Ziņu lapa Nr.7/2015

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.
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes
Stāstniecība Cēsīs
16.jūlijā Cēsīs Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ietvaros Vidzemes kultūras un
mākslas biedrība „Haritas” kopā ar sadarbības partneriem un atbalstītājiem organizēja dažādas
stāstnieku aktivitātes.

Stāstnieku meistarklasē savā pieredzē dalījās dažādu valstu stāstnieki: izcilais skotu stāstnieks un
dziedātājs Kolins Makalisters no Skotijas, katalāņu stāstniece Susana Tornero no Spānijas, kā arī skotu
stāstnieku

grupas

pārstāves,

varējām

arī

ieklausīties

skotu

un

īru

dziesmās.

Ar Cēsu Vecpilsētas namu stāstiem pastaigā pa seno namu pagalmiem mūs iepazīstināja uz dažām
stundām no cita gadsimta pie mums iemaldījusies vēsturniece un arīdzan Vidzemes stāstnieces Sandas
Salmiņas “radiniece”, kas pārzināja stāstus par Cēsu namiem un to iemītniekiem. Vēlāk arī pati Sanda
apliecināja, ka – jā, tas neesot nekas neparasts, viņai arī šad un tad esot gadījies manīt gar kādas mājas
stūri pazibam senlaicīgu tērpu, koķetu cepuri vai saulessargu. Nu jā, laiki taču mēdz krustoties, nodomāju.
It īpaši tādā pilsētā kā Cēsis. Neticat? Aizbrauciet un pārbaudiet paši!

Savukārt Stāstu vakars kafejnīcā - mākslas telpā “Mala” caur Vidzemes stāstnieku stāstiem ievilināja mūs
dažādās Vidzemes vietās, notikumos un pat stāstnieku dvēselēs. Arī mūsu viesi – stāstnieki un mūziķi no
Latvijas un ārvalstīm, viesmīlīgās vietas un gardo cienastu savaldzināti, dalījās savos stāstos un dziesmās.
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Tulkotājs, stāstnieks un Latviešu folkloras krātuves pētnieks Aldis Pūtelis, kas tulkoja skotu stāstniekus,
mācēja tik meistarīgi nojaukt valodu barjeras, ka klausītāji dažbrīd pat esot aizmirsuši, kādas valodas telpā
īsti atrodas.
Bija gandarījums par Vidzemes stāstniekiem, kas bija sagatavojuši interesantus stāstus un ļāva mums tos
baudīt. Kļuvām bagātāki pieredzē, stāstos un klausīšanās prasmē. Iespēja apmeklēt koncertu „Saules
meitas saktu kala” Cēsu koncertzālē bija kā šīs emocionāli piepildītās dienas kulminācija.
Projektu „Vidzemes stāstnieku skola Cēsīs festivālā „Baltica 2015”” atbalsta Cēsu pilsētas pašvaldība,
Latvijas Nacionālais Kultūras Centrs un „Baltica”.

Stāstu stundas dažādās mēlēs
17. jūlijā Kocēnu novadā, Rubenē, kafejnīcā „Mazais Ansis” Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica
2015” ietvaros Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” kopā ar sadarbības partneriem un
atbalstītājiem organizēja pasākumā ārvalstu un Latvijas stāstniekiem „Diskusija par stāstnieku sadarbības
formām reģionālā, nacionālā un starptautiskā jomā”. Tajā piedalījās stāstnieki no Skotijas, Spānijas,
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, lai dalītos pieredzē, izvērtētu idejas un to iedzīvināšanu praksē.

Jau rīta pusē, nervozi vīstoties visai plānajos apģērbos, starptautiskā stāstnieku kopa pulcējās kafejnīcas
āra terasē Rubenē. Pēc iepriekšējās dienas saulainā un vasarīgā laika, pēkšņais rudens šķita nelāgs
pārbaudījums dienas garumā. Taču – ko tu stāstniekam padarīsi! Pie kamīna apsildījušies, kafejnīcas
sarūpētajos pledos sasegušies, stāstnieki dalījās pieredzē gan par sevi, gan saviem paveiktajiem darbiem.
Dažas skotu stāstnieces pat pamanījās izlūkot apkārtni un izpētīt, cik brīnišķīgs stāstnieku festivāls te
varētu notikt, tik vien tā darba, kā apspēlēt un izmantot apkārtējo vidi. Tā ātri vien pienāca izsludinātā
pasākuma „Stāstu stunda dažādās mēlēs” sākums.
Lietus mēles un vēja mēles arvien uzstājīgāk atgādināja par sevi un savu vēlmi stāstīt savus stāstus. Maz
bija ticams, ka kāds apmeklētājs šādā laikā, kad saimnieks pat suni nedzen ārā, atnāks. Tāpēc īpaši sirsnīgs
paldies tiem, kas atnāca, bija ieinteresēti klausītāji un, par spīti laika apstākļiem, noslēgumā vēlējās dzirdēt
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vēl kādu dziesmu. Dažādās mēlēs jau arī skanēja stāsti un dziesmas, tomēr dažbrīd bijām spiesti klausīties
tikai lietus un vēja stāstus, taču arī tie te todien iederējās. Galvenais, ka vēlme atkal tikties un dalīties
stāstos un tos klausīties, tajos dzīvot bija kļuvusi tikai stiprāka.iverš

