Par biedrību “Radošās Idejas”
Biedrība dibināta 2011.gada 12.oktobrī, Balvos, apvienojot izglītības, kultūras,
mākslas un sociālās sfēras darbiniekus, māksliniekus, amatniekus, pedagogus un
spēcīgu administratīvo personālu.
Biedrības dibināšanas mērķi un darbības virzieni ir daudzveidīgi, nozīmīgākie:


veicināt kultūras, mākslas, mūzikas, neformālās, interešu, profesionālās,
formālās izglītības un mūžizglītības nozares ilgtspējīgu attīstību;



sekmēt atbildīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības
integrāciju, kurā iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties
sabiedrības jautājumu risināšanā;



veicināt lauku reģionu ekonomikas dažādošanu, uzņēmējdarbības
iniciatīvas un celt dzīves kvalitāti un labklājību iedzīvotājiem, it īpaši
trūcīgajiem un sociāli mazaizsargātām personu grupām, padarot lauku
teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, nodarbinātībai un brīvā laika pavadīšanai;



popularizēt, izskaidrot un informēt sabiedrību nacionālā un starptautiskā
līmenī par nacionālām, ārvalstu un Eiropas Komisijas politikām un
finanšu atbalsta programmām;



veidot sabiedrības izpratni par sadarbības nozīmīgumu, izplatot īstenoto
politiku, programmu, projektu un sadarbības rezultātus un metodes;



veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām (valsts,
pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām
u.c.) Latvijā un ārvalstīs.

Biedrība organizē pasākumus plašam interesentu lokam bez maksas, izmantojot
biedrības biedru brīvprātīgo darbu, kā arī piesaistot projektu līdzekļus.
Biedrības darbība fokusējas uz starptautiskas sadarbības veicināšanu un dalību
nacionālos un starptautiskos projektos, tādējādi veicinot Balvu novada atpazīstamību
un aktivizējot starptautisku vidi Balvos un Rīgā.
Biedrība pastāvīgi sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu kvalitatīvas
un daudzveidīgas iespējas izglītoties pieaugušajiem, jauniešiem u.c. interesentiem,
veidotu sinerģiju starp pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām un
palīdzētu pašvaldībai risināt novada attīstības jautājumus.
Apmeklē mūsu mājas lapu
www.creativeideas.lv un uzzini vairāk!

Biedrības “Radošās Idejas” projekti
Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga
attīstība
Projekta ietvaros tiek stiprināta biedrības kapacitāte un atpazīstamība, veicināta jaunu biedru
piesaiste, sekmēta Balvu NVO savstarpējā sadarbība, apzinātas to vajadzības un izstrādāti
priekšlikumi NVO darbības pilnveidošanai, kā arī organizēta neformālās izglītības programma
Balvu novada jauniešiem. Projekts tiek īstenots no 2013.gada 18. jūlija līdz 2015.gada
31. decembrim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam ietvaros.

Dzīvais Mantojums (The Living Heritage)
Projektā norisinās pasākumi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un pieaugušo
izglītošanas jomā. Biedrība ir projekta vadošais partneris un nodrošina projekta īstenošanu kopā
ar 8 projekta partneriem, kas pārstāv šādas valstis – Lielbritānija, Itālija, Grieķija, Nīderlande,
Polija, Malta un Bulgārija. Projekts tiek īstenots no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas ietvaros.

Mūsu mājas – Latvija II (noslēdzies)
Projektā tiek piedāvāti latviešu valodas kursi un integrācijas pasākumi trešo valstu pilsoņu
integrācijai Latvijas sabiedrībā, tai skaitā bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, izglītojošas
tematiskās ekskursijas un integrācijas pasākumu cikls ģimenēm „Latvju zīmju spēks”. Projekts
tika īstenots no 2014. gada 8. decembra līdz 2015. gada 30. jūnijam Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros.

Brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada
iedzīvotājiem (noslēdzies)
Projekta ietvaros tika uzstādīti 5 brīvdabas trenažieri un 2 skrituļošanas rampas Dārza ielā 2,
Balvos, pie Balvu valsts ģimnāzijas. Projekts tika īstenots no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014.
gada 1. oktobrim Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" ietvaros.

Mūsu mājas – Latvija (noslēdzies)
Projekta ietvaros notika latviešu valodas kursi un integrācijas pasākumi vairāk kā 120 trešo valstu
pilsoņu integrācijai Latvijas sabiedrībā. Projekts tika īstenots no 2014. gada 7. marta līdz
2014. gada 30. jūnijam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros.

Latvijas pilsonībai - JĀ! (noslēdzies)
Projekta ietvaros notika izglītojošas aktivitātes naturalizācijas iegūšanai un valstisko vērtību
izpratnes veicināšanai Rīgas iedzīvotājiem. Projekts tika īstenots no 2014. gada 1.aprīļa līdz
2014. gada 30. septembrim Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības
integrācijas programmas ietvaros.
Publikācija sagatavota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "NVO
fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projekta "Biedrības "Radošās Idejas" institucionālās
kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība" (projekta līguma Nr.:2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031) ietvaros. Par
publikācijas saturu atbild biedrība „Radošās Idejas”. Projektam piešķirts finansējums 44 948,52 eiro, no kura
maksimālais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 40 453,67 EUR (90%). Projektu
finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu "NVO darbības atbalsta programma" finansē Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instruments
(95%)
un
Latvijas
valsts
(5%).
Vairāk
informācijas www.sif.gov.lv, www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org.

