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1. IVETA ĶELLE: 2017. GADS – PAGRIEZIENA PUNKTS 

2017. gads biedrības "Papardes zieds" 
vēsturē būs zīmīgs ar pagrieziena punktu 
neformālās izglītības jomā. Pateicoties 
Latvijas pašvaldību piesaistītajam Eiropas 
Savienības fondu finansējumam, pērn 
vad ī ts rekordskai ts nodarb ību par 
jauniešiem aktuālām tēmām.  

380 nodarbības 

Kopā 2017. gadā tika nodrošinātas 380 
nodarbības dažādos Latvijas reģionos. 
Salīdzinājumam - 2016. gadā "Papardes 
zieds" īstenoja tikai 166 nodarbības. 
Krasais pieprasījuma pieaugums pēc 
izglītojošajām nodarbībām ir bijis liels izaicinājums biedrībai, ar kuru izdevās 
tikt galā teicami. Nodarbību plānošana un nodrošināšana ir prasījusi un 
joprojām prasa milzīgus biroja resursus, taču pozitīvās atsauksmes no 
skolēniem un skolotājiem liecina – darbs nav bijis velts. Liels prieks ir par 
četriem jauniem un enerģijas pilniem speciālistiem, kas pievienojušies mūsu 
biroja komandai un diendienā vada nodarbības skolēniem visā Latvijas 
teritorijā.  

Dalība festivālos 

Kā īpaši veiksmīga jāuzsver "Papardes zieds" iniciatīva uzrunāt mērķauditoriju 
liela mēroga publisko pasākumu laikā. 2017. gadā mēs viesojāmies trīs 
vērienīgos festivālos - Zelta Zivtiņas čempionātā, Ghetto Games festivālā 
GGFEST un festivālā LABADABA, kas deva mums iespēju sasniegt nebijuši 
lielu auditoriju. Turpinot iesākto darbu, lai panāktu pretrunīgi vērtēto 
Izglītības likuma grozījumu atcelšanu, biedrībai izdevies atrast teicamu 
platformu – Sarunu festivālu LAMPA, kurā "Papardes zieds" tika pārstāvēts 
četros atšķirīgos pasākumos.  Arī 2018. gadā turpināsim piedalīties festivālos.  

No sirds pateicos kolēģiem, padomei un brīvprātīgajiem par 2017. gadā 
paveikto! Bez jūsu visu stiprā pleca un atbalsta "Papardes zieds" 

panākumi nebūtu iespējami! 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2. NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM 

Mērķis: 

Jauniešu izglītošana par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām.  

Aktivitātes: 

Biedrības "Papardes 
zieds” darbības esence 
ir jauniešu izglītošana 
p a r s e k s u ā l o u n 
reproduktīvo veselību 
un ties ībām. 2017. 
gads ir bijis ļoti ražens, 
pateicoties Eiropas 
Sociā la jam fondam 
(ESF), kura finansējumu 
a k t ī v i i z m a n t o 
pašvaldības visā Latvijā, savos novados īstenojot veselības veicināšanas 
aktivitātes, tostarp, nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību. Līdz ar 
to īstenots rekordliels daudzums nodarbību - 2017. gadā visā Latvijā tika 
vadītas 380 neformālās izglītības nodarbības, un par dažādām seksuālās un 
reproduktīvās veselības un tiesību tēmām tika izglītoti 4396 jaunieši. 2017. 

gads ir īpašs arī ar to, 
k a i e r a s t a j a m 
nodarbību vadītāju 
d u e t a m – G a t i m 
Pavā ram un R i ta i 
Kubuliņai, pievienojās 
arī jauni darbinieki – 
Oskars Bērziņš, Krista 
Š t r a u s a , L ī n a 
Ribakova un Ēvija 
Kraukle. 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3. DALĪBA FESTIVĀLOS 2017. GADĀ 

Zelta Zivtiņas čempionāts 

Viens no lielākajiem pasākumiem, kurā piedalījās biedrība "Papardes zieds" 
2017. gadā. Tas atklāja biedrības vasaras pasākumu sezonu. Čempionāta 
ietvaros aprīlī un maijā notika 3 reģionālie pusfināli - Daugavpilī, Valmierā un 
Liepājā, tā fināls norisinājās 27. maijā Jūrmalā.   

Šajos pasākumos skolēnu komandām bija jāpiedalās Zelta Zivtiņas 
čempionāta sacensībās, gan arī jāveic papildus uzdevumi, par kuriem varēja 
saņemt īpašas balvas.  

Viens no šādiem uzdevumiem bija "Papardes zieds" telts, kurā tika 
pārbaudīta gan dalībnieku veiklība, gan zināšanas par veselību, attiecībām un 
drošību.  

