Ziņu lapa Nr.2/2015

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"
(2012.EEZ/DAP/MAC/167/1/V/035/2015) ietvaros. 2015. gada darba programmas kopējās izmaksas ir 26 805.68
EUR, no kuriem 24 125.11 EUR ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums (95% tiek piešķirti no EEZ finanšu
instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta).
Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda
mājas lapā http://www.sif.gov.lv un http://www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”
Rīgas iela 10, Valmiera, LV - 4201
E-pasts: biedriba.haritas@gmail.com
Tālrunis: +371 28395899
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes
Sācies projekts par digitālo stāstniecību
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” ir uzsākusi projektu „Digital Storytelling:
Empowerment for Resilience” („Digitālā stāstniecība: Pretošanās spēju stiprināšana”), kura
īstenošana norisināsies no 1.februāra līdz 30.septembrim.
Projekta ietvaros tiks organizēta jaunatnes darbinieku mobilitāte, kuras mērķis būs uzlabot jaunatnes
darbinieku digitālās kompetences, apgūstot digitālās stāstniecības pamatus un iespējas to izmantot
neformālajā izglītībā, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, lai stiprinātu viņu
pretošanās spējas riska situācijās.
Projekta galvenās aktivitātes norisināsies Latvijā, Valmierā no 2015.gada 13. līdz 19. maijam:





7 dienu jaunatnes darbinieku apmācība;
resursu apkopojuma “Youth workers’ guide to digital storytelling” izveide;
digitālās stāstniecības metožu izmēģināšana praksē;
projekta publicitāte.

Projektā piedalīsies 30 dalībnieki no 6 valstīm (Latvija, Polija, Itālija, Spānija, Grieķija, Turcija). Projekta
dalībnieki vecumā no 18 – 45 gadiem būs pieredzējuši jaunatnes darbinieki, kas strādā ar dažādām
mērķgrupām – lauku jauniešiem, sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, jauniešiem ar īpašām
vajadzībām, jauniešiem – migrantiem.
Arī jaunatnes darbiniekiem no Vidzemes būs iespējams iesaistīties šajās projektā, par iespēju pieteikties
dalībai projektā biedrība „Haritas” drīzumā informēs interesentus.
Sīkāka informācija - http://haritas.lv/?p=620.

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Digital Storytelling:
Empowerment for Resilience” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+.
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Vidzemes stāstnieku skolas video materiāli
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” ir publicējusi video materiālus no 8.novembrī
Valmiermuižā notikušā Vidzemes stāstnieku skolas noslēguma eksāmena.
Tajā jaunie stāstnieki demonstrēja 2 mēnešu ilgajās apmācībās iegūtās un papildinātās stāstniecības
prasmes un ar saviem stāstiem priecēja gan lielus, gan mazus. Tika stāstītas pasakas, teikas, dažādi
atgadījumi iz dzīves, savas un citu pieredzes stāsti, kā arī biznesa stāsti.
Apmācības “Vidzemes stāstnieku skola” norisinājās no 2014.gada 11. septembra līdz 2014.gada
8.novembrim projektu „Vidzemes stāstnieku skola”, „Vietējās kopienas pilsoniskās līdzdalības
veicināšana ar kultūras aktivitāšu starpniecību” un „Stāsti rodas Valmierā” ietvaros.
Projektus finansiāli atbalstīja Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada fonds,
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valmieras pilsētas pašvaldība. Atbalstītāji – Valmieras integrētā
bibliotēka, Valmieras muzejs, Valmieras Kultūras centrs, Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Valmiermuižas kultūras
biedrība.

Video materiālus skatīt šeit - http://ej.uz/krbx.

„Haritas” turpina īstenot projektu kultūras tiesību un demokrātijas veicināšanai
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” arī 2015. gadā turpina īstenot 2013. gadā uzsākto
projektu “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību
īstenošanai”.
Projekta ietvaros 2015.gadā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:


Turpināsim informēt Vidzemes reģiona NVO par dažādām aktualitātēm, izsūtot interesentiem
NVO ziņu lapas, kā arī sniedzot konsultācijas par NVO dibināšanu, finanšu piesaisti, projektu
vadību, sabiedriskā labuma statusu, publicitāti un citiem aktuāliem jautājumiem;



