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Ziņu lapa Nr.4/2014 

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.  
 

http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Izdots metodiskais materiāls „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā 

ilgtspējīgas attīstības faktors” 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas 

un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros ir izdevusi metodisko 

materiālu kultūras organizācijām, pašvaldību un valsts institūciju lēmumu pieņēmējiem un 

sabiedrībai „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors”. 

Līdz šim kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrādes pieredze Latvijas novados un republikas pilsētās 

ir visai maza un atšķirīga. Lielākajā daļā pašvaldību nav tieši kultūras jomas attīstībai paredzētu 

plānošanas dokumentu. Metodiskais materiāls izveidots ar mērķi dalīties zināšanās un apkopot dažādu 

kultūrpolitikas speciālistu viedokļus, lai parādītu, ka ikviens iedzīvotājs var līdzdarboties, lai palīdzētu 

izstrādāt sava pagasta, novada vai pilsētas kultūras stratēģiju, kas savukārt nodrošinātu ilgtspējīgu vietējās 

sabiedrības attīstību. 

Materiālā apkopoti Dr.art.Baibas Tjarves, Dr.sc.soc. Andas Laķes, Mg.art. Agneses Hermanes un Mg.art. 

Ilonas Asares raksti un ieteikumi par kultūrplānošanu, kultūras stratēģijas izveidi, kultūras indikatoriem, 

vietējo kopienu, iedzīvotāju iesaistīšanos, un citiem stratēģiskai un demokrātiskai kultūrpolitikai būtiskiem 

jautājumiem. 

Sīkāka informācija un metodiskais materiāls pieejams šeit - http://ej.uz/4ard.  

 

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.  

 

 

 

http://ej.uz/4ard
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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Finanšu piesaiste 

Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Vidzemes kultūras 

programma 2014" 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 17. aprīlim plkst. 17:00. Kultūras 

programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika 

posmā no 2014. gada maija – 2014. gada decembrim.  

Šī gada Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” atbalstītās programmas virsmērķis ir veicināt 

kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam 

reģionā. Savukārt Vidzemes kultūras programmas 2014 tiešais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu, inovatīvu 

un daudzveidīgu Vidzemes kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību, veicinot jaunradi, 

radošumu un zināšanu pārnesi. Šī mērķa sasniegšanai tiek finansiāli atbalstīti reģionālas nozīmes 

projekti, kas paredz sekojošu uzdevumu izpildi: 

Jaunrade - radīt kvalitatīvi jaunus kultūras produktus un pakalpojumus, saglabājot Vidzemes kultūrai 

raksturīgas iezīmes un vērtības; 

Radošums- dot iespēju vidzemniekiem un Vidzemes viesiem attīstīt savas radošās prasmes, tādējādi 

uzlabojot Vidzemes kultūras produktu un pakalpojumu kvalitāti; 

Zināšanu pārnese - zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un efektīva izmantošana, lai radītu 

jaunus, uzlabotu esošos kultūras pakalpojumus un produktus, kā arī nodrošinātu kultūras darbinieku 

pilnveidi un profesionālo izaugsmi; 

Sadarbība – īstenot dažādu kultūras nozaru savstarpējo sadarbību, tādējādi radot jaunus vai uzlabojot 

esošus kultūras pakalpojumus un produktus. 

Sīkāka informācija un pieteikuma veidlapa - http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127353/.  

 

Valsts Kultūrkapitāla fonds paziņo iesniegšanas termiņu mērķprogrammām 

 Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte 
Mērķis - mūžizglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, formālā un neformālā izglītība, 

izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, bērnu un jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes 

veicināšana dažādām grupām. 

Iesniegšana no 24.03.2014. līdz 17.04.2014. plkst. 12:00. 

 

 Latvija - 21. Gadsimts 

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, 

latviešu valodai, kā arī izpratnes veicināšana par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas 

simtgadi.   

Iesniegšana no 28.04.2014. līdz 23.05.2014. plkst. 12:00. 

