Alojas novada individuālajiem
sportistiem, sporta komandām
un sporta biedrībām iespēja
pieteikties finansējumam
Saskaņā ar Alojas novada domes nolikumu “Par Alojas novada
iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu”, līdz 31.decembrim
Alojas novada individuālie sportisti, sporta komandas un
sporta biedrības var iesniegt iesniegumus finansējuma
piešķiršanai nākamā gada startiem sacensībās.

Sporta-finansesanas-nolikums-AlojaDownload
Pieteikumu iesūtīšana: dome@aloja.lv

Sagatavoja:

Alojas novada sporta skolas direktores vietniece

Ineta Vladimirova

Dzīvnieku
aizsardzības
biedrība
“Dzīvnieku
SOS”
sniedz iedzīvotājiem iespēju
ziedot
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Dzīvnieku SOS” aicina
iedzīvotājus vērst uzmanību pamesto, slimo un bezatbildīgi
savairoto dzīvnieku jomā Alojas novadā. Biedrības pārstāvji ir
sterilizējuši vairākus desmitus kaķus, kuri gadu no gada rada
neērtības un neapmierinātību iedzīvotāju vidū. Biedrības
pārstāvji uzsver, ka sterilizācija ir vienīgais veids kā
humāni kontrolēt kaķu populāciju apkārtējā vidē.

Šī ir brīvprātīgo organizācija, kurā nav nevienas algotas
personas, tādēļ biedrības pārstāvji aicina ziedot
sterilizācijas, ārstēšanas vai vajadzības gadījumā eitanāzijas
nolūkiem.

“Dzīvnieku SOS” priecāsies par jebkuru iespēju atbalstīt
brīvprātīgo darbu Alojas novada vides sakārtošanā, jo vēlas
turpināt iesākto, ar iedzīvotāju atsaucību un cilvēcīgu
sapratni.

Dzīvnieku aizsardzības biedrība Dzīvnieku SOS

Reģ.Nr. 40008105469

LV77HABA0551014358802

Paypal: dzivniekusoss@gmail.com

Ziedojuma tālrunis: 90006680 ar to ziedosiet 1,42 €

Maksājuma mērķī norādīt: Aloja

Biedrības “Dzīvnieku SOS” valdes pārstāve Gita Grantiņa

Staiceles BUB papildina un
uzlabo materiāli tehniskās
bāzi
Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība
realizējusi projektu ”Staiceles BUB materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana un
papildināšana” Nr.19-09-AL20-A019.2202-000006.

Projektā iegādāti pamatlīdzekļi, ar kuriem tiek
aprīkotas Staiceles BUB biedrībai piederošās, dāvinājumā
saņemtās ugunsdzēsēju
automašīnas GAZ 53 un GAZ 66, jo šīs abas automašīnas
biedrībai tika dāvinātas
bez nepieciešamā aprīkojuma. Lai varētu ar tām darboties,
nepieciešams

aprīkojums, kuru nosaka Latvijas Valsts standarts – LVS
334:2019

Projekts realizēts Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam ietvaros.

Projekta
kopējās izmaksas 19844,48 EUR, Projekta vadītāja, BUB valdes
locekle (t.sk. ELFLA LEADER
finansējums 16074, 02 EUR, bet Alojas novada pašvaldības un
Staiceles BUB līdzfinansējums
3770,46 EUR)

Sagatavoja: Inese Timermane

Projekta vadītāja, BUB valdes locekle

Alojas novada veterinārais
serviss
“Būsi
vesels”
septembrī organizē akciju

kaķu saimniekiem
Saistībā ar kaķu koloniju veidošanos novadā, Alojas
veterinārais serviss “Būsi vesels” septembra mēnesī organizē
akciju kaķu saimniekiem.

Šī akcijas laikā ir iespēja veikt kastrāciju gan savam
mīlulim, gan kaimiņa/ radinieka, ja ir zināms, ka kaķim šāda
veida procedūra nav veikta. Citiem vārdiem sakot, tiek sniegta
iespēja kastrēt divus kaķus un saņemt 50% atlaidi – divi par
vienu cenu!

