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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

 

“Eiropas kopīgie stāsti” uzsāk ceļojumu 
Decembra pirmajā nedēļā Valmierā uz pirmo tikšanos pulcējās projekta „Eiropas kopīgie stāsti” 
jeb ”Common Stories of Europe” dalībnieki. Tikšanās mērķis bija savstarpēji iepazīties un lemt par 
turpm ākajām projekta aktivit ātēm. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki uzzināja vairāk par mūsu pilsētu un reģionu, iepazinās ar Valmieras 
kultūrvēsturiskajiem objektiem, apmeklēja Valmiermuižas alus darītavu, kur dalījās ar alus stāstiem, kā arī 
devās ekskursijā uz Cēsīm. Stāstnieku eksperta Dr. Philol. Gunta Pakalna vadībā projekta dalībniekiem 
bija iepazīties ar stāstnieku kustības attīstību Latvijā un aktuālajiem šīs jomas projektiem. Ar Valmieras 
integrētās bibliotēkas īstenotajām aktivitātēm stāstniecības jomā iepazīstināja reģionālā mācību centra 
vadītāja Svetlana Sprūža, dalībniekiem bija iespēja redzēt arī stāstnieku „darbībā” – to demonstrēja jaunais 
stāstnieks, Valmieras 5. vidusskolas skolnieks Lauris Jančevskis. 

Projektā ”Common Stories of Europe” piedalās 6 organizācijas no 6 dažādām valstīm. Projekta vadošais 
partneris ir Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”, Poliju pārstāv organizācija “Orka 
Consulting-Lodz”, Čehiju – biedrība ”CITRIN-sdružení pro osobní rozvoj, o. s.”, Rumāniju – ”George 
Topirceanu” kultūras un mākslas centrs, Itāliju – “Librotondo Soc. Coop ONLUS” un Portugāli – 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira. 

Projekta mērķis – meklēt risinājumus sabiedrības novecošanas problēmām Eiropā, īpaši izglītības un 
mūžizglītības jomā, un veicināt starppaaudžu sadarbību starp jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
izmantojot stāstniecības metodi. 

Sīkāk ar projekta aktivitātēm iespējams iepazīties projekta mājas 
lapā: https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/ 

Nākošā projekta dalībnieku tikšanās un stāstnieku festivāls „Old time stories” (Veco laiku stāsti) plānota 
Čehijā, 2013. gada aprīlī. 

Projekts ilgs divus gadus, līdz 2014. gada jūlijam. Piešķirtais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai 
Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai “Haritas” – 21 000 eiro. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas “Grundtvig” apakšprogrammā 
“M ācību partnerības”. 
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Finanšu piesaiste 

 
 "NVO fonds" atkl āts – projektu iesniegšana sākusies  
 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātus konkursus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” ietvaros. Programmas „NVO fonds” 
mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, 
demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Kopējais projektiem pieejamais finansējums ir 9 678 064 EUR (t.sk. 
95% veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments finansējums un 5% Latvijas valsts budžeta 
finansējums).  
Atkl ātie konkursi tiek izsludināti šādās apakšprogrammās:  
1. Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”, kur pieejamais programmas 
līdzfinansējums ir EUR 3 760 435;  
2. Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma”, kur pieejamais programmas 
līdzfinansējums pirmajā konkursā ir EUR 3 299 782 ekvivalents latos (EUR 423 049 mikroprojektiem un 
EUR 2 876 733 meco un makroprojektiem). Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektiem 
pieejamais līdzfinansējums meco un makroprojektu ietvaros ir EUR 85 429 ekvivalents latos.  
 
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:  

• Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” ir 2013.gada 
28.janvāris līdz plkst. 18:00.  

• Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma”  
� makroprojektiem un mecoprojektiem ir 2013.gada 11.februāris līdz plkst. 18:00;  
� mikroprojektiem ir 2013.gada 25.februāris līdz plkst. 18:00.  

Sīkāka informācija – www.sif.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.  
 
