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Ziņu lapa Nr.3/2014 

 

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" ietvaros.  
 
 
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.  
 

http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
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Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” aktualitātes 

Biedrība „Haritas” un dalībnieki no Vidzemes projekta „Common Stories of Europe” 

ietvaros viesojas Dženovā 

No 5.līdz 9.martam Dženovā, Itālijā tika organizēta Grundtvig mācību partnerības projekta „Kopējie 

Eiropas Stāsti” tikšanās un stāstniecības festivāls „Stāstu pilsēta”. Kopā ar uzņemošo organizāciju - 

“Librotondo Soc. Coop Onlus” (Itālija) and partneru organizācijām – “Vidzemes kultūras un mākslas 

biedrību “Haritas”” (Latvija), “Orka Consulting” (Polija), “CITRIN - sdružení pro osobní rozvoj” (Čehija), 

“Associação Empresarial the Pacos de Ferreira” (Portugāle), Center for Culture and Arts "George 

Topîrceanu" (Rumānija) dalībnieki piedalījās aktivitātēs, kuras tika organizētas, lai sasniegtu projekta 

rezultātus.  

5.marta vakarā, kad visi partneri bija ieradušies no savām valstīm, projekta tikšanās bija oficiāli sākusies. 

Pirmā aktivitāte norisinājās ceturtdien, 6.martā “The Galata Museo del Mare” – Dženovas pilsētas 

pašvaldības muzejā. Aktivitātes laikā tika pielietota stāstniecība – par Dženovas personībām un lielajiem 

ģeogrāfiskajiem atklājumiem tika stāstīti patiesi stāsti. Stāsti palīdzēja dalībniekiem labāk izprast pilsētas 

vēsturi. Lai radītu izpratni par emigrācijas un imigrācijas jautājumiem un respektu pret kulturālo 

daudzveidību pilsētā, dalībnieki interaktīvā aktivitātē varēja iejusties arī emigrantu lomās. 

Unikālu pieredzi varēja iegūt apmeklējot „Dialogu tumsā”, kurā dalībnieki, izmantojot vārdus, skaņas, 

dzirdi un citas maņas, ieguva zināšanas un pieredzi par dzīvi tumsā. „Dialogs tumsā” ir vienreizējs 

piedzīvojums, kurā tu neredzi pilnīgi neko. Pilnīgā tumsā, ar neredzīgu gidu, dalībnieki uz laiku kļuva 

neredzīgi un mēģināja „redzēt” un izprast lietas ar visām pārējām maņām un  sajūtām.  

Pēc tam turpinājās aktivitāte „Dženovas atklāšana caur stāstiem”, kad dalībnieki caur stāstiem iepazina 

senu itāļu šokolādes ražotni. Pēcpusdienā norisinājās tikšanās ar vecpilsētas iedzīvotājiem, kuri pārstāvēja 

nevalstisko organizāciju „Ama”. Organizācijas pārstāvji pastāstīja par savām izglītojošajām un sociālajām 

aktivitātēm bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Lai bagātinātu zināšanas, tika stāstīti arī ielu stāsti. 

Vakarā norisinājās arī projekta koordinatoru sapulce, kurā tika lemts par turpmākajām aktivitātēm, 

termiņiem un projekta gala rezultātiem.  

 
 

7.marts tika pavadīts internacionālajā bibliotēkā "Edmondo De Amicis", kur dalībnieki piedalījās virknē 

aktivitātēs sākot no plkst. 9:30 līdz 19:00. Tiks stāstīti stāsti un prezentētas dažādas stāstniecības metodes, 

kuras partneri varēs izmantot arī savās valstīs un organizācijās. Tika organizēta arī radošā darbnīca 

„Zīmēšana un ilustrācijas”, kuru vadīja itāļu gleznotāja Beatrice Poggio un tajā tika pielietota stāstniecības 

metode izmantojot krāsas un kolāžas. Radošā veidā dalībnieki iesaistījās jaunās kāršu spēles „42:Dzīves 

jēga” metodikas veidošanā. Kāršu spēli projekta ietvaros izveidoja Itālijas partnerorganizācija.  