Katrā pasākumā piedalījās vairāki tūkstoši dalībnieku, no kuriem katra Zelta 
Zivtiņas čempionāta pasākuma laikā vismaz 500 apmeklēja arī "Papardes 
zieds" telti. Tādējādi kopā tika sasniegti vismaz 2000 skolēni. Čempionāta 
posmos kopā iesaistījās arī 9 jauni brīvprātīgie.  
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Pateicoties čempionātam, tika 
izveidota jauna "Papardes zieds" 
pasākumu identitāte – tika radīts 
īpašs prezervatīvu iepakojumu 
d i z a i n s , i z g a t a v o t a s 
a t p a z ī s t a m ī b a s z ī m e s – 
pludmales karogi un vējjakas, kā 
a r ī t i k a i z ve ido tas j aunas 
aktivitātes, lai pielāgotos katrai 
Ze l ta Z i v t iņas čempionā ta 
dal ībnieku vecuma grupai . 
Ņemot vērā gan sasniegto 
dalībnieku skaitu, gan veiksmīgo 

sadarbību ar organizatoriem četru pasākumu laikā, šis ir vērtējams kā viens no 
pozitīvākajiem Zelta Zivtiņas čempionāta notikumiem 2017. gadā!  

Īpašs paldies SIA “ELVIM”, kas sedza pasākumu izmaksas un nodrošināja 
atraktīvos prezervatīvus! 

Ghetto Games festivāls GGFEST 

28.-29. jūlijā notika viens no 
Ghetto Games ikgadējiem 
pasākumiem – GGFEST. 
L ī d z ā s s p o r t i s t u 
paraugdemonstrējumiem un 
sacensībām "Papardes zieds" 
p i e d ā v ā j a i z g l ī t o j o š a s 
aktivitātes, kurās dalībnieki 
varēja savā starpā sacensties 
un papildināt zināšanas par 
seksuālās un reproduktīvās 
veselības tēmām. 

Festivāls LABADABA 

Ar aicinājumu atbalstīt atbildību veicinošu izglītību biedrība “Papardes zieds” 
viesojās starptautiskajā mūzikas festivālā LABADABA, kas 4.-6. augustā notika 
Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā „Ratnieki”. 
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Sadarbībā ar Latvijas jaunajiem dzejniekiem – Ilzi Ozolu, Annu Belkovsku un 
Loti Lārmani – festivāla apmeklētāji tika rosināti aizdomāties, kas ir cenzūra, 
piedaloties biedrības performancē “Tikumiskie dzejas lasījumi”. 

Ar šo performanci biedrība “Papardes zieds” aicināja festivāla dalībniekus 
pretoties informācijas cenzūrai. Performances laikā dzejnieki, aktieri un 
festivāla apmeklētāji kāpa uz skatuves un lasīja, runāja dzeju, kas tika pavadīta 
ar dažādiem trokšņiem, mūziku un daudziem zināmo TV cenzūras skaņu “pī”, 
tādējādii simboliski cenzējot viņu uzstāšanās pēc tā brīža “cenzētāja” 
ieskatiem. 

Festivāls LAMPA 

30. jūnijā un 31. jūlijā Cēsīs norisinājās trešais sarunu festivāls LAMPA. 
Biedrība “Papardes zieds” izmantoja iespēju uzrunāt festivāla apmeklētājus, 
piedaloties četrās dažādās aktivitātes:  

• Diskusijā “Drosme zināt” uz Swedbank izglītības skatuves, kuras iedvesma 
sarunai bija trīs stāsti par mums, izglītību un drošību, kurus stāstīja vēstures 
skolotājs un mācību grāmatu autors Valdis Klišāns, piecu bērnu māmiņa 
Ilona Platonova un jauniete Ilze Ozola. 

• “Tikumiskajos lasījumos” Tikumības teltī, kuru ietvaros tika diskutēts par 
vairāku Latvijas politiķu vēlmi ietekmēt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, 
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tikumisko audzināšanu. Jautājums, uz kuru tika mēģināts rast atbildi: vai 
tikumiskā audzināšana tiešām veicina mūsu sabiedrības drošību? 

• Diskusijā “Kāpēc tādas kaislības ap seksuālo izglītību?” Skeptiskajā teltī, 
kuras mērķis bija noskaidrot, kādēļ vienai sabiedrības daļai seksuālā izglītība 
ir kā dadzis acī? Diskusijā piedalījās: skolotājs Lauris Bokišs, RSU 
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente Anda Ķīvīte, LU 
Psiholoģijas nodaļas docente Ieva Stokenberga, Rīgas Lutera draudzes 
mācītājs Kaspars Simanovičs, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) eksperte izglītības jautājumos Irina Avdejeva. 