Turpināsim veicināt brīvprātīgo darbu, iesaistot organizācijas darbā 40 brīvprātīgos, kā arī
turpināsim popularizēt Eiropas Brīvprātīgā darba projektu iespējas;



Kā ik gadu, piedalīsimies Valmieras pilsētas svētkos, piedāvājot bērniem un jauniešiem izmēģināt
prasmes dažādās radošajās darbnīcās;



Popularizēsim kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” darbu, oficiāli
reģistrēsim tīklu un meklēsim veidus, kā veiksmīgāk piesaistīt finanses tīkla darbībai;



Turpināsim piedalīties politikas veidošanas procesos vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī;



Turpināsim izstrādāt sociālos kultūras projektus;

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”
Rīgas iela 10, Valmiera, LV - 4201
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Atzīmējot biedrības 10. gadadienu, izveidosim 10 īsus video sižetus par līdz šim paveikto, kā arī
aicināsim ciemos mūsu draugus un labvēļus, lai kopīgi atzīmētu šo apaļo jubileju;



Turpināsim informēt sabiedrību par šajā projektā paveikto.

2015. gada projekta darba programmas kopējās izmaksas ir 26 805.68 EUR, no kuriem 24 125.11
EUR ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.
Sīkāka informācija - http://haritas.lv/?p=601.
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.gov.lv unhttp://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
Valsts Kultūrkapitāla fonda jaunumi
Līdz 27. februārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 23. februārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem
pieteikumus mērķprogrammu "Latvijai - 100", "Raiņa un Aspazijas gads", "Latvijas mežu atbalsts
koru un tautas deju tradīcijas attīstībai" un "Latviešu oriģinālmūzika" konkursos.
Šā gada 20.februārī pulksten 13.00 Gulbenes kultūras centrā, O.Kalpaka ielā 60, Gulbenē notiks
seminārs par projektu sagatavošanu iesniegšanai VKKF konkursos. Lektors - VKKF direktors Edgars
Vērpe.
Sīkāka informācija – www.vkkf.lv.

Latvijas valsts budžeta finansētā programma "Ārpusskolas pasākumu programma.
Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem"
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu
programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības
integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā.
Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu
saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.
Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem
nosacījumiem:



organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu,
neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 11.marts.
Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2015.gada 23.februārī plkst. 11:00 Eiropas
Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Dalībai seminārā iespējams pieteikties ne vēlāk kā līdz
18.februārim.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/sifkonkurss.
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Konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu
Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+.
Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:
Pamatdarbība Nr.1:
 personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla
mobilitāte - 2015. gada 4. marts;
 Erasmus Mundus kopīgo maģistra programmu īstenošana - 2015. gada 4. marts;
Pamatdarbība Nr.2:
 stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā - 2015. gada 30. aprīlis;
 zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības - 2015. gada 26. februāris;
 kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs - 2015. gada 10. februāris;
Jean Monnet darbības:
 moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts institūcijām un asociācijām, tīkli, projekti - 2015. gada
26. marts.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/y34w.

Publicētas pieteikuma formas 2.marta projektu uzsaukumiem ES programmā
„Eiropa pilsoņiem”
Sakarā ar to, ka 1.marts iekrīt svētdienā, projektu iesniegšanas gala termiņš pagarināts par vienu
dienu līdz 2015.gada 2.martam (12:00 pēc Briseles laika).
1. darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance). Projektu
iesniegšana: 2.marts. Projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.08.2015. līdz 31.01.2016.
2. darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic
engagement and civic participation)
2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning). Projektu iesniegšanas 1.kārta:
2.marts. 1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.05.2015. līdz 31.03.2016.
2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns). Projektu iesniegšanas 1.kārta:
2.marts. 1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšana: No 01.07.2015. līdz 31.12.2015.
2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects). Projektu iesniegšana:
2.marts. Projekta aktivitāšu uzsākšana: No 01.08.2015. līdz 31.01.2016.
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/jaunumi/?news_id=6075.
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Izsludināts Nordplus programmas 2015. gada konkurss
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas
izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī
Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp
Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.
Līdz 2015. gada 2. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:










Jauniešu programma - projektos ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem
vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības
kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi;
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, stiprina pieaugošo pamatkompetences,
veido ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi;
Ziemeļvalstu valodu programma – starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu
(primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo
valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Tāpat
veicina starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē;
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/ifke.

