
Volunteer's
discovery

0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 .  -  3 1 . 0 7 . 2 0 1 9 .

J Ē K A B P I L S ,  L A T V I J A

Atklā j  sev i ,  esot br īvprā t īgais!

E R A S M U S +  

E I R O P A S  B R ĪV P RĀT ĪGĀ  D A R B A

P R O J E K T S

 



Projekta vadītāja par savu pieredzi

Par projektu

Mentori un nosūtošie partneri

Spilgtākās aktivitātes

Brīvprātīgie par savu pieredzi:

Šajā 
projekta grāmatiņā

Tu atradīsi:

2

3

4

5-6

7-14

Firuza, Azerbaidžāna

Julien, Francija

Hasmik, Armēnija

Ani, Armēnija

Marion, Austrija

Indre, Lietuva

Marta, Polija

8

9

10

11

12

13

14

Izdevējs
© Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs", 2019
Makets un Teksta rediģēšana - Evelīna Elksnīte

Visas tiesības tiek saglabātas.
Nevienu šī izdevuma daļu nav atļauts atkārtoti izdot
vai pārveidot bez izdevēja atļaujas.



Krāšņa kultūru apmaiņa, kas ietvēra ne vien

katras kultūras labāko pušu iepazīšanu, bet arī

kultūru sadursmes, kas padarīja mūsu kultūru

apzināšanos īpaši spēcīgu un daudz

noderīgāku, nekā tad, ja to pašu būtu

mēģinājuši apgūt skolā. Mēs visi apguvām

neskaitāmas praktiskas iemaņas, mācījāmies

komunikāciju un to, cik dažāda tā var būt

atkarībā no situācijas, mēs visi paaugstinājām

savas spējas uz pacietību un empātiju,

atklājām daudz jauna sevī, paspilgtinājām

savas stiprās puses un iedrošinājām viens otru

strādāt pie vājajām. Un mums tas viss izdevās,

kamēr veicām darbu sabiedrības labā. Pasaulē

nav tādu divu cilvēku, starp kuriem nepastāv

iespēja kādreiz nesaprasties. Bet ir tikai daži,

kuri izvēlēsies neaiziet, kuri izvēlēsies palikt ar

tevi kopā gan labos, gan grūtos brīžos. Tos

dažus tu sauc par ĢIMENI. Šim projektam

izdevās radīt jaunu ģimeni, "Volunteer's

discovery" ģimeni, un es patiesi ticu, ka

pieredze, kuru šīs ģimenes locekļi un šī mazā

grāmatiņa nesīs pasaulē, būs iedvesma tapt

jaunām brīvprātības ģimenēm. 

Projekta vadītāja
un aktivitāšu
koordinatore
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Evelīna
Elksnīte

Mans Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) stāsts

sākās 2017.gada pavasarī, kad pirmo reizi

dzīvē iepazinos ar nevalstisko sektoru,

kļuvu par brīvprātīgo un sāku strādāt ar EBD

brīvprātīgajiem no Ukrainas biedrībā

"Jēkabpils NVO resursu centrs". Tolaik tas

man nozīmēja ļoti daudz, jo pēc studiju

pamešanas darbs biedrībā man ļāva justies

noderīgai.

Uz šī papīra gabaliņa pavisam noteikti nav

pietiekami daudz vietas, lai pilnīgi

paskaidrotu, ko šis 19 mēnešus ilgais

projekts "Volunteer's discovery" nozīmēja

brīvprātīgajiem, vietējai sabiedrībai Jēkabpilī

un citviet Latvijā, biedrībām un vietējo

iedzīvotāju grupām ārzemēs, kuras dzirdēs

par mūsu projekta pieredzi. Taču es varu

apliecināt, ka šis projekts sevī noteikti

iemiesoja visu, par ko ir EBD.

Es domāju, ka manis pašas neordinārā

dzīves ceļa izvēle ļāva man būt empātiskai

ar Eiropas brīvprātīgajiem un izprast viņu

izvēli atvēlēt savu laiku strādāšanai

ārzemēs cēla mērķa sasniegšanai. Pēc šīs

brīvprātīgās pieredzes darbā ar ukraiņu

brīvprātīgajiem biedrība piedāvāja man

turpināt darbu ar Eiropas brīvprātīgajiem

nākošajā EBD projektā kā projekta

koordinatoram un vēlāk pārņēmu arī

projekta vadītāja pienākumus. 
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Projekta Num
urs: 2017-3-LV02-KA105-001950

