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Kopā kopjam savu kopienu
Šī raksta un visa krājuma nosaukums,
tāpat kā daudzas citas labas idejas un
darbi, radies procesā, cilvēkiem satiekoties,
sarunājoties un ķeroties pie darāmā. Atziņa
vārdos noformulējās šī gada septembrī,
kad notika vietējo kopienu organizāciju
diskusija „Vietējās kopienas organizāciju
loma savas kopienas, valsts, Eiropas
labklājības vairošanā”, kas bija viens no
pieturas punktiem Eiropas Savienības
atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji
kopienu labklājībai” Latvijas darbības
programmā Izglītības attīstības centra vadītā
projekta „Kopienu darbības veicināšana:
aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības
mazināšanai” ietvaros.
Projektu, kura mērķis ir sniegt atbalstu
Eiropas valstu izglītības jautājumu jomā
strādājošajām vietējās kopienas orga

nizācijām (grassroots organizations), kas
spēj aktivizēt savas kopienas un veidot
sabiedrisko viedokli jautājumā par at
stumtības draudiem izglītībā, kā arī palīdzēt
mazaizsargātākajām sabiedrības grupām,
ar Eiropas Savienības un Open Society
Foundations Education Support Program
finansiālu atbalstu īsteno Izglītības attīstības
centrs (IAC); tajā piedalās 17 Latvijas
biedrības, kā arī daudzas Sorosa fonda
– Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja
skolām” dalībskolas un kopienas. Latvija
starptautiskajai
iniciatīvai
pievienojās
2011. gadā, īstenojot savu sadaļu projekta
pirmajā kārtā, kas, kā izrādījās, kļuvis
par starta punktu nopietnām pārmaiņām
daudzās Latvijas kopienās un būtiski
veicinājis ciešāku sadarbību nevalstiskā
sektora un pašvaldību, biedrību un skolu,
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kā arī pašu vietējās kopienas organizāciju
ciešāku sadarbību un tīklošanos visā valstī.
Lielais konteksts
Kā izriet no virknes pētījumu un
politikas dokumentu, mūsdienu Eiropā
steidzamības kārtā nepieciešama veseluma
(holistiska) pieeja   kopienu attīstībai un
starpsektoru sadarbība, kas ļautu efektīvi
risināt visaktuālākās mazaizsargātāko grupu
problēmas, kas, saskaņā ar jaunākajiem
pieejamajiem datiem, ietekmē vienu no
katriem sešiem Eiropas iedzīvotājiem.
Balstoties uz vietējās kopienas organizāciju
lomu mazaizsargātāko sabiedrības grupu
sasniegšanā, šis projekts iesaista Eiropas
pilsoņus, praktiķus no dažādiem sektoriem,
no dažādām politikas jomām, kā arī vietējās
kopienas locekļus, lai mudinātu piedalīties
dialogā ar vietējām ieinteresētajām pusēm,
aktivizētu kopienas cīnīties pret nabadzību,
veidotu izpratni un solidaritāti no sabiedrības
vairākuma puses un kopīga darba rezultātā
izveidotu efektīvas starpsektoru pieejas esošo
problēmu risināšanai. Galvenais akcents
starptautiskajā iniciatīvā tiek likts uz vietējās
kopienas organizācijām, jo tieši tās atrodas
vislabākajā vietā, lai sasniegtu un
pārstāvētu vismazaizsargātākās sabiedrības
grupas, kurām ir vislielākie atstumtības un
sociālās atstumtības draudi. Turklāt tās ir
īpaši noderīgas specializētu holistisku
stratēģiju izstrādāšanai, lai atbalstītu
bērnu/skolēnu sniegumu skolā, sociālo
kompetenču un dzīvesprasmju attīstīšanu,
veicinātu iekļaujošu pieeju savās kopienās,
izmantojot virkni radošu darbību formālās
un neformālās izglītības saskarsmes punktu
un piedāvājumu ietvaros. Neraugoties uz
ievērojamo potenciālu, vietējās kopienas
organizāciju
pieredze,
viedoklis
un
zināšanas tiek izmantotas salīdzinoši maz,
tāpēc jo īpaši svarīgi ir atbalstīt to
kopīgos pūliņus un sekmēt viņu saziņu
un sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem. Šis
aspekts ir aktuāls kā visā Eiropas Savienībā,
tā arī Latvijā.

Kāpēc un ko var paveikt vietējās
kopienas organizācijas?
Tātad atbilde uz iespējamo jautājumu
„Kāpēc tieši vietējās kopienas organizācijas?”
ir ļoti vienkārša: tieši tās atrodas vistuvāk
katram cilvēkam un viņa vajadzībām, turklāt
prot atrast pareizos ceļus, lai ieraudzītu
cilvēku un viņa vajadzības veselumā. Te nu
Latvijas, jo īpaši pārmaiņu skolu pieredze
iederas pilnā mērā, taču arī vietas izaugsmei
vēl gana daudz.
Gan Latvijas ikdienas dzīves, gan
plašāku politisku jautājumu kontekstā savu
aktualitāti aizvien akcentē nepieciešamība
pēc trīs „I”, kā to formulē Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
sekretariāts: Iesaistīšanās, Izaugsmes
un Ilgtspējas, ko labi papildina vēl
divi I – Iekļaušana un Iedvesma.
Jautājums ir par to, kā, no vienas puses,
veicināt līdzdalības procesus, kuru rezultātā
visiem būtu labums, un, no otras, mazināt
plaisu, kas pastāv starp cilvēkiem uz vietām,
tiem, kuri dara, un tiem, kuri ir tuvākā vai
tālākā centrā, plāno un veido stratēģiskos
dokumentus.
Latvijas vietējās kopienas organizācijas
jau demonstrējušas neskaitāmus piemērus
tam, ko iespējams paveikt ar minimāliem
finansu līdzekļiem, ja ir vēlēšanās un spēja
apvienoties un darboties saskaņoti, ja
pārejam no pieprasīšanas vai sūdzēšanās
par to, “ko kāds nedara”, uz to, ko mēs paši
darām, ko varam izdarīt, ar ko kopā un ar
kā palīdzību tas izdarāms. Taču ilgtspēju
un efektīvu darbību iespējams panākt tad,
ja ne tikai darām, bet arī piedalāmies
lēmumu pieņemšanā vai, simboliski sakot,
„piedalāmies ne vien soliņu krāsošanā, bet
arī kopīgu lēmumu pieņemšanā par to,
kurus soliņus, kad un kādā krāsā, un vai
vispār krāsot”.
Latvijā, it īpaši lauku kopienās, ir ļoti
aktuāla nepieciešamība spēcināties pašiem
vietējiem cilvēkiem, apvienojoties, attīstot
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sadarbības tīklus un kopīgu balsi, pilnveidojot
prasmes komunicēt un sadarboties ar
daudzveidīgiem partneriem, kā arī padarot
savu darbu redzamu un saprotamu plašākam
cilvēku lokam.
Ieguvēji – gan paši, gan citi
kopienas ļaudis
Mazās biedrības uzkrājušas daudzus
patiesus veiksmes stāstus, kas sākušies no
labas idejas un sadarbības. Piemēram,
„Viļakas Skolēnu vecāku biedrības” veiksmes
stāsts ir par vecāku dienu „Pulkā nāc, darīt
sāc!”, kas sākās ar dzīvnieku izstādi, tai
skaitā aplociņu ar 20 trušiem, kurus visi
varēja apmīļot; tālāk notika orientēšanās
sacensības pa skolu kopā ar vecākiem,
lai vecāki iepazītu skolu; tika apgleznoti
akmeņi, uz kuriem skolēni tagad ar prieku
sēž; bija tautu deju darbnīca, un kāda
vecmāmiņa teica: „Tas bija tik labi – kā
manā jaunībā”. Noslēgumā visi kopā ēda
pusdienas, un nu vecākiem kļuva skaidrs,
kā tas skolā notiek. Viļakiešiem prieks arī
par pašu organizēto talku, uz kuru atnāca
ģimenes ar dažāda vecuma bērniem; iznāca
arī priesteris ar grābekli un piedalījās, tad
uzaicināja visus uz draudzes māju. Tā Viļakas
kopiena kļūst aizvien saliedētāka. Pirms
diviem gadiem šī paša projekta ietvaros
tika gūts impulss un drosme, lai izveidotu
Viļakas novada vecāku padomi; nu ar to
regulāri sadarbojas pašvaldība, un daudzi
aktuāli jautājumi jau atrisināti. Nesenajā
ciemošanās reizē LR Saeimas deputāte,
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
vadītāja Ina Druviete uzteikusi notiekošo un
atzīmējusi, ka viļakieši aizskrējuši vilcienam
pa priekšu. Par to prieks, taču jāpiebilst,
ka viņiem vēl daudz apsteidzamu vilcienu
padomā!
Beverīnas biedrības „Iespēju durvis”
pārstāvji saka: „Mēs mācāmies būt par
kopienu, un tādā ziņā mēs esam tikuši
samērā tālu.” Savukārt Kazdangas „Kodola”
sievas saka: „Bieži jāmeklē netradicionālas
pieejas, lai uzrunātu, uzaicinātu, ieinteresētu,

piemēram, aicinot jauniešus uz pikniku,
teicām – līdzi jāņem akmens. Kāpēc? Radās
intriga. Rezultātā sakārtojām ugunskura
vietu, un nu visiem prieks.”
Īpašs prieks par jauniešiem no Tirzas,
Izvaltas, Baltinavas, Brocēniem, Kurmenes,
Zvārtavas un citām vietām, kuri darbojas
projekta komandā un prot gan sastrādāties
ar vecākiem cilvēkiem, gan iekustināt un
uzmundrināt savus vienaudžus.
Arī pašu kopienu aktīvistu ieguvums
ir liels. Silvija Ločmele no Balvu
novada Briežuciema pamatskolas
un biedrības „Saulessvece”, kura
IAC
vadītajos
vietējo
kopienu
sadarbības projektos iesaistās jau
kopš 2011. gada un kopš 2009. gada
ir pārmaiņu skolu iniciatīvas dalībniece,
secinājusi: „Ja kādu laiku atrodies
starp starojošiem cilvēkiem, arī
pats sāc starot!”. Silvija atzīst, ka saredz
pārmaiņas projekta dalībniekos, ka daudzos
„ir atvērušās slūžas, lai uzņemtu labo un
stiprinātos, un tas ir tik svarīgi.”
Vietējo
projektu
īstenotāji
ar
gandarījumu stāsta par to, ko apguvuši
vai ar ko sevi pārsteiguši paši, piemēram,
„sapratu, ka man izdodas aizraut un
iesaistīt”, „man vislabāk sanāk iesākt,
uzrunāt īstos cilvēkus un tad tālāk ļaut,
lai viņi dara paši”, „mēģināju saprast, kā
būvēt tiltu starp pašvaldību, pieaugušajiem
un jauniešiem”, „esam kļuvuši vienotāki,
aktīvāki, draudzīgāki un laimīgāki”, „esmu
iekšāsaucējs un mudinātājs, pasakot: tu
māki, tu vari!”, „iegūta reālā pieredze” un
tā tālāk. Turklāt izkristalizējusies arī atziņa,
ka „tikai darot mēs saprotam, ko mums
vajag, un atrodam sadarbības partnerus.
Ir svarīgi arī nākotnē veidot kopprojektus,
kuros mazāk svarīga ir finansējuma
piesaiste, bet daudz svarīgāka ir
sadarbības prasmju attīstīšana.”
Īpaša loma projekta īstenošanā bijusi
Siguldas bērnu un jauniešu ar invaliditāti

7

8

| Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti

biedrībai „Cerību spārni”, kas jau divus
gadus bijusi koordinējošais posms visam
sarežģītajam sadarbības tīklam. Gluži tāpat
kā šīs organizācijas cilvēki palīdz savai
tiešajai mērķauditorijai, „Cerību spārni” ar
savu piemēru iedvesmojuši arī citas vietējās
organizācijas – un arī pārliecinājuši viņu
pašvaldības, ka biedrība ir ļoti noderīgs
partneris sociālo, izglītības un daudzu citu
jautājumu risināšanai.
Kādi cilvēki spēj palīdzēt sev un
citiem?
Šo gadu laikā notikušas būtiskas un,
cerams, paliekošas pārmaiņas. Pieaugušas
vietējo kopienu aktīvistu zināšanas un
prasmes, vairota vietējā enerģija, kad cilvēki
no tukšas protestēšanas, agresivitātes vai
pasīvas gaidīšanas, „kad pašvaldība kaut ko
darīs”, nonāk pie konstruktīvas rīcības, paši
ņem rokās darba rīkus vai saliek kopā galvas
un attīsta idejas, lai „no vietas, kur esam,
nokļūtu tur, kur vēlamies būt”. Tas prasa
gan stratēģisku plānošanu, gan pacietīgu un
mērķtiecīgu darbu soli pa solim – un to visu
mācījušās mūsu organizācijas un kopienas.
Kad starptautiskais projekts vēl tikai tapa,
partneru sanāksmē Višegradā, Ungārijā, mēs
spriedām, ka nepieciešams katrā valstī atrast
tādus cilvēkus, kuri pārzina vietējo situāciju,
kontekstu un vajadzības, atrodas tiešā
saskarē ar kopienām, ir uzticami sadarbības
partneri un spēj strādāt proaktīvi un radoši.
Kādi tad ir šie „pareizie cilvēki”, kurus mēs
atradām Latvijā? Lūk, vietējās kopienas
aktīvista raksturīgās iezīmes. Tie ir cilvēki,
• k uriem ir kopīga vīzija un kuri prot un grib
strādāt,
• kuros kūsā svaiga enerģija,
• kuriem ir eksperimentētāju gars,
• kuri ir sapņotāji un inovatīvu risinājumu
meklētāji,
• kuri vienlaikus novērtē pieredzi un gudrību,
• kuri ir kaislīgi un ar degsmi,
• kuri domā ārpus rāmjiem, t.sk., amatiem,
nozarēm utt.

Mūsu kā iniciatīvas vadītāju uzdevums
bija atrast šādus cilvēkus un radīt viņiem
iespēju satikties, dalīties, savstarpēji
bagātināties un palīdzēt strādāt kopā un
katram atsevišķi.
Lai saknes būtu stipras un
galotne kuplotu: atbalsts vietējo
kopienu iniciatīvām
Inese Ozola, Latvijas jaunā uzņēmēja,
nesen kādā intervijā teica, ka viņas uzņēmums
„Amoralle” tapis „kā skudru pūznis, pa vie
nam mazam zariņam. Un atnest vienu zariņu
jau nemaz nav tik grūti”. Līdzīgi tam veidojas
arī labsajūta un labklājība katrā kopienā un
visā valstī – ja katrs atnesīs pa zariņam, kopīgi
diskutēs un domās, vienosies par vajadzībām
un prioritātēm, palīdzēs cits citam.
Taču lai saknes, vietējās kopienas
organizāciju simbols, būtu stipras, tām
nepieciešams atbalsts gan valsts, gan Eiropas
līmenī. Par šiem jautājumiem diskutēja arī
novembrī Briselē notikušajā sanāksmē, kurā
nevalstisko organizāciju pārstāvji no visām
astoņām iniciatīvas dalībvalstīm tikās ar
Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem.
Tika atzīmēts, ka nepieciešams līdzsvars
starp finansējumu inovācijām un stabilu,
pārbaudītu pakalpojumu sniegšanu, ko
efektīvi spēj nodrošināt mazās organizācijas
un iedzīvotāju grupas; nepieciešama
caurspīdīga atskaitīšanās par līdzekļu
izlietojumu, taču jāmazina birokrātiskais
slogs, kas ir pāri mazas biedrības kapacitātei;
ka konkurence ne vienmēr ir taisnīga un ka
nereti pašreizējie finansēšanas mehānismi
palīdz līdzekļus iegūt tiem, kuriem tie jau ir,
nevis tiem, kuri pārzina konkrēto jautājumu
vislabāk un spēj viskvalitatīvāk sasniegt
noteiktas
mērķauditorijas.
Vienlaikus
biedrībām nav jābaidās runāt un domāt
par naudu un arī pelnīt naudu, risinot
problēmu vai radot sociālu ērtību.
Šeit lieti noder partnerības ar uzņēmējiem,
kas var būt labi padomdevēji, vienlaikus paši
jūtoties labi par to, ka spēj palīdzēt kopienai.
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Iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu
labklājībai” un arī šī gada projekta uzmanības
centrā ir izglītības jautājumi, jo izglītības un
mūžmācīšanās loma ir nepārvērtējami augsta
sociālo plaisu mazināšanā, labklājības un
labsajūtas vairošanā gan fiziskā, gan garīgā
nozīmē. Mūsu projekta dalībnieki no 17
Latvijas biedrībām un kopienām ir sapratuši,
ka jāsāk ir ar sevi un tad jāturpina visiem
kopā. Anete Ziepniece no Tirzas projekta
noslēguma konferencē izteica vēlmi un

cerību, ka Tirzas jauniešu iniciatīva „Mākoņu
stūmēji” kļūs par zīmolu un simbolu augstai
kvalitātei; ka cilvēki zinās, ka tas, ko viņi
organizē, ir labs. Tā arī citas vietējās kopienas
biedrības pamazām kļūst par zīmoliem savās
apkaimēs, esot vienlaikus atbalsts un drošība
un pamudinājums un uzmundrinājums celties
un iet un veidot savu dzīvi. Kurš gan cits, ja
ne mēs paši kops savu kopienu? Tā taču ir
kopīga mums visiem.
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Silvija Ločmele,
biedrības „Saulessvece” vadītāja

Pilsoniskās līdzdalības
veicināšana savā kopienā:
pieredze, pārdomas, emocijas
Iespēja jau divas reizes piedalīties
starptautiskajā projektā „Eiropas iedzīvotāji
kopienu labklājībai”, kurā sadarbības
partneri ir arī vairāk nekā 15 Latvijas
biedrības, mūsu kopienas iedzīvotājiem un
arī man pašai personīgi devusi ļoti daudz –
atziņas, pārliecību, emocijas un, galu galā,
atskārsmi, ka savas dzīves telpas, savas
dzīves kvalitātes veidotāji esam mēs paši.
2012. gadā, pirmo reizi iesaistoties tā
saucamajā Grassroots projektā, Latvijā pro
jekta iniciatīvu pārstāvēja 12 biedrības no
dažādām Latvijas vietām. Pirmais kopīgais
lēmums, kas mums bija jāpieņem – jāizvēlas
veids, kā sadalīt plānoto finansējumu, lai tas
pēc iespējas efektīvāk tiktu izlietots projektā

paredzētajam mērķim – kopienu labklājības
un pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Ļoti ap
sveicami un progresīvi bija tas, ka mēs, neradot
savā starpā lieku konkurenci, izvēlējāmies
finansējumu sadalīt tā, lai katra no biedrībām
apsaimniekotu daļu no līdzekļiem un aktivitātes
varētu notikt visās 12 vietās Latvijā.
Briežuciemā 2012. gada pavasarī un
vasarā šī projekta ietvaros notika dažādi
pasākumi – dekupāžas meistardarbnīca,
Lielā talka skolas apkārtnes labiekārtošanai,
attīstošo spēļu un rotaļu iegāde pirmsskolas
vecuma bērniem.
Tomēr vispaliekošākā vērtība bija iespēja
uzaicināt uz projekta noslēguma pasākumu
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Siguldā Balvu novada pašvaldības izpild
direktori. Dodoties uz mājām, mēs, protams,
braucām vienā mašīnā, un mums bija pietie
koši laika pārrunāt daudzas lietas; izpilddirek
tore apgalvoja, ka mūsu novada biedrības ir
pasīvas, savukārt es teicu, ka biedrībām jādod
iespēja nākt kopā, jo ar laiku daudz kas mainās.
Tas droši vien bija neformāls un tajā brīdī pat
neapzināts aicinājums sanākt kopā pašvaldībai
un biedrībām. Vadība uz aicinājumu atsaucās
un piedāvāja savu atbalstu pirmā biedrību
saieta noorganizēšanā, bet jādara bija man
pašai. Bija bail, māca šaubas, jo pasākums
solījās būt nopietns.
Taču nekas cits neatlika kā ķerties pie
lietas. Biedrību apzināšana, lūgto viesu
aicināšana, programmas sastādīšana – tas
viss prasīja laiku, pacietību, drosmi.
Uz pasākumu ieradās aptuveni 17
biedrības, pašvaldības vadība, kā arī
Siguldas biedrības „Cerību spārni” pārstāves.
Balvu novada biedrības bija sagatavojušas
prezentācijas par saviem Labajiem darbiem,
„Cerību spārni” padalījās sava pieredzē.
Novada vadība pasniedza Goda rakstus un
rozes aktīvākajām biedrībām.
Bija, protams, arī smagi brīži, kļūdas,
neveiksmes, tikai spilvenam rādītās asaras,
bet kopumā var teikt – vilciens ir iekustējies
un uzsācis savu gaitu no nulles punkta.
2013. gada sākumā Balvu novadā
sācies apjomīgs projekts „Ziemeļlatgales
biedrību
kapacitātes
stiprināšana”
(īstenotājs Balvu NVO „Savi”). Ir laba
nojauta, ka šis projekts ir nākošais
pakāpiens mūsu puses nevalstiskā sektora
stiprināšanai, biedrību sadarbības tīkla
veidošanai.
Šogad, 2013. gadā, biedrībai
„Saulessvece” sadarbībā ar Briežuciema
pamatskolu atkal bija iespēja piedalīties
iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu
labklājībai” tālākajā norisē. Šoreiz Latviju
lielajā projektā pārstāv jau 17 biedrības.
Tā kā centrālā tēma ir izglītība kopienas

iedzīvotāju
nabadzības
mazināšanai,
Briežuciema biedrība „Saulessvece” īstenoja
ideju par to, ka sabiedrībā vairāk jārunā
par pozitīvajām iespējām, izvēlēm, par
to, ka dzimtene ir viena no katra cilvēka
pamatvērtībām un to nedrīkstētu iemainīt pret
materiālajiem labumiem. Sabiedrībā daļēji ir
zudusi izpratne par dzīves pamatvērtībām,
tādēļ mūsu mazā vietējā projekta „Tici sev
un Latvijai” ietvaros pavasarī uz skolu tika
aicināti cilvēki, kuri ir pozitīvi, dzīvi uztver
kā prieku, nevis smagu pienākumu, un
skaidri apzinās, ka Latvija ir tā valsts, kurai
viņi ir vajadzīgi. Šīs skolēnu tikšanās ar
jauniešiem, kuri absolvējuši Briežuciema
pamatskolu, ieguvuši profesiju un palikuši
tepat Latvijā, ar pašu Balvu novada
domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski, ar
motoklubu „Spieķi vējā” visiem palikušas
atmiņā kā spilgtas un neatkārtojamas. Viena
lieta ir, ja par patriotismu un pozitīvu dzīves
uztveri audzināšanas stundā runā skolotājs.
Teiktajam pavisam cita vērtība ir tad, ja to
saka cilvēks, kurš daudz kam izgājis cauri,
saglabājis smaidu uz lūpām, turpina piepildīt
savus sapņus un vienkārši pilnvērtīgi dzīvot.
Kā piemērs tikko teiktajam ir projekta
„Tici sev un Latvijai” ietvaros noorganizētā
tikšanās skolēniem un Balvu motokluba
„Spieķi vējā” pārstāvjiem. Kad skolas
pagalmā spilgtā maija saulē gozējās
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ar rokas vadību! Viņu projekts ir unikāls,
viņi nevar to patentēt, lai dotu zaļo gaismu
citiem invalīdiem, jo valsts nevar vienoties
– teikt oficiālu jā vai nē tik vienreizīgam
mehānismam. Bet, kamēr valsts prāto,
draudzība un cilvēcība svin uzvaras
svētkus...
Un ir jārunā par tik vienreizīgiem
veiksmes stāstiem. Ja mēs stāstām un
izplatām veiksmi un ticību sev, mēs
jaunajai paaudzei nododam šifrētos
labas, veiksmīgas un piepildītas dzīves
kodus!
superstilīgi moči un blakus tiem stāvēja ne
mazāk stilīgi moču savaldītāji ādas jakās,
likās – te ir vieta ekstrēmam braukšanas
stilam,
ceļu
satiksmes
noteikumu
pārkāpšanai, sava ego slavināšanai un citu
ignorēšanai. Taču, kad sākās saruna ar
aptuveni 50 skolas skolēniem, tad atklājās
pavisam citas patiesības un vērtības:
• z em ādas jakām slēpās cienījamu un
sabiedrībai svarīgu profesiju pārstāvji un
ģimenes tēvi – skolotājs, ātrās palīdzības
šoferis, grāmatvedis;
• lai iegādātos tik fantastisku braucamrīku,
to īpašnieki ir strādājuši divos, trijos
darbos, tā ka nekas nekrīt no zila gaisa.
Viss ir jānopelna vaiga sviedros;
• motokluba pārstāvji arī aicināja skolēnus
būt atbildīgiem uz ceļiem, sargāt pašiem
sevi un nepārkāpt noteikumus;
• viņi atgādināja, ka ir vērts ticēt pašiem sev
un dzimtenei, jo katrs bērns ir neliela, bet
ārkārtīgi vērtīga savas dzimtenes mozaīkas
daļa.
Taču patiesu atzinību un cieņu ir pelnījis
motokluba biedru stāstījums par Daini. Viņš
cieta satiksmes negadījumā un likās, ka likte
nis ir laupījis viņa dzīves mīlestību – braukšanu
ar motociklu un prieku izjust vēju plīvojošos
matos. Daiņa draugi gan nemeta plinti
krūmos – rūpīgi pārsprieduši, skices saskicējuši,
detaļas caur draugu draugiem sadabūjuši vai
paši salodējuši, viņi uzmeistaroja motociklu

