
                                                                                      

                                                                                   

 

 

Projekta „Garā pupa” ietvaros aicinām uz Leļļu teātra izrādi Alūksnē! 

Pirmdien, 17. decembrī biedrības „Ascendum” bērnu kultūras projekta „Garā pupa” 

ietvaros Alūksnes Tautas namā viesosies Zīmējumu teātra viesizrāde „Vilks”. Izrāde sāksies 

plkst. 13:30 un ieeja būs bez maksas. Bērnu teātru viesizrādes ir tikai viena no projekta 

aktivitātēm. Visu 2012. gadu norisinās arī biedrības organizētas mazturīgo ģimeņu bērnu 

ekskursijas uz Rīgu, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz bērnu izglītošanu kultūras jomā. 

Projektu „Garā pupa” organizē biedrība „Ascendum”, kuras mērķis ir veicināt Latvijas 

augšupeju – ekonomisko, garīgo un sociālo – mērķtiecīgi atbalstot kultūru, zinātni, izglītību 

un pilsonisko sabiedrību. Bērni ir ļoti nozīmīga šī mērķa sasniegšanas daļa, jo tieši bērni ir tie, 

kas veidos mūsu sabiedrību nākotnē, viņi noteiks, cik kulturāla un atvērta tā būs. Tāpēc 

projekta mērķis ir ļaut ikvienam bērnam jau tagad sākt izkopt savu personību un veidot 

patstāvīgu pasaules redzējumu. Vistaisnākais ceļš pretī mērķim ved caur kultūras iepazīšanu 

un tās sakņu apzināšanos. 

„Mūsuprāt, ir nozīmīgi bērnus iepazīstināt ar kultūru jau no mazotnes, viņiem pieaugot, 

veidosies pastāvīgi Latvijas teātru, muzeju un koncertu apmeklētāji. Reģionu bērniem šī 

iespēja ne vienmēr ir pieejama, it īpaši ģimenēs ar ierobežotiem līdzekļiem. Šī projekta 

ietvaros dodam iespēju bērniem no visas Latvijas doties ekskursijās uz Rīgu un apmeklēt leļļu 

teātra izrādes, kā arī vedam leļļu teātri pie reģionu bērniem,” informē biedrības „Ascendum” 

dibinātāja Zaiga Pūce. 

Projekta pirmais posms norisinājās no 2012. gada janvāra līdz maijam. Šajā posmā 

ekskursijās uz Rīgu devās ap 650 bērnu no 15 Latvijas novadiem. Norisinājās arī 9 viesizrādes, 

kas priecēja vēl ap 2 500 bērnu. Šobrīd jau no septembra uzsācies otrais projekta posms, kas 

noslēgsies decembrī. Līdz šim jau notikušas visas 7 uz Rīgu bērniem no mazturīgām 

ģimenēm, kopā priecējot vairāk kā 520 bērnu no visas Latvijas. Alūksnes pilsēta būs sestā 

vieta, kur šajā posmā viesosimies ar viesizrādi bērniem! 

 

Projektu organizē un atbalsta Biedrība „Ascendum”, sadarbībā ar Latvijas Leļļu teātri, 

Saules muzeju, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Mākslas muzeju „Rīgas birža” un projektā 

iesaistītajām pašvaldībām. 

 
Vairāk informācijas: www.garapupa.lv, www.draugiem.lv/garapupa  
 
Līna Kārkliņa, projekta vadītāja 
info@ascendum.lv, Mob. 26482129 

http://www.garapupa.lv/
http://www.draugiem.lv/garapupa
mailto:info@ascendum.lv

