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Iveta Ķelle par 2014. gadu 
2014 gads ir bijis bagāts - domāšanu un pārdomas rosinošs. 
Vispirms vēlos pateikt milzu paldies gan padomei, gan „Papardes 
zieds” darbiniekiem, jo, samazinoties finansējumam, mēs esam 
spējuši saglabāt savu eksperta lomu sabiedrībā, esam spējuši 
jau trešo gadu pretimstāties daudz labāk apmaksātajām 
organizācijām, kuru mērķis ir ierobežot bērnu un jaunu cilvēku 
tiesības uz zināšanām un informāciju seksuālās un reproduktīvās 

veselības jomā, kā arī ierobežot un apšaubīt sievietes prāta spējas, pašai lemjot par 
savu dzīvi neplānotas un negribētas grūtniecības gadījumā. 
Gada laikā mēs kopā ar ekspertiem esam diskutējuši par daudz un dažādām pārdomas 
rosinošām tēmām, kas saistītas ar seksualitāti, esam organizējuši neskaitāmas preses 
konferences, lai ar mediju starpniecību sniegtu sabiedrībai pierādījumos un saprātā 
balstītu informāciju. 
Tādēļ neklātienē īpašs paldies arī Latvijas žurnālistiem - pateicoties viņiem, mūs 
uzklausa un sabiedrībai ir iespēja domāt līdzi un zināt gan par vēlmi „aizliegt skolās 
seksualizēt bērnus”, gan piespiest sievietes obligātā kārtā doties pie krīžu 
konsultantiem, ja pieņemts lēmums pārtraukt grūtniecību. 
Pagājušais gads arī parādīja, ka spēks ir kopībā - koalīcijas pārstāvju spēja atsaukties, 
īsā laikā mobilizēties un būt klāt vietā, kur tiek lemts par mūsu likteņiem – Saeimā. 
Paldies koalīcijas organizācijām un cilvēkiem, kuri atrod spēku un enerģiju ilgstoši 
piedalīties. 
2014. gads ir iezīmējis jaunu „Papardes zieds” sadarbības partneri, ļoti nozīmīgu, 
pretrunīgu un ietekmējošu, proti, vecākus. Pateicoties sadarbībai ar biedrību Latvijas 
Vecāku forums, esam uzsākuši sarunas, iepazīšanos un domapmaiņu ar vecākiem, arī 
ārpus Rīgas. Īsti laikā un vietā nāca iespēja piedalīties vecākiem domātā projektā ASK, 
kura laikā 2015. gadā izstrādāsim mācību materiālus vecākiem par to, kā runāt un 
saprast savus bērnus seksualitātes jautājumos. 
2014. gadā tika pieņemts lēmums mainīt jauniešu grupas darbības formu - ļaut pašiem 
jauniešiem, studentiem izdomāt, darboties un būt bez apmaksāta jauniešu 
koordinatora. Pilnīgi iespējams, ka karstā e-pasta pakalpojumi drīzumā būs pagātnes 
stāsts, jo bez milzu investīcijām un reformēšanas mūsu karstais e-pasts nav 
konkurētspējīgs ar esošajām interneta vietnēm, kur jaunieši uzzina atbildes uz 
jautājumiem par seksuālo un reproduktīvo veselību. 
Nozīmīgi pagājušā gadā bija projekti, kuros mēs uzrunājām speciālistus, kuri strādā ar 
cilvēkiem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Pateicoties šiem projektiem, Latvijas 
speciālisti varēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz vairākām Eiropas 
valstīm. Esam cerību pilni, ka mūsu iesāktā sadarbība ar LR Labklājības ministriju 
varētu nest augļus un seksualitātes tēmai tiktu noņemts tabu statuss attiecībā uz 
personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
Pirmo reizi organizācijas vēsturē esam sadarbojušies ar reliģisku organizāciju 
„Jaunatne ar misiju”, lai varētu veiksmīgāk sasniegt prostitūcijā iesaistītās sievietes, 
kuras vienlaicīgi lieto narkotikas un ir mātes. Diemžēl, kā jau ierasts Latvijā, 
jaunizveidoto iniciatīvu – zema sliekšņa centrs, kas nodrošināja gan sociālās, gan 
medicīniskās palīdzības saņemšanu, pēc projekta ne pašvaldība, ne valsts nepārņēma. 
Cerēsim, ka būs nākamais Eiropas Kopienas finansētais projekts, kura laikā varēsim 
turpināt iesākto. 
Gan skolotājiem gan jauniešiem mēs joprojām esam būtisks palīgs un atbalsts 
seksualitātes un veselības tēmās, ko apliecina gan izglītoto skolotāju skaits, gan 
jauniešu skaits, kuri piedalījušies mūsu speciālistu un jauniešu vadītajās nodarbībās. 
Nākamajā gadā gribu novēlēt organizācijai viedumu, gudrību, izturību, kas ļautu šajos 
pārmaiņu vējos ne tikai izdzīvot, bet arī uzplaukt! Paldies visiem!!! 
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„Balonpasts”, 14.02.2014.  
 

Vienaudžu izglītotāju 
apmācība 
 

 Neformālās izglītības nodarbības jauniešiem 

 
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. decembris  
 
Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvu informāciju par seksuālās un 
reproduktīvās veselības jautājumiem. 
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  

- Vienaudžu izglītotāju apmācība. 
Gada sākumā no 10. – 12. janvārim un no 17. - 19. 
janvārim notika vienaudžu izglītotāju apmācība viesu 
namā „Ide”, kurā piedalījās 12 jaunieši no latviešu un 
krievu plūsmas skolām. Jauniešu apmācību vadīja 
„Papardes zieds” jauniešu speciālisti, kā arī piedalījās 
organizācijas brīvprātīgie. Sešās dienās jaunieši 
padziļināti apguva tādas tēmas kā pubertāte, 
attiecības, seksualitāte, lēmuma pieņemšana, 
kontracepcija, seksuāli transmisīvās infekcijas un 
neformālās izglītības metodes. Pēc apmācībām 
jauniešu zināšanas tika pārbaudītas, liekot viņiem 
sagatavot neformālās izglītības nodarbību un izpildīt 
testu ar 80 jautājumiem par iepriekš minētajām 
tēmām. Apmācībā piedalījās un sertifikātus ieguva 12 
jaunieši.     
 

- Akcija „Balonpasts”. 
Kā jau katru gadu 14. februārī notika 
„Balonpasts”. Pasākums notika Līvu 
laukumā un to sagatavoja „Papardes 
zieds” brīvprātīgie. Visu mīlētāju dienā 
„Papardes zieds” brīvprātīgie aicināja 
garāmgājējus neaizmirst sev mīļos 
cilvēkus, pasakot, cik dārgi viņi ir, un 
darīt to tieši Valentīndienā. 
Garāmgājējiem bija iespēja uzrakstīt 
vēstuli uz mūsu sagatavotas kartiņas un 

nosūtīt to adresātam, izmantojot balonu, kas pildīts ar hēliju.  
 

