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Ziņu lapa Nr.6 

 

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 

 

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.  

 

 

Finanšu piesaiste 

Izsludināts projektu konkurss valsts pētījumu programmas ietvaros 

 

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem 

Nr.443 „Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība”, izsludina valsts 

pētījumu programmu priekšlikumu konkursu. Priekšlikumu konkursā var piedalīties zinātnieki, 

zinātnieku grupas, zinātniskās institūcijas un valsts institūcijas, kā arī komersanti, biedrības un 

nodibinājumi, iesniedzot ministrijā iesniegumu valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursam. 

Valsts pētījumu programmu priekšlikumi iesniedzami Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās 

izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, 518a.kabinetā līdz 2013.gada 

20.decembra plkst.16.30. 

Sīkāka informācija - http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/10539.html  
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Projektu iesniegumu atlase EEZ finanšu instrumenta programmas „Kultūras un 

dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras apmaiņa” 

 

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/konkurss.html  

 

Otrais atklātais projektu iesniegumu konkurss EEZ finanšu instrumenta programmā 

„Nevalstisko organizāciju projektu programma” un iespēja pieteikties individuālajām 

konsultācijām 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis otro atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" 

apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros. Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš mikroprojektiem - 2014.gada 23.janvāris līdz plkst. 17:00.  

Programmas „NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu 

sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Iepriekš pieteikties uz individuālo 

konsultāciju iespējams pa tālruni 67078186 vai e-pastu zigurds.buss@sif.lv.  

Sīkāka informācija - http://ej.uz/r4sv.  

 

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.  

mailto:biedriba.haritas@gmail.com
http://www.haritas.lv/
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Kultūrpolitika 

Jaunā programma „Radošā Eiropa” jau starta gatavībā 

Lai palīdzētu sagatavot pieteikumus, jaunās programmas «Radošā Eiropa» ceļvedī ir iekļauta bagātīga 

informācija par finansēšanas procesu. Fiziskas personas pašas finansējumu nevar pieprasīt, tām jālūdz 

attiecīgās organizācijas, piemēram, kultūras apvienības, festivālu rīkotāji, teātri un filmu izplatītāji, 

izstrādāt pieteikumu vai jāsazinās ar programmas «Radošā Eiropa» informatīvo biroju savā valstī. 

«Turpmākajos septiņos gados ar programmas «Radošā Eiropa» finansējumu tiks atbalstīti transnacionāli 

projekti, kas ļaus 250 000 māksliniekiem un kultūras profesionāļiem uzrunāt jaunu auditoriju ārvalstīs. 

Prāvs finansējums tiks arī Eiropas filmu nozarei, pabalstot 2000 kinoteātrus un simtiem filmu. Autori un 

izdevēji gūs atbalstu tulkojumiem, un mēs turpināsim finansēt Eiropas kultūras galvaspilsētas un daudzas 

citas iniciatīvas,» sacīja izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu. 

Programma «Radošā Eiropa», kuras kopējais budžets nākamajiem septiņiem gadiem būs 1,46 miljardi eiro 

— par 9 % vairāk nekā pašreiz —, māksliniekiem, kultūras profesionāļiem un kultūras organizācijām, kas 

darbojas tādās jomās kā izpildītājmāksla, tēlotājmāksla, izdevniecība, kino, televīzija, mūzika, videospēles, 

starpnozaru māksla un kultūras mantojums, palīdzēs darboties citās valstīs un izkopt prasmes, kas 

vajadzīgas digitālajā laikmetā. 

Programmā «Radošā Eiropa» būs ne tikai apakšprogrammas «Kultūra» un «MEDIA», bet arī starpnozaru 

novirziens, kas atbalstīs politisko sadarbību, transversālus pasākumus un jaunu finanšu garantijas 

mehānismu, kurš dos iespēju kultūras un radošo nozaru mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saņemt banku 

aizdevumus, kuru kopējā vērtība sasniegs 750 miljonus eiro. 

Sīkāka informācija - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1238_lv.htm un 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm.  

 

 

Publicēts programmas “Erasmus+” ceļvedis, 2014. gadā pieejams finansējums 

1,8 miljardu eiro apjomā 

 

Organizācijas, kas vēlas 2014. gadā lūgt finansējumu no programmas “Erasmus+” (tā ir Eiropas 

Savienības jaunā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma), var no šodienas sākt pieteikuma 

gatavošanu. Jaunais “Erasmus+” programmas ceļvedis, kurā sīki paskaidrots, kā pieteikties, ir pieejams te. 

