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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

 
Notikusi Vidzemes kultūras darbinieku konference 

21. septembrī Valmieras kultūras centrā Rīgas ielā 10 norisinājās Vidzemes kultūras darbinieku 
konference. Konferenci rīkoja Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” Kult ūras 
ministrijas atbalstītā projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei” ietvar os.  

Konferences mērķis bija veicināt izpratni par izaicinājumiem un iespējām, kas pastāv Vidzemes reģiona 
kultūras darbā, kā arī vienoties par Vidzemes reģiona kultūras institūciju un organizāciju ilgtermiņa 
sadarbības modeli. 

Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/09/24/notikusi-vidzemes-kulturas-
darbinieku-konference/  

 
 

 

Valmieras jauniešu organizāciju pēcpusdienā sniegtas interesantas kultūras idejas 

20. septembrī Valmieras pilsdrupās norisinājās pasākums „Valmieras jauniešu organizāciju 
pēcpusdiena”, kurā piedalījās arī Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”. Ikvienam 
interesentam atraktīvā veidā tika dota iespēja iepazīties ar Valmieras jauniešu organizācijām. 

Tika secināts, ka par organizāciju darbībām pirms šī pasākuma zināja maza daļa apmeklētāju. Tas izceļ 
pasākuma vērtību un ieguldījumu organizāciju un neformālo grupu aktualizēšanā un atpazīstamības 
veicināšanā. 
“Jauniešu organizāciju pēcpusdiena” parādīja, ka kopīgi pasākumi dažādām jauniešu organizācijām un 
jauniešiem ir vajadzīgi arī turpmāk, lai veicinātu gan savstarpējo sadarbību, gan līdzatbildību par apkārt 
notiekošo, kā arī, lai veiksmīgāk iesaistītu organizāciju aktivitātēs apkārtējo sabiedrību, īpaši jauniešus. 

Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/09/26/valmieras-jauniesu-organizaciju-
pecpusdiena-sniegtas-interesantas-kulturas-idejas/ 
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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 
 

 
 

 

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. 
 
 
 
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.  
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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.  
 
 
Buklets par finanšu atbalsta iespējām 
 
Interaktīvais elektroniskais buklets ir izveidots kā ērti pieejama un interesēm atbilstoša informatīvā vide 
par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma iespējām. 
Sīkāka informācija un buklets - http://esfinanses.lv/esbuklets/  
 
 
Atkl ātā projektu konkursa „Atbalsts jaunatnes organizāciju darb ībai un līdzdalības 
nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” otr ā kārta 
 
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātā projektu konkursa „Atbalsts jaunatnes organizāciju 
darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” otro kārtu. Konkursa 
mērķis ir izvēlēties vismaz vienu projekta iesniedzēju – jaunatnes organizāciju, lai Jaunatnes programmas 
ietvaros sniegtu atbalstu to darbības veicināšanai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā 
jaunatnes politikā. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 15.oktobris.  
Sīkāka informācija - http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/9031.html  
 

Konkurss – projektu idejas ilgtspēj īgai un „zaļai” viet ējo kopienu attīstībai, 
pieteikšanās līdz 30. oktobrim 

Starptautiskā vides organizācija CEE Bankwatch Network sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina 
konkursu projektu idejām, kas ilgtspējīgā un “zaļā” veidā veicinātu vietējo kopienu attīstību, trim labāko 
priekšlikumu autoriem paredzot naudas balvas 1000 eiro apmērā (šīs aktivitātes īstenošanu finansiāli 
atbalsta ES programma „Eiropa Pilsoņiem” un Eiropas klimata fonds).  

Sīkāka informācija - http://bankwatch.org/konkurss. 