Solveiga Boicova
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” vadītāja

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
Projektu konkurss „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē 2015”
Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes nevalstiskajām organizācijām
izsludina projektu konkursu “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē 2015”.
Konkursa mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību Vidzemes reģionā,
jo īpaši sekmējot neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un vietējās kopienas dzīves
uzlabošanā. Konkursa aptvertā teritorija - Vidzemes plānošanas reģions.
Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:
 Tiek stiprinātas iedzīvotāju spējas un prasmes līdzdarboties sabiedriskajos procesos un veidota
izpratne par cilvēka lomu kopienas, reģiona un valsts veidošanā;
 tiek veicināta sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju līdzdalība, ietverot mērķauditoriju, kas nav tieši
iesaistīta organizācijas darbībā.
 tiek veicināta mērķa grupas sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām un privāto sektoru.
Projektu īstenošanas laiks jāplāno no 01.09.2015. līdz 15.01.2016. Viena projekta maksimālā summa EUR 3000. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 30.07.2015. plkst. 17:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir
jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!)
Sīkāka informācija
iniciativas-vidzeme-2015/.

http://www.vnf.lv/lv/isteno-ideju/projektu-konkurss-pilsoniskas-sabiedribas-

Izsludināts projektu konkurss Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas
"Kultūra" ietvaros
20.jūlijā tika izsludināts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
Līdz 20.augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus
radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī
nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā
pašā laikā.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences,
ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku
mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras
punkta mājaslapā.
Sīkāka informācija - http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/mobility-funding.

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

5

VIAA izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi konkursu „Eiropas Atzinības zīme
valodu apguvē”, kura mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un efektīvus valodu
mācīšanas veidus.
Šogad konkurss notiek jau astoto reizi, un tajā ir aicināti pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves
projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas. Konkursā var piedalīties valsts
pārvaldes iestādes, fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi) un
komersanti. 2015. gada konkursa tematiskās prioritātes ir „Valodas kā sociālās iekļaušanās veicinātājs” un
„Valodu apguve un sports”.
Šo atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no
institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. Būtiski atcerēties, ka Eiropas atzinības zīmi piešķir
projektiem, kas pieteikšanas brīdī tiek īstenoti vai tuvojas nobeigumam, un ka to nepiešķir par izstrādātiem
mācību materiāliem. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2015. gada 10. augustam.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/6gzj.

Kultūrpolitika
Viedokļi par radošo personu statusa likumu atšķiras
Radošo savienību vidū dažādi viedokļi par Radošo personu statusa un profesionālo radošo
organizāciju likumu.
Radošo savienību pārstāvji jaunā likuma ideju, kurā iekļauti arī finansiāli atbalsta pasākumi, vērtē kā labu,
lai gan galvenās diskusijas Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) publiskajā likuma apspriešanā
izvērtās par to, cik daudz jomu vajadzētu iekļaut likumā, kā arī par to, cik biedru vajadzētu būt
organizācijā, lai to varētu traktēt kā profesionālo radošo organizāciju.
Pašlaik izstrādē esošais likumprojekts nosaka, ka profesionālā radošā organizācijā jābūt 100 biedriem, lai
tā varētu pretendēt uz Kultūras ministrijas (KM) radošo personu atbalstam paredzētā finansējuma sadali.
Kā diskusijā norādīja KM valsts sekretārs Sandis Voldiņš, plānots, ka finansējumu radošo personu
atbalstam katrā nozarē sadalītu tikai viena organizācija, kura būtu izturējusi konkursu.
Sīkāka informācija - http://www.la.lv/viedokli-par-radoso-personu-statusa-likumu-atskiras/.
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Jauniešiem
Aizpildi aptauju - ko Tu domā par ES jaunatnes stratēģiju 2010-2018
Jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem ir aicināti aizpildīt aptaujas anketu par ES jaunatnes stratēģiju 20102018, lai uzzinātu pašu jauniešu domas un ieteikumus. Aptauja būs pieejama līdz 16.augustam.
Sīkāka informācija - https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143522761020.