Realizējot
dažādas
pilsoniskās
izglītības un pilsoniskās līdzdalības
iniciatīvas, gadās arī „cietie rieksti”.
Viens no tādiem biedrības 2013. gada
projektu pieredzē ir pilsoniskās līdzdalības
veicināšanas projekts „Satiekamies kāpnēs!”.
Projekta mērķis – rast iespēju, sadarbojo
ties vietējiem iedzīvotājiem un iestādēm, savest
kārtībā pašvaldībai piederošas divstāvu ēkas
kāpņu telpu. Telpu, kas ir vizuāli nožēlojamā
stāvoklī, un nevienam šai vietā negribas
uzturēties nevienu lieku sekundi. Projekts
šovasar ir veiksmīgi realizēts, iestādes savā
starpā sadarbojušās veiksmīgi, kāpņu telpa ir
pievilcīga un stilīga, taču ne viss ir gājis tik
gludi, kā izskatās.
Problēma bija tā, ka mājas iedzīvotāji
(to bija tikai kādi pieci, bet tomēr) uz
aicinājumu piedalīties projektā ja ne ar
labiem darbiem, tad ar labiem vārdiem,
reaģēja ar plašu emociju gammu. Emocijas
un attieksme bija plašā amplitūdā no pilnīga
noraidījuma un nesaudzīgas kritikas līdz pat
pilnīgam atbalstam un ideju realizēšanai.
Bija aizskaroša telefonsaruna ar kādu mājas
iedzīvotāju par to, ar kādām tad tiesībām es
kā projekta vadītāja viņu aicinu piedalīties
remontdarbos, vaidēšana par krāsu smakām
kāpņu telpā, par trokšņiem u.tml. Bija arī
ļoti pretimnākoša attieksme ar gatavību
piedalīties idejas realizēšanā, svaigu ideju
piedāvāšana un atbalsts.
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Gribējās visu šo plašo attieksmju
klāstu sagrupēt pa plauktiņiem, līdz ar to
mums radās pašiem savs Pilsoniskās
līdzdalības termometrs.

36,6 °C

Ideju ierosināšana, to
realizēšana, pārmaiņu
veicināšana
Morāls atbalsts, palīdzība
ideju realizēšanā

36,6 °C Vienaldzība
Aprunāšana aiz muguras,
nekonstruktīva kritika
Neslēpta, naidīga
-36,6 °C attieksme, intensīva
pārmaiņu noliegšana
Mūžīgā sasaluma zona

Mūsu secinājums ir šāds: ja, realizējot
pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, mēs
koncentrēsimies tikai uz mūžīgā sasaluma
zonu, tad ātri vien var sākt likties, ka
pilsoniskās līdzdalības veicināšana Latvijā
ir ekstrēma izklaide, nevis normāla katra
apzinīga pilsoņa dzīves sastāvdaļa.
Ir jāsaredz un jāsaklausa labais cilvēkos,
ja vēlamies dzīvi uztvert kā Lielo iespēju.
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Linda Krūmiņa,
biedrība “Iespēju durvis”, Beverīnas novads

Beverīnā mācās runāt tā,
„lai mana balss top sadzirdēta”
2013. gada rudenī biedrība “Iespēju
durvis” sadarbībā ar Beverīnas novada
skolām īstenoja mazo projektu “Lai mana
balss top sadzirdēta! – līdzdalības motivācijas
programma jauniešiem Beverīnas novadā”
17 Latvijas nevalstisko organizāciju kopīgā
projekta “Kopienu darbības veicināšana:
aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības
mazināšanai” ietvaros, kas savukārt bija
daļa no Eiropas Savienības atbalstītas
starptautiskas iniciatīvas “Eiropas iedzīvotāji
kopienu labklājībai”.
Projekta mērķis bija vietējo jauniešu
pilsoniskās
aktivitātes
veicināšana,
rosinot viņus meklēt radošus risinājumus
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai un
kopienas saliedēšanai. Beverīnas novadā
nav vidusskolas, jaunieši pēc 9. klases

pabeigšanas dodas mācīties uz Valmieras
vidusskolām vai uz tehnikumiem dažādās
Latvijas vietās un tādējādi kļūst grūti
sasniedzami, turklāt mājās novadā visbiežāk
atgriežas tikai sestdienās, svētdienās.
Tāpēc mūsu projekta mērķauditorija bija  
pamatskolas 6.–9. klašu audzēkņi. Ar
projekta aktivitātēm vēlējāmies viņos modināt
interesi par aktīvu darbošanos kopienā.
Projekts iesākās ar tam ļoti būtisku
pasākumu, uz kura pamata tika balstīts visu
pārējo aktivitāšu kopums, proti – deviņi
Beverīnas novada jaunieši no Trikātas un
Kauguru pamatskolu 8.–9. klasēm kopā
ar jauniešiem no Valmieras 5. vidusskolas
un arī Valkas novada Zvārtavas pagasta
devās ciemos pie Brocēnu brīvprātīgajiem
jauniešiem, lai iepazītos ar viņu īstenotajām
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aktivitātēm
un
darbību.
Brocēnu
vidusskolā jaunieši piedalījās dažādās
izzinošās darbnīcās, tika iepazīstināti ar
Brocēnu vidusskolas jauniešu parlamenta
darbības principiem un īstenotajām
aktivitātēm, kā arī ar Brocēnu jauniešu
aizraušanos ar filmu veidošanu.
Ar šo braucienu gribējām parādīt
saviem jauniešiem, cik daudz iespējams
paveikt, ja vien pašiem ir griba darboties,
tā vietā, lai sēdētu un gaidītu, kad kāds
kaut ko sagatavos mūsu vietā, bet pēc
tam to pamatīgi nokritizētu.
Dažas dienas pēc brauciena uz
Brocēniem jaunieši no abām skolām
sanāca kopā, lai pārdomātu redzēto
un izveidotu prezentāciju par viņuprāt
vissvarīgāko braucienā redzēto un apgūto.
Pēc tam abas jauniešu grupas iepazīstināja
ar šo prezentāciju pārējos savas skolas
jauniešus.
Arī
turpmākajās
projekta
aktivitātēs jaunieši no šī grupas darbojās kā
idejas vēstneši, informējot savus vienaudžus
un ar pieaugošu pārliecību piedaloties
nākamajos pasākumos.
Braucienam sekoja vēl trīs aktivitātes,
kuru īstenošanā jauniešiem bija iespēja
iesaistīties divu mēnešu laikā līdz projekta
beigām. Pirmkārt, ikvienam Beverīnas
novada jaunietim bija iespēja piedalīties
fotokonkursā, balvā saņemot biļetes uz kino.
Diemžēl mums ne visai skaidru iemeslu dēļ
šī aktivitāte neguva īpašu atsaucību, vēl jo
vairāk tāpēc, ka nebija izvirzītas nekādas
prasības attiecībā uz fotogrāfiju tehniskajiem
parametriem vai citi sarežģīti nosacījumi. Tā
ir viela pārdomām gan par to, kas jauniešus
interesē, gan to, kā mēs, projekta iniciatīvas
grupa, viņus uzrunājam.
Toties ar lielu atsaucību un interesi abu
skolu jaunieši piedalījās otrā aktivitātē –
“labajos darbos”. Jaunieši kopā ar
skolotājiem izdomāja, kādus labus darbus
varētu paveikt savai kopienai un skolai,
apsprieda to īstenošanu ar skolotājiem un

kopīgi tos īstenoja – Trikātā tika pārkrāsota
autobusa pietura un sagatavots jauns
basketbola grozs publiskajam basketbola
laukumam, savukārt Kauguros jaunieši
pārkrāsoja klases solus, soliņus skolas parkā
un Kauguru kapos sakopa tur atdusošos
skolotāju kapa vietas. Turklāt labo darbu
īstenošanas akcijā iesaistījās arī Brenguļu
sākumskolas 4. klases audzēkņi, kuri devās
lasīt pasakas pirmsskolas grupiņas bērniem,
bet pēc tam visi kopā piedalījās spēlēs un
rotaļās.
Visbeidzot jaunieši kopā ar Beverīnas
novada domes deputātiem, priekšsēdētāju,
izpilddirektoru, Kultūras nodaļas un Sociālā
dienesta darbiniekiem, skolu direktorēm
un skolotājiem piedalījās pasākumā
“Kafija ar politiķiem”, kur diskutēja par
jauniešiem aktuālām problēmām un meklēja
tām risinājumus. Kopīgi balsojot, par
aktuālākajiem tika izvirzīti šādi jautājumi:
trūkst darba vietas vasarā, nav pasākumu
tieši jauniešiem, nav skolu vasaras nometnes,
jauniešiem nav vietas, kur satikties. Priecēja
tas, ka diskusijās jaunieši spēja ieraudzīt
lietas, kuras būtu iespējams darīt pašiem,
savukārt pieaugušie saprata, ka arī 7.–9.
klašu jauniešiem var uzticēt dažādu darbu
veikšanu, tādējādi ļaujot viņiem veidoties par
atbildīgiem un iesaistītiem savas kopienas
iedzīvotājiem. Pasākuma ideju un risinājumu
apkopojums tika nodots domes deputātiem

15

16

| Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti

un pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem
turpmākajai darbībai.
Papildus
jauniešu
aktivitātēm
šī
projekta ietvaros notika arī kāds pasākums
pieaugušajiem – visu trīs Beverīnas novada
skolu pedagogiem bija iespēja tikties ar
programmas “Eiropas iedzīvotāji kopienu
labklājībai” Latvijā un Sorosa fonda –
Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām”
vadītāju Aiju Tūnu, lai sarunātos par radošām
pieejām ikdienas saskarsmē ar bērniem un
jauniešiem.
Pamatā šī projekta īstenotāju grupā
darbojās 10 jaunieši un četri pedagogi,
taču dažādajās aktivitātēs kopā piedalījās
apmēram 30 jaunieši. Savukārt šie jaunieši
ar projekta aktivitāšu pieredzi iepazīstināja
arī savus skolas biedrus.
Īstenojot projektu, komanda ieguva
vērtīgu pieredzi un zināšanas par 7.–9.
klašu jauniešiem, viņu interesēm un idejām.
Diemžēl neatbildēts palika jautājums, kā
sasniegt vidusskolas vecuma un nedaudz
vecākus jauniešus, kuri lielākoties mācās
citās pilsētās un novadā ierodas tikai
nedēļas nogalēs un brīvdienās. Uzskatām,

ka sadarbība ar šiem jauniešiem būtu liels
ieguvums novada kopienai, jo tieši šīs
vecuma grupas pārstāvji parasti ir gatavi
iesaistīties dažādu pasākumu īstenošanā un
ar savu darbošanos rādītu pozitīvu piemēru
arī jaunāku vecuma grupu jauniešiem.
Projekta gaitā likās, ka šī vecuma
jauniešiem trūkst vēlmes un gribas pašiem
domāt un radīt, tomēr viņi vēl ir labprāt
gatavi iesaistīties un piedalīties citu
izplānotās aktivitātēs. Taču varbūt pie vainas
ir nedrošība un sekmīgas pieredzes trūkums.
Tāpēc uzskatām, ka galvenais ieguvums no šī
projekta ir mūsu novada pamatskolu vecāko
klašu jauniešu personīgi gūtā pieredze par
jauniešu darbošanos citā novadā, viņu
iepazīšanās ar domu, ka nav jāgaida, kamēr
citi viņu vietā organizē pasākumus, bet var
to darīt arī paši. Mēs ar prieku vērojām,
kā šie jaunieši ar katru nākamo pasākumu
kļuva atvērtāki, par sevi pārliecinātāki,
gatavāki izteikt savas domas, tāpēc ceram,
ka sarunās paustā apņēmība iesaistīties
dažādu pasākumu īstenošanā nepaliks tikai
vārdos izteikta, bet arī vainagosies ar reāliem
darbiem.

Laura Miķelsone,
Brocēnu vidusskola

Katram savu horizontu Brocēnos
Brocēnu īstenotā projekta nosaukums
ir „Uz augšu, Brocēni”. Pēdējos gados
veidotajiem projektiem esam izvēlējušies
nosaukumus, kas atspoguļo mūsu vēlmi
mainīties pašu spēkiem. Iekšējam spēkam
vienmēr ir lielāka enerģija un ietekme
nākotnē nekā spēkam no ārpuses. Svarīgi
ir paturēt prātā piecus atslēgas vārdus –
piederība, iesaistīšanās, zināšanas, prasmes
un sazināšanās. Mūsu projekta mērķis un
uzdevumi ir sekmēt dažādu sociālo slāņu,
vietējo iedzīvotāju un dažādu kopienas
organizāciju sadarbību, kapacitāti, orga
nizējot kvalitatīvus izglītojošus pasākumus
starpkopienas pieredzes apmaiņai, sabied
rības saliedēšanai un iekļaušanai, nodro
šinot jaunu prasmju apguvi, redzesloka
paplašināšanos un iedrošināšanu līdzdar
boties. Šoreiz uzsvaru likām uz labo darbu
veikšanu, sadarbojoties dažādām vecuma

grupām, balstoties uz Sorosa fonda – Latvija
iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”
ietvaros īstenotā projekta izstrādāto Kopienas
skolas shēmu. Projekta aktivitātes ir sadalītas
četrās grupās:
„Sadarbības studija” – aktivitātes
organizē vienaudžu izglītotāji. Skolēni
gāja uz pirmsskolas iestādi „Mūsmājas”
un stāstīja, kā notiek mācības skolā,
brīvprātīgie jaunieši mācīja novada domes
darbiniekiem stikla gravēšanu, vadīja
nodarbības Blīdenes pamatskolas vasaras
nometnē. Skolas parlamenta jaunieši orga
nizēja radošas nodarbības bērnu lauku
miņā, vecvecāki mācīja skolotājas dažā
dos veidos sasiet lakatiņus, shuffle dejotāji
apmācīja jauniešus jaunos deju soļos.
Interesantu tikšanos noorganizēja „Balti
jas karavāna”. Jauniešiem bija iespēja
neformālā veidā diskutēt par brīvprātīgo

18

| Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti

prasmes
Dzīves
Mūžizglītība
E-apmācības
Nevalstiskās
organizācijas
Vietējā
sadarbība

Bibliotēkas

Sabiedrības
atbalsta
metodiskais
centrs

Brocēnu
pašvaldība

Jauniešu
centrs
“Kopā”

Kultūras
un izglītības
centrs

Novada
skolas

P ils

o n i s k ā i z g lītī b a
a
form ā
So
a
l ā i z g lī tī b
ciā
an
š
lā s
ā
s p ri e d ze s m a zi n
Ne

darbu, svešvalodu nepieciešamību un vides
saglabāšanu. Mūsu secinājumi – galvenais
ir nevis zināšanas, bet attieksme, kas tiek
veidota tikšanās reizē. Vienaudžu izglītošana
ir viena no veiksmīgākajām apmācības
metodēm. Sākumā ir jāiegulda liels darbs,
lai sagatavotu izglītotāju, bet ilgtermiņā tas
atmaksājas vairākkārt.
Aktivitātes „Esi aktīvs, brocēniek!”
ietvaros notika trīs pasākumi:
”Labo darbu grozs”. Brocēnu
sabiedrība tika aicināta veikt labos darbus
sabiedrības labā pēc pašu izvēles. Paveicām
daudz. Izrādās, ka apkārt ir tik daudz mazu
darbiņu, kas padarāmi īsā laika sprīdī, bet ir
tik nozīmīgi. Brīvprātīgie jaunieši nokrāsoja
autobusu pieturu, izravēja pensionārei
milzīgu ķiploku lauku, sasēja zemnieku
saimniecībā nātru slotiņas, salaboja žogu,
izgreba trušu būdām trušu vārdus, dekupēja

puķu podus. Skolas jaunieši vāca zāles,
kurām beidzies derīguma termiņš, izlietotas
baterijas, palīdzēja bērnudārza audzinātājām
sagatavot dažādus izdales materiālus
nodarbībām. Apzinājām, kā brocēnieki
vēlas sadarboties ar skolu un kādu palīdzību
vēlas no skolas saņemt. Novada deputāti
sakopa un iestādīja kokus pie neglītākās
un nesakoptākās vietas Brocēnos. Seniori
piedāvāja savu palīdzību skolai, stāstot par
savu veikumu un piedzīvoto dažādās mācību
stundās. Esam sapratuši, ka vajag tikai
parunāties ar cilvēkiem, un apkārt notiks
brīnišķīgas lietas. Ir jāizveido sīko darbiņu
saraksts, lai jebkurš var paveikt sabiedrībai
derīgu un nozīmīgu darbiņu.
„Apkārt notiek brīnišķīgas
lietas”. Šis pasākums izraisīja emocionālu
pacēlumu un pārdomas. Pasākuma ietvaros
jaunieši veidoja īsfilmiņas par Brocēnos
notiekošo. Lai kurā auditorijā filmiņas rādītu,
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visur tās raisīja ļoti pozitīvas emocijas. Cil
vēku atsaucība – skatoties filmas, to nevar
nepamanīt. Visi uzrunātie bija gatavi filmēties,
un tas veicināja sadarbību. Filmētāji un filmu
varoņi kļuva par „savējiem”. Tas nekas, ja arī
varoņi nebija vienaudži, bet gan jaunākas
un vecākas paaudzes cilvēki. Atrast kopīgu
valodu, pārliecināt, ka vajag filmēties, bieži
iet ciemos, atkārtot intervijas utt. – daudz ir
kopīgi piedzīvotā un pārdzīvotā. Jā, un radīt
filmu par „savējo” – tas rada papildu pozitīvas
emocijas un ir labi redzams, skatoties filmu.
„Iedzīvotājs runā, domā, dara”
Nozīmīgākais darbiņš, mūsuprāt, ir krājuma
„Interesants un neparasts cilvēks Brocēnu
novadā” izveidošana. Krājuma tapšanā
piedalījās jaunieši no visām novada
skolām. Rakstīts tika par saviem vecākiem,
vecvecākiem, radiniekiem, kaimiņiem vai
par cilvēkiem, kuru darbi vai dzīves gājums
jaunieti patiesi pārsteidza vai iedvesmoja.
Daži fragmenti no rakstītā: „Neviens
neprot izcept tik garšīgu medus kūku, kā
to prata ome. Reiz kāds biznesmenis no
Rīgas gribēja savā kafejnīcas ēdienkartē
iekļaut omes medus kūku. Tomēr pavārēm
tā nesanāca, jo laikam ome zināja dažus
īpašus noslēpumus. Tagad mana mamma
dažreiz mēģina šo kūku izcept, bet viņai
vēl jātrenējas” vai arī „ Esmu lepna
par savu tēti. Viņš ir cilvēks, kurš nekad
nemelo, visiem cenšas darīt labu. Esmu
pateicīga cilvēkiem, kuri novērtē manu
tēti Māri”. Interesantākos un neparastākos
darbus apkoposim un izveidoto krājumiņu
nodosim bibliotēkām, izglītības iestādēm
un pansionātam. Krājumu varēs nemitīgi
papildināt, jo, lasot stāstus, mēs varam
iedvesmoties un aprakstīt interesantu
cilvēku veikumu vēl un vēl. Iesniegtas
tika arī karikatūras par Brocēnu aktuālām
problēmām. Karikatūra ir veids, kā
esošo problēmu parādīt saasinātākā
veidā, liekot par to domāt nopietnāk, tā
uzrunā lielāku auditoriju. Jau tradicionāli
rīkojām pašvaldības darbinieku, deputātu
diskusijas ar dažādām iedzīvotāju grupām.

