Ziņu lapa Nr.12/2015

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
„Haritas” saņēmusi ES Mūžizglītības projektu kvalitātes balvu „Spārni 2015”
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 9. decembrī pasniedza Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības
programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015”. Sešās nominācijās balvas saņēma astoņi
ilgtspējīgākie projekti, kuru īstenotāju vidū ir gan skolas un profesionālās izglītības kompetences centrs,
gan sabiedriskā organizācija un valsts iestāde.
Starp tām bija arī Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”, kura nominācijā “2011. un 2012. gada
ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas partnerības projekti” šo balvu saņēma par
projektu “Eiropas kopīgie stāsti”. Lepojamies ar paveikto!

Sīkāka informācija - http://ej.uz/h65q.
Vairāk par projektu „Eiropas kopīgie stāsti”- https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/.

Apmācības „Studiju apļi” norisināsies 8. un 9. janvārī. Iespējams pieteikties!
Apmācības „Studiju apļi” norisināsies nākamā gada 8. un 9. janvārī. Tās norisināsies Valmierā un ir
plānotas kā 2 dienu apmācības, kurās būs iespējams piedalīties līdz 12 dažādiem NVO pārstāvjiem.
Apmācības vadīs šajā jomā sertificēta apmācību vadītāja Madara Aldiņa. Pēc apmācībām tiks izsniegti
sertifikāti, un apmācītie varēs nodot tālāk iegūtās zināšanas. Apmācību kopējais ilgums - 16 akadēmiskās
stundas.
Studiju aplis ir dinamisks apmācību process, kurā dalībnieki balstās uz savu pieredzi, vadītāja prasmēm un
studiju materiāliem. Tās ir neformālas, brīvprātīgas studijas, kurās dalībnieki mācās viens no
otra. Populārā pieaugušo mācību metode - studiju apļi - radusies Zviedrijā un citās Ziemeļvalstīs 19.
gadsimta beigās.
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Mācību metodes būtība ir, ka nepastāv tradicionālais dalījums starp skolotāju un skolēniem. Visi mācību
procesa dalībnieki ir līdzvērtīgi, bet studiju apļa vadītājs ir konsultants un koordinators.
Apmācībām ir iespējams pieteikties līdz nākamā gada 5. janvārim, rakstot uz e-pastu
biedriba.haritas@gmail.com.

Apmācības tiek organizētas projekta „Palīdzi zinoši, iesaisties radoši!” ietvaros, kuru īsteno Vidzemes
kultūras un mākslas biedrība „Haritas”. Projektu finansiāli atbalsta Valmieras novada fonds un Latvijas
Republikas Kultūras ministrija.