• “Papardes zieds” arī atbalstīja aktivitāti “Bauda. Bauda? Bauda!”, kas veltīta 
HIV tēmai. Programmā bija “stand up” veida sarunas par to, kāpēc un kā uz 
katru seksuāli aktīvu cilvēku attiecas HIV, izlaušanās spēle, kā arī iespēja 
veikt HIV eksprestestu. 

Dalību festivālā daļēji finansēja: 
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4. SAM 9.2.4. PROJEKTS  

Mērķis: 

Nodrošināt izglītojošas nodarbības jauniešiem par seksuāli reproduktīvo 
veselību. 

Aktivitātes: 

Biedrība “Papardes zieds” 2017. gadā uzvarējusi 22 Latvijas pašvaldību 
iepirkumus projekta “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem"  9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas 
noteikumi” ietvaros. 

Sniegtā pakalpojuma tēmas: 

• 2017. gadā notikušas 258 nodarbības skolēniem par seksuālo un 
reproduktīvo veselību un atkarību profilaksi 

• 2017. gadā notikušas 36 lekcijas skolēnu vecākiem: 

- Par seksuālo un reproduktīvo veselību un onkoloģisko saslimšanu riskiem. 
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- Par atkarību izplatības samazināšanu un novēršanu. 

- Par bērnu uzvedības problēmām un vardarbības novēršanu. 

Projektu finansēja: 

Ādažu, Alojas, Aizkraukles, Aknīstes, Cēsu, Dobeles, Jēkabpils, 
Jūrmalas,  Jaunpils, Jelgavas, Liepājas, Pļaviņu, Ropažu, Rūjienas, 
Rugāju, Siguldas, Talsu,  Kokneses, Neretas, Kocēnu, Vārkavas 
pašvaldības. 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5. ES AUGU VESELS 

Mērķis 

Projekta mērķis ir izglītot un atbalstīt skolotājus. Pēc apmācības iegūtās 
zināšanas un mūsdienīgās mācību metodes skolotāji var pielietot gan, 
īstenojot veselības projektus skolās, gan arī citās stundās un skolas 
pasākumos.  

Aktivitātes 

2017. gadā, īstenojot projektu, notikuši 3 apmācību moduļi:  

• „Veselības stacija. Es augu vesels”, tēmas: Ķermenis un veselība, 
Uzturs, Attiecības, Atkarības – smēķēšana;  

• „Alkohola un narkotiku lietošanas profilakse. Savstarpējās attiecības, 
seksuālā un reproduktīvā veselība.”  

• „Reklāma un veselība”. 

Ar LR IZM saskaņotu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
programmu (A, 12 h) apguva 82 pedagogi. 

2017. gada 21. aprīlī sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Rīgā notika konference 
pedagogiem “Interneta vilinājums: mulsinošais un strīdīgais!”, piedaloties 
Latvijas un Vācijas ekspertiem, tika aplūkotas tēmas: 

Biedrības "Papardes zieds" 
2017. gada atskaite  "11



• Vecāk i kā ga lvenie padomdevē j i bē rn iem seksual i tā tes 
jautājumos” (Pētījums par vecāku uzskatiem, attieksmi un 
kompetencēm, SKDS, LU, RSU) – Dr.Psych. Ieva STOKENBERGA, LU 
Psiholoģijas nodaļas docente un pētniece. Dr.med.,Mg.sc.sal. Anda 
ĶĪVĪTE, RSU, docente un pētniece.  

• Pusaudžu jautājumi “Uzticības tālrunis 116111” – Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments. 

• “Jaunieši Vācijā: seksualitāte, pornogrāfijas ietekme un pedagogu 
rīcība” – Sebastian KEMPF, “ProFamilia”. Friederike GROSCHUP, “EU-
Project Klicksafe”. 

• Meistarklase “Seksualitāte un internets” – Kā par to runāt ar 
jauniešiem? Metodes. 

Konferencē piedalījās 97 dalībnieki. 

2017. gadā projekta ietvaros izveidota programma pirmsskolas izglītības 
pedagogiem “Veselības ābece” – A modulis, izglītības satura un didaktikas 
modulis. Gada nogalē tika novadīts viens seminārs, kurā piedalījās 14 
pirmsskolas izglītības pedagogi. 

Projekta īstenošanas laiks 

2013. gada janvāris – kamēr vien būs skolotāju pieprasījums pēc šīs 
programmas. 

Projektu finansē 

Biedrība "Papardes zieds"  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6. KARSTAIS PASTS 2017.GADĀ 

Mērķis: 

Sniegt operatīvas atbildes uz jauniešu jautājumiem par seksuāli reproduktīvās  
veselības jautājumiem. 

Aktivitātes: 

2017. gadā Karstajā pastā tika saņemti 48 dažādi jautājumi, no tiem lielākā 
daļa (11) par to, “vai var iestāties grūtniecība, ja...” ar sekojošu situācijas 
aprakstu. 