Valmieras pilsētas svētkos Vecpuišu parks Valmierā jau atkal pārtop par Jauniešu
parku
8. augustā no plkst.11.00 līdz plkst.16.00 Vecpuišu parks pārtaps par Bērnu un jauniešu parku. Šajā
laikā tur norisināsies dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem – būs iespēja izveidot savu īpašo
Valmieras pilsētas svētku krūzi, kopīgi radīt gleznu, nokrāsot līdzi paņemto T-kreklu, izveidot savu svētku
vējriteni un labo darbu koku, kā arī piedalīties puzles salikšanā.
Kopā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību „Haritas” ikviens varēs radīt stāstus dažādos neparastos
veidos, piemēram, zīmējot un improvizējot. Savukārt Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija
piedāvās radošo darbnīcu „JIL mazā karaļvalsts” – tā būs vieta, kur meitenes kļūs par visskaistākajām
princesēm, bet zēni – par prinčiem.
Bērnu un jauniešu parkā būs padomāts arī par tiem svētku apmeklētājiem, kuriem interesē mūzika –
YAMAHA mūzikas skola organizēs muzikāli radošo darbnīcu, kurā ikviens varēs iepazīt YAMAHA
ģitāras skolu un uzzināt par jaunākajiem veidiem, kā vislabāk apgūt ģitāras spēli. Tāpat bērni varēs
piedalīties „Ideju mājas” radošajās darbnīcās un pārbaudīt zināšanas „ERGO Bērnu drošības skoliņā”.
Īpašu svētku koncertprogrammu sagatavojuši Valmieras Jaunatnes centra (VJC) „Vinda” Bēbīšu skolas
audzēkņi un viņu vecāki, vokālā studija „Notiņas”, Valmieras 5.vidusskolas popgrupa „Dīvas”, VJC
„Vinda” estrādes vokālā studija, kā arī varēs vērot šūšanas studijas „Fantāzija” sagatavotu modes skati.
Vairāk par pilsētas svētkos piedāvātajām aktivitātēm lasi http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/11772_valmieras_pilsetas_svetkos_bus_aizraujosi_pasa
kumi_berniem.
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Interesanti
Projekts „Esi daļa no savas kultūras”
No 6.līdz 16.jūlijam Ērģemes pagastā, Valkas novadā norisinājās Erasmus+ projekts „Be part of your
culture” („Esi daļa no savas kultūras”), kurā iesaistījās 30 jaunieši un jauniešu līderi no Latvijas, Polijas un
Lietuvas vecumā no 14 – 31 gadam. Projektā kā galvenais koordinējošais partneris ir biedrība „Atbalsts
Valkas ģimenēm”.

Kā viens no projekta rezultātiem bija pasākums jauniešiem Ērģemes estrādē, kurā tiks organizētas kopīgas
starpkultūru aktivitātes – dziesmas, dejas, spēles, teātris, kuru vienojošais elements bija dažādo valstu
kultūras un tradīcijas. Pasākums norisinājās 15.jūlija vakarā laikā no 18:00 – 21:00. Pasākumā bija aicināti
iesaistīties vietējie jaunieši un arī jaunieši no tālākām Vidzemes un Latvijas vietām.
Sīkāka informācija - http://valka.lv/aktualitates/galerija/fotogalerija/ergeme-tiekas-jauniesi-no-polijaslietuvas-un-latvijas/.

Publicēts jaunākais Karjeras ziņu izdevums
Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības un karjeras atbalsta departaments ir apkopojis
informāciju par aktualitātēm karjeras attīstības jomā. Aicina iepazīties ar jaunāko Karjeras ziņu
izdevumu.
Galvenās izdevumā atspoguļotās tēmas:


Karjeras attīstības atbalsta speciālistu sagatavošana Eiropas augstākās izglītības telpā;



Atskats uz Karjeras nedēļas 2014 norisi un gatavošanās Karjeras nedēļai 2015;



Stāstu stāstiem izstāstīju - jauna metode komunikācijas prasmju attīstīšanai;



Karjeras atbalsta speciālistu pieredzes stāsti;



Karjeras konsultāciju pieejamība RTU Karjeras centrā;



Jaunākās Eurydice publikācijas.

Sīkāka informācija - http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/?text_id=38401.
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