Ziņu lapa Nr.1/2014

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
Biedrības „Haritas” mājas lapa
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” vēlas informēt, ka „Haritas” mājas lapu iespējams aplūkot
divos veidos. Arī šajā gadā mūs būs iespējams atrast ievadot interneta adresi www.haritas.lv. Taču to ievadot tiksiet
automātiski novirzīti uz jauno mājas lapas adresi - http://biedribaharitas.wordpress.com/.

Vēlot veiksmīgu un izdevušos 2014.gadu,
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” komanda
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.

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

Līdz 2014. gada 31. janvārim VKKF pieņem projektus vairākos mērķprogrammas
konkursos
Līdz 31.janvārim pulksten 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 27.janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem
pieteikumus pirmajā kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas,
Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras
nozarēs. Iespējams iesniegt arī Starpdisciplinārus projektus. Ir mainījušās nozaru prioritātes un konkursa
nolikumā ir izmaiņas!
Līdz 31. janvārim pulksten 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 27.janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem
pieteikumus mērķprogrammu konkursos - "Profesionālās mākslas pieejamība reģionos" , "Profesionālu
nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" un "Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām
reģionos".
Sīkāka informācija - http://www.kkf.lv/#43.

Grantu konkurss Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai 2014. 2015. gadā
ABLV Charitable Foundation izsludina ikgadēju konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās
mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai no 2014.gada 15.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
Šogad pieteikumus varēs iesniegt divās kārtās: no 3.-20.janvārim projektiem, kuru norise plānota
2014.gadā un/vai 2015.gadā, un no 13.-27.oktobrim projektiem, kuru norise plānota 2015.gadā.
Grantu programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 50 000 EUR uz diviem gadiem. Vienam projektam
tiks piešķirts līdz 10 000 eiro un līdz 75% no projekta kopējām izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas
termiņš pirmajai kārtai ir 2014.gada 20.janvāris (līdz plkst. 23.59).
Sīkāka informācija - http://www.ablv.org/zina/view/52.
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LVM konkursa veidlapa 2013.gada ziedojumam
AS „Latvijas valsts meži” sociālās jomas atbalstam 2013. gada nogalē ziedojis 420 000 latus, kas 2014.
gadā konkursa kārtībā būs pieejami sociālās jomas sabiedriskā labuma organizācijām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Partneru – nodibinājums „Fonds
„Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2012.gada
20.decembrī noslēgto Vienošanos par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri
izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas
projektiem.
Ar Partneriem nesaistītu projektu atbalstam, pieejami 292 970 EUR (205 900 lati) šādās
prioritārajās jomās:





Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Projekta pieteikumus aicina iesniegt līdz 2014. gada 31. janvārim.
Sīkāka informācija - http://www.ziedot.lv/lv/info/lvm-konkursa-veidlapa-2013-gada-ziedojumam.

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju
krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos
muzejos un privātajās kolekcijās”
Konkursa mērķis ir sekmēt Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanu un izmantošanu.
Pretendenti konkursā var būt akreditēti pašvaldību, autonomie un privātie muzeji, kā arī privātpersonas,
kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti un kuri ir nokārtojuši iepriekšējās
līgumsaistības ar Kultūras ministriju.
Pieteikumus jāiesniedz Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2014.gada
24.janvārim plkst. 17:00 vai jānosūta pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga – LV 1364 (pasta zīmogs –
2014.gada 24.janvāris).
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/konkursi.html.

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
.
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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.

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.

Prezentēs atbalsta programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā
„ERASMUS+”
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centrs, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru, 28.janvārī pulksten 9:30, Vidzemes Augstskolas konferenču zālē, Valmierā, Cēsu ielā 4,
organizē BEZMAKSAS semināru par jauno Eiropas Komisijas Eiropas Savienības atbalsta programmu
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „ERASMUS+”.
“Erasmus+” apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas – Comenius,
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus
Mundus, Tempus, u.c. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.
Sīkāka informācija - http://www.valmiera.lv/zina/izglitiba/prezentes-atbalsta-programmu-izglitibas-apmacibasjaunatnes-un-sporta-joma-erasmus.
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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.