Ne vienmēr šī tikšanās sākas patīkamā
gaisotnē, bet diskusijas noslēgumā vienmēr
rodas savstarpēja sapratne. Esam sapratuši, ka
diskusijas nedrīkst rīkot tikai projektu ietvaros,
bet tām ir jākļūst par pašvaldības darba
sastāvdaļu. Labākais informācijas nesējs un
reklāmas rullītis ir novada iedzīvotājs.
Lai
saprātīgi
izmantotu
esošos
resursus, aicinājām pirmsskolas iestādes
izmantot skolas tehnisko nodrošinājumu,
lai iepazīstinātu mazuļus ar tehnoloģijām
skolā
dabaszinību
kabinetos.
Tādēļ
aktivitāti nosaucām „Pirmsskolas iestādes
eksperimentē”. Kāds neviltots prieks bija
mazuļu actiņās, vērojot biti mikroskopā,
gatavojot ziloņa zobu pastu, rakstot savu
vārdu uz interaktīvās tāfeles. Veiksmīgi
saplānojot laiku, varam cits citam palīdzēt ar
to, kas katram ir. Pilsētas bibliotekāre aicināja
pētniecisko darbu rakstītājus uz nodarbību,
kuras laikā iepazīstināja ar pieejamām datu
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bāzēm, lai veiksmīgi uzrakstītu pētījumu.
Tāda, lūk, ir sadarbība, kas nemaksā neko.
„Nāciet uz sadarbību!” Projekta
laikā tikāmies ar Kurmenes, Valmieras,
Beverīnas un Zvārtavas jauniešiem. Vienmēr
vērtīgi ir iepazīties ar citu veikumu gan
sarunās, gan tikšanās reizēs. Dažkārt vajag
aizbraukt ciemos vai uzņemt ciemiņus, lai
novērtētu, kas ir labs pašu mājās, kā arī
iedvesmoties no citu veikuma. Strādājot kopā
dažādās grupās, radās idejas, ko varam
izmantot katrs savā vietā. Tas nozīmē, ka
viens vērtīgs darbs tika veikts piecās dažādās
Latvijas vietās, bet pielāgots vietējiem
apstākļiem. Tikšanās stiprina attiecības un
raisa idejas kā turpināt iesākto.  
Brocēnu seniori devās pieredzes
braucienā uz Kazdangu. Pabijām brīnišķīgā
Latvijas vietā, satikām domubiedrus un radām
vēlmi satikties vēl un vēl. Pārliecinājāmies, ka
nav jābrauc tālu, lai iegūtu jaunus draugus,
gūtu pozitīvas emocijas un vēlmi izdarīt ko
labu savam novadam, pilsētai.
Apkopojot projekta rezultātus, esam
nonākuši pie vairākām atziņām. Mēs pilnībā
piekrītam S. Ļeca teicienam „ Bet es saku, ka
pietiek tikai palaist kosmosā kādu atbalsta
punktu un piesliet kāpnes. Ceļš uz debesīm
būs vaļā”. Lai projekts izdotos, vajag tikai
parunāties ar cilvēkiem, uzzināt, ko katrs vēlas,
uzmanīgi klausīties un vērot, ko ļaudis dara
citur, zināt, kas atrodas katrā iestādē un pie
katra cilvēka. Atrast īsto, ar ko runāt, meklēt
līdzīgi domājošos, būt pārliecinātam par ideju.
Ir ”jādeg” pašam, lai aizdedzinātu citus.
Domājot par idejām, aktuāls ir
G. Flobēra teiciens „Lielas idejas, tāpat kā

egles, izaug ēnā un aizas malā”. Mums
ir jābūt drosmīgiem pastāvēt par savām
idejām, neatteikties no tām. Lielas idejas
nekad nevarēsim realizēt bez sarežģījumiem.
Uzdrīkstēsimies riskēt. Brīžiem trakākās un
absurdākās idejas izrādās iespējamas, ja tās
kādam ir vajadzīgas. Ir jātiekas ar dažādām
sabiedrības grupām, jāreaģē uz vajadzībām,
arī uz tām, kas rodas pēkšņi. Jāzina, kā tev
nav, lai zinātu, ko tev vajag. Tas, kas man ir
svarīgs, var nebūt svarīgs citiem.
Kāds nezināms autors ir teicis:
„Piesardzība ir laba lieta, bet pat
bruņurupucis nespers nevienu soli, neizbāzis
galvu no bruņām”. Mums vēl daudz ir
jāmācās, kā uzrunāt, ieinteresēt iedzīvotājus
piedalīties mūsu rīkotās aktivitātēs. Bieži
jāsamierinās ar nelielu dalībnieku skaitu,
lai nākotnē pulcinātu masas. Jādomā par
„burkānu”, brīžiem pat primitīvu. Mēs ļoti
esam pieraduši staigāt savās kurpēs, bet
izkāpt no ierastām kurpēm ne vienmēr ir
komfortabli, taču ilgtermiņā tas var novest
pie labiem sasniegumiem.
Dž. A. Šeds ir teicis: „Ostā kuģis ir
drošībā – bet kuģus būvē ne jau tāpēc,
lai tie stāvētu uz vietas”. Visbriesmīgākā
ir bezdarbība. Arī mazi darbi rada lielas
pārmaiņas, vajadzīga tikai pacietība.
Vienreizējus projektus realizēt brīžiem ir
riskanti, jo cilvēkiem ir iedots „āķis”, bet – kas
notiks tālāk? Jābūt sadarbībai un skaidrībai
par vietējiem resursiem.
Un noslēgumā piebildīšu: „Tas, kas
nepārtraukti novēro vēju, netiek pie sēšanas,
un, kas vienmēr raugās uz padebešiem,
tas netiek pie ražas ievākšanas” – tā teicis
Salamans.
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Anete Ziepniece,
„Mākoņu Stūmēja” no biedrības „KāpNes”

Jaunietis lauku kopienā – jā!
Tirzā jaunietis nav „vienkārši jaunietis” –
vecuma grupa, ko ļoti gribētos iekļaut
kopienas aktivitātēs, bet nav zināms – kā.
Tirzā jaunietis ir „Mākoņu Stūmējs”, kurš
negaida, kad viņu kaut kur iekļaus vai
uzaicinās, bet gan pats rod idejas, meklē
iespējas un risinājumus. Kā tad radās
„Mākoņu Stūmēji”?
Tirza – tā ir neliela vietiņa Gulbenes
novadā, kur cilvēki nebaidās meklēt iespējas.
Ikviens tiek iesaistīts kopienas dzīvē. Pagastā ir
pamatskola, taču to jau sen vairs nevar saukt
vienkārši par pamatskolu. Skolā darbojas
gan bērni, gan pieaugušie, kuri apgūst
datorprasmes, angļu valodu, uzņēmējdarbībā
nepieciešamas zināšanas, aktīvi darbojas
skolas sporta zālē. Malā netiek atstāti arī
vecākie cilvēki, skolas bērni ir atsaucīgi un
darbojas kopā ar vecajiem cilvēkiem gan
sociālās aprūpes namā, gan pagalma svētkos.

Taču tiklīdz bērns ir pabeidzis mazo, mīļo
pamatskolu, viņš dodas uz citu pusi...
Tomēr tas nenozīmē, ka dzimtais pagasts
kļuvis par nenozīmīgu vietu jaunieša sirdī.
Jaunieši labprāt atgriežas mājās brīvajā
laikā, lai dziedātu, dejotu, vērotu koncertus,
piedalītos sabiedriskajos pasākumos un
viņiem ir TIK daudz labu ideju! Mums tikai
jāsadzird tās, jādod padoms, jāļauj izpausties
un, pats galvenais, – jāļauj kļūdīties un sākt
visu no sākuma.
Šāda iespēja mācīties, kļūdīties, darboties
(un sadarboties) un pats galvenais – priecāties
kopā radās šī gada pavasarī, kad uzzinājām
par „Grassroots” iniciatīvas aktivitātēm un
sapratām, ka arī mēs – Tirzas jaunieši – esam
tādas saknītes, kam vēl jāaug un jāattīstās. Tā
arī sākām savu darbību – vispirms ar kopīgu
plānošanu. Jau Tirzas pagasta iedzīvotāju
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foruma laikā sapratām, ka Tirzas estrāde
vairs nav tāda, kādu to atceramies no savas
bērnības, pasākumi tur vairs nenotiek tik
bieži, kā mēs vēlētos, apkārtne nav sakopta,
un trūkst tās rozīnītes, ko tik ļoti gribētos.
Varbūt tieši jaunieši ir tie, kuri šajā vietā
var ko mainīt? Tāpēc arī radās nosaukums
„Mākoņu Stūmēji” – tie, kuri stums un mainīs
vietas mūsu nelielajā vietiņā.
Pirmais „Mākoņu Stūmēju” lolotais
pasākums notika šī gada 11. maijā – visu
vecumu jaunieši tika aicināti uz „Talkas
ballīti estrādē”. Vairākas nedēļas pirms
pasākuma pagāja darbīgā steigā, jaunieši
cītīgi domāja, kā piesaistīt vēl citus jauniešus
un kā atrast šo rozīnīti. Ideju bija daudz,
taču par vienu visi bija droši – vajadzīga
desu cepšana, jo kas gan ir talka bez
pusdienām. Kopā ar pagasta pārvaldnieku
aplūkojot estrādes teritoriju, sapratām, ka
ir nepieciešams attīrīt nelielo saliņu, kura
apaugusi ar krūmiem un kļuvusi pavisam
nepievilcīga. Tad arī pamanījām, ka
estrādes iekšējā siena gadu gaitā aprakstīta
ar nepieklājīgiem vārdiem un kļuvusi
par mājvietu pavisam neprofesionāliem
zīmējumiem. Šeit arī atradām savu rozīnīti –
izdomājām, ka sadarbosimies ar diviem ļoti
talantīgiem jauniešiem, kuru vaļasprieks
ir grafiti māksla. Sarakstoties ar vienu no
jauniešiem, Tirzas pamatskolas absolventu,
uzzinājām, kādas krāsas ir nepieciešams

iegādāties un, pats galvenais, ar ko
noklāt estrādes sienu, lai nebūtu redzami
iepriekšējie „rotājumi”. Tāpēc arī darbi
sākās pāris dienas pirms oficiālā „ballītes”
sākuma. Paldies pagasta pārvaldei par labi
noorganizētiem priekšdarbiem!
Pati talkas diena bija ideāla darbiem
svaigā gaisā, saulīte necepināja, bet sildīja
mūsu muguras, kamēr mēs trīs stundas,
patīkamas zāģa skaņas ieskauti, locījāmies
un stiepām, lai pēc tam vēl ilgi varētu
priecāties par skaisto saliņu. Darbs nebija
viegls, pavasara plūdi mums deva iespēju
izpeldināt zābakus dubļos, un uguns
nepavisam negribēja aizķerties miklajos
zaros (taču ar šo problēmu mums pavisam
amizantā veidā palīdzēja mazs rūķītis).
Kamēr daļa talcinieku svaigā gaisā
smējās un centās izvairīties no krītošiem
kokiem, citi mūsu iepriekšminēto talantīgo
jauniešu vadībā ķērās pie radošāka
uzdevuma estrādes iekšpusē. Mūzikai dārdot,
jaunieši izpauda savas mākslinieciskās
dotības, pūšot visdažādāko krāsu strīpas
un apļus uz pelēkajām sienām, padarot tās
pievilcīgākas, košākas un jaunietīgākas (tas
ir pavisam īsts vārds).
Pasākuma laikā valdīja draudzīga,
brīva un optimistiska atmosfēra, un talkas
noslēgumā ceptās desiņas garšoja īpaši labi.
Mājās visi devās ar gandarījuma sajūtu.
Mēs visi kopā varam izdarīt lielas un
nozīmīgas lietas! Pasākums mūs saliedēja
un sniedza gandarījumu. Milzīgs prieks
par cilvēku atsaucību! Pasākums pulcēja
vairāk nekā 30 dalībniekus. Jaunākajam
dalībniekam bija vēl tikai trīs gadi, bet
vecākajam jaunietim – vairāk kā 50!
Pēc pasākuma jaunieši saprata,
ka, lai gan šis pasākums bija liela
uzdrīkstēšanās, arī turpmāk viņi iesaistīsies
līdzīgās aktivitātēs, gan kā dalībnieki, gan
kā organizatori, jo tā ir milzīga pieredze
un iespēja izmēģināt jaunas lietas.
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Jau nākamajā mēnesī, precīzāk sakot,
22. jūnijā, „Mākoņu Stūmējiem” atkal bija
iespēja kļūt par svarīgām personām, šoreiz
ieņemot tiesnešu un organizatoru lomu
sporta svētkos. Lai gan Līgo dienas sporta
aktivitātes ir ļoti sena tradīcija un sportisti
to apmeklē regulāri, šķita, ka ir zudusi
jau iepriekšminētā rozīnīte. Vairākums
dalībnieku labprāt pārbauda savus spēkus
individuālajās sacensībās, taču mums šķita,
ka jāpiedāvā arī tādas aktivitātes, kuras
vienkārši var izbaudīt no sirds, neuztraucoties
par to, vai tu būsi labākais.
Sporta svētku dienā Tirzas pagasta
estrādē bija sapulcējušies pietiekami
daudz sportot gribētāju, kuri bija gatavi
sevi apliecināt dažādās individuālajās un
arī komandu disciplīnās. Dalībnieki bija
ieradušies ne tikai no Tirzas pagasta – arī
mūsu kaimiņi no Lizuma, Druvienas un
citiem pagastiem bija atbraukuši ciemos un
labprāt piedalījās sporta aktivitātēs.
Kamēr futbola un tautas bumbas
laukumos norisinājās spraigas cīņas,
ikvienam svētku dalībniekam bija iespēja
izmēģināt kādu no deviņām individuālajām
sacensībām, kā arī vienkārši pavadīt laiku,
spēlējot galda tenisu, novusu, šahu un
dambreti. Tieši šīs aktivitātes piedāvājām
mēs – „Mākoņu Stūmēji”. Šķita, ka lielākā
aktivitāte un rosība bija pie galda tenisa,
spēlē iesaistījās gan lieli, gan mazi. Skolēni
nebaidījās sacensties ar pieaugušajiem,
parādot, ko ir iemācījušies, skolas laikā
spēlējot tenisu gandrīz vai katru starpbrīdi.
Taču visneierastākā aktivitāte bija
šļūkšana no kalna pa plēvi. Šķiet, ka
nevienu – ne lielu, ne mazu – neuztrauca
tas, ka drēbes varētu palikt slapjas vai
netīras. Prieks burtiski staroja no bērnu
(un arī pieaugušo) acīm. Nauris, izdarījis

vairākus bravūrīgus šļūcienus, jautāja vai
nākamgad arī būs šāda aktivitāte. Griestiņu
brāļi nepameta kalnu vairāk kā stundu, kā
arī paspēja izstāstīt to, ka mājās ierīkos šādu
pašu atrakciju. Arī meitenes, ietinušās lielajos
plastmasas maisos, laimīgas šļūca lejā.
Jāatzīmē, ka brīdī, kad estrādē ieradāmies ar
iegādāto plēvi un ziepēm, svētku dalībnieki
uz mums noraudzījās ar neuzticīgu aci, bet
pēc svētkiem bija redzams, ka atrakcija ir
izdevusies! Prieks par to un pašiem par sevi!
Jaunības gadi ir interesantais periods
katra cilvēka dzīvē, kad gribas izmēģināt itin
visu, šķiet, ka pasaulei visas durvis ir vaļā,
tu stāvi pašā kalna galā, peldi pa straumi
un tā tālāk. Taču šis ir arī laiks, kad īsti nav
saprotams, kas tu esi. Vairs neesi tas mazais,
ko mamma sūta dziedāt skolas Ziemassvētku
pasākumā, par kuru jau iepriekš ir padomāts,
viss ir saplānots, tev tikai jāseko skaidri
uzrakstītām norādēm. Šis ir tas laiks, kad tu
norādes veido pats. Tas, ko pārējā kopiena
var darīt, ir palīdzēt ar materiālu atrašanu
norāžu veidošanā.
Man prieks, ka vietējās kopienas
iniciatīvu atbalsta projekts varēja kļūt par lielu
atbalstu mūsu ideju realizēšanā. Sapratu,
ka galvenais nav nolikt iedzīvotāju priekšā
kaut ko gatavu, cerot, ka nākamreiz viņi
paši spēs izveidot kaut ko līdzīgu. Galvenais
ir iesaistīšanas process, iespēja idejas radīt
pašiem un sadarbība gan paaudžu starpā
(aktivitāšu laikā mums ļoti palīdzēja jaunieši
ar lielāku pieredzi), gan ar pašvaldību, gan
starp pašiem jauniešiem. Pirms šī projekta pat
nenojautām, ka mūsu pašu skolas vecākās
klases skolēns, kam mācībās nepavisam
neveicās, ir lielisks grafiti mākslinieks, kurš
gluži labi spēja arī citiem iemācīt darboties
ar krāsām.
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Imants Slišāns,
biedrība „Sukrums”

„Esi ceļā!” – aicina baltinavieši
2013. gads Baltinavas un baltinaviešu
dzīvē ir bagāts dažādiem notikumiem, ar
īstenotiem projektiem un labiem sadarbības
piemēriem, kas saista vietējās kopienas
dažādas cilvēku grupas un organizācijas. Īpašs
prieks par Baltinavas vidusskolas sadarbību ar
novada pašvaldību, ar biedrībām „Sukrums”
un „Jaunieši Baltinavai”, ar Baltinavas
katoļu draudzes garīdzniekiem; prieks par
vietējo zemnieku un uzņēmēju atbalstu,
par kopienas cilvēku aktīvu iesaistīšanos
Baltinavas vidusskolā organizētā Paaudžu
centra darbībā. Pateicoties kopīgam darbam,
mums ir noticis daudz kas tāds, par ko pašiem
patiess prieks un gandarījums.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) atbalstītā
projekta „Paaudžu centra izveide Baltinavas
novadā” ietvaros izveidots un aprīkots Pa
audžu centrs, kurā ikviens interesents var dar
boties kādā no centra 11 interešu darbnīcām:

floristikas, tautas mūzikas apguves, kok
apstrādes, vizuāli plastiskās mākslas, novada
vēstures mantojuma, aušanas, etnogrāfiskās
dejas, dzīvesziņas, angļu valodas, dator
prasmju un sporta aktivitāšu darbnīcā.
Vasarā atbalstīts Baltinavas vidusskolas
projekts ES Mūžizglītības programmas
Comenius aktivitātē „Skolu daudzpusējās
partnerības”. Projekta īstenošanas gaitā
2013.–2015. gadā mūsu skolēniem un
skolotājiem būs iespēja savstarpēji ciemoties
un dalīties pieredzē ar Vācijas, Polijas un
Čehijas skolu pārstāvjiem.
Prieks arī par SFL projektu „Paaudžu
centra ģimeņu skola”. Šajā rudenī pirmsskolas
vecuma bērniem un viņu vecākiem sešas
nedēļas bija iespēja apmeklēt attīstošas
nodarbības vietējo skolotāju vadībā, kā arī
saņemt pieaicināto speciālistu konsultācijas.
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Vidusskolas un biedrības „Sukrums”
sadarbības piemērs ir arī projekts „Baltinavas
vidusskolas teritorijas zaļās zonas pilnveide”,
kuru arī finansiāli atbalstīja SFL. Vasarā
īstenots arī biedrības „Sukrums” Nīderlandes
KNHM fonda atbalstītais projekts „Solu
izgatavošana
Baltinavas
vidusskolas
ēdamzālei”. Soli izgatavoti, izmantojot
savulaik LEADER projektā iegādātos biedrības
„Sukrums” kokapstrādes darbgaldus. Tā no
maziem gabaliņiem top kaut kas liels.
Vasara un rudens baltinaviešiem bijis
ciemiņiem bagāts laiks. Priecē, ka veidojas
arvien plašākas un sirsnīgākas saites ar
cilvēkiem no tuvākām un tālākām Latvijas
vietām. Prieks uzņemt ciemiņus, parādīt, ar
ko mēs Baltinavā esam īpaši, un pašiem
saņemt uzaicinājumus ciemos! Baltinavu
apciemojuši gan biedrības „Dzirnakmens”
ļaudis no Krustpils novada, gan Viļakas
vecāku atbalsta biedrība, gan kurzemnieki
no Brocēnu novada izglītības iestādēm, gan
tuvi kaimiņi no Briežuciema pagasta, gan
Ciblas un Ludzas novadu skolotāju grupa,
gan kaimiņu novadu ģeogrāfijas skolotāji.
Ļoti saulainas un jaukas ir atmiņas par
9. maija tikšanos, kad tieši Eiropas dienā
Baltinavas vidusskolā uz reģionālo diskusiju
starptautiskās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji
kopienu labklājībai” projekta „Kopienu
darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai
līdzdalībai un nabadzības mazināšanai”
ietvaros pulcējās aktīvi ļaudis no visas
Latgales. Bija prieks uzzināt citu pieredzi un
parādīt, ar ko bagāti paši baltinavieši.
Briežuciema biedrības „Saulessvece” un
Baltinavas biedrības „Sukrums” sadarbības
izlolots „bērns” ir interneta katalogs vietējo
uzņēmēju preču popularizēšanai, kas
atrodams mājas lapā www.orudi.lv. Par
to īpašs paldies jāsaka Silvijai Ločmelei
Briežuciemā un Aigaram Keišam Baltinavā.
Tie vēl nebūt nav visi dažāda veida
sadarbības piemēri ar priecējošu rezultātu un
pievienoto vērtību. Esam ceļā uz nākošo ideju

īstenošanu. Viens no īpašajiem stāstiem ir par
biedrības „Sukrums” iedzīvināto projektu „Es
ceļā!”, kas notika, kopā ar vairākiem sadarbības
partneriem iesaistoties Eiropas vietējo kopienu
darbības veicināšanas aktivitātēs. Baltinavieši
ir pateicīgi par šo iespēju Izglītības attīstības
centram un biedrībai „Cerību spārni”.
Baltinavieši savam projektam bija
devuši nosaukumu „Esi ceļā!”. Ceļš – tā
ir virzība uz priekšu gan tiešā, fiziskā, gan
filozofiskā nozīmē. Būt ceļā nozīmē vienmēr
būt gatavam jauniem iespaidiem, jauniem
izaicinājumiem, satikt cilvēkus, savstarpēji
dalīties pieredzē, veidot jaunus kontaktus,
jo tikai kustībā ir attīstība! Projekta aktivitāšu
gaitā veidojās ciešāka pieredzes un ideju
apmaiņa starp domubiedriem, sadarbības
saikne starp kopienām. Mēs bijām ceļā paši
un priecājāmies, uzņemot ciemiņus pie sevis.
Lūk, kā tas notika!
12. jūlijā Baltinavā uzņēmām ciemiņus
no Krustpils novada Vīpes pagasta biedrības
„Dzirnakmens”. Ciemiņi iepazinās ar biedrības
„Sukrums” aktivitātēm: Amatnīku centru,
kokapstrādes un aušanas darbnīcām. Starp
citu, kokapstrādes darbgaldi ir „Sukruma”
paša pirmā projekta rezultāts. Savā pieredzē
un idejās dalījās biedrības vadītājs Aigars.
Baltinavieši iepazīstināja arī ar vidusskolu, ar
SFL atbalstītā projekta gaitā skolā izveidoto
Paaudžu centru, ar Baltinavas katoļu baznīcu
un draudzes māju. Ciemiņi apskatīja muižas
parku, kur ik vasaru notiek Latgalē populārais
mūzikas festivāls „Osvalds”, muzeja vadītāja
Antra iepazīstināja ar Baltinavas novada
muzeju. Izbraucienā pa novada teritoriju
galvenā apskates vieta bija Guntara
Bartkeviča zemnieku saimniecība „Amatnieki”,
kas lepojas ar attīstītu graudkopību, modernu
lauksaimniecības tehniku un iekārtām. Ciemiņi
baudīja pusdienas Baltinavas vietējā kafejnīcā
„Pietālava”. Karstā vasaras diena bija ne tikai
saules, bet arī satikšanās iespaidu sildīta.
Projekta lielākā aktivitāte bija 6.
septembra velobrauciens „BBB: Baltinava –
Briežuciems – Balkani”. Trīs „B” var dēvēt
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par vienības braucienu, jo tas vienoja divu
kaimiņu novadu – Balvu un Baltinavas
cilvēkus, divu skolu – Baltinavas vidusskolas
un Briežuciema pamatskolas pusaudžus,
divas biedrības – Baltinavas „Sukrumu” un
Briežuciema „Saulessveci” un divu tuvāko
„sābru” kopienas. Velobrauciena maršruts
vijās trīs novadu teritorijā – Baltinavas
novadā, Balvu novadā (Briežuciema pagastā)  
un Viļakas novadā (Šķilbēnu pagastā).
Velobraucienā, kas izdevās interesants un
iespaidiem bagāts, pusaudži iepazina gan
cits citu, gan arī savas dzimtās puses un
tuvākās apkārtnes dabas un kultūrvēstures
bagātību. 8. un 9. klašu skolēni kopā ar
velobrauciena vadītājiem pavadīja dienu,
kurā fiziska slodze, kopības sajūta, jauni
iespaidi un dabas krāšņums radīja pozitīvu
emociju devu ilgam, ilgam laikam.
Velobrauciena rīts sākās ar kopīgu
foto pie Baltinavas vidusskolas, tad sekoja
Baltinavas novada muzeja iepazīšana.
Baltinavas katoļu baznīcā pieklusa ceļotāju
čalas, uzklausot draudzes prāvesta Ivara
Viguļa vārdus. Ceļš pa līkumoto lielceļu
aizveda uz Keišu kalnu, kur savulaik
atradusies pirmā Baltinavas apkaimē uzceltā
baznīca. Tā bija no koka un vēlāk pārvesta
uz Baltinavu. Par seno baznīcu Keišu kalnā
katram ceļiniekam atgādina krucifikss un
piemiņas zīme. Tuvojoties Briežuciemam,
pie Majaka kalna velobraucējus sagaidīja
skolotāja, Briežuciema pagasta vēstures
zinātāja Valentīna, kura arī vēlāk Bilgu ciemā
turpināja stāstīt par Briežuciema apkaimes

vēsturi. Atpūtas brīdis un vēsa ūdens malks
veldzēja pie Briežuciema skolas, un ceļš
veda tālāk, kur grants segumu nomainīja
jaunais asfalts.
Šķilbēnu pagasta Plešovā braucēji
piestāja latgaliešu valodas un vēstures
pētnieka Miķeļa Bukša dzimto māju vietā, kur
izcilā novadnieka simtgades svētkos 2012.
gada 1. jūnijā atklāts piemineklis. Arī šeit
tapa kopbilde pie pieminekļa, kas akmenī
veidots kā  grāmatu kalns, simbolizējot Miķeļa
Bukša devumu Latgalei. Tālāk atkal līkloči pa
mazākiem lauku ceļiem līdz Stiglovas gravai.
Muskuļos jau jūtami nobrauktie kilometri,
bet vēl netrūka ne enerģijas, ne prieka
kāpelēt pa Stiglovas gravas kraujām. Šeit
mazās upītes krastos atsedzas smilšakmens,
avots gadu gaitā izgrauzis alu, kas ir lielākā
Ziemeļlatgalē. Kāpjot pāri sakritušajiem veco
koku stumbriem un zariem, ceļinieki iepazina
Stiglovas dabas taku. Šīs vietas iepazīšanai
bija atvēlēts pietiekoši daudz laika, jo dabas
taka bija gara un šķēršļota. Tālāk ceļš veda uz
brauciena galamērķi – Balkanu dabas parku.
Balkanos baltinavieši un briežuciemieši
steidza gatavoties velobrauciena garšī
gākajam pasākumam – jākur ugunskurs,
jācep desiņas, jāgriež tomāti un gurķi, jāklāj
„galds”. Cilvēkus aplis ap ugunskuru vienoja
vēl ciešāk. Te bija vieta, lai iepazītos tuvāk.
Vēlāk, kad bija remdēts izsalkums, atradās
spēks arī bumbas spēlei un rotaļām. Atpakaļ
uz Briežuciemu un Baltinavu velobraucēju
ceļš bija gausāks, bet pauzes slāpju
veldzēšanai – biežākas. Nogurums un
gandarījums – divas savstarpēji saistītas
sajūtas, ko pēc velobrauciena izjuta gan
pusaudži, gan pieaugušie dalībnieki.
Vai kopīgs velobrauciens nav labākais
veids, kā iepazīt savus vienaudžus, puišus
un meitenes no kaimiņu pagasta kaimiņu
skolas? „Esi ceļā!” – tāds bija mūsu
projekta nosaukums un devīze. Esi ceļā
uz jaunām idejām, jauniem darbiem,
jauniem sasniegumiem, esi ceļā, lai
satiktu CILVĒKU!

Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti |

Kristiāna Brolīte,
biedrība „Atrodi laiku sev”

Projekts kopienu labklājībai
Zvārtavas pagastā
Strādājot pagastā par sociālo darbinieci
un esot aktīva locekle biedrībā ,,Atrodi laiku
sev”, ļoti labi zināju savas kopienas cilvēkus
vai, projektu valodā runājot, mērķgrupu, kurai
būtu nepieciešamas aktivitātes. Zvārtavas
pagastā sabiedriski aktīvas ir sievietes – viņas
apmeklē rokdarbu apgūšanas darbnīcas,
vasaras skolas nodarbības utt. Vīrieši aktīvi
apmeklē zolītes spēles turnīrus. Jauniešiem
līdz šim netika piedāvātas aktivitātes, kas
viņus aizrautu un veicinātu aktīvu līdzdarbību.
Jauniešiem pagastā nav nekādu ārpusstundu
aktivitāšu vai pašdarbības pulciņu, kas būtu
piemēroti viņu interesēm. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc jaunieši Zvārtavā nepaliek –
aizbrauc mācīties un neatgriežas. Maza
grupiņa bērnu ir tikai pamatskolas skolēni
vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Bieži vien pagastā dzīvojošo ģimeņu
bērni ir izolēti no aktivitātēm, un tādi pasīvi
ir arī viņu vecāki. Šiem bērniem nav iespējas
apmeklēt dažādos interešu pulciņus, trūkuma
dēļ viņiem nav iespēju apmeklēt teātri,
diskotēku utt. Daudzi no viņiem nav redzējuši,
ka viņu vecāki ietu uz darbu – kāpēc tad
viņiem to darīt! Viņiem ir vajadzīgs kaut kas
pozitīvs. Pēc padarītā ir nepieciešams kāds
kopīgs pasākums, kas spētu viņus ieinteresēt
arī turpmāk būt aktīviem. Pagastā lielā skaitā
ir daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes,
un ir likumsakarīgi, ka bērni no tām finansiālu
iemeslu dēļ nevar atļauties apmeklēt mūzikas
skolu vai mākslas skolu un citus pulciņus kas
prasa materiālu ieguldījumu.
Projektu kopienas labklājībai rakstīju
viena pati, tas man palīdzēja pārliecināties,
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ka arī es vietējiem bērniem un jauniešiem
tomēr varu izdarīt ko labu. To, ka es kopā
ar viņiem mācos, viņi zina, jo to es uzsveru
un ļauju justies līdzvērtīgiem. Mācīties kopā
ir interesantāk, nekā tad, ja nāk kāds lielais,
gudrais un māca, kā pareizi darīt.
Ko tad mēs darījām?
Sapulce-darbnīca ,,Uzzīmē savu
sapni – kopienai”. Darbnīcas laikā
jaunieši sapulcējās ,,Brīvā laika istabā”,
ikviens uzzīmēja un uzrakstīja, ko viņš
vēlētos un kas viņam būtu nepieciešams, lai
padarītu interesantu savu un savu līdzcilvēku
dzīvi pagastā.
Šī bija aktivitāte, ar kuru centos
ieinteresēt, taču jāatzīst, ka sākums nebija
viegls. Uz pirmo tikšanos atnāca vien seši
bērni, un tas bija daudz mazāk, nekā tika
prognozēts. Zīmēt viņi nevēlējās, ideju
trūka, katrs par sevi. Jautāju, ko viņi
vēlētos, bet atbildes bija – neko, nezinu.
Tikai tad sāku stāstīt, ko jaunieši dara citur,
ko varētu darīt uz vietas savā pagastā.
Idejām piedāvāju jaunsargus, pārgājienu
ar teltīm, ekskursiju un, protams, vietu, kur
aktīvi tiekamies – volejbola laukumu un tā
sakopšanas talku.
Jauniešu talka. Pamazām, palēnām
jaunieši organizēja volejbola laukuma
sakopšanu. Sakopa vietu, kur paši vasarā
aktīvi pavada brīvo laiku. Zāli ar trimmeri
pļāva Pēteris (16 gadi), jo to viņš dara arī
mājās. Talku apmeklēja salīdzinoši maz
dalībnieku, jo bija vasara, tomēr iecerēto
paveicām: nopļāvām zāli, kas bija līdz
ceļgaliem, salasījām atkritumus un izvilkām
veco volejbola tīklu. Protams, nenovēršami
sekoja pirmais mačs un sezonas atklāšana.
Pieredzes apmaiņas brauciens
Projekta
ietvaros
uz
Brocēniem.
sadraudzējamies ar Trikātas un Valmieras
jauniešiem, un nu apgūstam jaunu
pieredzi un apciemojam Brocēnu aktīvos
jauniešus. Braucienā izdevās apskatīt
citas kopienas pieredzi, smēlāmies jaunas

idejas. Darbnīcā Brocēnu vidusskolā
apguvām sevis prezentēšanas spējas, kas
palīdz publiski nosaukt savu vārdu un
pateikt dažus vārdus par sevi, skaidri un
pārliecinoši uzstāties. Šī darbnīca diviem
maniem jauniešiem, Kristīnei un Jānim,
palīdzēja pārvarēt mulsumu un kautrīgumu.
Arī es pārliecinājos, cik svarīgi ir prast sevi
prezentēt – šī darbnīca ir reāls palīgs.
Ja man kāds būtu palīdzējis to saprast
pusaudža vecumā, tas man aiztaupītu
daudz biklu brīžu un palīdzētu pārvarēt
kautrīgumu. Lai nu kā – ,,mūžu dzīvo –
mūžu mācies”. Pozitīvi mudināja padomāt
arī Laura brīvprātīgo jauniešu darbnīcā;
maniem jauniešiem radās jaunas idejas, ko
mēs mēģināsim realizēt savā kopienā.
Jauniešu
sapulce,
projekta
noslēgums un novērtējums. Notika
izvērtēšana, savstarpēja domu apmaiņu un
jaunu ideju apspriešana. Šī bija aktivitāte, ko
bērni apmeklēja visaktīvāk, jo interese auga.
Taču svarīgi ir kādam viņus pulcināt un
darboties, jo paši sanākt viņi vēl īsti neprot.
Kopā kalām plānus, spriedām, piemēram –
kuram ir slidas, jo slidošana mūsu miestā
rullē.
Gatavojamies vasarā atjaunot pieturas
zīmējumu, jo, gadiem ejot, vecais zaudē
izskatu. Kopīgi domājām nosaukumu mūsu
jauniešu grupiņai (domāšana noslēgsies
novembra beigās). Aktivitāte un bukletiņš
taps, jo decembrī mēs sevi prezentēsim
Ozolu pamatskolā un stāstīsim, ko labu esam
sadarījuši saviem vecākiem, skolotājiem un
skolas biedriem.
Projekts sniedzis ieguvumus mums
visiem. Mani ieguvumi ir jauni izaicinājumi –
tas ir pirmais manis rakstītais un patstāvīgi
īstenotais projekts, kā arī vairojusies
piederība kopienai un darbs aktivizējot
jauniešus – tas ir mans aicinājums, un par to
patiess gandarījums.
Lūk, ko par ieguvumiem saka paši
jaunieši un bērni: Pēterim tas ir jauns draugs

Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti |

Oskars no brauciena uz Brocēniem;
Patrīcijai – viņas foto avīzē; Gundega
priecājas par iespēju pabūt Brocēnos;
Mikam Marekam „patika viss”, bet
Rolands uzaicināja pievienoties tusiņiem
Sandri.
Pagastā visas četras biedrības
meitenes
piedalās
pašdarbības
kolektīvos (ansamblī un teātrī). Kolektīva
vadītāja Dagnija, kura ir skolotāja
Gaujienā un Ozolu pamatskolā, stāsta,
ka Gaujienas Ojāra Vācieša vidusskolā
rīko Pateicības dienu. Dienu, kad var
pateikt „paldies”. Kāds skolnieks,
kurš mācās Gaujienā, 15. novembra
pasākumā skolā saka „paldies” biedrībai
,,Atrodi laiku sev”. Sandris, 11 gadus
vecs zēns, kurš dzīvo mūsu pagastā, bet

mācās Gaujienā, arī saka paldies... Tas ir
PALDIES, kas nozīmē, ka neviena iniciatīva
nav peļama, un dod spēkus darīt labus
darbus arī turpmāk.
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Žanna Ļaha,
biedrība „Nākotnei”

Biedrība „Nākotnei” un brīvā
laika pavadīšanas centrs
„Upmala” – labākai savas
kopienas cilvēku dzīvei
2013. gadā biedrība „Nākotnei” un
brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala”, kas
atrodas Dagdas novada Bērziņu pagastā,
aktīvi iesaistījās dažādos projektos, veicināja
savu atpazīstamību ar mediju palīdzību,
aktīvi piedalījās pasākumos un, pats
galvenais, paši aktīvi organizēja ikdienas
nodarbes un svētkus pagasta mērogā visām
paaudzēm. Ļoti veiksmīgs stāsts ir par jaunu
lūgšanu galdiņu tapšanu Bērziņu pagasta
kapsētās. Kapusvētki Latgalē ir viena no
svarīgākajām dzimtu sanākšanas reizēm,
kad mazajās lauku kapsētās sanāk dzīvie, lai
tiktos ar mirušajiem; sanāk ciemi, no kuriem

sen palikuši tikai nosaukumi. Tāpēc izlēmām,
ka arī šī var būt vieta un reize, kad var notikt
pilsoniskās sabiedrības spēcināšana. Mūsu
Bērziņu pagastā ir desmit katoļticīgo kapsētas.
Lūgšanu galdiņi bija jau novecojuši, tāpēc
mēs nolēmām izgatavot jaunus. Kopumā bija
vajadzīgi 40 galdi. Darbs gaidīja pamatīgs.
Uzsākām sagatavošanas darbus jau aprīļa
beigās, kad vēl bija sniegs. Atradām vietējo
amatnieku Pēteri Maļinovsku, kurš piekrita
palīdzēt mums šajā atbildīgajā darbā. Lai
nebūtu tā, ka viņš strādās viens, nolēmām
piesaistīt bērnus un jauniešus un sarīkot
nodarbības, kur amata pratējs pastāstīs un
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apmācīs, kā veikt šo darbu. Mūsu pagasta
pārvalde piekrita palīdzēt ar kokmateriāliem
un transportu. Palīdzēja vairāki cilvēki – gan
ar kokmateriāliem, gan ar darbu, gan ar
darba instrumentiem. Savukārt „simtlatnieki”
palīdzēja izvietot galdiņus kapsētās.
Pateicoties dalībai dažādos semināros,
projektos, mēs veidojam jaunus kontaktus,
iegūstam jaunus draugus. Augustā –
oktobrī pie mums ciemojās vairākas
draugu komandas: no Izvaltas, Līvāniem,
Sīļakalna un Briežuciema. Viesiem tika dota
iespēja aplūkot rokdarbu pulciņa veidotu
iespaidīgu rokdarbu izstādi, apskatīt brīvā
laika pavadīšanas centra „Upmala” un
biedrības „Nākotnei” telpas, kurās pulcējas
gan jauni, gan gados vecāki pagasta
iedzīvotāji, iepazīties ar biedrības darbību,
noskatoties prezentāciju. Viesiem no Izvaltas
tika piedāvātas četras darbnīcas. Tajās bija
iespēja apgūt origami, kvilinga, kanzaši un
spilventiņu veidošanas prasmes. Līvāniešiem
un biedrības „Saulrozītes” pārstāvjiem īpaši
iepatikās pīšana, izmantojot papīra lentas.
Viņi iemācījās vairākus pīšanas veidus,
ko solīja izmantot savās biedrībās. Ar lielu
interesi Briežuciema pagasta iedzīvotāji
apguva kanzaši tehniku.
Patīkamas atziņas izskanēja pēc tikšanas
mūsu centrā „Upmala”:
• „ Redzētais arī mums deva jaunu
sparu darboties „Baltajā mājā” un
lika vēlreiz saprast, ka ir tik labi būt
kopā ar savējiem.” (Inguna Badune no
Līvāniem)
• „Šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir
ļoti vērtīgi, jo dod iespēju apskatīties
kā strādā mūsu kolēģi, un gūt jaunas
idejas, reizē novērtēt arī savu darbu.”
(Inga Leikuma no Izvaltas).
• „Mēs vietējo rokdarbnieču vadībā
apguvām kanzaši tehniku, apbrīnojām
rokdarbnieču izstādi, un arī smēlāmies
idejas. Un ne jau nauda vai pieprasīti,
zinoši speciālisti to visu ir dabūjuši
gatavu. Noteicošais ir bijis pašu izvēle

un vēlme darīt un būt. Protams, bez
naudas nekas nenotiktu, bet tai ir bijusi
SEKUNDĀRA loma. Malači, upmalieši,
tā turēt, lai jūsu kuģim buras vienmēr pa
vējam!” (Silvija Ločmele no Briežuciema).
Ir patiess prieks to visu lasīt un justies
lepniem par savas kopienas cilvēkiem, jo
lielisku iespaidu uz ciemiņiem atstāja mūsu
kopīgs darbs.
Šī gada vasarā Bērziņu pagasta bērni,
jaunieši un viņu vecāki, devās divu dienu
velobraucienā „Iepazīsim savu pagastu!”
ar mērķi apceļot pagasta skaistākās vietas
un iemūžināt tās fotogrāfijās. Dalībnieki
fotografēja pilnīgi visu, kas cilvēkam ir
svarīgs – dabasskatus, ikdienu, sadzīvi,
svētkus. Velobrauciena laikā bija dota iespēja
vērīgāk paskatīties uz savu pagastu, saprast,
cik skaistas vietas mēs steigā nepamanām.
Tomēr fotogrāfiju nebija tik daudz, lai pietiktu
fotogrāmatu izveidei, tāpēc pārrunās ar
dalībniekiem tika nolemts, ka iesāktais darbs
ir jāturpina. Pēc nepieciešamo fotogrāfiju
saņemšanas brīža sākās ļoti atbildīgs
process – fotogrāfiju atlase, fotogrāmatu
noformēšana un nodošana izdevniecībai.
Kaut gan fotogrāmatu tapšanas process
bija darbietilpīgs, tomēr gandarījums no
paveiktā bija liels, jo rezultātā Bērziņu
pagasta iedzīvotāji ieguva divas lieliskas
fotogrāmatas!
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Viens no Bērziņu pagasta iedzīvotāju
aktuālākajiem jautājumiem ir dzimtā
pagasta nākotne. Diemžēl mūsu pagastā
arvien lielāks kļūst arī pasīvo cilvēku skaits,
kuri nevēlas piedalīties pasākumos un kļūst
vienaldzīgi pret pagastā notiekošo. Gribētos,
lai šie cilvēki saprastu, ka ļoti daudz ir
atkarīgs no mums pašiem, no mūsu rīcības,
no mūsu pilsoniskās pozīcijas. Cilvēkiem ir
jāsatiekas, jādiskutē un kopīgiem spēkiem
dzīve savā pagastā jādara labāka. Taču
jau vairākus gadus šādas iespējas pagasta
iedzīvotājiem nebija. Tāpēc 3. oktobrī Brīvā
laika pavadīšanas centrā „Upmala” tika
organizēta diskusija „Kas sagaida mūsu
pagastu nākotnē, un ko es varu dot savam
pagastam?” Uz diskusiju tika aicināti ne tikai
pagasta iedzīvotāji, bet arī Bērziņu pagasta
pārvaldes pārstāvji. Diskusijas sākumā
tika prezentētas divas fotogrāmatas, viena
no tām tika uzdāvināta Bērziņu pagasta
bibliotēkai, un tā ir pieejama visiem pagasta
iedzīvotājiem un ciemiņiem. Pagasta
pārvaldes vadītāja R. Demida pastāstīja par
nākotnes plāniem un iecerēm. Lai kopīgi
rastu risinājumu, diskusijā aktīvi iesaistījās arī
iedzīvotāji – uzdeva interesējošos jautājumus,
uzklausīja viedokļus un izteica savus
priekšlikumus pagasta dzīves uzlabošanai.

Diskusijas dalībnieku aktivitāte un rastie
risinājumi liecina, ka diskusija izdevās un
ka Bērziņu pagasta iedzīvotāju dzīve kļūs
nedaudz gaišāka!
Visiem ļoti patīk dāvanas. Lai mūsu
dāvanas ilgāk paliktu atmiņā, tās jāiesaiņo
skaistos dāvanu maisiņos. Ar šo domu
organizējām nodarbības, kur vietējie
iedzīvotāji varēja apgūt dāvanu maisiņu
izgatavošanas prasmi. Tika izgatavoti
maisiņi no lina auduma ar lentīšu rotājumu
un izšuvumiem krustdūrienā – „Bērziņi”,
„Upmala” un „Nākotnei”. Šos maisiņus
mēs ar prieku dāvināsim saviem ciemiņiem,
un, pašiem braucot ciemos, būs kur salikt
sarūpētās dāvanas. Tagad mums ir savi,
īpaši, dāvanu maisiņi ar vietējo simboliku.
Brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala”
regulāri notiek daudzveidīgi pasākumi un
nodarbības, uz kurām tiek aicināti bērni,
jaunieši un pieaugušie. Piedāvājums ir
plašs, un tas ir balstīts uz vietējo iedzīvotāju
interešu un vajadzību izpēti. Projektu
īstenošanas laikā Bērziņu pagastā uzlabojās
lauku sabiedrības vispārējais noskaņojums.
Centrs „Upmala” kļuva par aktīvu vietējās
sabiedrības pulcēšanās vietu.
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Eva Viļķina,
biedrība „Cerību spārni”

NVO sadarbība vienā kopienā:
Siguldas pieredze
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība
„Cerību spārni” ir ne vien dalīborganizācija
iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu
labklājībai” projektā „Kopienas darbības
veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai
un nabadzības mazināšanai”, kuru īsteno
Izglītības attīstības centrs. Mēs jau otro
reizi esam arī uzņēmušies būt par vadošo
un koordinējošo organizāciju 17 Latvijas
biedrību sadarbībai, un tas nav bijis viegls,
toties – ļoti lielu gandarījumu sniedzošs
pienākums.
Ideja vienā projektā sadarboties 17
nevalstiskajām organizācijām ir ļoti vērtīga;
katra no tām pārstāv citu pašvaldību.
Vērtīgais šādā sadarbības modelī ir tas, ka
veidojas tīklošanās nevalstiskajā sektorā,

kas gandrīz pilnībā pārklāj Latvijas teritoriju;
notiek savstarpēja pieredzes un informācijas
apmaiņa, kā arī jaunu ideju un metožu
apgūšana, pilnveidojot savu ikdienas darbu.
Unikāli ir arī tas, ka organizāciju darbībai
ir dažādas mērķgrupas, tomēr savstarpējā
sadarbībā tieši tas ir ieguvums un stimuls, ka
kopienu aktivitātēs iesaistās dažādas cilvēku
grupas, un arī mēs paši varam cits no cita
mācīties.
Tas, ka biedrība „ Cerību spārni” tika
izvirzīta par sadarbību koordinējošo partneri,
kas arī administrēs kopējās un atsevišķās
organizāciju aktivitātes un sagatavos
projekta atskaites, bijusi nozīmīga pieredze
arī mūsu pašu kapacitātes stiprināšanā,
piemēram, – kā organizēt sadarbību un
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nodrošināt savstarpējo komunikāciju. Šo
uzdevumu mums palīdzēja veikt jau esošā
pieredze, kas gūta, koordinējot nevalstiskās
organizācijas, atbalsta grupas un interešu
klubu darbību Siguldas novada pašvaldībā.
Siguldas novadā nevalstiskā sektora
sadarbības veicināšanas iniciators ir Siguldas
novada pašvaldības Sociālais dienests.
2002. gadā tika atvērts Siguldas pašvaldības
Dienas centrs, kurš šobrīd ir Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrs,
kura mērķis ir sniegt sociālo atbalstu un
brīvā laika pavadīšanas iespējas, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus sociālo pras
mju un iemaņu attīstīšanai un nodrošināt ar
telpām sabiedriskās organizācijas, kuras dod
iespēju dažādām novada iedzīvotāju grupām
bagātināt sociālo dzīvi, risināt problēmas,
saglabāt un pilnveidot ierasto vidi, veidojot
sociālo atbalsta tīklu.
Dienas centra pamatdarbības uzdevumi ir:
• v eidot sadarbību starp mērķa grupām –
pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti,
bezdarbniekiem un citiem interesentiem,
kuri
vēlas
piedalīties
sabiedriskās
aktivitātēs;
• organizēt izglītojošus un informatīvus
pasākumus, kā arī iesaistīt interesentus
centra aktivitātēs;