8.marta diena sākās agri no rīta, kad dalībnieki devās uz Camogli – senu zvejas pilsētiņu netālu no 

Dženovas, tajā tika stāstīti patiesi vietējo dzīves stāsti un vietējie ticējumi. Viduslaiku klosterī tika stāstīta 

Ligūrijas reģiona vēsture un leģendas.  
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Vakars noslēdzās Dženovā, Ducal pilī (viens no skaistākajiem 13.gadsimta pieminekļiem Dženovā), kur 

uzstājās grupa „Rebis” un tās dalībnieki Alessandra Ravizza un Andrea Megliola sniedza koncertu „Stāsti 

mūzikā”. Vakara izskaņā dalībnieki saņēma sertifikātus par piedalīšanos tikšanās reizē un iesaistīšanos 

projekta aktivitātēs.  

Nākošā un pēdējā tikšanās norisināsies Polijā – no 20.-24.maijam, 2014. 

Projekts „Kopīgie Eiropas Stāsti” norisinās no 2012.gada augusta līdz 2014.gada jūlijam. Projektu 

finansiāli atbalsta Eiropas komisijas Mūžizglītības programmas „Grundtvig” apakšprogramma „Mācību 

partnerības”. 

Papildus informācija par projektu atrodama projekta facebook lapā - 

https://www.facebook.com/CommonStoriesOfEurope un projekta mājas lapā - 

http://commonstoriesofeurope.wordpress.com/.  

 

 
 

 

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.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CommonStoriesOfEurope
http://commonstoriesofeurope.wordpress.com/
http://biedribaharitas.wordpress.com/2012/07/19/turpinam-piedavat-bezmaksas-konsultacijas-vidzemes-nvo/biedriba.haritas@gmail.com
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/
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Vidzemes NVO jaunumi 

       Jaunumi no biedrības „BALTA DABA” 

Jauniešu dabas aizsardzības biedrība „BALTA DABA” ir veiksmīgi uzsākusi 2014.gadu ar dažādām 

aktivitātēm un jaunumiem!  

 
2014.gada janvārī „ieslēdzām” Vidzemes Dabas aizsardzības NVO Sadarbības tīkla mājas lapu – 

www.dabavidzeme.lv, kurā šobrīd darbojas 11 organizācijas, kas tieši vai pastarpināti darbojas ar dabas 

aizsardzību. Šobrīd mājas lapa kalpo kā interaktīvs jaunumu un informācijas apmaiņas punkts, kur 

organizācijām ir iespējas publicēt informāciju par savām aktivitātēm, meklēt projektu partnerus, 

popularizēt savu darbību vai aktualizēt vides jautājumus, kas katrai organizācijai ir būtiski! Ja ar savu 

organizāciju vēlaties pievienoties Vidzemes Dabas aizsardzības NVO Sadarbības tīklam, rakstiet uz epastu 

dabavidzeme@gmail.com. 
   

Februāra sākumā un martā sadarbībā ar ViA SA Vides virzienu 

organizējām filmu un debašu vakarus par vides tēmām – lašu 

populāciju un kukurūzu :). Katrā ziņā biedrība „BALTA DABA” ir 

izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar ViA studentiem, arī 23.februārī 

organizējot un piedaloties kopīgā ziemas pārgājienā gar Miegupītes 

krastiem. Nākamais solis būs pavasara meklēšanas pārgājiens 

30.martā, svētdien, kurā laipni aicināts piedalīties ikviens dabas 

draugs!  

 

Ņemot vērā to, ka tikai tagad tā īsti ir sācies pavasaris, turpināsim organizēt un piedalīties dažādos 

pasākumos. Patiess prieks, ka esam ieguvuši līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda 

izsludinātajā konkursā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Atbalsts vietējām vides iniciatīvām”, projektam 

„ZAĻAIS VIRZIENS VALMIERĀ”, kas, sākot no maija, nodrošinās vēl vairāk iespēju Valmieras 

jauniešiem piedalīties dažādās ar dabu saistītās aktivitātēs – dabas 

izziņas pārgājienos, mācīties fotografēt dabā pie dabas fotografēšanas 

ekspertiem, piedalīties Gaujas sakopšanas talkā, mācīties debatēt par 

vides jautājumiem, u.c. pasākumi. Iepriekšēja pieteikšanās pārgājieniem, 

informācija kā kļūt par mūsu biedru un papildus informācija par šiem un 

citiem pasākumiem atrodama biedrības „BALTA DABA” lapā portālā Facebook, sociālajā tīlā Twitter 

@BaltaDaba un biedrības mājas lapā www.baltadaba.lv! Sekojiet līdzi un nepalaidiet garām jaunumus 

dabas draugiem!  