Kultūrpolitika
20 izcilu Ziemeļeiropas autoru esejas Rīgai veltītā grāmatā “Mūsdienu
kultūras stāvokļi”
Izdevniecība Megaphone Publishers laidusi klajā bilingvālu eseju krājumu „Mūsdienu kultūras stāvokļi /
Conditions for Contemporary culture. Riga”.
Izdevumā ir pētīti tie apstākļi, kādos attīstās latviešu mūsdienu kultūra un kādos veidojas pilsoniskā
sabiedrība Latvijā. Izdevuma tapšanas procesā ir radīta starpdisciplināra telpa domu apmaiņai, lai saprastu,
kā šī sabiedrība ir konstruēta un veidota, kāds ir tās potenciāls, stiprās un vājās puses, un, kā šīs kvalitātes
pozitīvā veidā varētu tikt izmantotas turpmākajā attīstībā, zināšanu un kultūras ekonomikas apstākļos.
Sīkāka informācija - http://culturelab.lv/
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Kultūras ministre Dace Melbārde uzsver Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas
statusa nozīmi Latvijas kultūras kopainā
„Rīgas kļūšana par Eiropas kultūras galvaspilsētu ir nozīmīga visai Latvijas kultūras kopainai. Tā ne tikai
apliecina mūsu piederību Eiropai. Tā ļauj iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar mūsu kultūras identitāti,
tradīcijām un to dzīvotspēju šodien,” uzsver Dace Melbārde. „Tā ir iespēja mums pašiem vēlreiz
apzināties savu unikalitāti, celt mūsu pašapziņu un lepoties ar savām izcilībām kultūras jomā visas
pasaules mērogā, jo tieši kultūra ir tas, ar ko Latvija pārsteidz un iedvesmo starptautisko sabiedrību.”
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4346.

Jauniešiem
Aicina pieteikties jauniešus Latvijas prezidentūras praktikantu programmai
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts izsludina pieteikšanos prezidentūras
praktikantu programmai. Praktikantu programma sniegs iespēju ikvienam studentam veikt studiju
praksi, piesakoties par ārvalstu delegāciju pavadoņiem vai palīgiem mediju informācijas centrā.
Prezidentūras praktikantu programmā aicināti pieteikties visu Latvijas augstskolu studenti neatkarīgi no
viņu izvēlētās studiju programmas, taču viņiem jāizpilda noteikti atlases kritēriji. Galvenās prasības ir
teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, labas organizatoriskās prasmes un saskarsmes iemaņas.
Prakses programmas atlasē tiks vērtēta arī jauniešu motivācija dalībai prezidentūras praktikantu
programmā un sekmes mācībās. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 2.februāris.
Sīkāka informācija - http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/1491-aicina-pieteikties-jauniesus-latvijasprezidenturas-praktikantu-programmai

ES māja aicina bērnus apmeklēt radošo darbnīcu „Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu
stāstus”
ES māja sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbības (LAPAS) biedru organizāciju
Humana People to People in Latvia aicina bērnus un viņu vecākus uz radošo darbnīcu „Rokas lelles
stāsta Āfrikas bērnu stāstus”. Pasākums notiks sestdien, 25.janvārī, pulksten 11:00 ES mājā,
Aspazijas bulvārī 28.
Radošās darbnīcas laikā bērniem būs iespēja vairāk uzzināt par Āfrikas dabu, kultūru, iedzīvotājiem un
Āfrikas bērnu ikdienas gaitām. Kopā ar pasniedzējiem bērniem būs iespēja izveidot savas auduma vai
papīra rokas lelles, un visiem kopā izspēlēt leļļu teātri, kas balstīts uz kādas Āfrikas bērna pasakas.
Pasākuma mērķauditorija – bērni vecumā no 5 – 10 gadiem.
Sīkāka informācija - http://www.esmaja.lv/attistibas-sadarbiba/es-maja-aicina-bernus-apmeklet-radosodarbnicu-rokas-lelles-stasta-afrikas-bern.
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Jauniešus, kuri nemācās vai nestrādā, NVA aicina pieteikties dalībai "Jauniešu
garantijas" pasākumos
Šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var pieteikties
dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos "Jauniešu garantijas" atbalsta
pasākumos. "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā,
apmācībā vai izglītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot
darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba
pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības
pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas"
atbalsta pasākumos.
Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15824.

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.
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/.
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Interesanti
Memoranda īstenošanas padomes sekretariāts izsludina NVO pārstāvju pieteikšanos
dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs ar
padomdevēja tiesībām.
Savu pārstāvi var nominēt NVO, kas reģistrētas vismaz 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas, kas ir
organizāciju apvienība, kuras sastāvā ir citas nozares NVO.
Pieteikumus iesniedz Valsts kancelejā. Uz aploksnes norāda biedrības nosaukumu un juridisko adresi, kā
arī norādi "Konkursam NVO pārstāvja izraudzīšanai darbam Ministru kabineta komitejā". Dokumentus
nosūta elektroniski uz adresi vk@mk.gov.lv
Dokumentu iesniegšanas/iesūtīšanas termiņš ir 2014.gada 3.februāris.
Sīkāka informācija - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-lidzdalibasjaunumi/030114-vk-01/.

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.
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