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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 

 

„Haritas” iesaistās Valmieras pilsētas svētku aktivitātēs 

 

10.augustā Valmieras pilsētas svētku ietvaros Vecpuišu parka jauniešu aktivitāšu organizēšanā 

iesaistījās arī Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”. Vecpuišu parkā aktivitātes 

norisinājās sadarbībā ar Valmieras jaunatnes centru „Vinda” un citām Valmieras jauniešu 

organizācijām.  

Biedrība „Haritas” valmieriešiem un svētku viesiem sniedza iespēju iesaistīties kopīgu gleznu veidošanā – 

„Valmieras svētku glezna” un „Valmieras zaļā glezna”. Lielākoties gleznu tapšanā iesaistījās bērni un 

jaunieši, tomēr bija arī pieaugušie un vecāka gadagājuma cilvēki, kuri vēlējās gleznā ielikt daļu no sevis. 

Kā stāstīja aktivitātes dalībnieki, gleznās viņi attēlojuši to, kā viņi redz Valmieru un kas viņiem saistās ar 

pilsētu un tās iedzīvotājiem. 

Pēc gleznu apstrādes un vienošanās par vietu gleznu izvietošanai apskatei, informēsim par iespēju apskatīt 

gleznas, lai, iespējams, Jūs varētu ieraudzīt arī savu krāsoto gleznas daļu šajā kopdarbā! 

Ja rodas vēlme saņemt fotogrāfijas no šī pasākuma, sūtiet ziņu e-pastā – biedriba.haritas@gmail.com. 

Fotogrāfijas apskatāmas arī biedrības Facebook lapā - https://www.facebook.com/pages/Vidzeme-Culture-

and-Art-Association-Haritas/ un Flickr galerijā -  http://www.flickr.com/photos/biedribaharitas/.   

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” 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. 

 

Konsultācijas 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” piedāvā bezmaksas konsultācijas Vidzemes 

NVO, kultūras institūcijām, pašdarbības kolektīviem un citiem interesentiem. Piedāvājam 

konsultācijas par NVO dibināšanu, sabiedriskā labuma statusu, grāmatvedības kārtošanu, finanšu 

piesaisti, sadarbības iespējām, sabiedriskajām attiecībām un publicitāti. 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/08/28/haritas-iesaistas-valmieras-pilsetas-svetku-aktivitates/biedriba.haritas@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Vidzeme-Culture-and-Art-Association-Haritas/
https://www.facebook.com/pages/Vidzeme-Culture-and-Art-Association-Haritas/
http://www.flickr.com/photos/biedribaharitas/sets/72157635278667815/
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Konsultācijām iespējams pieteikties, rakstot uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com vai telefoniski, zvanot 

biedrības „Haritas” valdes priekšsēdētājai Solveigai Boicovai – 28395899. 

Konsultācijas notiek projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī 

kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts. 

 

 

Finanšu piesaiste 

 

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.   

 

 

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://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/19/turpinam-piedavat-bezmaksas-konsultacijas-vidzemes-nvo/biedriba.haritas@gmail.com
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15657
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


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 

Izglītības attīstības centrs (IAC) izsludina skolu konkursu līdzdalībai projektā 

"Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā un sekmēt 

sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā 

kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot 

jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā. 

Sīkāka informācija - http://www.globalaizglitiba.lv/ 

 

 Dzimuma līdztiesības projekti Ziemeļvalstīs  

“The Nordic Ministers for Gender Equality” vēlas veicināt Ziemeļvalstu sadarbību dzimumu līdztiesības 

jomā. Pieteiktajā projektā ir jābūt iesaistītām vismaz trīs Ziemeļvalstīm, tās var būt arī Farēru salas, 

Grenlande un Ālandu salas. Dzimumu līdztiesību veicinošu projektu finansējumu ir iespēja iegūt tām 

organizācijām, kurām ir sadarbības partneri Ziemeļvalstīs, jo Ziemeļvalsts ir vadošā projekta valsts, bet kā 

sadarbības partneri var būt Igaunija, Latvija un Lietuva, kā arī Ziemeļrietumu Krievija. Pieteikšanās 

termiņš ir līdz 15. septembrim. 

Sīkāka informācija - http://www.nikk.no/en/calls-for-applications/apply-for-fundings/  

 

Kultūrpolitika 

 

Notiek diskusijas par Latvijas prezidentūras prioritātēm kultūras nozarē 

 

29.augustā, Kultūras ministrijā (KM) uz kopīgu sanāksmi tika aicināti KM struktūrvienību un tās 

padotībā esošo iestāžu pārstāvji, lai, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības 

(ES) Padomē 2015.gada 1.pusē, diskutētu par Latvijas prioritātēm kultūras nozarē. 

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Kultūras informācijas sistēmu centra, 

Nacionālā Kino centra, Latvijas Nacionālā arhīva, kā arī no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. 