Erasmus+ Eiropas
Brīvprātīgā darba projekts
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Volunteer's
discovery
Projekta "Volunteer's discovery"

mērķis bija vairot Eiropas Brīvprātīgā

darba (EBD) popularitāti,

atpazīstamību, pieredzi un iespējas

starp Eiropas un vietējiem

jauniešiem, lai stiprinātu jauniešu

neformālo izglītību, kas attīstītu

kompetenču un prasmju apguvi;

attīstīt sadarbību starp Jēkabpils

pilsētas un novada nevalstiskajām

organizācijām EBD projektu

realizēšanā, tādējādi bagātinot

sabiedriskos procesus ar 

Koordinējošā organizācija:

Jēkabpils NVO resursu centrs

Rodacy Jēkabpils NVO resursu centrs Ūsiņš

Firuza no Azerbaidžānas

Uz 2 pilniem mēnešiem

Ani no Armēnijas

Uz 12 mēnešiem

Julien no Francijas

Uz 12 mēnešiem

Hasmik no Armēnijas

Uz 12 mēnešiem
Marion no Austrijas

Uz 9 pilniem mēnešiem

Indre no Lietuvas

Uz 4 mēnešiem

Marta no Polijas

Uz 6 mēnešiem

Uzņemošās organizācijas Latvijā

Uzņemtie brīvprātīgie

multikulturālas vides klātesamību

un aicinot jauniešus tajos piedalīties.

19 mēnešu laikā septiņi brīvprātīgie no 6

dažādām valstīm tika uzņemti 3 dažādās

biedrībās Latvijā un ar dažādu aktivitāšu

īstenošanu, tuvojās projekta mērķu

sasniegšanai, kā arī apguva jaunas vai

uzlaboja savas jau esošās kompetences.

Šis bija trešais biedrības "Jēkabpils NVO

resursu centrs" īstenotais EBD projekts.

Projektu 2017.gadā rakstīja tā laika

biedrības valdes priekšsēdētāja Agita

Pleiko.



Mūsu
pozitīvie
mentori
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Mūsu
mīļās

Nosūtošās
organizācijas

Maira Tropa
Mentors

Hasmik

Ieva Bagātā
Mentors

Indre & Marta

Ilvija Voiciša
Mentors

Julien

Santa Kūlīte
Mentors

Marion

Ieva Druveniece
Mentors

Firuza un Ani

Elīza Lenša
Mentors

Marion

Bridge to the Future

Gendže, Azerbaidžāna

Nosūtītais: Firuza

Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa
Przedsiebiorczego
Wola, Polija

Nosūtītais: Marta
VsI Telsiu jaunimo centras
Telši, Lietuva

Nosūtītais: Indre

Verein4YOUgend
Linca, Austrija

Nosūtītais: Marion

Future in Our Hands
Abovjana, Armēnija

Nosūtītie: Hasmik & Ani

CONCORDIA
Liona, Francija

Nosūtītais: Julien
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ARMĒŅU

VIRTUVE

AZERBAIDŽĀNASVIRTUVE

FRANČU
VALODA

KRIEVU
VALODA

ANGĻU
VALODA

POĻU
VALODA

VĀCU

VALODA

"DARI

PATS"

KLUBIŅŠ

FILMU

KLUBS

ARMĒNIJAS

GRĀMATU

DIENA

LATVIJAS

SIMTGADE

PASĀKUMI
CITĀS

PILSĒTĀS FOTO

IZSTĀDE

SPORTA

AKTIVITĀTES

SENIORIEM



AKTIVITĀTES
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MŪZIKAS

IMPROVIZĀCIJAS
CREPES

PANKŪKU

MEISTARKLASE

INTERNACIONĀLA

KULTŪRU

APMAIŅA

JĒKABPILS

PILSĒTAS

SVĒTKI

DIENAS
CENTRA

KONCERTI

VASARAS

NOMETNES

BĒRNIEM UN

JAUNIEŠIEM

VIDEO PAR

JĒKABPILI,

RODACY UN

EBD

SKOLU

APM
EKLĒJUM

I

SADARBĪBA AR
PAŠVALDĪBU

POĻUMUZIKĀLAISPIKNIKS

TRADICIONĀLĀSDZIESMAS UNDEJASVIDES
UZLABOJUMI



KO VIŅI ATKLĀJA?

