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Ziņu lapa Nr.2/2014 

 

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 

 

 

 

Turpina īstenot projektu kultūras tiesību un demokrātijas veicināšanai 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” 2014.gadā turpina īstenot projektu “Kultūra kā 

instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai”. 

Projekta ietvaros 2014.gadā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: 

  NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana; 

 Pētījuma „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras 

norisēs” īstenošana; 

 Darbs pie Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrādes; 

 Brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana; 

 Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” popularizēšana un oficiāla tīkla 

reģistrēšanas iespēju izpēte, finanšu piesaiste tīkla darbībai 

 Sociālo kultūras projektu izstrāde; 

 Organizācijas stratēģijas 2014.-2018. izstrāde; 

 Projekta publicitāte. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/je6k. 

 

Uzsākta pētījuma par Vidzemes reģiona iedzīvotāju kultūras patēriņu īstenošana 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) 

uzsākusi pētījuma „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība 

kultūras norisēs” īstenošanu. 

Pētījumā tiek veikta reprezentatīva Vidzemes reģiona iedzīvotāju aptauja, kur studenti kā datu ieguves 

metodi izmantos tiešo personisko interviju respondenta dzīves vietā. Lauka darbs tika uzsākts jau 1. un 2. 

februārī un turpināts 8. un 9. februārī. 

Pētījums tiek īstenots Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projekta “Kultūra kā 

instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un 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.  

 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/y145. 
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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 un 

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.  

 

 

 

Aicina pieteikties Erasmus+ mācību mobilitāšu kursiem 

 

Mūsu partnerorganizācija Čehijā Association for personal development “Citrin” aicina pieaugušo 

izglītības speciālistus un pedagogus pieteikties mācību mobilitāšu kursiem.  

Kursi tiks organizēti jaunās programmas Erasmus+ ietvaros 2014.gada rudenī un 2015.gada pavasarī. 

Pieteikšanās līdz 2014.gada 17.martam. 

Sīkāka informācija - http://biedribaharitas.wordpress.com/2014/02/16/aicina-pieteikties-erasmus-macibu-

mobilitasu-kursiem/. 
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Finanšu piesaiste 

Izsludināts projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve"  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Latviešu valodas 

apguve" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta 

dotācijas līdzekļiem. 

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā 

dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem, kā arī reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. 

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti divās jomās: 

 1.atbalsta joma: intensīvie latviešu valodas kursi iedzīvotājiem Latgales reģionā (īpaši Ciblā, 

Zilupē, Ludzā, Daugavpilī, Dagdā, Krāslavā) un Rīgas reģionā, kā arī citviet Latvijā, kur tas ir 

nepieciešams; 

 2.atbalsta joma: latviešu valodas kursi reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. 

Programma nodrošinās iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes 

augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1). Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 10.marts 

plkst. 17.00. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/h5m3.  

 

Izsludināts projektu konkurss "NVO līdzfinansējuma programmā"  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO 

līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam 

piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju 

atbalstītu projektu īstenošanā. 

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai 

starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas 

organizācijas vai ārvalstu fondi. Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 15 

000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt 

Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru. 

Projektu iesniegums var iesniegt sākot ar 2014.g. 20.februāri. Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr 

programmas ietvaros būs pieejams finansējums. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/8eip.  
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Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2014. gada projektu pieteikumu konkursu 

Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. 

Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta 

jomā. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi: 

Pamatdarbība nr.1: 

 Personu mobilitāte izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (visi) – 2014. gada 17. marts; 

 Kopīgu maģistra grādu iegūšana – 2014.gada 27.marts. 

Pamatdarbība nr.2: 

 Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (visi) – 2014. gada 30.aprīlis; 

 Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2014. gada 3.aprīlis. 

Jean Monnet darbības: 

 Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts iestādēm un apvienībām, tīkli, projekti – 2014. gada 

26.marts. 
 

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

 

Iespēja pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūrā  

Organizācijām un uzņēmumiem Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un 

sporta programmā „Erasmus+” ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un 

pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā šādos projektu 

veidos: mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes jomā un atbalsta jaunatnes 

politikas reformām projekti. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas projektus programmā 

„Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes gadā: 

Līdz 17. martam   – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus; 

Līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus 

jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus; 

Līdz 01. oktobrim  - jauniešu mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus jaunatnes jomā un 

jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/iqqr.  
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Izsludina 2014. gada Nordplus programmas konkursu 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt 

pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālā un Ziemeļvalstu 

valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. 

 

Nordplus programmas kopējais budžets 2014. gadam ir apmēram 9 miljoni eiro. Programmā piedalās 

Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, 

Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, 

uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. 

 

Līdz 3. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus programmas apakšprogrammās: 

 Jauniešu programma - projektos ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem 

vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības 

kvalitāti un attīsta starpkultūru dialogu. 