 
Izsludināts Mūžizglītības programmas projektu konkurss, pieteikšanās līdz 2013. 
gada 31. janvārim  

Izsludināts projektu konkurss Eiropas Savienības pieaugušo apmācības un treniņprogrammā 
„M ūžizlgītība”. Uz finansējumu var pretendēt pieaugušo formālas un neformālas izglītības aktivitātes 
(mācību programmas, darbnīcas, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.) „Mūžizglītības” apakšprogrammās 
Erasmus, Comenius, Grundtvig, Networks, Accompanying Measures, Leonardo da Vinci, multiliterārie 
projekti, arī starpdisciplinārās aktivitātes. Pietiekumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 31. janvāris. 

Sīkāka informācija - http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php#table  
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Kultūrpolitika 

EK aicina palielināt investīcijas kultūras un radošās nozarēs 

Eiropas Komisija (EK) aicina palielināt investīcijas kultūras un radošajās nozarēs, sākot īstenot stratēģiju 
izaugsmes un nodarbinātības palielināšanai šajās jomās. EK trešdien iepazīstināja ar stratēģiju, kas ļaus 
pilnā mērā izmantot ES kultūras un radošo nozaru potenciālu, lai palielinātu nodarbinātību un izaugsmi. 

Šīs nozares uzņēmumi un cita veida organizācijas darbojas arhitektūras, mākslas amatniecības, 
kultūrmantojuma, dizaina, festivālu, kinematogrāfijas un televīzijas, mūzikas, izpildītājmākslas un 
vizuālās mākslas, arhīvu un bibliotēku, kā arī izdevējdarbības un radio jomā. Jau šobrīd kultūras un 
radošās nozares veido līdz pat 4,5 % no ES IKP un nodrošina līdz pat 8,5 miljoniem darba vietu Eiropas 
Savienībā, norāda komisija. 

Sīkāka informācija - fb.me/1G8mpybh2  
 
 
„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. 
Konferenci būs iespēja vērot ar ī tiešsaistē! 
Sīkāka informācija: www.cultureinmotion.eu  
 
 

Jauniešiem 

Iznācis jaunais 2012./2013.gada Grundtvig darbnīcu katalogs 

Eiropa Komisija izveidojusi jauno 2012./2013.gada Grundtvig darbnīcu katalogu. Katalogs sniedz 
inform āciju par apmēram 200 darbnīcām, kas pieejamas no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 
31.augustam. 

Katalogs paredzēts, lai palīdzētu potenciālajiem darbnīcu dalībniekiem izvēlēties viņus interesējošās 
darbnīcu tēmas. Darbnīcu tematika aptver izglītību, mākslu, kultūru,  kulināriju, reliģiju, ekoloģiju, 
mūziku un daudzas citas. 

Sīkāka informācija –  
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http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/?tl_id=2736&tls_id=304 

Iespēja pieteikties ANO Civilizāciju alianses foruma Jaunatnes pasākumam Vīnē – 
līdz 1. novembrim 

2013. gada 26.-29. fenruārī Vīnē, Austrijā, notiks ANO Civilizāciju alianses 5. forums. Šai saistībā ir 
izsludināta pieteikšanās jauniešiem no visas pasaules, kas vēlētos apmeklēt Jaunatnes pasākumu 26. 
februārī un pašu Forumum 27.-28. februārī. Foruma galvenās tēmas – reliģijas brīvība, mediju plurālisms, 
migrācija, mobilitāte un integrācija. Pieteikties var jaunieši no 18 līdz 35 gadiem, kam ir pieredze 
starpkultūru dialogā un jaunatnes darbā. Austrijas valdība nodrošina atbalstu līdz pat 150 jauniešu dalībai. 
Pieteikšanās atklāta līdz 1. novembrim. 

