
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” 
Rīgas iela 10, Valmiera, LV - 4201 

E-pasts: biedriba.haritas@gmail.com 
Tālrunis: +371 28395899 

Mājas lapa: www.haritas.lv 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 

Augusta ziņu lapa – Vidzemes NVO pārstāvjiem un 

citiem interesentiem! 

 
    

 



Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” 
Rīgas iela 10, Valmiera, LV - 4201 

E-pasts: biedriba.haritas@gmail.com 
Tālrunis: +371 28395899 

Mājas lapa: www.haritas.lv 

2 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Bezmaksas konsultāciju iespējās Vidzemes NVO 
 
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” turpina pied āvāt 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, tādēļ aicinām visus izmantot šo iespēju. 
 

 
 

30. augustā Alūksnē norisināsies kultūras darbinieku tikšanās un tiks diskutēts par 
sadarbības iespējām Vidzemes reģionā 

2012. gada 30. augustā 11:00 Alūksnes muzeja telpās notiks kārt ējā Vidzemes kultūras darbinieku 
tikšanās „Vidzemes reģiona kultūras institūciju un organizāciju ilgtermi ņa sadarbības modeļa 
izstrāde”. 
 
Tikšanās laikā tiks diskutēts par Vidzemes reģiona kultūras jomas problēmām un izaicinājumiem, 
iespējām un nākotnes perspektīvām, kā arī apspriesti iespējamie sadarbības modeļi Vidzemes reģionā 
kultūras jomā strādājošajiem. 
Alūksnes novada kultūras darbiniekus Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” vadītāja Solveiga 
Boicova arī informēs par finanšu piesaistes iespējas pašvaldību un NVO sektoram reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā mērogā. Seminārā ar savām idejām piedalīsies arī Vidzemes plānošanas reģiona kultūras 
speciāliste Olita Landsmane. 
Interesentiem vēl ir iespējams pieteikties dalībai šajā seminārā, sūtot informāciju par sevi (vārds, uzvārds, 
pārstāvētā organizācija, tālruņa numurs) Alūksnes novada kultūras darba speciālistei Sanitai Eglītei uz e-
pastu: sanita.eglite@aluksne.lv  vai uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com  
Tikšanās norisinās projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei” ietvaros un tiek realizēts ar LR Kultūras 
ministrijas finansiālu atbalstu. 
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HARITAS ir s ākusi realizēt “Grundtvig” m ūžizglītības programmas projektu 
„Common Stories of Europe” 

Sākot ar augusta mēnesi, Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” ir s ākusi īstenot Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programmas “Grundtvig”  apakšprogrammā “M ācību partnerības” 
apstiprināto projektu „Common Stories of Europe”.  
Pašlaik norisinās aktīva sarakste ar projekta partneriem no Polijas, Čehijas, Rumānijas, Itālijas un 
Portugāles un norisinās detalizēta aktivitāšu un uzdevumu plānošana. Jau zināms, ka pirmā partneru 
tikšanās norisināsies Valmierā decembra pirmajā nedēļā.  
Projekts ilgs divus gadus, līdz 2014. gada jūlijam. Piešķirtais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai 
Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai “Haritas” – 21 000 eiro. Sīkāka informācija - 
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/17/apstiprinats-haritas-iesniegtais-projekts-grundtvig-
muzizglitibas-programma/#more-290 
 

 
 

Biedrības “Haritas” projektu vad ītāja piedalījās “Latvijas Pilsoniskās Alianses” 
(eLPA) organizētajā “NVO vasaras akadēmija 2012” 

No 14. līdz 19. augustam Allažos, Siguldas novadā  “eLPA”  organiz ēja Vasaras akadēmiju NVO 
vadītājiem un pārstāvjiem. Akadēmijas kursus godam pabeidza arī mūsu biedrības viena no projektu 
vadītājām Agnese Grunte. Šī gada tēma bija “Ienirsti moderna NVO vadībā” un tās ietvaros tika uzzināts, 
kā veidot savu eNVO un izdzīvot sociālo tīklu “džungļos”, atbildēts uz dažādiem  interešu aizstāvības 
jautājumiem, kopā ar valsts sektora pārstāvjiem apspriesta jaunā Nacionālā Attīstības Plāna izstrāde, kā arī 
Latvijas gatavošanās ES prezidentūrai Eiropas Padomē.  

Būtiskākās atziņas, kas gūtas piedaloties šajā pasākumā – valsts un nevalstiskajām organizācijām ir 
nepieciešams vairāk attīstīt savu sadarbību, kā arī ņemt vērā sabiedrības viedokli, lai apzinātu kopējos 
mērķus un tos sekmīgāk sasniegtu; mazajām biedrībām ir jāsāk sadarboties, nevis uztvert citas kā 
konkurentes, lai sasniegtu lielākus mērķus; ejam pareizajā virzienā eNVO tēla izveidē, par ko LIELS 
PALDIES  ir jāsaka “Haritas” projektu vadītājai Madarai Aldi ņai par mājaslapas 
(http://biedribaharitas.wordpress.com)  un Twitter konta (@Haritas) izveidi un uzturēšanu, jo Vasaras 
akadēmijā saņēmām atzinīgus vārdus no šīs jomas ekspertiem. Tātad – arī šajā jomā varat jautāt padomu 
mums. Paldies “eLPA” par profesionāli organizēto un pozitīvi uzlādējošo pasākumu! 

