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Ziņu lapa Nr.3  

 

 

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 

 

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. 

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. 

 

 

Biedrība „Haritas” projekta „Common Stories of Europe” ietvaros viesojās Portugālē 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” pārstāvji laikā no 18.-22.septembrim viesojās 

Portugāles pilsētā Paços de Ferreira Grundtvig projekta „Common Stories of Europe” ietvaros.  

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. 

Vairāk informācijas par projekta tikšanos Portugālē varēsiet lasīt nākošajā ziņu lapā! 

Sīkāka informācija par projektu - https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/.   

 

 

 

 

 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/19/turpinam-piedavat-bezmaksas-konsultacijas-vidzemes-nvo/biedriba.haritas@gmail.com
https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/
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Finanšu piesaiste 

 

Notiks informatīvi semināri par finansējuma saņemšanu kultūras mantojuma 

saglabāšanai un kultūras apmaiņai 

Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma 

saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” 

un neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”. Lai informētu potenciālos projektu 

iesniegumu iesniedzējus par finansējuma saņemšanas iespējām, KM organizē informatīvos 

seminārus par projekta iesnieguma sagatavošanu. 

Informatīvais seminārs „Grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta iesnieguma 

sagatavošana” notiks 22. oktobrī, plkst. 13:00, ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 1. stāva zālē. 

Savukārt 23. oktobrī, plkst. 13:00, ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 1.stāva zālē būs iespēja apmeklēt 

informatīvo semināru „Grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” projekta iesnieguma sagatavošana”. 

  

Interesenti var pieteikties semināriem līdz šā gada 18. oktobrim (ieskaitot), aizpildot anketu, kuru var 

lejupielādēt KM vietnē „EEA Grants Culture” sadaļā „Pieteikties” (http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-

culture/pieteikties.html), un nosūtot veidlapu uz sadaļā norādīto e-pastu. 

Grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” mērķis ir kultūras mantojuma objektu restaurācija un 

saglabāšana, veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, sekmējot ekonomisko 

aktivitāti attiecīgajās teritorijās. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts iestādes (ne 

komercsabiedrības), kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir arhitektūras piemineklis, kā arī pašvaldības, 

pašvaldības iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā ir 

arhitektūras piemineklis. Grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros pieejamais 

programmas līdzfinansējums ir 1 287 928 EUR. Pieejamais programmas līdzfinansējums vienam 

projektam ir no 50 000 EUR līdz 250 000 EUR. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - no 2013. 

gada 16. septembra līdz 2013. gada 6. decembrim. 

Savukārt grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” mērķis ir sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras 

pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs un Latvijā, veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu un 

produktu starptautisku apriti. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts kultūras institūcijas, 

pašvaldības vai pašvaldības iestādes (ne komercsabiedrības), kā arī biedrības vai nodibinājumi, kuru 

pamatdarbības joma ir kultūra. Grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” ietvaros Norvēģijas, Lihtenšteinas vai 

Islandes projekta partnera piesaiste ir obligāts nosacījums projekta īstenošanā. Grantu shēmas „Kultūras 

apmaiņa” ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 589 929 EUR. Pieejamais programmas 

līdzfinansējums vienam projektam ir no 25 000 EUR līdz 100 000 EUR. Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš - no 2013. gada 16. septembra līdz 2013. gada 20.decembrim. 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3781. 

 

http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/pieteikties.html
http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/pieteikties.html
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3781
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KM izsludina konkursu „Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu „Cite 

Internationale des Arts” Parīzē” 

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu „Cite 

Internationale des Arts” Parīzē”. Radošā darbnīca dod iespēju radoši strādāt, iepazīties, komunicēt 

un veidot sadarbību ar rezidencē strādājošiem citu valstu māksliniekiem, iepazīt aktīvo Parīzes 

kultūras dzīvi, un, atgriežoties Latvijā, būtiski bagātināt mūsu kultūras telpu.  

Līdz šim radošajā darbnīcā Parīzē ir strādājuši vairāk nekā 100 Latvijas mākslinieki, mākslas zinātnieki, 

mūziķi un citi radoši kultūras profesionāļi.  

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2013.g. 7.oktobrim plkst. 17:00, Kultūras ministrijā Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļā, 2.stāvā, 21.kabinetā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, darba laikā no 

pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:30 līdz 17:00, vai nosūtot to pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 

11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2013.g. 7.oktobris). 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3773.  

 

Notiks konkurss valsts līdzfinansējuma saņemšanai ES programmu "Kultūra" un 

"Eiropa pilsoņiem" ietvaros 

Kultūras ministrija izsludina valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa otro kārtu Eiropas 

Savienības (ES) programmu "Kultūra" un "Eiropa pilsoņiem" aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas 

pasākumi” ietvaros atbalstītajiem projektiem. Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un 

institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts. Pieejamais valsts budžeta 

līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 15 665 latu. 

