
Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” 

 

Nr. 11 

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekts Ventspils NEET 

grupas jauniešiem: „Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?” 
Māksliniece Vija Artmane filmā 
“Teātris” teica: “Dzīve ir teātris un 

teātris ir dzīve…”. 

Jaunatne ir katras valsts nākotne 
un tautas cerība. Eiropā jauniešu 
vecums definēts no 13 - 30 ga-
diem.  Palīdzot izaugt, attīstīties 
un nostiprināties jaunatnei – 
mēs palīdzam savai tautai, tā ir 
ilgtermiņa tautsaimniecības 
attīstības veicināšana vistiešā-

kajā nozīmē.  

Latvijā 37,8 tūkst. jauniešu ne-
strādā, nemācās un neapgūst 
arodu, savukārt ikai 8,7 tūkst. 
jauniešu ir reģistrēti kā bezdarb-
nieki, apmēram 29,1 tūkst. jeb 
10% jaunieši nestrādā, nemeklē 
darbu, nemācās un arī neapgūst 
arodu, tā saucamie NEET („Not in 
Education, Employment, or Trai-
ning”), kas ir  viena no prioritāra-
jām jauniešu sociālās iekļaušanas 
grupām. Latvijā jauniešu īpat-
svars iedzīvotāju kopskaitā veido 
12%, nozīmē, ka arī Ventspilī 
dzīvo apmēram 4400 jaunieši  un 
no tiem 10%, - 440 jaunieši  ne-
mācās, nestrādā un neapgūst 
arodu. 

Projekta mērķis: Veicināt 
Ventspils jauniešiem vecumā no 

13.jūnijā no plkt. 12:00 Ģimenes svētki Kuldīgas pilsētas dārzā 
Programmā: 

 Koncerts bērniem; 

 Zīdaiņu ratiņu parāde 

(liekot lietā radošo izdomu, 
humoru un dažādas rokdar-
bu prasmes, izdekorējiet 
mazuļu braucamrīkus un 
saņemiet balvas) 

 Velo-parāde (izdekorējiet 

braucamrīkus par prieku 
sev un citiem); 

 Radošās darbnīcas bēr-

niem un vecākiem; 

 Ģimenes godināšanas pa-

sākums; 

 Vakara koncerts. 

Seko mums! 
www.facebook.com/ 

atvertasdurvis 
www.draugiem.lv/ 

atvertasdurvis 

Tieši TEV 
15 lidz 29 gadiem 6 mēnešu 
laikā aktīvi, radoši un lietderī-
gi pavadīt brīvo laiku, pieda-
loties neformālās izglīitības 
pasākumos, kuros ar inovatī-
vu metodiku tiks sekmēta 
jauniešu līdzdalība savu pro-
blēmu risināšanā, un izpratne 
par demokrātiskiem princi-
piem sabiedrības procesos, 
kā arī apgūti aktiermākslas 
pamati. 

Projektā plānots 6 mēnešu laikā 
12 jauniešiem (kopumā iesaistot  
līdz 35 personām) iesaistīt inova-
tīvos, interaktīvos, lietderīgos, 
radošos, personību izmainošos 
un arī izklaidējošos brīvā laika 
pavadīšanas pasākumos. Projek-
ta galvenie instrumenti būs nefor-
mālā izglītība un kultūra kā per-
sonības izmainošs un attīstošs 
spēks.  

2015.gada 4.maijā 14 ventspilnie-
ki kopā ar Kuldīgas novada jaun-
iešiem nosaktījās Kuldīgas teātra 
"AKA" un Kuldīgas kustību teātra 
"Purple line" izrādi "Sapnis vasa-
ras naktī" (pēc V.Šekspīra lugas 
motīviem) un  tikās ar iestudēju-
ma režisori Ketlīnu Annu Tom-
psoni (Kathleen Ann Thomson) 
(ASV), kura plašāk pastāstīja par 
lugas ieceri un vadīja diskusiju 
par mīlestības un cilvēku attiecī-
bu dažādajiem veidiem.  

Aprīlī sākušies neformālās 

izglītības semināri jauniešiem 
no 15-29 gadiem, kuros jopro-
jām var pieteikties pa tel. 