 

Mūsu darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ finanšu instrumenta 

programmas “NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”. Vairāk informācijas 

par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā 

http://www.sif.lv/ un http://www.eeagrants.lv/.  

 

http://www.dabavidzeme.lv/
mailto:dabavidzeme@gmail.com
http://www.baltadaba.lv/
http://www.sif.lv/
http://www.eeagrants.lv/
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Finanšu piesaiste 

Izsludināts projektu konkurss "NVO līdzfinansējuma programmā"  

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO 

līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam 

piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju 

atbalstītu projektu īstenošanā. 

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai 

starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas 

organizācijas vai ārvalstu fondi. Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 15 

000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt 

Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru. 

Projektu iesniegums var iesniegt sākot ar 2014.g. 20.februāri. Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr 

programmas ietvaros būs pieejams finansējums. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/8eip.  

 

Pagarināts Erasmus+ projektu iesniegšanas termiņš! 

Eiropas Komisija ziņo, ka sakarā ar tehniskām problēmām Erasmus+ projektu iesniegšanas termiņš ir 

pagarināts līdz 2014.gada 24.marta plkst. 12:00 pēc Briseles laika. 

Projektu iesniegšanas termiņa pagarināšana attiecas uz šādām Erasmus+ aktivitātēm: 

 KA108 - Augstākās izglītības konsorcija akreditācija 

 KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam 

 KA102 –  Mācību mobilitātes profesionālās izglītības iestāžu  

audzēkņiem un profesionālās izglītības speciālistiem 

KA103 - Mācību mobilitātes augstākajā izglītībā 

 KA104 - Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības speciālistiem 

 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/9mdv.   

 

Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Vidzemes kultūras 

programma 2014" 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 17. aprīlim plkst. 17:00. Kultūras 

programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika 

posmā no 2014. gada maija – 2014. gada decembrim.  

http://ej.uz/8eip
http://ej.uz/9mdv
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Šī gada Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” atbalstītās programmas virsmērķis ir veicināt 

kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam 

reģionā. 

Savukārt Vidzemes kultūras programmas 2014 tiešais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu, inovatīvu un 

daudzveidīgu Vidzemes kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību, veicinot jaunradi, radošumu 

un zināšanu pārnesi. Šī mērķa sasniegšanai tiek finansiāli atbalstīti reģionālas nozīmes projekti, kas 

paredz sekojošu uzdevumu izpildi: 

Jaunrade - radīt kvalitatīvi jaunus kultūras produktus un pakalpojumus, saglabājot Vidzemes kultūrai 

raksturīgas iezīmes un vērtības; 

Radošums- dot iespēju vidzemniekiem un Vidzemes viesiem attīstīt savas radošās prasmes, tādējādi 

uzlabojot Vidzemes kultūras produktu un pakalpojumu kvalitāti; 

Zināšanu pārnese - zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un efektīva izmantošana, lai radītu 

jaunus, uzlabotu esošos kultūras pakalpojumus un produktus, kā arī nodrošinātu kultūras darbinieku 

pilnveidi un profesionālo izaugsmi; 

Sadarbība – īstenot dažādu kultūras nozaru savstarpējo sadarbību, tādējādi radot jaunus vai uzlabojot 

esošus kultūras pakalpojumus un produktus. 

Sīkāka informācija un pieteikuma veidlapa - http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127353/.  

 

Valsts Kultūrkapitāla fonds paziņo iesniegšanas termiņu mērķprogrammām 

 Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte 
Mērķis - mūžizglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, formālā un neformālā izglītība, 

izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, bērnu un jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes 

veicināšana dažādām grupām. 

Iesniegšana no 24.03.2014. līdz 17.04.2014. plkst. 12:00. 

 

 Latvija - 21. Gadsimts 

Mērķis - nacionālās identitātes veicināšana, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, 

latviešu valodai, kā arī izpratnes veicināšana par Latvijas kultūru un sabiedrību, sagaidot Latvijas 

simtgadi.   

Iesniegšana no 28.04.2014. līdz 23.05.2014. plkst. 12:00. 