Valmieras pašvaldība izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu
Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina projektu iesniegšanu pašvaldības sporta, kultūras un bērnu
un jauniešu nometņu projektu konkursos.
Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa mērķis ir veicināt pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību
un saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, savukārt sporta projektu konkurss tiek izsludināts, lai
atbalstītu personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu realizācijā un popularizētu veselīgu
dzīvesveidu. Kultūras projektu konkursā tiek gaidītas idejas ar mērķi veidot Valmieras pilsētā
daudzveidīgu kultūrvidi, veicināt kultūras norišu daudzveidību un dažādu kultūras nozaru attīstību pilsētā.
Pretendenti drīkst iesniegt tikai vienu projekta ideju vienā no minētajiem konkursiem. Pašvaldības
projektu konkursos var piedalīties izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un
biedrības, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu un reģistrētas sabiedriskā labuma
organizāciju reģistrā.
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”
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Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties ar pieteikumiem, kuru realizācija notiek Valmieras pilsētas
teritorijā konkrētajā gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo
izmaksu kopējās summas, bet ne mazāk par EUR 140 un ne vairāk par EUR 700.
Pieteikumi iesniedzami līdz 2015.gada 23. februārim plkst.17:00 Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.
Sīkāka informācija - http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/projektu-konkursi.

Izsludināts Cēsu novada kultūras projektu konkurss
Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir izsludinājusi 2015.gada kultūras
projektu konkursu Cēsu novadā. Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt projektu idejas,
kas tapušas pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi,
sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju
radīšanā.
Cēsu novada pašvaldība kultūras projektu konkursa norisei šogad ir atvēlējusi 10000 eiro. Viena projekta
atbalstam maksimāli var tikt piešķirti 700 eiro. Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus
– koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu,
kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c. – tās kultūras norises, kuru realizācija plānota Cēsu novadā un
kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums Cēsu novadam. Prioritāri šogad tiks atbalstīta pasākumi,
kas iepazīstina auditoriju ar Cēsu novada kultūrvēsturisko mantojumu un vietējām tradīcijām
mūsdienīgā formātā.
Projektu pieteikumi iesniedzami „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” līdz šī gada 6.martam. Projekta
pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās
darbības veicējas. Pieteikumu iesniedzējiem jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no
projekta kopējām izmaksām.
Sīkāka informācija - http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/izsludinats-2015-gada-cesunovada-kulturas-proj.
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Kultūrpolitika
Vienlaikus ar Purvīša balvas izstādi atklās arī to kritizējošu akciju „Cits Purvītis”
Piektdien, 20. februārī plkst. 20 Ģertrūdes ielas teātrī notiks akcija-diskotēka “Cits Purvītis 2013/2014″,
kuras rīkotāji sola analizēt Latvijas nozīmīgākās vizuālās mākslas balvas, proti, Purvīša balvas,
piešķiršanas procesu, pastāstīja rīkotāji.
Viena no izstādes kuratorēm, Līga Lindenbauma, uzskata, ka šogad pretendentu atlasē uzrādīja izteikti
tradicionālu mākslas izpratni. “Ņemot vērā šīs balvas publicitāti un tajā investētos līdzekļus, nevar noliegt,
ka Purvīša balva ir nozīmīgs rīks mūsdienu mākslas ainas dokumentēšanai un institucionalizēšanai. Tomēr
akcijas “Cits Purvītis” rīkotāji uzskata, ka šī dokumentācija ir nepilnīga, jo tajā tiek ignorēti tie radošie
procesi un mākslas formas, kas pārkāpj ērto, drošo un ierasto mākslas definīciju. Līdz ar to virkne
oriģinālu, drosmīgu un novatorisku risinājumu paliek “ārpus kadra”,” skaidroja Lindenbauma.
Sīkāka informācija
kritizejosu-akciju/.

