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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 un 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.  
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

 

Norisinājušies semināri par kultūras plānošanu un stratēģijas izstrādi 

  

                                           

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” oktobra beigās un novembra sākumā organizēja 

divus seminārus kultūras institūciju un kultūras NVO pārstāvjiem, kuros dalībnieki varēja iepazīties 

ar dažādiem kultūras plānu un stratēģiju veidiem, kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzēm un stratēģijas 

pamatsastāvdaļām. Tika pārrunāta kultūras attīstības plānošana Latvijā – līdzšinējā pašvaldību pieredze un 

diskutēts par iedzīvotāju un dažādu sabiedrības grupu, nevalstisko organizāciju iesaistīšanu kultūras 

attīstības plānu izstrādē.  

Seminārs „Kultūras stratēģijas izstrāde” norisinājās 29.oktobrī un to vadīja Ilona Asare un Baiba Tjarve, 

semināra „Plānošanas dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras kartēšanas un 

kultūras indikatoru loma” vadītājas 6.novembrī bija Anda Laķe un Agnese Hermane. Semināru 

prezentācijas un informatīvie materiāli ir pieejami visiem interesentiem, tie ir publicēti biedrības „Haritas” 

mājas lapā, sadaļā „Noderīgi resursi” - http://biedribaharitas.wordpress.com/noderigi-resursi/.  

                             

Semināri tika 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. 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://biedribaharitas.wordpress.com/noderigi-resursi/
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/11/14/pieejami-seminara-kulturas-strategijas-izstrade-materiali/www.eeagrants.org
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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.  

 

 

Starptautiskais stāstnieku festivāls un projekta tikšanās Portugālē 

                         

Laikā, kad Latvijā jau ieplūda pirmās rudens vēsmas, bija lieliski kaut uz nelielu laika brīdi 

atgriezties vasarā, lai dalītos Eiropas kopīgajos stāstos. 

Jau ielidojot Porto un sajūtot silto laika apstākļu pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem, saprotam, kāpēc portugāļu 

sejās lasāms prieks, atvērtība un sirsnība. Arī mūsu acis iemirdzas un īpaši spoži sāk mirdzēt ieraugot 

lidostā savus projekta partnerus, kas mūs gaida, lai varētu uzsākt kopīgo piedzīvojumu. 

Dodamies uz pilsētu Paços de Ferreira, kas lieluma ziņā līdzinās Valmierai. Tā tiek dēvēta arī par 

Portugāles mēbeļu ražošanas galvaspilsētu. Tiešām, kur skaties, mēbeles un jebkas, ko vēlies un kas 

nepieciešams interjeram! Bet tas nenozīmē, ka attīstīta ir tikai uzņēmējdarbība vai ražošanas sektors un, 

piemēram, kultūras, izglītības vai sociālā joma ir atstāta novārtā un mazattīstīta. Dažādu jomu institūcijas 

un organizācijas savstarpēji sadarbojas, tādējādi nodrošinot pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem 

un, savstarpēji mijiedarbojoties, sekmēt pozitīvu rezultātu sasniegšanu. Veiksmīgas sadarbības 

nodrošināšanā un atbalsta sniegšanā lielu lomu spēlē nevalstiskās organizācijas un asociācijas – kas ir 

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/
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lielisks piemērs un paraugs, ka NVO spēlē svarīgu lomu dažādu nozaru sekmīgā attīstībā un atbalstot 

sabiedrības līdzdalību, kopīgi darbojoties, tiek veicināta labklājība, attīstīta ekonomika un citas jomas.  

Iepazīstot nacionālo vēsturi, dziesmas, dejas, mākslu, arhitektūru, ēdienu un tradīcijas, kā arī iepazīstoties 

un komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem, mēs ieguvām lielisku ieskatu portugāļu kultūras mantojuma 

bagātībā. Visu iepriekš minēto tēmu izzināšana ietvēra sevī stāstus, kas šo informāciju padarīja saistošu, 

interesantu, vieglāk uztveramu un atmiņās paliekošu. Un mēs vēl stingrāk nostiprinājām pārliecību, ka 

stāstniecības metožu pielietošana ir nozīmīga un nepieciešama. Tā ir jāattīsta arī Vidzemes reģionā. 