Plašāka informācija un pieteikšanās, zvanot Ingai MauriņaiKaļvai, 29430123

*Balstoties Ministru kabineta noteikumiem Nr.266 “Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 4.
panta 21. punkta, kas nosaka, ka kaķis, kas ir vecāks par
sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai
turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja kaķis
ir sterilizēts, aicinām izmanto šo iespēju!

Unikālā “Erasmus+” projektu

konkursā pieejams pusmiljons
eiro
kultūras
un
radošu
projektu ideju īstenošanai
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
izsludina unikālu Eiropas
“Erasmus+” projektu

Savienības

(ES)

programmas

konkursu “Stratēģiskās partnerības radošumam”. Apzinoties
Covid-19 krīzes
izraisītās sekas, Eiropas Komisija to ir izveidojusi, lai
sniegtu atbalstu projektu
ideju īstenošanai, kas vērstas uz kultūras un radošuma
veicināšanu. Projektu
konkursā pieejamais finansējums ir 575 000 eiro. Savus
pieteikumus līdz 29.
oktobra plkst. 13.00 ir aicināta iesniegt ikviena jaunatnes un
citas jomas
organizācija, īpaši tās, kas pārstāv kultūras un radošās
nozares. Apstiprinātos
projektus sākot no 2021. gada 1. marta varēs īstenot divus
gadus.

“Stratēģisko partnerību radošumam
projektu konkursa mērķis ir atbalstīt starpnozaru
sadarbību, lai sniegtu jauniešiem un pieaugušajiem rīkus un
kompetences, kas veicina radošu un inovatīvu risinājumu
īstenošanu darbā ar jaunatni, sociālo iekļaušanu ar mākslas
palīdzību, kā arī stiprina
Eiropas pilsoniskumu un visu iedzīvotāju izpratni par
kultūru. Lai palīdzētu kultūras un radošajām nozarēm atgūties
no Covid-19
krīzes, šis projektu konkurss paredzēts radošo jomu un
kultūras nozares

organizācijām, jaunatnes, un citām organizācijām, kas savu
ikdienas darbu
balsta uz kultūras vērtībām, mākslinieciskām un citām radošām
izpausmēm. Šādi
projekti sekmē zaļāku, digitālāku un noturīgāku atveseļošanu,
tādējādi sniedzot
ieguldījumu arī ES stratēģisko prioritāšu īstenošanā,” norāda
JSPA
Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Kā atbalstāmo projektu mērķi ir noteikti ne vien prasmju
un kompetenču attīstīšana, veicinot radošumu, bet arī kultūras
un radošās jomas
adaptācija digitālai videi, jaunu sadarbību īstenošana un
sadarbības veicināšana
digitālā vidē. Tāpat ar šo projektu palīdzību ir paredzēts
sekmēt kultūras
iniciatīvu veidošanu, kas iedrošina mācīšanos un sociālu
jautājumu apzināšanos,
kā arī starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē
mācīšanās
iespējas radošā un kultūras mantojuma vidē.

Unikālajā projektu konkursā “Stratēģiskās partnerības
radošumam” var piedalīties ikviena jaunatnes un citas jomas
organizācija. Savus
projektu pieteikumus ir īpaši aicinātas iesniegt
organizācijas, kas pārstāv
kultūras un radošās nozares. Projektu pieteikumus var iesniegt
līdz 2020. gada
29.
oktobra
plkst.
13:00
tiešsaistē
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusapplications/screen/home/.
Apstiprināto projektu uzsākšanas laiks ir plānots no 2021.
gada 1. marta līdz

30. jūnijam.

Lai nodrošinātu atbalstu projektu iesniedzējiem, 20.-22.
septembrī
tiks organizētas mācības par projektu izstrādi, no katras
organizācijas aicinot
pieteikties ne vairāk kā divus cilvēkus. Dalībai mācībās
aicinām reģistrēties līdz
15. septembrim tīmekļa vietnē: https://ieej.lv/MMza5.

Plašāka informācija
un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skatāmi:
www.jaunatne.gov.lv. Papildu informācijai par projektu
konkursu aicinām
sazināties ar JSPA projektu koordinatori Līvu Jakovļevu (tālr.
67251185,
liva.jakovleva[at]jaunatne.gov.lv).