• informēt sabiedrību par centra darbību
un sniegtajiem pakalpojumiem ar vietējās
preses un mājas lapas starpniecību;
• nodrošināt centra apmeklētājus ar
iespēju iegūt informāciju no plašsaziņas
līdzekļiem;
• veikt centra apmeklētāju aptauju:
anketēšanu un intervēšanu, lai pilnveidotu
centra darbu un izzinātu iedzīvotāju
vajadzības;
• veicināt jaunu interešu klubu, organizāciju
un atbalsta grupu veidošanos.
Viens no Dienas centra vadītāja
pienākumiem ir koordinēt novada nevalstisko
organizāciju darbu.
2013. gadā Dienas centrā darbojas 30
dažādas nevalstiskās organizācijas, interešu
klubi un atbalsta grupas.
Vienu reizi mēnesī uz kopīgu tikšanos
kopā sanāk visu Dienas centrā darbojošos
organizāciju vadītāji. Organizāciju vadītāju
sanāksmes ir nosauktas par Koordinācijas
padomes sēdēm. Šis sadarbības veids ir
vērtīgs ar to, ka notiek savstarpēja infor
mācijas apmaiņa par katras organizāci
jas plānotajām aktivitātēm un, lai kādas
aktivitātes nedublētos, veidojas arī kopīgu
aktivitāšu organizēšana starp organizācijām.
Koordinācijas padomes sēdes vada Dienas
centra vadītāja, šādā veidā arī iespējams
plašāk izzināt vietējo iedzīvotāju vaja
dzības un intereses. Lai vairāk saliedētu
vietējās kopienas organizācijas, Dienas
centra darbinieki sadarbībā ar Sociālo
dienestu un arī citām Siguldas novada
domes pārvaldēm organizē kopīgus
pasākumus.
Tā kā nevalstiskās organizācijas ir
nozīmīgs resurss pašvaldībā un cilvēki,
kas tajās darbojas, iegulda savu brīvo
laiku, darbu un zināšanas, respektīvi,
veic brīvprātīgo darbu, tad arī no
pašvaldības puses šiem aktīvajiem
cilvēkiem vienu reizi gadā tiek organizēts
pateicības pasākums „Palīdzot citiem,
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palīdzi pats sev”. Pasākumā piedalās
pašvaldības priekšsēdētājs un Sociālā
dienesta vadītāja, kā pateicība nevalstisko
organizāciju aktīvākajiem dalībniekiem tiek
dāvināts svētku sarīkojums ar koncertu, un
katrs vadītājs un konkrētā gada aktīvākais
organizācijas dalībnieks saņem pateicības
dāvanu no pašvaldības. Pasākumā parasti
piedalās apmēram 240 dalībnieki.
Otrs
pasākums,
kuru
organizē
sadarbībā ar pašvaldības Sporta pārvaldi,
ir visu nevalstisko organizāciju sporta spēles
„Veselā miesā, vesels gars”, šajā dienā visi
Sociālā dienesta darbinieki ir tiesnešu lomā.
Katra gada beigās ikviena nevalstiskā
organizācija iesniedz savu aktivitāšu plānu
nākamajam gadam, un ir iespēja, ka kādu
no aktivitātēm var palīdzēt līdzfinansēt arī
no pašvaldības puses; reizi gadā katrai
organizācijai
tiek
nodrošināta
viena
pašvaldības apmaksāta ekskursija Latvijas
robežās.
Ir svarīgi, ka nevalstiskajam sektoram
ir vieta, kur sanākt kopā un var saņemt arī
kādu atbalstu no pašvaldības puses, tas ir kā
pamats, uz kā organizēt savu darbību.
Arī biedrība „Cerību spārni” savu
pamatdarbību ir uzsākusi Dienas centrā un
ar šo pamatdarbības atbalstu no pašvaldības
puses ir izveidojusies par organizāciju, kura
sniedz sociālos rehabilitācijas pakalpojumus,
un pašvaldība ir iedalījusi telpas, kurās
biedrība
var
pilnveidot
piedāvāto
pakalpojumu klāstu, un tas ir labs pamats
izaugsmei.

Arī iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji
kopienu labklājībai” projekta „Kopienas
darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai
līdzdalībai un nabadzības mazināšanai”
ietvaros biedrība „Cerību spārni” aktivitātēs
iesaistīja citas organizācijas, kuras darbojas
Dienas centrā. Viena no kopīgām aktivitātēm
bija Koordinācijas padomes dalībnieku
iespēja mācīties par nevalstisko organizāciju
attiecību veidošanu ar sabiedrību. Šajās
mācībās varēja apgūt zināšanas, kā
sadarboties ar sponsoriem, kā veidot savu
atpazīstamību, tēlu un citas vērtīgas metodes
PR veidošanā.
Maijā pie Dienas centra tika organizēts
sabiedrības informēšanas pasākums, kura
laikā katra organizācija bija sagatavojusi
radošu prezentāciju par savu darbību.
Pasākumu pārstāvēja visas Koordinācijas
padomē esošās organizācijas, un katrs bija
padomājis, kā interesantāk prezentēt savu
organizāciju.
Sadarbībā ar Siguldas novada Dāmu
klubu „Madaras” jūnijā tika noorganizēta
Rokdarbu diena „Dari pats un māci citiem”,
šajā pasākumā iesaistījās Siguldas novada
rokdarbnieki un arī tika aicināti dalībnieki
no projektā iesaistītajām organizācijām.
Pasākuma laikā varēja apgūt jaunas
rokdarbu tehnikas un realizēt savus roku
darinājumus.
Pēc aktīva un darbiem bagāta gada
galvenais secinājums ir šāds: jo vairāk mēs
strādājam kopā un organizējam dažādas
aktivitātes, jo vairāk mēs cits citu bagātinām.
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Inguna Badune,
biedrība „Baltā māja”

Biedrība „Baltā māja” –
līvāniešu veiksmes pietura
Mēs, „Baltā māja”, esam vieta, kuru
daudzi sauc par savu „veiksmes pieturu”.
Mūsu ēku un darbiniekus meklē ikviens,
kuram nepieciešams risināt kādu problēmu,
sameklēt
nepieciešamo
informāciju,
aprunāties par to, kur meklēt palīdzību.
Daudzi līvānieši nāk ar savām idejām, kuras
būtu vērts realizēt sabiedrības labā, vai
pastāsta par saviem līdzcilvēkiem, kuriem ir
nepieciešama palīdzība.
Mūsu lielākais sasniegums ir tas, ka
mūs pazīst un uz mums paļaujas gan daudzi
aktīvi cilvēki, gan tie, kuriem ir nepieciešama
palīdzība. Jau daudzus gadus regulāri un
uzticīgi mūsu apmeklētāji ir cilvēki ar īpašām
vajadzībām un seniori, kuri tiekas ikmēneša
tematiskajos vai informatīvajos pasākumos,
kā arī radošajās nodarbībās.

Jau vairāk kā desmit gadus biedrība
nodrošina Dienas aprūpes centra personām
ar īpašām vajadzībām darbību, veicam arī
pakalpojuma sniegšanu – aprūpe mājās
visā Līvānu novadā. Abus šos sociālos
pakalpojumus mums deleģējusi veikt
Līvānu novada dome. Pēdējos gadus esam
izveidojuši tehnisko palīglīdzekļu punktu, kas
nodrošina iespēju bez maksas uz laiku saņemt
lietošanā ratiņkrēslus, kruķus vai rolatorus.
Kopš 2013. gada sākuma nodrošinām arī
veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu
sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem.
Pateicoties regulāram un mērķtiecīgam
darbam, biedrība ir guvusi atpazīstamību
visas valsts mērogā. Tas panākts, ne vien
īstenojot dažādas aktivitātes Līvānu novadā,
bet arī biedrības gandrīz 100 ieviesto
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projektu ietvaros, īstenojot tos arī
dažādos reģionos. Visvairāk mūs pazīst
mūsu sadarbības partneri – senioru un
Latgales reģiona lauku organizācijas.
Mēs lepojamies, ka mūsu „Baltā
māja” ir atvērta ikvienam un mēs katram
spējam sniegt kaut nelielu atbalstu,
siltumu un cerību.
Nevis gaidām, bet ejam paši
Nevis gaidām, bet ejam paši – tā mēs
nolēmām šopavasar, kad sākām plānot
mūsu vasaras perioda aktivitātes. Pēc
pieredzes zinām, ka siltais un saulainais
laiks, kas mūs ikvienu priecē, ir tas laika
sprīdis, kad visgrūtāk ir kādu pierunāt
būt aktīvam, iesaistīties, darīt ko savu
līdzcilvēku labā vai mācīties. Tāpat arī pēc
iepriekšējās pieredzes sapratām, ka līdz šim
neesam izmantojuši iespēju popularizēt savu
biedrību Līvānu pilsētas svētku laikā, kas ik
gadus notiek jūlija mēnesī. Sapratām, ka tā
būtu laba iespēja arī satikt un iesaistīt dažādās
nodarbēs un uz sadarbību rosinošās sarunās
aktīvos līvāniešus no vietējām nevalstiskajām
organizācijām (NVO) un iniciatīvas grupām.
Mums paveicās, jo tieši šīs mūsu ieceres
guva atbalstu projektā „Kopienu darbības
veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai
un nabadzības mazināšanai”. Šajā pro
jektā kopā ar mums piedalījās
virkne vietējo kopienu organizāciju
ne tikai no Latvijas, bet arī no
citām valstīm. Projekta saturiskajā
īstenošanā Latvijā atbalstu sniedza
Sorosa fonda – Latvija un Izglītības
attīstības centra eksperti; projektu
administrēja Bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība „Cerību spārni”.
Mūsu projekta galvenā aktivitāte bija
NVO informatīvā telts Līvānu pilsētas
svētkos, kurā darbojās informatīvais stends
par NVO aktualitātēm, un ikvienam bija
iespēja arī piedalīties vairākās aktivitātēs,
kas veicināja gan jaunu radošu prasmju
apguvi, gan vairoja zināšanas par Līvānu

pilsētas un novada vēsturi un tradīcijām.
Bērni zīmēja putnus, kas tematiski sasaucās
ar mūsu pilsētas ģerboņa simbolu –
vanadziņu; tika minētas mīklas, gan par
putniem, gan vasaras darbiem. Jauniešiem
un arī senioriem patika uzdevumi par Līvānu
vēsturi – bija gan jāzina fakti, gan jāatpazīst
dažādas pilsētas vietas no neraksturīgiem
rakursiem. Izveidojās pat „novadpētnieku”
klubiņš, kur notika diskusijas par senākajām
celtnēm mūsu pilsētā. Vislielākā piekrišana
bija radošajai darbnīcai, kurā ikviens
pašrocīgi varēja izgatavot sev jauku un
oriģinālu suvenīru ar Līvānu simboliku.
Darbošanās pie mūsu telts bija ērta
ikvienam, jo bija iespējams gan atsēsties un
parunāties, gan arī dzesēt slāpes un baudīt
nelielas uzkodas. Īpaši to novērtēja seniori,
cilvēki ar īpašām vajadzībām un arī tie,
kuriem nebija savas kompānijas. Pateicīgas
bija arī māmiņas, kas varēja droši uz laiku
atstāt savus bērnus radošajā darbnīcā.
Mēs dzirdējām daudz atzinīgu vārdu no
savējiem – līvāniešiem un arī no viesiem, jo
mūsu teltī nevaldīja pirkšanas – pārdošanas
gars, bet gan satikšanās un darbošanās
prieks. Pēc mūsu aprēķiniem, biedrības teltī
viesojās vairāk kā 500 cilvēku. Darbošanās
svētku laikā mūs iedvesmoja arī pirmo reizi
piedalīties svētku gājienā. Mēs esam lepni,
ka mūsu darbiniekiem un brīvprātīgajiem
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pievienojās tik daudz dažāda vecuma
atbalstītāji.
Projekta „Nevis gaidām, bet ejam
paši” norises lieliski papildināja Līvānu
novada domes atbalstītais projekts “Sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju dalība radošajā
darbnīcā „Līvānu pilsēta krāsās””, kas
nodrošināja iespēju gan pieaugušajiem gan
bērniem ļauties krāsu priekam. Katram bija
uzdevums – uzzīmēt savus Līvānus, tās vietas,
kuras ir vismīļākās vai šķiet visskaistākās.
Pieaugušie gan, protams, teica: „Es zīmēt
nemāku”, tomēr visi zīmējumi tapa skaisti un
krāsaini un tik dažādi parādīja mūsu pilsētu.
Zīmējumus vērtēja žūrija, to lielākā daļa bija
apskatāmi izstādē „Esam uzzīmējuši Līvānus”
biedrības telpās, un trīs labākie pārtapa
krāsainās atklātnēs.
Nedēļā
pirms
pilsētas
svētkiem
ikviens varēja improvizētā pasta stacijā uz
ielas atklātnēs uzrakstīt vēlējumus tiem,
kuriem pašiem vairs nav spēka piedalīties
pasākumos, un mūsu pastnieki tos nogādāja
adresātiem. Sveicienus, kurus uzrakstīja
biedrības brīvprātīgie, saņēma arī ļaudis, kas
ārstējās Līvānu slimnīcā, uzturējās sociālajā
aprūpes centrā, un vientuļie seniori, kuri
saņem aprūpes mājās pakalpojumu. Par
krāsainajām atklātnēm ar laba vēlējumiem
priecājās arī mūsu deputāti, domes
darbinieki, pilsētas svētku viesi, arī ciemiņi
no Līvānu sadraudzības pilsētām.
Mūsu darbīgajā vasarā ar prieku
paveicām arī pienākumus, kurus mums kā
reģionālajiem koordinatoriem uzticēja fonds
„Ziedot”. Pirms Līgo svētkiem sarīkojām
ielīgošanas svētkus Līvānu novada sociāli
mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem –

bija sadziedāšanās, rotaļas, sekoja pikniks,
un katra ģimene saņēma arī veikala
„Maxima” gādāto pārtikas grozu. Sadarbībā
ar „Ziedot” sveicām arī pirmklasniekus
pirmajā skolas dienā – katrs saņēma mācību
līdzekļu komplektu un kopā ar vecākiem,
tikpat kā kafejnīcā, baudīja svētku torti.
Mācāmies no tuviem un tāliem
draugiem
Jauka bija projekta „Nevis gaidām, bet
ejam paši” sniegtā iespēja mums doties
pieredzes apmaiņas braucienā pie brīvā
laika pavadīšanas centra „Upmala” uz
Dagdas novada Bērziņu pagasta Porečjes
ciemu. Tur mūs sagaidīja allaž smaidīgā
Žanna Ļaha ar savu radošo un izdomas
bagāto komandu. Mēs iemācījāmies
vairākus pīšanas veidus, ko varēsim izmantot
savā biedrībā. Mājupceļā pārrunājām, cik
neizmērojams optimisms un spēks, cik liela
vietējo cilvēku un dzimtās vietas mīlestība ir
„Upmalas” ļaudīm.
Vēl būtu jāpiemin arī biedrības regulārā
darbošanās, lai informētu, saliedētu un
kopējās aktivitātēs apvienotu Līvānu novada
NVO un iniciatīvas grupas. Aktīvie līvānieši
regulāri ienāk „Baltajā mājā”, lai uzzinātu
biedrības jaunumus, plānotās aktivitātes,
arī NVO sektora aktualitātes, tāpat arī lai
dalītos ar savu pieredzi. Biedrībā „Baltā
māja” vienmēr var gūt noderīgu informāciju
vai padomu, var atrast domubiedrus; ikviens
tiek rosināts iesaistīties kādā sev tīkamā
interešu grupā vai piedalīties sociālās
palīdzības projektu vai labdarības akciju
sagatavošanā. Bet, ja pa mūsu durvīm
ilgāku laiku kāds neienāk, tad – mēs nevis
gaidām, bet ejam paši.
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Biruta Konrāde,
biedrība „Kodols”

Skaisti un bagāti esam.
Kā to parādīt citiem?
Kazdangas apkārtnes jauniešiem šova
sar bija iespēja vairāk uzzināt par savas
dzīvesvietas kultūrvēsturi un palīdzēt popu
larizēt to kā tūrisma vietu. Kazdangas biedrības
“Kodols” sagatavotais projekts “Veiksmīgas
tūrisma vietas un uzņēmējdarbības attīs
tīšana Kazdagā, vietējiem jauniešiem izpētot
kultūrvēsturi un šodienas vērtības” tika
atbalstīts starptautiskā projektu konkursā
iniciatīvas “Eiropas iedzīvotāji kopienu
attīstībai” ietvaros, kurā „Kodols” piedalījās
kopā ar vēl 16 citām Latvijas mazajām
vietējās kopienas biedrībām.
Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem
nepieciešamās zināšanas, attīstīt viņu
profesionālās un sociālās prasmes, lai
veicinātu tūrisma attīstību Kazdangā
un ietekmētu uzņēmējdarbības vidi, un

aktivizētu Aizputes novada sabiedrību.
Projekta uzdevumi paredzēja apzināt
Kazdangas apkārtnes kultūrvēsturiskās
vietas un ekonomiski aktīvos iedzīvotājus,
izglītot jauniešus tūrisma attīstības un
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos,
kā arī sagatavot aktuālu vizuālo materiālu
par Kazdangas vērtībām.
Kāpēc uzrunājam tieši jauniešus?
Kazdanga atrodas Kurzemes centrā
Aizputes novadā, vēsturiskā un ainaviski
skaistā, ekonomiski izdevīgā vietā tūrismam
un uzņēmējdarbībai. Pēdējos gados
aktivizējušies un uzņēmējdarbību uzsāk
arvien vairāk novada jauniešu. Taču bieži
vien viņiem pietrūkst nepieciešamās prasmes,
kontaktu un informācijas.
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maziem bērniem, jo esošais vairāk
piemērots lielākiem.
Katrs interesents uz pikniku līdzi bija
paņēmis arī aptuveni divus kilogramus
smagu akmeni. No tiem jaunieši izveidoja
pastāvīgu ugunskura vietu aiz pils. Piknikā
tika ceptas pankūkas, kā arī nolemts, ka
tiksies arī turpmāk.
Kazdangas pagasta kultūr
vēsturisko vietu un ekonomiski
aktīvo saimniecību apskate

Lai jauniešus aktivizētu, sniegtu viņiem
jaunas zināšanas, attīstītu profesionālās,
sociālās prasmes, un ņemot vērā Kazdangas
jauniešu vēlmes uzlabot savas dzīves
kvalitāti, uzsākt uzņēmējdarbību un veicināt
tūrisma attīstību, tika izvirzīta projekta mērķa
grupa – jaunieši.
Projekta gaitā notika sadarbība ar
Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja
un Liepājas muzeja speciālistiem, kā arī
praktiskas nodarbības Kazdangas pilī un
pagastā.
Ielūdzam jauniešus uz pankūkām
Kazdangā
Pirmais pasākums bija pikniks pie pils.
Vairāk nekā 20 jauniešu un bērnu pulcējās
pie Kazdangas pils biedrības „Kodols”
organizētajā piknikā, lai apspriestu, kā
bagātināt atpūtas iespējas pagastā. Lielākā
daļa minēja, ka vēlas dažādot sporta
aktivitātes; nodarboties ar peldēšanu
un velobraukšanu un lai Kazdangā būtu
velotrase ar šķēršļiem.
Domāju, ka ar velotrases izveidošanu
mēs arī sāksim, jo puikas tagad braukā pa
grāvi pie šosejas, un tas nav droši. Piknika
laikā lielie puiši apsolīja mazajiem palīdzēt
izveidot piemērotu trasi. Vēl pie vēlamajām
aktivitātēm jaunieši norādīja dziedāšanas un
dejošanas iespēju dažādošanu un vajadzību
pēc bērnu rotaļlaukuma, kas piemērots

18. jūlijā kopā ar brīvprātīgajām
no Somijas un Spānijas jaunieši devās
braucienā pa Kazdangas pagastu.
Skatījām Kazdangas Kultūras centru, Saieta
namu, pili, Kavalieru namu, Kazdangas
parku ar jaunizveidoto veloceliņu, atpūtas
laukumu, Boju pili.
Liela interese bija par jaunas ģimenes
saimniekošanu „Sakaru” mājās. Beļajevu
ģimene audzē gaļas liellopus, izveidojuši
skaistu atpūtas vietu pie dīķa, rūpējas par
dārzu. Bijām tieši jāņogu laikā.
Zemnieku saimniecībā „Lilijas” jūsmojām
par sakārtoto vidi, peldējāmies dīķī, braucām
ar laivu, apbrīnojām saimnieces enerģiju.
Ieturējām kopīgu maltīti, spēlējām spēles.
Senās amatu prasmes – „Cepu,
cepu kukulīti”
Ceļot godā mūsu senču tradīcijas, 20.
septembrī Kazdangas pagasta „Torķos”
notika Kazdangas muzeja rīkots pasākums
biedrības „Kodols” projekta ietvaros.
Viesojāmies pie ļoti viesmīlīgas mājas
saimnieces Veltas Tumpeles un vērojām,
kā top maizīte abrā, piedalījāmies mīklas
mīcīšanā un kukulīšu veidošanā, redzējām
un nogaršojām cepšanas rezultātu – gardus
rudzu maizes klaipiņus.
Laikā, kamēr maizīte cepās, kopā ar
Ivetu un Vidvudu Medeņiem gājām jautrās
rotaļās, pārbaudījām savas zināšanas mīklu
minēšanā, izdziedājām skaistas dziesmas.
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Kas jāprot gidam?
Sarunā ar Liepājas pilsētas gidu
Kristeru Kraftu atklājām, kas jāprot gidam
un ko varam rādīt viesiem Kazdangā. Gids
pārvalda vairākas svešvalodas, zina mūsu
vēsturi, ir atvērts un visu laiku mācās.
Bija interesanti uzzināt, ka Kristers
vada ekskursiju grupas arī uz Kazdangu
un interesants viesiem ir Kazdangas Meža
muzejs. Daži jaunieši pieteicās darboties kā
brīvprātīgie gidi Kazdangā.
Ko paveicām projektā?
Esam
gandarīti,
ka
projekta
laikā jaunieši pilnveidoja izpratni par
tūrisma attīstības un uzņēmējdarbības
veicināšanas jautājumiem, kā arī
apzinājām Kazdangas un apkārtnes
kultūrvēsturiskās vietas un ekonomiski
aktīvos iedzīvotājus (sakoptās sētas,
jaunie uzņēmēji, senie arodi, labā
prakse). Rezumējot varam teikt, ka:
• ir iepazītas dabas un kultūrvēsturiskās
vietas, aktīvās saimniecības;
• apmācīti jaunieši tūrisma attīstības
un uzņēmējdarbības veicināšanas
jautājumos;
• noorganizēts pikniks, notikusi ideju
apmaiņa;
• iepazīti senie arodi – maizes cepšanas
pasākums;
• noticis seminārs par ekociematu
darbību;
• noticis seminārs par tūrismu un gida
darbu;
• izveidota pagasta kultūrvēstures karte;

