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Ziņu lapa Nr.1  

 

 

Vidzemes NVO pārstāvjiem un citiem 
interesentiem! 

 
 

 

 

 

Organizācijas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts 
projekta "Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai" ietvaros.  
 
2013. gada projekta darba plāna īstenošanas kopējās izmaksas ir 9 273,03 LVL no kuriem 90% jeb 8 345,73 LVL ir EEZ 
finanšu instrumenta līdzfinansējums. 
 
Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas 
lapā http://www.sif.lv un http://www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.  
 
  

http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

 

Īstenos projektu kultūras tiesību un demokrātijas veicināšanai 
 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” uzsākusi projekta "Kultūra kā instruments 

demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai".  
 

Projekts tiks īstenots Vidzemes plānošanas reģionā, lai veicinātu kultūras kā instrumenta pielietošanu 

demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai. 

 

Galvenie projektā plānotie pasākumi 2013. gadā: 

 NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana; 

 Biedrības stratēģijas un darbības plāna izstrāde 2014. – 2018. gadam; 

 Materiālu „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana", „Demokrātiskā kultūra: tiesības uz kultūru un 

sabiedrības līdzdalība" un to ieviešanas semināru izstrāde; 

 Brīvprātīgā darba veicināšana, popularizēšana vietējā un starptautiskā līmenī; 

 Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte" paplašināšana un aktualizēšana; 

 Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrāde; 

 Sociālo kultūras projektu un iniciatīvu izstrāde un ieviešana; 

 Pilsoniskās līdzdalības ABC izstrāde; 

 Projekta publicitāte. 

 

Projekta rezultātā plānots veicināt informācijas apriti par NVO sektoru, uzlabot Vidzemes reģiona NVO 

kapacitāti un zināšanas, veicināt izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību, popularizēt brīvprātīgao 

darbu, izstrādāt informatīvos un analītiskos materiālus, kā arī ieviest virkni dažādu kultūras iniciatīvu un 

sociālos kultūras projektus. 

 

Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 

instrumenta ietvaros un Latvijas valsts.  

 

2013. gada projekta darba plāna īstenošanas kopējās izmaksas ir 9 273,03 LVL, no kuriem 90% jeb 

8 345,73 LVL ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.” 
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Starptautiskais stāstnieku festivāls Rumānijā 

 

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projekta „Eiropas kopīgie stāsti” ietvaros no 

24.līdz 28. jūlijam Rumānijas pilsētā Curtea de Arges norisinājās starptautiskais stāstnieku festivāls 

„Reiz sen senos laikos”. 

Tā laikā Rumānijas partneri Arges klostera parkā stāstīja pieredzes un vēsturiskos stāstus, iesaistīja 

vietējos iedzīvotājus stāstniecības aktivitātēs, kā arī prezentēja jauniešu-stāstnieku lieliski sagatavotu 

stāstu, kas atklāja ar klosteri saistītos stāstus. Festivāla dienās projekta dalībnieki apmeklēja arī Poenari 

cietoksni, kura vēsture cieši saistīta Drakulas jeb Vlada Tepes dzīvesstāstu. Šajā laikā tika stāstīti 

„Drakulas stāsti”, kuros skaidroja patieso grāfa dzīves stāstu un tā laika notikumus. Festivāla laikā 

dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt arī Vidraru ezeru, kura krastā projekta partneri iesaistījās radošajās 

darbnīcās „Stāstniecība caur krāsām” un uzlaboja savas komunikācijas prasmes un guva pieredzi stāstu 

veidošanā un prezentēšanā. 

 Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/30/starptautiskais-stastnieku-festivals-

rumanija/   

 

Projektu finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības programma “Grundtvig” un tas tiek īstenots 

apakšprogrammā “Mācību partnerības”. 