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā,
kas kopumā
ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem
vecumā no 13 līdz
30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas
iesaistītas darbā ar
jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja
iegūt jaunas
zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot
projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams
īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu
mobilitāte mācību
nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes
darbinieku
mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes
jomā”; trešā –
“Jaunatnes dialoga projekti”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija
par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts
izglītības
attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra
nodrošina
programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā
vairāk var
uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.
Savukārt par izglītības un mācību jomas

projektiem

–

www.viaa.gov.lv
sadaļā „Erasmus+”.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un
zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde,
kuras mērķis ir
veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību
jaunatnes brīvprātīgajā
darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas
programmās un projektos,
kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar
mūžizglītību. JSPA
administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas:

“Erasmus+: Jaunatne
darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas
informācijas tīklu
jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu
“PROTI un DARI!”.
Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu
projektu īstenošanai 2019.
gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Plašāka informācija:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251

VNF
nodrošina
bezmaksas
konsultācijas grāmatvedības
jautājumos NVO
Lai Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) varētu
kvalitatīvi
sakārtot savu grāmatvedību, tām nepieciešama kvalitatīva
speciālista
konsultācija. Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam,
individuālās
grāmatvedības konsultācijas pieejamas bez maksas jebkurai

biedrībai un
nodibinājumam. Konsultācijas piedāvā Valmieras novada fonds
(VNF).

NVO grāmatvedības
konsultācijas ietver tēmas par finanšu uzskaiti, dokumentu
noformēšanu,
vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības organizēšanu,
gada pārskatiem,
grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai utt. Tāpat
iespējams saņemt konsultācijas, kas saistītas ar nodokļiem un
Valsts ieņēmumu
dienestu, Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem, kā arī par
darba attiecību un personāla uzskaites jautājumiem, ieskaitot
dokumentu
kārtošanu.

Konsultācijas sniedz Sanda Kalniņa, ilggadēja grāmatvede gan
dažādos
peļņu gūstošos uzņēmumos,
organizācijās. Lai

gan

vairākās

nevalstiskās

pieteiktos uz konsultāciju klātienē vai uzdotu sev
interesējošus jautājumus,
aicinām rakstīt uz sanda.kalnina@vnf.lv vai zvanīt 29100840.
Konsultācijas iespējamas e-pastā, telefonā vai ar iepriekšēju
pieteikšanos klātienē Valmierā.

Ja ir zināmi vairāki interesenti, NVO ir aicinātas paust
vajadzību apmeklēt viņu novadu vai pilsētu. Lai taupītu
iedzīvotāju laiku un
naudu braucienam uz Valmieru, iespēju robežās VNF piedāvā
organizēt izbraukumu

konsultācijas. Ierosinājumus izbraukuma konsultācijām varat
ziņot mums, zvanot
pa tālruni 20258200 vai rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv.

Valmieras novada fonds
jau 15 gadus atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves
uzlabošanai
Valmieras apkaimē, bet ziedotājiem piedāvā mērķtiecīgas
filantropijas atbalstu.
Ikdienas darbu fondā jau vairākus gadus finansiāli atbalsta
Borisa un Ināras
Teterevu fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība.

Papildu informācija:

Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonda projektu vadītāja

Aktīvo iedzīvotāju
fonda Vidzemes reģiona konsultante

Tālrunis: 20258200;
e-pasts: gundega.silina@vnf.lv

http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/

http://www.activecitizensfund.lv
Facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

/

Tiek aicināts ikviens Alojas
novada iedzīvotājs izcelt
savu
ciemu,
pilsētu
vai
novadu projektā “Viedās lauku
teritorijas 21. gadsimtā”
Eiropas Savienības partneru apvienība “Ciematu tīklojuma
partnerība” (Village Network Partnership)
izveidota, lai
veicinātu Viedo lauku teritoriju/ciematu (Smart Villages)
attīstību dažādās Eiropas valstīs un reģionos. Partnerībā
piedalās 28 nacionālie eksperti no visām ES valstīm un
Apvienotās Karalistes. Projektā paredzēts izveidot tiešsaistes
platformu, kas piedāvātu vienā vietā apkopotus kontaktus un
informāciju par Viedo ciematu attīstību ES, tajā skaitā ceļa
karti lauku teritorijām, kuras vēlas piedalīties Viedo ciematu
partnerībā, kā arī piedāvāt jaunus risinājumus un labās
prakses piemērus Viedo ciematu attīstībai.

