jūlijam! Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/jspa-jaunumi/1370-
apmacibasdemokratijas . 
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