Diskusijas laikā kā iespējamā Latvijas prioritāte kultūras nozarē tika izvirzīta „kultūras pieejamība”, kas 

tika skatīta no dažādu nozaru aspektiem gan reģionālā, gan nacionālā un ES līmenī. Diskusijas dalībnieki 

dalījās pieredzē, kopīgi meklējot virzienus, par kuriem būtu svarīgi diskutēt Latvijas prezidentūras laikā.  

Paredzams, ka diskusijas par kultūras prioritāti vēl turpināsies visu septembri, piesaistot plašāku nozares 

pārstāvju loku.  

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3682  

 

 

http://www.globalaizglitiba.lv/
http://www.nikk.no/en/calls-for-applications/apply-for-fundings/
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3682
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Jauniešiem 

 

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.  

 

 

Projekts jauno speciālistu reemgrācijas veicināšanai Baltijas valstīs 

Viena no šobrīd aktuālākajām problēmām Baltijas valstīs ir jauniešu emigrācija. Nodibinājums 

"Fonds Sabiedrībai" ar Eiropas Savienības programmas "Jaunatne Darbībā" (Youth in Action) 

finansiālo atbalstu, sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir sācis īstenot projektu 

"Go and Return" (Ej un atgriezies). Tā mērķis ir vērst Baltijas valstu iedzīvotāju uzmanību uz šo 

aktuālo problēmu. Šī projekta ietvaros tiks meklēti līdzekļi un iespējas jauno izglītoto profesionāļu 

reemigrācijas veicināšanai uz Baltijas valstīm. 

Projektā piedalīties tiek aicināti jaunieši līdz 30 gadu vecumam, kuri ir ieguvuši izglītību vai cita veida 

starptautisku pieredzi ārzemēs, bet tomēr nolēmuši atgriezties atpakaļ Latvijā. 

Pieteikumus līdz 1. septembrim rakstīt uz: ditaauzina@inbox.lv  

Sīkāka informācija - http://www.fondssabiedribai.lv/lv/jaunumi/jauns-projekts-jauno-specialistu-

reemigracijas-veicinasanai-baltijas-valstis-go-and-return 

 

ES mājā notiks seminārs „Jaunieti, vai Tu zini savas garantijas?” 

ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 5.septembrī no plkst. 15:00 līdz 17:00 notiks seminārs „Jaunieti, vai 

Tu zini savas garantijas?”, kurā būs iespējams uzzināt, kā Latvijā tiks realizēta Eiropas Komisijas 

iniciatīva jauniešu bezdarba mazināšanai. 

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un 

Nodarbinātības valsts aģentūras, kuri stāstīs par Latvijā esošajiem un plānotajiem atbalsta instrumentiem 

jauniešu nodarbinātības veicināšanai un bezdarba mazināšanai. 

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
mailto:ditaauzina@inbox.lv
http://www.fondssabiedribai.lv/lv/jaunumi/jauns-projekts-jauno-specialistu-reemigracijas-veicinasanai-baltijas-valstis-go-and-return
http://www.fondssabiedribai.lv/lv/jaunumi/jauns-projekts-jauno-specialistu-reemigracijas-veicinasanai-baltijas-valstis-go-and-return
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Pieteikties iespējams rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445. 

Sīkāka informācija - http://www.esmaja.lv/jauniesu-garantija/es-maja-notiks-seminars-jaunieti-vai-tu-zini-

savas-garantijas  

 

Interesanti 

Veidos Eiropas Sociālā fonda sasniegumu foto stāstu galeriju 

Lai veicinātu cilvēku izpratni par Eiropas Sociālā fonda nozīmi un ieguldījumu Latvijas izaugsmē, 

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments sadarbībā ar Sabiedrības 

integrācijas fondu uzsāk foto stāstu akciju „ESF – tev”. Akcijas laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir 

aicināts tīmekļa vietnēwww.draugiem.lv/VK_ESFprojekti ievietot fotogrāfiju ar tās aprakstu, kas 

pamato īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta nozīmi. 

Foto stāstu akcijā var piedalīties ikviens Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs. Lai piedalītos foto stāstu akcijā, 

tīmekļa vietnēwww.draugiem.lv/VK_ESFprojekti jāaugšupielādē viena fotogrāfija, kas attēlo Eiropas 

Sociālā fonda finansētā projekta aktivitātes vai rezultātus. Foto stāsti jāiesniedz no 2013. gada 15.augusta 

līdz 18.septembrim plkst.16.00. Balsot par foto stāstiem varēs līdz 25.septembrim plkst. 14:00. Foto 

stāstu akcijai īpaši aicinām iesniegt fotogrāfijas un stāstus no Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas 

fonda pārraudzītajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm, t.i. projektiem, kas stiprina nevalstisko 

organizāciju spējas piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanā, projektiem, kuru laikā radīti jauni 

pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie 

administratīvo šķēršļu mazināšanas uzņēmējdarbībā un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba 

devējiem un darba ņēmējiem u.c.  

