	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
2014.gada 29.decembrī, pirmdienā,
projekta

Vides un radošuma programmu attīstība Imanta Ziedoņa
“Dzirnakmeņos”
ietvaros

ielūdz uz pilotsemināru “Vide un jaunrade Dzirnakmeņos”
Semināru moderēs Ieva Melle, Imanta Ziedoņa digitālā muzeja veidotāja
Pieteikšanās: peteris@fondsviegli.lv, līdz 23.decembrim. Informācijai: 29616900.
Dalībnieki: aicināti fonda “Viegli” sadarbības partneri, vides organizācijas, jaunatnes
organizācijas, vides aktīvisti, skolotāji, uzņēmēji, un citi interesenti.
Dalībnieku skaits ir ierobežots – aicinām pieteikties laicīgi.
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” ir dibināts 2010.gada pavasarī ar mērķi atbalstīt un veicināt
jaunradi Latvijā. Fondu ar dzejnieku vieno stratēģija, kas paredz Imanta Ziedoņa radošā muzeja
“Dzirnakmeņi” veidošanu, kura galvenais uzdevums ir veicināt jaunradi caur visām ar Imantu
Ziedoni saistītajām jomām, tajā skaitā dabu, vides aizsardzību un vides izglītību.
Projekta mērķis ir attīstīt Imanta Ziedoņa muzeja “Dzirnakmeņi” vides un radošuma
programmas, kā arī tām nepieciešamo infrastruktūru, lai muzejs kļūtu par nacionāla
līmeņa bāzes vietu jaunrades projektiem vides izglītības jomā.
Pilotsemināra ietvaros aktualizēsim radošas vides izglītības nepieciešamību. Tiks apzināti un
izstrādāti labās prakses piemēri, kā, kombinējot vides izglītību un jaunrades aktivitātes, radīt
modernus izglītības risinājumus. Saucam šo par pilotsemināru, jo tas būs pirmais eksperiments
“Dzirnakmeņos” savienot vides un jaunrades tēmas, ceram uz radošu sadarbību.

Pilotseminārs tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Programma
Laiks

Saturs

10:45 - 11:00

ierašanās “Dzirnakmeņos”, kafija un tēja piknika formā

11:00 - 11:30

iepazīšanās, ievadrunas
“Dzirnakmeņu” radošuma centra iepazīšana

11:30 - 12:30

Andris Urtāns / Saldūdens biotopu eksperts / praktiska
nodarbība
“Dzirnakmeņu” apkārtnes daba - vides resursu apzināšanās

Norises vieta

“Dzirnakmeņi”
Krasta iela 12,
Sējas novads,
Murjāņi

NB! Laikā no plkst.10:45 – 12:30 uzturēsimies ārā, brīvā dabā,
neatkarīgi no laikapstākļiem. Aicinājums ģērbties silti un
būšanai dabā piemēroti!
12:30 – 13:30

Pusdienas Krimuldā, ceļš uz Krimuldas tautas namu

13:30 - 14:30

Madara Peipiņa / bijusī biedrības "homo ecos:" klimata
programmas vadītāja, šobrīd portāla ManaBalss.lv vadītāja
Vides izglītība Latvijā un pasaulē – tendencies un radoši
risinājumi

14:30 – 15:15

Biedrība "homo ecos:" / “Dzirnakmeņu” vides stratēģija jaunradē balstīti vides izglītības pasākumi / prezentācija +
diskusija

15:15 – 15:30

Kafijas pauze

15:30 - 16:00

Gatis Zvejnieks un Ieva Melle/ Imanta Ziedoņa digitālā
muzeja “Krāsaino pasaku” spēles 1.kārtas - “Zaļās
pasakas” prezentācija

16:00 - 16:45

Noslēguma diskusija par jaunradi vides izglītībā, Dzirnakmeņu
vides stratēģijas un 2015.gada darba plāna apstiprināšana

16:45 - 17:00

Došanās mājup
Pilotseminārs tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

Kafejnīca
Sunīšos

Krimuldas
tautas nams,
Parka ielā 1,
Raganā
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