Jautājumus visbiežāk joprojām uzdod sievietes (35 sieviešu jautājumi pret 13 
vīriešu jautājumiem). Daži no jautājumiem tika saņemti arī no vecākiem, kā 
labāk parunāt vai risināt problēmjautājumus ar bērniem. Parādījās arī vairāki 
ar sekstinga tēmu saistīti jautājumi, piemēram, šantāža vai naudas izspiešana. 
Vienā no gadījumiem arī sazinājāmies ar Drošāka interneta centru un Valsts 
policiju, lai palīdzētu jaunietei risināt radušos situāciju. 

Projektu finansēja: 

Biedrība "Papardes zieds"  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7. JAUNIEŠU PLATFORMA ZIEDAM.LV 

Mērķis: 

Veicināt izpratni un diskusiju jauniešu vidū par drošu seksu, veselīgām 
attiecībām un kritisko domāšanu. 

Projekta aktivitātes 2017. gadā: 

• Sagatavots 31 bloga ieraksts gan pašu spēkiem, gan piesaistot autorus - 
sabiedrībā pazīstamus cilvēkus par tēmām, kas skar seksuāli reproduktīvo 
veselību un tiesības. 

• Sagatavoti 8 atraktīvi video. 

• Īstenotas regulāras reklāmas kampaņas ar mērķi palielināt projekta 
atpazīstamību un sekotāju skaitu sociālajos medijos. 

• Darbs ar sociālajiem medijiem, paplašinot lasītāju auditoriju.  

Projekta norisies laiks: 

Līdz 2017. gada decembrim.  

Projektu finansēja:  

"    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8. LEKCIJU UN KINO-DISKUSIJU CIKLS "CILVĒKA 
SEKSUĀLĀ IDENTITĀTE" 

Mērķis 

Atbalstīt lekciju un kino-
diskusiju cikla "Cilvēka 
seksuā lā ident i tā te" 
norisi. 

Aktivitātes 

Sadarbībā ar Latvijas 
Ind iv iuā lps iho loģ i j as 
asociāciju laika posmā no 
13. novembra līdz 15. 
decembrim kinoteātrī 
"K.Suns" norisinājās sešu 
filmu lekciju – diskusiju 
cikls par cilvēku seksuālo 
identitāti, tās veidošanos 
ģimenes un apkārtējās 
vides ietekmē. 
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9. FINANŠU ATSKAITE 

Finansētājs/projekts Ieņēmumi

IPPF 65 831,57

OSF 61 529,02

Ziedojumi 21 810,44

Izglītojošās nodarbības 21 767,55

Sabiedrības integrācijas fonds 7 939,78

Es augu vesels 2 765,00

ASK 2 634,39

Citi ieņēmumi 1 172,23

Latvijas Interneta asociācija 1 000,00

Gedeon RIchter 1 000,00

Slimību profilakses un kontroles centrs 836,85

Biedru naudas 409,00

Kopā (EUR) 262 467,18

Biedrības "Papardes zieds" 
2017. gada atskaite  "16



10. BIEDRĪBAS PADOME 

Reinis Āboltiņš 
Biedrības prezidents 

Solvita Olsena 
Dr.iur., tiesību eksperte 

Daiga Baranovska 
Ārste, ginekoloģe 

Anda Ķīvīte 
Dr. med., Rīgas Stradiņa universitātes lektore 

Mārcis Šepte 
Ārsts, dermatovenerologs 

Ieva Stokenberga 
Dr.psych., Latvijas Universitātes pētniece 

Mārtiņš Etkins 
Uzņēmuma vadītājs 

Laura Isajeva 
Sabiedrības veselības studente 

Ilze Maļkeviča 
Sabiedrības veselības studente  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11. BIROJA DARBINIEKI 

Iveta Ķelle 
Valdes priekšsēdētāja 

Ilze Bandere 
Projektu vadītāja 

Solvita Melne 
Projektu vadītāja 

Gatis Pavārs 
Jaunatnes lietu speciālists 

Roberts Osis 
Interešu aizstāvības speciālists 

Rita Kubuliņa 
Sabiedrības veselības speciāliste 

Kaspars Līcītis 
Sabiedrisko attiecību speciālists 

Ilze Ozola  
Projekta Ziedam.lv vadītāja 

Odrija Sakne 
Grāmatvede 

Linda Pavlovska 
Projektu vadītāja 

Anna Zirne-Blumberga 
Pedagogs-jauniešu konsultants 

Oskars Bērziņš 
Jauniešu konsultants 

Krista Štrausa 
Sabiedrības veselības speciāliste 

Ēvija Kraukle 
Projektu koordinatore 

Līna Ribakova 
Jauniešu konsultante 

Anete Ķestere 
Grafiskā dizainere
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