Mežmalas vidusskolas skolēni un pedagoģes piedalījās Sabiedrības integrācijas projektā
Mežmalas vidusskola kā sadarbības partneris piedalījās projektā „Sajūti Latviju mūzikas
un mākslas pilsētā Jūrmalā!”, kura ietvaros Jūrmalas Latviešu biedrība no 1. līdz 7.augustam
organizēja bērnu diennakts nometni, kas bija pozitīvu emociju un garīgu vērtību bagātīga dāvana
gan Latvijas gan arī uz ārvalstīm no dzimtenes izbraukušu ģimeņu bērniem. Jūrmalā šāds
projekts tika realizēts pirmo reizi, un to finansē Sabiedrības integrācijas fonds – bērniem dalība
šajā nometnē bija bez maksas.
Projekta mērķis bija dalībnieku iesaistīšana latviešu valodas, kultūras, tradīciju
iepazīšanā, kā arī nacionālās identitātes stiprināšanā un piederības apziņas veicināšanā
latviskajai kultūrtelpai. Projektā piedalījās diasporas bērni no Anglijas, Īrijas, Austrijas, Vācijas,
Skotijas un Spānijas, kā skolēni no Jūrmalas Mežmalas, Kauguru un Majoru vidusskolām,
Jūrmalas valsts ģimnāzijas un Slokas pamatskolas.
Dalībnieki darbojās radošajās darbnīcās, nodarbībās apguva latviešu valodu, iepazina
Latvijas dabas bagātības un latviešu tradīcijas. Īpaši daudz bērni uzzināja par Jūrmalu, tās
ievērojamām personībām un viņu ieguldījumu pilsētas kultūras un sabiedriskajā dzīvē, iepazina
pilsētas arhitektūru, vēsturi, kā arī to, kā bērni un jaunieši var sevi realizēt Jūrmalā. Dalībnieki
pārliecinājās, ka viņu dzimtene ir unikāla vieta pasaulē un ka arī Latvijā dzīvo strādīgi un laimīgi
cilvēki. Nometnes nodarbībās runāja par Raiņa un Aspazijas dzeju, kurā īpaši tiek godātas
cilvēka gara vērtības un dzimtenes mīlestība.
Mežmalas vidusskolas skolnieces Liāna Rožina un Sofija Viļenska, kuras bija aktīvas
nometnes dalībnieces, piedzīvoto un iegūto vēl prezentēs skolas skolēniem un pedagogiem, tiks
turpināta komunikācija un diskusijas arī pēc projekta par tēmu „diasporas bērni un jaunieši”,
tādējādi veicinot, īpaši mazākumtautību Latvijas skolēnos, apgūt valsts valodu, iepazīt vēsturi,
kultūru.
Projekta laikā katrs nometnes dalībnieks par piedzīvoto, iepazīto un redzēto, kā arī par
sajūtām Jūrmalā, sadarbojoties ar bērniem no dažādām valstīm, veica ierakstus savā nometnes
dienasgrāmatā. Bērni iepazinās ar interesantiem cilvēkiem, ieguva jaunus draugus. Īpašs
gandarījums projekta skolotājām bija par to, ka pēc vairāku gadu prombūtnes no Latvijas
emigrējušo ģimeņu bērni satikās un kopā pavadīja laiku ne tikai ar draugiem un bijušajiem
skolasbiedriem, bet arī ar radiem Latvijā. Nometnes laikā valdīja labvēlīga vide gan starp Latvijā
dzīvojošajiem gan no mītnes zemēm atbraukušajiem bērniem, kuri labprāt stāstīja par sevi, par
savu dzīvesvietu, dalījās ar atmiņām par savu skolu un draugiem, ar aizrautību piedalījās
organizētajās aktivitātēs.
Pateicamies Jūrmalas Latviešu biedrībai, tās valdes priekšēdētājai Guntai Liepiņai, un
Jūrmalas pilsētas domei par iespēju bērniem vasarā lietderīgi pavadīt brīvo laiku un mūsu
skolēniem klātienē tikties un iepazīties ar emigrējušo ģimeņu vienaudžiem. Nometnes
organizētāji veica milzīgu darbu, lai bērniem pavadītais laiks būtu interesants un pozitīvu
emociju bagāts. Pateicības vārdi jāteic idejām bagātajai darba komandai - nometnes radošajām
Mežmalas vidusskolas pedagoģēm Baibai Asmiņai, Vinetai Fedosenko, Ramonai Leipiņai –
Kraujai un Jaunatnes iniciatīvas centra pārstāvei Austrai Purviņai.
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