 

 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127353/


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 

4 

 Profesionālu nevalstisku teātru atbalsts 

Mērķis - atbalstīt profesionālu nevalstisku teātru regulāru darbību, stimulējot daudzveidīgu un 

kvalitatīvu teātra nozares attīstību, kā arī sekmēt nevalstisko teātru efektīvu un ilgtspējīgu 

profesionālu darbību un izaugsmi. 

Iesniegšana no 24.03.2014. līdz 17.04.2014. plkst. 12:00.  

Sīkāka informācija – www.vkkf.lv.  

 

Izsludināts projektu konkurss ERAF programmas aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu 

privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla 

efektīvā izmantošanā” 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.3.pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts 

kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā 

potenciāla efektīvā izmantošanā” piekto un sesto kārtu. 

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību 

sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas 

publiskas funkcijas. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2014.gada 31.marta līdz 2014.gada 15.maijam.  

 

Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums – biedrībām, nodibinājumiem, 

reliģiskām organizācijām - 457 187 EUR apmērā. Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais 

finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 50 000 EUR un ne mazāk kā 10 000 EUR. ERAF 

finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.  

Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums – juridiskām vai komercreģistrā 

reģistrētām fiziskām personām – 304 792 EUR apmērā. Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros vienam 

projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 50 000 EUR un ne mazāk kā 10 000 EUR. ERAF 

finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4675.  

 

Izsludina starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” koncepcijas konkursu 

Gatavojoties starptautiskajam folkloras festivālam „Baltica 2015”, Latvijas Nacionālais kultūras 

centrs (LNKC) izsludina festivāla mākslinieciskās koncepcijas konkursu. Tā pretendentiem 

jāizstrādā festivāla mākslinieciskā ideja, tās risinājums un norišu plāns. 2015. gada festivāla „Baltica” 

tēma ir - „Mantojums”. Koncepcijā jāparāda Latvijas kultūrvēsturisko novadu daudzveidība, izcilākās 

tradicionālās kultūras vērtības un to specifiku.  

http://www.vkkf.lv/
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4675
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Pieteikumus konkursam var iesniegt LNKC līdz 2014. gada 22. aprīlim. Plānots, ka starptautiskais 

folkloras festivāls „Baltica 2015” norisināsies Latvijā no 2015. gada 15. jūlija līdz 19. jūlijam.  

Sīkāka informācija - http://ej.uz/je2m.  

 

Informācija Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu pieteicējiem 

Eiropas Komisija, izvērtējot līdz šim iesniegtos Erasmus+ projektu pieteikumus, vērš uzmanību uz 

nepieciešamību laicīgi reģistrēties URF sistēmā (Unique Registration Facility), kas nodrošina PIC 

koda (Participant Identification Code) iegūšanu. 

Reģistrēties URF sistēmā un iegūt PIC kodu nepieciešams visām organizācijām, kas vēlas piedalīties 

Erasmus+ programmā. Šis kods nepieciešams gan projekta iesniedzējam, gan partneriem. Bez PIC koda 

Erasmus+ projekta iesniegšana nav iespējama. Lai atvieglotu reģistrāciju sistēmā – EK ir aktualizējusi 

tehniskās vadlīnijas, kas pieejamas šeit: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/faq.html 

Atgādinājumam - Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 

30.aprīlim. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/b5qt.  

 

Sāksies pieteikšanās konkursam Creative Business Cup 2014 

„Creative Business Cup 2014” ir starptautisks konkurss radošie cilvēkiem. Konkursā, kurš norisināsies 

2014.gada novembrī Kopenhāgenā, piedalīsies tie, kuri uzvarējuši nacionālajā atlasē, no katras valsts viens 

uzvarētājs. Dalība konkursā dod iespēju veidot starptautiskus kontaktus, piedalīties semināros un 

diskusijās, prezentēt savu radošo ideju ārvalstu investoriem un potenciālajiem sadarbības partneriem, 

pilnveidot zināšanas un prasmes par radošo industriju biznesa attīstību un iegūt vērtīgas balvas. 

