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  Par projektu „Garā pupa” 
 

Cilvēks kļūst par sabiedrības locekli pakāpeniski un šis process sākas jau agrā bērnībā. 
Bērns iekļaujas sabiedrībā caur kultūru. Apzinoties Šī procesa nozīmi, biedrība 
„Ascendum” ir uzsākusi projektu „Garā pupa”, kurš cenšas iekļaut kultūras procesos tos 
bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kas reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku 
kūtruma dēļ palikuši ārpus Latvijas teātra, mākslas, mūzikas un ārpusskolas izglītības 
norisēm.  
 
Projekts „Garā pupa” savu darbību uzsāka 2012. gada janvārī. Tā ietvaros bērniem no 
mazturīgām ģimenēm visā Latvijā tika dota iespēja bez maksas apmeklēt Rīgu, aplūkot 
tās nozīmīgākās vietas, viesoties Zooloģiskajā dārzā, Saules muzejā un galvenais – 
apmeklēt kādu no Latvijas Leļļu teātra jaukajām izrādēm tepat, Rīgā! Projekta pirmajā 
posmā – no janvāra līdz maijam – notika 9 bērnu ekskursijas, kurās kopā devās 632 
bērni no 16 Latvijas novadiem. Paralēli ekskursijām vedām Latvijas Leļļu teātri arī pie 
bērniem uz reģioniem, tādējādi ar 9 izrādēm priecējot vēl vairāk kā 2000 mazo skatītāju.  
 
Izvērtējot padarīto, redzējām, ka mūsu ieguldītais darbs un līdzekļi ir vietā – ne tikai no 
prieka bērnu sejās, bet arī pēc skolotāju un sociālo darbinieku atsauksmēm saprotam, ka 
esam izvēlējušies pareizo ceļu mērķa sasniegšanai, tādēļ ar septembri sākam jau otro 
projekta „Garā pupa” posmu. No septembra līdz decembrim, sadarbojoties ar novadu 
sociālajiem dienestiem, dosim iespēju ekskursijā uz Rīgu doties vairāk kā 500 bērnu no 
visas Latvijas. Šajā posmā mēģināsim bērniem sniegt vēl vispusīgākus iespaidus, tajā pat 
laikā interesantā veidā izglītojot viņus par dažādām kultūras jomām. Arī izbraukuma 
izrādes šoreiz izvēlējāmies dažādas – būs gan jau ierastās Latvijas Leļļu teātra izrādes, 
gan citu Latvijas teātru piedāvātās izrādes bērniem.  
 

 Kā pieteikties dalībai projektā „Garā pupa” 
 
Lai pieteiktos bērnu ekskursijai uz Rīgu, novada pārstāvim jāaizpilda e-pastam 
pievienotā pieteikuma anketa, kurā jāatzīmē, ka vēlaties pieteikties ekskursijai, jānorāda 
novads, sociālā dienesta darbinieka kontaktinformācija, iespējamais ekskursantu un 
pavadošo pieaugušo skaits, kā arī tas, vai pašvaldībai būs pieejams līdzfinansējums 
bērnu transportēšanai uz Rīgu. (Lai dotu iespēju projektā iesaistīties pēc iespējas 
vairākām pašvaldībām, vispirms atbalstam pašvaldības, kuras spēj sniegt 
līdzfinansējumu transporta segšanai, taču izskatām iespēju atbalstīt arī pašvaldības, 
kuras budžetā nevar paredzēt šādu atbalstu dalībai projektā). Aizpildīta pieteikuma 
forma elektroniski jānosūta uz e-pastu info@ascendum.lv. Pēc pieteikuma izskatīšanas 
projekta organizatori ar jums sazināsies.  
 
Lai pieteiktos teātra viesizrādei novadā, pieteikumā jāatzīmē, ka vēlaties pieteikties 
šai projekta daļai, jāatstāj kontaktinformācija, ja iespējams, jāmin, kur varētu notikt 
izrāde, cik zālē būtu vietu un cik liels varētu būt apmeklētāju skaits, kā arī kad būtu 
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labākais laiks viesizrādei. Aizpildīta pieteikuma forma elektroniski jānosūta uz e-pastu 
info@ascendum.lv. Pēc pieteikuma izskatīšanas projekta organizatori ar jums sazināsies.  
 
Lai sazinātos ar mums – uzdotu jautājumus, iesniegtu ieteikumus un atsauksmes, 
sazinieties ar mums – rakstiet info@ascendum.lv vai zvaniet 26482129. 
 
 

 Ekskursijas plāna piemērs 

 

Laiks Aktivitāte 

12:30-12:45 Ekskursijas atklāšana, „ceļamaizes” saņemšana 

12:45-13:00 Ceļš uz Rīgas Biržu 

13:00-13:45 Rīgas Biržas apmeklējums 

13:45-14:45 Ekskursija pa Vecrīgu 

14:45-15:30 Pusdienas 

15:30-15:45 Ceļš uz Saules muzeju 

15:45-16:45 Saules muzeja apmeklējums 

16:45-17:00 Ceļš uz Latvijas Nacionālo operu 

17:00-17:45 Latvijas Nacionālās operas apmeklējums 

17:45-18:00 Ceļš uz Leļļu teātri 

18:00-18:45 Latvijas Leļļu teātra izrāde 

 
 

 Par biedrību „Ascendum” 
 
Biedrības ”Ascendum” mērķis ir veicināt Latvijas augšupeju, atbalstot daudzveidīgas 
organizācijas, personības un uzņēmumus, kas ar saviem darbiem un idejām jau ir 
pierādījuši savu nozīmi Latvijas izaugsmē un attīstībā. „Ascendum” tic, ka atbalstītie 
projekti iedvesmos īstenot arvien jaunas idejas, paralēli attīstot arī ziedošanas un 
pilsoniskās līdzdalības kultūru Latvijā. Šobrīd biedrība „Ascendum” organizē trīs 
projektus: bērnu kultūras projektu „Garā pupa”, literatūras un zinātnes portālu Satori 
un sabiedrisko kustību „Mans Doms”. 
 

Līna Kārkliņa 
Projekta „Garā pupa” vadītāja,  
E-pasts: info@ascendmum.lv, 
Tel.: +371 26482129 
Mājas lapa: www.garapupa.lv 
Draugiem.lv lapa: www.draugiem.lv/garapupa 
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