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Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru
nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.
"Biedru telpas" viesis – biedrības „Radošās Idejas” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja
Sanita Putniņa.

Biedrība „Radošās Idejas”
Biedrību „Radošās Idejas” dibināja astoņi
domu biedri pirms astoņiem gadiem (2011.
gada 12.oktobrī), Balvos. Šobrīd biedrībā
darbojas 38 cilvēki - izglītības, kultūras,
mākslas un sociālās sfēras darbinieki,
mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi.
Radošās Idejas Rīgā un Balvos īsteno
projektus izglītības, sabiedrības integrācijas,
kultūras, reģionu attīstības un ES prioritāšu
jomā.
Biedrība rīko apmācības, izstādes, konkursus un radošas darbnīcas - astoņus gadus palīdzam
un dodam iespēju cilvēkiem atklāt un likt lietā savu potenciālu. Biedrības darbība fokusējas uz
starptautiskas sadarbības veicināšanu un dalību starptautiskos projektos, tādējādi aktivizējot
starptautisko vidi Balvu novadā un Latvijā.

Kāds impulss Jūs pamudināja dibināt biedrību “Radošās idejas”?
Biedrības dibināšana bija vienlaikus likumsakarība un apstākļu sakritība. Biju vadījusi un
īstenojusi dažādus projektus Balvu pašvaldībā, valsts iestādēs, uzņēmumā un nevalstiskās
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organizācijās, un biju administrējusi Eiropas Savienības programmas uzņēmējdarbības,
kultūras, izglītības un pilsoniskās sabiedrības jomās, kas deva pārliecību, ka esmu uzkrājusi
pietiekamu pieredzi, lai varētu veidot savu organizāciju un darboties neatkarīgi.
Vienlaikus manā dzīvē notika būtiskas pārmaiņas. Kļuvu par māmiņu un krīzes laikā zaudēju
darbu, kas lika lūkoties pēc jaunām iespējām, kas ļautu apvienot profesionālo darbību ar laika
veltīšanu ģimenei. Man līdzās bija ģimene, draugi un domu biedri, kas bija gatavi mesties jaunā
izaicinājumā un atbalstīja ideju veidot biedrību. Tā līdzcilvēki deva man atbalstu un meita
motivāciju darboties, dibinot biedrību “Radošās Idejas”.
Pašlaik darbojamies Rīgā un Balvos, kur tika dibināta biedrība. Nu jau esam piedalījušies 17
projektu īstenošanā, biedrības aktivitātēs iesaistot vairāk nekā 800 dalībniekus. Ir izveidojies
stabils aktīvo biedru kodols, kas rada idejas, raksta projektu pieteikumus un īsteno projektu
aktivitātes. Kopā esam 40 biedri, izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras darbinieki,
mākslinieki, amatnieki, pedagogi, pieaugušie un jaunieši, vietējie un iebraucēji.

Biedrības “Radošās Idejas” aktīvo biedru kodols Trikalā, Grieķijā 2018.gada 28.aprīlī
No labās: Anita Kairiša, Alise Vītola, Ineta Vītola, Aleksandra Mihņenoka, Renāta Petrova, Sanita
Putniņa, aizkadrā Žanete Lemešonoka

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Biedrība “Radošās Idejas” īsteno projektus izglītības, sabiedrības integrācijas, kultūras un
reģionu attīstības jomās. Mēs rīkojam dažādas apmācības, radošas darbnīcas, mākslas izstādes
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un konkursus. Regulāri organizējam pieredzes apmaiņas braucienus uz ārvalstīm, jo puse no
mūsu projektiem tiek īstenoti sadarbībā ar partneriem ārvalstīs.

Vizīte Trikalas pašvaldībā, Grieķijā Erasmus+ projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos"
(RuralBuzz) ietvaros. Starptautiskās jauniešu apmācības

Mēs strādājam ar dažādām mērķa grupām. Skaitliski lielākais dalībnieku skaits mums ir bijis
sabiedrības integrācijas projektos, kur piedāvājām iespēju migrantiem apgūt latviešu valodu,
iepazīt latviešu kultūru un Latviju. Regulāri īstenojam projektus kultūras mantojuma jomā,
veicinot vietējā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī
sekmējot biznesa ideju radīšanu, kas balstītas kultūras mantojumā. Aktīvi strādājam ar
iedzīvotājiem Balvu novadā, radošās aktivitātēs un brīvprātīgā darba akcijās iesaistot gan
bērnus un jauniešus, gan pieaugušos un seniorus. Pēdējos gados īstenoti vairāki projekti
jauniešu uzņēmējspējas stiprināšanai, sagatavota virkne mācību materiālu un publikāciju.
Cenšamies arī veicināt aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanos, informējot iedzīvotājus par
iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā, sniedzot viedokļus un vēršot uzmanību
uz mums un citām nevalstiskajām organizācijām būtisku jautājumu risināšanu, piemēram,
avansa maksājumu pieejamību Eiropas Savienības finansētās programmās; līdzfinansējuma un
aizdevumu pieejamību no valsts un komercbankām Eiropas Komisijas, starptautisko
organizāciju vai ārvalstu
fondu līdzfinansētu projektu pašu līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma segšanai u.c.
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Brīvprātīgā darba akcija “100 ozolu iestādīšana Balvu novadā Latvijas simtgadei” 2018.gada
20.oktobrī NVO fonda projekta ietvaros

Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
Pirmais pagrieziena punkts bija 2013. gadā, kad tika atbalstīti pirmie trīs biedrības vadīti
projekti – starptautisks partnerības projekts nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai ar 7
ārvalstu partneriem un divi vietējie projekti, kuru ietvaros tika uzstādīti brīvdabas trenažieri un
divas skeitrampas Balvu valsts ģimnāzijas teritorijā, kā arī stiprināta biedrības kapacitāte ar
NVO fonda palīdzību.
Otrais pagrieziena punkts bija 2014. gadā, kad sākām strādāt ar trešo valstu pilsoņiem, divu
gadu laikā apmācībās iesaistot vairāk nekā 500 cilvēku. Šādu apjomīgu aktivitāšu īstenošana
salīdzinoši īsā laika posmā ievērojami cēla mūsu biedrības kapacitāti un atpazīstamību.
Savukārt kopš 2017.gada paralēli strādājam ar lielāka mēroga pārrobežu sadarbības projektiem
un mazākiem Erasmus+ un citu programmu projektiem, tādējādi nodrošinot stabilu
finansējumu un ilgtspēju mūsu aktivitātēm.
Lai neieslīgtu rutīnā, mēs arvien domājam, kā dažādot mūsu darbību, uzsākot jaunus darbības
virzienus un strādājot ar dažādām mērķa grupām - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem,
senioriem, latviešiem, cittautiešiem, migrantiem, u.c. Piemēram, pašlaik esam uzsākuši jaunu
projektu bibliotēku iesaistīšanai uzņēmējdarbības attīstīšanā lauku reģionos sadarbībā ar
bibliotēkām Balvos un Dedovičos, Krievijā. Šajā projektā strādāsim ne vien ar bibliotekāriem,
bet arī ar jaunu mērķa grupu – mazajiem uzņēmējiem, palīdzot uzlabot produktu dizainu un
sniedzot ieteikumus, kā pilnveidot mārketinga metodes.
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Ekskursija jauniešiem migrantiem pie potenciālajiem darba devējiem Latvijas muižās 2018.gada
16.oktobrī Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam projekta PRIME - Jauniešu
migrantu integrācijas veicināšana ietvaros

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Mūsdienās daudz tiek uzsvērts, ka cilvēkam jāmācās visa mūža garumā, ne tikai skolas solā.
Un mūžizglītības iespēju šobrīd ir daudz! Ar savu darbu mēs radām iespēju līdzcilvēkiem
izmantot Eiropas Savienības, kaimiņvalstu un valsts budžeta dotās iespējas apgūt jaunas
prasmes un zināšanas. Mēs vēlamies iesaistīt un motivēt cilvēkus, sniegt izdevību atklāt un likt
lietā savu potenciālu, tādējādi veidojot pilsonisku, iekļaujošu sabiedrību. Cenšamies apmācību
un kvalifikācijas celšanas iespējas piedāvāt ne vien vienmēr aktīvajiem pilsoņiem, bet arī tiem
līdzcilvēkiem, kam dažkārt vajadzīgs īpašs pamudinājums un iedrošinājums iesaistīties šādās
aktivitātēs. Uzskatām, ka ir svarīgi, lai šādas iespējas patiešām būtu pieejamas ikvienam.
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Radošās darbnīca “Sveču liešana pēc sentēvu metodēm” trešo valstu pilsoņiem 2015. gada 12.
februārī

Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?
Ikviens cilvēks vēlas justies laimīgs un pētījumi liecina, ka, palīdzot citiem, mēs kļūstam
laimīgāki. Nevalstiskās organizācijas rada iespēju darīt darbu, kas sniedz gandarījumu un
personīgo piepildījumu. Mēs par to pārliecināmies katru reizi, kad redzam, kā mūsu pasākumu
dalībnieki atplaukst un gūst iedvesmu projektu aktivitāšu laikā. Protams, darbs nevalstiskajā
sektorā nav viegls, jākārto daudz dažādu formalitāšu un darba laiks, lai gan ir elastīgs,
vienlaikus ir pakārtots projektu grafikiem, kas nereti neļauj pilnībā atslābināties brīvdienās vai
atvaļinājuma laikā. Tomēr, ja cilvēks jūt vēlmi strādāt sabiedrības labā, tad darbs nevalstiskajā
sektorā sniedz iespēju realizēt savas idejas, labi un lietderīgi pavadīt laiku, strādāt no sirds un
ar prieku! Turklāt, iesaistoties nevalstiskajās organizācijās, noteikti iegūsiet jaunus draugus un
domu biedrus.

Vai Jums ir kāda cita svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?
Vienu dienu pirms biedrības “Radošās Idejas” 8.dzimšanas dienas, es vēlu: Esiet aktīvi, pozitīvi
un atvērti, un Jums pavērsies durvis uz plašo iespēju pasauli. Mūsu idejas un darbošanās
aizrāva arī citus, un tagad biedrība sadarbojas ar vairāk nekā 30 sadarbības partneriem Eiropā
un ārpus tās. Mēs radām darba vietas paši sev un citiem. Ar savu dzīvesveidu mēs īstenojam
Eiropas Savienības mērķus un vērtības, lai cilvēki dzīvotu mierā, draudzētos, sadarbotos un
vairotu savu labklājību.
Tā ir dzīve, kādu ir vērts dzīvot.
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Sanita Putniņa, biedrības “Radošās Idejas” dibinātāja, valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja
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