- Veselības diena Jelgavā. 
Maijā „Papardes zieds” brīvprātīgie piedalījās Jelgavas sociālo lietu pārvaldes 
rīkotajā Jelgavas veselības dienā. Brīvprātīgie, izmantojot „alkobrilles”, aicināja 
garāmgājējus veikt šķēršļu joslas uzdevumus un stāstīja cilvēkiem par ģimenes 
plānošanas nozīmīgumu un kļūdām, kuras cilvēki pieļauj. Pasākumā tika 
iesaistīti aptuveni 100 dažāda vecuma un dzimuma cilvēki. 
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Neformālās izglītības nodarbība Jelgavā 
 

Neformālās izglītības nodarbība Jelgavā 
 

- Neformālās izglītības nodarbības jauniešiem. 
Nereti skolotāji nejūtas pārliecināti, lai 
ar skolēniem runātu par seksuālās un 
reproduktīvās veselības tēmām. Tādēļ 
„Papardes zieds” brīvprātīgie vai 
speciālisti tiek aicināti uz skolām vadīt 
nodarbības par veselības 
jautājumiem. Nodarbības paredzētas 
7. -12. klašu jauniešiem un tās noris, 
izmantojot grupu darbu, individuālo 
darbu, lomu spēles un diskusijas 

neformāla gaisotnē.  
 
Nodarbību tēmas: 

 Es neesmu bērns! (Pubertāte) [7.kl.] 
 Par Tevi, viņu un „tauriņiem”. (Attiecības) [7.-12.kl.] 
 Vīrietis/sieviete - vai tam ir nozīme? (Seksualitāte) [7.-12.kl.] 
 Vai es esmu TAM gatavs/a? (Lēmums) [8.-12.kl.] 
 Kontracepcija. [9.-12.kl.] 
 Drošs sekss. [9.-12.kl.] 
 Atkarības. [7.-12.kl.] 
 Sekstings un drošs internets. [8.-12.kl.] 

 
2014. gadā novadītas 108 nodarbības, kurās piedalījies 1801 jaunietis. 
 

 
 
  

Nodarbības Meitenes Zēni Kopā 
Nod. 
skaits 

Pubertāte 325 466 791 49 
Attiecības 74 86 160 12 
Lēmums 240 240 480 23 
Kontracepcija 45 45 90 4 
Seksualitāte 91 79 170 12 
STI 36 34 70 4 
Atkarības 18 7 25 2 
Sekstings 10 5 15 2 

  Kopā: 839 962 1801 108 
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Projekta vadītājs Gatis PAVĀRS: 
Īpašs paldies jāsaka pedagogiem, kuri saprot seksuālās un reproduktīvās 
veselības nozīmību jauniešu attīstībā un ir gana aktīvi, lai ieguldītu savas 
pūles un noorganizētu neformālās izglītības nodarbības savā skolā. 
 

Plānotās aktivitātes 2015. gadā:  
2015. gadā plānots novadīt vairāk nodarbību un sasniegt lielāku izglītoto skaitu.  

 
 
Projektu daļēji finansēja: Starptautiskā Ģimenes 
plānošanas federācija  
 
 

Vienaudžu izglītotāju apmācību 2014. gadā finansēja Foundation Open 
Society Institute (FOSI) 
 

 
Projektu atbalstīja:  
Paldies uzņēmumam AGA, kas gadu no gada ziedo hēlija gāzi, kas 
ļauj „Papardes zieds” brīvprātīgajiem īstenot akciju „Balonpasts”. 
 

 
 
Par nodarbībām maksā to pasūtītājs – vairumā gadījumu skolas. 2014. gadā 
maksa par nodarbībām bija 25 EUR, ja nodarbība notiek skolā un 15 EUR, ja - 
„Papardes zieds” telpās. 
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Starptautiskās Ģimenes Plānošanas federācijas (IPPF)  
atbalstītie projekti  
 
Kā katru gadu, arī 2014. gadā „Papardes zieds” cieši sadarbojās ar 
Starptautisko Ģimenes plānošanas federāciju (IPPF), gan piedaloties ikgadējās 
sanāksmēs un pasākumos, gan īstenojot IPPF finansētus projektus.  
Arī 2014. gadā IPPF sniedza finansējumu „Papardes zieds” pamatdarbības 
nodrošināšanai, kas daļēji tika izmantots organizācijas telpu iegādes aizdevuma 
segšanai un daļēji sedza „Papardes zieds” karstā pasta nodrošināšanas 
izdevumus. 
 
Karstais pasts 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. decembris 
 
2014. gadā atbildēti 167 jauniešu e-pasti. Jautājumus uzdeva 33 vīrieši un 134 
sievietes. 
 
Pēdējos gados samazinājies „karsto” jautājumu skaits, jo pietiekami daudz un 
skaidru atbilžu atrodamas arī internetā. Piemēram, sievietes par dažādiem 
reproduktīvajiem, dzimumdzīves, kontracepcijas jautājumiem apspriežas tādos 
forumos kā cosmo.lv, atceries.lv vai calis.lv, kur ir arī aktīvas lietotājas, kas 
regulāri un plaši apspriež šādus jautājumus. Joprojām vispopulārākais 
jautājums ir “Vai var iestāties grūtniecība, ja...”, kam seko konkrēts situācijas 
apraksts, kā noticis dzimumakts, ko partneris darījis, kur pieskāries, un bažas 
par to, vai šajā situācijā var iestāties (nevēlama) grūtniecība, un kā rīkoties 
tālāk. Aktuāli ir arī attiecību jautājumi, jautājumi par hormonālo kontracepciju, 
īpaši dažādiem stereotipiem (svara pieaugums, efektivitāte, piemērotība 
attiecīgajai meitenei), mēnešreižu problēmas (kavējas, neregulāras, pārāk 
sāpīgas, vēl nav sākušās). Sievietes raksta vairāk nekā vīrieši, taču vīrieši 
visbiežāk uzdod jautājumus par dzimumlocekli, uztraucoties par tā izmēru, 
formu, funkcionalitāti, kādām STI pazīmēm. 
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Deputāti Arvils Ašeradens, Lolita Čigāne, Ilze Viņķele, 
Daina Kazāka, 13.05.2014. 

Vision 2020 – Day of Action 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. aprīlis – 2014. gada 31. maijs 
 
Projekta mērķis ir veicināt visu partiju deputātu  izpratni par seksuālās un 
reproduktīvās veselības nozīmi attīstības sadarbības jautājumu risināšanā. 
 
