
 

 

 

 

Ai i ā  rīdzi iekus pieteikties praktiskā radošu a dar ī u ciklam  

“aliedēta kopie a aur radošu sadar ī u kultūrā, izglītī ā u  uzņē ējdar ī ā  

 

Ikvie s Latvijas iedzīvotājs var s iegt vērtīgu pie esu u vietējās kopie as attīstī ā. Lai 

i tegrētu trešo valstu valstspiederīgo zi āša as, pras es, pieredzi Rīgā tiek orga izēta 

praktiskā radošu a dar ī a „Praktiskais radošu s ez ro ežā ”. Radošu a 
dar ī as ērķis ir i tegrēt trešo valstu valstspiederīgos vietējā kopie ā, iesaistot 

iz esa, so iālo, kultūras, izglītī as u  itu ideju ģe erēša ā, ko pete ču praktiskā 
pielietoju ā. Dalī ieki strādās ko a dās, ko veidos NVO, pašvaldī u dar i ieki, 
uzņē ēji, trešo valstu valstspiederīgie u  uzņe ošās sa iedrī as pārstāvji. 
Radošo dar ī u ap eklētāji spēs: 

1. Apzi āties savus iekšējos e ateriālos resursus; 
2. Produktīvāk iz a tot savu radošu u profesio ālo ērķu sas iegša ai; 
3. Izveidot stipru komandu; 

4. Iz a tot starpdis ipli āro pieeju koprades pro esā; 
5. Orie tēties risi āju u testēša as pro esā.  

 

Radošo dar ī u dalī ieki ko a dās izstrādās vairākas azā iz esa, so iālās, 

kultūras vai izglītī as jo as idejas, kuru īste oša ai av vajadzīgs ūtisks starta kapitāls 
u  kuras alstītas uz dalī ieku ko pete ē . 
 

Radošo dar ī u vadīs Vita Brakovska radošo spēju aktivizēša as ap ā ī u vadītāja 
Latvijā ar vairāk kā  gadu pieredzi . 
Vairāk i for ā ijas par lektori - http://www.zinis.lv/ 

 

Radošu a dar ī a ilgs 7 h ( .aprīlī, .aprīlī u  9.aprīlī), dalī a ez aksas.  
 

Sīkāka i for ā ija Gu dega Ozola 

Tālr. 29422733 

E-pasts – ozola.gundega@gmail.com 

Ai i ā  pieteikties dalī iekus līdz 15. martam, sūtot e-pastu rīvā for ā, orādot 
vārdu, uzvārdu, dar avietu, profesio ālo pieredzi. 

Vairāk i for ā ijas par projektu – http://socialinnovation.lv/LV/uzsakta-projekta-

sadarbiba-un-radosums-ka-cels-uz-integraciju-un-sabiedribas-saliedetibu-istenosana/ 

Projekta „Sadar ī a u  radošu s kā eļš uz i tegrā iju u  sa iedrī as saliedētī u” 
īste oša a tiek līdzfi a sēta 75% o Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo i tegrā ijas 
fo da u  5% o valsts udžeta līdzekļie . 

Šī pu likā ija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo i tegrā ijas fo da 
at alstu. Par pu likā ijas saturu at ild So iālās I ovā ijas Ce trs.  
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