Pieteikumu iesniegšana sāksies 17.aprīlī! 

Sīkāka informācija – www.creativebusinesscup.com.  

 

Kultūrpolitika 

Kultūras ministre Dace Melbārde Parīzē tiekas ar Eiropas valstu kultūras ministriem 

un latviešu diasporas pārstāvjiem 

No 3. līdz 6. aprīlim kultūras ministre Dace Melbārde uzturējās Parīzē, kur piedalījās Šaijo forumā 

(Forum de Chaillot) – plašā Eiropas kultūras nākotnei veltītā forumā, kura ietvaros notika arī 

neformāla Eiropas kultūras ministru tikšanās. 

 

http://ej.uz/je2m
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
http://ej.uz/b5qt
http://www.creativebusinesscup.com/
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Kultūras ministru diskusija bija veltīta Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas aicinājumam 

izstrādāt Eiropas kultūras un digitālās vides stratēģiju. 

Ņemot vērā digitālā laikmeta radītās iespējas un izaicinājumus, Francijas puse aicināja apspriest konkrētus 

pasākumus stratēģijas ietvaros, kas nākotnē ļautu vairāk ņemt vērā kultūras nozīmi citās politikas jomās, 

tostarp iekšējā tirgus, valsts atbalsta, konkurences, kā arī attīstības politikā. Kopā ar ES valstu kultūras 

ministriem diskusijā bija aicināti piedalīties arī Šveices un Ukrainas kultūras ministri.  

Dace Melbārde šajā diskusijā aicināja neaizmirst par tiešas līdzdalības un nepastarpinātas pieredzes nozīmi 

kultūrā: „Mums jāstiprina kultūras pašvērtība, jo kultūra ir Eiropas lielākais, kaut arī ne vienmēr 

taustāmais kapitāls, ko ne vienmēr iespējams izteikt mikroekonomiskos rādītājos. Tomēr 2013. gada 

Eirobarometra pētījums liecina, ka tieši kultūra vairāk nekā ekonomika tiek uzskatīta par mehānismu, kas 

veicina piederības izjūtu.” 

Dace Melbārde aicināja pievērst galveno uzmanību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un 

kultūras pieejamībai. Ministre konceptuāli atbalstīja Francijas puses izteikto aicinājumu samazināt PVN 

kultūras produktiem, tomēr  atgādināja, ka šie jautājumi jāvērtē valstu vispārējās ekonomiskās situācijas 

kontekstā, tāpēc nepieciešamas papildu diskusijas starp ES dalībvalstīm. 

 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4711.    

 

Jauniešiem 

KNAB izsludina radošo darbu konkursu skolēniem un jauniešiem 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina ikvienu skolēnu vai studentu 

piedalīties korupcijas novēršanas tēmai veltītajā audio formāta radošo darbu konkursā un paust 

savu aicinājumu vērsties pret korupciju, būt krietniem un godprātīgiem. 

Radošo darbu konkursā aicinām piedalīties skolēnus (5. līdz 9.klase un 10. līdz 12.klase) un arodskolu, 

profesionālo vidusskolu audzēkņus, augstskolu un koledžu studentus. 

Radošais darbs jāiesniedz latviešu valodā, kam noslēgumā jāizskan tekstam „Ziņo KNAB 8000 20 70”. 

Iesniegto darbu ilgums nedrīkst pārsniegt 30 sekundes. Konkursa dalībnieki var iesniegt vienu vai vairākus 

darbus. Konkursa labākie darbi var tikt izmantoti atskaņošanai plašsaziņas līdzekļos. Darbi tiks vērtēti 

divās vecuma grupās (skolēni no 5. līdz 9.klasei; vidusskolēni un studenti) pēc to oriģinalitātes, teksta 

skaidrības un precizitātes, vēstījuma emocionālā spēka, izpildījuma kvalitātes un atbilstības konkursa 

mērķim un tēmai.  Katrā grupā pirmās vietas ieguvēji saņems naudas balvu 100 EUR apmērā, otrās vietas 

– 75 EUR apmērā, trešās vietas ieguvēji – 50 EUR apmērā. 

