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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

„Haritas” pilsētas svētkos izklaidē mazākos valmieriešus un viesus 
 
7.jūlijā, Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” iesaistījās Valmieras jaunatnes centra „Vinda” 
organizētajās pilsētas svētku aktivitātēs, izklaidējot Valmieras pilsētas svētku mazākos svinētājus. 
Vecpuiša parkā izveidotajā jauniešu laukumā norisinājās radošās darbnīcas mazajiem, kurās bērniem tika 
dota iespēja radoši izpausties papīra šķīvīšu glezniņu veidošanā, izmantojot gan dabas materiālus, gan 
plastilīnu. Aktivitātē iesaistījās dažāda vecuma pārstāvji, tostarp arī jaunieši, kuri tika informēti par 
biedrības darbību un aktivitātēm. Paldies brīvprātīgajām meitenēm, jaunatnes centram „Vinda”, un 
atbalstītājiem – Valmieras pilsētas pašvaldībai un LR Kultūras Ministrijai. Sīkāka informācija - 
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/11/haritas-pilsetas-svetkos-izklaide-mazakos-valmieriesus-
un-viesus/ 
 

 
 

 

Apstiprināts HARITAS iesniegtais projekts “Grundtvig” mūžizglītības programmā 

Saņemta lieliska ziņa no Valsts izglītības attīstības aģentūras – apstiprināts Vidzemes kultūras un 
mākslas biedrības “Haritas”  iesniegtais projekts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
“Grundtvig”  apakšprogrammā “Mācību partnerības”. 
 
Projekts ilgs divus gadus, līdz 2014. gada jūlijam. Piešķirtais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai 
Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai “Haritas” – 21 000 eiro. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2012. 
gada augustā. Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/17/apstiprinats-haritas-
iesniegtais-projekts-grundtvig-muzizglitibas-programma/#more-290 
 

 
 
 
Valmieras Pilsdrupu estrādē projekta «Tava mūzika mūsu pilsētā» ietvaros notiks 
koncerts un muzikālās darbnīcas 

26.jūlijā plkst. 18:00 visi mūzikas mīļotāji aicināti uz Valmieras pilsdrupu estrādi. Projekta „Tava 
mūzika mūsu pilsētā” ietvaros būs iespējams izbaudīt muzikālu koncertu un iesaistīties muzikālajās 
darbnīcās. Pasākumu organizē Valmieras Kultūras centrs un Vidzemes kultūras un mākslas biedrība 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/11/haritas-pilsetas-svetkos-izklaide-mazakos-valmieriesus-un-viesus/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/11/haritas-pilsetas-svetkos-izklaide-mazakos-valmieriesus-un-viesus/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/17/apstiprinats-haritas-iesniegtais-projekts-grundtvig-muzizglitibas-programma/#more-290
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/17/apstiprinats-haritas-iesniegtais-projekts-grundtvig-muzizglitibas-programma/#more-290
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«Haritas». Apmeklēt koncertu un izbaudīt aktivitātes aicināti gan lieli, gan mazi, jo tas būs pasākums visai 
ģimenei.  

Sīkāka informācija - go.tvnet.lv/nr1y4p 

 

Turpina piedāvāt bezmaksas konsultācijas Vidzemes NVO 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” turpina piedāvāt bezmaksas konsultācijas 
Vidzemes NVO. Piedāvājam konsultācijas par NVO dibināšanu, sabiedriskā labuma statusu, 
grāmatvedības kārtošanu, finanšu piesaisti, 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 LR 
Kultūras ministrijas finansiāli atbalstītā projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei ietvaros”. Bezmaksas 
konsultācijas būs pieejamas līdz 2012. gada 30. septembrim. 

Interesentiem piedāvājam arī organizēt seminārus par finanšu piesaisti no Latvijas un ES fondiem un 
programmām, kā arī par citiem NVO aktuāliem jautājumiem.  

 

http://go.tvnet.lv/nr1y4p
mailto:biedriba.haritas@gmail.com
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Finanšu piesaiste 

Tuvojas pēdējais ES programmā Kultūra 2007-2013 projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņš aktivitātēs - sadarbības projekti un daudzgadu sadarbības 
projekti  
 
Ņemot vērā, ka ES programma Kultūra 2007-2013 strauji tuvojas nobeigumam, ES kultūras kontaktpunkts 
Latvijā aicina izmantot pēdējo iespēju iesniegt sadarbības projektus un daudzgadu sadarbības projektus 
konkursam šajā programmā! Pieteikšanās termiņš: 2012. gada 3.oktobris. Atbilstīgie pretendenti: 
juridiskas personas, kuru galvenā darbība saistīta ar kultūras jomu (kultūras un jaunrades sektors), un kuru 
juridiskā adrese reģistrēta kādā Programmas dalībvalstī. Sīkāka informācija - 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_11_2012_en.php. 
 