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši 

atbalstu ES programmas „Kultūra” (2007–2013) projektu konkursā. Šīs programmas mērķis ir sekmēt 

kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu 

starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu. Uz atbalstu konkursa kārtībā var pretendēt Latvijas 

kultūras organizācijas un institūcijas, kuru projekti atbalstīti ES programmas „Kultūra” dažāda veida 

sadarbības projektu vai daiļliteratūras tulkošanas projektu konkursos. 

 

Uz līdzfinansējumu var pretendēt arī ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2007–2013) aktivitātes „Aktīvi 

Eiropas piemiņas pasākumi” projekti. Aktivitātes mērķis ir informēt un skaidrot par nacisma un staļinisma 

režīmu traģiskajām sekām, īpaši par šiem jautājumiem informējot jaunāko paaudžu Eiropas iedzīvotājus. 

Uz atbalstu var pretendēt projekti, kuri atbalstīti ES programmas „Eiropa pilsoņiem” nacisma vai 

staļinisma režīmu upuru piemiņas projektu konkursā. Pretendentu vidū var būt nevalstiskās organizācijas, 

arhīvi, muzeji, pašvaldības, izglītības un pētniecības iestādes un citi interesenti.  

Projekta pieteikums un tā pielikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, 21.kab., Rīgā, LV–1364 līdz šā gada 30. septembrim plkst. 17:00. 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3763.  

 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3773
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3763
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Atbalsts īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 2.oktobrim 

iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai.  

Īstermiņa sadarbība: 

 finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam, 

 maksimālā projekta summa ir € 25 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta 

izdevumiem, 

 pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta 

budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts, 

 labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju 

pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai. 

Ilgtermiņa sadarbība: 

 finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 gadiem, 

 maksimālā projekta summa ir € 150 000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta 

izdevumiem, 

 pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 50% no projekta 

budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts. 

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. Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas, kas 

darbojas mākslas un kultūras jomā. 

Sīkāka informācija - http://www.esfinanses.lv/lv/r/sakums/15682_atbalsts-istermina-un-ilgtermina-

sadarbibas-tiklu-veidosanai-kulturas-joma  

 

Kultūrpolitika 

Interesē kultūrpolitika? Šeit lielisks avots, lai salīdzinātu kultūrpolitikas Eiropā - 

http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php.  
 

 

Kultūra, nauda un politika – raksts, ko vērts izlasīt! 

 
„Laiks, "kad valdībā notiek cīņas par budžetu", ir īstais brīdis, lai pavērotu, kādus argumentus izmanto 

kultūras darbinieki, pamatojot lielākas naudas piešķiršanas nepieciešamību kultūrai. "Budžeta laiku" šoreiz 

iezīmē trīs visai lieli uzliesmojumi kultūras publiskajā laukā: 40 un 3 miljonu lieta; Žagara un Jaunzemes-

Grendes ķīviņš; autorhonorāru un sociālā nodokļa diskusija.” 

 

Visu rakstu lasīt šeit - http://satori.lv/raksts/6186/Janis_Daugavietis/Cinas_kulturas_druva.  

 

http://www.esfinanses.lv/lv/r/sakums/15682_atbalsts-istermina-un-ilgtermina-sadarbibas-tiklu-veidosanai-kulturas-joma
http://www.esfinanses.lv/lv/r/sakums/15682_atbalsts-istermina-un-ilgtermina-sadarbibas-tiklu-veidosanai-kulturas-joma
http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php
http://satori.lv/raksts/6186/Janis_Daugavietis/Cinas_kulturas_druva
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Premjers prasa VL-TB/LNNK izvirzīt jaunu kultūras ministra amata kandidātu 

Ministru prezidents norādīja, ka kultūras nozarē bija izveidojies nopietns konflikts starp ministri un daļu 

nozares. Viņš aicinājis ministri rast konfliktam risinājumu, taču ministre saslimusi, tad pārstājusi slimot un 

vēlāk konfliktu nevis mazinājusi, bet gan saasinājusi. 

Dombrovskis norādīja, ka šis nav pirmais ministres konflikts. "Diemžēl mēs redzam, ka šādi gadījumi 

atkārtojas un dialogs ar nozari nevedas," teica premjers. 

Vienlaikus Dombrovskis norādīja, ka valdības darbs būtu jāstiprina, ne tikai domājot par Kultūras 

ministriju, bet kopumā. 

Sīkāka informācija - http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=390620:premjers-

prass-kultras-ministres-demisiju&Itemid=436.  

