Projekts „Medus vasara”
Projekta mērķis ir iesaistīt Aizputē un tās novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs savā
dzīves vidē pavasarī un vasaras brīvlaikā, attīstot darba un radošās prasmes, veicinot vienaudžu
sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu, veicināt zināšanas par
medus ieguvi, medus produktiem un to pielietojuma daudzveidību. Veicināt izpratni par veselīga
dzīvesveida iespējām. Projekta norise plānota pavasara un vasaras periodā, kas ir laiks, kad
skolēniem ir visvairāk brīva laika, kuru ir grūti saprātīgi aizpildīt.

Pasākums „No sēklas līdz ziedošam dārzam”
Norises laiks: 01.05.-31.08.2019.
Apkārtnes labiekārtošana. Dažādu sēklu izvēle, zemes sagatavošana, sēšana, stādīšana, uzraudzīšana
darbojoties grupās un pārmaiņus piedaloties visiem 24 dalībniekiem. Norises vieta – Aizputes vidusskola,
Misiņkalns, Aizputes pilsēta.

Pasākums ”No zieda līdz medus burkai”
Pasākuma datumi:
25.06.2019. un 04.07.2019.
Biškopis I.Ozols ir apņēmības pilns izrādīt 24 jauniešiem medus ceļu ”No zieda līdz medus burkai”, ļaujot
praktiski darboties pašiem jauniešiem. Norises vieta Aizputes novada Cīravas pagasts.

Pasākums - Krāsu plenērs „Bite saldu medu sūc”
Pasākuma datumi:
23.07.2019. un 30. 07. 2019.
Esi pats mākslinieks - mākslas darbu zīmēšana uz īsta audekla, īstu mākslinieku pavadībā, piedaloties 24
dalībniekiem jauktās grupās.
Norises vieta – Aizputes mākslas parks.

Pasākums - Sportiskās aktivitātes par un ap tēmu ”Medus”
Pasākuma datumi:
18.06.2019. un 10.07.2019. un 07.08.2019.
Tautas bumba, futbols, volejbols, basketbols un stafetes utml.– turnīri starp Aizputes 1013. Mazpulka
biedru un projektā iesaistīto jauniešu jauktajām komandām.
Norises vieta – Aizputes vidusskolas stadions, Aizputes novads.

Pasākums - Radošās darbnīcas par tēmu ”Medus ”
Pasākuma datumi:
09.07.2019. un 11.07.2019.
25.07.2019. un 01.08.2019.
08.08.2019. un 13.08.2019.
28.08.2019.
Dažādas radošās darbnīcas – sveču liešana no vaska, ziepju gatavošanas darbnīca, bišu pagatavošana no
dažādiem materiāliem. Medus fasēšana dažādos iepakojumos, meduspoda gatavošana. Dažādu gardumu
pagatavošana no medus un piedevām.
Norises vieta – Aizputes vidusskola, Aizputes novads.

Pasākums - Medus ekspedīcija uz Laumas dabas parku.
Pasākuma datums: 14.08.2019
Izzinošas un sportiskas dabas takas, darbnīcas un degustācijas, tikšanās ar mērķtiecīgām un radošām
autoritātēm. Norises vieta – Talsu novada Īves pagasts.

Lūgums laicīgi pieteikt dalību vai konsultēties par iespēju līdzdarboties, sazinoties
ar projekta „Medus vasara” vadītāju Lieni Cinovsku (tālr. 25915668).
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