-

http://www.la.lv/cits-purvitis-vienlaikus-ar-purvisa-balvas-izstadi-atklas-ari-to-

Jauniešiem
EUROSCOLA konkurss
Iejūties detektīva lomā un izpēti, kā radies un Latvijā īstenots kāds Tevi interesējošs aktuāls ES
likums. Vai varbūt vēlies izveidot "Eiropas Parlamenta elektronisko-pastkarti"? Ja uzdevums un
iespēja ar klasesbiedriem doties ceļojumā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, Francijā, un klātiene
piedzīvot parlamentāro darbu Tevi interesē - piedalies EUROSCOLA jaunajā konkursā 2015.
Jaunums - konkursā aicinātas piedalīties arī jauniešu nevalstiskās organizācijas, jaunatnes centri
un skolas!
EP Informācijas birojs 2015. gada 2. februārī izsludina jaunas EUROSCOLA konkursa tēmas 10.-12.klašu
skolēniem. Balva - dodoties ar klasesbiedriem apmaksātā braucienā uz EP Strasbūrā (Francijā) un kopā ar
vidusskolēniem no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm redzēt klātienē parlamentāro darbu.
Šī gada jaunums ir divas piedāvātās tēmas pēc izvēles:
• "Detektīvs" - izpēti konkrētu (pēc izvēles) Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas
(piemēram, izteikumi Latvijas medijos) līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā (svarīgi atrast,
kura Latvijas ministrija atbildīga par likuma ieviešanu un ko likums mainīs Latvijas ikdienā).
• "Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte". Tēma Eiropas Parlamenta darbs. Izvēloties šo variantu
jāiesūta: digitālais attēls ar vai bez animācijas; iespējamais adresātu saraksts, kam šādu e-pastkartīti sūtīt
(vienaudži, organizācijas). Projekta apstiprināšanas gadījumā elektroniski jāizsūta e-kartiņa iepriekš
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izveidotajam sarakstam.
Projekts var būt par jebkuru tēmu, kas ir aktuāla jaunatnei Eiropā un ir saistīta ar Eiropas Parlamenta
aktualitātēm!
Pieteikuma anketu, uzdevumu un projekta aprakstu skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO komanda var
iesniegt, sākot no 2015. gada 2. februāra visa mācību gada garumā. Izsludinātais EUROSCOLA
nolikums Latvijā ir spēkā līdz 2016. gada 31. Janvārim.
Sīkāka informācija http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/2015pasakumi/februarispasakumi/euroscola2015.html.

Video konkurss „Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”
Eiropas Komisija izsludina video konkursu „Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”. Konkursā var
piedalīties Eiropas Savienības jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kā arī jaunieši no
kandidātvalstīm un potenciālajām Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstīm. Liec lietā izdomu un
laimē ceļojumu uz Briseli! Nofilmē savu pieredzi un izklāsti savu viedokli vienas minūtes ilgā video!
Darbus drīkst iesniegt jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā vai jebkurā kandidātvalstu un
potenciālo Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstu oficiālajā valodā. Katras valsts konkursa uzvarētājs
iegūs balvu - divu dienu ceļojumu uz Briseli, Beļģijā, viena pieaugušā pavadībā 2015. gada jūnijā vai jūlijā
(datums tiks precizēts). Uzvarētājs drīkstēs ceļot tikai pieaugušā (piemēram, vecāka vai aizbildņa)
pavadībā.
Darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 10. aprīlis.
Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ko-tev-nozime-apvienota-eiropa.
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Interesanti
Radošās darbības nedēļa „radi!2015”
Radošās darbības nedēļa notiks no 9. līdz 15. martam. radi! kā sociālas kustības virsmērķis ir
veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu
izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un
sasniegumus.
Šogad radi! kustība jau piekto gadu aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot
un darot. Radošās darbības nedēļā tiek plānota daudzpusīga satelītpasākumu programma dažādām
mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju sadarbības piemēriem, apliecinotradi! kā proaktīvu kustību.
Radošās darbības nedēļas organizatori un uzticamie sadarbības partneri aicina ikvienu
interesentu,neformālo iedzīvotāju grupu, institūciju, iestādi, organizāciju, uzņēmumu Rīgā un visos
Latvijas reģionos pievienoties radi! kustībai. Ja Tev ir ideja, kas atbilst šīs kustības koncepcijai, kā arī
iespējas un resursi to īstenot, pievienojies radi! domubiedru platformai, bagātinot Radošās darbības
nedēļas 2015. gada programmu un mūsu kopīgo spēku. Esam atvērti jaunām partnerībām starp cilvēkiem,
organizācijām, disciplīnām, novadiem un idejām par to, kā radošās nozares sniedz ieguldījumu sabiedrības
dzīves uzlabošanā un attīstīšanā visdažādākajās jomās. Pieteikumus ir iespējams iesniegt līdz 20.
februārim, sūtot uz e-pastu: radilatvia@gmail.com.
Sīkāka informācija - http://www.radilatvija.lv/.