 

Jauniešiem 

 

Izsludina konkursu skolēniem un jauniešiem „Cits eksperiments” 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu izsludina konkursu „Cits eksperiments”, 

kurā aicina piedalīties skolēnus un jauniešus no 15 līdz 19 gadu vecumam. Konkursā individuāli vai 

kopā ar draugiem, klasesbiedriem vai domubiedriem aicina veidot audiovizuālus darbus, kuros 

dokumentēts pozitīva rakstura eksperiments jauniešu dzīvē.  

Konkursu organizē, lai dažādotu jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, dodot iespēju radoši 

izpausties un pašapliecināties pozitīvā veidā bez atkarību izraisošām vielām. Konkursa darbā ir 

nepieciešams atainot aktivitātes, kuras veicot jaunieši iegūst tikai pozitīvas emocijas un pozitīvu pieredzi, 

neizmantojot apreibinošas, atkarību izraisošas vielas.  

Videomateriāla tapšanas procesā konkursa dalībniekiem ir iespēja apmeklēt video, režijas un montāžas 

meistarklases, kur pieredzējušu speciālistu vadībā varēs iepazīt dažādas audiovizuālo materiālu tapšanas 

metodes ar jauniešiem pieejamiem tehniskiem līdzekļiem. Pieteikties meistarklasei, kā arī noskaidrot 

jautājumus par piedalīšanos konkursā iespējams līdz 27.septembrim, zvanot Rīgas domes Labklājības 

departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenajai 

speciālistei Katerinai Žigai  pa tālruni 67037318. 

Savukārt konkursa darbi jāiesniedz no 14. oktobra līdz 15. novembrim. 

Sīkāka informācija - http://www.iksd.riga.lv/public/55960.html.  

 

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=390620:premjers-prass-kultras-ministres-demisiju&Itemid=436
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=390620:premjers-prass-kultras-ministres-demisiju&Itemid=436
http://www.iksd.riga.lv/public/55960.html
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Aicina piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Pašpārvalde tuvplānā” Vidzemes 

reģiona skolēnu pašpārvaldes pārstāvjus un to konsultantus 

"Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra" turpina organizēt bezmaksas apmācības un šoreiz 

tās domātas Vidzemes reģiona skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem un to konsultantiem. Apmācības 

norises laiks un vieta: 2013. gada 30. oktobris - 1. novembris, viesu nams „Ezernieki”, Līgatnes 

novads.  

 Apmācību mērķis ir veidot izpratni par skolēnu pašpārvaldi kā nozīmīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju skolā. 

Apmācību uzdevumi ir veicināt izpratni par skolēnu pašpārvaldes būtību un lomu – kāpēc tā ir 

nepieciešama; apzināties skolas identitātes nozīmi skolēnu pašpārvaldes darbā; pilnveidot skolēnu 

pašpārvaldes pārstāvju un to konsultantu sadarbības prasmes; attīstīt skolēnu pašpārvalžu pieredzes 

apmaiņu un sadarbības iespējas līdzdalības kontekstā; apzināt un attīstīt idejas, kā rosināt citus skolēnus 

aktīvi līdzdarboties skolas dzīves organizēšanā.  

Ieguvumi no dalības apmācībās: 

           Iepazīsieties un dalīsieties pieredzē ar citu skolu pašpārvaldes dalībniekiem un to konsultantiem no 

Vidzemes reģiona; 

           Pilnveidosiet prasmes strādāt komandā; 

           Stiprināsiet savas pašpārvaldes darbu, lai veicinātu skolēnu aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē; 

           Gūsiet jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un idejas un attīstīsiet konkrētus „soļus”  skolēnu 

līdzdalības veicināšanai savā skolā; 

           Pavadīsiet trīs vērtīgas un interesantas dienas! 

Dalībnieku profils: Vidzemes reģiona vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji. 

No vienas izglītības iestādes apmācībās aicinām piedalīties attiecīgās skolēnu pašpārvaldes konsultantu 

(pedagogu) kopā ar 1-2 skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem vecumā no 14 gadiem, kas darbosies 

pašpārvaldē vēl vismaz līdz šī mācību gada beigām. Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki un dalībnieku 

atlasē tiks ņemtas vērā pretendentu sniegtās atbildes pieteikumu anketās, reģionālais pārklājums un skolu 

veidu dažādība. 

Piesakieties, aizpildot pieteikuma anketu līdz 2013. gada 14. oktobrim! Rezultāti tiks paziņoti visiem 

personīgi līdz 2013.gada 20. oktobrim.  

Sīkāka informācija - http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/141/.  

 

Interesanti 

Publicēta kultūras nevalstiskās organizācijas rokasgrāmata 

Biedrība “Culturelab” ir apkopojusi organizēto apmācību Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju 

vadītājiem materiālus, izdodot elektronisko “Kultūras NVO rokasgrāmatu”. 