Projekta aktivitātes:  
13. maijā pēc IPPF izstrādātām 
vadlīnijām „Papardes zieds” telpās 
notika visu partiju deputātu grupas 
attīstības sadarbības jautājumos 
pārstāvju tikšanās. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti jautājumi par seksuālās un 
reproduktīvās veselības un tiesību 
nozīmi attīstības sadarbībā.  
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„Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle: Vēlētos pateikt, 
ka mūsu organizācijai IPPF finansējums un atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Tas no 
vienas puses palīdz organizācijai materiāli nosegt tādas budžeta pozīcijas, 
kas citos projektos netiek apmaksātas, no otras puses „Papardes zieds” var 
piedalīties projektos kopā ar citām IPPF organizācijām un paust savu 
viedokli starptautiskā vidē. 
 

[Cite your source here.] 

Rolling out inside and out tool 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. maijs – 2014. gada 31. augusts 
 
Projekta mērķis ir adaptēt seksuālās izglītības programmu novērtējuma 
instrumentu, ko izstrādājusi IPPF sadarbībā ar UNESCO.  
 
Projekta aktivitātes:  
Projekta ietvaros ar IPPF izstrādāto instrumentu tika izvērtēta „Papardes zieds” 
vienaudžu izglītības programma. Ziņojums tika nosūtīts IPPF ekspertiem.  
 
 
Barometer on access to modern contraceptives 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. aprīlis – 2015. gada 31. decembris 
 
Projekta mērķis:  

1. apkopot un analizēt informāciju par politikas nostādnēm, kas ietekmē 
neplānotu grūtniecību novēršanu un pieejamību modernām kontracepcijas 
metodēm ; 

2. aizpildīt tiešsaistes aptauju par neplānotu grūtniecību novēršanu un 
moderno kontracepcijas metožu lietošanu.  

Projekta aktivitātes 2014. gadā:  
- Piesaistot ekspertus un pieejamos resursus, apkopota informācija par 

modernās kontracepcijas lietošanas paradumiem Latvijā. 
- Atbildēts uz tiešsaistes apaujas „Barometer Questionnaire” jautājumiem. 
- Izstrādāts ziņojums par situāciju Latvijā modernās kontracepcijas lietošanas 

jomā.   

Projekta aktivitātes 2015. gadā: 
- Eiropas Parlamentā notiks projektā iesaistīto valstu prezentācijas par 

pētījumu. 
- Pētījuma publikācija tiks tulkota latviešu valodā.  
- Pētījumā iegūtie dati tiks prezentēti Latvijas medijiem un lēmumu 

pieņēmējiem.  
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RSU studentu nodarbība Rēzeknē, 
24.01.2014., klubā “Zeimuļs” 
 

”Vienādas tiesības uz veselību 
ikvienam – rīcība attīstībai!” 
 
Equal opportunities for health: action for 
development 

 
Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 1. marts – 2014. gada 1. marts 
 
Projekta mērķis ir veicināt Eiropas veselības aprūpes speciālistu izpratni par 
veselības un attīstības jautājumu ciešo saikni un iedrošināt rīkoties. 
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  

- Projekta noslēguma konference 1. februārī, Padovā, 
Itālijā. 
 

- Projekta komandas tikšanās seminārs 30. janvārī 
Padovā, Itālijā. 

 
- Sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai, 

24.janvārī tika noorganizēts seminārs jauniešiem 
Rēzeknes mākslas centrā „Zeimuļs”. Seminārā 
piedalījās 56 dalībnieki.  

 
- Novadītas 9 lekcijas, kurās piedalījās 222 studenti un 

notikuši 4 pēcdiploma apmācību semināri, kuros 
piedalījās 115 veselības aprūpes speciālisti.  

 

Projekta galvenie rezultāti:  

- RSU maģistra studiju programmā iekļauts jauns studiju kurss par globālo 
veselību: „Globālās problēmas sabiedrības veselībā”. Izvēles studiju kurss 
tiek piedāvāts no 2013./2014. mācību gada. Kopējais apjoms 2 kredītpunkti, 
jeb 3 ECTS. 

- LU Medicīnas fakultātes docētāja, Sabiedrības veselības un vadības zinību 
maģistre Ingrīda KUŽENIECE izveidoja izglītības programmu par globālo 
veselību, kas tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets maģistrantūras 
studentiem. Programmas tapšanā izmantota starptautisko projekta partneru 
pieredze. 
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Projekta vadītāja Solvita MELNE: Projektā ļoti veiksmīga bija sadarbība 
ar LR Ārlietu ministriju. Divus gadus tika piešķirts līdzfinansējums, kopā 
2754,28 LVL. Projektā tika iesaistīti veselības aprūpes speciālisti visā 
Latvijā, ministriju ierēdņi, medicīnas un juridisko fakultāšu studenti, 
žurnālisti, dažādu NVO aktīvisti, LAPAS pārstāvji un jaunieši. 
 

Projekta komanda projekta uzraudzības, kontroles 
un analīzes sanāksmē, Rīgā, 29.01.2013 
 

 
 

Veiksmīga un interesanta bija 
sadarbība ar projekta partneriem no 
Itālijas, Polijas, Rumānijas, 
Bulgārijas, Maltas un Ungārijas 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Projektu finansēja: Eiropas Komisija  
 
 
 

Projektu līdzfinansēja Latvijas Ārlietu ministrija un privātie 
ziedotāji. 
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Projekta vadītāja Linda PAVLOVSKA: Projekts deva iespēju iepazīt citu 
valstu kolēģu darbu, strādājot ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 
par seksualitātes tēmām. Īpaši nozīmīga bija dažādu Vācijas, Portugāles un 
Austrijas iestāžu apmeklēšana un tas, ka redzējām, kā viss strādā praktiski. 
Bez tam šī bija iespēja kaut nedaudz uzsvērt tēmas nozīmīgumu arī 
vairākām Latvijas organizācijām un iesaistīt to darbiniekus pieredzes 
apmaiņas braucienos. 
 

Mācību partnerības projekts „Iekļaujoša seksualitātes 
izglītība” 
Learning partnership „Inclusive sexuality education” 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 1. augusts – 2014. gada 31. jūlijs 
 
Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrības izpratni par to, ka visiem cilvēkiem, 
ieskaitot cilvēkus ar invaliditāti, ir tiesības un spējas saprast un vadīt savu 
seksualitāti un paust to pozitīvā veidā. 
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  
- Aprīlī notika seminārs Lisabonā Portugālē par interešu aizstāvības darbu un 

sabiedrības informēšanu par cilvēku ar invaliditāti seksualitāti un 
reproduktīvajām tiesībām un veselību. Piedalījās biedrības „Papardes zieds” 
valdes priekšsēdētāja Iveta ĶELLE un Fonda „Kopā” Grupu dzīvokļu 
pakalpojuma direktore Tamāra VAHĻINA. 
 

- Tika izveidota projekta partneru resursu mājas lapa: http://inclusive-sexual-
education.eu/. Paldies Baibai PURVLĪCEI par profesionālo palīdzību šī 
uzdevuma veikšanā! 
 

- Jūnijā notika projekta noslēguma seminārs un noslēguma ziņojuma 
gatavošana Passau (Vācija). Piedalījās „Papardes zieds” programmu 
direktore Linda PAVLOVSKA, valdes priekšsēdētāja Iveta ĶELLE un 
grāmatvede Odrija SAKNE. 

