
 

 
 

Biedrība „Sadarbības platforma” 
Reģ.Nr.40008225964 

Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004, kontakttālrunis 29822258, 
e-pasts celma.lauma@gmail.com 

_____________________________________________________________________ 

 

 

INFORMĀCIJA MEDIJIEM  

2015. gada 17. martā 

STARPKULTŪRU INFORMATĪVĀ DIENA VALMIERĀ 

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrācijas ABC – 

2” ietvaros Valmierā 2015. gada 27. martā notiks STARPKULTŪRU 

INFORMATĪVĀ DIENA.  

Starpkultūru informatīvās dienas mērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu un Latvijas 

pilsoņu aktīvu sadarbību un pilsonisko līdzdalību, nevalstisko organizāciju, 
pašvaldības un iedzīvotāju iesaisti integrācijas un naturalizācijas procesu uzlabošanā. 
 

Plkst. 12.00 viesnīcas „Wolmar” konferenču zālē (Tērbatas ielā 16A) notiks tikšanās 

– diskusija „Kultūrdialogs un integrācija”. Tikšanās laikā pieredzē dalīsies 

Valmieras un Rīgas nevalstiskās organizācijas, Valmieras 2. vidusskolas direktors, 
Valmieras pašvaldības deputāts Andrejs Gluhovs, kā arī Valmieras pašvaldības 
pārstāvji. Tiks pārrunātas problēmas un apzināti risinājumi veiksmīgāka integrācijas 

un naturalizācijas procesa nodrošināšanai, iepazīti labās prakses piemēri starpkultūru 
dialoga attīstīšanā. Tikšanās noslēgsies ar tradīciju glabātāja - Sedas vokālā ansambļa 

"Sudaruška" uzstāšanos un ansambļa pozitīvās pieredzes stāstu par projektu iespēju 
izmantošanu Valmieras novada fonda projektu konkursā  

 

No plkst. 12.00 – 14.30 paralēli diskusijai aicinām trešo valstu valstspiederīgos un 
nepilsoņus saņemt bezmaksas konsultācijas sociālos un juridiskos jautājumos . 

Konsultācijas notiks viesnīcas „Wolmar” telpās (Tērbatas ielā 16A). Tās sniegs 
pieredzējuši eksperti – jurists Jānis Ielītis un sociālā darbiniece Rita Krinberga.  
 

Savukārt plkst. 12.00 Valmieras 2. vidusskolā (Raiņa ielā 11) notiks interaktīvs, 
izglītojošs sarīkojums bērniem un ģimenēm „Raksti un zīmes”. Ar radošu un 

izzinošu, mākslas, mūzikas un deju nodarbību palīdzību pieredzējušu speciālistu 
vadībā sarīkojuma dalībnieki tiks rosināti ar folkloras, mākslas un izglītības 
līdzekļiem veidot pozitīvu starpkultūru dialogu, apgūt starpkultūru komunikācijas 

prasmes, izzināt līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrā un tradīcijās, rosinot 
iecietību un novēršot diskrimināciju. Nodarbības vadīs etnogrāfe Indra Čekstere, 

māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere, horeogrāfs un folkloras speciālists Ernests 
Spīčs un režisore Margita Poriete. 
 



Informatīvās dienas noslēgumā tās dalībnieki apmeklēs Valmieras jaunatnes centru 
„Vinda" un iepazīsies ar Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora darbību. 

Uz informatīvo dienu aicināti visi interesenti, īpaši trešo valstu valstspiederīgie, 

nepilsoņi un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Visas norises ir bezmaksas!  

Projektu „Integrācijas ABC – 2” īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar 
biedrību „Radošā apvienība jauniešiem „Trepes”.”  

 
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par 

publikācijas saturu аtbild biedrība „Sadarbības platforma”. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo 

valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%. 
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Plašāka informācija: 
Stella Līpīte 
Projekta „Integrācijas ABC – 2” 
informatīvi izglītojošo atbalsta pasākumu  
cikla koordinatore 
Tālr. 29529668 
E-pasts: stella.lipite@apollo.lv 
 
Mārcis Bogdanovs 
Projekta „Integrācijas ABC – 2” 
Informatīvo dienu moderators Valmierā 
Tālr. 27767876 
E-pasts:  marcis.bogdanovs@vnf.lv 
 

 
 

mailto:stella.lipite@apollo.lv
mailto:marcis.bogdanovs@vnf.lv