MŪSU
BRĪNIŠĶĪGIE
BRĪVPRĀTĪGIE
UN VIŅU
PĀRDOMAS
PAR PROJEKTU
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No: Baku, Azerbaidžāna

Dzimusi 1994.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

01/04/2018 - 11/06/2018

Uzņemošā organizācija:

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Firuza Gadirli
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Julien Samir
Benzina
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No: Liona, Francija

Dzimis 1992.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

15/04/2018 - 14/04/2019

Uzņemošā organizācija:

Ūsiņš

"Eiropas Brīvprātīgais
darbs ir par jaunu cilvēkusastapšanu, pašanalīzi unjaunām iespējām."

"Visvairāk lepojos ar Crepes

pankūku meistarklasi, jo tā

bija iespēja dalīties ar franču

kultūru, ieraudzīt līdzības un

bagātīgās atšķirības starp

kultūrām.""Es domāju, ka mūsu valodunodarbības bija tās, kas uzvietējiem iedzīvotājiem atstājavislielāko ietekmi, un ka mēsiedrošinājām Jēkabpilsiedzīvotājus vairāk ceļot, būtatvērtākiem pasaulei vai vienkāršidevām jaunu aizraušanos."
"Es atklāju, ka man patīk brīvs dzīvesveids un ka

strādāšana no deviņiem līdz pieciem darbā bez

pievienotās vērtības tikai peļņas gūšanai man nederētu.

Man ir jādara kas tāds, kam ir Mērķis, tā ir svētība un

lāsts vienlaikus. Taču brīvprātības pasaulē ir daudz šādu

cilvēku un, satiekot līdzīgi domājošus cilvēkus, man

izdevās saprast, ka šis ir tas, ko vēlos. Daudzi mūsu

paaudzes cilvēki ir šādi domājoši."



Hasmik
Petrosyan
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No: Erevāna, Armēnija

Dzimusi 1992.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

25/04/2018 - 24/04/2019

Uzņemošā organizācija:

Ūsiņš
"Tas, ko neaizmirsīšu pēc projektā

pavadītā laika, ir apbrīnojamā daba un

krāšņie meži, m
ani latviešu draugi no

NVO sektora, brīvprātīgie no vietām

visapkārt pasaulei un ķiploku maize."

"Latvija ir tik tuvu un tomēr

tik tālu no manas sirds un

dvēseles. Jaukākās ainavas,

pārsteidzošākās jūrmalas,

jauki un pieklājīgi cilvēki un

droša, mierpilna vieta."

"Es izbaudīju skatīšanos uz zirgiem,

strādāšanu ar bērniem un roku darinājumu

meistarklašu vadīšanu organizācijā."

"Dzīve ir pārāk īsa, lai
atļautos sarežģīt

lietas,tāpēc izmanto
iespēju un dodies

EBD!"
"Šī man pilnīgi noteikti bija lieiska dzīves pieredze un es kļuvu

patstāvīgāka, pārliecinātāka, nobriedušāka un organizētāka laika

plānošanas ziņā. Pat tumšākajās un grūtākajās dienās tur es atradu tik

daudz apbrīnojamu lietu. Es sapratu, ka nekas nenotiek tāpat vien,

viss notiek ar iemeslu. Vienkārši esi tu pats un sniedz citiem savu

mīlestību."



Ani Davtyan
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No: Erevāna, Armēnija

Dzimusi 1995.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

01/05/2018 - 30/04/2019

Uzņemošā organizācija:

Jēkabpils NVO resursu centrs
"Tas, ko es savā darbā izbaudījuvisvairāk, bija fakts, ka organizācijā bijaatvērta attieksme pieņemt ierosinājumusun kopīgi visu apspriest pirms jaunupasākumu veidošanas."

"Es atklāju, kas ir galvenās lietas, par kurāmlatvieši ir ieinteresēti, kad apkārtnē notiek kādspasākums. Viņiem patīk būt sportiski aktīviem,daudz ēst visu pasākumu laikā, mēģināt iemācītiesjaunas valodas vai rokdarbus."

"Protams, šī

gada laikā

man bija

daudz laika

domāt par

sevi un savu

nākotni. Es

plānoju

turpināt

strādāt

savā

organizācijā

Armēnijā,

kļūt par

apmācītāju

vai varbūt

par mentoru,

lai mani arī

turpmāk

ieskautu

brīvprātīgie."

"No projektā pavadītā laika es
nekad neaizmirsīšu cilvēkus,
kurus tur satiku un ar kuriem kopā
dzīvoju.  Jēkabpils man ir kā
otrās mājas un man patiktu tur
atgriezties. Latvija ir valsts, kurā
es citiem ieteiktu izvēlēties savu
EBD projektu.



