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Projekta “7 gaismas stari” mērķis ir veicināt ģimenēm
draudzīgas vides veidošanu Valmieras novada Igaunijas
pierobežas iedzīvotāju, Valmieras SOS bērnu ciemata un Ogres
novada kopienām, kopā radoši darbojoties ģimenēm, bērniem
un jauniešiem un nonākot pie kopīga galarezultāta – animācijas
filmas ”7 gaismas stari”.

Projekta mērķa grupa ir 7 kopienu ģimenes ar bērniem no
Ramatas, Vērša, Mazsalacas, Rūjienas, Ķoņiem, Valmieras,
Ogres. Tiešā mērķa grupa ir 215 bērni, 96 pieaugušie.
Katrā no kopienām notiek animācijas, ēnu teātra un mākslas
meistarklases. Katra kopiena organizē vienu sportisku, radošu
vai izzinošu aktivitāti, kas to īpaši raksturo. Aktivitātēs aicināti
piedalīties pārējo kopienu dalībnieki. Projekta radošajās daļā
apvienojas ēnu teātris ar animāciju, veidojot kopīgu gaismas,
attēla un mūzikas sinerģiju, kā rezultātā katra iesaistītā kopiena
izveido animācijas filmiņu, kas savukārt apvienojas vienotā
veselumā – kopfilmā “7 gaismas stari”. Katra kopiena atrod
savai videi ļoti raksturīgu elementu, objektu vai personību par
kuru vēlas atraktīvā veidā pastāstīt pārējiem filmas skatītājiem
un iekļaut animācijas filmā.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks spēcinātas un godinātas
ģimeniskās vērtības – savstarpējā cieņa un atbalsts,
uzticēšanās, atbildība un rūpes vienam par otru ģimenē.
Projekta rezultātā tiks nostiprināts arī sadarbības tīkls starp
dažādu kopienu ģimenēm, iestādēm, jomas speciālistiem,
paaudzēm un pilnveidota vietējo kopienu iedzīvotāju līdzdalība.
Projekta ietvaros izveidotā publiski internetā pieejamā
animācijas filma “7 gaismas stari” stiprinās identitātes un
piederības saites bērniem un jauniešiem, būt lepniem par savu
darbu un kopienu un dos motivāciju atgriezties uz dzīvi un
veidot ģimenes reģionā.

Kopiena un plānotais dalībnieku skaits, kas iesaistās
aktivitātēs:

Ramata (aktivitātes maijā), norises vieta Ramatas skola un
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bibliotēka.
Darbnīcas:
Ēnu teātris – 20 dalībnieki: 15 bērni, 5 pieaugušie, tai skaitā
5 ģimenes,
Animācija – 20 bērni,
Lāču pasakas bibliotēkā – 22 dalībnieki: 15 bērni un 7
pieaugušie, tai skaitā 7 ģimenes.
Kopā 25 bērni 7 pieaugušie 7 ģimenes (viens dalībnieks var
piedalīties vairākās aktivitātēs).

Valmiera (aktivitātes jūnijā), norises vieta: Valmieras SOS bērnu
ciemats.
Darbnīcas:
Ēnu teātris – 30 dalībnieki: 20 bērni, 10 pieaugušie, tai skaitā
10 ģimenes,
Animācija – 20 bērni,
Mūzika – 40 dalībnieki: 30 bērni, 10 pieaugušie, tai skaitā
10 ģimenes.
Basketbols vai sporta spēles – 42 dalībnieki: 32 bērni,
10 pieaugušie – 10 ģimenes no visām kopienām.
Kopā 40 bērni, 12 pieaugušie, 12 ģimenes (viens dalībnieks var
piedalīties vairākās aktivitātēs).
Ķoņi (aktivitātes maijā), norises vieta – Ķoņu dzirnavas.
Ēnu teātris – 27 dalībnieki: 20 bērni, 7 pieaugušie, tai skaitā
7 ģimenes,
Animācija – 20 bērni,
Leļļu šūšana – 27 dalībnieki: 20 bērni, 7 pieaugušie, tai skaitā
7 ģimenes.
Kopā 25 bērni, 7 pieaugušie – 7 ģimenes (viens dalībnieks var
piedalīties vairākās aktivitātēs).

Mazsalaca (aktivitātes maijā, jūnijā, augustā, septembrī), norises
vieta: Mazsalacas bibliotēka.
Ēnu teātris – 27 dalībnieki: 20 bērni, 7 pieaugušie, tai skaitā
7 ģimenes,
Animācija – 20 bērni,
Gleznošana – 23 dalībnieki: 20 bērni, 3 pieaugušie, tai skaitā
3 ģimenes,
Skatuves runa – 27 dalībnieki: 20 bērni, 7 pieaugušie, tai skaitā
7 ģimenes,
Velofotoortientēšanās – 80 dalībnieki: 50 bērni, 30 pieaugušie tai
skaitā 30 ģimenes.
Kopā 50 bērni, 30 pieaugušie – 30 ģimenes (viens dalībnieks
var piedalīties vairākās aktivitātēs).

Vērsis – (aktivitātes augustā) norises vieta: Radošais nams
“Vērši”.
Ēnu teātris – 20 dalībnieki: 15 bērni, 5 pieaugušie, tai skaitā
5 ģimenes,
Animācija – 15 bērni,
Veidošana – 20 dalībnieki: 15 bērni, 5 pieaugušie, tai skaitā
5 ģimenes,
Brīvdabas aktivitāte kino vakars – 50 dalībnieki: 30 bērni,
20 pieaugušie tai skaitā 15 ģimenes.
Kopā 30 bērni, 20 pieaugušie – 30 ģimenes (viens dalībnieks
var piedalīties vairākās aktivitātēs).



Rūjienā (aktivitātes jūlijā), norises vieta – Jauniešu centrs un
skola.
Ēnu teātris – 30 dalībnieki: 20 bērni, 10 pieaugušie, tai skaitā
10 ģimenes,
Animācija – 20 bērni,
Robotika – 20 dalībnieki: 15 bērni, 5 pieaugušie, tai skaitā
5 ģimenes,
Kopā 20 bērni, 10 pieaugušie – 10 ģimenes (viens dalībnieks
var piedalīties vairākās aktivitātēs)
7 kopienu aktivitātēs pavisam kopā 215 bērni, 96 pieaugušie
– 96 ģimenes.

Noslēguma pasākums: Rūjienā (aktivitātes septembrī), norises
vieta – Jauniešu centrs
 Animācijas filmas “7 gaismas stari” pirmizrāde
 Latvju danči kopā ar “Skandiniekiem” un Julgī Stalti
 vakarēšana ar dziesmām un draugu zupu pie ugunskura
Kopā 50 bērni, 21 pieaugušie - 21 ģimene (no katra kopienas
vismaz 3 ģimenes)

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