Projektu finansēja: Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas  
Grundtvig apakšprogramma 

 
Projektu atbalstīja: Liels paldies par sadarbību Latvijas Kustības par 
neatkarīgu dzīvi valdes priekšsēdētājai Ingai ŠĶESTEREI par nesavtīgu atbalstu 
un palīdzību projekta ziņojumu gatavošanā par cilvēku ar invaliditāti situāciju 
Latvijā un tā tulkošanā gala atskaites vajadzībām.  
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Romu jauniešu apmācība, 
Sabilē, 31.03.2014. 

Pirmā speciālistu supervīzija, Rīgā, 11.04.2014. 
 

Sievietes, minoritātes, palīdzība no 
narkotikām atkarīgajām personām  

WEDworks: women, ethnic minorities and 
drugs.  
 
 

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. decembris 

Projekta mērķis ir sekmēt praktisku dzimuma specifisku aspektu ieviešanu 
narkotiku lietošanas paradumu pētniecībā, izvirzot sekojošus uzdevumus: 

1. Uzlabot dzimuma un taisnīguma aspektus, kas attiecas uz sieviešu-
narkotiku lietotāju, tostarp arī grūtnieču, māšu un prostitūcijā iesaistīto 
sieviešu, profilaksi, ārstēšanu un aprūpi. 

2. Veicināt jauniešu no etnisko minoritāšu kopienām iesaisti primārajā 
narkotiku profilaksē. 

Projekta aktivitātes 2014. gadā:  
- Novadītas 12 dzīves prasmju apmācības romu 

tautības bērniem (15 bērni vecumā no 7 līdz 18 
gadiem) Sabilē.  

- Izveidots informatīvs buklets par Sabili un tās 
apkārtni romu tautības bērniem un jauniešiem. 

- Novadīts pilotprojekts prostitūcijā iesaistītām 
sievietēm 4 mēnešu garumā, kur sievietes bez 
maksas varēja apmeklēt ginekologu, 
dermatovenerelogu, narkologu Rīgas 1.slimnīcā, 
veikt HIV un sifilisa eksprestestus pietuvināti savai 
uzturēšanās vietai Deglava ielā, kā arī saņemt sociālā 
darbinieka konsultācijas un pakalpojumus. Šī 
projekta ietvaros sasniegtas 109 sievietes. 
 

- Četru pilotprojekta mēnešu laikā notika 5 supervīzijas, kurās satikās projektā 
iesaistītie speciālisti, lai 
pārrunātu problēmgadījumus un 
situācijas ar prostitūcijā 
nodarbinātām sievietēm.  
- Notikusi projektā iesaistīto 
speciālistu (ārsta palīgs, 
dermatovenerologs un 
ginekologs) mācību vizīte 
Berlīnē. 
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Preses konference par projekta norisi un ziņojumu  
prezentācija. Rīgā, 12.11.2014. 
 

Projekta vadītāja Inga UPMACE: Projekta laikā sadarbojos ar daudziem 
patiesi ieinteresētiem cilvēkiem, kas bija šī projekta galvenā vērtība - gan 
„Papardes zieds”, gan ārpus organizācijas. Tāpēc saku PALDIES gan 
kolēģiem, gan Rīgas 1.slimnīcas ārstiem, Rīgas sociālā dienesta „Avoti" un 
„Jaunatne ar misiju" darbiniekiem un SPKC AIDS konsultāciju kabineta 
vadītājai. Sadarbība ar akadēmisko RSU personālu un tik tiešām 
pašaizliedzīgs projekta pētnieku darbs mums ļāva gūt skaidru priekšstatu 
par projekta mērķa grupu vajadzībām un definēt idejas nākamajam 
projektam, par ko nu turam īkšķi, - lai izdodas! 
Bija neparasti fantastiska sajūta, pirmo reizi strādāt ar reliģiskām 
organizācijām un to misionāriem Rīgā un Sabilē, un saprast, ka Dievs 
nešķiro cilvēkus „pareizajos” un „nepareizajos”. Grūtības - tikt sadzirdētiem 
un vairāk atbalstītiem no valsts un pašvaldības puses, HIV/AIDS joprojām 
nav valstisku prioritāšu sarakstā. 
 

- Izveidoti trīs ātrās novērtēšanas ziņojumi: „Narkotikas lietojošās sievietes”, 
„Narkotikas lietojošas prostitūcijā 
iesaistītas sievietes”, „Etnisko 
minoritāšu (romu) pusaudži un 
jaunieši”. 

- Notikusi iepazīstināšana ar ziņojumiem 
un pilotpakalpojuma rezultātiem; 
novadīta diskusija ar valsts un 
pašvaldību iestāžu un nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem par 
pakalpojuma realizēšanu arī esošajā 
veselības aprūpes sistēmā.  
 

 
2015. gadā tiek gaidīts Eiropas Komisijas apstiprinājums projekta 
turpinājumam. 

 
 
Projektu finansēja: īpašā programma „Narkotiku 
profilakse un informācija” kā daļa no EK vispārīgās 
programmas „Pamattiesības un taisnīgums”.  
 
 

 
Projektu līdzfinansēja Sabiedrības 
integrācijas fonds.  
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Pasargā mani! 
Keep Me Safe! Empowering Young Pleople with Learning 
Disabilities to protect themselves against sexual abuse 
and violence across Europe 
 
 
 

 
Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 15. janvāris – 2015. gada 14. janvāris 
 
Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas gados jauno cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem spēju pasargāt sevi no seksuālās vardarbības. 
 
Šis ir Eiropas Komisijas Daphne III programmas finansēts starptautisks 
projekts, kura galvenais īstenotājs ir Starptautiskās Ģimenes plānošanas 
federācijas Eiropas birojs (IPPF EN) un kura aktivitātes Latvijā koordinē biedrība 
„Papardes zieds”. 
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  
- Latviski izdoti projekta galvenā īstenotāja IPPF EN izveidotie materiāli: 

 Rokasgrāmata klientu apmācībai. Seksuālās izmantošanas un 
vardarbības prevencija jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. 

 Rokasgrāmata darbinieku apmācībai. Par seksualitāti, seksuālajām 
tiesībām un vardarbības prevenciju jauniešiem ar garīga rakstura 
traucējumiem. 

 Labās prakses rokasgrāmata. Kā izstrādāt, pasniegt un izvērtēt 
programmas par seksuālajām tiesībām jauniešiem ar garīga rakstura 
traucējumiem un personām, kas ar viņiem strādā. 

Materiāli ir A4 formāta lapas, kuras pēc pieprasījuma var kopēt un izmantot.  
 

- Ziņojums par situācijas izpēti Latvijā.  