Programmā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No 

janvāra beigām tās var elektroniski iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai. Fiziskas personas pašas 

dotāciju lūgt nevar, tām ir jāsazinās ar savu universitāti, koledžu vai citu organizāciju, kas sagatavo 

pieteikumu savā vārdā. 

“Programmas “Erasmus+” uzsākšana nu ir nonākusi nobeiguma posmā, un esam gatavi sākt tās 

īstenošanu. Aicinu organizācijas rūpīgi iepazīties ar programmas ceļvedi, lai tās būtu pilnībā gatavas, 

kolīdz varēs elektroniski iesniegt pieteikumu. “Erasmus+” budžets ir pieaudzis par 40 %, un tas nozīmē, 

ka nākamajos septiņos gados dotācijas saņems vairāk nekā četri miljoni cilvēku, tostarp studenti, 

mailto:biedriba.haritas@gmail.com
http://www.haritas.lv/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1238_lv.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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praktikanti, pasniedzēji un brīvprātīgie”, teica ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu 

komisāre Andrula Vasiliu. 

Sīkāka informācija - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1241_lv.htm.  

 

Jauniešiem 

 

Ir sākusies pieteikšanās unikālajam projektam „PLUSS” 

„PLUSS” ir 18 mēnešu projekts, kas paredzēts, lai veicinātu iecietību un lauztu stereotipus, kas saistīti ar 

dažādām jauniešu grupām. Grupas, kuras kopā darbosies projekta aktivitātēs: 

·         CAIeN ieslodzītie 

·         LSKJ brīvprātīgie 

·         jaunieši no dažādām kristiešu draudzēm 

·         Cēsu jaunieši 

·         Aktīvi jaunieši no visas Latvijas 

 

Iesaistoties projektā,Tev būs iespēja strādāt komandā, diskutēt par dažādām tēmām, kā arī piedalīties 

interesantās aktivitātēs, kas palīdzēs Tev pašam gūt savu viedokli par dažādām tēmām saistībā ar 

labdarību, kristietību, nepilngadīgo cietumu u.c. jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Tikai kopā strādājot 

mēs varēsim saprast cits citu un lauzt daudzos stereotipus, kas iesakņojušies sabiedrībā un rada 

nevajadzīgus ierobežojumus, neiecietību un diskrimināciju. Tam tā nav jābūt! Piesakies projektam un 

„izkāp no sava rāmja”. 

Pieteikšanās līdz 27.12.2013., rakstot uz projektspluss@gmail.com. Pieteikties var ikviens Latvijas 

jaunietis vecumā no 14 līdz 30 gadiem. Dalībnieki tiks aicināti aizpildīt anketas un tiks veikt atlase pēc 

motivācijas iesaistīties projektā. 

Sīkāka informācija - http://vjcvinda.lv/read_more2.php?newsid=659.  

 

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 

mailto:biedriba.haritas@gmail.com
http://www.haritas.lv/
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mailto:projektspluss@gmail.com
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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. 

 

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/.  

 

Interesanti 

 

Aicina iesniegt rakstus „NGO Magazine” 

 

NGO Magazine ir starptautisks elektronisks žurnāls, kas veltīts nevalstiskajam un pilsoniskās 

sabiedrības sektoram. Tā mērķis ir veicinās komunikāciju un sadabību starp dažādām NVO Eiropā. 

Aicina iesūtīt rakstus par dažādām tēmām, tai skaitā: 

 Neformālās izglītības ietekme uz jaunatnes organizācijām; 

 Brīvprātīgais darbs un tā nozīme sabiedrības attīstībā; 

 NVO projektu un organizācijas attīstība; 

 NVO loma vides jautājumu risināšanā, u.c. 

Iesūtīšanas termiņš – 20.decembris. Rakstiem jābūt oriģināliem, iepriekš nepublicētiem, angļu 

valodā.  

Sīkāka informācija - 

http://www.sn7.org.mk/documents/ngo_magazine_call_for_papers_for_the_seventh_issue.pdf 

 

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  

mailto:biedriba.haritas@gmail.com
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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.  

 

Ieteikumu e-grāmata NVO un bezpeļnas organizācijām sociālo mediju stratēģijas 

izveidei 

Open Society Foundation ir publicējusi informācijas materiālu ar ieteikumiem NVO un bezpeļņas 

organizācijām sociālo mediju stratēģijas izveidē. Šī e-grāmata sniegs informāciju, kā izvēlēties attiecīgās 

sociālo mediju platformas savu mērķu sasniegšanai, kā arī efektīvas mediju stratēģijai izveidei un 

pilnveidošanai. 

Materiāls angļu valodā pieejams šeit - http://www.nonprofit-network.org/.  
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