Konkurss tiek izsludināts 2014.gada 1.aprīlī un noslēdzas 23.maijā ar konkursa uzvarētāju apbalvošanu. 

Darbi jāiesniedz līdz 2014.gada 9.maijam. 

Sīkāka informācija - http://www.knab.gov.lv/lv/knab/press/article.php?id=440585.  

 

 

 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4711
http://www.knab.gov.lv/lv/knab/press/article.php?id=440585
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Piedalies jauno talantu mākslas darbu izstādē „Express to Impress” 

ASV vēstniecības jaunatnes konsultatīvā padome rīko jauno talantu mākslas darbu izstādi "Express 

to Impress". Projekta mērķis ir veicināt jauniešos radošo domāšanu, ko viņi ieguldītu pašu radītos 

mākslas darbos un ļautu sabiedrībai atklāt jaunus, tepat Latvijā mītošus talantus. Nolikums ir 

pavisam vienkāršs – radīt un iesūtīt jebkādā tehnikā veidotu mākslas darbu, kas, pēc viņu domām, spētu 

atstāt paliekošu iespaidu uz cilvēku, kurš to nāks apskatīt. “Express to Impress” ir izstāde jaunatnei no 

jaunatnes un ir pirmais ASV jauniešu padomes rīkotais šāda veida projekts. Darbus līdz 1. maijam jāiesūta 

express.youth.art@gmail.com. Muzeju naktī, kas notiks 17. maijā, labākie darbi tiks izstādīti apskatei 

Spīķeru ielā 8. 

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

 

Interesanti 

Konference „NVO tehnoloģiju laikmets 2014” 

Lai atvieglotu organizāciju darbu, Latvijas Pilsoniskā Alianse aicina biedrību un nodibinājumu 

aktīvistus un brīvprātīgos piedalīties konferencē „NVO tehnoloģiju laikmets 2014” par 

datorprogrammām un tehnoloģiju rīkiem, ko var legāli iegūt un bezmaksas lietot. Papildus vienā no 

meistarklasēm sniegsim informāciju par noderīgiem padomiem un trikiem, veidojot sabiedriskās 

attiecības.  
Konference ceturto gadu pēc kārtas tiek rīkota sadarbībā ar Microsoft Latvia un tā notiks 25. aprīlī no 

plkst. 9:30 līdz 15:00 Microsoft Latvia mītnē Zaļā iela 1, 4. stāvs, Rīgā. Dalību konferencei vari pieteikt 

līdz 22.04.2014. plkst 15:00. Katra organizācija var pieteikt maksimums divus savas organizācijas 

pārstāvjus. 

Sīkāka informācija - http://nvo.lv/lv/news/publication/saprotama-saruna-par-datorprogrammam-5099/. 

 

Piedalies aptaujā par Eiropas nākotni 

14.-15.maijā notiks Eiropas Uzņēmējdarbības Samits, kurā spiedrīs par attīstību pēc ekonomiskās krīzes. 

Pašlaik tiek veikta aptauja „Kāda veida Eiropa mums ir nepieciešama”. Anketas aizpildīšana aizņemt 2-5 

minūtes. 

Anketa angļu valodā pieejama šeit - http://ebsummit.eu/survey.  

 

Nacionālā informācijas centra veidotās informatīvās brošūras „Mums patīk Latvija. 

Ceļvedis latviešu domāšanā” un „Trešo valstu pilsoņi Latvijā. Ceļvedis darbos un 

panākumos”  

Ceļvedis, kurš liek pasmaidīt - http://www.sif.lv/images/atteli/SIF/NIC/Mums_patik_Latvija_LV.pdf 

http://ej.uz/coau
http://nvo.lv/lv/news/publication/saprotama-saruna-par-datorprogrammam-5099/
http://ebsummit.eu/survey
http://www.sif.lv/images/atteli/SIF/NIC/Mums_patik_Latvija_LV.pdf

