Ziņu lapa Nr.7/2014

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
Pilsētas svētkos gatavojām mūzikas instrumentus un stāstījām stāstus

Valmierā norisinājās gadskārtējie Pilsētas svētki un tika atzīmēta Valmieras 731.dzimšanas diena.
Sestdien, 5.jūlijā Vecpuišu parkā kopā ar citām jaunatnes organizācijām ikvienu svētku dalībnieku gaidīja
arī Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” rīkotās aktivitātes.
Kopā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību „Haritas” mazākajiem svētku apmeklētājiem bija iespēja
pagatavot mūzikas instrumentus, lielajiem – dalīties pieredzē par iecienītākajiem kultūras pasākumiem
Valmierā, un ikvienam – apgūt hennas izmantošanu ķermeņa rotāšanai.
Valmieras pilsētas svētkos Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" aptaujāja svētku viesus, lai
uzzinātu - kāds ir bijis viņu mīļākais un atmiņā paliekošākais Valmieras kultūras pasākums un kādus
pasākumus vēlētos apmeklēt Valmierā nākotnē?
Aptaujāto atbildes par kultūras dzīvi Valmierā un interesantos ieteikumus iespējams dzirdēt šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=mbEHt9tm1z8&hd=1.
Aktivitāte tiek īstenota Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „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.

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.
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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.

Finanšu piesaiste
Projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā”
Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
sekretariātu izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" ietvaros, kas tiek finansēts no valsts
budžeta līdzekļiem.
Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kuri sniedz ieguldījumu
Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst prezidentūras
prioritārajiem darba virzieniem:




Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums
nākotnes attīstībā.
Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu
reģionos.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 20 000 EUR. Programmas finansējums ir
līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā
2015.gada 1.janvārī. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības
pieredzi, iepriekšējo pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā un iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas
mērogā. Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2014.gada 2.septembris plkst. 17.00.
Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks: 2014.gada 25.jūlijā plkst. 11:00 Rīgā, Kalēju ielā
9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā).
Sīkāka informācija - http://ej.uz/x73k.
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Projektu konkursi - “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” un “Pilsoniskās
sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”
Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes mazākumtautību un citām
nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursus “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” un
“Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”.
Konkursa “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, vairojot
savstarpējo izpratni un mazinot stereotipus, sekmējot mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un
mijiedarbību ar latviešiem, vienlaikus saglabājot viņu identitāti un kultūras mantojumu. Viena projekta
maksimālā summa: EUR 1750. Konkursa kopējais budžets: EUR 7 000.
Konkursa „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības
attīstību un iedzīvotāju līdzdalību Vidzemes reģionā, jo īpaši sekmējot neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos
sabiedriskajos procesos un vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. Viena projekta maksimālā summa: EUR
3000. Konkursa kopējais budžets: EUR 15 000.
Konkursu aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions. Projektu īstenošanas laiks: 20.08.2014. –
30.11.2014. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.07.2014. plkst. 17:00.
Sīkāka informācija - http://www.vnf.lv/lv/isteno-ideju/.

Izsludināts projektu konkurss trešo valstu pilsoņu integrācijā
Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošā
iestāde izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu. 1. a aktivitāte: "Valodas un adaptācijas
programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai".
Mērķis: organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus (latviešu
valodas kursus, kultūrorientācijas kursus, atbalsta pasākumus mazāk aizsargātām trešo valstu pilsoņu
grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī
veicinātu sabiedrības spēju pieņemt citādo. Pieejamais finansējums: 1 826 280.32 EUR, ko veido 75%
fonda finansējums (1 369 710.24 EUR) un 25% valsts budžeta finansējums (456 570.08 EUR).
Pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir 19 999.89 - 170
744.62 EUR. Projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes, pašvaldības,
pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas
organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas
augstskolas.
Iesniegšana: Projektu iesniegumus jāiesniedz Kultūras ministrijā kā vadošajā iestādē personiski līdz
2014.gada 11.augustam, plkst.17.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2014.gada 11.augusts).
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/es/finans/etvvif.html.
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Projektu iesniegšana ES programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020)
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā informē, ka ir atvēta projektu
iesniegšana ES programmā "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020). Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā
arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa
pilsoņiem” (2014-2020).
Darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība" (Democratic engagement and civic
participation) projektu iesniegšanas termiņi:




"Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās (Town Twinning)" - 2014.gada
1.septembris;
"Sadraudzības pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" - 2014.gada 1.septembris;
"Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society Projects)" - 2014.gada 1.septembris

Sīkāka informācija - http://ej.uz/7om1.

"NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai
starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas
organizācijas vai ārvalstu fondi. Tai skaitā arī projekti, kas saņēmuši finansējumu ES programmas
„Eiropa pilsoņiem” ietvaros.
Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju
atbalstītu projektu īstenošanā.
Kopējais programmas ietvaros 2014.-2016.g.periodā pieejamais finansējums no Sabiedrības integrācijas
fondam
piešķirtajiem
valsts
budžeta
dotācijas
līdzekļiem
ir
334
212
EUR
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. Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības,
nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības. Projektu iesniegumi tiks pieņemti,
kamēr programmas ietvaros būs pieejams finansējums.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/7gbe.