Lieliskus iespaidus sniedza Porto apmeklējums, kas ir otra lielākā pilsēta Portugālē, kā arī tradicionālā 

dzēriena Portvīna dzimtene. Sajūtas, ko sniedza skats uz Gustava Eifeļa tiltu pār Douru upi un pilētas 

panorāmu, bija vienreizējas un projekta tikšanās noslēgumā dotā iespēja Atlantijas okeānā redzēt 

norietam sauli un mēness gaismā kaut uz mirkli iebrist kājas aukstajā ūdenī – sapņa piepildījums! 

Šādus vārdus Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” pārstāves var teikt par projekta „Common 

Stories of Europe” (Eiropas kopīgie stāsti) tikšanos Portugālē laikā no 18.-22.septembrim. Projekta 

partneri no 6 Eiropas valstīm (Latvijas, Polijas, Čehijas, Portugāles, Rumānijas un Itālijas) jau ceturto reizi 

tikās kādā no projektā iesaistīta valstīm, lai iepazītu Eiropas dažādību un arī vienojošos faktorus, attīstītu 

starpkultūru komunikācijas prasmes; gūtu jaunas zināšanas stāstniecības kustības attīstīšanā, pieredzi 

stāstu veidošanā un pasniegšanā, iepazītu dažādas stāstniecības metodes, attīstītu starptautisko sadarbību, 

komunikācijas un valodas prasmes, kā arī izmantotu stāstus, lai interesanti pasniegtu informāciju par 

partnervalstu vēsturi, kultūru un tradīcijām. 

Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/23/starptautiskais-stastnieku-festivals-

un-projekta-tiksanas-portugale/  

                                                       

 

 

Finanšu piesaiste 

 

Risinās projektu iesniegumu atlase EEZ finanšu instrumenta programmas „Kultūras 

un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” divās neliela apjoma grantu 

shēmās 
 

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 ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 287 928 

http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/23/starptautiskais-stastnieku-festivals-un-projekta-tiksanas-portugale/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2013/10/23/starptautiskais-stastnieku-festivals-un-projekta-tiksanas-portugale/
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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.  

 

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. 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/eea-grants-culture/.  

 

 

Kultūras ministrija izsludina projektu konkursu par atbalstu romu kopienas 

integrācijai un līdzdalības veicināšanai 

Konkursa mērķis ir romu kopienas integrācija un līdzdalības paaugstināšana, veicinot: 

 sadarbību starp romu kopienu un pašvaldībām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas 

romu integrācijas politikas pasākumu kopumu; 

 romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu. 

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 4 000 LVL, tā ietvaros tiek paredzēts atbalstīt četras 

aktivitātes. 

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kura statūtos ir 

definēti uzdevumi romu kopienas kultūras, interešu un tiesību aizsardzībai, romu identitātes saglabāšanai. 

Atbilstoši konkursa nolikuma 4.punktam noformēti un sagatavoti konkursa dokumenti līdz 2013.gada 

2.decembrim plkst.17:00 ir jāiesniedz Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā 

vai jānosūta Kultūras ministrijai pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs 

2013.gada 2.decembris). 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4135.  

 

 

 

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  

http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4135
http://opentoart.laceramicainitalia.com/en/call-for-artists.html#.UmFABVObv4j
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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! 

Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15726  

 

Atklāta pieteikšanās starptautiskā radio lugu konkursā 

Konkursu organizē Britu padome (British Council) un BBC World Service. Konkursa pretendentiem 

ir jābūt vecākiem par 18 gadiem, lugai ir jābūt angļu valodā, kura ir oriģināldarbs un iepriekš nav 

publicēta. Radio uzvedumam vajadzētu būt aptuveni 53 minūšu garam 

.  