Pētījuma mērķis bija apzināt valstī novērojamos trūkumus un vajadzības 
jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem piemērotas un drošas vides 
nodrošināšanā. Mērķa sasniegšanai tika apzināti: pieejamie pētījumi un 
dati par projekta tēmu (jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem 
kapacitātes veicināšana sevis pasargāšanai no seksuālas vardarbības); 
normatīvais ietvars, kuram pakļauta organizāciju un iestāžu, kas strādā ar 
šiem jauniešiem, darbība; normatīvie akti, kas regulē bērnu tiesību 
aizsardzību, un atbilstošās ziņošanas sistēmas; profesionāļu vajadzības 
darbam ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem; jauniešu ar 
garīga rakstura traucējumiem sadzīves apstākļi un atbalsta vajadzības. 
Pētījumu veica Mg.sc.sal., Dr.med. Anda KARNĪTE. 
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Semināra dalībnieki. Siguldā, 4.04.2014. 
 

Semināra dalībnieki kopā ar Īrijas Ģimenes 
plānošanas speciālisti Anitu GHAFOOR-BUTT, Rīgā, 
24.04.2014. 
 

- Notika 3 papildu semināri projekta dalīborganizācijām:  
 

 
 Metodes nodarbību vadīšanai 

3.- 4. aprīlis; 
 Metodes nodarbību vadīšanai 

autiskā spektra jauniešiem, 23.-24. 
aprīlis; 

 Sadarbības modelis seksuālās 
vardarbības novēršanā, 4. jūlijs.  

 
 
 
 

 
 
 
Seminārus vadīja: Baiba PURVLĪCE, 
klīniskā psiholoģe, psihoterapeite ar 
vairāk kā 15 gadu darba pieredzi 
institūcijās, kuras strādā ar klientiem ar 
garīga rakstura traucējumiem; Anita 
GHAFOOR-BUTT, Īrijas Ģimenes 
plānošanas asociācijas speciāliste; Nikola 
DZINA, eksistenciālā psihoterapeite, 
klīniskā psiholoģe. 
Kopā šajos semināros piedalījās 9 
dažādu organizāciju 17 pārstāvji, kas pēc 
tam gatavoja un vadīja nodarbības savās 
organizācijās. 
 
 
 
- Projekta dalībnieki paši vadīja nodarbības, izmantojot semināros iegūtās 

zināšanas un rokasgrāmatu materiālus: 
 nodarbības jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. 

Sasniegts 190 (persona/nodarbība); 
 nodarbības darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem ar garīga rakstura 

traucējumiem. 
Sasniegts 119 (persona/nodarbība); 

 nodarbības jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem vecākiem. 
Sasniegts 180 (persona/nodarbība). 

 
- Oktobrī notika studiju vizīte, pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Antverpeni Beļģijā, iepazīšanās ar turienes organizāciju darbu, strādājot ar 
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Projekta administratīvā vadītāja Linda PAVLOVSKA un projekta 
saturiskā vadītāja Baiba PURVLĪCE: Projekts bija administratīvi ļoti 
sarežģīts, jo mēs Latvijā bijām tikai izpildītāji, turklāt nosacījumi mainījās 
vairākkārt, tāpat arī projekta galvenā koordinatora darbinieki. Toties, 
pateicoties šim projektam, mēs varam turpināt strādāt ar cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem un, jo īpaši, ar tām organizācijām, kas 
ikdienā viņus aprūpē. Projekta ietvaros ir sākusies ļoti daudzsološa 
sadarbība ar Labklājības ministriju. 
 

jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem par seksualitāti un vardarbības 
prevenciju. Braucienā piedalījās 5 Latvijas pārstāvji. 

 
- Decembrī notika projekta noslēguma konference Madridē, Spānijā. Tajā 

no Latvijas piedalījās Iveta ĶELLE, „Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja, 
Inese KUKORE, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu Kvalitātes 
kontroles departamenta direktore un Tamāra VAHĻINA, Fonda „KOPĀ” Grupu 
dzīvokļa pakalpojuma direktore, Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi valdes 
locekle. 

 
- Izdots informatīvs materiāls vecākiem un darbiniekiem, kas strādā ar 

bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem „Man ir ķermenis. Es 
gribu zināt.” 

 

 

 
 
 

 
Projektu finansē: Eiropas Savienības 
Daphne III programma Projekta līguma 
Nr.: JUST/2012/DAP/AG/3092 
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Jauniešu un sieviešu seksuālo un reproduktīvo tiesību 
interešu aizstāvība Latvijā 
To safeguard sexual and reproductive rights of young people and women in 
Latvia 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. augusts – 2015. gada 31. jūlijs 
 
Projekta mērķis ir sekmēt seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību 
(SRVT) aizstāvību, kvalitatīvi ietekmējot politikas plānošanas procesu un 
veicinot Saeimas deputātu un valsts pārvaldes darbinieku izpratni par SRVT.  
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  

- Jaunievēlētās 12. Saeimas deputātu informēšana par seksuālās un 
reproduktīvās veselības nozīmi Latvijas attīstībā. Aktīva iesaistīšanās 
Likumprojekta „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības 
likumā”  (Nr. 25/Lp12, 2.las.) izskatīšanā. 
 

- Tika koordinētas sadarbības organizāciju tikšanās. Kopīgu rīcības stratēģiju 
izstrāde seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā. Iesaistījās 13 
organizāciju pārstāvji. 
 

- Katru mēnesi kāds eksperts apkopoja aktuālos datus un sagatavoja viedokļa 
rakstu par seksuālās un reproduktīvās veselības tēmu, kas tika publicēti 
interneta medijos – satori.lv, delfi.lv. 
Trīs rakstus sagatavoja „Papardes zieds” brīvprātīgā Luīze RATNIECE. Pirmajā 
rakstā Luīze vērsa uzmanību uz izglītības sistēmas negludumiem, audzinot 
jauniešos pašnoteikšanos „Audzināt pašpaļāvību”. Sekoja pārdomas par aktuālo 
tēmu Latvijā „Par ģimenes vērtībām” un trešajā rakstā tika analizētas reklāmas 
un ķermeņa skaistuma ideālu kopsakarības. 
Ņemot vērā, ka pagājušajā gadā tika vākti vecāku paraksti, lai „Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā” noteiktu bērnu seksualizācijas aizliegumu, Iveta ĶELLE 
Satori.lv publicēja savas pārdomas „Par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā”. 
Decembrī delfi.lv publicēja Ingunas RĪBENAS rakstu par vērtībām, uz kuru 
eksperte, filozofe un bioētiķe Signe MEŽINSKA atbildēja ar savām pārdomām.  
Rakstu izvēlētās tēmas ir paredzētas plašākai auditorijai, lai rosinātu diskusijas 
sabiedrībā par aktualitātēm Latvijā seksualitātes un reproduktīvās tēmas 
kontekstā. 
 

