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Ziņu lapa Nr.4 

 

 

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.  
 
 
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 

 

Aicinām piedalīties seminārā par kultūras stratēģijas izstrādi 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” 2013.gada 29.oktobrī rīko semināru “Kultūras 

stratēģijas izstrāde”. 

Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar dažādiem kultūras plānu un stratēģiju veidiem, kultūras stratēģijas 

rakstīšanas fāzēm un stratēģijas pamatsastāvdaļām. Tiks pārrunāta kultūras attīstības plānošana Latvijā – 

līdzšinējā pašvaldību pieredze un diskutēts par iedzīvotāju un dažādu sabiedrības grupu, nevalstisko 

organizāciju iesaistīšana kultūras attīstības plānu izstrādē. 

Seminārs notiks Valmieras kultūras centrā, 29.oktobrī no plkst.10.00 – 17.00.  

Seminārā aicināti piedalīties kultūras institūciju un kultūras NVO pārstāvji, kā arī citi interesenti.  

Dalībnieku skaits ir ļoti ierobežots, priekšroka tiks dota tiem interesentiem, kas ātrāk pieteiks savu 

dalību seminārā! 

Pieteikšanās semināram līdz 2013.gada 21.oktobrim nosūtot e-pastu ar savu vārdu, uzvārdu, tālruņa 

numuru un pārstāvētās organizācijas nosaukumu uz biedriba.haritas@gmail.com.  

Sīkāka informācija un semināra programma - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/aicinam-

piedalities-seminara-par-kulturas-strategijas-izstradi/  

 

Aicinām piedalīties seminārā par kultūras plānošanu 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” 2013.gada 6.novembrī rīko semināru “Plānošanas 

dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras kartēšanas un kultūras 

indikatoru loma”. 

Seminārs notiks Valmieras kultūras centrā, 6.novembrī no plkst.10.00 – 17.00. Seminārā aicināti 

piedalīties kultūras institūciju un kultūras NVO pārstāvji, kā arī citi interesenti. Dalībnieku skaits ir 

ierobežots. 

Pieteikšanās semināram līdz 2013.gada 1.novembrim nosūtot e-pastu ar savu vārdu, uzvārdu, tālruņa 

numuru un pārstāvētās organizācijas nosaukumu uz biedriba.haritas@gmail.com.  

Sīkāka informācija un semināra programma - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/15/aicinam-

piedalities-seminara-par-kulturas-planosanu/   

Semināri tiek organizēti projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un 

kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros. Organizācijas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts. 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-strategijas-izstradi/biedriba.haritas@gmail.com
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-strategijas-izstradi/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-strategijas-izstradi/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-strategijas-izstradi/biedriba.haritas@gmail.com
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/15/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-planosanu/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/15/aicinam-piedalities-seminara-par-kulturas-planosanu/
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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.  

 

 

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. 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.  

 

Norisinājies projekta atklāšanas pasākums „Sarunas par kultūru Vidzemē pie tējas 

un pankūkām” 

27.septembrī traktierī-picērijā „Liepziedi un Rozmarīns” Vidzemes kultūras un mākslas biedrība 

„Haritas” organizēja projekta atklāšanas pasākumu „Sarunas par kultūru Vidzemē pie tējas un 

pankūkām”. 

Pasākumā pie tases tējas bija iespējams uzzināt vairāk par biedrības “Haritas” darbību, pie pankūku šķīvja 

viesi tika iepazīstināti ar projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī 

kultūras tiesību īstenošanai” galvenajām plānotajām aktivitātēm un rezultātiem un piedevās tika pasniegts 

ievārījums un diskusijas par tēmu “Kultūra kā nozīmīgs vietējās attīstības resurss”. 

Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/norisinajies-projekta-atklasanas-

pasakums-sarunas-par-kulturu-vidzeme-pie-tejas-un-pankukam/ 

 

Karjeras nedēļas ietvaros “Haritas” kopā ar citām jauniešu organizācijām iepazīstina 

Valmieras jauniešus ar biedrības darbību un iespējām līdzdarboties 

http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/19/turpinam-piedavat-bezmaksas-konsultacijas-vidzemes-nvo/biedriba.haritas@gmail.com
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/norisinajies-projekta-atklasanas-pasakums-sarunas-par-kulturu-vidzeme-pie-tejas-un-pankukam/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/01/norisinajies-projekta-atklasanas-pasakums-sarunas-par-kulturu-vidzeme-pie-tejas-un-pankukam/
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No 7.-13.oktobrim Valmierā tika organizēta Karjeras nedēļa 2013 „Es būšu…Vai zini, kas būsi 

Tu?”.  Tās ietvaros 7.oktobrī plkst. 17:00 Valmieras tirdzniecības centrā „Valleta” tika atklāta 

izstāde par brīvā laika pavadīšanas iespējām Valmieras izglītības iestādēs un apmeklētājiem bija 

iespēja klātienē iepazīties arī ar Valmieras aktīvākajām jauniešu organizācijām/apvienībām: 

Vidzemes mākslas un kultūras biedrību „Haritas”, Valmieras Jauniešu domi, Sarkanā Krusta 

Jaunatnes Valmieras nodaļu, AIESEC Valmieras komiteju un VNF Jauniešu ideju laboratoriju. 

Jauniešu organizāciju pēcpusdiena tiek rīkota ar mērķi iepazīstināt jauniešus un citus interesentus ar savas 

organizācijas darbību un parādītu to, ka Valmierā jauniešiem ir dažādas iespējas kā kvalitatīvi pavadīt savu 

brīvo laiku arī ārpus savas izglītības iestādes. 

Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/09/karjeras-nedelas-ietvaros-haritas-

kopa-ar-citam-jauniesu-organizacijam-iepazistina-valmieras-jauniesus-ar-biedribas-darbibu-un-iespejam-

lidzdarboties/ 

 

 Vidzemes NVO jaunumi 

  Tevi interesē vides aizsardzība?  

 Tevi priecē tīrs gaiss, ūdens, pļavas un mežs?  

 Tev patīk atrasties pie dabas un gūt no tās enerģiju, prieku un patiesu 

baudījumu?  

 
Tad biedrība „BALTA DABA” ir domāta tieši Tev! Esam dibināti ar mērķi veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas 

un kultūras vērtību saglabāšanā un atjaunošanā, kā arī lai atbalstītu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē. Mūsu biedri ir vecumā no 16 līdz 28 gadiem. Sākot no šīs vasaras, 

atrodamies Valmierā, tāpēc meklējam valmieriešus un jauniešus no Valmieras apkārtnes, kam rūp daba un ar to 

saistītais!  

Šobrīd biedrība visvairāk koncentrē savus resursus uz Latvijas garākās upes – Gaujas aizsardzību. Esam īstenojuši 

un turpinām īstenot projektus, kas padara Gaujas straumes dabiskākas un apkārtni sakoptāku!  

Mūsu galvenās aktivitātes – talkas, pārgājieni, ekskursijas, apmācību semināri, laivu braucieni, jauniešu iesaistīšana 

vides aktivitātēs, dalība vides politikas un normatīvo aktu izstrādē, biedrības jauniešu izglītošana vides jautājumos. 

Mēs esam par to, lai notiktu plašāka sabiedrības (īpaši jauniešu) līdzdalība un Vidzemē būtu ilgtspējīga un dabiska 

vide.  

„BALTA DABA” ir starptautiskas Eiropas jauniešu vides organizācijas „Youth and Environment Europe (YEE)” 

biedrs. Organizācija centrējas Čehijā, taču dažādi projekti notiek visur Eiropā, tā kā visas iespējas arī Tev!  

Sazinies ar mums, piedalies! Tikai kopā mēs varam šo zemi padarīt skaistāku un dabiskāku nekā tā jau ir! Seko 

mums Twitter @BaltaDaba, Facebook, meklējot BALTA DABA, vai vienkārši raksti mums uz e-pastu 

dababalta@gmail.com, ja vēlies piedalīties „BALTAS DABAS” aktivitātēs, darboties biedrībā, pašam prātā kāda 

vides iniciatīva, vai padomā kāds, kam tas varētu būt aktuāli. Vairāk info meklē sociālajos tīklos un mājas lapā 

www.baltadaba.lv! 