Dalībnieki tiek vērtēti divās kategorijās: rakstnieki, kuriem angļu valodu ir pirmā valoda un rakstnieki, 

kuriem angļu valoda ir otrā valoda. Divi uzvarētāji no katras kategorijas katrs saņems 2000 mārciņas un 

ceļojumu uz Londonu, lai redzētu savu radio lugas iestudējumu BBC. Pieteikšanās līdz 2014. gada 31. 

janvārim. 

Sīkāka informācija - http://goo.gl/1TCMXb.  

 

Kultūrpolitika 

ES daudzgadu kultūras atbalsta programma „Radošā Eiropa” apstiprināta Eiropas 

Parlamentā 

19. novembrī Eiropas Parlaments plenārsēdes galīgajā balsojumā apstiprināja Eiropas Savienības 

daudzgadu budžetu 2014. - 2020. gadam. Jaunās programmas „Radošā Eiropa” septiņu gadu 

darbības periodam tiek piešķirti 1.46 miljardi eiro, kas ir par 9% vairāk nekā līdzšinējām 

programmām „Kultūra” un „MEDIA”. 
Jaunā programma „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu „Kultūra”, kas atbalstīs kultūras sadarbības 

projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, kā arī 

apakšprogrammu „MEDIA”, kas nodrošinās finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei. “Radošā 

Eiropa” nodrošinās finansējumu vismaz 250 000 mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu, 2 000 

kinoteātru, 800 filmām un 4 500 grāmatu tulkojumiem. 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15726
http://goo.gl/1TCMXb
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Vismaz 56 % no programmas budžeta līdzekļiem tiks piešķirti apakšprogrammai „MEDIA” un vismaz 31 

% – apakšprogrammai „Kultūra”. Apmēram 60 miljoni eiro ir paredzēti politikas sadarbībai un inovatīvu 

pieeju sekmēšanai auditoriju piesaistē, kā arī jauniem uzņēmējdarbības modeļiem. 2016. gadā sāks 

darboties jauns finanšu garantijas mehānisms, kas maziem kultūras un radošo nozaru uzņēmumiem 

nodrošinās piekļuvi līdz pat 750 miljoniem eiro banku aizdevumos. 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4141.  

 

Eiropas Komisija: Dota zaļā gaisma Eiropas Savienības programmai Erasmus+ 

19. novembrī Eiropas Parlamentā tika apstiprināta jaunā ES programma izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kas sāksies 2014. gada janvārī. 

Septiņu gadu programmas mērķis ir uzlabot prasmes un piemērotību darba tirgum, kā arī atbalstīt 

izglītības, apmācības modernizāciju un jaunatnes sistēmas, un tās budžets ir 14,7 miljardi eiro  — par 40 

% vairāk nekā pašlaik. Vairāk nekā 4 miljoni cilvēku saņems atbalstu, lai studētu, mācītos, strādātu vai 

veiktu brīvprātīgo darbu ārvalstīs, tostarp 2 miljoni augstākās izglītības studentu, 650 000 profesionālās 

izglītības studentu un mācekļu, kā arī vairāk nekā 500 000 cilvēku, kas pieteiksies jauniešu apmaiņas 

programmām vai brīvprātīgajam darbam ārzemēs. Studenti, kuri plāno ārvalstīs apgūt pilnu maģistra 

studiju programmu, attiecībā uz ko ir reti pieejamas valsts stipendijas vai aizdevumi, gūs labumu no jaunās 

aizdevuma garantijas shēmas, ko pārvalda Eiropas Investīciju fonds. Erasmus+ arī nodrošinās finansējumu 

izglītības un apmācības personālam, jaunatnes organizāciju darbiniekiem un partnerībām starp 

universitātēm, koledžām, skolām, uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām. 

Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15787.  

