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Maija 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 termiņš tiek pagarināts līdz 29.jūnijam! Konkursa 
nolikums un sīkāka informācija - http://ej.uz/p97c . 
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Piešķirts finansējums projektam “Tava mūzika mūsu pilsētā” 

26.aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti kultūras projektu konkursa rezultāti, 
piešķirot finansējumu septiņu kultūras projektu īstenošanai. Tai skaitā finansējums Ls 450,- apmērā 
piešķirts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” projektam “Tava mūzika mūsu 
pilsētā”. Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/05/16/pieskirts-finansejums-
projektam-tava-muzika-musu-pilseta/#more-164  

 

10 labi darbi Valmierai un apkārtnei 

23. maijā Valmieras integrētās bibliotēkas telpās Valmieras novada fonds noslēdza Labo darbu 
programmas 2012. gada projektu konkursu, kas šogad notiek ciešā sadarbībā ar Britu padomi Latvijā. Tika 
parakstīti līgumi ar desmit veiksmīgākajiem projektiem, kuri ir vērsti uz sadarbību un iedzīvotāju 
līdzdalību. Šī gada laikā līdz novembra beigām tiks īstenoti četri projekti Valmierā un seši projekti 
apkārtējos pagastos – Ķoņu, Naukšēnu, Mazsalacas, Trikātas un Kauguru apkaimē. Līgumu parakstīšanas 
brīdī visi atbalstīto projektu īstenotāji teica lielu paldies Valmieras novada fonda ziedotājiem par iespēju 
īstenot viņu ieceres. Sīkāka informācija par Labo darbu programmas 2012. gada konkursu un tajā 
atbalstītajiem projektiem - http://zinas.vnf.lv/#22  

 

Finanšu piesaiste 

 

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  
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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 
 

Var pieteikties Leonardo da Vinci kontaktsemināram Horvātijā, oktobrī 

Profesionālās izglītības organizācijas un izglītības iestādes var pieteikties Leonardo da Vinci 
kontaktsemināram „Sasaistot profesionālo apmācību ar tirgus vajadzībām” (Linking VET to market needs), 
kas notiks no 15. līdz 18. oktobrim Horvātijā. Tā mērķis ir veicināt sadarbību starp organizācijām un 
izglītības iestādēm, kas darbojas auto, skaistumkopšanas, IT, komunikāciju un tūrisma nozarēs. 
Kontaktsemināros var sagatavot iesniegumu un pieteikt savu organizāciju Leonardo da Vinci 2013. gada 
konkursiem – jauniešiem (IVT) vai profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO). Latvijas pārstāvjiem 
ir pieejamas divas vietas, un var pieteikties finansējumam, lai segtu semināra izmaksas. Sīkāka informācija 
- http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leo_jaunumi/?text_id=15167 

 
  

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  
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ES programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013)  
 
Programma Eiropa pilsoņiem (2007-2013) ir izveidota, lai ieviestu tiesību aktus, kuru mērķis ir atbalstīt 
plašu pasākumu klāstu un organizācijas, kas veicina „aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu”, t.i., iedzīvotāju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā.  
Programmā var piedalīties:  

• vietējās valsts iestādes un organizācijas;  
• Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (zinātniski pētnieciskie centri);  
• iedzīvotāju grupas;  
• pilsoniskās sabiedrības organizācijas;  
• nevalstiskās organizācijas;  
• arodbiedrības;  
• izglītības iestādes;  
• ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas;  
• amatieru sporta organizācija utt.  

Tuvākā projektu iesniegšana ir jau 1. jūnijs, bet var sākt projektu gatavošanu uz septembri, kad ir nākošais 
termiņš. Sīkāka informācija - http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4 
 
 
 

EP projektu dotāciju programma 2012. - 2015. gadiem  
 
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) informē, ka Latvijas organizācijas var pieteikt projektus EP 
Saziņas ģenerāldirektorāta finanšu dotāciju programmai 2012. - 2015 gadiem.  
Projektus var pieteikt sekojošās sadaļās:  
• Televīzija; 
• Radio; 
• Ar tīmekļa vietnēm un internetu saistīti projekti; 
• Pasākumu organizācija. 
Eiropas Parlamenta mājas lapā var iepazīties ar dotācijas programmas nolikumu un noteikumiem, 
pieteikumu formām, finansējuma piešķiršanas kritērijiem, iesniegšanas kārtību un termiņiem katrā no 
projektu sadaļām. Pieteikšanās termiņš - šā gada 15. jūnijs, ja organizācija vēlas pretendēt uz partnerības 
līguma slēgšanu jau no 2012.gada budžeta. Iesniedzot pieteikumu pēc norādītā datuma, organizācija var 
pretendēt uz partnerību tikai 2013.-2014. gadiem.  
Sīkāka informācija - http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/00beb2559e/Subventions.html  

 

Kultūrpolitika 

 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
pamatnostādnes 

Kultūras ministrija ir precizējusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Nacionālās identitātes, pilsoniskās 
sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” (VSS-
304), par ko savulaik Memoranda īstenošanas padome sniedza atzinumu, balstoties uz NVO paustiem 

http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4
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viedokļiem. Tiek gaidīti Jūsu viedokļi par tiesību akta projekta precizēto redakciju! Sīkāka 
informācija - http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/integracijas_pamatnostadnes.html vai sūtot jautājumus uz 
e-pastu: gunta.freimane@mk.gov.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 

 

Izsludināts atklāts projektu konkurss „Resursu punktu jauniešiem izveide 
pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”  
 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) no š.g. 15.maija līdz 15.jūnijam izsludina atklātu projektu konkursu 
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”. Konkursa mērķis 
– izvēlēties projekta iesniedzējus – pašvaldības, kas sadarbojoties ar pašvaldībā esošo jaunatnes 
organizāciju vai biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, projekta ietvaros iegādāsies jauniešiem nepieciešamu 
inventāru brīvā laika lietderīgai pavadīšanai pašvaldībā. Projekta iesniedzējs – pašvaldība. Sīkāka 
informācija - http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/8712.html  
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