 

BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS VIDES TIESĪBU JAUTĀJUMOS 

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

jautājumos.  

http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/09/karjeras-nedelas-ietvaros-haritas-kopa-ar-citam-jauniesu-organizacijam-iepazistina-valmieras-jauniesus-ar-biedribas-darbibu-un-iespejam-lidzdarboties/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/09/karjeras-nedelas-ietvaros-haritas-kopa-ar-citam-jauniesu-organizacijam-iepazistina-valmieras-jauniesus-ar-biedribas-darbibu-un-iespejam-lidzdarboties/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/09/karjeras-nedelas-ietvaros-haritas-kopa-ar-citam-jauniesu-organizacijam-iepazistina-valmieras-jauniesus-ar-biedribas-darbibu-un-iespejam-lidzdarboties/
mailto:dababalta@gmail.com
http://www.baltadaba.lv/
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Konsultācijas pieejamas darba dienās iepriekš sazinoties. Konsultācijas notiek Valmierā. 

Kontakti: Ģirts Baranovskis, tel.nr. 26141259, e-pasts: dababalta@gmail.com  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ finanšu instrumenta programmas 

“NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”. Vairāk informācijas par EEZ 

Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā 

http://www.sif.lv/ un http://www.eeagrants.lv/ 

 

Finanšu piesaiste 

 

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 2. līdz 30. oktobrim 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://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15717  

 

 

Iespēja pieteikties starptautiskam mākslas konkursam  

Interesenti var pieteikties starptautiskam laikmetīgās mākslas un dizaina keramikas konkursam - Open to 

Art. Iesniegt darbu var mākslas keramikas un dizaina keramikas kategorijās. Konkursa uzvarētāji saņemts 

naudas balvu un iespēju izstādīt savu darbu Officine Saffi CeramicArts Gallery keramikas mākslas 

galerija, Milānā. Darbus var iesniegt līdz 10. decembrim. 

Sīkāka informācija - http://opentoart.laceramicainitalia.com/en/call-for-artists.html#.UmFABVObv4j  

 

Izsludināts kultūras projektu konkurss 

http://tel.nr/
mailto:dababalta@gmail.com
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15717
http://opentoart.laceramicainitalia.com/en/call-for-artists.html#.UmFABVObv4j
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Līdz š.g. 8. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 4. novembrim (pasta zīmogs)) Valsts 

kultūrkapitāla fonds (VKKF) 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. 2013. gada 4. konkursā nevar piedalīties pašvaldības un to padotības 

iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātās publiskās personas, kam pārskaitījumi no 

VKKF tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību. 

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā 

internetā (www.vkkf.lv) vai saņemt VKKF birojā Rīgā, Vīlandes ielā 1, tālrunis 67503177, fakss 

67503897, e-pasts kkf@kkf.lv.  

 

Izsludināts projektu konkurss sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai 

ES programmas "Progress" ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2013/017 "Social innovation driven 

by social business and young entrepreneurship" (Sociālās uzņēmējdarbības veicinoša sociālā inovācija un 

jaunie uzņēmēji). 

Projekta mērķis - identificēt, attīstīt, veicināt un izplatīt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts 

pārvaldes un finanšu starpnieku labo praksi jaunu sociālo uzņēmēju atbalstīšanā, ņemot vērā augsto 

jauniešu bezdarbu.  

Pieteikšanās līdz 15.novembrim: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=394&furtherCalls=yes 

Sīkāka informācija - http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15727_izsludinats-projektu-konkurss-

socialas-uznemejdarbibas-veicinasanai 

 

Izsludināts projektu konkurss jauniešu nodarbinātības veicināšanai Eiropas 

Savienībā 

ES programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2013/014 „Preparatory 

action Your first EURES job” („Tavs pirmais EURES darbs: sagatavošanās darbības). 