 
Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina 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 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.vkkf.lv.  
 
 
Eiropas Kultūras Fonds (EKF)  aicina pieteikties uz radošo braucienu stipendijām 
(STEP Beyond) 
 
Stipendijas mudina māksliniekus un kultūras jomas profesionāļus iepazīt nezināmas teritorijas, radīt 
sadarbības tīklus un atklāt dažādus kopīgus darbības veidus. EKF atbalsta stipendijas piedāvā ceļa 
izdevumu segšanu jebkuras kultūras jomas profesionālim līdz 35 gadu vecumam un/vai, kas ir savas 
karjeras veidošanas pirmajos desmit gados.  
Stipendijas apmērs ir no 250 -700 EUR. Pieteikšanās termiņš: nav noteikts, bet pieteikums jāiesniedz 
vismaz 2 mēnešus pirms plānotā brauciena. Sīkāka informācija - http://www.eurocult.org/grants/step-
beyondtravel-grants.  
 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_11_2012_en.php
http://www.vkkf.lv/
http://www.eurocult.org/grants/step-beyondtravel-grants
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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. 
 
 

VIAA izsludina 2012.gada konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu 
apguvē”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus. VIAA 
atzinības zīmi piešķirs par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas 
veida un valodas apguvēju vecuma. Būtiski atcerēties, ka atzinības zīmi piešķir projektiem, kas 
pieteikšanas brīdī tiek īstenoti vai tuvojas nobeigumam, un ka to nepiešķir par izstrādātiem mācību 
materiāliem. 
Šogad tematiskās prioritātes ir: 

• starpkultūru izglītība – dažādu valodu pielietošana mācību procesā; 
• jaunāko tehnoloģiju, virtuālās vides un sociālo tīklu izmantošana valodu apguvē. 

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2012.gada 15.augustam. 
Sīkāka informācija - http://www.viaa.gov.lv/lat/eazva/eazva_jaunumi/?text_id=15752. 
 
 
Piesakies atbalstam zupas virtuvēm  
 
Ziedot.lv programma „Kopgalds” līdz 6. augustam aicina pieteikties atbalstam biedrības, nodibinājumus 
un reliģiskās organizācijas, kas sniedz zupas virtuves pakalpojumus. Atbalsts zupas virtuvēm tiks sniegts 
proporcionāli zupas virtuvē izsniegto porciju skaitam, bet ne vairāk kā LVL 4 500 apmērā vienai zupas 
virtuvei. Atbalstu varēs saņemt zupas virtuves labiekārtošanai (inventāra iegādei, remontdarbiem u.tml.), 
uzturēšanai (ikmēneša maksājumiem), kā arī pārtikas iegādei. Programmu jau trešo gadu tiek īstenota 
pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējumam un veikalu tīkla Rimi atbalstam. 
Sīkāka informācija - http://www.kopgalds.lv/.  

http://www.ablvfoundation.org/grantu-programma-laikmetigas-makslas-izstades-2012-gada
http://www.viaa.gov.lv/lat/eazva/eazva_jaunumi/?text_id=15752
http://www.kopgalds.lv/
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Kultūrpolitika 

EESK pārliecinošā balsojumā atbalsta EKL komandas vadībā tapušo atzinumu – 
programma „Eiropa Pilsoņiem” 2014-2020  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pagājušo trešdien, 11. jūlijā, ar 140 balsīm par, 1 
pret un 5 atturoties nobalsoja par EKL vadībā tapušo atzinumu par jauno programmu „Eiropa Pilsoņiem” 
(2014-2020). Programmas mērķis ir atbalstīt Eiropas pilsonisko sabiedrību, kā arī atceres pasākumus un 
piederības stiprināšanu Eiropai. EKL pārstāvji – ziņotājs Andris Gobiņš un eksperte Diāna Potjomkina – 
atzinumā pauda stingru atbalstu programmas idejai, tomēr norādīja, ka pašlaik plānotais finansējums (6.5 
EUR centi uz vienu ES iedzīvotāju gadā) ir krasi nepietiekams un ka jāveic arī citi uzlabojumi. 