Partnerība ir atvērta jaunu Viedo ciematu dalībai, kuri
vēlētos tajā piedalīties un izmantot piedāvātās iespējas,
iesniedzot savus pieteikumus līdz šā gada 11. maijam. Lai
pieteiktos, dalībniekiem jāatbilst ES Viedo ciematu
definīcijai, kā arī partnerības izvirzītiem kritērijiem.

ES definē Viedos ciematus kā kopienas lauku teritorijās.
Partnerības ietvaros šī definīcija ir precizēta, nosakot, ka
Viedie ciemati:

Spēj formulēt, aprakstīt un, ideālā gadījumā, pierādīt
ar faktiem vai skaitļiem visām teritorijas vienībām
kopīgos izaicinājumus;
Izprot jaunās attīstības iespējas, pamatojoties uz
vietējo vērtību izvērtēšanu;
Ir izstrādājuši viedās stratēģijas un apzinājuši
iespējas, kas nepieciešamas pārmaiņu īstenošanai;
Sasnieguši taustāmus un, ideālā gadījumā, izmērāmus
rezultātus sava “ciemata” līmenī.

Lai gan Viedo ciematu veidošanai nav noteikti ierobežojumi,
tomēr, ņemot vērā “ciemata” būtību, lielākas pilsētas, t. i.,
ar vairāk nekā 15
000 iedzīvotājiem tiks apstiprinātas
dalībai vienīgi labi pamatotos izņēmuma gadījumos.

Būtisks Viedo ciematu attīstības stratēģijas aspekts ir kopīgu
energoefektivitātes un digitalizācijas pasākumu īstenošana.
Svarīgi ir jau iepriekš kopīgi īstenotie pētījumi,
pilotprojekti vai atbalsta izmantošana no KLP (Kopīgās
lauksaimniecības politikas), t. sk. LEADER/CLLD, ES Kohēzijas
politikas instrumentiem, Apvārsnis-2020, Interreg, The
Connecting Europe Facility, Europe for Citizens un citām
programmām. Savukārt Viedā ciemata un tā kopīgas stratēģijas
izveide dod papildus iespējas finansējuma saņemšanai pašu
ciematu attīstības mērķiem no iepriekš minētajiem avotiem.

Partnerības izveidošanas sākuma posmā projektā jau tikuši
iekļauti
šādi
Viedie
ciemati: Raudanmaa (Somija), Dingle (Īrija), Kythera (Grieķija

), Mukarov (Čehija), Moans-Sartoux (Francija). Plašāka
informācija par Viedo ciematu tīklu (Smart Village Network)
ir
pieejama
šeit
(angļu
valodā): https://www.smart-village-network.eu/network.

Viedo ciematu tīklā līdz šim reģistrēti arī trīs Viedie
ciemati no Baltijas valstīm, kurus pārstāv biedrība “Jūras
zeme”, PPP asociācija “Zied zeme” Latvijā un Harju novada
ciematu asociācija Igaunijā. Informācija par Latvijas
iesaistīto organizāciju aktivitātēm pieejama šeit (latviešu
valodā): http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/zied_zeme_strategi
ja/ un https://juraszeme.lv/index.php/sadarbibas-projekti/proj
ekts-smart-villages-leader-network/.

Lūdzam skatīt projektā iesaistīto viedo ciematu profilus
(angļu valodā) pievienotajā pielikumā.

Partnerībā

iekļautajiem

Viedajiem

ciematiem

iespējams

pievienoties vēl 2 vai 3 dalībniekiem no Latvijas, iesniedzot
savus pieteikumu līdz š.g. 11. maijam. Lai piedalītos,
nepieciešams aizpildīt tiešsaistē izveidotu pieteikuma formu,
kas
atrodama
šeit: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application.