     
 

Noslēdzies projekts Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas 

veidošanā un īstenošanā 

Jūlijā noslēdzies projekts „Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un 

īstenošanā”, ko deviņus mēnešus realizēja biedrība Culturelab sadarbībā ar Vidzemes kultūras un 

mākslas biedrību Haritas. Projekta mērķis bija palielināt nevalstisko organizāciju līdzdalības 

kapacitāti kultūrpolitikas veidošanā un kultūras pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā. 

Projektā izstrādātie materiāli bez maksas pieejami interneta vidē ikvienam interesentam – interneta portālā 

„Kultūra un Attīstība” www.culturelab.com un www.haritas.lv . 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/30/starptautiskais-stastnieku-festivals-rumanija/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/30/starptautiskais-stastnieku-festivals-rumanija/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/01/nosledzies-projekts-regionalo-kulturas-nvo-aktiva-lidzdaliba-kulturpolitikas-veidosana-un-istenosana/www.culturelab.com
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/01/nosledzies-projekts-regionalo-kulturas-nvo-aktiva-lidzdaliba-kulturpolitikas-veidosana-un-istenosana/www.haritas.lv
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Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/01/nosledzies-projekts-regionalo-

kulturas-nvo-aktiva-lidzdaliba-kulturpolitikas-veidosana-un-istenosana/  

 

Projekta „Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” 92.07% 

finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību programmas apakšaktivitātes 

„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, ko administrē Valsts 

kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

 
 

 

Finanšu piesaiste 

 

Izsludināti kultūras projektu konkursi  

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 23. augustam pulksten 12.00 pieņem projektus kultūras projektu 

konkursā: Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, 

Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras nozarēs. Iespējams iesniegt arī 

starpdisciplinārus projektus. Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai 

juridiskas personas, kas atbilst konkursu nolikuma prasībām. 

Sīkāka informācija - http://www.vkkf.lv/#55.  

 

Eiropas Komisija aicina Eiropas līmeņa nevalstiskās organizācijas piedalīties 

projektu konkursā  

Eiropas Komisija aicina Eiropas līmeņa nevalstiskās organizācijas piedalīties projektu konkursā 

„Atbalsts NVO īstenotajām aktivitātēm ES līmenī” („Support to activities implemented by NGOs 

organised at European level”) Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 

programmas „PROGRESS 2007–2013” sadaļas „Pretdiskriminācija un dažādība” un sadaļas 

„Dzimumu līdztiesība” ietvaros. 

Projektu konkursā var pieteikties tikai nevalstiskās organizācijas, bezpeļņas organizācijas un neatkarīgās 

organizācijas, kas darbojas Eiropas līmenī. 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3576. 

 

 

 

 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/01/nosledzies-projekts-regionalo-kulturas-nvo-aktiva-lidzdaliba-kulturpolitikas-veidosana-un-istenosana/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/07/01/nosledzies-projekts-regionalo-kulturas-nvo-aktiva-lidzdaliba-kulturpolitikas-veidosana-un-istenosana/
http://www.vkkf.lv/#55
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3576
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Pēdējie projektu iesniegšanas termiņi ES programmā "Eiropa pilsoņiem" 2013. gadā 

ES programma "Eiropa pilsoņiem" (2007-2013) veicina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu un līdz ar to arī 

iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos Eiropas integrācijas procesos. Šīs 

programmas mērķis ir dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties kopīgās aktivitātēs, veidojot 

arvien saliedētāku Eiropu, izkopjot Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un 

kultūra.  

Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15657.  

 

Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu Centrs – Latvija rīko informatīvo semināru 

„“Eiropa pilsoņiem” programmas finansējuma apguves iespējas pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”” 
  
Laiks: 2013.gada 20.augusts. 

Norises vieta: “Eiropas Savienības mājā” Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Konferenču zālē, 2.stāvs. 