- Projektā paredzēts izveidot 3 īsfilmas (5-7minūtes) par SRVT jautājumiem: 
 seksuālā izglītība 
 seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības 
 grūtniecības pārtraukšana 
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Projekta vadītāja Iveta ĶELLE: Ņemot vērā Latvijā ilgstoši pastāvošo 
opozīciju seksuālās un reproduktīvās veselības tēmā- centieni ierobežot 
sievietes brīvu izvēli , tiesības- abortu jautājums , kā arī vairākkārtīgie 
mēģinājumi uzbrukt seksuālās izglītības jautājumiem, finansējums interešu 
aizstāvībai ir noteicošais, lai nodrošinātu regulāru informācijas apriti, darbu 
ar koalīciju, kopēju ideju aizstāvību Saeimā, viedokli medijos. 
 

Novembrī tika uzsākts darbs pie īsfilmas vecākiem par seksuālo izglītošanu 
„Zināšanas par seksualitāti pasargā”. Filmas prezentācija notiks 2015. gada 26.  
februārī. 
 
Projekta aktivitātes 2015. gadā: 
Līdz 2015. gada 31. jūlijam turpināsies sadarbība ar sadarbības organizācijām 
un Saeimas deputātiem. Notiks aktīva iesaiste Likumprojekta „Grozījumi 
Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā” (Nr. 25/Lp12, 2.las.) 
izskatīšanā. Taps ikmēneša eksperta aktuālais raksts. Tiks prezentēta īsfilma 
„Zināšanas par seksualitāti pasargā” un izstrādātas vēl divas īsfilmas. 
 
Projektu finansē: Foundation Open Society Institute (FOSI) 
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Arta Spridzāne un Areta Tula pēc 
diskusijas par jauniešiem piemērotāko 
kontracepciju, 25.09.2014. 
 

„Papardes zieds” augs un plauks 
 
Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 22. jūlijs – 2015. gada 31. decembris 
 
Projekta mērķis ir 2014. gadā nodrošināt biedrības „Papardes zieds” darbu tā, 
lai: 
1. gatavojoties organizācijas 20 gadu darbības jubilejai 2015. gadā, izvērtētu 
šajā laikā paveikto, aktualizētu situāciju seksuālās un reproduktīvās veselības 
jomā Latvijā, veicinātu brīvprātīgo darbu organizācijā; 
2. mazinātu sabiedrībā, īpaši jauniešu vidū dominējošos aizspriedumus par 
modernās kontracepcijas lietošanu; 
3. izstrādājot organizācijas attīstības stratēģiju, nodrošinātu tās mērķtiecīgu un 
sabalansētu attīstību nākamajos 5 gados; 
4. saliedētu organizācijas biedrus, brīvprātīgos, atbalstītājus, biroja darbiniekus; 
5. organizācijas īstenotās daudzveidīgās un uz dažādu iedzīvotāju grupu 
interešu aizstāvību vērstās aktivitātes tiktu koordinētas un tehniski kvalitatīvi 
sagatavotas. 
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā. 

- Lasījumu-diskusiju cikls „”Papardes zieds” 20 gados – Quo 
vadis?”  

Notikušas 12 lekcijas - diskusijas: 
 Dace MATULE „Ārsts un dzīvība” 
 Signe MEŽINSKA „Diskusija par abortiem Latvijā: kā vērtēt argumentus?” 
 Linda CURIKA „Sievietes tiesības nebūt lēdijai – ko mediji mums iemāca par 

(ne)atbilstošu uzvedību” 
 Maija KATKOVSKA „Sekstinga fenomens Latvijā” 
 Pauls RAUDSEPS „Sekss un ģeopolitika: Kā 

Putina Krievija izmanto ‘tradicionālās vērtības’ 
cīņā ar varu?” 

 Liena TETEROVSKA „Seksualitāte kā auglības 
izpausme latviešu tradicionālajā kultūrā” 

 Igors ŠUVAJEVS „Seksuālais un dzimums” 
 Areta TULA, Arta SPRIDZĀNE „Piemērotākās 

kontracepcijas meklējumi jaunam cilvēkam” 
 Baiba PURVLĪCE „Vai es drīkstu mīlēt? Cilvēku 

ar garīga rakstura traucējumiem seksualitāte, 
reproduktīvā veselība un tiesības” 

 Inga UPMACE, Anda KARNĪTE „Veselības 
kaitējuma riski un mazināšanas iespējas prostitūcijā iesaistīto sieviešu vidū” 

 Anda KARNĪTE „Pasaule bez HIV – cik drīz?” 
 Reinis UPENIEKS „Vai vīrietis ir grūts pacients?” 

 
Lekciju-diskusiju ciklā kopā piedalījās 223 interesenti. 
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Komandas stiprināšanas pasākuma dalībnieki, 
„Mauriņos”, 12.05.2014.  
 

 
-  Īsfilma par kontracepciju 

Filmas izveides procesā notika vairākas tikšanās, kurās piedalījās gan 
„Papardes zieds” darbinieki un jaunieši, gan mākslinieki Anta PRIEDĪTE un 
Aigars OZOLIŅŠ. Filmas „Kā sevi pasargāt mīlējoties?” pirmizrāde bija 10. 
oktobrī. To savā darbā izmanto gan jauniešu nodarbību vadītāji, gan 
pedagogi, gan citi interesenti. Filma līdz gada beigām bija skatīta vairāk kā 
1300 reižu. To var noskatīties youtube.com Papardes zieds kontā. 
 
- „Papardes zieds” stratēģijas izstrāde 

Projekta ietvaros izstrādāta organizācijas attīstības stratēģija 2015.-2020. 
gadam. Tādējādi organizācija ir ieguvusi stratēģiskās attīstības dokumentu 
nākamajiem 5 gadiem, kas balstās esošās situācijas analīzē, attīstības 
prognozēs un kura izstrādē ņemts vērā plaša iesaistīto dalībnieku loka 
viedoklis – „Papardes zieds” darbinieki, Padomes locekļi, jaunieši, sadarbības 
partneri. Stratēģijas izstrādi vadīja konsultants Reinis ĀBOLTIŅŠ. 
Izstrādātais dokuments būs noderīgs, pieskaņojot organizācijas nākotnes 
virzības plānus Starptautiskās Ģimenes plānošanas jaunajai stratēģijai. 
 
- „Papardes zieds” komandas 

stiprināšanas pasākums 

Pasākumā, kas notika Allažu pagasta 
„Mauriņos” piedalījās 7 jaunievēlētās 
Padomes locekļi, 11 darbinieki – gan 
pilna, gan nepilna laika, 12 biedri. 
Dalībnieku vidū bija 2 jauniešu 
pārstāvji.  
 
