Mazpulku vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens
“Mazpulki, 4H un izglītība Somijā”
2019. gada 12. - 16. augusts
Laipni lūdzam Somijā!
Dienvidrietumu reģiona, Loimas pilsētā.
Vizīšu un apskates ieceres:
# Tiksimies ar pilsētas pašvaldības cilvēkiem no Izglītības (Manne Pärkö) vai Jaunatnes lietu
(Mauri Vainio) nodaļām.
# Iepazīsimies vienas dienas garumā ar vietējiem Mazpulkiem https://loimaa.4h.fi/ un viņu
parziņā https://poytya-oripaa.4h.fi/ esošiem uzņēmumiem, kā Luontokapinetti (Dabas
kabinets) Ylanē.
# Veltīsim Somijas izglītības un socilā darba sistēmai Loimā, apvienotā pamatskola Hirvikosken
https://peda.net/loimaa/peruskoulut/opintien-koulu yhtenäiskoulu (1-9 kl), privātā Tautas
augstskola https://www.leko.fi/ ar imigrantu pamatizglītības programmu un bērnu namiem un
brīva laika aktivitātēm jauniešiem un pieaugušajiem arī pieaugušajiem ar īpašajām vajadzībām,
un sociālo pakalpojumu dienestu. Un brīvā laika aktivitātem - Apvienotie brīva laika interešu
centri Vecajā ādas apstrādes fabrikā, Jauniešu māja un/vai ari atsevišķi pa sporta un interešu
centriem (atjaunojošās takas, frizbijgolfs, voleijbols, hokejs, peldēšāna, Skauti, …).
# Turku http://www.visitturku.fi/en – jaunatnes darbs, vēstures (Vestures un mūsdienu
mākslas muzejs Art Aboa Vetus & Ars Nova https://www.aboavetusarsnova.fi/en , kultūras
vērtības senajā galvaspilsētā. Pa ceļām valsts lauksaimniecības muzejs SARKA
https://www.sarka.fi/in-english/
Mājupceļā 16. augustā izbrauksim loku pa Helsinkiem, vienojoties par apskatāmajiem
objektiem.
Transports: Izbraukšana no Rīgas 12. augustā pa dienu, neliela Tallinas iepazīšana un
prāmis Tallina – Helsinki plkst. 17.00.
Mājupceļš 16. augustā ar prāmi Helsinki – Tallina plkst. 16.15 (ceļā līdz 3 h). Ceļam Rīga – Tallina
un atpakaļ plānotas aptuveni 5 stundas.
Tūristu autobuss (http://www.busunoma.lv/transports/21---40-vietas/fg337/)
Nakšņosim Loimas Evaņģēliskās Augstskolas nometņu vietā Mustajarvi, kas ir mežā (15 km no
Loimas), pie melnā ezera, guļbūves mājņās pa 2, 4 vai 6 istabiņā ( līdzi pašu sega un spilvens,
gultasveļa
un
dvielis,
vai
nodrošina
par
papildus
5
EUR)
https://www.leko.fi/palvelutoiminta/mustajarven-leirikeskus/
Nakšņošanas vietā plānotas brokastis un viena ēdienreize dienā.
Par mums rūpēsies, jūs sagaidīs, visu izrādīs, paskaidros, iztulkos Ilze Liepiņa-Naula latviski.

Līdzmaksājums pieredzes braucienā 250 EUR, kas ietver:







Autobusa nomu;
Prāmja biļetes;
Naktsmītnes un telpu nomu;
Brokastis un viena ēdienreize dienā naktsmītnēs;
Daļēji nodrošinātas ēdienreizes ārpus nakšnošanas vietas;
Daļēja kultūras programma, ieejas biļetes.

Nav iekļauts:
 ceļojuma apdrošināšana par 5 dienām ir 6,50 EUR uz cilvēka, vecākiem par 65 gadiem
19.60 EUR (cenu piedāvājums spēkā, ja apdrošinās grupa ar vismaz 11 braucējiem);
 gultas veļas komplekts un dvielis (5 EUR vai pašu līdzpaņemtais);
 personīgie izdevumi.
Pēc grupas kopīga lēmuma programma var tikt koriģēta un un iekļauti papildus apskates
objekti par papildus samaksu.
Vietu skaits ierobežots, apstiprināto dalībnieku secība tiks noteikta pēc iesniegto pieteikumu un
pilnas dalības maksas iemaksas secības Latvijas Mazpulku kontā.
Pieteikšanās visiem pieredzes braucieniem: https://forms.gle/x4pZJZNXYxRQMLNz5
Braucienam apstiprinātie dalībnieki veic līdzmaksājumu 250 EUR līdz 1. jūlijam.
Ceļojumā Jūs pavadīs mazpulku padomes priekšsēdētāja
Gundega Jēkabsone, tālr. 26529657 un
sekretāre Ilze Jukņēviča, tālr. 29418737, mazpulki@inbox.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