Marion
Lichtenberger
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"Tā daļa no mana
darba, ko izbaudīju

visvairāk, bija
vingrošana ar

senioriem, jo viņi
vienmēr šķita ļoti

pateicīgi par to, ka
kāds ar viņiem to dara,

turklāt, es izbaudīju arī
pašus vingrojumus."

No: Linca, Austrija

Dzimusi 1999.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

27/07/2018 - 17/05/2019

Uzņemošā organizācija:

Jēkabpils NVO resursu centrs

"Es atklāju, ka

nav nozīmes, kur

tu esi, pats

svarīgākais

vienmēr ir cilvēki,

ar kuriem pavadi

laiku."

"Mans

lielākais

ieguvums

no projekta

bija laiks,

kurā

pārdomāt

sevi, un

atklājums

par to, ko

gribu

darīt

nākotnē,

kas ir

studēt

psiholoģiju."



Indrė
Sabaliauskaitė
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No: Skoda, Lietuva

Dzimusi 1999.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

01/10/2018 - 31/01/2019

Uzņemošā organizācija:

Rodacy
"Eiropas Brīvprātīgais
darbs ir lieliska iespēja
izaicināt sevi un atklāt 
 daudz vairāk, nekā mums
māca skolās un
universitātēs."

"Tas, ko es atklāju, ir tas, ka

jebkāda veida palīdzība ir

noderīga. Tas, ka dod vairāk,

nekā saņem, bagātina tavu

dvēseli."

"Jēkabpils ir droša un klusa vieta

dzīvošanai. Tās daba ir satriecoša. Tu

iemīlēsies Mežaparkā un attapsies

nespējot neiziet pastaigā gar Daugavas

upi."



Marta Magdalena
Boczoń 
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"No projektā pavadītālaika es nekadneaizmirsīšu tās lietas,ko šeit darīju pirmo reizidzīvē un turpināju darīt
pēc tam."

No: Tihi, Polija

Dzimusi 1996.gadā

Brīvprātīgā darba ilgums:

01/02/2019 - 31/07/2019

Uzņemošā organizācija:

Rodacy

"Brīvprātība pati par sevi māca

tev empātiju. Strādāšana

ārzemēs liek tev pamest tavu

komforta zonu un tas noved pie

personīgās izaugsmes. Tu vari

izpētīt un atklāt pasauli, kas tevi

NOTEIKTI pārsteigs ne vienu reizi

vien."

"Esmu augusi. Esmu izmainījusies. Es vēlos

vairāk. Esmu gatava kam vairāk. Šis

projekts bija traks, iedvesmojošs,

kaitinošs, skumjš, nomākts, skaists,

izaicinošs - tas bija perfekts. Mans

ceļojums/ pieredze šeit bija... nu, IR lielākais

ieguvums. Ne tikai man, bet arī tiem, ar

kuriem strādāju, iedvesmoju, izaicināju vai

kaitināju. Mēs mācījāmies viens no otra -

katru dienu!"

"Esmu pateicīga gan par labākajiem, gan par

sliktākajiem brīžiem. Esmu priecīga, ka es piedzīvoju

Latviju. Es neko nemainītu. Tas bija apbrīnojami tā

vienkāršībā un sarežģītībā. "



 

P R O J E K T U

" V O L U N T E E R ' S  D I S C O V E R Y "
K O O R D I NĒ J A  B I E D R ĪB A

" JĒK A B P I L S  N V O  R E S U R S U  C E N T R S "

SAZINIES AR MUMS - UZZINI VAIRĀK,

KĻŪSTI PAR PARTNERI VAI BRĪVRPĀTĪGO!

PROJEKTU “VOLUNTEER’S DISCOVERY” FINANSĒ EIROPAS KOMISIJAS PROGRAMMAS

“ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ" IETVAROS, LĪDZFINANSĒ JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA.

PROJEKTU KOORDINĒ BIEDRĪBA “JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS”, UZŅEMOŠIE PARTNERI

LATVIJĀ IR BIEDRĪBAS “ŪSIŅŠ” UN “RODACY”. PAR ŠĪS PUBLIKĀCIJAS SATURU ATBILD TIKAI

IZDEVĒJS UN EIROPAS KOMISIJU NEVAR SAUKT PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDAS SATUROŠĀS

INFORMĀCIJAS IESPĒJAMO IZMANTOŠANU. 

 

@JekabpilsNVOcentrs

 

@jekabpilsnvo

 

www.jekabpilsnvo.lv

 

+371 28395188

 

nvoresursi@inbox.lv


