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________________________________________________________________________ 

 
Aicina bērnus un jauniešus apmeklēt radošās darbnīcas:  

kopīgi zīmēt, fotogrāfēt un veidot video klipu   
 

Biedrība „Sadarbības platforma” aicina bērnus no 7 gadu vecuma un jauniešus uz radošajām darbnīcām. 

Bērni un jaunieši nodarbību laikā apgūs zīmēšanas, fotogrāfēšanas, video klipu veidošanas prasmes un 

mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu radošajos procesos. Dalībnieki tiks iedvesmoti radīt, rosināt iztēli un 

veidot pašiem savus stāstus, tēlus un notikumus par mūsdienās tik aktuālajiem integrācijas jautājumiem.  

 

Darbnīcās īpaši aicināti piedalīties trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu bērni, lai neformālā vidē apgūtu 

latviešu valodu, kultūru un tradīcijas.  

 

Nodarbību laikā dalībnieki no pašu radītajiem zīmējumiem, fotogrāfijām un video materāliem ar mūsdienu 

multimediju tehnoloģiju palīdzību veidos video klipu, kurš būs kā ceļvedis latviešu valodas apguvei.  

Izveidoto video klipu publicēs interneta vidē, ierakstus nosūtīs Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām 

ārvalstīs. Video materiāls tiks veidots latviešu valodā ar tulkojumu angļu un krievu valodās.  

 

Radošās nodarbības notiks divas reizes nedēļā - otrdienās no plkst. 17.30 līdz 19.30  un sestdienās no plkst. 

11.00 līdz 13.00 Rīgā, NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas). Radošās darbnīcas darbosies 4 

mēnešus – līdz aprīļa vidum. Pirmā radošā darbnīca notiks 2015. gada 13. janvārī plkst. 17.30.  

 

Nodarbības vadīs profesionāli, pieredzes bagāti mākslinieki  Andris Stripkāns, Kaspars Bērziņš un Mārtiņš 

Urķis. Radošās nodarbības ir bez maksas.  

 

Radošās nodarbības tiek rīkotas, lai ai veicinātu, popularizētu un nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un 
nepilsoņu bērnu iespēju izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru un veidot izpratni 
par integrācijas jautājumiem. Tās organizē  biedrība „Sadarbības platforma” projekta “Integrācijas ABC - 2” 
ietvaros.  
 
Bērnus un jauniešus nodarbībām aicinām pieteikt iepriekš līdz 2015. gada 13. janvārim! 

Pieteikšanās un plašāka informācija:  
radošo nodarbību vadītājs Andris Stripkāns  
Mob.tel. 25519717 
E-pasts: andris@bernuforums.lv  
 
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild 

biedrība „Sadarbības platforma”.  75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, 

nacionālais līdzfinansējums – 25%.  
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