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Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk tekstā – Fonds)
līdzfinansētā projekta „Esi gatavs dialogam!” ietvaros š.g. biedrība „Kustība demokrātiskai domai”
sadarbībā ar projekta partneri Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizē
bezmaksas piecu dienu izglītojošu vasaras nometni bērniem un jauniešiem - trešo valstu
valstspiederīgajiem vecumā līdz 25 gadiem. Šī Fonda projekta izpratnē trešo valstu valstspiederīgie
ir to valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pilsoņi un kuri legāli uzturas Latvijā ne ilgāk kā
pēdējos 10 gadus.
Paredzēts, ka nometne norisināsies no š.g. 13.jūnija līdz 17.jūnijam viesu namā
“Vērbeļnieki” Liepājā, Baltijas jūras krastā un tās laikā trīs pedagogi sniegs zināšanas par Latvijas
nacionālajām vērtībām un pastāvošajām tradīcijām, nodrošinot latviešu valodas un kultūras apguvi,
sniedzot Latvijas vēstures un ģeogrāfijas mācību, kā arī sekmējot aktīvo atpūtu. Nometnes laikā
bērniem un jauniešiem būs iespēja apmeklēt latviešu zemnieku saimniecību un kultūrvēsturiskus
objektus, kā arī iepazīties ar latviešu folkloru Ilgas Reiznieces nodarbībā. Nometnes dalībniekiem
visas izmaksas, tajā skaitā izmitināšana, ēdināšana, ekskursijas, nodarbības, teorētisko un praktisko
nodarbību materiāli, kā arī transports līdz nometnes norises vietai un atpakaļ tiks segtas Fonda
līdzfinansētā projekta ietvaros.
Atsaucoties uz iepriekš minēto, lūdzam Jūs informēt visus interesentus, viņu ģimenes un
organizācijas par iespēju piedalīties nometnē, nododot klātpievienoto informāciju. Ņemot vērā to, ka
dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots, pieteikšanās termiņš nometnei ir līdz š.g. 6.jūnijam, aizpildot
pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu anda.grants@gmail.com vai pa faksu nr. 67998368.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt projekta vadītājai Andai Grants, mob.tel.
29464809.
Ceram uz veiksmīgu sadarbību!

Ar cieņu,
Anda Grants
Projekta „Esi gatavs dialogam!” vadītāja
mob.t. 29464809
e-pasts: anda.grants@gmail.com
biedriba_kdd@inbox.lv
Pielikumā: pieteikuma anketa uz 1 lp.

Biedrība

Kustība
Demokrātiskai
Domai

Biedrība „Kustība demokrātiskai domai”
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Lūdzam jūs pieteikt savu bērnu/bērnus līdz š.g. 6.jūnijam, aizpildot anketu un nosūtot to uz
e-pastu anda.grants@gmail.com vai biedriba_kdd@inbox.lv vai uz faksu nr.67998368.

