
                                        

 
 
 

 
Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība 

 

 

 

  

Attīstības sadarbības un izglītības vebinārs “Pastāsti man savu stāstu…” 
 

Darba valodas: latviešu, angļu un krievu (sinhronais tulkojums) 

 

2021. gada 17. decembris  
10:00 – 14:00 

Ogres Centrālā bibliotēka, Brīvības iela 35, Ogre 
Zoom platforma 

 
  
 
Iesākumā bija vārds. Vārdi veido teikumus un tālāk stāstus, daloties ar citiem jau piedzīvotajā un 
vienlaikus radot ko jaunu - jaunu redzējumu caur stāstu stāstīšanu! Stāsti mums ir vajadzīgi, jo tie ir 
cilvēka dabā. Bet pats galvenais: stāsta un stāstīšanas ideja ir svinēt dzīvi! 

Tomēr, lai stāsts kļūtu par realitāti, vajadzīgs kas vairāk par vārdu. Dažkārt tas ir finansējums. Divas 
Eiropas Komisijas galvenās prioritātes ir zaļa un digitāla Eiropa, lai veicinātu pārmaiņas, sākot no klimata 
pārmaiņu ietekmes samazināšanas un turpinot ar digitālo pārveidi izglītībā. Semināra laikā iepazīstināsim 
ar vairākām finansējuma iespējām, kas varētu palīdzēt Jūsu stāstam vai idejai materializēties reālajā 
pasaulē, turklāt to īstenojot kopā kā ilgtspējīgu un skaistu aktivitāti. 

Tāpat seminārs būs iespēja Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pašvaldībām dalīties ar 
labākās prakses piemēriem par attīstības sadarbības pasākumiem, kas īstenoti klimata rīcības un 
attīstības izglītības jomās. Mūsu mērķis ir pastāstīt jums stāstus par jau īstenotām aktivitātēm, lai tās 
varētu veidot pamatu nākotnes stāstiem, jaunām projektu idejām un kopīgām aktivitātēm starp Eiropas 
Savienības un Austrumu partnerības valstu pašvaldībām. 

Ja vēlaties, lai šī stāstu stāstīšanas pieredze būtu arī jūsu, lūdzu, reģistrējieties līdz 16. decembrim: 
https://forms.gle/iTqNxaWLukys5w5H6 

Pasākumu rīko Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Ogres 
novada domi un PLATFORMU. 

 
Darba kārtība  
Moderators: Dr.phil. Voldemārs Bariss 

10:00 – 10:10 Ievadvārdi 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis, Eiropas Reģionu 
komitejas Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību 
konferences  (CORLEAP) pārstāvis  

10:10 – 10:30 Attīstības sadarbība: jaunas prioritātes un perspektīvas sadarbībai nākotnē  

Madara Siliņa, Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja, Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija 



  

Apslēptā sociālā politika: no dabā balstītiem risinājumiem līdz spēcīgākām kopienām  

10:30 - 10:50 Labs darbs un ekonomiskā izaugsme: kāpēc gan ne ar sociālo uzņēmējdarbību? 

Dana Bārbale, Ogres novada domes izpilddirektora vietniece  

10:50 – 11:10 Jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas ēka: aktivitāte klimata un iekļaujošākas 
sabiedrības labā   

Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs 

11:10 – 11:30 Zaļais tūrisms un vēsturiskais mantojums: atspēriena punkts attīstībai 

Tatiana Bokuchava, Gruzijas Nacionālās vietējo pašvaldību asociācijas (NALAG) 
projektu vadītāja un starptautisko attiecību sekretāre  

11:30 – 11:45 Kafijas pauze 
 

Māksla, radošums un spēles: attīstības izglītība un viedas kopienas 

11:45 – 12:00 Stāsti un stāstu stāstīšana mums un ar mums  
 
Saruna ar latviešu rakstnieci Noru Ikstenu, grāmatu “Dzīves svinēšana”, “Dzīves stāsti” 
un daudzu citu autore, kuras darbi tulkoti arī gruzīnu un ukraiņu valodās. 

12:oo - 12:20 DEAR un attīstības izglītība: gatavojoties 2022. gada projektu uzsaukumam  
Lur Fernandez Salinas, projekta koordinatore – attīstības izglītība un izpratnes 
veicināšana, PLATFORMA 

12:20 – 12:35 “CULPEER4change” projekts: attīstības izglītība caur radošām aktivitātēm  

Manca Šetinc Vernik, projekta koordinatore 

12:35 - 12:50 “Bridge 47” projekts: attīstības izglītība jebkurai vecuma grupai  

Nora Forsbacka, projekta koordinatore 

 

12:50 – 13:10 

13:10 – 13:30 

Mācāmies caur spēlēm: kā izzināt ilgtspējīgu attīstību nemanot  

Julien Dossier, QUATTROLIBRI. « Renaissance écologique ».  
 
Thijs Struik, The Sustainability Games. “De Duurzame Les.”  
 

13:30 – 13:50 “Izglītība klimatam”: jauna iniciatīva, jaunas iespējas arī man?  

Tremeur Denigot, izglītības eksperts Kopīgajā pētniecības centrā (Eiropas Komisija), 

Izglītības klimatam koalīcija 

13:50 – 14:00 Noslēguma vārdi 

Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre  
  

 
 
 
 

 

  