 

 Profesionālu nevalstisku teātru atbalsts 

Mērķis - atbalstīt profesionālu nevalstisku teātru regulāru darbību, stimulējot daudzveidīgu un 

kvalitatīvu teātra nozares attīstību, kā arī sekmēt nevalstisko teātru efektīvu un ilgtspējīgu 

profesionālu darbību un izaugsmi. 

Iesniegšana no 24.03.2014. līdz 17.04.2014. plkst. 12:00.  

Sīkāka informācija – www.vkkf.lv.  

 

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/127353/
http://www.vkkf.lv/
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Šogad "Sprīdī labākai dzīvei"– māksla, kultūra un ārpusklašu izglītība 

 

Arī šogad notiks Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) un Latvijas Avīzes kopīgi rīkots 

projektu konkurss "Sprīdis labākai dzīvei". Konkursa mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības 

attīstību Latvijā, un atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu risināšanu. 

 

 Vienam projektam piešķiramā finansējuma apmērs ir līdz EUR 4000.  

 Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta 

iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika.  

 Projektiem, kuriem ir apstiprināta finansējuma piešķiršana, jātiek realizētiem ne vēlāk kā līdz 2014.gada 

1.decembrim.  

 

 Galvenās atbalstāmās jomas 2014.gada projektu konkursā  
1. Kultūra un māksla – it īpaši muzeju un citu kultūrvēsturisku vietu un ekspozīciju modernizēšana; 

kultūras nami; atbalsts vietām, un cilvēkiem, kas rūpējas, lai apkārtnē būtu aktīva kultūras un mākslas 

dzīve - attiecībā gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem un jauniešiem; bērnu un jauniešu izglītošana un 

iesaiste kultūras un mākslas jomās.  

2. Otra atbalstāmā joma vērsta uz zinātniski izglītojošiem projektiem un jaunradi attiecībā uz bērniem un 

jauniešiem. Vēlamies attīstīt bērnos un jauniešos padziļinātākas zināšanas, prasmes un interesi par kādu 

konkrētu jomu; vēlamies atbalstīt reti sastopamus pulciņus, interešu centrus un zinātniski pētnieciskos 

pulciņus.  

Projektus var iesniegt no 2014.gada 1.marta līdz 31. martam.  

Sīkāka informācija - http://ej.uz/h97d.  

 

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā "Kultūra" 

 

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. 

No š.g. 12. marta līdz 9. aprīlim 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. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/xtfk.  

 

http://ej.uz/h97d
http://ej.uz/xtfk
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Kultūrpolitika 

Kultūras ministre uzsver brīvas izvēles nozīmi kultūras procesos 

Atsaucoties uz publiskajā telpā izskanējušo aicinājumu Kultūras ministrijai paust oficiālu nostāju 

jautājumā par Latvijas mākslinieku viesošanos Krievijā, kultūras ministre Dace Melbārde atgādina, 

ka brīvā, demokrātiskā valstī ir iespējamas dažādas nevardarbīgas protesta formas. 

Ministre īpaši uzsver, ka ikvienam māksliniekam un kultūras institūcijai ir tiesības izvēlēties, kādā veidā 

paust savu nostāju pret pasaulē un arī Latvijā notiekošo: „Mani personīgi ļoti uzrunāja režisora Viestura 

Kairiša Lielās mūzikas balvas ceremonijā paustā doma, ka kultūras misija ir veidot kritiski domājošu 

cilvēku, kas ir brīvs gan savās mākslinieciskajās izpausmēs, gan sabiedriskajā līdzdalībā.”  

Kultūras ministrija kā viena no valsts izpildvaras institūcijām pilnībā atbalsta valsts oficiālo viedokli 

Ukrainas jautājumā. 6. martā Latvijas Republikas Saeima pieņēma lēmumu, kurā stingri nosoda Krievijas 

Federācijas militāro agresiju Ukrainā un uzsver Latvijas nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei un 

teritoriālajai vienotībai, kā arī Ukrainas Augstākās Radas leģitīmajai varai. 

Sīkāka informācija - http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4591.   

 

Jauniešiem 

Piedalies jauno talantu mākslas darbu izstādē „Express to Impress” 

ASV vēstniecības jaunatnes konsultatīvā padome rīko jauno talantu mākslas darbu izstādi "Express 

to Impress". Projekta mērķis ir veicināt jauniešos radošo domāšanu, ko viņi ieguldītu pašu radītos 

mākslas darbos un ļautu sabiedrībai atklāt jaunus, tepat Latvijā mītošus talantus.  