Pieteikuma iesniegšanas procesā palīdzību gan konsultāciju,
gan pieteikumu iesniegšanas veidā angļu valodā var sniegt
projekta partnerības valstu eksperti. “Ciematu tīklojuma
partnerību”, kā arī Viedo ciematu tīklu vada Briselē bāzētā
E40 grupa (https://www.e40.eu/), un tās sadarbības partneris
Latvijā ir Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības
attīstības
studiju
akadēmiskais
centrs
(https://www.lu.lv/cets/lat/). Gadījumā, ja rodas papildu
jautājumi vai nepieciešama informācija, lūdzam sazināties ar

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības
akadēmisko studiju centra eksperti Zani Zeiboti (epasts: zane.zeibote@lu.lv; tel. 29417214).

Ieguvumi no pieteikšanās un dalības partnerībā

Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalībai
partnerībā
līdz
š.g.
11.
maijam
šeit: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application,
neatkarīgi no tā, vai tie tiks vai netiks apstiprināti
pilnvērtīgai dalībai projektā, tiks piešķirta iespēja apmeklēt
partnerībā iekļautos Viedos ciematus un dalīties pieredzē, ja
tiks izteikta šāda vēlme. Viena no projekta aktivitātēm ir
studiju vizītes Viedajos ciematos. Dalībniekiem, kuri būs
pieteikušies partnerībai līdz š. g. 11. maijam un izteikuši
interesi piedalīties pieredzes apmaiņā, būs iespēja apmeklēt
partnerības Viedos ciematus,
dalībnieku ceļa un apmešanās
izdevumi tiks segti no šī projekta līdzekļiem.

Tiem Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalībai
partnerībā līdz š.g. 11. maijam un tiks apstiprināti
pilnvērtīgai dalībai projektā, būs nodrošinātas arī papildus
konsultācijas, mācības un cita veida atbalsts, lai palīdzētu
pilnveidot un attīstīt sava Viedā ciemata stratēģiju.

Neatkarīgi no pieteikšanās dalībai partnerībā visiem
ciematiem, kuri vēlētos izmantot projekta tiešsaistes
platformā piedāvātos “viedos risinājumus”, tiks nodrošināta
šāda iespēja. Turklāt visiem interesentiem būs iespēja iekļūt
projekta tiešsaistes platformas kontaktu sarakstā/datu bāzē un
saņemt regulāru informāciju par projekta jaunumiem. Jebkuram
ieinteresētajam ciematam būs iespēja arī pievienoties Viedo
ciematu tīklam, kurš turpinās atbalstīt un informēt tā biedrus

par Viedo ciematu attīstību.

Ja esat ieinteresēti un vēlaties piedalīties “Ciematu
tīklojuma partnerībā”, izmantojot kādas no iepriekš minētajām
iespējām, lūdzu, sazinieties ar Latvijas projekta eksperti
Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tel. 29417214).

Sīkāka informācija atrodama pievienotajos failos:

Informācija par projektu Lejupielādēt
PieteikumsLejupielādēt
Izveidotie projekti (informācija angļu valodā) Lejupielādēt

Alojas novads pārstāvēts 4.
Latvijas
Lauku
kopienu
parlamentā
4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta
rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu
jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk
nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina
rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu

veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un
uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto
vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme
pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā finansējuma prioritātes,
jāveido atbalsta programmas arī
mazo un vidējo uzņēmumu
attīstībai
un videi draudzīgas saimniekošanas principu
ievērošanu. Alojas novadu pārstāvēja 3 dalībnieki.

Latvijas lauki un
mazpilsētas ir bagātas ar daudzveidīgu pieredzi un pilsoniskām
un
uzņēmējdarbības iniciatīvām, ko iedzīvotāji, uzņēmumi,
organizācijas un
pašvaldību pārstāvji īsteno sociālekonomiskās situācijas un
vides
uzlabošanai.