Sīkāka informācija - http://www.eiropaskustiba.lv/?p=1582. 

 

Jauniešiem 

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. 

 
Meklē viesģimenes Latvijā apmaiņas skolēniem  

Ja Tev ir interese par citām kultūrām un vēlme kontaktēties ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm, tad 
piesakies par viesģimeni skolēniem no citām valstīm. Skolēnu apmaiņas programma YFU Latvija piedāvā 
Tev savā ģimenē uzņemt 15-18 gadus vecu apmaiņas studentu/ti no citas valsts, kas savā veidā arī liks 
justies kā nokļuvušam citā zemē. Tavai ģimenei būs iespēja ne tikai uzzināt par jaunā ģimenes locekļa 
zemi un kultūru, bet arī iepriecināt skolēnu apmaiņas programmas dalībnieku iepazīstinot viņu ar Latviju 
un tās tradīcijām. Kontaktinformācija - http://yfu.lv/Kontakti.html. 

http://www.eiropaskustiba.lv/?p=1582
http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/jspa-jaunumi/1370-apmacibasdemokratijas
http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/jspa-jaunumi/1370-apmacibasdemokratijas
http://yfu.lv/Kontakti.html
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Iespēja saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes EVAK 

Vasaras – atvaļinājumu – laikā atgādinām, ka ikvienam Latvijas valstpiederīgajam ir tiesības saņemt 
bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti EVAK, kas nodrošina līdzvērtīgu neatliekamās 
medicīniskās veselības aprūpi. Karte palīdz izvairīties no gadījumiem, kad ceļojuma vai komandējuma 
laikā ārzemnieki ir spiesti maksāt ievērojami lielākas summas par fundamentāliem veselības aprūpes 
pakalpojumiem. Tā izmantojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē, 
Šveicē. Sīkāka informācija - http://www.vnc.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/EVAK/index.php?doc=318. 

Interesantiem 

Piesakies NVO vasaras akadēmijai 2012 
 
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) jau septīto gadu aicina Tevi piedalīties vasaras akadēmijā 
nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem. 2012.gada vasaras akadēmijas tēma ir veltīta profesionālai 
interešu aizstāvībai, sarunām ar Latvijas „smagsvariem” un sevis iepazīšanai. Akadēmijā aicināti 
piedalīties nevalstisko organizāciju pārstāvji – īpaši NVO vadītāji un vadošie darbinieki, kuri vēlas 
iegūt jaunas zināšanas un pieredzi NVO darbā, iegūt informāciju par aktuālākajiem valsts un nevalstisko 
organizāciju sadarbības aspektiem. 2012. gada aktuālākā tēma ir Nacionālais attīstības plāns un 
struktūrfondu plānošanas periods, kā arī citi, ne mazāk nozīmīgi aspekti - Latvijas gatavošanās Eiropas 
Savienības prezidentūrai, Eiropas pilsoņu iniciatīva, kā veidot savu eNVO un citas aktualitātes. Tomēr 
pats galvenais - sadarbība un sadraudzība starp Latvijas organizācijām.  
 
Pieteikšanās šeit –  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtGcnNmZ0VJV01iblFlZU1NVktrSlE6MQ 
 
 
 
EESK izsludina konkursu 2012. gada Pilsoniskās sabiedrības balvai – „Inovācijas 
ilgtspējīgai Eiropai”, nominācijas līdz 30. septembrim! 
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir izsludinājusi konkursu jau piektajai Pilsoniskās 
sabiedrības balvai, kura tēma šogad ir „Esi novatorisks ilgtspējīgai Eiropai!”. Mērķis ir atbalstīt inovatīvus 
projektus un iniciatīvas, kas ir sekmējuši „zaļo darbavietu” radīšanu Eiropā. Šogad tiks apgalvoti arī 
vietējā un reģionālā līmeņa projekti, ko īstenoja darba devēju organizācijas, arodbiedrības un citas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Balvas kopējais apjoms ir 30 000 EUR, un šo summu var sadalīt 
trim uzvarētājiem (20 000 EUR 1. vietai un pa 5 000 EUR 2. un 3. vietai).  
Sīkāka informācija -  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-
2012-documents. 

http://www.vnc.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/EVAK/index.php?doc=318
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtGcnNmZ0VJV01iblFlZU1NVktrSlE6MQ
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012-documents
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012-documents
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