  

Semināra laikā būs iespēja uzzināt par ES programmu „Eiropa pilsoņiem”, par nākamo programmas darba 

periodu sākot no 2014.gada, kā pieteikties finansējumam, kā arī informāciju par pieteikšanās termiņiem 

vēl esošajiem 2013.gada uzsaukumiem. Semināra laikā darba grupās kopīgi ar moderatoriem būs iespēja 

izspēlēt projekta idejas sagatavošanu pieteikuma veidlapas aizpildīšanai.  

Pieteikšanās: līdz 18.augustam, sūtot informāciju par sevi (vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija, 

kontaktinformācija) uz e-pasta adresi: solis.tuvak@inbox.lv.  

 

Sīkāka informācija - http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=55.  

  

 

 

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā "Kultūra" 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, 

ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku 

mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu 

un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.   

No 7.augusta līdz 11.septembrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties 

radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. 

Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 

dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 

personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. 

Sīkāka informācija - http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-

programme-for-culture/mobility-support.  

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15657
mailto:solis.tuvak@inbox.lv
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=55
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support
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Kultūrpolitika 

 

Pētījums par sabiedrības līdzdalību kultūrpolitikas veidošanā reģionos 

„Būt tuvu lēmumu pieņemšanai – iesaistīties darba grupās, tikties ar deputātiem un ierēdņiem – ir 

viens no efektīvākajiem veidiem, kā nevalstiskajām organizācijām līdzdarboties kultūrpolitikas 

veidošanā. Tas attiecas ne vien uz kultūrpolitikas veidošanu valsts līmenī, bet arī uz reģionu, novadu 

un pilsētu līmeni.”  

 

Tā secināts biedrības “Culturelab” veiktajā pētījumā “Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem 

modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs” un 

ir ierosināti arī citi veidi, kā panākt, lai pašvaldības kultūras nozari uzskatītu par nozīmīgu vietējās 

attīstības resursu – pašvaldībās izveidot kultūras konsultatīvo padomi, izstrādāt vietējo kultūrpolitiku jeb 

kultūras stratēģiju, veikt kultūras ietekmes novērtējumu pašvaldībās un izveidot atklātu kultūras projektu 

finansēšanas konkursu.  

 

Sīkāka informācija  - http://ej.uz/7r8s.   

 

 

Dizaina attīstības veicināšanai izveidota Latvijas Dizaina padome 

 

Kultūras ministrijā (KM) uz savu pirmo sēdi ir sanākusi Latvijas Dizaina padome. Jaundibinātā 

padome ir ministrijas konsultatīvā institūcija, kuras izveidošanas mērķis ir, koordinējot nozares 

profesionāļu un valsts institūciju sadarbību dizaina nozares attīstībā, izmantot dizaina iespējas 

ekonomiskās izaugsmes, inovāciju un konkurētspējas veicināšanā, kas noteikts Nacionālā attīstības 

plāna prioritātēs. 

 

Latvijas Dizaina padomes sēdē notika diskusija par dizaina nozares stratēģiju 2014.-2020.gadam, kas ir 

izstrādāta, sadarbojoties nozares profesionāļiem kontekstā ar ministrijā topošajām kultūrpolitikas 

vadlīnijām „Radošā Latvija” 2014.-2020.gadam. 

 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3476.  

 

 

Jauniešiem 

 

Seminārs projektu iesniedzējiem ES programmā "Jaunatne darbībā" 

 
Vēlies īstenot jauniešu apmaiņas un/vai jauniešu iniciatīvas projektu? 

Tev ir vēlme izprast, kā pareizāk aizpildīt ES programmas "Jaunatne darbībā" projekta 

iesnieguma e-formu? Gatavojies izstrādāt un iesniegt  programmas "Jaunatne darbībā" projektu uz 

1. oktobra termiņu? 

 

 

http://ej.uz/7r8s
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3476
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Ja atbilde ir "jā", esi aicināts uz informatīvu semināru par jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektu e-

formu aizpildīšanu programmā „Jaunatne darbībā”! Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes 

darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne 

darbībā” uz 2013. gada 1. oktobra termiņu. Seminārs notiks 2013. gada 30. augustā Eiropas Savienības 

mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Pieteikšanās: līdz 26. augustam! 