29575171 vai 26717841. Pare-
dzēta arī kafijas pauze un pus-
dienas dalībniekiem. Ja esi pirm-
skolas vecuma bērniņa tētis vai 
mamma, droši ņem līdzi savu 
bērnu, kuram būs iespēja rotaļā-
ties arī Dienas centra rotaļu ista-
biņā. 
Aktivitātes, kurām var pieteik-
ties: 

 „Iemāci sev mācīties!” -  par 

paātrinātas mācīšanās meto-
dēm iepazīstot sevus resursus 
(vada pedagoģe Lāsma Sanda 
Belova), Lielajā prosp.18-1.  
Nākamā treize- jūnija sākumā; 

"Naudas pavēlnieks"  – kā 

pārvaldīt savu budžetu un ne-
ļaut naudai aizplūst. Noderīgi 
finansu vadības praktiskie prin-
cipi ikdienas dzīvei (Vada lekto-
re Inese Grigoruka), Lielajā 
prosp.18-1. Nākamā tikšanās - 
25.05.2015. plkst. 18:00 

 

Turpmākās projekta aktivitā-
tes:  

Maijā – augustā  2 pašiniciatī-

vas  filmu vakari alternatīvajā 

kinoklubā „ AKA”  par jaunie-
šiem aktuālām tēmām un tema-
tisku „pēcdiskusiju” pie tējas; 

4. un 5.jūnijā -  aktiermākslas 

meistarklases Ventspilī, Loču 
ielā 8 kustību teātra speciālistes 
– praktiķes vadībā.  

Jūlija beigās  Kuldīgas kustību 

teātra izrāde „Sapnis vasaras 
naktī” piesaistos meistarklašu 
dalībniekus – „ teātris no aizkuli-
sēm; 

Jūlijā - 2 dienu  izklaides un 3 

stundu diskusiju pasākums brīvā 
dabā  „jaunietis-jaunietim par 
laulību un veselīgām seksu-
ālām attiecībām” ar speciālistu
-jauniešu iesaistīšanu no organi-
zācijas „Īsta mīlestība gaida”; 

Jūlijā-augustā atbalsta grupas 

tikšanās ar „veiksmīgām ģime-
nēm” , interaktīvas diskusijas; 

Jūlija beigās konference-

diskusiju  jauniešu sociālajiem 
pedagogiem, darbiniekiem, ģi-
meņu speciālistiem par teātra 
lomu sociālo problēmu un pro-
jektā izmatotajām metodēm un 
rezultātiem risināšanā, pie-
saistot konferences vadītāju un 
teātra speciālistu-praktiķi socāla-
jos problēmu risināšnā no Ameri-
kas (Kuldīgas kustību teātra 
„Purple Line” vadītāja). 

Augusta beigās – projekta no-

beiguma pasākums ar  sadarbī-
bas partneru un citu jauniešu 
organizācijas piesaisti. 

Kuldīga, 04.05.2015., izrāde  

„Sapnis vasaras naktī” 

EIROPAS ATBALSTA FONDA 
VISTRŪCĪGĀKĀM PERSONĀM 
ATBALSTA KOMPLEKTI JEB 

„EIROPAKAS” 
VENTSPILĪ, 

Loču ielā 8 

OTRDIENĀS 

CETURDIENĀS 

SESTDIENĀS 

NO PLKST.  

13:00-15:00 

Pakas var saņemt tikai personas 
ar sociālā dienesta izziņu par 
trūcīgās personas statusu vai 
izziņa par ārkārtas vai krīzes 
situāciju.  

 

Maznodrošinātie pakas sa-
ņemt nevar! 

 

Informācija tel. 26717841 vai 
Sociālajā dienestā. 
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Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” dibināta 2004. gadā Ventspilī,  

bet savu darbību Kuldīgā sākusi 2010. gadā.  

Mērķis:  garīgi līdzsvarotas un morālas sabiedrības attīstība, 
pamatojoties uz augstu tikumības standartu ievērošanu un kristīgās morāles vērtībām. 

Plašāka informācija par biedrību un tās darbību www.atvertasdurvis.wix.com/icad 

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” (ICAD) 
sadarbībā ar Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paau-
dze” Ventspils draudzi piesaistot ziedojumus kopš 2010. 
gada Ventspilī un Kuldīgā rīko labdarības projektu, kura 
mērķis ir palīdzēt ekonomiskās grūtībās nonākušajām ģi-
menēm ar bērniem un nepilnām ģimenēm, sniedzot morālu 
un garīgu atbalstu, kā arī regulāri apgādājot ģimenes ar 
pārtikas pakām un mazlietotiem apģērbiem. 