4. Lauku kopienu parlamentā

prezentētie vairāk nekā 50 pieredzes stāsti atspoguļoja jaunās
lauku paradigmas
iedzīvināšanu, ar jaunām pieejām un risinājumiem gan sniedzot
atbildes uz
ilgstošiem izaicinājumiem, piemēram, depopulāciju un jauniešu
aizbraukšanu no
lauku teritorijām, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan
radoši izmantojot
jaunās tehnoloģijas, pieejas un zināšanas, kā arī izstrādājot
nebijušus
risinājumus uzņēmējdarbībā un kopienu vides veidošanā.
Pieredzes veiksmes
stāstu iepazīšana un daudzināšana veicina mūsdienīgām
attīstības tendencēm
atbilstošu risinājumu integrēšanu rīcībpolitiku izstrādē un
attīstītības
dokumentu plānošanā, ar mērķi tuvināt politikas izstrādātājus
un lēmumu
pieņēmējus iedzīvotājiem.

Kopienu
parlaments notika no 5. līdz 7. jūnijam Jelgavas novada
Zaļeniekos. Tas
pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku, tai skaitā Latvijas lauku
un mazpilsētu
kopienu pārstāvjus, uzņēmējus, nacionālā, reģionālā un vietējā
darbības mēroga
nevalstisko
organizāciju
biedrus,
darbiniekus
un
atbalstītājus, valsts
pārvaldes institūciju pārstāvjus, Latvijas augstskolu
profesorus, docentus,
lektorus un studentus, pašvaldību deputātus un dažādu nodaļu
un pašvaldību
institūciju pārstāvjus, jaunienācējus laukos un citus jauno
lauku paradigmu
īstenotājus un lauku attīstības entuziastus. Parlamenta darbā
piedalījās arī
ārvalstu pārstāvji no deviņām valstīm.

Latvijas lauku
telpas profesionāļu un entuziastu sanākšana notiek reizi divos
gados, un tās
mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas
iespējas lauku
attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā,
reģionālā un
nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips
balstās un
līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un
politikas
veidotājiem.

Vairāk informācijas un Kopienu
parlamenta rezolūcija pieejama: laukuforums.lv

Kontakti:

Anita Seļicka

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore

anita.selicka@gmail.com, 29442492

Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas
Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku
partnerību „Lielupe” un Zemgales NVO centru. Pasākumu
finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras
ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Latvijas Lauku forums.
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Biedrība

lūdz

atbalstīt

ieceri par tautastērpu
salokāmo krēslu iegādi

un

Kopš
2014. gada Alojas Ausekļa vidusskolai ir
izveidojusies lieliska sadarbība ar biedrību “Atbalsts Alojas
Ausekļa
vidusskolai”, kas ne tikai finansiāli, bet arī morāli
atbalstījusi dažādas
ieceres un īstenojusi skolai nozīmīgus projektus.

Nākamajā
mācību gadā izglītības iestādē turpinās darboties interešu
izglītības pulciņš –
3.-6. klašu deju kolektīvs “Resgalīši”, kas šogad no deju
skates pārvedis pirmās
pakāpes diplomu. Lai turpmāk dažādās skatēs, konkursos un arī
gaidāmajos Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos godam pārstāvētu Alojas
novadu un Alojas
Ausekļa vidusskolu, deju kolektīvam
nepieciešami jauni tautas tērpi. Aprēķināts, ka to pašūšanai
nepieciešami
2 260 eiro.

Tāpat
Alojas Ausekļa vidusskolas sporta halles zālē arvien biežāk
tiek rīkoti dažādi
skolas un arī novada mēroga pasākumi, kuros pulcējas vairāki
simti apmeklētāju.
Lai visiem varētu nodrošināt ērtu pasākuma norisi, Biedrība,
sadarbībā ar

Alojas Ausekļa vidusskolu, vēlas iegādāties 400 salokāmos
plastmasas krēslus, kas izmaksā 11 200 eiro.

Lai
abas šīs ieceres īstenotu, biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa
vidusskolai” lūdz
ikvienu, savu iespēju robežās, finansiāli atbalstīt biedrību
šo mērķu
īstenošanā.