Preparatory action Your first EURES job ir neliela mēroga mērķēta darba mobilitātes shēma, kura ir 

uzsākta 2012.gadā. Šī shēma tika uzsaukta Jaunatnes iespēju iniciatīvas ietvaros, kā instruments, kas 

palīdzēs 5 000 jauniešiem atrast darbavietas ES dalībvalstīs līdz 2014.gadam. 

Vispārīgais mērķis ir nodrošināt jaunus cilvēkus ar iespējām izvēlēties no vairākām darbavietām un 

apmācībām darbavietās, kā arī nodrošināt darba devējus ar instrumentu, lai meklētu kvalificētu 

darbaspēku, kas trūkst ES dalībvalstu darba tirgos. Pieteikšanās līdz 10.decembrim! 

http://www.vkkf.lv/
mailto:kkf@kkf.lv
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=394&furtherCalls=yes
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15727_izsludinats-projektu-konkurss-socialas-uznemejdarbibas-veicinasanai
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15727_izsludinats-projektu-konkurss-socialas-uznemejdarbibas-veicinasanai
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Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15726  

 

Kultūrpolitika 

Kultūras alianse, visticamāk, atbalstīs Melbārdes apstiprināšanu kultūras ministres 

amatā 

Kultūras aliansei nav iemeslu iemeslu iebilst pret Melbārdes kandidatūru un sarunās ar Nacionālo 

apvienību (NA), visticamāk, tiks pausts atbalsts viņas kandidatūrai kultūras ministra amatam, aģentūrai 

BNS sacīja Kultūras aliansē ietilpstošās Latvijas Radošo savienību padomes vadītāja Dace Bluķe. 

Nacionālā apvienība gan vēl nav vienojusies ar Kultūras aliansi par konkrētu laiku, lai apspriestu kultūras 

ministra amata kandidāti, informēja Bluķe. 

Kultūras alianse izvirzīto kultūras ministra amata kandidāti Daci Melbārdi vērtē pozitīvi, pieredze visām 

Kultūras alianses organizācijām sadarbībā ar viņu bijusi laba, atzina Bluķe. 

Sīkāka informācija - http://www.la.lv/kulturas-alianse-visticamak-atbalstis-melbardes-apstiprinasanu-

kulturas-ministres-amata/  

 

  

Jauniešiem 

 Eiropas Attīstības dienas 2013 video konkurss  

Gatavojoties Eiropas Attīstības dienām 2013 (European Development Days - EDD), jaunieši vecumā no 

13 līdz 24 gadiem tiek aicināti izveidot īsu video (ne vairāk kā 120 sekundes), kas risinātu jautājumu „If 

you could have your say, how would you fight poverty?".  

Video ir jābūt vienā no 5 oficiālajām konkursa valodām: angļu, franču, vācu, portugāļu vai spāņu valodā. 

Visi video ieraksti jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu. Uzvarētājs tiks noteikts pēc 

balsu skaita Facebook sociālaja tīklā. Iesniegt darbus var līdz 1. novembrim. 

Sīkāka informācija - http://eudevdays.eu/stakeholders/video-contest  

 

Nacionālais jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju!", 2013.gada 7.-8.novembris  

Jaunieši, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, brīvprātīgie jaunatnes darbinieki, 

pašvaldību un valsts amatpersonas - visi, kurus interesē jaunatnes lietas, tiekamies Jūrmalā, lai iepazītos 

viens ar otru, dalītos ar savu pieredzi par paveikto kopš „Latvijas Jaunatnes politikas foruma 2010", 

dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu sadarbību un meklētu risinājumus aktuālākajiem izaicinājumiem 

jaunatnes darbā visā Latvijā! Forumā būs iespēja satikt 250 jaunatnes darbā ieinteresētus cilvēkus un 

piedalīties diskusijās par, ap un ar jauniešiem un tiem aktuālām tēmām Latvijas un Eiropas dimensijā. 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15726
http://www.la.lv/kulturas-alianse-visticamak-atbalstis-melbardes-apstiprinasanu-kulturas-ministres-amata/
http://www.la.lv/kulturas-alianse-visticamak-atbalstis-melbardes-apstiprinasanu-kulturas-ministres-amata/
http://eudevdays.eu/stakeholders/video-contest
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Piesakies, aizpildot anketu elektroniski: http://ejuz.lv/forumsievirzi līdz 2013. gada 28.oktobrim. 

Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 31. oktobrim. 

Sīkāka informācija - http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/1379-nacionalais-jaunatnes-politikas-forums-

ievirzi-latviju-2013-gada-7-8-novembris 

 

Interesanti 

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  

 

Pilsoniskās sabiedrības forums Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai 

31.10.2013. notiks pilsoniskās sabiedrības forums Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai, kas tiek 

rīkots Eiropas Pilsoņu gada ietvaros.  

Foruma mērķis ir veicināt Eiropas pilsoņu tiesību aktīvu izmantošanu, stiprinot Eiropas Savienību. Forums 

tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, Latvijas Pašvaldību mācību 

http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/1379-nacionalais-jaunatnes-politikas-forums-ievirzi-latviju-2013-gada-7-8-novembris
http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/1379-nacionalais-jaunatnes-politikas-forums-ievirzi-latviju-2013-gada-7-8-novembris
http://www.labita.it/
mailto:latvia@labita.eu
mailto:biedriba.haritas@gmail.com
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centru un Latvijas Platformu attīstības sadarbībai un ar finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas, un 

pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. 

 

Forums notiks Arhitektūras un mediju centrs H2O (Ūdens iela 6, Rīga). Latvijas pilsoniskā alianse aicina 

pieteikties biedrību un nodibinājumu pārstāvjus līdz 25. oktobrim pl.17.00.  

Sīkāka informācija - http://nvo.lv/lv/news/publication/pilsoniskas-sabiedribas-forums-pilsoniska-lidzdali-

4606/   

 

Teātris no Francijas „Paul Eluard Theater” ES programmas „Radošā Eiropa” 

ietvaros meklē sadarbības projekta līdzorganizatorus 
 

Teātris no Francijas „Paul Eluard Theater” meklē līdzorganizatorus kopīgam projektam, ko 

iesniegt ES programmas „Radošā Eiropa” līdzfinansējuma konkursā. 

 

Projekta ideja – veicināt valodas šķēršļu likvidēšanu Eiropas skatuves mākslā, tādējādi sekmējot ciešāku 

starpkultūru sadarbību un vienotas kultūras telpas rašanu. Kā projekta galvenā aktivitāte tiks īstenotas 

radošas mākslinieku rezidences, kurās māksliniekiem būs iespēja radīt iestudējumus un rezidenču 

noslēgumā tos arī demonstrēt publikai.  

 

Šobrīd apstiprinātie projekta līdzorganizatori: „Teatro Academico de Gil Vicente” (Portugāle), „The 

International Theater” (Itālija), „Art&Theater Institute” (Čehija), „The National Theater” (Ungārija). 
 

Lai saņemtu plašāku informāciju par projekta uzsaukumu un aprakstu, lūdzu sazinieties ar ES kultūras 

kontaktpunktu Latvijā pa e-pastu: zanda.avenina@km.gov.lv.  

 

 

NVA aicina biedrības un nodibinājumus veidot brīvprātīgā darba vietas jauniešiem 

bezdarbniekiem 

913 brīvprātīgā darba vietas jauniešiem ir izveidotas šī gada 9 mēnešos Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros. Minētās darba 

vietas ir izveidotas sadarbībā ar 240 biedrībām un nodibinājumiem. Brīvprātīgā darba vietās tika 

nodarbināti 1090 jaunieši bezdarbnieki, 22 no viņiem iekārtojušies pastāvīgā darbā. 
 

Brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var pieteikt biedrība vai nodibinājums, kas ir 

reģistrēta Latvijā un veic sociāli nozīmīgu darbību. Darba vietas jāpiesaka tuvākajā NVA filiālē, kuras 

teritorijā biedrība vai nodibinājums plāno izveidot darba vietu jaunietim. 

Sīkāka informācija - http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2931&from=0  
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