 
 
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 



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 

4 

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  
 
 
 Labiedarbi.lv - atbalsta mehānisms Tavu ideju īstenošanai  
 
Interneta labdarības projekts LabieDarbi.lv jau vairāk kā divus gadus ik mēnesi palīdz īstenot labas idejas. 
Katru mēnesi 15 projekti nokļūst balsojumu konkursā, kā laikā visa mēneša garumā cīnās par iespēju gūt 
finansiālu atbalstu līdz pat 2000 LVL apjomā. Katru mēnesi tiek atbalstīti 4-6 projekti un projektu 
konkursa īsajā pastāvēšanas laikā ir atbalstīti jau vairāk kā 130 projekti!  
Sīkāka informācija - www.LabieDarbi.lv vai www.draugiem.lv/labiedarbi.lv 
 
 
Programma „Brig āde”  
 
Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija piesaka programmu „Brigāde” ar 
mērķi atbalstīt radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta mākslā un kultūrā, risina sociālos 
jautājumus un uzlabo vietējo kopienu dzīves kvalitāti. Programmas ietvaros 2013. gada janvārī būs 
iespējams iesniegt savus pieteikumus konkursam, kurā līdz pat 15 konkursa uzvarētājiem ar inovatīvām un 
oriģinālām idejām tiks piešķirti l īdz 5000 LVL sava uzņēmuma radīšanai un attīstīšanai. No 2013. gada 1. 
līdz 11. janvārim ikviens interesents varēs pieteikt savu ideju un piedalīties konkursā, iepriekš iepazīstoties 
ar konkursa nolikumu un izpildot pieteikuma anketu programmas „Brigāde” mājaslapā www.brigade.lv  
 

Izsludina konkursu radošo industriju sadarbības projektu atbalstam Ziemeļu 
Dimensijas reģionā 
 
Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība piedāvā iespēju no šī gada 15.decembra līdz nākamā gada 
23.janvārim iesniegt projektu pieteikumus programmas “Kultūras un radošo industriju 
platformas” konkurs ā. Tas sniegs iespēju Latvijai un cit ām Ziemeļu Dimensijas valstīm pretendēt 
uz finansējumu, lai stiprin ātu sadarbību radošo industriju sektorā un veicinātu šo valstu 
ekonomisko izaugsmi. 
 
Programmas “Kultūras un radošo industriju platformas” mērķis ir stiprināt kultūras un radošo industriju 
sektoru Ziemeļu Dimensijas valstīs, atbalstīt sadarbības iespējas, radīt labvēlīgus apstākļus starptautiskā 
tirgū šīs nozares produktiem, popularizēt nozari, programmas ietvaros atbalstot kultūras un radošo 
industriju projektus, kas šajā reģionā uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Projektu aktivitātes veicinās 
starptautisku biznesa tīklu un dažādas sadarbības formas, sniedzot iespēju radīt kopīgus kultūras un radošo 
industriju produktus un iniciatīvas.  
 
Projektus konkursā aicinātas iesniegt institūcijas un organizācijas, kas darbojas kultūras un radošo 
industriju sektorā. Projektu pieteikšana jāveic elektroniski Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības mājas 
lapā no 2012.gada 15.decembra līdz 2013.gada 23.janvārim . Projektu īstenošanas laiks - līdz nākamā 
gada decembrim. Sīkāka informācija - http://ndpculture.org/blog/ndpc-launches-a-funding-program-for-
cultural-and-creative-industries-platforms-in-the-nd-area  
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Kultūrpolitika 
 
KM un Kult ūras alianses sadarbības ieguvums – nepastarpināta komunikācija un 
kopā paveikti darbi 
 
Galvenais ieguvums, šogad iedibinot jaunu sadarbības modeli starp Kultūras ministriju (KM) un 
Kult ūras aliansi (KA), bijusi iespēja regulāri un nepastarpināti diskut ēt, veicinot efektīvu 
inform ācijas apmaiņu un meklējot atbilstošāko risinājumu nozares izaicinājumiem. 
 
Kā būtiskākos kopā paveiktos darbus puses uzskata kultūras nozares prioritāšu definēšanu Nacionālajā 
attīstības plānā, finansējuma pieaugumu Valsts Kultūrkapitāla fondam, kā arī uzsākto darbu pie nozaru 
stratēģiju izstrādes, lai nodrošinātu tām veiksmīgāku finansējuma piesaisti nākotnē.  
 
„Ministrijai un Kultūras aliansei apvienojot spēkus, kultūras nozare šogad kļuva pamanāmāka, cīnoties par 
kultūras nozares vietu un ietekmi pārējo nozaru kontekstā. Tas būtībā ir unikāls sadarbības modelis, 
komunikācijas tilts starp nozari un atbildīgo ministriju, kas, iespējams, var sekmīgi darboties arī citās 
nozarēs,’’ secina Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese. 
 