• s pēcināta un popularizēta NVO „Kodols”
darbība kopienas iedzīvotāju labā;
• stiprināta sadarbība starp biedrībām un
iedzīvotājiem;
• tiek apzinātas nākotnes vajadzības un
iespējas.
Dalība projektā jauniešiem devusi
iespēju iepazīt gida un ekskursiju vadītāja
darbu, vairāk uzzināt par savu pagastu,
kā arī izteikt savas idejas, kā popularizēt
Kazdangas vērtības un padarīt šo apkārtni
pievilcīgāku iedzīvotājiem un tūristiem.
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Aija Semjonova,
Iecavas internātpamatskola

Mēs Iecavā mācāmies darot
Šogad, 2013. gadā, Iecavas internāt
pamatskolas saime piedalījās Izglītības
attīstības centra vadītajā projektā „Kopienu
darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai
līdzdalībai un nabadzības mazināšanai”,
kura ietvaros Latvijas biedrībām un skolām
bija iespēja piedalīties starptautiskā
iniciatīvā. Projekta mērķis bija atbalsta
sniegšana izglītības jomā strādājošām
organizācijām, lai aktivizētu savas kopienas
cilvēkus un mazinātu atstumtības draudus
izglītībā, veidotu atbalstošu sabiedrības
viedokli, palīdzot mazaizsargātākajām
sabiedrības grupām, sociālajam riskam
pakļauto un mazaizsargāto cilvēku grupu
iesaistīšana dažādās dzīves norisēs, radot
interesi un aktivitāti, tādējādi samazinot
sociālajam riskam pakļauto ģimeņu skaitu,
kā arī bērnu ar speciālām vajadzībām
iekļaušana un līdzdalība sabiedriskajās

aktivitātēs. Tur tad arī atradās mūsu skolas
vieta un vajadzība.
Mūsu skolā mācās 227 skolēni, kuri
galvenokārt nāk no ģimenēm, kurām ikdienā
pietrūkst prasmes, lai sniegtu kvalitatīvu
atbalstu bērnu un jauniešu izaugsmei. Tāpēc
īpaši svarīgi ir iesaistīt šīs ģimenes dažādās
aktivitātēs, veicinot pilsonisko aktivitāti
un līdzdalību. Mūsu projekta nosaukums
bija “Mācāmies darot”, jo tieši to mēs arī
gribējām – mācīties.
Līdzšinējā prakse ir pierādījusi, ka daudzi
vecāki nelabprāt nāk uz skolu un piedalās
pasākumos vai izsaka vēlēšanos tos palīdzēt
organizēt. Vērojama vienaldzība, intereses
trūkums, bet varbūt tieši neuzdrošināšanās
kaut ko uzsākt. Arī bērni no šīm ģimenēm
bieži ir atturīgi vai, kā bieži saka, vienaldzīgi
pret apkārt notiekošo, un tāpēc ir ļoti svarīgi
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iesaistīt ģimenes, šādi veicinot tās domāt par
savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Uzsākot kopienu darbības veicināšanas
projektu, svarīgi šajā projektā bija
skolotājiem mācīties saprast, kā organizēt
savu darbu, iesaistot savu audzēkņu vecākus
un vecvecākus, kā piesaistīt skolotājus
pensionārus, kas būtu labi palīgi katra bērna
sasniegšanai un uzklausīšanai. Skolotājiem
bija iespēja redzēt un dzirdēt, ko iespējams
darīt citādi, kā radoši veidot sadarbību, kā
iesaistīties un popularizēt arī brīvprātīgo
darbu, jo ne vienmēr tiek darīts tikai tas
par ko samaksā algu. Projekta gaitā tika
aktualizēta pilsoniskās līdzdalības tēma,
akcentēts sadarbības jēdziens un sociālajam
riskam pakļauto ģimeņu pašapziņas celšana.
Svarīgi bija aktivizēt pašus kopienas cilvēkus,
kas ir pirmais solis, lai cīnītos pret nabadzību,
veidotu izpratni un radītu interesi, lai kopīgā
darbā risinātu problēmas.
Projekta gaitā, kopā ar pedagogiem
iedziļinoties projekta mērķos un uzdevumos,
saplānojām darbības. Līdz ar kolēģiem, kuri
domā, kā dzīvi padarīt jēgpilnāku un labāku,
pievērsām uzmanību tam, kā aktivizēt
ģimeņu iesaistīšanu, jo, iesaistot vecākus, arī
šo ģimeņu bērni iegūst plašāku informāciju
un iespējas. Akcents tajā visā ir cilvēks, un
skola ir vieta, kur šo 227 bērnu un viņu
vecāku līdzdalība ir reāla un iespējama. Vēl
jo vairāk ņemot vērā faktu, ka apmēram
70% vecāku bieži ir bez darba. Šajā projektā
strādājot, radās iespēja iepazīt cilvēkus
jaunā vidē, meklēt līdzīgi domājošos, veidot
komandu un attīstīt sadarbību, apzinoties, ka
skolēnu ģimenes un vecāki ir īpaši jāuzrunā,
lai iesaistītu pilsoniskās līdzdalības procesos.
Projektā mācījāmies arī mēs paši,
skolotāji, pilnveidojot izpratni par aktīvas
darbības lomu kopienā, smēlāmies pieredzi
Aizputes novada Kazdangā, piedaloties
reģionālajā konferencē, šī projekta ietvaros.
Uzklausot citus un daloties pieredzē, jau
mājupceļā dzima daudzas idejas darbam.
Tiek domāts un plānots, kā veidot vecāku

atbalsta grupu, kurā darbojas paši vecāki,
pakāpeniski aktivitātēs piesaistot mazāk
aktīvos.
Lai apzinātu reālu pieredzi darbā ar
bērniem un viņu ģimenēm, devāmies uz
Siguldu uz “Cerību spārniem”, kur bija
iespējams vērot un iepazīties ar bērnu
ar speciālām vajadzībām iekļaušanu un
līdzdalības nodrošināšanu. Guvām daudzas
vērtīgas atziņas un pieredzi.
Sadarbībā ar saviem skolēniem un viņu
ģimenēm organizējām piedalīšanos Lielajā
talkā, kur atnāca piedalīties daži vecāki.
Kopīgas sarunas, cits skatījums uz skolu,
labsajūtas radīšana – tas viss bija sajūtams
dienas beigās. Šeit vietā atziņa: svarīgi, lai
cilvēks pieļauj kaut mazāko iespēju, ka viņš ir
daļa no pārmaiņu procesa. Lai cilvēks mācās
novērtēt sevi!
Noorganizējām vairākus pasākumus
ar sporta aktivitātēm, kas notika sadarbībā
ar Iecavas domes jaunatnes lietu speciālisti
un Iecavas jauniešiem, veidojot iekļaujošu
pieeju un radošu darbību neformālās
izglītības jomā. Savukārt mācību gada
noslēgumā organizējām skolēniem un
viņu ģimenēm pasākumu, lai ņemtu dalību
dažādās aktivitātēs, šādi palielinot vecāku
interesi un vēlmi līdzdarboties un piedalīties –
tā bija kopīga dziesma, vakariņas brīvā
dabā, sarunas. Šajā pasākumā veiksmīgi
kopā darbojās dažādu paaudžu cilvēki,
nodrošinot starppaaudžu sadarbību.
Projekts ļāva arī noorganizēt tikšanos ar
projekta vadītāju Latvijā, brīnišķīgu lektori
Aiju Tūnu. Tikšanās bija vērtīga, jo sarunā
par pilsonisko līdzdalību un pilsoniskās
izglītības izpratnes maiņu atkal mācījāmies,
ka pārmaiņas jāuztver kā iespēja mācīties un
darīt lietas citādi un labāk. Šajā īsajā laika
periodā guvām atziņas, ka skolai jākļūst
atvērtākai, ka pasaule ir mainījusies un ka
daudz elastīgāk jāiekļaujas mūsdienīgas
formālās un neformālās izglītības procesos.
Uzdodot jautājumu, kādā pasaulē mēs
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vēlamies dzīvot, sapratām: šī pasaule
jāveido pašiem.
Priecājos, ka brīvprātīgajam darbam
atsaucās mūsu bijušie skolotāji pensionāri,
bioloģijas skolotājs, pensionārs, vienmēr nāk
uz skolas pasākumiem, rūpējas par skolas
ābeļdārzu un ar padomu palīdz to kopt un
atjaunot. Skolas muzejā darbojas skolotāja,
kura būdama pensijā, kārto materiālus
un skolas vēsturi, skolotāja piedalījās arī
Zviedrijas draugu uzņemšanā skolā un
sadarbības 20. gadadienas atzīmēšanas
organizēšanā un norisēs. Lai šos cilvēkus
aktivizētu, skolā mēs viņus aicinām uz
Ziemassvētku pasākumu, bērni gatavo
apsveikumus, sagatavojam arī nelielas
saldumu dāvaniņas, un redzot prieku šo
cilvēku acīs, nav vajadzīgs nekāds cits
atalgojums.
Projekts ļāva nedaudz citādāk un plašāk
vērsties pie skolēnu ģimenēm, iesaistot
vecākus un vecvecākus – līdz šim tas nebija

tik ļoti aktualizēts. Vasarā vecāki piedalījās arī
apstādījumu veidošanā pie skolas, un vecāki
ir solījušies palīdzēt salabot un rekonstruēt
celiņu uz veļas māju.
Nu skolā sāk darboties Radošā skola
vecākiem, kur šobrīd uz pirmo nodarbību
pieteicās grupa skolēnu vecāku – tādi, kuri
līdz šim ir jutušies it kā atstumti, kuriem
pietrūcis uzņēmības vai drosmes darīt kaut
ko citādi, apgūt ko jaunu. Nodarbības tiek
plānotas dažādas – gan kulinārijas, gan
adīšanas, gan dažādas citas aktivitātes.
Prieks, ka paši vecāki jau piesakās, ko viņi
varētu mācīt citiem, piemēram – konfekšu
pušķu gatavošanu, apsveikumu veidošanu,
tortes cepšanu. Iespējamas arī izglītojošas
darbības – darbs ar datoru, psihologa
konsultācijas un citas. Plānojam izveidot
akciju „Dāvini ideju skolai, kopienai... ”
Katrs cilvēks, kurš iesaistās, vairs nav
vienaldzīgs, un mums skolā ir svarīgi, lai
šie cilvēki, kuri pamatā jūtas atstumti un ir
pakļauti sociālajam riskam, nepaliek
malā, bet uzdrošinās un vēlas iekļauties,
un to visvienkāršāk sākumā ir darīt savā
skolā. Ir prieks par paveikto, jo process,
kaut lēnām, bet ir sācies.
Cilvēki bieži koncentrējas uz to, kā
nav un kas nesanāk, un aizmirst par otru
pusi – kas ir un kas sanāk. Tikai mūsu
pašu attieksme pret lietām padara tās
pozitīvas vai negatīvas. Ir jāmācās uz visu,
kas notiek, paskatīties pozitīvi un ķerties
pie darba! Projekta resursi aktivizēja
domāt, darīt un izprast katram savu „Es”
un savu lomu un atbildību, lai veidotu
dzīvi labāku!
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Daila Ranše,
biedrība „Fonds – Skolai pie ezeriņa”

Biedrības „Fonds – Skolai pie
ezeriņa” „Mazā instrukciju
grāmata” pilsoniskas līdzdalības
iniciatīvu ieviešanā jeb kā mazai
organizācijai ķerties pie lieliem
darbiem
Sākums
Par
sākuma
punktu
pilsoniskās
līdzdalības veicināšanā vietējā kopienā,
ne tikai skolas iekšienē, bet arī plašākā
mērogā, var uzskatīt biedrības „Fonds –
Skolai pie ezeriņa” materiālo ieguldījumu
skolas bibliotēkas un lasītavas fiziskās vides
uzlabošanā (mēbeļu iegāde) 2010. gadā.
Iegūstot jaunas, moderni iekārtotas telpas,

bibliotekāres veidoja tematiskās nodarbības
un aicināja tajās piedalīties ne tikai skolas
iemītniekus, bet arī vietējās kopienas
iedzīvotājus, dažādu paaudžu cilvēkus. Šī
sadarbība, saņemot ļoti pozitīvu atsauksmi,
lika saprast, ka cilvēkiem ir ļoti nepieciešama
šāda darbīga komunikācija, un fonda
domubiedru grupa nolēma savas aktivitātes
pilsoniskās līdzdalības jomā turpināt.
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astoņas Eiropas valstis. Tā bija un ir
neizmērojama pieredze pilsoniskas līdz
dalības aktivitāšu ieviešanā un realizē
šanā. Pirmkārt: pieredze lokālā mērogā
(katru gadu projektā sadarbojas 12–17
nevalstiskās organizācijas no Latvijas).
Otrkārt: pieauga pieredze darboties
starptautiskā mērogā.

1. solis
2011. gadā Valmieras pilsētas pašval
dība izsludināja projektu konkursu kultūras
jomā, kurā biedrība saskatīja iespēju
piedalīties ar iniciatīvu „Mēs savai pilsētai”.
Projekts tika atbalstīts un nu jau kļuvis par
„Fonds – Skolai pie ezeriņa” ikgadēju iniciatīvu
Valmieras pilsētas kultūras dzīvē (noticis jau
trīs reizes). Šis pasākums notiek brīvā dabā,
ļoti skaisti sakoptā pilsētas centrālajā daļā –
Dzirnavu ezeriņa promenādē. Vietējiem
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja
saņemt un aktīvi līdzdarboties kvalitatīvā
kultūras programmā, kuru sagatavojusi
biedrības domubiedru grupa un Valmieras
5. vidusskolas kolektīvs. Šī iniciatīva lika
apzināties un saprast, ka, satiekoties vienādi
domājošu cilvēku grupai, varam realizēt
aktivitātes no cilvēka uz cilvēku, iesaistīt tajās
vēl citus līdzīgi domājošos, mainīt attieksmes
un aicināt cilvēkus sadarboties. Ar projekta
aktivitāšu palīdzību tiek veicināta iedzīvotāju
savstarpējā sapratne, iespēja veidot jaunus
kontaktus, justies vajadzīgam un iegūt citas
sociālās vajadzības un prasmes.
2. solis
Vēl lielāku atspēriena soli biedrībai deva
iespēja iesaistīties EK atbalstītā projektā
„Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”,
kuru Latvijā realizē Izglītības attīstības centrs
un kurā gadu no gada iesaistās, apmēram,

Pirmajā projekta gadā biedrība
„Fonds – Skolai pie ezeriņa” aicināja
vietējās kopienas iedzīvotājus pievērst
uzmanību
ilgtspējīgas
attīstības
aspektiem, kā arī aicināja uz diskusiju
par ikdienā lietotu preču ietekmi uz vidi.
Iniciatīvas rezultātā notika divi semināri/
diskusijas, kuros piedalījās gan Valmieras
pilsētas, gan apkārtējo novadu iedzīvotāji,
dažādu paaudžu cilvēki. Tāpat ar praktisku
darbošanos radošajās darbnīcās bija iespēja
jau izmantotai lietai iedot otro elpu. Lielākie
ieguvumi pēc aktivitātēm:
• d
 ažādu paaudžu sadarbība, runājot par
globālām lietām,
• uzmanības pievēršana problēmām, kas
skar mūsdienu sabiedrību,
• ģimenes atbildības apzināšanās par
ikdienā lietojamo preču izmantošanu.
3. lielais solis – 2013. gads
Biedrības „Fonds – Skolai pie ezeriņa”
darbošanās jau kļuvusi pašsaprotama.
Fonds atkal iesaistījies projekta “Eiropas
iedzīvotāji kopienu labklājībai” 2013.
gada iniciatīvas „Kopienu darbības veici
nāšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un
nabadzības
mazināšanai”
īstenošanā,
par darbības virzienu izvēloties ģimenes
lomas aktualizēšanu. Aktivitātes „Ģimenes
skola”
mērķis:
veicināt
sabiedrības/
ģimeņu saliedēšanos ap mācību iestādēm,
akcentējot izglītības pieejamību un pilsonisko
līdzdalību dažādu paaudžu un sociālā
statusa cilvēkiem. Galvenais pasākums
šajā iniciatīvā bija „Ģimeņu jampadracis”.
Tas ietvēra ģimeņu savstarpēju iepazīšanos,
darbošanos sešās radošajās darbnīcās,
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kopīgu foto veidošanu un filmiņas skatīšanos.
Diena tika aizvadīta pozitīvā gaisotnē, bija
patīkamu emociju piesātināta. Par prieku
un gandarījumu organizatoriem, pasākums
bija kupli apmeklēts, kaut notika pirmo reizi.
Bija sanākušas ģimenes no visas pilsētas,
ne tikai skolai piederīgās. Par visaugstāko
novērtējumu uzskatāma kāda nejauši
dzirdēta apmeklētāju telefona saruna:
„Nāciet ātri uz Valmieras 5. vidusskolu, šeit
ir ļoti interesanti!”
Pēcvārds
Pilnvērtīga dzīves kvalitāte ir jautājums,
kas allaž nodarbinājis cilvēku prātus. Mēs
visi vēlamies labu dzīvi. Kas ir laba dzīve?

Kā tikt pie labas dzīves? Kā samērot vēlmes
ar vajadzībām?
Dzīves kvalitāte ir atkarīga no katra
paša cilvēka pieejas dzīvei, viņa aktivitātes,
radošuma un praktiskās darbības. Tomēr
ļoti nozīmīga ir sadarbība vai kolektīvā
darbība – domubiedru grupu veidošana
un kopīgu mērķu izvirzīšana. Tāpēc,
mūsuprāt, galvenais šādu aktivitāšu mērķis
ir informēt vietējās kopienas iedzīvotājus
par iespējām iesaistīties kopīgās aktivitātēs.
Akcentēt iedzīvotāju iespējamos ieguvumus:
paaudžu sadarbību, kopējo labsajūtu,
jaunas iepazīšanās, kā arī citas iemaņas un
prasmes.
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Ineta Šeinova,
Biedrība „Dzirnakmens”

Daudzpusīga izglītība – dzīves
veiksmes atslēga
Krustpils novada Vīpes pagasta Kopienas
iniciatīvu atbalsta biedrība „Dzirnakmens”
ir viena no 17 partnerorganizācijām, kas
vietējo kopienu iniciatīvas Latvijas projek
tā piedalījās ar savu ieceri – projektu
„Daudzpusīga izglītība – dzīves veiksmes
atslēga”. Mūsu darbības mērķis ir, izmantojot
kopienas resursus, radīt apstākļus kvalitatīvas
izglītības pieejamībai kopienas iedzīvotājiem,
veicinot pilsonisko līdzdalību dzīves kvalitātes
uzlabošanai sociāli atstumtajām grupām
nabadzības mazināšanai. Tagad par to,
kādas tad bija mūsu galvenās darbības.
Pieredzes apmaiņas brauciens
uz Baltinavas novada biedrību „Sukrums”,
Balvu novada biedrību „Saulessvece” un
Viļakas novada „Skolēnu vecāku biedrību”
12. jūlijā. Divdesmit dažādu grupu kopienas

iedzīvotāji devās ceļā. Kā pirmo apmeklējām
Baltinavas novada biedrību „Sukrums”.
Tikšanās notika Baltinavas vidusskolā.
Mūs sagaidīja biedrības dvēseles – Imants
Slišāns, kurš ir arī Baltinavas vidusskolas
direktors, un Aigars Keišs, kokapstrādes
skolotājs. Ar aizrautību klausījāmies par
vidusskolas nākotnes plāniem un novada
attīstību kopumā. Apmeklējām „Amatnīku
centru”. Arī mūsu amatniecības centra
„Māzers” darbība galvenokārt virzīta uz
kokapstrādi, tāpēc arī interesējāmies par to
kā koku apstrādā Baltinavā. Mūsu brauciena
dalībniekus aizrāva ekskursija pa Baltinavas
novadu. Jauniešiem acis mirdzēja, kad
braucām garām vietai, kur ziemā bija
slidotava. Nu jau laukā ir ziema, un arī
pie mums veidojas slidotava. Neskaitāmas
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idejas radām ainavas veidošanā, piemājas
dārzu ierīkošanā.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Balvu novada
biedrību „Saulessvece”, kas savu mājvietu
radusi Briežuciema pamatskolā. Tāpat
kā Vīpes pamatskola, arī Briežuciema
pamatskola ir neliela bērnu skaita ziņā,
bet arī tur neviens nenolaiž rokas un meklē
ceļus, kā kopienas iedzīvotāji var sevi izglītot
un papildināt savas iemaņas. Apmeklējām
kokapstrādes darbnīcu un aušanas studiju.
Arī mums bija iespēja sēsties stellēs un
izmēģināt šīs prasmes. Vīpes amatniecības
centrs paplašinās, un tagad arī mums ir
stelles, kur aužam jostas, lupatu segas. Esam
piesaistījuši pasniedzēju no Līvānu novada
aušanas studijas „Dubna” un apgūstam šo
prasmi padziļināti.
Dienas noslēgumā apmeklējām Viļakas
novada „Skolēnu vecāku biedrību”. Anželika
un Inese mūs sagaidīja pie Viļakas baznīcas.
Kā viņas teica – tā ir nozīmīgākā vieta
Viļakā, un tāpēc īpašus ciemiņus sagaida
pie baznīcas. Iepazināmies ar Viļakas skolu,
jauniešu darbu. Mācījāmies, kā strādāt ar
bērniem un viņu vecākiem, lai katrs justos
svarīgs un piederīgs savai kopienai.
Diena pagāja nemanot. Mājupceļā
tika pārrunāts redzētais, dalījāmies
iespaidiem, ikkatrs brauciena dalībnieks
neslēpa emocijas par redzēto un
piedzīvoto. Brauciena mērķis bija
sasniegts: ieraudzījām „cits citu”, un
jau bija skaidrs, ka pēc kopā pavadītas
dienas kopienas pilsoniskā kapacitāte
tika pacelta.
Kokapstrādes
nodarbības.
Sadarbībā ar amatniecības centru
„Māzers” un izmantojot tā resursus,
notika kokapstrādes nodarbības, kurās
piedalījās deviņi kopienas iedzīvotāji.

Rezultātā tika atjaunota nojume pie Vīpes
pagasta bibliotēkas un koka laipiņa pie
Vīpes pamatskolas. Nodarbības turpinās
arī pēc projekta. Attīstot savas iemaņas, no
vienkāršām lietām pārejam uz sarežģītām.
Tagad amatniecības centrā top ķeblīši,
svečturi, pakaramie, galdiņi, logu rāmji u.c.
interesantas lietas.
Projekta noslēgumā notika diskusija,
kurā tika runāts par formālās, neformālās
un mūžizglītības pieejamību un kvalitāti
Krustpils novadā un apspriesti priekšlikumi,
kā šo izglītības kvalitāti varētu paaugstināt.
Diskusijā piedalījās Krustpils novada
lēmējvaras pārstāvji, skolu pārstāvji un NVO
pārstāvji no ikviena mūsu novada pagasta,
jo izglītības jautājums ir sāpīgs ikvienam.
Projekts noslēdzies, bet dažādas
aktivitātes, kas saistītas ar izglītības
nodrošināšanu kopienas iedzīvotājiem,
turpinās. Turpinām apstrādāt koku, aust,
adīt, filcēt, pērļot, vārīt ziepes u.c. radoši
izpausties, izmantojot vietējos resursus, pēc
principa: katrs dalās savās zināšanās un
prasmēs ar tiem, kas to neprot, bet grib
iemācīties. Lai mums visiem kopā
izdodas!
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Anna Sondore,
biedrība „Saulrozītes”

Stāsts par „Saulrozītēm”
no Sīļukalna
Jau deviņus gadus esam Eiropas
Savienības dalībvalsts. 2004. gadā sākām
dzīvot, strādāt un mainīt savu dzīves un
domāšanas veidu zem ES karoga un
piederības. Viss jaunais ienāca ļoti strauji,
tāpēc bija arī latviešiem tik raksturīgā
piesardzība pret visu svešo un citādo.
Tā bija arī ar jēdzienu „projekts”. Kāpēc
vajag šo jauno vārdu , ir taču „plāns”. Laiks
rādīja, ka „plāns” ir tiešām plāns, bieži –
skaistu vārdu savirknējums, un galamērķi –
tāli, nepārbaudāmi. Projekts – tas bija
konkrēts, realizējams darbs, un galarezultāts
bija drīz vien redzams, lietojams un vērtējams.
Bija arī neticība – kas gan mūs sadzirdēs?
Bet tad: te vieni kaimiņi, te citi ne tikai
iesniedz pieteikumu, bet arī tiek pie projekta
realizācijas. Varbūt veiksies arī mums?