Sīkāka informācija - http://www.esia.gov.lv/news/veidos-eiropas-sociala-fonda-sasniegumu-foto-stastu-

galeriju  

 

Iznācis jaunais 2013./2014.gada Grundtvig darbnīcu katalogs 

Eiropas Komisija publicējusi jauno 2013./2014.gada Grundtvig darbnīcu katalogu. Katalogs sniedz 

informāciju par darbnīcām, kas pieejamas no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.augustam. 

Katalogs paredzēts, lai palīdzētu potenciālajiem darbnīcu dalībniekiem - pieaugušo izglītotājiem, kuri 

darbojas lasīšanas un rakstīšanas prasmju pieaugušajiem mācīšanā,  izvēlēties viņus interesējošās darbnīcu 

tēmas.  

Sīkāka informācija - 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_jaunumi/?text_id=20333  

 

 

mailto:esmaja@esmaja.lv
http://www.esmaja.lv/jauniesu-garantija/es-maja-notiks-seminars-jaunieti-vai-tu-zini-savas-garantijas
http://www.esmaja.lv/jauniesu-garantija/es-maja-notiks-seminars-jaunieti-vai-tu-zini-savas-garantijas
http://comperio.us7.list-manage.com/track/click?u=dd100d2887fdf5f93775c93a2&id=cfa01565e6&e=52e5d0a983
http://comperio.us7.list-manage.com/track/click?u=dd100d2887fdf5f93775c93a2&id=2e41885753&e=52e5d0a983
http://comperio.us7.list-manage.com/track/click?u=dd100d2887fdf5f93775c93a2&id=e4b2d2c42b&e=52e5d0a983
http://www.esia.gov.lv/news/veidos-eiropas-sociala-fonda-sasniegumu-foto-stastu-galeriju
http://www.esia.gov.lv/news/veidos-eiropas-sociala-fonda-sasniegumu-foto-stastu-galeriju
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_jaunumi/?text_id=20333
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E-rokasgrāmata par līdzdalību caur Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 

Interesenti tiek aicināti iepazīties un arī praksē izmantot EKL sagatavoto rokasgrāmatu "Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja - Tavs ceļš uz ES institūcijām. Palīgs pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām pārstāvēt savas intereses ES līmenī un uzzināt par ES organizāciju viedokli darbam Latvijā" 

- http://ej.uz/EKL_EESK_Rokasgramata 

Rokasgrāmata sniedz ieskatu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) darbībā (praktiski un 

teorētiski), norādot iespējas, kā Latvijas NVO var iesaistīties lēmumu pieņemšanā ES līmenī, tieši caur 

EESK. Jūs varēsiet uzzināt, piemēram, kā notiek lēmumu pieņemšanas un atzinumu veidošanas process 

EESK; kas pārstāv Latviju Komitejā; ar kādiem jautājumiem EESK strādā; kā atrast sev interesējošo 

informāciju un pie kā griezties, ja rodas papildus jautājumi/idejas. 

Sīkāka informācija - http://www.eiropaskustiba.lv/iespejas/ 

 

Eiropas kultūras mantojuma dienas: 50 valstis piedāvā brīvi apmeklēt vēsturiskās 

vietas un objektus 

Visu septembri miljoniem cilvēku 50 valstīs varēs brīvi apmeklēt tūkstošiem ikdienā reti pieejamu 

vēsturisku vietu un kultūras objektu Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes kopīgās iniciatīvas — 

Eiropas kultūras mantojuma dienu — ietvaros. 2013. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas 

oficiāli tiks atklātas rīt, 30. augustā, Erevānā, Armēnijā, kura patlaban vada Eiropas Padomes 

Ministru komiteju. Šai pašā dienā tiks aktivizēta arī jauna interaktīva tīmekļa vietne, kurā būs 

atrodama sīka informācija par vietām un objektiem, kas pieejami plašākai sabiedrībai, kā arī 

informācija par īpašiem pasākumiem, kas katrā valstī risināsies kultūras mantojuma dienu ietvaros.  

Kā parasti, arī šāgada Eiropas kultūras mantojuma dienās būs iespējams apskatīt dažādus ļoti interesantus 

objektus un apmeklēt pasākumus, kas atdzīvina vēsturi. Piemēram, apmeklētāji Ziemeļīrijā būs aicināti 

iztēloties cīniņu viduslaikos, “sajūtot zobena un bruņu svara smagumu un ķiveres sejsega šķindoņu”. 

“Vara un slava” ir kultūras mantojuma dienu temats Nīderlandē, kur apmeklētāji varēs iepazīties ar 400 

gadus ilgo valsts vēsturi. “Tikšanās vietas” Zviedrijā ļaus izbaudīt emocionālu ceļojumu pa tikšanās un 

šķiršanās vietām gadsimtu gaitā, savukārt Šveicē kultūrvēsturisko mantojumu varēs iepazīt ar uguns, 

gaismas un spēka tēmas palīdzību.  

Sīkāka informācija - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-794_lv.htm  

http://ej.uz/EKL_EESK_Rokasgramata
http://www.eiropaskustiba.lv/iespejas/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-794_lv.htm