Valda Muktupāvela muzikāla lekcija Oleru muižā 20.februārī
20.februārī no plkst. 12:00 līdz 14:00 Oleru muižā (Jeru pagastā, Rūjienas novadā) norisināsies
muzikāla lekcija „Tik parastie, bet noslēpumainie skaņu rīki Latvijā”. Pasākuma noslēgumā
plānotas diskusijas un pārrunas.
Dalību pasākumā iespējams pieteikt līdz 18.februārim zvanot Ievai Zemītei pa tālruni 29224494 vai
rakstot e-pastu uz olerumuiza@inbox.lv.

Drabešu Muižas Amatu mājā sākta projekta „MANTOJUMS – TRADICIONĀLĀ
KOKLE VIDZEMĒ” realizācija
Projekta laikā vairāk kā pusgada garumā tiks pievērsta īpaša uzmanība latviešu tradicionālajam
mūzikas instrumentam – etnogrāfiskajai koklei. Interesentiem tiek piedāvāta iespēja reizi nedēļā
Drabešu Muižas Amatu mājā apgūt kokles spēli Adeles Gruntes vadībā, izzināt kokļu biogrāfiju
Latvijā un Vidzemē.
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No 20. līdz 22.martam plānotas Kokļu būves darbnīcas, kad meistara vadībā tie, kas to vēlēsies, varēs sev
izgatavot kokli. Projekta noslēgumā tiks rīkota kokļu spēles meistarklase ar koklētāju Laimu Jansoni.
Tiem, kas būs cītīgi mācījušies visu pusgadu, 16. jūlijā būs iespēja kopā ar Laimu Jansoni uzstāties
starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” koncertā Vidzemes koncertzālē „Cēsis”.
Par dalību projektā interesēties pa tālruni 29199870.
Projektu realizē biedrība „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansiālo atbalstu.

Eiropas Komisija aicina pieteikt inovatīvākos ES fondu projektus konkursā
“Regiostars awards”
Jau astoto gadu Eiropas Komisija izsludinājusi konkursu “Regiostars awards”, kura mērķis ir
identificēt veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas Savienības (ES)
līdzfinansējumu īstenotos projektus katrā no ES dalībvalstīm. Pieteikt projektus konkursā aicinātas
ne vien ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, bet arī paši ES fondu finansējuma saņēmēji.
Ar konkursa “Regiostars awards” palīdzību Eiropas Komisija apzina un popularizē labās prakses piemērus
ES fondu finansējuma investēšanai dalībvalsts attīstībā jeb tādus projektus, kuriem ir augsta pievienotā
vērtība vietējās sabiedrības labklājības līmeņa celšanā. Šogad projektus var pieteikt četrās konkursa
kategorijās:
 gudra izaugsme – mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes veicināšana digitālajā ekonomikā;
 ilgtspējīga izaugsme – energoefektivitātes ieguldījumu mobilizēšana vietējo iedzīvotāju labā;
 iekļaujoša izaugsme – sociālā riska grupu integrēšana sabiedrībā;
 pilsētas zvaigzne – pilsētu pārveidošana nākotnes izaicinājumiem.

Konkursam pieteikties var līdz 28. februārim.
Sīkāka informācija - http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/regio-stars-awards/.
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Stāstniecības aktivitātes
Starptautiskā dzimtās valodas diena
Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, uzsverot valodas
nozīmi
izglītībā,
komunikācijā, sabiedrības attīstībā un integrācijā, kā arī indivīda radošajā pašizpausmē. Šajā dienā
UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina
starpkultūru dialogu.
Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, UNESCO LNK aicina stāstīt stāstus ne vien dzimtajos
dialektos, bet arī veltīt šo dienu mīlestības tematikai un iedvesmoties no Raiņa un Aspazijas savstarpējās
sarakstes - http://memorialiemuzeji.lv/category/muzeja-raksti/raina-un-aspazijas-savstarpeja-sarakste/!
Sīkāka informācija - http://unesco.lv/lv/jaunumi/dzimtas-valodas-diena-aicina-atzities-milestiba-dzimtajavaloda/.
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