Sākumā nebija tik skaisti un rožaini. Bija
žēl cilvēku, kuri tik daudz laika iegulda, visu
plānojot, rēķinot, un tad – diemžēl nekā,
projekts netiek atbalstīts. Tomēr sākumā
vienas biedrības, tad citas – projekti sāka
īstenoties, un šogad realizējām uzreiz
vairākus gan lielākus, gan mazākus
projektus. Tā kā Sīļukalna pagastā aktīvi
darbojas trīs biedrības – pensionāru biedrība
„Zilais lakatiņš”, dāmu klubs „Gundegas” un
vecāku biedrība ”Saulrozītes” – tad, izvirzot
mērķus, ir jāsadarbojas, lai nedublētos
un proporcionāli iesaistītu mērķauditoriju.
Smagāko projekta daļu veic to izgudrotājas
un vēlāk arī realizētājas – A. Putina un A.
Upeniece. „Saulrozīšu” biedrībā idejas
ģenerē un veiksmīgi tiek galā ar dokumentiem
Marija Bernāne, Iveta Broka un Ruta Eriņa.
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Biedrība „Saulrozītes” tika dibināta
2011. gadā un nu ir īstenojusi astoņus
lielākus un mazākus projektus. Sākumā bija
gadā pa vienam projektam, bet šis gads ir
sevišķi bagāts: strādājām sešos projektos.
Finansiālu atbalstu projektu realizācijā
esam saņēmuši no Lauku atbalsta dienesta,
Sorosa fonda – Latvija, Grassroots iniciatīvas
ietvaros, un Riebiņu novada domes. Viena
naudiņa plus otra naudiņa, tā jau ir summa,
ar kuras palīdzību var realizēt mērķus. Tā bija
ar mazo vietējo kopienu projektu: vieni paši
būtu sportlaukumā sakārtojuši tikai daļu, bet,
pievienojot Riebiņu novada domes piešķirtos
līdzekļus, jau varējām rīkoties vērienīgāk un
organizēt talku. Esam priecīgi, ka Grassroots
pirmā darbošanās gada biedrības paņēma
mūs zem „Cerību spārniem”, uzticējās
mums kā jauniem sadarbības partneriem.
Noticējām sev arī mēs un darījām. Nu varam
lepoties: mūsu pagasta lapiņa ir viena no 17
tādām zaļojošajā kokā – Latvijas Grassroots
projektā.
„Saulrozīšu” darbības vieta ir mūsu
Sīļukalna pamatskola, mērķauditorija –
pagasta bērni un jaunieši, viņu vecāki un
vecvecāki. Ja skolā paliek mazāk skolēnu
(nepilni 50), tad šis tukšums ir jāaizpilda.
Skolas direktore interesējas un aktīvi iesaistās
pārmaiņu skolas idejas realizēšanā. Tiekoties
ar domubiedriem, no semināriem vienmēr ir
atvesta kāda ideja vai uzaicinājums piedalīties
lielākā projektā – „Gulošam akmenim ūdens
apakšā netek”. Tā mēs sēdētu pie sasistas
siles un gaidītu paredzamās beigas. Bet nu
šīs beigas ir attālinātas, ikdiena ir kļuvusi
interesantāka, skaistāka. Ēka ir, vadītāji arī,
bet nekas nebūtu, ja vecāki neatbalstītu
pasākumus. Ar viņiem mums ir paveicies,
skolas vecāku padome un vecāki vienmēr
ir atsaucīgi un izpalīdzīgi. Kad „Saulrozītes”
ciemojās citās biedrībās, izskanēja viedoklis,
ka mājīgāk ir „strādājošā” skolā. Var jau būt
Eiropas remonts un skaistas mēbeles, dārgas
spēles un datori, bet mājas ir tad, ja kāds
ķipars pabāž galvu pa durvīm vai ieskrien
vesels bars pakontrolēt, ko tās māsas,

mammas un vecmammas tur veido. Varbūt.
Diemžēl ķiparus izprojektēt nevaram.
Esam priecīgi, ka mūsu projektos
iesaistījās vairāki no Prikuļu, Bruzgulu,
Upenieku ģimenēm. Vaivodu ģimeni
pārstāvēja trīs paaudzes: vecmamma Anna,
mamma Dzintra un meita Elizabete, kas
tagad ir prasmīga un talantīga rokdarbniece.
Maziņa, sīciņa meitene, bet viss padodas,
viņa ātri uztver un apgūst jebkuru tehniku.
Elizabete atrada savu radošo ES.
Nodarbības lielākoties ir paredzētas
sieviešu auditorijai. Ik mēnesi mainījās
nodarbību tematika: dekupāža, tamborēšana,
adīšana, papīra darbi, rotaslietu gatavošana,
filcēšana, tapošana, gleznošana, floristika,
šūšana, konservēšana, kulinārija un galda
klāšana. Varēja izvēlēties pēc sirds patikas.
Bija arī tādas dalībnieces, kurām interesēja
viss – pat pirmo reizi dzirdētā „dekupāža”
vai „tapošana”. Prieks, ka viņas aiziet mājup
smaidīgas, pārliecinātas. Ja sieviete jūtas
laimīga, tad arī pārējie ģimenes locekļi būs
laimīgi. Dažas gandrīz 20 gadus nebija
tamboradatas turējušas rokās. Nu krita
azartā. Mājinieki neizpratnē saņēma atbildi:
”Gribu kaut ko skaistu!” Pēdējos gados jau
bija stilīgi meitenēm iet uz puišu rokdarbu
stundām, raukt degunus par adījumiem un
tamborējumiem. Darbošanās projektos bija
atgriešanās pie sievišķības, skaistas vides,
smalkām lietām. Mājturībā vien to nevar
paspēt iemācīties un iemīlēt, bet tādā kopīgā
pasākumā var. Nevari atļauties nopirkt
dāvanu veikalā, pagatavo to pati! Reizē
sākām rēķināt, cik kas maksā. Varbūt nepirkt
tirgū un veikalā, labāk pagatavot pašai un
ne tikai dāvināt, bet arī pārdot. Cilvēkam
jāprot sevi pabarot, apģērbt arī bez sociālo
dienestu palīdzības.
Plašākai auditorijai tika organizētas
lekcijas psiholoģijā, grāmatvedībā, medi
cīnā, dārzkopībā (varēja iegādāties arī
stādus), zāļu tēju gatavošanā un lietošanā.
Pirtnieces stāstījuma bija par maz, viņu pēc
tam ielūdza uz praktisku nodarbību pirtī.
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nesen tika atjaunots Kassaliešu ciema
ceļmalas krucifikss. Pēdējo nosaukto
projektu īstenošanā nodarbināti bija
pārsvarā zēni un vīrieši. Bija prieks par
viņu atsaucību un līdzdalību kopienas
darbos. Kad bija paveikts plānotais
sporta laukumā, negribējās pielikt
punktu, jo pēkšņi ieraudzījām, ka varētu
un vajadzētu vēl darīt daudz ko. Radās
saimnieka attieksme. Jaunieši saudzīgāk
izturēsies pret savu veikumu un neļaus
to bojāt. Tā veidojas pilsoniskā
līdzatbildība: sākumā par mazu stūrīti
vai spēļu galdu, tad – pagastu, novadu
un visu mūsu kopējo Latviju.
Pasaulē ir tik daudz zinošu un interesantu
cilvēku. To koordinātes noskaidrojām no
citu biedrību pieredzes, tāpat izrādījās,
ka daži personīgi pazīst labus sava amata
pratējus. Gan vecākiem, gan bērniem bija
ļoti interesanti klausīties un fotogrāfijās vai
filmētā materiālā izsekot mācītāja Aigara
Bernāna pieredzētajam Krievijā, ciemojoties
pie Sibīrijas latgaliešiem, stāstījums par viņu
likteni dziļi saviļņoja, secinājām – cik labi
ir Latvijā! Ar savu komunicēšanas mākslu
visus apbūra jaunais mācītājs Rodions
Doļa. Viņš ne tikai pastāstīja par jauniešu
dienām Brazīlijā, bet iemācīja dziesmu un
arī dejas soļus.
Lielie darbi, ko esam veikuši savas
pastāvēšanas laikā: iegādāti mūzikas
instrumenti folkloras kopai „Saulrūžeņa”
(2011. g.), procesā ir projekts tautas tērpu
iegādē mazajiem muzikantiem, kas priecē
visos svētku pasākumos, ir uzstājušies
Līvānos un Riebiņos. Iekārtots bērnu rotaļu
laukums pie pirmskolas un zaļais stūrītis
pie pamatskolas ēkas. Skolā ir atpūtas
telpa ar galda spēlēm, darbojas dažādu
sadzīves priekšmetu, sporta inventāra,
grāmatu nomas-maiņas punkts. Biedrība
izīrē arī telpas, mēbeles un traukus
sadzīves pasākumu organizēšanai. Vasarā
uzkopām un atjaunojām sporta laukumu,

Nebija vasarā aizmirsti arī paši
mazākie kopienas iedzīvotāji un viņu
vecāki. Aizvien vēl darbojas „Mazo rūķu
skola”: notika dažādi muzikāli un sporta
pasākumi, Miķeļdienas tirdziņš un izstādes,
lekcija fizioterapijā un veselīga dzīvesveida
popularizēšana.
Darbošanās projektos bagātināja ne
tikai praktiskos un radošos ieguvumus,
tā bagātināja „Saulrozītes” arī cilvēciskos
atradumos. Jo nu mums ir tik daudz draugu
un pazīstamu cilvēku visā Latvijā. Nedrošības
žogs ir pārkāpts, līdzīgās problēmas vieno,
dažādi ir tikai to risinājumi. Nav mazu vietu,
ja tur dzīvo rosīgi cilvēki. Tādi secinājumi
bija pēc tikšanās reizēm pieredzes apmaiņas
braucienos uz citām, pagaidām tikai Latgales
novadā esošām biedrībām.
Mēs sākām ar ciemiņu uzņemšanu
pavasara brīvdienās. Tikšanās ar Nagļu,
Stabulnieku un Atašienes skolu biedrību
pārstāvjiem bija ļoti sirsnīga un jautra.
Visi aktīvi iesaistījās dekupāžas nodarbībā.
Sarunās noskaidrojās, kādas aktivitātes
ir iecienītas citos pagastos. Domās
piemērījām, vai tas mums derētu, varbūt
varam ko pašpikot. Tikai ja dari pats, tad
saproti arī, kā var un ko vajag pašpikot.
Idejas nevar pārcelt kā stādus, var arī
neieaugt.
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Maijā piedalījāmies reģionālajā Grass
roots biedrību diskusijā Baltinavā, ieguvums –
pašvaldības izpratne un palīdzība projektu
īstenošanā. Pozitīvu lādiņu un prieka vitamīnu
ziemas nomocītajiem sniedza talantīgie un
muzikālie baltinavieši.
Jūnijā kopā ar Stabulnieku aktīvākajām
projektu dalībniecēm braucām uz Atašienes
brāļu Skrindu vidusskolu. Tur izstaigājām
visas telpas – pils ir pils, tā apbur ar savu
senatnīgo elpu, vēsie pagrabi, kuros ir
darbnīcas ar modernām iekārtām un meis
tarīgi veidotie darbi no koka. Apmeklējām
radošās darbnīcas un aktivitāšu centru:
skaistas gleznas un rokdarbi. It kā tie paši
adījumi un tamborējumi, bet rokraksts un
raksta pagrieziens cits – špikosim. Radošajā
darbnīcā jautri darbojāmies komandās.
Uzvarētāji un prieka ieguvēji bija visi.
Jūlijā devāmies pie kaimiņiem, uz
Stabulniekiem. Tur – nometne bērniem, darbs
ar mālu, otrreizējās pārstrādes materiālu
izmantošana sadzīvē un interjerā. Ciemiņiem
bija iespēja darboties enkaustikas mākslā –
izveidot gleznu šajā neparastajā tehnikā.
Oktobrī mērojām tālo ceļu uz biedrības
„Nākotne” brīvā laika pavadīšanas centru
„Upmala” Dagdas novadā Bērziņu pagastā.
„Saulrozītes” sāka uztraukties, ka būs ne
„Upmala”, bet pasaules mala, jo daudzām
pienāca telefonā īsziņa, ka atrodas
ārzemēs. Valsts robeža netika pārkāpta,
toties paplašinājās draudzības loks. Sirsnīga
uzņemšana, pamatīgi renovētas telpas,
skolas muzejs un lūgšanu istaba, spēļu zāles
un datorkabinets. Redzējām, kā daudzi ar
skolas autobusu atbraukušie bērni negāja
mājup, bet skrēja darboties un spēlēties,
bērniem ir bumbiņu baseins, krāsojamās
grāmatas, novusa galds – par visu ir
padomāts un gādāts. Rokdarbu izstādē bija

neparasti darbi, tādi kā gobelēni, kvīlinga
tehnikā veidoti darbi, cits stils, rokraksts un
materiāli. Tie neizskatījās pēc pašdarbnieču
darinājumiem, to smalkais, filigrānais
izpildījums ir mākslas darba cienīgs. Lika arī
mūs pie darba – pinām traukus no papīra,
beigās nevarējām atrauties, gribējās turpināt
un turpināt. Galvenais ieguvums – ideja,
kā saglabāt skolu noderīgu arī tad, kad
tajā vairs nenotiek mācības tradicionālajā
izpratnē, bet ķipari tomēr vēl virina durvis.
Divus rudeņus pēc kārtas viesos aicina
Salas biedrība „Smelteru cimdiņi”. Pirms
gada tur notika kreiļu pasākums, šogad
trīs Sīļukalna ģimenes piedalījās dziedošo
ģimeņu konkursā. Pēc atgriešanās nevar
pielikt punktu, gribas to dziedāšanu turpināt,
tāpat ir ieceres pasākumu veidošanā un
vadīšanā.
24. oktobris – Grassroots projekta
noslēguma konference Siguldā. Savējo
sajūta, atkaltikšanās un cerība uz
turpinājumu. Mūsu skolas direktore kā parasti
sēdēja ar blociņu un žigli pierakstīja idejas.
Tā bija arī mūsu pirmā pieredze rokdarbu
tirgošanā un – iepatikās. Nodibinājām
kontaktus ar Briežuciema un Baltinavas
biedrībām, kas piedāvāja iespēju piedāvāt
preces internetveikalā. Tās tiešām bija tikai
mazo projektu beigas, bet kopīgos darbos
dibinātā draudzība un nesavtīga dalīšanās
pieredzē turpināsies.
Plānojam drīz doties ciemos uz Nagļu
skolu, ko slēdza pirms pāris gadiem. Vilinoša
ir Viļakas Skolēnu vecāku biedrības pieredze
vecāku iesaistīšanā dažādās aktivitātēs.
Kamēr vien būs iespēja nokļūt projektu
saulītē, „Saulrozītes” mācīsies, iesaistīs citus
un vērtīs mūsu kopienas dažādu paaudžu
cilvēku ikdienu skaistāku un bagātāku.

53

54

| Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti

Liene Leikuma-Rimicāne,
biedrība „ATTĪSTĪBAI”

Biedrība „ATTĪSTĪBAI” – ikviena
un visas Izvaltas attīstībai
Samazinoties lauku iedzīvotāju skaitam,
arī Krāslavas novada Izvaltas pagastā arvien
spēcīgāk sāka izpausties valsts tuvredzīgā
politika attiecībā uz lauku reģioniem.
Cilvēku skaita samazinājuma rezultātā
saruka arī pieejamo darba vietu skaits.
Sliktās infrastruktūras dēļ, atrodot darbu
ārpus pagasta teritorijām, daudzi izvēlējās
pārcelties uz dzīvi citur. Krasi kritās sabiedrisko
norišu skaits. Skola ar lejupslīdošu skolēnu
skaitu palika vienīgā, kas iespēju robežās
centās sniegt pilnvērtīgu devumu Izvaltas
jaunajai paaudzei.
Taču aktīvākie skolas pedagogi un
vēl daži vietējās sabiedrības cilvēki nebija
ar mieru noskatīties, kā viņu dzimtā vai
arī nu jau par mājām sauktā vieta kļūst
tukšāka un tālāka katram no Izvaltas

iedzīvotājiem. Sākotnēji grupa darbojās ar
nelielu pasākumu organizēšanu plašākai
sabiedrībai, pamatā organizējot skolēniem
paredzētās aktivitātes. Grupas biedri paši
sāka aktīvi iesaistīties apkārtējās vides
labiekārtošanā. Darboties gribētāju skaits
pieauga, aktivitāšu vēriens un regularitāte
arī uzņēma apgriezienus, līdz nu jau
Izvaltas kopienas dzīve nav iedomājama,
bez biedrības „ATTĪSTĪBAI” sniegtajām
iespējām un darbībām, tostarp daudzajiem
izglītojošajiem, saliedējošajiem, motivējo
šajiem un izklaidējošajiem pasākumiem.
Ir notikumi, kas organizēti atsevišķām
grupām, ir arī tādi, kas kopā saaicina
visu kopienu. Ir rīkotas talkas, nometnes,
darbnīcas, semināri, forumi utt., bieži vien
par pašu līdzekļiem, ar pagasta pārvaldes
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vai novada atbalstu, kā arī bieži piesaistīts
finansējums no citiem atbalsta fondiem.
Nelielā, tomēr nu jau pieredzes bagātā
biedrība ir kļuvusi par kopienā pamanāmu
spēlētāju, gan sadzirdot iedzīvotājus un
respektējot to vajadzības, gan meklējot
iespējas veicināt kopienas labklājību un
meklējot partneru atbalstu pie pašvaldības.
Šādi darbojoties, tika iegūti daudzi jauni
kontakti un uzkrāta pieredze.
Pēc veiksmīgās sadarbības ar Sorosa
fondu – Latvija iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas
skolām”, pilsoniskās līdzdalības projektā un
citās aktivitātēs, tika gūta iespēja caur savu
pieredzi, paveiktajiem darbiem un lielajiem
nākotnes plāniem parādīt vietējo kopienu
organizāciju lielo spēku – gan savā apkaimē,
gan novadā, gan arī plašākā apkaimē. Labie
darbi vairo labos darbus un iedvesmo citus
darīt labo labāk!
Šogad ar Atvērtās sabiedrības fondu
un Izglītības attīstības centra (IAC) atbalstu
biedrība izmantoja iespēju sekmēt savas
organizācijas attīstību un tās būtiskās
lomas nostiprināšanos kopienas dzīvē.
Galvenokārt tas tika panākts ar biedru un
brīvprātīgo kapacitātes celšanu un jaunu
sadarbības iespēju veidošanu. Bieži vien
paši „ATTĪSTĪBAI” pārstāvji nevar paskaidrot
savu lomu sabiedrībā, jo nereti pilda
starpnieka lomu starp valsts pārvaldi
un iedzīvotāju vajadzībām, bieži tiek
uztverti kā pašvaldības funkciju veicoša
organizācija, tāpēc saņem neadekvātus
lūgumus arī no iedzīvotāju puses.
Kā viena no kapacitātes celšanas
aktivitātēm tika organizēta jauniešu
diena „Ar sparu par jauniešu varu”,
kuras ietvaros notika izglītojošas un
radošas aktivitātes, gan kopīgi visiem
dalībniekiem, gan kā grupu darbs.
Tika skaidrota pilsoniskās līdzdalības
koncepcija, diskutēts par kopienas „es”,
pamatvajadzībām un iespējamo attīstību.
Kā galveno problēmu Izvaltas jaunieši

atzina lauku iedzīvotāju nevienlīdzīgās
iespējas, nodrošinot pilnvērtīgu dzīvi laukos.
Šie jautājumi tad arī ar radošu pieeju tika
risināti jauniešu dienas darba grupu ietvaros,
mudinot jauniešus aktīvāk iesaistīties dialogā
ar vietējām ieinteresētajām pusēm, aktivizēt
citas iedzīvotāju grupas kopienā, cīnīties pret
nevienlīdzību un nabadzību.
Biedrības nākotnes mērķis: caur ko
pīgu visu pušu – iedzīvotāju, nevalstisko
organizāciju un pašvaldības – darba rezul
tātu izveidot efektīvi pastāvošu kopienu.
8. jūnijā notika pirmā Vietējo kopienu
atbalsta projekta „Izaugsme – attīstībai”
ietvaros plānotā aktivitāte – jauniešu die
nas „Ar sparu par jauniešu varu”, kur
mērķis ir caur stilizētu kopsapulci, dis
kusijām un grupu darbu mobilizēt brīvos
jauniešu resursus Izvaltā aktīvu, radošu
un izglītojošu aktivitāšu organizēšanai
vietējā pagasta dzīves kvalitātes un jaunu
iespēju nodrošināšanai. Tā arī notika, jo
šeit tika apspriesti daudzi visai kopienai
aktuāli jautājumi, jaunieši vienojās par
iespējamiem turpmākajiem risinājumiem,
izvērtēja pašu spējas un turpmāko kopienas
attīstības virzību. Viens no spilgtākajiem šīs
aktivitātes rezultātiem ir jauniešu iniciatīvas
vadīts, bet ar lielu visu vecuma grupu
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apskatāmi centra apmeklētāju veidotie
darbi, labdarības akciju dāvanas.
Vēlāk visiem pieredzes apmaiņas
dalībniekiem bija dota iespēja iejusties
centra apmeklētāju lomā un piedalīties
četrās darbnīcās. Darbnīcās „Upmalas”
pārstāvji sniedza meistarklases –
origami, kvilinga, kanzaši un spilventiņu
veidošanu. Pēc darbnīcām dalībniekiem
tika organizēta neliela ekskursija pa
ciemu, apmeklējot gan bibliotēku,
gan tautas namu, kur tika nodibināti
kontakti turpmākai sadarbībai starp abu
kopienu kultūras darbiniekiem.
kopienas dalībnieku līdzdalību organizētais
pilsoniskās
līdzdalības
paraugs
–
organizētie Izvaltas pludmales svētki.
To ietvaros tika sakopta un labiekārtota
publiskā pludmale pie Sargavas ezera, kā
arī atjaunota kopienas tradīcija – pludmales
svētku svinēšana.

Kā pēdējais posms projektā
„Izaugsme – attīstībai” bija aktivitāte
„Attīstība ATTĪSTĪBAI”. Tās ietvaros tika
organizēta diskusija, lai analizētu pieredzes
apmaiņas un līdzšinējās darbības rezultātā
gūtās atziņas, dalītos labās prakses piemēros
un plānotu nākotni – kopienas izaugsmi,
kas būtu visu ieinteresēto pušu integrētas
sadarbības rezultāts.