Neliels ieskats NVO vasaras akadēmijas aktivitātēs –  
http://www.flickr.com/photos/biedribaharitas/sets/72157631181231222/ 
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Finanšu piesaiste 

Tuvojas pēdējais ES programmā Kult ūra 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!  SVARĪGI: sadarbības projektiem  pagarināts iesniegšanas termiņš no 3. 
oktobra uz 7. novembri, kas dod attiecīgi vairāk laika sagatavoties! 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. 
 
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā aicina apmeklēt informat īvo semināru  par pieteikuma veidlapu 
aizpildīšanu (projekta pieteikuma sadaļas, budžeta veidlapas, dokumentu noformēšana, projekta 
pieteikumam nepieciešamie pielikumi) projektu iesniegšanai ES programmā „Kultūra” 2007-2013 atbalsta 
virzieniem - 1.2.1. (sadarbības projekti līdz 2 gadiem) un 1.1. (daudzgadu sadarbības projekti no 3 – 5 
gadiem). 
Informatīvs seminārs notiks š.g. 4. septembrī plkst. 10.00 Kultūras ministrijas telpās Antonijas ielā 9, 
2. st. Pasākumā aicināti piedalīties kultūras organizāciju pārstāvjus, kas jau ir uzsākuši projektu 
pieteikumu sagatavošanu minētajiem projektu konkursiem. 
Tiek lūgts savlaicīgi pieteikt savu dalību līdz š.g. 30.augustam, rakstot vai zvanot ES kultūras 
kontaktpunkta konsultantei Lindai Gaujenietei – Linda.Gaujeniete@km.gov.lv, t. 67 330 229. 
 
 
Kult ūras ministrija aicina iesniegt projektus Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas fonda aktivitātēs 
 
LR Kultūras ministrija kā vadošā iestāde izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas šādās aktivitātēs: 

• „Izgl ītības vai adaptācijas programmu attīstība un īstenošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu trešo 
valstu pilsoņu integrāciju, t.sk., programmas īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām”; 

• „Administratīvās kapacitātes stiprināšana valsts aģentūrām, kuras nodrošina pakalpojumus trešo 
valstu valstspiederīgajiem” 

Projektu iesniegšanas termiņš - Kult ūras ministrij ā personiski līdz 2012.gada 31.augustam, 
plkst.17.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2012.gada 31. augusts). 
Papildus informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu – pie ES fondu departamenta Finanšu 
instrumentu attīstības nodaļas referentu Gati Preimani, t. 67330314, e-pasts: gatis.preimanis@km.gov.lv.  
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/es/finans/etvvif.html.  
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Valsts Kultūrkapit āla fonds izsludina trešo kultūras projektu konkursu Literat ūras, 
Mūzikas un Dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, 
Kult ūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras nozarēs, un 
starpdisciplināro projektu jom ās 
 
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 l īdz 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.  
 
 
Grantu programma „Laikmet īgās 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. 
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Ziemeļvalstu kultūras punkta jaunumi projektu iesniedzējiem 
 
Ziemeļvalstu kultūras punkts informē par aktuālajiem projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem 
2012. gadā - kultūras un mākslas programmā (atbalsts kultūras organizācijām un individuāliem 
pieteicējiem jebkur ā kultūras un mākslas jomā darbībai Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs) un 
mobilit ātes programmā (īstermiņa un ilgtermiņa tīklu izveidei un uzturēšanai jebkurā kultūras un 
mākslas jomā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs). 
Kultūras un mākslas programmā: 

• kapacitātes attīstība (aktivitāte ir vērsta uz pieredzes un zināšanu apmaiņu starp mākslas un 
kultūras operatoriem, piešķirot atbalstu kursiem, semināriem un darbnīcām), pieteikumi 
iesniedzami no 14. augusta līdz 11. septembrim; 

• uz produktu vērstas aktivitātes (modulis ir orientēts uz kultūras un mākslas projektiem, kuru 
pamatā ir radošs darbs un inovācijas; atbalsts tiek piešķirts jaunu ideju, procesu un pieeju 
testēšanai), pieteikumi iesniedzami no 14. augusta līdz 11. septembrim. 

Sīkāka informācija - www.kknord.org.  
 