 Augstākās izglītības programma - atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes 

apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, 

vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju 

mobilitātes projektus. 

 Pieaugušo izglītības programma - attīsta sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ievieš 

jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai. 

 Ziemeļvalstu valodu programma - veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) 

apguvi bērniem un jauniešiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju 

izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. 

 Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības 

iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus 

u.tml. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/in5e.  

 

ASEMUS projektu programma muzeju darbiniekiem 

ASEMUS (Asia – Europe Museum Network) ir starpkultūru muzeju tīkls ar Āzijas muzejiem. 

Granta programmas “Asia-Europe Museum Educators Grant Programme 2015″ ietvaros muzeju 

nozares darbiniekiem ir iespēja piedalīties mobilitātes programmā un apmeklēt kādas Āzijas valsts 

muzeju, kurā 2 nedēļu laikā īstenot sadarbības projektu un veicināt ilgstošu muzeju sadarbību.  

Programmai ir trīs mērķi: Izstrādāt plašākas zināšanas un izpratni par citu kultūru, gūt labāko praksi 

muzeja izglītībā starp partneriem, attīstīt izglītības aktivitātēs kopā veicinot starpkultūru dialogu.  

Pieteikšanās līdz 1. jūnijam. 

Sīkāka informācija - http://asemus.museum/news/museum-education-grant-

programme/?utm_source=ASEMUS&utm_campaign=fc281. 
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Kultūrpolitika 

Jaunieši - Kultūras kanona veiksmes formula 

 

Jaunieši ir Latvijas Kultūras kanona mērķa grupa un veiksmes kalēji, alfa un omega. Kamēr 

„pieredzējušie" pēta, prezentē un diskutē (arī tas noteikti ir vajadzīgs), tikmēr jaunieši dara - gudri 

un radoši. Latvijas Kultūras akadēmija jau otro gadu organizēja konkursu vidusskolēniem „Jaunais 

kultūras kanons".  

 

Jaunieši gudri un aizrautīgi nodemonstrēja, kā tradīciju savienot ar jaunradi. Tas ir ļoti svarīgi latviešu 

kultūras dzīvotspējai un attīstībai. Vienlaicīgi konkurss parādīja sabiedrības saliedētības potenciālu vismaz 

trīs aspektos. 

 

Kultūras akadēmija šo konkursu ir organizējusi ar nelieliem resursiem un uzslavējamu entuziasmu (jo īpaši 

profesores Andas Laķes personā). Kultūrpolitikas veidotājiem ir doti divi signāli. Pirmais Kultūras kanona 

atslēgas vārds ir - jaunieši. Otrais - sāktajam projektam ir milzīgs potenciāls, ko nepieciešams attīstīt. 

 

Sīkāka informācija - http://www.ir.lv/2014/2/10/jauniesi-kulturas-kanona-veiksmes-formula.  

 

Jauniešiem 

Esi radošs un izcīni dalību jauniešu nometnē ASV! 

Amerikas vēstniecība izsludina video konkursu vidusskolēniem.  

Šī gada tēma ir "Innovation" jeb "Radošums". Video garums 1-5 minūtes. Iesniegšanas termiņš 

28.februāris. 
Konkursa galvenā balva ir iespēja šovasar piedalīties četras nedēļas garā nometnē ASV, kurā pulcēsies 

jaunieši no visas pasaules. 

Sīkāka informācija - http://riga.usembassy.gov/franklin_en.html. 

 

Jaunieši aicināti piedalīties eseju konkursā par Baltijas ceļu 

Šogad svinēsim Baltijas ceļa 25.gadadienu – ir pagājis ceturtdaļgadsimts, kopš 1989.gada 23.augustā 

divi miljoni baltiešu, apliecinot savas alkas pēc brīvības, pašnoteikšanās un demokrātijas, izveidoja 

600 km garu ķēdi, kas savienoja trīs Baltijas galvaspilsētas.  

Baltijas valstu parlamentu sadarbības organizācija Baltijas Asambleja (BA) aicina jauniešus, piedaloties 

eseju konkursā, iedziļināties tā laika vēsturiskajos notikumos no šodienas perspektīvas un paust savas 

pārdomas un sajūtas. Vidusskolu un ģimnāziju 10.-12.klašu skolēni no visām trim Baltijas valstīm aicināti 

iesūtīt eseju par konkursa tēmu "Ko man nozīmē Baltijas ceļš". 
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Trīs labāko darbu autoriem no katras Baltijas valsts būs iespēja piedalīties BA 33.sesijā, kas notiks šī gada 

23. un 24.oktobrī Tallinā, Igaunijā. Jaunieši aicināti iesūtīt esejas līdz šī gada 31.martam, norādot savu 

vārdu un uzvārdu, uz e-pastu BAesejukonkurss@saeima.lv vai pa pastu uz adresi - Baltijas Asamblejas 

Latvijas delegācija, M.Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1811. 

