Daudzbērnu ģimenes tiek aicinātas piedalīties
ideju konkursā

Biedrības “Ascendum” bērnu kultūras projekts “Garā pupa” aicina daudzbērnu ģimenes
piedalīties konkursā, kurš jau trešo gadu tiek organizēts sadarbībā ar auto preču un
piederumu vairumtirdzniecības uzņēmumu “Getz Bros.&Co. (Latvia)”. Iesūtot ideju
aprakstu, par to kā ģimenē esošie talanti, prasmes spētu palīdzēt Latvijai nākotnē,
10 ģimenes janvārī iegūs īpašu iespēju iepazīt Rīgas Doma katedrāli aizraujošā
ekskursijā – ekspedīcijā STUNDA DOMĀ. Tuvojoties laikam, kad Doma laukumā pie
Doma katedrāles notiks pasākumi, kas pulcēs barikāžu laika atmiņas un stāstus, arī šī
konkursa mērķis ir likt vienām no spēcīgākajām savienībām – Latvijas daudzbērnu
ģimenēm aizdomāties par to, kādas viņiem piemītošas prasmes, talanti un, kādā veidā
nākotnē spētu palīdzēt Latvijai augt par pilsoniski un kulturāli spēcīgu valsti, stiprinot
patriotiskās izjūtas. Konkursā ģimenes jo īpaši aicinātas uzsvērt savu bērnu talantus un
prasmes. Konkursā aicināta pieteikties ikviena daudzbērnu ģimene (trīs vai vairāk
bērnu), aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama biedrības „Ascendum” mājaslapā.
Pieteikums konkursam ar norādi „Konkurss ģimenēm” elektroniski jāiesūta
anete@ascendum.lv līdz 2015. gada 29. decembrim (ieskaitot). 10 degsmīgāko un
interesantāko aprakstu iesūtītāju ģimenes balvā saņems iespēju janvārī piedalīties
īpašā ekskursijā – ekspedīcijā STUNDA DOMĀ, galvaspilsētā tuvplānā skatot Baltijas
senākās katedrāles noslēpumus. Atraktīvu gidu vadībā bērni izzinās sirmās Rīgas Doma
katedrāles noslēpumus, paši savām acīm ieraudzīs slepeno Doma dārzu, iepazīsies ar

Rīgas dibinātāju bīskapu Albertu, aplūkos krāšņās katedrāles vitrāžas, sajutīs Doma
ērģeļu varenību un piedalīsies citos neaizmirstamos piedzīvojumos. Ekspedīcijā
bērniem atraktīvā veidā būs iespēja arī apliecināt savas zināšanas erudīcijas turnīrā.
Uzvarētāju ģimenēm konkursa ietvaros tiks apmaksāti arī ceļa izdevumi. Biedrības
“Ascendum” bērnu kultūras projekts “Garā pupa” jau trešo gadu sadarbojas ar
uzņēmumu SIA “Getz Bros.&Co. (Latvia)”, piedāvājot aktivitātes, kas veicina bērnu
iesaisti kultūras procesos. 2014. gadā tika rīkots konkurss “Es būšu nākamais mūziķis”,
kura ietvaros divi talantīgi jaunie mūziķi saņēma sev nepieciešamo mūzikas
instrumentu, savukārt pagājušajā gadā desmit ģimenēm tika dota iespēja apmeklēt
sevis izvēlētus kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās. Vairāk informācijas par
konkursu: www.ascendum.lv Papildu informācija: E-pasts: anete@ascendum.lv Tālr.:
28278463