 

Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15638_440.  

 

 

Erasmus Plus, What's the fuss? – Ziemeļvalstu un Baltijas partnerības veidošanas 

piedzīvojums 
Jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu vadītājiem – visiem tiem, kuriem ir pieredze īstenot 

projektus Eiropas Savienības (ES) programmā „Jaunatne darbībā” (2007-2013) un kuri vēlas darboties 

jaunajā programmā ERASMUS+, ir iespēja pieteikties partnerības veidošanas aktivitātei „Erasmus Plus, 

What's the fuss?”, kas notiks 2013. gada 1. - 5. decembrī Reikjavīkā, Īslandē. Pieteikšanās: līdz 06. 

septembrim! 

Partnerības veidošanas aktivitāte „Erasmus Plus, What's the fuss?” tiek organizēta, lai sniegtu zināšanas 

par programmu Erasmus+ un paaugstinātu kompetenci tiem jaunatnes darbiniekiem, kuri ir guvuši pieredzi 

ES programmā „Jaunatne darbībā” un kuri vēlas veiksmīgi sagatavoties jaunu projektu izstrādāšanai un 

iesniegšanai uz 2014. gada pirmo projektu iesniegšanas termiņu.  

Sīkāka informācija - http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/erasmus-plus-whats-fuss-ziemelvalstu-un-

baltijas-partneribas-veidosanas-piedzivojums.  

 

 

ES māja aicina uz semināru "Jaunieti, vai Tu zini savas garantijas?" 5. septembrī 
Visi interesenti tiek aicināti piedalīties seminārā, kas veltīts Eiropas Komisijas iniciatīvai "Jauniešu 

garantija" un kuras mērķis ir novērst augsto bezdarbu jauniešu vidū. Paredzēts, ka ikvienam 15-25 g.v. 

jaunietim tā dos iespēju 4 mēnešu laikā iegūt vai nu darbu, vai apmācību piedāvājumu, vai arī praksi. 

Seminārs notiks 5. septembrī no plkst. 15:00-17:00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. 

Pieteikšanās semināram pa e-pastu esmaja@esmaja.lv vai 67085445.  

Sīkāka informācija – www.esmaja.lv.  

 

Interesanti 

 

Bezmaksas juridiskās konsultācijas vides tiesību jautājumos 
 
Biedrība „BALTA DABA” piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas biedrībām vides tiesību jautājumos. 

Konsultācijas pieejamas darba dienās iepriekš sazinoties. Kontakti: Ģirts Baranovskis, tel.nr. 26141259, e-

pasts: dababalta@gmail.com  

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15638_440
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/erasmus-plus-whats-fuss-ziemelvalstu-un-baltijas-partneribas-veidosanas-piedzivojums
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/erasmus-plus-whats-fuss-ziemelvalstu-un-baltijas-partneribas-veidosanas-piedzivojums
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aesmaja%40esmaja.lv
http://www.esmaja.lv/
mailto:dababalta@gmail.com
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Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” (EKL) meklē papildspēku darbā ar informāciju 

un projektiem 

EKL piedāvā: 

 Pusslodzes līdz pilnas slodzes darbu projekta/u ietvaros (atkarībā no potenciālā darbinieka 

iespējām un/vai pieejamiem projektiem ilgtermiņā); 

 Interesantu un izaicinājumiem bagātu darbu, veicinot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

vienā no vadošām biedrībām politikas jomā Latvijā; 

 Iespēju strādāt ar dažādiem augsta līmeņa partneriem Latvijā un starptautiski, t.sk. darbs projektā ar 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES Padomē 

2015. gadā u.c. 

Sīkāka informācija - http://www.vidzeme.lv//lv/jaunumi2/5/126783/.  

 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/5/126783/