Kultūrpolitika 

Kipras prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 

2012. gada otrajā pusgadā Eiropas Savienības Padomes prezidentūru vadīs Kipra, kas noslēdz 
prezidentūru trio, kur ā ietilpst arī Polija (2011.gada 2.pusgads) un Dānija (2012.gada 1.pusgads). 
Prezidentūru trio stratēģisku nozīmi piešķir Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanai līdz 
2020.gadam un Eiropas Savienības lomas stiprināšanai pasaules mērogā. Kipras prezidentūras moto - 
virziens uz labāku Eiropu (Towards a Better Europe). 
Kipras prezidentūras priorit ātes kultūras jomā:  
- kultūras sociālās dimensijas attīstība;  
- kultūras pārvaldības veicināšana;  
- kultūras izpētes un uz pierādījumiem balstītas kultūras politikas izstrādes sekmēšana.  
Sīkāka informācija - www.cy2012.eu/en/page/culture-audiovisual  
 
 
„Culture in motion” konference 15.-17. oktobrī Briselē 
 
Eiropas Komisija aicina apmeklēt „Culture in motion” konferenci, kas norisin āsies no 15.-17. 
oktobrim Brisel ē. Konference sastāvēs no divām daļām. Pirmā daļa (European Capitals of Culture) notiks 
15. oktobrī un tiks veltīta Eiropas kultūras galvaspilsētu tematikai, apskatot jau notikušo Eiropas kultūras 
galvaspilsētu labo praksi, kā arī iepazīstinot ar nākotnes Eiropas kultūras galvaspilsētu plānotajām 
aktivitātēm un notikumiem. 
Konferences otrā daļa - 16. un 17. oktobris - tiks veltīta Eiropas auditoriju attīstībai (European Audiences: 
2020 and beyond), kas ir arī viens no nākotnes ES kultūras atbalsta programmas Radošā Eiropa 
izvirzītajiem mērķiem. 
Konferences laikā tiks sniegti iedvesmojoši piemēri par dažādu Eiropas Kultūras organizāciju pieredzi 
auditoriju attīstības stratēģiju veidošanā. 
Dalība konferencē ir bez maksas. Reģistrācija pasākumam ir līdz 28.septembrim! Konferenci būs iespēja 
vērot arī tiešsaistē! 
Sīkāka informācija: www.cultureinmotion.eu  
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Jauniešiem 

Seminārs projektu iesniedzējiem ES programmā "Jaunatne darbībā" par jauniešu 
apmaiņu projektiem 

Seminārs par jauniešu apmaiņu projektiem notiks 31. augustā Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, 
Aspazijas bulvārī 28, Rīgā no plkst. 11:00 līdz 13:00. Semināra laikā projektu koordinatori iepazīstinās ar 
projektu e-formu, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautām kļūdām, kas radušās, aizpildot 
e-formas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem. Ja gatavojies iesniegt projektu uz 1. oktobri 
vai citiem termiņiem 2013. gadā, tad seminārs Tev palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta e-formu. 
Semināram pieteikties iespējams līdz 2012.gada 30.augustam, aizpildot veidlapu tiešsaistē - 
http://ej.uz/ndus.  

Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/jspa-jaunumi/1409-piesakies-uz-seminru-
projektu-iesniedzjiem-.  

 

Piedalies Diskusiju forumā ar jauniešiem no Japānas! 

Ja vēlies tuvāk iepazīt jauniešus no Japānas un vairāk uzzināt par atšķirībām starp mūsu valstīm izglītības 
un sociālās aktivitātes jomās, piedalies Diskusiju forumā, kas notiks no 18. līdz 20. septembrim 
Jūrmalā! Pieteikšanās: līdz 30. augustam! 
Diskusiju forums notiek ar Japānas valdības atbalstu Starptautiskās jaunatnes attīstības apmaiņas 
programmas starp Latviju un Japānu ietvaros un domāts jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. 
 
Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/index.php/jaunumi/eurodesk/1424-piedalies-diskusiju-forum-  
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Interesentiem 

EESK izsludina konkursu 2012. gada Pilsoniskās sabiedrības balvai – „Inovācijas 
ilgtspēj īgai 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. 
 
 
Jauna mājas lapa par ES projektiem izglītībā un zinātnē 
 
Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izveidojusi jaunu mājas lapu http://sf.viaa.gov.lv/lat/, kurā ir 
apkopoti ES struktūrfondu atbalstītie projekti izgl ītībā un zinātnē 2007.-2013. gada plānošanas 
periodā. Projektu datubāze tiek atjaunota automātiski un drīzumā to varēs papildināt paši projekta 
īstenotāji, daloties savā pieredzē un iedvesmojot citas organizācijas piedalīties ES izglītības programmās.  
Sīkāka informācija - www.viaa.gov.lv/lat/info_medijiem/?text_id=15427.  
 
 
 
Jaunais 2012./2013. gada Grundtvig darbnīcu katalogs septembrim un oktobrim  
 
Valsts izglītības un attīstības aģentūra inform ē, ka Eiropas Komisija ir publicējusi jauno ES 
Mūžizglītības programmas Grundtvig darbnīcu katalogu septembra un oktobra mēnesim. Drīzumā 
katalogs tiks papildināts arī ar darbnīcām, kas notiks no š.g. novembra līdz pat 2013. gada 31. augustam. 
Sīkāka informācija –  
www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/?tl_id=2736&tls_id=382 
 