Rokasgrāmatas tēmas ir izvēlētas, balstoties uz reālām nevalstisko organizāciju vajadzībām, tās izklāstot 

vienkāršā un viegli uztveramā veidā. 

http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/141/
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Galvenās atspoguļotās tēmas ir: 

- kultūras organizācijas vadība (kultūras organizācijas loma mūsdienās, stratēģiskā plānošana, 

komandas darbs un līdera loma, darbs ar brīvprātīgajiem); 

- kultūras pasākumu un projektu īstenošana (projektu plānošana un finansējuma piesaiste, kultūras 

pieejamības un auditorijas attīstība); 

- līdzdalība vietējās kultūrvides veidošanā (sociālā atbildība, argumenti kultūrai un līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā). 

Rokasgrāmtā ir papildināta ar uzdevumiem un ieteicamās papildus literatūras sarakstiem. Izdevuma autori 

– Ilona Asare, Baiba Tjarve, Agnese Hermane, Elīna Kalniņa. 

Izdevums ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta “Reģionālo 

kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” ietvaros. Par izdevuma saturu 

atbild biedrība “Culturelab”. 

Rokasgrāmata lejupielādējama pdf versijā Kulturas NVO ROKASGRAMATA vai apskatāma šeit. 

 

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  

 

Fonds aicina pieteikt pretendentus Sabiedrības vienotības balvai  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina pretendentu pieteikšanu Sabiedrības vienotības balvai. Balvas 

mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju un iecietību sabiedrībā, popularizējot atsevišķu personu vai 

organizāciju veikumu šajās jomās. 

Fonds aicina aktīvi iesūtīt pieteikumus par tiem labajiem cilvēkiem un organizācijām, ko pazīstat un kas 

ikdienā nesavtīgi strādā, lai sabiedrība kļūtu vienotāka, iecietīgāka un cilvēcīgāka. Šī ir iespēja sabiedrībai 

uzzināt par cilvēkiem, kas palīdz citiem justies piederīgiem mūsu straujo pārmaiņu skartajā sabiedrībā. 

Šogad balvas plānots pasniegt šādās nominācijās: galvenā balva - "Sabiedrības vienotības balva", un trīs 

veicināšanas balvas - "Par ieguldījumu iecietības veicināšanā", "Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā", 

un "Par radošu pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā". 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 14.oktobris. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/i89r.  

http://culturelablv.files.wordpress.com/2012/10/kulturas-nvo-rokasgramata1.pdf
http://issuu.com/ilonaasare/docs/kulturas_nvo_rokasgramata
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_jaunumi/?text_id=20333
http://ej.uz/i89r
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Saruna par NVO atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  

27.09.2013. plkst. 12.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV. Šoreiz pārraides tēma 

būs par nevalstiskā sektora atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, rehabilitācijas virzieniem un 

iespējām. Interaktīvā diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv. Projekta organizatori aicina 

visas ieinteresētās nevalstiskās organizācijas sūtīt ierosinājumus NVO TV (info@nvotv.lv), kādus aktuālos 

jautājumus un kādas tēmas būtu nepieciešams aktualizēt nākošajās pārraidēs. 

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

 

Meklē darbinieku! 

"Giuseppe Labita Consulenza & Formazione S.r.l." ir itāļu kompānija (www.labita.it),  kas dibināta 

ar mērķi piedāvāt īpašas, konkrētas un pastāvīgas konsultācijas uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt 

darbību pasaules tirgū, palīdzot tiem visos nepieciešamajos procesos.  

 

Pakalpojumi, kurus piedāvā un jomas, kurās darbojas:  

 Pētījumi un tirgus analīze; 

 Biznesa plānu sagatavošana; 

 Partnerattiecību attīstīšana un  mārketinga stratēģija; 

 Pārstāvniecība; 

 Imports-eksports; 

 Juridiskā un administratīvā palīdzība, atbalsts 

 

„Giuseppe Labita Consulenza & Formazione S.r.l.” vēlas attīstīt savu darbību un atvērt biroju arī Latvijā, 

Valmierā. Tādēļ tiek meklēts darbinieks – sekretārs/sabiedrisko attiecību speciālists.  

 

Prasības: 

 

 Teicamas latviešu, angļu un itāļu valodas zināšanas. 

 Pieredze sabiedrisko attiecību jomā un darbā ar vietējām iestādēm; 

 Zināšanas un pieredze, kas saistās ar biznesa attīstību Latvijā un Baltijas valstīs; 

 Grāmatvedības zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. 

 

CV angļu vai itāļu valodā ar fotogrāfiju, kā arī motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: latvia@labita.eu, vai arī 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai „Haritas” uz e-pastu: biedriba.haritas@gmail.com  

 

 

  

http://www.nvotv.lv/
http://www.nvotv.lv/lv/kontakti/
http://www.nvotv.lv/lv/
http://www.labita.it/
mailto:latvia@labita.eu
mailto:biedriba.haritas@gmail.com

