
Ievieš Sorosa fonda projektu, attīstot amatniecības iemaņas novada 
jauniešiem 

  

 
  

6.novembrī Rīgā svinīgi tika parakstīts Līgums par Sorosa Ārkārtas 
palīdzības fonda finansējuma piešķiršanu Krustpils novada pašvaldībai, Vīpes 
pamatskolā Tālākizglītības un interešu izglītības centra izveidei. Projektu – 
Tālākizglītības centra un interešu izglītības centra izveidi finansiāli atbalsta 
Sorosa fonds - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” Ārkārtas 
palīdzības fonda ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija 
atbalsta virzieniem pieejama internetāwww.sfl.lv. 

Izveidojot bērnu un jauniešu tālākizglītības centru, iespējams radīt 
mācību, atpūtas un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas, kur pusaudži 
un jaunieši var ne tikai pavadīt lietderīgi brīvo laiku, bet arī gūt iemaņas 
kokapstrādē un mākslinieciskajā daiļradē. Vīpes pagasta pārvalde šobrīd 
realizē arī ERAF projektu „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā 
Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, kura īstenošanas 
rezultātā tika sakārtotas amatu mācības darbnīcas, tiks iegādāts aprīkojums 
veiksmīgai centra darbības uzsākšanai. 

Laikā, kad mazo lauku skolu pastāvēšana ir problemātiska, svarīgi ir 
veicināt to pārveidi par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras un sociālā 
atbalsta centriem un Vīpes pamatskola ir viena no 53 skolām Latvijā, kur tika 
atbalstīts Sorosa fonda Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts. 
Projekts piešķirs skolai lielāku potenciālu izdzīvošanai un novada esošo 
pagastu jauniešu interešu izglītībai .Skola Vīpes pagastā ir ļoti svarīgs 
izglītības un kultūras centrs lauku vides saglabāšanai un lauku saimniecību 
attīstībai novadā, jo mūsos mājo cerība, ka nākotnē cilvēki tomēr vēlēsies 
atgriezties laukos. Konferencē, kuru rīkoja Sorosa fonds, tika atzīmēts, ka 
izglītība bija un ir visas sabiedrības vajadzība, nedrīkst ļauties pesimismam 
un pierast pie pazeminātas dzīves kvalitātes. Dānijas, Zviedrijas un 
Lielbritānijas eksperti, kas uzstājās konferencē, atzīmēja, ka ir svarīgi mazās 
skolas pārveidot par kopienas centriem, kas reaģē uz sabiedrības 
vajadzībām. Izšķirīgs faktors ir vietējās sabiedrības , uzņēmēju un vecāku 
iesaiste pārmaiņās, mudinot arī viņus uzņemties atbildību par lēmumiem un to 
īstenošanu. Šis projekts un piešķirtais finansējums ir veiksmes atslēga, kas 
ļaus projekta īstenošanas rezultātā iegūtās materiālās vērtības izmantot 
arīturpmāk, šim procesam būt ilgtspējīgam. 

http://www.sfl.lv/


Projekta galvenā aktivitāte būs amatniecības iemaņu attīstība, intereses 
radīšana par to, un rezultātā tā būs arī karjeras izglītība, lai turpinātu amata 
apguvi profesijas iegūšanai un tālākā nākotnē iespējams arī savu uzņēmumu 
veidošanai. Skolai vienmēr padomu un arī materiālus darbam neliedz  Vīpes 
pagastā esošās zemnieku saimniecības „Kalnvidi” īpašnieks Pēteris Kjazja, 
kurš nodarbojas ar koka mēbeļu un koka izstrādājumu ražošanu. Elvins 
Toflers ir teicis : „21. gadsimta analfabēti būs nevis tie, kas nemāk lasīt un 
rakstīt, bet gan tie, kas nemāk mācīties; atteikties no iepriekš apgūtā un 
mācīties no jauna.” Jaunieši un pieaugušie Tālākizglītības un interešu 
izglītības centrā varēs apgūt koka rotaļlietu un citu izstrādājumu 
izgatavošanas iemaņas un tos izgatavot, mācīties apgleznot zīdu, darināt 
šalles un lakatus un veidot zīmējumus  uz stikla. Radošums, iniciatīva un 
pašu vēlme ļaus attīstīt iemaņas, radīs prieku par paveikto. Projektā strādā 
skolotāji Dace Zvirbule un Jānis Zvirbulis, kuru darboties prieks, radošums un 
izdoma spēj aizraut un ieinteresēt ikvienu. Nodarbības notiek piektdienās 
Vīpes pamatskolā. Veidosim nākotni visi kopā. Ļausimies pārmaiņām un 
būsim to pārvaldītāji, un veiksmi meklēsim sevī nevis ārpusē. Skolai jākļūst kā 
starpniekam starp mācību vidi un pasaules globālo vidi, tai jāpiedāvā 
atbilstošas stratēģijas pasaules izpratnei, neļaujot pazaudēties un jābūt 
atvērtai, problēmorientētai un saistītai ar reālo dzīvi un apstākļiem. „Kad pūš 
pārmaiņu vēji, citi būvē aizsargvaļņus – mēs celsim dzirnavas....” 

Pieteikties projektā un saņemt informāciju par šo projektu var pie skolas 
direktores Aijas Semjonovas, kas ir arī šī projekta direktore. 
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