Sīkāka informācija - http://unaocyouth.org/2012/09/19/call-for-applications-youth-event-at-unaoc-forum-
in-vienna/ 

Nodarbinātības Valsts aģentūra piedāvā reģistrēties mūžizglītības pasākumiem 
nodarbinātām personām – ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) sākot ar rītdienu, 3. oktobri, piedāvā jaunu iespēju nodarbinātām 
vai pašnodarbinātām personām (no 25 g.v.) – apmācības projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 
personām” ietvaros. Šī ir iespēja papildināt darbam vajadzīgās zināšanas un prasmes, piedaloties kādā no 
profesionālās pilnveides programmām vai neformālās izglītības programmām. Apmācības pieejamas tādās 
jomās kā svešvalodas, interjera dizains, datoru lietošana, bioloģiskā lauksaimniecība, grāmatvedība un 
nodokļi un ļoti daudzās citās. Pasākums tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

Sīkāka informācija - http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=2890&from=0 

Jauno profesionāļu programma – karjeras iespējas Pasaules Bankā 

Jauno profesionāļu programma (Young Professionals Program) ir Pasaules Bankas programma izglītotiem 
un augsti motivētiem jauniešiem, kas vēlas uzsākt savu karjeru Bankā. 

Ņemot vērā Pasaules Bankas plašo darbības loku, tiek algoti speciālisti ekonomikas, finanšu, izglītības, 
sabiedrības veselības, sociālo zinātņu, inženierzinātņu, pilsētplānošanas un dabas resursu menedžmenta 
jomās. Kandidātiem jābūt maģistrantūras absolventiem ar vismaz 3 gadu nozīmīgu profesionālo pieredzi 
vai doktorantūrā turpinātām akadēmiskajām studijām. Nepieciešams brīvi pārvaldīt angļu valodu un vēl 
kādu no Pasaules Bankas darba valodām. 

Sīkāka informācija - http://siteresources.worldbank.org/EXTHRJOBS/Resources/1058432-
1304013341703/index.html 

Apmaksāta prakse Eiropas Savienības Drošības studiju institūtā 2013.gada pirmajā 
pusē 

Studenti, kas taisās iegūt savu pirmo grādu, vai jaunie pētnieki no akadēmiskajām institūcijām var 
pieteikties 3-4 mēnešu ilgai apmaksātai praksei Eiropas Savienības Drošības studiju institūtā (European 
Union Institute for Security Studies) Parīzē, Francijā. ES izveidotais institūts ir autonoma pētniecības 
iestāde, kas koncentrējas uz ES interešu loka drošības problēmu pētniecību un diskusiju veicināšanu. 
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Praktikanti pildīs pētniecības komandas asistenta lomu, kā arī var tikt lūgti uzņemties zināmus 
administratīvos pienākumus. Tiek sagaidīts, ka kandidāti augstā līmenī pārvalda vismaz vienu no divām 
institūta darba valodām – angļu vai franču. Viena mēneša stipendijas apjoms ir 450 eiro, pieteikumi tiek 
pieņemti uz diviem prakses periodiem – no 2013.gada janvāra līdz aprīlim un no maija līdz jūnijam, 
attiecīgi 4 un 3 mēneši. Pieteikumā jāiekļauj pieteikuma forma, CV un motivācijas vēstule. Termiņš – 
31.oktrobris. 

Sīkāka informācija - http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/internships-period-
january-july-2013/ 

 

Interesentiem 

Tuvojas Labo Darbu Nedēļa 2012 

Visā Latvij ā nedēļas garumā no 2012.gada 22. līdz 28.oktobrim jau ceturto gadu tiks atzīmēta Labo 
darbu nedēļa, kuras laikā ikviens tiek aicināts sniegt palīdzību līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas 
kultūru valstī. 

Akciju organizē labdarības organizācija Palīdzēsim.lv un uzņēmums LDE group, un tās mērķi ir aizsāktās 
palīdzēšanas kustības popularizēšana un izvēršana, cilvēku rosināšana uz savstarpēju atbalstu, tādējādi 
vairojot pozitīvos mirkļus gan devējiem, gan saņēmējiem, un projekta pārvēršana par tradīciju. 

Sīkāka informācija - http://palidzesim.lv/palidzejam/labo-darbu-nedela/labo-darbu-nedela-2012  
 
 