Savukārt kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende norāda, ka dialoga ceļš, no vienas puses, ir 
visnepateicīgākais, jo prasa laiku un pacietību, toleranci, spēju iejusties otra ādā. Tomēr, no otras puses, 
tas ir vienīgais iespējamais ceļš, ja mērķis visām pusēm ir viens – nodrošināt nozares sekmīgu attīstību 
nākotnē, jo tieši dažādā izpratne un zināšanas ir faktors, kas palīdz sasniegt nosprausto mērķi. Sīkāka 
informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3001  
 
 
Aicina parakstīt NVO un MK memorandu  
 
2013. gada 9. janvārī tiks parakstīts nākamā gada NVO un MK Memorands. Memoranda mērķis ir sekmēt 
efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, tādejādi veicinot 
demokrātiskas valsts pamatelementa - pilsoniskās sabiedrības attīstību. Dokumenta parakstīšana ir atvērta. 
Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem (9. 
janvārī), aicinām pieteikt savus pilnvarotos pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto organizāciju, 
pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adresi: Brīvības bulv.36, Rīga, LV 1520. Sīkāka informācija pa tālr. 
67082929 vai e-pastu: Gunta.Freimane@mk.gov.lv  
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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 –  
http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/?tl_id=2736&tls_id=304 
 
 
„R ītdienas līdera” simpozijs Šveicē 

Jau 43. reizi no 2.-3. maija Šveices Universitātē notiks Sv. Gallena simpozijs. Tas ir studentu simpozijs, 
kurā piedalās studenti, kuri ir gatavi ideju apmaiņai ar mūsdienu pasaules līderiem par aktuāliem 
ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem. Ja vēlies piedalīties šajā simpozijā, Tev līdz 2013. gada 1. 
februārim ir jāiesniedz eseja par kādu no dotajām simpozija tēmām. Visus darbus vērtēs neatkarīga žūrija, 
kas sastāv no profesoriem, uzņēmumu vadītājiem un politiķiem. Tikai 100 labākie ideju autori tiks 
uzaicināti uz simpoziju. Sīkāka informācija - http://www.stgallen-symposium.org/  

 
Fotokonkurss „Ko zinātne nozīmē Tev?” 
 
Tev ir lieliska iespēja fotogrāfij ā izteikt atbildi uz jautājumu „Ko zinātne nozīmē Tev?”, konkursā var 
piedalīties komandas, ko veido trīs dalībnieki vecumā no 13 – 18 gadiem. Dalībniekiem jābūt Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem. Par fotogrāfij ām varēs nobalsot tiešsaistē katru mēnesi, sākot no 2012. gada 
decembra līdz 2013. gada maijam. Šajā laikā tiks noteikta arī konkursa uzvarētājkomanda. 6 mēnešu 
uzvarētāji piedalīsies noslēguma balsojumā 2013. gada jūnijā, kad tiks noteikti 3 galvenie konkursa 
uzvarētāji. Balvā Tevi gaida ceļojums uz Prāgu un Ispru. 
 
Foto iesniegšanas termiņš: katra mēneša 15. datums – laikposmā līdz pat 2013. gada maijam. 
Sīkāka informācija -  http://science-girl-thing.eu/en/contest 
 
 
Seminārs par sociālo iekļaušanu Eiropas Brīvprātīgajā darbā 
 
Jauniešu līderi tiek aicināti pieteikties dalībai starptautiskā kontaktu veidošanas seminārā "Starting Blocks 
for Inclusion - CMS for EVS" - par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām sporta un sociālās iekļaušanas 
jomā. Pieteikšanās līdz 21. janvārim. 

Seminārs notiks 2013. gada 18. – 23. martā  Lielbritānijā. 
Organizators: Britu Padome (programmas „Jaunatne darbībā” Lielbrit ānijas Nacionālā aģentūra) 
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Darba valoda: angļu 
L īdzfinansējums: 30 eiro 
 
Lai elektroniski aizpildītu pieteikšanās anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO resursu centra tīmekļa 
vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka 
informācija par semināru angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/starting-blocks-for-inclusion-cms-for-evs.3200/ 

 