Rekvizīti:

Biedrība “Atbalsts
Alojas Ausekļa vidusskolai”

Konta nr. LV35UNLA0050022081592

Sīkāka
informācija: Biedrības valdes priekšsēdētāja Ineta
Miezīte, t. 29364737

Staicelē

notiks

Radošo

industriju tūrisma misija
Radošās darbības
nedēļas “radi!2019” ietvaros 26.
jūnijā Staicelē pilsētas pārvalde, nevalstiskās organizācijas
un uzņēmēji radošo
industriju profesionāļu vadībā meklēs labākos risinājumus
tūrisma vides
uzlabošanai, kā arī izstrādās individuāli pielāgotu plānu
tūrisma un pilsētas tēla
atpazīstamības veicināšanai. Viena no veiksmīga
tūrisma piedāvājuma atslēgām ir atvērta sadarbība starp visām
iesaistītajām pusēm,
tādēļ Radošo industriju tūrisma misijā aicināti piedalīties ne
tikai Staiceles,
bet arī tuvāko novadu pārvalžu un NVO pārstāvji un uzņēmēji,
kuru darbība
saistīta ar tūrisma industriju.

Lai izstrādātu kvalitatīvu
un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku
ieguldījumu un pievienoto
vērtību var sniegt tieši radošās industrijas. “Mazpilsētām ir
liela priekšrocība pār lielajām – tās savā “mazumā” ir
spējīgas ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, simtus,
varbūt tūkstošus,
bet ne miljonus. Katrai mazpilsētai ir savs īpašais “šarms”,
tas var būt
izteikti redzams vai apslēpts
notikumos. To var atklāt

vietās,

cilvēkos

un

un novērtēt tikai, skatoties kopā – ceļotāja un vietējā
iedzīvotāja, skolēna,
pieaugušā, uzņēmēja, kultūras darbinieka vai pilsētas
plānotāja acīm, jo katram

ir savs skata punkts. Un šajā procesā neaizstājama ir dizaina
domāšanas pieeja.
Tās uzstādījums ir spēja iekāpt “cita kurpēs”, saprast viņu
dzīves,
reflektēt viņu sajūtas un sākt risināt problēmas no viņu
perspektīvas,” norāda Dita Danosa, Radošās tūrisma misijas
žūrijas dalībniece, Latvijas Dizaina centra
vadītāja.

Radošo industriju tūrisma misijas laikā radošo
industriju profesionāļi stāstīs par tūrisma tendencēm Latvijas
mazpilsētās, to,
kā veidot pieredzes dizainu un veicināt starpdisciplināro
sadarbību. Mentoru
vadībā norisināsies radošās darbnīcas, lai analizētu Staiceles
tūrisma
piedāvājumu un tā trūkumus un izstrādātu ieteikumus, kā
uzlabot pilsētas tēlu,
komunikāciju un tūrisma piedāvājumu.

Radošā tūrisma misijā uz Staiceli dosies un darba
grupas vadīs nozares eksperti: LIAA Tūrisma departamenta
direktore Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadošais
eksperts Mārtiņš Eņģelis, “Creativity Lab” dibinātāja un
partnere Latvijā
Signe Adamoviča, radošo industriju eksperte Lilita Sparāne,
dizainers un aģentūras “Associates, Partners
& Sons” dibinātājs Edgars Zvirgzdiņš, Radošās darbības nedēļas
“radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.

Radošā tūrisma misija notiks 26. jūnijā Staiceles
kultūras namā, Lielā ielā 7.

Interesentiem lūgums pieteikties, rakstot uz tic@aloja.lv.

Programmā:

10.00–11.30

Aktuāls galamērķis, aktuāls produkts

Tendences
tūrisma nozarē, pieteikumu analīze

Pieredzes
dizaina veidošana

Trendi un to
veidošanās

11.45–13.15

Izpētes ekskursija pa Staiceli

14.15–15.45

Radošās darbnīcas mentoru vadībā

16.00–16.30

Rezultātu apkopošana, ieteikumu izklāsts

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu
savas
pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši
organizētā konkursā
sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste,
Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele,
Saulkrasti un

Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju
un tūrisma
nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no
katra reģiona, kurā
tiek organizētas Radošo industriju tūrisma misijas: Līgatne,
Aknīste, Aizpute,
Staicele.

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas
Kultūras ministrija, rīko
nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju
un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās
darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams
sekot līdzi mājaslapā www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos
tīklos Facebook, Twitter un
YouTube.

Kontakti medijiem:

Laura Giptere

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” mediju koordinatore

M: 26132168

E: laura.giptere@deepwhite.lv