Sīkāka informācija - http://valmiera.pilseta24.lv/zinas/48/267167.  

 

Seminārs “Studijas Itālijā, praktiska informācija studentiem” 

21. februārī plkst. 14.30 LU Itāļu valodas un kultūras centrā (Visvalža iela 4a, 402.telpa) notiks 

seminārs: Studijas Itālijā, praktiska informācija studentiem. 

Kā norit darbs Itālijas universitātēs, apmaiņas studiju iespējas (Erasmus+), kā pieteikties maģistra līmeņa 

studijām Itālijā, kā atrast piemērotu dzīvesvietu un daudz kas cits. Īsumā – neliels ieskats kā orientēties 

dzīvojot ārzemēs un iespēja uzdot visus jautājumus par studijām Itālijā, kādi Jums radušies. Semināru 

vadīs Chiara Flaminio no Boloņas Universitātes. 

Sīkāka informācija - http://www.lu.lv/zinas/t/25175/.  

 

 

Piesakies dalībai Pasaules Jaunatnes konferencē Šrilankā 

Jaunatnes ekspertus un līderus, jauniešu NVO vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar labām angļu valodas 

zināšanām aicina pieteikties uz Pasaules Jaunatnes Konferenci 2014 Šrilankā no 6. līdz 10.maijam.  

Programmas galvenais mērķis ir radīt iekļaujoši jaunatnes dalības platformu, kas sniedz jauniešiem 

analizēt ANO Tūkstošgades Attīstības mērķus. 

Pieteikšanās līdz 21.februārim. 

Sīkāka informācija - http://wcy2014.com/wyc2014-international-youth-delegate.php.  

 

Interesanti 

Kino vakars ar grieķu režisora Panteļa Vulgaris filmu „Līgavas” 

ES māja sadarbībā ar Grieķijas vēstniecību ikvienu interesentu 26.februārī aicina uz Grieķijas kino 

vakaru, kura ietvaros būs skatāma grieķu režisora Panteļa Vulgaris filma „Līgavas”. Seansa 

sākums pulksten 17:30. 

Atzīmējot Grieķijas prezidentūras sākumu, Grieķijas vēstniecība vēlas ikvienam interesentam piedāvāt 

noskatīties filmu, kas veidota pēc patiesiem notikumiem. Filmas „Līgavas” („Brides”) scenārija autore 

ir pazīstamā grieķu rakstniece Ionna Karistjani (Ioanna Karystiani), filmas režisori – Martins 

Skorsēze (Martin Scorsese) un Pantelis Vulgaris (Pantelis Voulgaris). 

mailto:biedriba.haritas@gmail.com
http://www.haritas.lv/
http://valmiera.pilseta24.lv/zinas/48/267167
http://www.lu.lv/zinas/t/25175/
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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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Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesentus aicina pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi 

esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445. 

Sīkāka informācija - http://www.esmaja.lv/griekijas-prezidentura/kinovakars-ar-grieku-rezisora-pantela-

vulgaris-filmu-ligavas.  

 

Izsludina pieteikšanos Apbalvojumam „Laiks Ziedonim!” 

6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” izsludina pieteikšanos Apbalvojumam 

„Laiks Ziedonim!”, kura ietvaros tiek meklēti un cildināti cilvēki par izcilību jaunradē jomās, kas 

dzejniekam Imantam Ziedonim ir bijušas svarīgas. Apbalvojumu plānots pasniegt piecās nominācijās, 

un tā mērķis ir iedvesmot un iedrošināt latviešus visā pasaulē. Apbalvojums tiks pasniegts 3. maijā, Imanta 

Ziedoņa dzimšanas dienā īpašā Cildināšanas ceremonijā. Par Apbalvojuma naudas balvām rūpējas Borisa 

un Ināras Teterevu fonds. 

Pieteikties apbalvojumam var līdz 2014. gada 3. martam, aizpildot pieteikuma anketu. 

 

Sīkāka informācija - www.laiksziedonim.lv.  

 

 

Aicina piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda publikāciju un sižetu konkursā 

"Dažādība vieno"! 

Latvijas mediju un pašvaldību informatīvo izdevumu pārstāvjus aicina piedalīties Sabiedrības 

integrācijas fonda publikāciju un sižetu konkursā "Dažādība vieno". Radošo projektu pieteikumus 

iespējams iesniegt laikā no 2014. gada 10. februāra līdz 19. maijam. 

Konkursa ietvaros tiks vērtētas publikācijas un sižeti, kas analizē vai atspoguļo diskrimināciju Latvijā, 

pieminot konkrētus diskriminācijas veidus, piemēram, rase un ādas krāsa, etniskā un reliģiskā piederība, 

dzimums, vecums, seksuālā orientācija, veselības stāvoklis un invaliditāte u.c. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/6mtp.  
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