 
 
- Interešu aizstāvības darba koordinācija 

Tika īstenots labi koordinēts interešu aizstāvības darbs, iesaistot daudzas 
NVO un ekspertus. Tādējādi tika nodrošināta „Papardes zieds” ekspertu, 
sadarbības partneru līdzdalība politikas plānošanas darba grupās, Saeimas 
komisiju sēdēs un citās sanāksmēs. Regulāri tika sekots līdzi sanāksmju 
dienaskārtībai, gatavota aktuālās situācijas analīze, notika sadarbības 
koordinēšana ar politikas procesa pārzinātājiem, kā arī ar citām 
nevalstiskajām organizācijām, īpašu uzmanību pievēršot reproduktīvās 
veselības un tiesību jautājumiem. Biedrības „Papardes zieds” pārstāvji 
piedalījušies 16 lēmējinstitūciju organizētajās sanāksmēs (LR Saeimas 
komisijas, ministriju darba grupas, starpinstitucionālās darba grupas u.c.), 
noorganizētas un notikušas 17 individuālas tikšanās ar LR Saeimas 
deputātiem, ministriju ierēdņiem. Norisinājušās arī 4 klātienes tikšanās un 7 
neklātienes konsultācijas, kopā piedalījušies 12 NVO pārstāvji. 
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Projekta vadītāja Linda PAVLOVSKA: Šis projekts ir īpašs, jo ir 
apstiprināts programmā, kas sniedz atbalstu organizācijas pamatdarbībai. 
Ļoti nozīmīgs ir atbalsts mūsu interešu aizstāvības darbam, kas citādi būtu 
ļoti apgrūtinošs. Tāpat iespējams īstenot dažādas citas organizācijas 
attīstībai nepieciešamas lietas. Šogad interesantākais bija lekciju-diskusiju 
cikls. Tā izrādījās jauka, vajadzīga ideja, kas ļoti paplašināja klausītāju 
redzesloku. Nenoliedzami, ieguvums ir arī jaunā stop-motion filma.  
 

Projekta plānotās aktivitātes 2015. gadā:  
1. Nodarbību cikls jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības un 

tiesību jautājumiem. 
2. Interešu aizstāvības darba koordinācija. 
3. Visu partiju deputātu grupas attīstības sadarbības jautājumos sanāksme – 

konference Rīgā. 
4. Brīvprātīgo darba koordinācija. 

 
 
 
 
 
 
 

Projektu finansē: Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija. Projektu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 
www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22 
 

Pajautā mammai/ pajautā tētim.       
Vecāki kā galvenie padomdevēji jeb kā 
ģimenē runāt par seksualitāti un  
savstarpējo attiecību jautājumiem 
 
 

Ask Dad and/or Mum.  Parents as Key Facilitators: an Inclusive Approach to 
Sexual and Relationship Education on the Home Environment   / ASK 

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1.oktobris - 2016. gada 30.jūnijs 

Projekta mērķis ir izveidot izglītības programmu un metodiskos materiālus 
vecākiem viņu bērnu seksuālai izglītošanai. 
 
Projekta partneri:  

 ANLAIDS Sez. Lombardia (Itālija), 
 Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija 

„Papardes zieds”, 
 Lietuvas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija,  
 Aarhus Sociālās un Veselības aprūpes koledža (ASHCC (Dānija)), 
 die Berater Unternehmensberatungs GmbH (die Berater® (Austrija)), 
 KATHO - Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Vācija). 

 
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  

- Vajadzību izvērtēšana un situācijas analīze  
 Izstrādāta vecāku anketa;  
 Notikusi diskusija vecāku pilotgrupā; 
 Izstrādāta skolēnu (vecumā no 11 līdz 18 gadiem) anketa. 

- Labās prakses apkopošana – vecāku loma bērnu seksuālajā 
izglītībā 
 Tika apkopota informācija par Latvijas pieredzi un pieejamajiem 

resursiem jautājumos, kas saistīti ar vecāku iespējām izglītot bērnus 
par seksualitāti un attiecību jautājumiem. 

 
Projekta plānotās aktivitātes 2015. gadā:  

- Vajadzību izvērtēšana un situācijas analīze  
 Notiks vecāku un skolēnu anketēšana. Kopumā 100 (50/50). 
 Fokusa grupu diskusijas. 
 

- Labās prakses apkopošana – vecāku loma bērnu seksuālajā 
izglītībā 
 Izstrādāts darba dokuments par projektā iesaistīto valstu pieredzi un 

pieejamiem resursiem jautājumos, kas saistīti ar vecāku iespējām 
izglītot bērnus par seksualitāti un attiecību jautājumiem. 
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Projekta vadītāja Beāta Bundule: Vecāki ir ļoti nozīmīga, bet, līdz šim 
mūsu darbībā neaizsniegta mērķa grupa. Ar šī projekta palīdzību vēlamies 
iegūt lielāku pieredzi darbā ar vecākiem. Pirmās sarunas ar vecāku 
pārstāvju nevalstiskajām organizācijām un  diskusijas ar vecākiem parāda 
patiesu vecāku interesi par bērnu audzināšanu seksuālās izglītības 
jautājumos.  
 

- Metodiskā materiāla izveide vecākiem par bērnu izglītošanu 
seksualitātes un attiecību jautājumos 
 Metodiskais materiāls tiks izstrādāts lietošanai gan virtuālajā vidē, gan 

tas tiks izmantots vecāku seminārā.  
 

- Izglītības programmas izstrāde 
 Vecāku izglītības programma tiks izstrādāta gan lietošanai virtuālajā 

vidē, gan vecāku semināram. 

 
 

Projektu finansē:  
Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas GRUNDTVIG apakšprogramma 
 
 

„Papardes zieds” projektā sadarbojas ar vecāku nevalstiskajām organizācijām -  
„Latvijas vecāku forums”, „Vecāki par izglītību, sieviešu organizāciju „Iecavas 
sieviešu klubu „Liepas””, bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrību „Cerību 
spārni”, Iecavas vidusskolu, Dzimtmisas pamatskolu un citām nevalstiskajām 
organizācijām un izglītības iestādēm. 
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Nodarbība Zālītes speciālajā internātpamatskolā 
 

Nodarbība Džūkstes pamatskolā 

   
Kvalifikācijas pilnveides programma  
„Veselības stacija. Es augu vesels.” 

 

 
Projekta īstenošanas laiks: Projekts sākās 2012. gada janvārī un turpinās joprojām 
 
Projekta mērķis: Izglītot Latvijas pedagogus, lai īstenotu veselības nedēļas 
skolās. Veselības veicināšanas pasākumu moduļi ir veidoti, lai pedagogam 
palīdzētu veiksmīgāk runāt ar pusaudžiem par jautājumiem, kas saistīti ar 
veselības veicināšanu. Mērķis ir izzināt un pilnveidot pusaudžu izpratni par 
veselības jautājumiem.  
 
Projekta aktivitātes 2014. gadā:  
2014. gadā, īstenojot projektu, 44 skolu 249 pedagogi ir apguvuši ar LR IZM 
saskaņotu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu (A, 12 
h). Turklāt, apmēram 2000 skolēni mērķtiecīgi, interaktīvā veidā uzzinājuši, 
diskutējuši, eksperimentējuši, domājuši, zīmējuši un citādi radoši darbojušies 
vienā kopīgā tēmā – VESELĪBA. 