Biedrībā „Haritas” darbojas brīvprātīgais no Spānijas
Biedrība „Haritas” īsteno Eiropas Brīvprātīgā darba projektu un no šā gada 5. novembra līdz nākamā gada
29. oktobrim ir uzņēmusi pie sevis brīvprātīgo jaunieti no Spānijas. Projektā kā partneri ir iesaistītas 2
organizācijas - Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" (koordinējošā un uzņēmējorganizācija,
Latvija) un "Building Bridges" (nosūtītājorganizācija, Spānija).
Brīvprātīgais jaunietis jau ir izveidojis projekta blogu, kurā ikvienam interesentam ir iespēja sekot līdz
tam, kā jaunietis no Spānijas redz Latviju un tās kultūru, tradīcijas, svētkus, kā arī to, cik pieejama kultūra
Latvijā ir angliski runājošam jaunietim. Blogu sīkāk apskatīt un sekot līdz brīvprātīgā aktivitātēm
iespējams šeit - http://haritasevs.blogspot.com/.
Projektā paredzēta viena ilgtermiņa aktivitāte, kurā ir iekļautas šādas aktivitātes:
- Valodu apmācības,
- IKT un digitālo stāstu veidošanas apmācības,
- Iebraukšanas un vidustermiņa apmācības,
- Kultūras pieejamības izpēte Vidzemes reģionā,
- Kultūras pieejamības un brīvprātīgā pieredzes atspoguļošana interneta blogā,
- Sabiedrības informēšana par EBD un Eiropas programmu piedāvātajām iespējām jauniešiem,
- Radošo aktivitāšu organizēšana, ideju ģenerēšana un iesaistīšanās projektu plānošanā,
- Projekta publicitātes veidošana, par kuru atbildīga būs projektu vadītāja visu projekta laiku;
- Latviešu un spāņu kultūras, tradīciju un valodas iepazīšana.
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” ietvaros.
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Starpkultūru festivāls un jauniešu forums Valmieras 2. vidusskolā
Nākamā gada 8. un 9. janvārī Valmieras 2. vidusskolā norisināsies Starpkultūru festivāls „Izstāsti savu
stāstu!” un Jauniešu forums.
Starpkultūru festivālā piedalīsies 80 jaunieši vecumā no 15-18 gadiem no latviešu un mazākumtautību
skolām – Valmieras 2. un Valmieras 5. vidusskolas, Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Rīgas Itas Kazakēvičas
Poļu vidusskolas un Rīgas Lietuviešu vidusskolas.
Festivāla plānots kā vienas dienas pasākums un tā laikā jaunieši prezentēs savu skolu, pārstāvēto valsti un
tautību, tradīcijas, kā arī kopīgi apgūs un iepazīstinās ar savu valodu. Katras tautības jaunieši dejā,
dziesmā, skečā, un citās izteiksmes formās parādīs raksturīgāko savā kultūrā, pēc tam tiks veidots visu
tautību jauniešu kopīgais stāsts. Festivāla saturu veidos paši jaunieši. Viesiem plānota arī ekskursija pa
Valmieru.
Arī jauniešu forums par savstarpējas tolerances un iecietības veicināšanu 2. vidusskolā plānots kā vienas
dienas pasākums. Tajā piedalīsies jaunieši no projektā iesaistītajām skolām, jaunieši no Vidzemes
nevalstiskajām organizācijām, kā arī tiks dota iespēja tajā piedalīties arī citu Valmieras skolu jauniešiem –
diviem no katras skolas. Tiks piesaistīts arī eksperts Egīls Vilkaušs, kurš izstrādās un sniegs projekta
ekspertīzi „Starpkultūru komunikācija kā integrācijas instruments.”
Aktivitātes tiek organizētas projekta „Izstāsti savu stāstu!” ietvaros, kuru īsteno Vidzemes kultūras un
mākslas biedrība „Haritas” kopā ar projektā iesaistītajām skolām. Projektu finansiāli atbalsta Valmieras
novada fonds un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

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
Publicēts VKKF 2016. gada konkursu grafiks
Valsts Kultūrkapitāla Fonda mājaslapā pieejams konkursu grafiks 2016. gadam. Projektu pieteikumi tiks
pieņemti līdz nākamā gada 22. janvārim, 29. aprīlim un 29. augustam.
Sīkāk skatīt - http://www.vkkf.lv/#2596.

Notiks Nordplus informatīvie semināri
2016. gada 12. un 14. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvus
seminārus par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam.
Semināros aicinātas piedalīties izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā un kas
plāno iesniegt pieteikumus kādā no piecām Nordplus apakšprogrammām.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 1. marts. Pasākumu programmā paredzēts sniegt
pamatinformāciju par pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijām un nosacījumiem.
Norises laiks: 2016. gada 12. un 14. janvārī plkst. 10:00. Vieta: VIAA (Vaļņu iela 1, Rīga) 4. stāva zāle.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/oc1q.

Tiek izsludināts projektu konkurss specializētu vides aizsardzības un vides izglītības
periodisko preses izdevumu veidošanai un izdošanai
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursu LVAF finansējuma
saņemšanai 2016. gadā vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās”
aktivitātē “Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un
izdošana”.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides
izglītība un audzināšana un vides aizsardzības problēmu aktualizēšana specializētā vides aizsardzības un
vides izglītības periodiskajā preses izdevumā, kura saturs vismaz 80% apjomā no viena izdevuma lappušu
skaita ir vērsts uz vides izglītību un vides aizsardzības tematiku.
Konkursā pieejamais finansējums no LVAF līdzekļiem ir EUR 85 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš LVAF administrācijā ir 2016. gada 8. janvāris.
Sīkāka informācija - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16743.
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Izsludina projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas
programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu 2016. gadā īstenojamiem projektiem
programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO
darbības atbalstam)" ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts
budžeta dotācijas līdzekļiem.
Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju,
stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko
līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 12. janvāris.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/r59v.

Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2016. gada projektu pieteikumu konkursu
Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Konkursā var piedalīties
organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:
Mācību mobilitāte:
 Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu
studentu un personāla mobilitāte – 2016. gada 2. februāris;
 Erasmus Mundus Kopīgo maģistra programmu īstenošana – 2016. gada 18. februāris.
Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa:
 Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2016. gada 31. marts;
 Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2016. gada 26. februāris;
 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs - 2016. gada 10. februāris.
Žana Monē (Jean Monnet) programma:
 Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti – 2016. gada 25.
februāris.
Sīkāka informācija - http://ej.uz/apy6.
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Kultūrpolitika
ES fondu iepriekšējā plānošanas periodā īstenoti kultūrvides attīstībai nozīmīgi
projekti
Šobrīd, 2015. gada nogalē, ir pabeigti Eiropas Savienības struktūrfondu 2007. – 2013. gada
plānošanas periodā apstiprinātie projekti, un vairums no tiem sabiedrībai jau kļuvuši pieejami,
tāpēc Kultūras ministrija veikusi rezumējumu par padarīto.
Kultūras ministre Dace Melbārde noslēguma pasākumā pauda gandarījumu, uzsverot, ka Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piesaiste vairāk nekā 53 miljonu eiro apmērā, nodrošinājusi
būtisku atbalstu ne vien valsts un pašvaldību, bet arī privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu atjaunošanā
un sakārtošanā. Turklāt, piesaistot papildu finansējumu, izdevies īstenot ievērojami lielāku skaitu projektu,
nekā sākotnēji tika plānots – pavisam 27 projektus 25 objektos.
Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7150.

Jauniešiem
Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva
Aicina jauniešus pieteikties Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai. Šī balva tiek piešķirta jauniešu veidotiem
projektiem, kuru mērķis ir veicināt Eiropas apziņas veidošanos.
Trīs labākie projekti saņem ne tikai atzinību, bet arī naudas balvu: 5000 eiro apmērā par labāko projektu,
3000 eiro par otro vietu un 2000 eiro par trešo vietu. 2016. gada rudenī laureāti apmeklēs Eiropas
Parlamentu Briselē vai Strasbūrā.
Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 25. janvāris.
Sīkāka informācija - http://www.charlemagneyouthprize.eu/lv/form.html.

Aptauja par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina projektu iesniedzējus, īstenotājus, apmācītājus,
projektu vērtētājus un citus cilvēkus, kuri sadarbojušies ar aģentūru 2015. gadā, izteikt viedokli par
aģentūru un tās darbu 2015. gadā (t.sk., iesaistīšanās ES programmās „Jaunatne darbībā”, „Erasmus+:
Jaunatne darbībā” un Eurodesk). Anketas aizpildīšana aizņems 7-10 minūtes, tomēr jūsu vērtējums ir ļoti
svarīgs, lai JSPA varētu uzlabot savu darbību. Anketa ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā
veidā!
Anketu lūdz aizpildīt līdz 2016. gada 15. janvārim saitē http://goo.gl/forms/nLL3TNC52M.
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Tavas klases iespēja doties uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā
EP Informācijas birojs izsludinājis EUROSCOLA konkursu 10.-12. klašu skolēniem. Balva - iespēja
dodoties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā).
Aicina 10.-12.klašu skolēnus piedalīties konkursā, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par ES
procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē! Vienlaikus šis konkurss ir
lieliska iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu, iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā
arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.
EUROSCOLA diskusijas notiek nelielās starptautiskās grupās, tādējādi ļaujot skolēniem saprast, ka
svešvaloda nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai, bet gan veids, kā vairāk uzzināt par citiem un izprast
viņu problēmas.
Izsludinātais EUROSCOLA nolikums Latvijā ir spēkā līdz 2016. gada 31. janvārim, tas nozīmē, ka skolas,
jauniešu centri vai jauniešu NVO līdz 2016. gada 31. janvārim var iesūtīt darbus atbilstoši šim nolikumam.
Sīkāka informācija - http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/euroscola.html.

Interesanti
SOHO apmācības EBD atbalsta personām
Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba vadītājs
vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu kvalitāti,
tad piesakies apmācībām līdz 2016. gada 24. janvārim. Apmācības no 4. līdz 8. aprīlim norisināsies
Islandē.
Apmācību dalībniekiem tiks nodrošināta arī aktuālākā informācija par programmu "Erasmus+: Jaunatne
darbībā".
Apmācību laikā dalībnieki:
• gūs labāku izpratni par EBD kā mācību rīku;
• uzlabos sadarbības un darba spējas starptautiskā vidē;
• izpratīs EBD brīvprātīgo atbalsta sistēmas lomas, pienākumus un izaicinājumus;
• pievērsīs uzmanību mācīšanās dimensijai EBD laikā, rīku nodrošināšanai mācīšanās atbalstīšanai;
• pievērsīs uzmanību neformālās mācīšanās atzīšanai, kvalitatīvi izmantojot "Youthpass" sertifikātu.
Sīkāka informācija - http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/soho-apmacibas-ebd-atbalsta-personam-0.
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