 

 

Jauniešiem 

TEĀTRA TEKSTU IDEJU KONKURSS „10 MINŪTES SLAVAS LATVIJĀ” 

Biedrība DARBNĪCAS, sadarbībā ar „Dirty Deal Teatro” un Latvijas Dramaturgu ģildi izsludina un īsteno 

teātra tekstu ideju konkursu „10 minūtes slavas Latvijā”. Konkursa mērķis veicināt Latvijas dramaturģijas 

attīstību, stimulēt jaunu dramaturgu ienākšanu Latvijas teātros, kā arī veicināt jaunu radošo sadarbības 

platformu iespējas visā Latvijā. 

Konkurss norisināsies visos Latvijas novados un Rīgā no 2013.g. decembra līdz 2014. gada maijam. 

2013. gada 2. decembrī RĪGĀ „Dirty Deal Teatro” telpās; 

2014. gada 17. janvārī KURZEMĒ – Liepājas teātrī; 

2014. gada 19. februārī VIDZEMĒ – Valmieras teātrī 

2014. gada 29. martā ZEMGALĒ – Bauskas Kultūras centrā; 

2014. gada 24. aprīlī LATGALĒ – Rēzeknes Augstkolā 

2014. gada maijā konkursa FINĀLS – Rīgā „Dirty Deal Teatro” telpās. 

 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4141
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15787


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 
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Pretendentiem uz dalību konkursā jāiesūta īss teātra teksta (lugas) idejas apraksts ne vēlāk kā 10 dienas 

līdz attiecīgā konkursa norises dienai savā novadā. Iesūtīšanas e-pasts: 11@darbnicas.lv. Apraksta 

apjoms – līdz 1000 zīmēm. Autors ir tiesīgs iesūtīt neierobežotu skaitu pieteikumu, tomēr idejas izklāstam 

tiks ieteikts tikai viens autora darbs. 

Sīkāka informācija un konkursa nolikums - http://www.darbnicas.lv/.  

 

Video konkurss jauniešiem „Kādam jābūt Eiropas Parlamenta deputātam?” 

Re:TV sadarbībā ar Vidzemes televīziju realizē projektu „Tava balss – Tava iespēja”, kura ietvaros veido 

sižetu sēriju, kā Eiropas Parlamenta (EP) deputātu pieņemtās direktīvas un regulas ietekmē dažādu 

profesijas pārstāvju dzīvi Latvijā. Tostarp organizējam video konkursu jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 

gadiem, kurā aicinām ikvienu interesentu izveidot video klipu garumā no 30 sekundēm līdz 2 

minūtēm par tematiku „Kādam jābūt Eiropas Parlamenta deputātam?”. 

Sīkāka informācija - http://vjcvinda.lv/read_more2.php?newsid=651.  

 

Interesanti 

Turpinās ES programmu jaunā darbības perioda ekspertu pieteikšanās  

 
Aicinājums pieteikties ekspertiem uz ES programmu konkursos iesniegto projektu vērtēšanu. 

Atbilstīgie pretendenti ir jomu eksperti, kuriem ir augsta līmeņa zināšanas par Eiropas Komisijas 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras īstenoto atbalsta programmu jomām, labas 

angļu/franču/vācu valodas zināšanas, spēja izmantot IT rīkus, ir pieejams laiks īslaicīgu uzdevumu 

izpildei.  

Eksperti izpildaģentūru asistēs sekojošās programmās:  

- „Erasmus+”  

- „Eiropa pilsoņiem”  

- „Radošā Eiropa” (apvienotas līdzšinējās programmas „MEDIA”, „MEDIA Mundus” un „Kultūra”)  

- Mūžizglītības programma  

 

Eksperti tiks apstiprināti uz visu jaunās darbības periodu līdz 2020. gada 31. decembrim. Jaunā darbības 

perioda ietvaros arī līdzšinējiem ekspertiem ir jāpiesakās atkārtoti! 

Sīkāka informācija - http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php.  

 

 

mailto:11@darbnicas.lv
http://www.darbnicas.lv/
http://vjcvinda.lv/read_more2.php?newsid=651
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php