Nolikums ir pavisam vienkāršs – radīt un iesūtīt jebkādā tehnikā veidotu mākslas darbu, kas, pēc viņu 

domām, spētu atstāt paliekošu iespaidu uz cilvēku, kurš to nāks apskatīt. “Express to Impress” ir izstāde 

jaunatnei no jaunatnes un ir pirmais ASV jauniešu padomes rīkotais šāda veida projekts. Darbus līdz 1. 

maijam jāiesūta express.youth.art@gmail.com. Muzeju naktī, kas notiks 17. maijā, labākie darbi tiks 

izstādīti apskatei Spīķeru ielā 8. 

Sīkāka informācija - http://ej.uz/coau.  

 

Jaunieši aicināti piedalīties eseju konkursā par Baltijas ceļu 

Šogad svinēsim Baltijas ceļa 25.gadadienu – ir pagājis ceturtdaļgadsimts, kopš 1989.gada 23.augustā 

divi miljoni baltiešu, apliecinot savas alkas pēc brīvības, pašnoteikšanās un demokrātijas, izveidoja 

600 km garu ķēdi, kas savienoja trīs Baltijas galvaspilsētas.  

Baltijas valstu parlamentu sadarbības organizācija Baltijas Asambleja (BA) aicina jauniešus, piedaloties 

eseju konkursā, iedziļināties tā laika vēsturiskajos notikumos no šodienas perspektīvas un paust savas 

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4591
http://ej.uz/coau
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pārdomas un sajūtas. Vidusskolu un ģimnāziju 10.-12.klašu skolēni no visām trim Baltijas valstīm aicināti 

iesūtīt eseju par konkursa tēmu "Ko man nozīmē Baltijas ceļš". 

Trīs labāko darbu autoriem no katras Baltijas valsts būs iespēja piedalīties BA 33.sesijā, kas notiks šī gada 

23. un 24.oktobrī Tallinā, Igaunijā. Jaunieši aicināti iesūtīt esejas līdz šī gada 31.martam, norādot savu 

vārdu un uzvārdu, uz e-pastu BAesejukonkurss@saeima.lv vai pa pastu uz adresi - Baltijas Asamblejas 

Latvijas delegācija, M.Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1811. 

Sīkāka informācija - http://valmiera.pilseta24.lv/zinas/48/267167.  

 

Interesanti 

Maijā notiks starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai 2014” 

Šogad starpkultūru festivāls, kurš ir kļuvis par būtisku daļu no Annas Lindes EuroMed fonda 

starpkultūru dialogam (ALF) Latvijas tīkla aktivitātēm, notiks jau ceturto reizi. Tā nosaukums būs 

„Otrpus Vidusjūrai 2014”. Festivāla mērķis ir veicināt sadarbību ar dienvidu un austrumu 

Vidusjūras reģionu, ļaujot pasākumu dalībniekiem labāk iepazīt un izprast reģiona kultūru caur 

dažādiem tās aspektiem un atklājot kopīgo, atšķirīgo un interesanto. 

Festivāls sastāvēs no dažādiem izglītojošiem, izklaidējošiem un kultūras pasākumiem, ko organizēs Annas 

Lindes fonda tīkla organizācijas sadarbībā ar citām institūcijām/organizācijām – radošās darbnīcas, 

izstādes, filmu skates, “tematiskie vakari”, deju meistarklases/paraugdemonstrējumi, valodu lekcijas, 

semināri, diskusijas, ēdienu degustācijas, fotoizstādes, koncerti, u.c. 

Festivāls notiks no 19. līdz 25.maijam. Tā atklāšanas pasākums ar dažādu amatpersonu un ekspertu 

piedalīšanos notiks Rīgā 19.maijā, savukārt noslēguma pasākums, kas vienlaicīgi būs arī festivāla 

kulminācija, notiks 25.maijā Cēsīs. Noslēguma pasākums tiks veidots kā daudzveidīgs notikumu, 

aktivitāšu un priekšnesumu piedāvājums ikvienam interesentam. Uz visiem pasākumiem un aktivitātēm 

festivāla ietvaros ieeja būs bez maksas.  

Sīkāka informācija - http://ej.uz/75bz.  

http://valmiera.pilseta24.lv/zinas/48/267167
http://ej.uz/75bz