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina projektu konkursu programmā
„Plaukstošu kopienu attīstībai”!
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) jau ilgus gadus atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas veic
kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes
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uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un
izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.
Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF izsludina projektu konkursu jaunā programmā „Plaukstošu
kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un
sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.
Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņem:






jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai
kopienas centra telpu sakārtošanai
mēbeļu un aprīkojuma iegādei
pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības un nodarbinātības veicināšanai

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam, plkst. 16.00.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/zevr.

Kultūrpolitika
Izsludina "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādņu 2012.–2018.gadam” īstenošanas plānu
Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Kultūras ministrijas sagatavotais plāna projekts
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.2018.gadamīstenošanai trīs gadu periodam.
Plāna pasākumi izstrādāti, lai nodrošinātu Pamatnostādņu rīcības virzienu – Pilsoniskā sabiedrība un
integrācija; Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa; Saliedēta sociālā atmiņa un tajos noteikto
uzdevumu praktisku ieviešanu.
Pamatnostādņu mērķu sasniegšanai noteiktie uzdevumi ir virzīti uz to, lai nozares politikas īstenošanas
rezultātā sabiedrībā tiktu veicinātas un notiktu kvalitatīvas pārmaiņas, piemēram, uzlabotos dažādu
sabiedrības grupu savstarpējā sadarbība un līdzdalība, plašākā sabiedrībā nostiprinātos izpratne par
nacionālo identitāti un valsts pamatvērtībām, veidotos izpratne par Latvijas kultūrtelpas dažādajām
dimensijām, uzlabotos latviešu valodas zināšanas un prasme dažādās mērķa grupās, kvalitatīvi mainītos
sabiedrisko mediju saturs, u.c.
Sagatavojot plānu nākamajam periodam, priekšlikumi tika saņemti no visām plāna īstenošanā iesaistītajām
institūcijām, kā arī tika ņemti vērā 2012.gada „Pilsoņu debašu par integrāciju” priekšlikumi un
priekšlikumi, kas ietverti nevalstisko organizāciju un ekspertu sadarbībā izstrādātajā programmā
„Vienlīdzīgas un cieņpilnas sabiedrības attīstība. 2015.-2017.gads”.
Lai varētu sasniegt pamatnostādņu mērķus, plāns ir jāīsteno pastāvīgi un regulāri – arī pašlaik turpinās
iepriekš apstiprināto aktivitāšu realizēšana. Tomēr, lai plāna īstenošana noritētu mērķtiecīgi, tas bija
jāaktualizē, svītrojot pabeigtās aktivitātes, izvērtējot nepieciešamību dublēt citu plānošanas dokumentu
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pasākumus un turpināt vai paplašināt iepriekšējos pasākumus, kā arī papildinot plānu ar jauniem
pasākumiem.
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=5225.

Jauniešiem
Vasaras nometne jauniešiem
Klubs „Māja” aicina piedalīties vasaras nometnē, kas norisināsies no 18. līdz 24. augustam
Kurzemes jūrmalā – Upesgrīvā.
Tradicionāli Klubs „Māja” rīkotajās nometnēs dažādas radošās, sportiskās un atmiņā paliekošas vakara
aktivitātes caurvij arī kāda ar Eiropas Savienības jautājumiem saistīta tēma - šajā gadā dalībniekiem būs
iespēja iegūt informāciju, raisīt diskusijas un atklāt daudz jauna par Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Nometnē aicināti pieteikties jaunieši, kas jau darbojas Klubā „Māja” vai Latvijas skolu Eiropas klubos, kā
arī ikviens cits interesents vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Dalība nometnē ir bez maksas.
Pieteikšanās nometnei ir līdz 21. jūlija plkst. 21.00.
Sīkāka informācija - http://www.klubsmaja.lv/index.php/trad%C4%ABcijas/343-nometne14.