 
1. MODULIS – „Veselības stacija. Es augu vesels!” 
Apmācību pedagogiem vada Solvita MELNE, Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas 
skolotāja, biedrības „Papardes zieds” eksperte veselības izglītības un 
tālākizglītības jautājumos un Solvita LAZDIŅA, izglītības un sociālā darba 
pētniece. 
 
1.modulis ietver sekojošas tēmas:  

1. Ķermenis un veselība, 
2. Uzturs, 
3. Attiecības, 
4. Atkarības – smēķēšana. 
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Skolotāju konference LNB, Rīgā, 15.10.20114. 
 

1.moduli 2014. gadā apguvuši 162 pedagogi. 
 
2.MODULIS – „Alkohola un narkotiku lietošanas profilakse. 
Savstarpējās attiecības, seksuālā un reproduktīvā veselība.”  
Apmācību pedagogiem vada Solvita MELNE, Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas 
skolotāja, biedrības „Papardes zieds” eksperte veselības izglītības un 
tālākizglītības jautājumos. Solvita LAZDIŅA, izglītības un sociālā darba pētniece. 
2.modulis ietver sekojošas tēmas: 

1. Alkohola un narkotiku lietošanas profilakse 
2. Savstarpējās attiecības, seksuālā un reproduktīvā veselība 

 
2.MODULĪ 2014. gadā turpinājuši izglītoties 87 pedagogi. 
 
Projekta plānotās aktivitātes 2015. gadā:  
2015. gadā turpināsim projektā iesaistīt jaunas skolas un piedāvāsim turpināt 
izglītoties 3. modulī „Reklāma un veselība”. 
3. MODULIS – „Reklāma un veselība”.  
Apmācību pedagogiem vadīs Solvita MELNE, Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas 
skolotāja, biedrības „Papardes zieds” eksperte veselības izglītības un 
tālākizglītības jautājumos. Dr. Signe MEŽINSKA - bioētikas eksperte un Latvijas 
Universitātes pasniedzēja. Ieguvusi maģistra grādu bioētikā Union Graduate 
College, ASV, kā arī socioloģijas doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē, 
biedrības ”Veselības projekti Latvijai” valdes locekle. 
 
3.modulis ietver sekojošas tēmas: 
1. Reklāma un informācija. Reklāmas triki 
2. Ēdiena reklāma 
3. Ķermenis un reklāma. Ēšanas traucējumi  
4. Pašapziņa. Atbalstošas vides veidošana 
 

2014. gada 15 oktobrī notika  
projekta „Es augu vesels” dalībnieku 
tikšanās konference Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā. Tā bija 
iespēja ielūkoties projekta mirkļos, 
iepazīties ar skolotājiem no visas 
Latvijas, tikties ar veselības jomas 
ekspertiem, piedalīties aktivitātēs, 
iepazīties ar bibliotēku. Konferencē 
piedalījās gandrīz 200 dalībnieku. 
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Projekta vadītāja Ilze Bandere: Esam pateicīgi skolu direktoriem par 
parādīto uzticību kopā darboties veselības nedēļā, un esam pateicīgi 
pedagogiem par vēlmi uzzināt vairāk un šīs zināšanas nodot bērniem. 
Īpašs, paldies, AS ”Grindeks” fondam ”Zinātnes un izglītības atbalstam”, ka 
Latvijas skolās jau trešo gadu varam īstenot projektu ”Es augu vesels!”. 
 

 

Projektu finansē: AS ”Grindeks” fonds ”Zinātnes un izglītības atbalstam” 

 
 
 

Konferenci atbalstīja: 
  
 
 
 
 
 
z/s „Cepļi” un z/s „Jaunstrīķeri” 
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Finanšu atskaite 
Ieņēmumi projektu īstenošanai Eiro 
Eiropas komisijas finansējums 81 862 
IPPF  61 566 
EEZ finanšu instruments 22 392 
Saimnieciskā darbība 18 448 
Citas ārvalstu organizācijas 15 072 
Ziedojumi 6 627 
Biedru naudas 677 
Kopā 206 644 
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2014. gadā izdotie bukleti un informatīvie materiāli 
 

 

„Veselības stacija. Es augu vesels!”; „Alkohola un narkotiku lietošanas 
profilakse. Savstarpējās attiecības, seksuālā un reproduktīvā veselība.” –
metodiskie materiāli skolotājiem, kas tapuši projekta „Veselības stacija. Es augu 
vesels” ietvaros. 
 
””Keep me safe” Projekta kartografēšanas aktivitātes rezultāti, Latvija” – 
Pētījuma ziņojums. Pētījuma mērķis bija apzināt valstī novērojamos trūkumus 
un vajadzības jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem piemērotas un 
drošas vides nodrošināšanā. 
”Man ir Ķermenis. Es gribu zināt” - informatīvs materiāls vecākiem un 
darbiniekiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura 
traucējumiem.  
Ziņojums un informatīvais materiāls tapuši projekta ”Pasargā mani!” (”Keep me 
safe”) ietvaros.  
 
„Narkotikas lietojošās sievietes”, „Narkotikas lietojošas prostitūcijā iesaistītas 
sievietes”, „Etnisko minoritāšu (romu) pusaudži un jaunieši” – pētījumu 
ziņojumi. 
„Iepazīsti Sabili! Iepiņčkir Sabiļa!” - informatīvs buklets par Sabili un tās 
apkārtni romu tautības bērniem un jauniešiem. 
Šie materiāli tapuši projekta „Sievietes, minoritātes, palīdzība no narkotikām 
atkarīgajām personām”. 
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BIEDRĪBAS PADOME 
 
PREZIDENTS 
Rolands Bortaščenoks zvērināts advokāts 
 
VICEPREZIDENTE 
Ilze Vīberga   Dr. med., ginekoloģe 
 
MANTZINE 
Inese Birzule   ārste, klīnisko pētījumu speciāliste 
 
PADOMES LOCEKĻI 
 
Daiga Baranosvska  ārste, ginekoloģe 
 
Solvita Olsena   Dr.iur., tiesību eksperte 
 
Mārcis Šepte   ārsts, dermatovenerolgs 
 
Igors Šuvajevs   Dr. phil., filozofs 
 
Ilze Leimane   vienaudžu izglītotāja 
 
Lāsma Miezīte   studente, vienaudžu izglītotāja 
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BIROJA DARBINIEKI 
 
Iveta Ķelle    Valdes priekšsēdētāja 

Odrija Sakne   Grāmatvede 

Linda Pavlovska   Programmu direktore 

Beāta Bundule   Projektu vadītāja 

Ilze Bandere   Projektu vadītāja 

Inga Upmace  Projektu vadītāja 

Rita Kubuliņa  Projektu vadītāja 

Solvita Melne   Projektu vadītāja 

Kaspars Līcītis  Sabiedrisko attiecību speciālists 

Gatis Pavārs  Jauniešu koordinators 