Atbalsta projekts ģimenēm ar bērniem „Gaisma pasaulei” 

 
Higiēnas punkts „Ostgals” Loču iela 8, Ventspils 

Darba laiks:  

Otrdiena, ceturtdiena, 

sestdiena 

12:00—13:00 

Cena (EUR)  

uzrādot trūcīgā, maznodrošinātā 

izziņu, studenta, pensionāra,  

invalīda apliecību 

Cena (EUR) 

Cikls līdz 5 kg* Cikls 5 līdz 7 kg* 
Veļas mazgātuves pakal-

pojumi 
Cikls līdz 5 kg* Cikls 5 līdz 7 kg* 

1.50 2.00 Mazgāšana 2.20 3.00 

2.20 3.00 Mazgāšana+žāvēšana 2,90 4.00 

3.70 5.00 
Mazgāšāna+žāvēšana 

+gludināšana 
4.40 6.00 

* Segām, paklājiem u.c. šāda veida izstrādājumiem cena var atšķirties! 

Pieaugušajiem Bērniem (3-18 g.) Pieaugušajiem Bērniem (3-18 g.) Duša 

(30 min.)  1.20 0.60 1,50 0.75 

Zupas virtuve Ostgalā, 

Loču ielā 8, ventspils 

500 ml biezzupas uz vietas vai 

līdzņemšanai 

EUR 0.75 vai EUR 0.50*  

*trūcīgiem, maznodrošinātiem, 

pensionāriem, 

 studentiem, invalīdiem 

 
Misionāru konference 

„AP pusnakti...” 
(„just about midnight...”) 

 

Aicinām  sievietes un vīriešus ne-
atkarīgi no konfesionālās piederī-
bas uz garīgās attīstības konferen-
ci. 
 

23. un 24.jūnijā, 
Ventspilī, loču ielā 8 

 

23.06.2015. 
11:00-14:30 Seminārs 
14:30-17:30 Seminārs 
18:00-20:30 Dievkalpojums 
20:30-23:00 Lūgšanu vakars 
 
24.06.2015. 
11:00-14:00 Seminārs 
15:00-18:00 Dievkalpojums,  
individuālās aizlūgšanas 

 
Konferenci organizē: 

 „Global Deciples fellowship” ,  

Hjūstona, ASV. Viesi Mērija Sten-
dlija (Mary Standly), Evelīna Oven-
sa (Evelyn Owens) un Veslijs Tar-
pejs (Wesley Tarpley). Mērija un 
Evelīna misijas braucienos apmek-
lē Latviju jau 11 gadu, bet Veslijs 
piro reizi Latviju apmeklēja pagāju-
šajā gadā.  
 
Vairāk informācijas: 
www.atvertasdurvis.wix.com/icad 

Palīdzības saņemšanai nav nepieciešama nekāda vei-

da izziņa. Tās nav “Eiropakas”!  

Pasākuma laikā pusaudži tiek nodarbināti “Pētnieku 

klubā” un pirmsskolas vecuma bērni—rotaļu istabā 

Zvanot 26345209 (Ventspilī); 

29682802 (Kuldīgā) 

Pakas var saņemt iepriekš piesakoties: 

Projekta pasākumi notiek 

Katru otro svētdienu 

 pl. 11:00– 13:00 

VENTSPILĪ, Loču ielā 8.  

(bijušajā zivju kombināta klubā) 

 

KULDĪGĀ, Liepājas ielā 14.  

(2.stāvā, virs veikala “Euroskor”) 

 
Vairāk informācijas 

www.atvertasdurvis.wix.com/icad 

Aizpildot anketu www.atvertasdurvis.wix.com/icad  

(lapas labajā malā spiežot „Pārtikas pakas”) 

 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas klubs “Pētnieki” 
Klubs darbojas Ventspilī un Kuldīgā  jau vairākus gadus   
projekta “Vislielākā dāvana” ietvaros. “ Pētnieku”  kluba mērķis ir iepazīstināt bērnus vecumā 
no 5 līdz 14 gadiem ar kristīgo pasaules skatījumu tiem interesantā un saprotamā veidā, izmantojot 
krāsainus mācību līdzekļus, dziedot  dziesmas, dejojot un spēlējot spēles. Nodarbību ilgums viena 
līdz pusotra stundas. 

VENTSPILĪ 

Nodarbības notiek katru 
otro svētdienu,  

pl. 11:00 , 
 Loču ielā 8 

(pie t/n/ „Jūras vārti”). 
Informācija 29673164. 

KULDĪGĀ 

Nodarbības notiek  katru 
otro sestdienu,  

pl. 11:00 , 
 Liepājas ielā 14 , 2. stāvā  

(virs veikala Eiroskor).  
Informācija 29914923. „Mūsu nākotne—mūsu bērnos” 