Tiek meklētas viesģimenes visā Latvijā 15 ārzemju skolēniem, kas YFU apmaiņas
programmas ietvaros iebrauks Latvijā
Jau šīs vasaras izskaņā YFU programmas (Youth For Understanding) ietvaros Latvijā iebrauks 15
apmaiņas skolēni no visas pasaules, kas Latvijā pavadīs vienu mācību gadu, lai iepazītu mūsu zemes
kultūru, sabiedrību, kā arī apgūtu latviešu vai krievu valodu.
Tā kā apmaiņas skolēni sava apmaiņas gada ietvaros dzīvo vietējās ģimenēs, ir izsludināta jaunu
viesģimeņu meklēšana visā Latvijā.
“Šobrīd meklējam ģimenes, kas ir gatavas savā lokā uz gadu uzņemt 15–18 gadus jaunu apmaiņas skolēnu
no ārzemēm,” stāsta YFU Latvija programmu koordinatore Baiba Ezeriņa. “Viesģimenes uzdevums ir
palīdzēt jaunietim iepazīt mūsu valsti, apgūt latviešu valodu, kā arī atbalstīt ikdienā.”
Sīkāka informācija - http://ej.uz/c63y.
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Interesanti
Latvijas iedzīvotājus aicina iesaistīties Tēvzemes balvas meklējumos
Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Latvijas Nacionālo arhīvu
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties un palīdzēt atrast vēsturiskas liecības par Tēvzemes
balvu. Tēvzemes balva ir Latvijas Republikas valdības augstākā apbalvojuma - Ministru kabineta
balvas – vēsturiskā priekštece, ko pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 1937.gadā dibināja prezidents
Kārlis Ulmanis.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte: „Tēvzemes balvu
pasniedza līdz 1940.gadam, kad Latvija tika okupēta. Diemžēl karš un padomju okupācijas laiks ir bijis
nežēlīgs šo unikālo vēstures liecību glabāšanai - Tēvzemes balvas nozīmītes un diplomi nav saglabājušies
muzejos, nav izdevies atrast arī foto liecības. Ja kāda liecība tomēr ir saglabājusies, tad to atrast,
visticamāk, varam tikai ar apbalvojuma saņēmēju pēcteču, radinieku, draugu palīdzību. Nav izslēgts, ka
kara laikā, emigrējot no Latvijas, augstais apbalvojums paņemts līdzi un, iespējams, liecības glabājas kaut
kur ārpus Latvijas.”
Ikviens iedzīvotājs ir aicināts palīdzēt atrast vēsturisku liecību par 1937.gadā dibināto Tēvzemes balvu –
diplomu vai krūšu nozīmīti. Vērtīga būs jebkura liecība, arī fotogrāfijas, kur redzams, kā izskatījās
Tēvzemes balva!
Interesentus, kā arī papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valsts kancelejas komunikācijas
departamentu: T. 80000120; e-pasts: vk@mk.gov.lv.
Sīkāka informācija - http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/junijs/10072014-vk-02/.

Izstāsti par dziesmu nozīmi savā ikdienā
Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina sabiedrību iesaistīties topošās ekspozīcijas Dziesma
veidošanā, atbildot uz aptaujas jautājumiem par dziesmu lietošanas un klausīšanās paradumiem
savā ikdienā.
RMM pastāvīgo ekspozīciju Dziesma plānots atklāt līdz ar rekonstruēto muzeja ēku 2016. gada pavasarī.
Turklāt, pamatojoties uz dziesmas un dziedāšanas tradīcijas nozīmību Latvijas kultūrā, tā iecerēta kā
muzeja dāvana Latvijas Republikas 100 gadu jubilejā. Ekspozīcijas struktūra tiks veidota, stāstot Latvijas
dziesmu vēsturi caur mūsdienu cilvēka dzīves ritējumu. Līdzīgi kā Krišjāņa Barona tautasdziesmu
kārtojumā, ekspozīcijas ietvaros cilvēks piedzims, augs, izies cauri noteiktai sociālajai pieredzei, ieaugs
savas kopienas mantojumā un kļūs jau par nākamās paaudzes bāzi. Līdz ar to šodienas Latvijas iedzīvotāju
iesaiste
ekspozīcijas
izveidē
ir
ļoti
nepieciešama.
Dalīties savā pieredzē iespējams dažādos veidos. Pirmkārt, aptauja pieejama internetā
(http://visidati.lv/aptauja/979449372/). Otrkārt, muzeja pārstāvji dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas
pilsētām (Daugavpili, Jelgavu, Cēsīm un Liepāju), kur izvaicās vietējos iedzīvotājus. Treškārt, ikviens,
kuram ir personīgs stāsts par īpašu notikumu, kurā liela nozīme bijusi kādai dziesmai, aicināts sazināties ar
muzeju (aivars.madris@rmm.lv; 67221956).
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Sīkāka informācija - http://rmm.lv/?p=12485#more-12485.

Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas latviešu valodā
Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas vadlīnijas (“Erasmus+ ceļvedis”) latviešu
valodā. Erasmus+ vadlīnijas ir spēkā no 2014. gada janvāra un līdz šim bija pieejamas angļu, franču un
vācu valodā.
Tās sniedz informāciju ikvienam, kurš vēlas piedalīties Erasmus+ programmā vai gūt padziļinātas
zināšanas par programmu – mērķiem, prioritātēm, atbalstāmajām darbībām, programmas noteikumiem un
citiem ar programmas īstenošanu saistītiem jautājumiem.
Vadlīnijas sastāv no trīs pamatdaļām. A daļa sniedz vispārēju pārskatu par programmu, B daļa ietver
konkrētus aprakstus par programmas darbībām, bet C daļā izklāstīta informācija par Erasmus+ projektu
pieteikumu sagatavošanas un projektu atlases procedūrām.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/o7z1.
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