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Projekta "Kopā tālāk" (Forward Together) apraksts

Ierosinātāja nosaukums Valmieras bibliotēka

Projekta iesniedzējs Vadošais partneris Kārdlas pilsētas bibliotēka (Igaunija, Hijumā)

Finansēšanas avots Eiropas Komisijas programma ERASMUS+ KA210-ADU, 2022, 
pieaugušo izglītība

Projekta indikatīvais 
īstenošanas termiņš

2023.gada 1.janvāris - 2025.gada 1.janvāris

Projekta kopējās 
izmaksas

EUR 15000

Projekta ārējais 
līdzfinansējums

EUR 15000

Pašvaldības 
līdzfinansējums

EUR 0

Kopsavilkums par 
projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 
(aktivitātēm) un 
sasniedzamajiem 
rezultātiem

Galvenās prioritātes : pieaugušo neformālajā izglītībā iesaistīto 
darbinieku kompetenču pilnveidošana un apmācības iespēju 
pieejamības uzlabošana pieaugušajiem. Starpkultūru, paaudžu un 
sociālās nevienlīdzības mazinošs dialogs. Jaunas pieredzes 
apkopošana un starpdisciplinārā sadarbība. Bibliotēkām savās 
nākotnes vīzijās ir jāņem vērā mainīgās pasaules izaicinājumi. 
Bibliotēka ir kopienas centrs, kur satiekas dažādu tautību un kultūru 
cilvēki. Jaunā realitāte izvirza jaunas prasības bibliotēkas 
darbiniekiem. Igaunijai un Latvijai nav lielas pieredzes ar kara 
bēgļiem vai imigrantiem. Tomēr Somijai un Dānijai ir ļoti dažāda 
pieredze. Svarīga ir bibliotēku sociālā misija:  uzturēt saliedētību 
sabiedrībā, līdztiesības perspektīvu (tai skaitā imigrantiem), dot un 
radīt labas un ilgtspējīgas dzīves iespējas. Projekta mērķis ir iegūt un
pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar kara 
bēgļiem, ko viņiem mācīt un kā to darīt. Šis darbs tiks veikts projekta 
ietvaros organizētajos semināros un darbnīcās. Projekta uzdevums ir
apmācīt vispārējo pakalpojumu sniedzējus (bibliotekārus, 
pašvaldības iestādēs strādājošos speciālistus, NVO pārstāvjus)- 
krīzes situāciju risināšanā iesaistītos speciālistus, brīvprātīgos. 
Iegūtās zināšanas būs noderīgas, lai dotu spēku un iedvesmu 
cilvēkiem, kuri strādā ar neaizsargātām personām. Projektā 
stiprināsim tos, kuri strādā ar cilvēkiem krīzes situācijās, veidojot 
pleca sajūtu, veidojot atbalsta loku un radot pozitīvu pieredzi kā 
lādiņš smagajā ikdienas darbā. Tiks izveidots atbalsta loks, pulcējot 
domubiedrus, iepazīstot cilvēkus un organizācijas, kas piedāvā 
pakalpojumus cilvēkiem krīzes situācijās. Iecerētas kopīgas 
starptautiskas tikšanās-  semināri bibliotekāru apmācībai un 
pieredzes apmaiņai. 2023.gadā Latvijā starptautiskais seminārs 
bibliotekāriem un sadarbības partneriem iecerēts oktobrī. Tēma: “ 
Sarunāšanās māksla” 2024.gadā Latvijā starptautiskais seminārs  
bibliotekāriem un sadarbības partneriem iecerēts septembrī. Tēma: 
“Stāstīšanas māksla teorijā un praksē”. Vietējās aktivitātes:  
darbnīcas un  izbraukuma pasākumi  2023. un 2024.gadā:  Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklējums. Mērķis-  lai nokļūtu 
iepriekšējo gadsimtu Latvijā un iepazītos ar tās vēsturi.  Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja apmeklējums un ekskursija Vecrīgā.  



Kultūra ir nozīmīga integrācijas veicināšanā – ar tās palīdzību 
sabiedrību var veidot iecietīgāku pret dažādo un radīt piederības 
sajūtu. Izbraukuma pasākumu mērķis:  Iepazīstināt ar Latvijas kultūru
un vēsturi.  Radošas keramikas darbnīca Vaidavā-   iedvesmai un 
pašizpausmei, jo  darbs ar mālu piedāvā plašas iespējas neverbālai 
komunikācijai, palīdz izpaust emocijas, atbrīvoties no emocionālās 
spriedzes.  “Tava personīgā darba studija” Valmieras Attīstības 
aģentūras koprades darbnīca DARE. Šeit tiksies līdzīgi domājoši 
cilvēki un kopīgi piedalīsies radošā darbnīcā.   Darbnīcas un stāstu 
vakari Labdarības zupas virtuvē: borščs un latviešu plātsmaizes 
gatavošana. Baudīt to, kas ir pagatavots ietver arī stāstījumu par 
receptēm, ģimenes tradīcijām un svētku svinēšanu.

Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

2023.gada 13.janvārī
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