Otra plānotā aktivitāte – pieredzes
apmaiņa, kas celtu biedrības biedru
kapacitāti, tika īstenota, dodoties uz
Porečjes ciemu pie biedrības „Upmala”.
Apmaiņā devās ne tikai biedrības biedri,
bet arī aktīvākie pārmaiņu skolas projekta
„Soli tālāk!” nodarbību apmeklētāji. Tas
tika darīts ar mērķi, lai iedvesmotu pašus
aktīvāk iesaistīties nodarbību, biedrības
un kopienas pasākumu organizēšanā ne
tikai kā dalībniekiem, bet kā vadītājiem un
pašiniciatīvas radītājiem. Dienas pirmajā
daļā apmaiņas dalībnieki tika iepazīstināti
ar brīvā laika pavadīšanas centra darbības
virzieniem, paveiktajiem darbiem un
nākotnes iecerēm. Izvaltas pārstāvji bija
patīkami pārsteigti par to, cik saimnieciski
un lietderīgi tiek izmantoti pieejamie resursi
un kā šāds centrs spēj pilnvērtīgi pastāvēt
vietā, kur skola ir slēgta un kopiena ir
daudz mazāka nekā Izvaltā, kur bieži tiek
aktualizēta iedzīvotāju skaita problēma.
Tāpat arī tika apmeklēta izstāde, kurā bija

Šīs pieredzes rezultātā tika gūtas
vairākas atziņas: pirmkārt, ar radošu
pieeju, paša vēlmi un citu atbalstu pat
niecīgu resursu apstākļos iespējams darīt
un sasniegt ļoti daudz. Gan apciemotajā,
gan mūsu pašu kopienā ir ļoti daudz aktīvu
un līdzdalību atbalstošu pilsoņu, tomēr
bieži vien iedzīvotāji baidās uzņemties visu
atbildību, tāpēc gaida no aktīvākajiem
un
pašaizliedzīgākajiem
sabiedrības
locekļiem, kuri ir ar mieru uzņemties gan
laurus, gan smago darbu un atbildības
nastu. Lūk, šis ir arī virziens, kurā vēlamies
augt – lai ikkatrs ir gatavs pilnībā veidot
savu un savas kopienas nākotni. Līdzdalība
un kaut atbalstoša iesaistīšanās arī ir
apsveicams un novērtējams pienesums
kopienas izaugsmei pretī labākai un
gaišākai nākotnei savās mājās. Tāpat
arī vēlamies stiprināt pašvaldības spēju
sadzirdēt kopienas pārstāvjus ne tikai caur
organizētas biedrības darbību, bet arī caur
aktīvām neformālām grupām. Vēlamies
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panākt ne tikai biedrības un iedzīvotāju
neformālās izglītības un kreatīvu radošu
pieeju īstenošanu pastāvošo problēmu
risināšanā, bet arī pašvaldības brīvāku
un vispusīgāku sadarbību, kas neapstātos
pie finansiāla atbalsta nodrošināšanas.
Šobrīd ir viegli pamanāma kopienas
izaugsme, kopības spēka apzināšanās
un pašiniciatīvas labie rezultāti, tomēr
ir arī daudz faktoru, kas mudina turpināt
aizsākto, augt, mācīties un attīstīties, lai
radītu labāku vidi sev un visapkārt.

Izvaltas pagasta iedzīvotāji veido
kopienu, kas nepadodas, tic nākotnei un
attīstās. Mēs varam būt paraugs citiem un
vēlamies arī mācīties no tiem, kuri dara vēl
labāk un vēl vairāk.
Šodienas ierobežoto resursu apstākļos
mēs esam bagāti, mēs varam mācīties,
gan lieli, gan mazi, varam kopā sportot un
atpūsties, kopā sakopt un celt, mēs varam
un mākam būt kopā, un kopā mēs redzam
nākotni savam ciemam – kā pērlei lauku
reģionā!
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Kristīna Kondrotaite,
biedrība „Kurmenes viļņi”

Kurmenē darbu apvienojam
ar atpūtu
Projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu
labklājībai” ietvaros Kurmenes pagasta
iedzīvotāji sakopa un labiekārtoja upes malu.
Kopīgā talkā nopļāva saaugušo zāli, izzāģēja
saaugušos krūmus, savāca atkritumus. Tika
izgatavota ģērbtuve un āra tualete, un tās tika
apstrādātas ar dabai draudzīgu kokmateriālu
antiseptiķi. No baļķiem tika izveidoti četri
masīvi soli. Upes malas atklāšana notika ar
kopīgu zupas vārīšanu uz ugunskura. Liels
atbalsts bija no vietējā uzņēmēja puses,
E. Bričs nodrošināja telpu, kur izgatavot
ģērbtuvi un tualeti, nodrošināja ar papildus
nepieciešamajiem instrumentiem. Vietējie
iedzīvotāji noorganizēja transportu, gatavo
materiālu nogādāšanai paredzētajā vietā.
Pašvaldība atbalstīja sakopšanas talkā,
nodrošinot ar tehniku un darbarīkiem.

4. septembrī grupa jauniešu no Ve
cumnieku novada un projekta vadītāja ar
autobusu devās pieredzes apmaiņas vizītē
uz Brocēniem. Vizītes mērķis bija iepazīties
ar jauniešu aktivitātēm un brīvprātīgā darba
organizāciju Brocēnu novadā. Pēc brauciena
tika secināts, ka darot daudz ko var panākt
un, kaut nedaudz, bet mēs arī to varam!
Septembrī kurmenieši svinēja Tēva
dienu, kur aktivitātes atnākušajām ģimenēm
rīkoja Emīlija Liepkalne un Anita Koks,
kuras pārbaudīja, cik attapīgi ir tēvi teikumu
veidošanā un kurš spēj izveidot papīra
lidmašīnu, kura vistālāk aizlidos, un vēl citas
aktivitātes. Atraktīvās vadītājas drosmīgajiem
tēviem pasniedza goda rakstus par
piedalīšanos.
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Kurmenes bērni un jaunieši piedalījās
„Do, Ri, Ci.” dienā. Aktīvie dalībnieki
komandās veidoja savas galda spēles.
Darba gaitā tika izveidotas četras dažādas
spēles dažādās grūtības pakāpēs. Pēc
labi paveiktā darba dalībnieki izmēģināja
savu veikumu, tās izspēlējot.
Oktobra sākumā Kurmenes pagasta
iedzīvotāji devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Latgales pusi. Pirmā
pieturvieta bija Gārsenes pamatskola,
kura ir ierīkota skaistā pilī un, pateicoties
„Pārmaiņu skolu” projektiem, materiālā
bāze mājturības kabinetam zēniem
papildināta ar dažādām mācību procesā
nepieciešamām iekārtām, atjaunota
un paplašināta izstāžu zāle. Devāmies pa
Gārsenes līkumainajām dabas takām, kur
apciemojām raganiņas māju un ceļojām uz
Lutaušu ieleju.
Nākamā pieturvieta bija Līvānu bied
rība „Baltā māja”, tur mūs laipni sagaidīja
Inguna Badune, kura pastāstīja par orga
nizācijas projektiem un piedāvāja pašiem
par piemiņu izveidot Līvānu novada ģerboni.
Apskatījām skaisti atjaunotās telpas. Eks
kursijas noslēgumā apciemojām Aglonas
baziliku, bez kuras nav iedomājama neviena
ekskursija Latgalē. Brauciens bija jaunu ideju
un iedvesmu bagāts, apskatot un salīdzinot,
kā cilvēki darbojas citur, uzturot dzīvību savā
pagastā vai novadā.

Oktobrī interesentiem ir iespēja biedrības
telpās apgūt adīšanu, tamborēšanu un
rotaļlietu izgatavošanu, kur iespējams
izgatavot sev interesējošas rotaļlietas
Ziemassvētku dāvaniņām.
Oktobra noslēgumā vietējie iedzīvotāji
varēja dalīties ar savu mīļāko rudens garšu.
Lai padalītos ar savu iecienītāko garšu, līdzi
tika ņemti viens no saviem iecienītākajiem
konservējumiem un tā recepte. Uz vietas
veidojām recepšu apkopojumu, kuras nonā
ca vietējā bibliotēkā, un tās prezentējām cits
citam. Pēc prezentācijām nobaudījām katra
atnesto gardumu un noslēgumā veidojām
no svaigiem dārzeņiem paši savu Kurmenes
garšu!
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Inese Rēvalde,
Viļakas pamatskolas Skolēnu vecāku biedrība

Viļakas NVO Skolēnu vecāku
biedrības atskats uz paveikto
un ieceres turpmākam darbam
2013. gadā Skolēnu vecāku biedrība
Viļakas pamatskolā iesaistījusies Eiropas Ko
pienas atbalstītā projekta „Kopienu darbības
veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un
nabadzības mazināšanai” īstenošanā.
Darbojoties šajā projektā, tika iecerēta
sadarbības veicināšana lokālā mērogā
(nevalstiskais sektors, skolas, jauniešu centrs,
Viļakas draudzes); vietējo resursu mobilizē
šana (Viļakas iedzīvotāju un skolēnu vecāku
iesaiste savas dzīves kvalitātes uzlabošanā,
pilsoniskā līdzdalība); radošas, estētiski
pievilcīgas vides veidošana Viļakā; Viļakas
iedzīvotāju sociālās iekļaušanas veicināšana,
organizējot talkas baznīcu sakopšanā, skolas
sakopšanā.

Darbību šajā projektā uzsākām ar talku.
Skolēnu vecāku biedrība aicināja visus
skolēnus kopā ar ģimenēm piedalīties Lielajā
talkā. Mūsu talkas stāsts ir par iedzīvotāju
aktivizēšanu līdzdarboties un izprast, cik
nozīmīga ir sajūta, ka mēs visi kopā vei
dojam Viļaku skaistāku un sakoptāku.
Kopā ar talciniekiem 27. oktobrī strādāja
arī Viļakas Romas katoļu baznīcas priesteris
Staņislavs Kovaļskis. Daudz tika padarīts,
gandarījums liels. Jauks pārsteigums bija
cienāšanās ar gardumiem un siltu tēju, ko
noorganizēja priesteris. Priecē, ka atsaucās
daudzas ģimenes, ka visi sanāca kopā, ka
piedalījās jaunieši. Visu darbu nepaveicām,
tāpēc Viļakas pamatskolas skolēni devās
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sakopt katoļu un luterāņu baznīcu teritoriju,
lai turpinātu iesākto darbu Lielajā talkā.
Pēc talkas cienastā karstas pankūkas ar
ievārījumu un silta tēja. Paldies mūsu
pavārītēm. Lepojamies ar paveikto, noteikti
turpināsim iesākto un zinām, ka pie mums
brauks cilvēki, kuriem ar lepnumu rādīsim
skaisto sakopto dabu, apkārtni Viļakā.

kādiem vecāki nemaz netika līdzi. Taču drīz
visi saplūda direktores Anželikas kabinetā –
izrādās, atraduši visus kontrolpunktus,
noskaidrojuši paroli un dodas to noziņot.
Visas komandas saņēma garšīgas balvas.
Kāds prieks mirdzēja dalībnieku acīs – pirms
tam gan māca šaubas, vai visus uzdevumus
varēs veikt.

9. maijā notika projektā iesaistīto NVO
biedrību Latgales reģionālā konference
Baltinavā, kurā piedalījās Viļakas domes
pārstāve Terēzija Babāne, Viļakas pamat
skolas direktore Anželika Ločmele un
Skolēnu vecāku biedrības pārstāve Inese
Rēvalde. Konferenci organizēja Baltinavas
biedrība „Sukrums” sadarbībā ar Izglītības
attīstības centra ekspertiem. Darba gaitā
tika pārrunātas aktualitātes projekta
gaitā, darba grupās apzinātas vajadzības,
to realizācijas iespējas. Priecē biedrību
aktivitāte un vēlēšanās aktīvi darboties savas
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pieredzē dalījās
Līvānu biedrība „Baltā māja”, Briežuciema
biedrība „Saulessveces”, Dagdas biedrības
“Nākotne” brīvā laika pavadīšanas centrs
“Upmala”. Gūstam jaunas idejas darbam.

Nu varēja pulcēties zālē, lai dejotu
etnogrāfiskās dejas. Aktīvi iesaistījās vecāki,
kuri atzina, ka tā dejojuši nav kopš skolas
laikiem. Vecmamma Anna Gabrāne
priecājās par iespēju būt skolā, piedalīties
aktivitātēs, viņai ļoti patīk skatīties šis dejas,
un bērni esot labi apguvuši soļus. Inga
Orlovska atzīst, ka atmiņās ataust pašas
skolas gadi un ir patīkami izbaudīt šo
dienu skolā. Notiek karaoke dziedāšanas
aktivitāte, bērni aktīvi dzied, un drīz vien arī
vecāki ir aktīvi dziedātāji, izbaudot prieku
par kopīgi pavadītu laiku. Tikmēr pagalmā
darbojas akmeņu apgleznotāji. Mazais Emīls
apgleznojis arī sevi, bet prieks ir milzīgs.
Pelēkie milži kļūst krāsaināki, raibāki, košāki
un neparastāki, jo katram gribas zīmējumu
papildināt. Zālē nerimst rosība, un pulcējas
disko dejotāji, izdimd raiti dejas soļi, dažādas
kustības. Taču tad daži dejotāji pārtop
neparastos tēlos. Izskaidrojums drīz ir klāt, jo
turpinājumā – Teātra mirklis, kuru izspēlē 4.
klases skolēni.

Plānojam Vecāku dienu Viļakas pamat
skolā, prieks, ka tās organizēšanā iesaistījās
Viļakas pamatskolas skolēnu vecāki, bied
rības pārstāvji, skolotāji, skolēni.
Viļakas pamatskola 30. maijā pulcēja
skolēnus, vecākus, vecvecākus, brāļus,
māsas, krustvecākus uz Neparasto dienu
skolā.   Skola dūca kā bišu strops, lasītavā
dzīvnieku stūrītis (papagaiļi, kāmītis, truši),
jo bērni varēja nest uz skolu savus mīluļus.
Ārā skatu piesaistīja skaisti trusēni, kurus
izstādei atveda Bisenieku-Mieriņu ģimene.
Te visu dienu nerima kņada, visiem gribējās
pasēdēt pie trušiem, tos samīļot. Andrejam
Mieriņam uzdeva neskaitāmus jautājumus
par trušu audzēšanu un kopšanu. Tikmēr
Lindas Bisenieces-Mieriņas vadībā skolā
uzsākās Orientēšanās sacensības divās
dažādās trasēs. Nu tik sākās skrējiens! Kādai
komandai vadībā mamma, citai skolotāja, vēl

Skaļi aplausi aktieriem, un visi dodamies
pusdienās. Vecāki atzīst, ka skolas pusdienas
ir ļoti garšīgas, piebilstot, ka tagad daudz
labāk izprot, kā notiek pusdienošana skolā,
ka visiem vecākiem kādreiz vajadzētu atnākt
uz pusdienām skolā, izsaka mīļu paldies
skolas pavārītēm.
Visi kopā pulcējamies uz noslēgumu;
tiek izteikti pateicības vārdi dalībniekiem.
Veidojam lielu apli kopīgai rotaļai, kura
izsauc daudz smaidu. Kāds vēl dodas
skatīties foto prezentāciju, kāds samīļo trušus,
kāds steidzas pakrāsot, bet galvenais ir tas,
ka mēs visi bijām kopā – bērni, vecāki un
skolotāji, izbaudījām kopā būšanas prieku.
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No vecākiem izskanēja vēlēšanās nākamā
mācību gada beigās atkal rīkot kopēju
pasākumu skolā.
Projekta gaitā visi tika aicināti doties
pieredzes apmaiņā pie citām biedrībām,
lai iepazītu citu biedrību darbu, rastu
jaunas idejas realizācijai. Vasarā pie mums
ciemojās Vīpes biedrība „Dzirnakmens”.
Mūsu brauciens veda pie projekta partneriem
Briežuciemā un Baltinavā, kur NVO
sadarbībā ar skolām veic ļoti aktīvu darbību.
Viļakiešus laipni sagaidīja Briežuciema
pamatskolas kolektīvs un „Saulessveces”
vadītāja Silvija Ločmele. Mēs iepazināmies
ar mazo, draudzīgo skolas kolektīvu, ar
sajūsmu ieklausījāmies folkloras kopas
”Soldanī” bērnu dziedājumā, piedalījāmies
O. Vācietim veltītā Dzejas dienu pasākumā,
redzējām bērnu priekšnesumus, skolas un
biedrības telpas. Cienājāmies ar gardo torti
un baudījām īstu latgaliešu viesmīlību.
Baltinavas vidusskola (ja precīzāk, tad
Baļtinovas vydsškola) mūs sagaidīja ar
plecīgajiem vīriem – Imantu Slišānu un Aigaru
Keišu, „Vērmelītes” skanīgumu un mājīgajām
telpām. Saimnieki mums pastāstīja par
biedrības „Sukrums” aktivitātēm, parādīja
dažādu projektu rezultātus, iepazīstināja ar
aktivitātēm internetveikala izveidē vietējo
amatnieku izstrādājumu popularizēšanai un
pārdošanai, un, protams, arī pacienāja.

Katrs no mums guva kādu sev noderīgu
atziņu. Kopumā radās iespaids par vietējo
cilvēku aktivitāti un uzņēmību, par to, cik
daudz var paveikt, strādājot kopā, novērtējot
otra paveikto, uzticoties.
Kopīga tikšanās diskusijā „Vietējās
kopienas organizāciju loma savas kopienas,
valsts, Eiropas labklājības vairošanā”, kas
10. septembrī pulcēja 17 biedrību pārstāvjus
seminārā Rīgā, tika gaidīta ar nepacietību,
jo vēlējāmies satikt citu biedrību pārstāvjus,
uzzināt, kā viņiem klājies, gūt prieku no
kopīgās tikšanās, un radās izpratne, ka
sadarbojoties vislielākie ieguvēji esam mēs
paši.
Oktobrī visi pulcējāmies uz skolas
apkārtnes sakopšanas talku, jo no mums
visiem kopīgi atkarīgs ir tas, kādā vidē
mēs dzīvojam. Skolas kolektīvs – skolēni,
skolotāji, vecāki – aktīvi uzsāka darbus.
Pirmā klase čakli un ļoti rūpīgi lasīja zarus
un izmētātos atkritumus, pārējie devāmies
novākt lapas skolas apkārtnē. Milzīgs prieks,
ka šis darbs tika veikts “Labo darbu nedēļā”,
ka mēs visi kopā rūpējāmies, lai mūsu Latvija,
Viļaka kļūst vēl skaistāka un sakoptāka,
pārliecinājāmies, ka acis darba izbijās,
jo likās, ka darāmā ir tik daudz, bet rokas
darba nebijās, visu spējām padarīt. Talkas
noslēgumā pārsteigums no pavārītēm –
gardumgardas pankūkas ar ievārījumu un
tēju. Visiem prieks par sakopto skolas
apkārtni. Un noslēgumā – lēkāšanas
prieki lapu kaudzē, kad aizmirstas viss
nogurums.
Drīz vien mēs tiksimies atkal, lai
kopā darītu darbus, lai izprastu, cik
svarīgi cits citam esam! Ideju darbam
daudz: vecāku klubiņa izveide, pirmā
nodarbība vecākiem notiks jau 31.
oktobra beigās, izglītojošas un praktiskas
nodarbības vadīs gan paši vecāki, gan
novada speciālisti, kuri dalīsies pieredzē.
Aktīvi darbojas Viļakas novada Vecāku
konsultatīvā padome, kura tika izveidota
projekta laikā, to atzinīgi novērtēja
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LR Saeimas deputāte, Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina
Druviete. I. Druviete izteica atzinīgus vārdus
par padomes idejas realizāciju un solīja
interesēties par tās tālāko darbošanos.
Viņa informēja par Skolas padomes lo
mas palielināšanu izglītības procesa no
drošināšanā un par to, kā šīs normas
nostiprinātas Izglītības likumā. Novadā šo
brīd veidojas arī Jauniešu padome.
Kad uzsākām dalību projektā, likās:
izdarīsim ieplānoto, un viss. Bet nē – tas ir tikai
atspēriena punkts! Esam sapratuši, ka mēs

spējam, ka katrs iesāktais darbs ir turpināms,
tāpēc esam pārliecināti, ka mūsu darbošanās
spars iekvēlinās citus. 2013. gads bija zīmīgs
mūsu pilsētas ļaudīm, pašai pilsētai – tika
svinēta Viļakas kā apdzīvotas vietas 720.
gadadiena. Visus savus centienus projekta
aktivitātēs bijām vērsuši uz to, lai uzmanības
centrā paturētu vissvarīgāko – cilvēkus un
vidi, t.i., vērtības, kas veido mūsu puses
bagātību. Arī nākamie darbi būs vērsti uz šo
nozīmīgo vērtību stiprināšanu un kopšanu. Jo
tikai mēs paši veidojam savu un savu bērnu
nākotni šajā pasaules mīļākajā vietā.
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MĒRĶI

sniegt ilglaicīgu atbalstu
vietējo kopienu
organizācijām, galveno
uzmanību veltot nelielām
lauku kopienām

iesaistot atstumtās
iedzīvotāju grupas un
atsevišķus cilvēkus

sadarbojoties vietējām
biedrībām, grupām un
pašiem vietējiem cilvēkiem

un mobilizējot pašus
kopienu cilvēkus

un sekmējot starppaaudžu
sadarbību

balstoties uz vietējo cilvēku
vajadzībām
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veicināšanas pasākumi
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Izvalta

a
Tirz

ni

Līvā

vietējo kopienu iniciētas darbības,
kas balstās uz specifiskām, katrā
konkrētā vietā noskaidrotām
dažādās
vajadzībām un notiek
Latvijas vietās

17

tīklošanās un
partnerību veidošana

pieredzes apmaiņas braucieni,
kopīgas aktivitātes un pasākumi,
pasniedzēju un lektoru apmaiņa u.c.

3 dienu kapacitātes celšanas seminārs
visu iesaistīto organizāciju pārstāvjiem

noslēguma konference,
kurā piedalās projektu
ieviesēji, vietējo lēmumu
pieņēmēju pārstāvji,
pašvaldību darbinieki,
aktivitāšu dalībnieki un
mērķgrupu pārstāvji
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Projekta dalībnieki
Biedrība “Saulessvece”, Balvu novada Briežuciema pagasts
Biedrība “Iespēju durvis”, Beverīnas novada Trikātas pagasts
Ģimeņu biedrība „Ligzda” , Brocēnu novads
Biedrība „KāpNes”, Gulbenes novada Tirzas pagasts
Biedrība „Sukrums”, Baltinavas novads
Biedrība ,, Atrodi laiku sev’’, Valkas novada Zvārtavas pagasts
Biedrība „Nākotnei”, Dagdas novada Bērziņu pagasts
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, Siguldas novads
Biedrība „Baltā māja”, Līvānu novads
Biedrība „Kodols”, Kazdangas pagasts
Iecavas internātpamatskola, Iecava
Fonds „Skolai pie ezeriņa”, Valmiera
Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība „Dzirnakmens”, Krustpils novada Vīpes pagasts
Biedrība „Saulrozītes”, Riebiņu novada Sīļukalna pagasts
Biedrība „Attīstībai”, Krāslavas novada Izvaltas pagasts
Biedrība „Kurmenes viļņi”, Vecumnieku novada Kurmenes pagasts
Skolēnu vecāku biedrība, Viļakas novads
Vairāk par iniciatīvu un tās dalībniekiem lasiet
http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/eiropas-iedzivotaji-kopienu-labklajibai-2013/
www.grassrootseurope.org
http://grassrootsblog.eu/
www.parmainuskolas.lv
Izglītības attīstības centrs
Dzirnavu iela 34a-8,
Rīga LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

