Auces novada bērni piedalījās starptautiskā
vasaras nometnē Rokišķos.

No š.g. 2. līdz 8. jūlijam Rokišķos, Lietuvā tika organizēta vasaras nometne
“NATURE IS OUR HOME” ( “Daba ir mūsu mājas”), kurā piedalījās 10 līdz 14
gadus veci bērni no dažādām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām. Nometnē piedalījās
arī 4 bērni no Auces un Bēnes, no kuriem daži nāk no riska ģimenēm. Šiem bērniem
bija vienreizēja iespēja kopā ar citiem vienaudžiem no pārējām Latvijas - Lietuvas
pārrobežu projektā iesaistītajām pašvaldībām saturīgi pavadīt laiku un iegūt jaunus
draugus. Nometnes laikā bērni kopīgi pavadīja laiku dažādās radošajās darbnīcās (
keramikas, aušanas, mākslas, dejas u.c.), kopīgi spēlējot dažādas spēles un apmeklējot
dažādas sporta nodarbības ( peldēšana u.c.). Bērniem bija iespēja pašiem veidot tērpus
no otreiz pārstrādātā materiāla un piedalīties savstarpējās diskusijās. Nometnes laikā
bērni iepazinās ar Rokišķu pilsētu, apmeklēja pilsētas svētkus.
Paldies nometnes organizatoriem- Rokišķu jauniešu centram, Sociālā
dienesta vadītājai Evitai Mežulei un pārējiem darbiniekiem par sadarbību ar bērnu
vecākiem un atbalstu, lai viņu bērni varētu piedalīties nometnē, it īpaši paldies bērnu
pavadonei Laurai Dauginovičai, kura kā brīvprātīgā uzņēmās bērnu pavadoņa lomu
visu šo vasaras nometnes laiku.
Vasaras nometne “Nature is our home” ir viena no V-A Interreg Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-317
“Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus- Baltijas reģionā”
(SocQuality) aktivitātēm. Vasaras nometni organizēja projekta partneris no Rokišķu
pašvaldības- Rokišķu jauniešu centrs. Projektā piedalās arī partneri no Zemgales
plānošanas reģiona, Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes pašvaldībām Latvijā un
Kretingas un Jonišķiem Lietuvā.
Projektu Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris izstrādājis kopā ar
partneriem no septiņām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā – Auces, Dobeles,
Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldībām, kā arī Jonišķu A.Raudonikia Mākslas
skolas Atvērto jauniešu centru, Rokišķu Jauniešu centru un Kretingas Dienas
aktivitāšu centru. Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas

pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, no 2018.gada marta līdz 2020.gada
februārim, un projekta kopējais budžets ir 791 256,20 EUR, no
kuriem 672 576,74 EUR ir ERAF līdzfinansējums.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Auces novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu
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Foto no nometnes arhīva.

