
Daugavpils novadā viesojās projekta "Volunteering 

No 7. augusta līdz 9. augustam Daugavpils novadā ieradās 4 valstu grupu līderi no 
Serbijas, Maķedonijas, Horvātijas un Azerbaidžānas uz iepriekšējās plānošanas vizīti,
kopā ar Kalupes pagasta jauniešiem apspriestu programmu starptautiskajai jauniešu apmaiņas 
vizītei projekta „Volunteering 
veicinātājs”)(LV-31-E21-2013
 
Tā kā jau septembra sākumā no 4. līdz 12. septembrim 6 Daugavpils novada jaunieši uzņems 23 
projekta dalībniekus no minētajām valst
organizatoriskos jautājumus, sadalīt pienākumus starp partneriem, vēlreiz izrunāt 
projekta finanses.
 
Pirmajā vizītes dienā notika savstarpēja iepazīšanās ar līderiem un programmas pārrunāšana 
turpmākajām dienām. Otrajā dienā agri no rīta līderi devās apskatīt
iepazīt apmaiņas norises vietu 
Kalupes pagasta bērnu un jauniešu dienas centrā „Varavīksne” tika apspriestas p
aktivitātes, valstu mājas darbi un starptautisko vakaru programma, kā arī projekta finansiālā 
puse. Dienai noslēdzoties tika organizēts sadraudzības vakars un pārrunāti nākotnes plāni.
 
Pēdējās dienas rītā dalībnieki izvērtēja šo vizīti, at
valstīs par Latviju un tās iedzīvotājiem bija radījusi vairākus stereotipus, tomēr šī vizīte tos ir 
mainījusi. Dalībniekus pārsteidza sakoptā un zaļā vide Daugavpilī un novadā, īpaši atpūtas bāzē, 
kurā tiks pavadītas 9 projekta norises dienas. 
 
 

Informācijai: 
Ilze Raščevska 
Projekta koordinatore 
ilze_rascevska@inbox.lv 
 
 

 
 Šis projek
atspoguļo vienīgi autora uzskatus
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo

  

 

Daugavpils novadā viesojās projekta "Volunteering - employment generator" 
dalībnieki 

 
 

augustam Daugavpils novadā ieradās 4 valstu grupu līderi no 
Serbijas, Maķedonijas, Horvātijas un Azerbaidžānas uz iepriekšējās plānošanas vizīti,
kopā ar Kalupes pagasta jauniešiem apspriestu programmu starptautiskajai jauniešu apmaiņas 

a „Volunteering – employment generator” („Brīvprātīgais darbs 
2013-R1) 

Tā kā jau septembra sākumā no 4. līdz 12. septembrim 6 Daugavpils novada jaunieši uzņems 23 
projekta dalībniekus no minētajām valstīm, tad šīs tikšanās mērķis bija apspriest 
organizatoriskos jautājumus, sadalīt pienākumus starp partneriem, vēlreiz izrunāt 
projekta finanses.

Pirmajā vizītes dienā notika savstarpēja iepazīšanās ar līderiem un programmas pārrunāšana 
Otrajā dienā agri no rīta līderi devās apskatīt  Daugavpils pilsētu, tad devās 

iepazīt apmaiņas norises vietu – atpūtas bāzi „Virogna”, kur jaunieši uzturēsies visas 9 dienas. 
Kalupes pagasta bērnu un jauniešu dienas centrā „Varavīksne” tika apspriestas p
aktivitātes, valstu mājas darbi un starptautisko vakaru programma, kā arī projekta finansiālā 
puse. Dienai noslēdzoties tika organizēts sadraudzības vakars un pārrunāti nākotnes plāni.

Pēdējās dienas rītā dalībnieki izvērtēja šo vizīti, atzīstot, ka līdz šim pieejamā informācija viņu 
valstīs par Latviju un tās iedzīvotājiem bija radījusi vairākus stereotipus, tomēr šī vizīte tos ir 
mainījusi. Dalībniekus pārsteidza sakoptā un zaļā vide Daugavpilī un novadā, īpaši atpūtas bāzē, 

adītas 9 projekta norises dienas. 

projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo  izlietojumu.

employment generator" 

augustam Daugavpils novadā ieradās 4 valstu grupu līderi no 
Serbijas, Maķedonijas, Horvātijas un Azerbaidžānas uz iepriekšējās plānošanas vizīti, lai 
kopā ar Kalupes pagasta jauniešiem apspriestu programmu starptautiskajai jauniešu apmaiņas 

employment generator” („Brīvprātīgais darbs kā nodarbinātības 
R1) ietvaros.  

Tā kā jau septembra sākumā no 4. līdz 12. septembrim 6 Daugavpils novada jaunieši uzņems 23 
s tikšanās mērķis bija apspriest 

organizatoriskos jautājumus, sadalīt pienākumus starp partneriem, vēlreiz izrunāt 
projekta finanses.  

Pirmajā vizītes dienā notika savstarpēja iepazīšanās ar līderiem un programmas pārrunāšana 
Daugavpils pilsētu, tad devās 

atpūtas bāzi „Virogna”, kur jaunieši uzturēsies visas 9 dienas. 
Kalupes pagasta bērnu un jauniešu dienas centrā „Varavīksne” tika apspriestas projekta norises 
aktivitātes, valstu mājas darbi un starptautisko vakaru programma, kā arī projekta finansiālā 
puse. Dienai noslēdzoties tika organizēts sadraudzības vakars un pārrunāti nākotnes plāni. 

zīstot, ka līdz šim pieejamā informācija viņu 
valstīs par Latviju un tās iedzīvotājiem bija radījusi vairākus stereotipus, tomēr šī vizīte tos ir 
mainījusi. Dalībniekus pārsteidza sakoptā un zaļā vide Daugavpilī un novadā, īpaši atpūtas bāzē, 

adītas 9 projekta norises dienas.   

ts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 

izlietojumu. 


