
 
 

Baltu vienotība zem saules    

Šis projekts ir sagatavots balstoties uz Latvijas-Lietuvas starpvalstu sadarbības programmu 
2007-2013, II prioritāti, 3.atbalsta virzienu- aktīvu un ilgspējīgu kopienu attīstību (vairāk 
informācijas par šo programmu- www.latlit.eu ). Šajā virzienā vietējās kopienas var dalīties 
pieredzē par vislabāko praksi sociālo jautājumu risināšanā, veidot vienotu izglītības sistēmu, 
īstenot kultūras, sporta un brīvā laika aktivitātes, sevišėi pievēršot uzmanību jauniešu 
vajadzībām. Šīm aktivitātēm vajadzētu veicināt ilgstošu kaimiĦattiecību nodibināšanu dažādās 
jomās. 

Projekts “Baltu vienotība zem saules” ir kopīgu ŠauĜu Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes un Liepājas Universitātes nometĦu, festivālu un konferenču cikls. Šo universitāšu 
studentu kopienas, mākslas un teātra kolektīvi aktīvi piedalās savu reăionu kultūras dzīvē, bet 
ir maz informēti par tuvāko kaimiĦu kultūru un kopīgo Baltu vēsturisko identitāti. 
Universitātes, ar vienotu baltu kultūru un vēsturi, ir ieinteresētas atjaunot baltu vienotības 
tradīciju, kas iesakĦojās Saules kaujā, lai nostiprinātu partnerattiecības plānošanā un kopīgās 
kultūras un akadēmiskās aktivitātēs. 

Projekta mērėis ir attīstīt starpvalstu sadarbību starp šo trīs universitāšu akadēmiskajām 
jauniešu kopienām, Baltu tradīciju, Kurzemes, Zemgales un ŠauĜu reăionu kultūru saglabāšana 
un atjaunošana, uzlabojot kulturālo un akadēmisko pasākumu kvalitāti ar mākslas un radošu 
iniciatīvu līdzekĜiem. 

Projekta aktivitātes un iznākumi.  tiks organizētas 2 starptautiskas studentu nometnes 
(Jelgavā un Liepājā), piedāvājot zināšanas par dažādiem baltu kultūras aspektiem un attīstot 
studentu mākslinieciskās dotības, 3 starpvalstu teātru un folkloras festivāli (teātra festivālu 
“Zem saules” un “Baltu dienas” ŠauĜos, kā arī  Studentu dienu “Baltijas pēcpusdienu” Jelgavā), 
ceĜot Baltu identitātes apzināšanos, starptautiska studentu zinātnes un mākslas konference 
Liepājā ar jaunatnes ieguldījumu Baltijas valstu zinātnē, noslēguma seminārs projekta 
rezultātu prezentācijai un diskusijai par turpmāk ilgstošo starpvalstu sadarbību kopējā Baltu 
kulturālā un vēsturiskā mantojuma jomā.  

Vadošais projekta dalībnieks- ŠauĜu Universitāte 

Projekta partneri- Liepājas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecībs universitāte 

Projekta budžets- 187 839 EUR (85%- ES finansējums, 15%- nacionālais kopfinansējums). 
ŠauĜu Universitātes budžets- 83 339 EUR (ERDF kopfinansējums- 70.838,15 EUR, 
nacionālais finansējums 12.500,85 EUR) 

Projekta ilgums- 18 mēneši, no 2010. gada janvāra līdz 2011.gada jūnijam. 

Projekta menedžeris no vadošās partneru institūcijas- ārzemju studiju daĜas vecākā 
speciāliste Gintare Krenciute (Tālr.    +370 62... , e-pastsgintare.k@cr.su.lt) 

Projekta administrators- ŠauĜu Universitātes Humanitārās fakultātes dekāna asistents 
Aidanas Barzelis (Tālr.    +370 41 595 875 , e-pasts aidanas@hu.su.lt). 

Projekta koordinators Liepājas Universitātē- Mākslas un dizaina katedras direktore (Talr. 
 +371 634 21129 , e-pasts inta.klasone@liepu.lv). 



Projekta administrators Liepājas Universitātē- Mākslas un dizaina katedras lektore Inese 
Orlovska (Tālr.  +371 634 83491 , e-pasts inese.orlovska@liepu.lv). 

Projekta koordinators Latvijas Lauksaimniecības universitātē- Anita Prūse (Talr. 
 +371 26498504 , e-pasts: Anita.Pruse@llu.lv). 

Projekta administrators Latvijas Lauksaimniecības universitātē- Evita Eglīte (Tālr. 
 +371 63005693 , e-pasts Evita.Eglite@llu.lv). 

Projektu sagatavoja ŠauĜu Universitātes studiju daĜas vadītāja, assoc. prof. L. Liukineviciene, 
ārzemju studiju daĜas vecākā speciāliste Gintare Krenciute un Aleksandra Asmontiene, vecākā 
menedžere Oksana Mejere un galvenā koordinatore Ingrida Simonaitiene sadarbojoties ar 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Liepājas Universitāti. 

 


