
         

          Novērtējot Baltijas ceļa nozīmi pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšanā, UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības un kultūras iestādēm 20. un 21. septembrī Rīgā organizēja 

Baltijas valstu jauniešu forumu „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu". Forumā piedalījās 15 līdz 19 gadus 

veci jaunieši no visām trīs Baltijas valstīm, kuru mācību iestādes ir iesaistītas UNESCO asociēto 

skolu tīklā.  

       Par foruma norises gaitu un mūsu skolas jauniešu komandas pieredzēto savās pārdomās un izjūtās 

dalās 12.b klases skolnieks Maksims Kotovičs un 12.a klases skolniece Enia Kaņepēja. 

                „Mans stāsts par forumu “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”  dalās divās daļās.  

      Pirmā bija sagatavošanās.  Gan morāli, gan arī praktiski veicot mājasdarbus, ko uzdeva foruma 

organizētāji. Varētu jautāt: "Kāpēc jāgatavojas?" Iemesls tam ir vienkāršs - forums notika angļu 

valodā, kas nav mūsu dzimtā valoda, kā arī foruma tēmas bij tādas, par kurām man pazīstamo cilvēku 

lokā nerunā ikdienā. Visi šie faktori radīja satraukumu gan manī, gan manos skolas biedros, kuriem 

bija jāpārstāv skola. Dažbrīd likās, ka viss ir parāk grūti un radās doma: "Varbūt tomēr nebraukt?"  

    Taču pati dalība forumā ir atstājusi tikai pozitīvas emocijas. Pirmo dienu mēs pavadījām Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Klausījāmies  Zviedrijas karalistes vēstnieces Annikas 

Jaganderes ievadvārdos un  Annas Zeibārtes, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītājas, 

lekciju par Baltijas ceļa norisi un tā nozīmi. Man personīgi ļoti patika iespēja klausīties un 

piedalīties Tomasa Gunnarssona (Zviedrija) meistarklasē par sociālo kampaņu vizuālās 

komunikācijas veidošanu pretī iekļaujošai sabiedrībai. Ļoti pozitīvas emocijas guvām veicot  

praktisko darbu pie šī izcilā zviedru fotogrāfa. 

 

        Otrā diena tika pavadīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas 11. un 12. stāvā no kurienes paveras 

izcils skats uz Rīgu. Vispirms piedalījāmies arhitekta Pētera Blūma un daudzu, ar  kultūrvēsturisko 

objektu aizsardzību saistītu projektu, autora Jāzepa Bikšes  lekcijās, par arhitektūras vērtībām un 

kultūras mantojuma saglabāšanas kampaņu veidošanu. Vēlāk dalībnieki darbojās nelielās tematiskās 

darba grupās par sociālajām kampaņām vērtību izpratnei un veicināšanai, apskatot tādas tēmas 

kā “Cilvēktiesības un migrācija”; “Globālais pārtikas ceļš”; “Mantojuma saglabāšana kā sociālās 

atbildības forma”. 

        Mūsu grupas tēma bija par cilvēktiesībām un migrāciju. Veidojām sociālo kampaņa, kuras 

mērķis ir mazināt problēmas sabiedrībā saistībā ar cilvēktiesību pārkāpšanu. Grupu darbu 

prezentācijā ieguvām augstu vērtējumu un saņēmām foruma organizatoru sarūpētās  balvas - siltu 

kapučjaku jeb hūdiju un mugursomu, kuras rotā uzraksts #actbalticway.  

         Kopumā abas foruma dienas tika pavadītas ļoti jautrā, atvērtā jauniešu sabiedrībā, kur varējām 

gan pasmieties, gan pārrunāt dažādas tēmas. Personīgi es ieguvu daudz pozitīvu emociju, gan  

pieredzi grupu darbā un angļu valodas izmantošanā. Nevienu mirkli neesmu nožēlojis, ka piekritu 

dalībai šajā starptautiskajā pasākumā. 

 ( Maksims Kotovičs) 

„Apmeklējot Baltijas valstu jauniešu forumu ‘’Walking Further along Baltic Way 2019’’, 

ieguvu neaprakstāmas emocijas, pieredzi, ļoti noderīgas zināšanas un jaunus draugus. 

           Pirmajā dienā, ierodoties foruma norises vietā, valdīja satraukums, bet, kad atminoties Baltijas 

ceļu, visi foruma dalībnieki sadevās rokās, pārņēma vienreizēja vienotības sajūta, to pastiprināja tas, 



ka vienu roku devu jaunietei no Igaunijas un otru jaunietim no Lietuvas. Trīs Baltijas valstis bija atkal 

sadevušās rokās, kā toreiz 1989.gada 23.augustā. Foruma laikā šāda veida neaprakstāmas, 

saviļņojošas emocijas atkārtojās bieži. 

           Visa foruma darbība noritēja angļu valodā, tāpēc tas mums bija vēl lielāks izaicinājums. 

Uzdevumi bija dažādi – rakstījām ANO asamblejas atklāšanas runu un lasījām to pārējiem 

dalībniekiem un viesiem, gatavojām sociālās kampaņas un mācījāmies tās prezentēt, piedalījāmies 

simulācijas spēlē par vides izaicinājumiem Baltijas jūras klimata pārmaiņu kontekstā.Tēmas bija ļoti 

dažādas, sākot ar piesārņojumu Baltijas jūrā līdz pat cilvēka veselībai, ēdiena izniekošanai un vides 

piesārņojumam kopumā. 

       Forums lika saprast, cik ļoti mēs nodarām pāri dabai un pasaulei mums apkārt. Uzzinājām kā 

to mainīt un kļūt saudzīgākiem pret apkārtējo vidi. 

      Bija arī lieliska iespēja satikt iedvesmojošus cilvēkus un klausīties viņu stāstus. Visvairāk man 

patika zviedru fotogrāfa Tomasa Gunnarssona lekcija par dzimumu atšķirīgo attēlošanu 

fotogrāfijās. 

       Jau foruma laikā man  radās dažādas pārdomas par to, ko es varētu mainīt savā ikdienā un kā 

tas ietekmētu dabu. Forums man ļāva vairāk iedziļināties ANO ikdienas darba uzdevumos, ļāva 

saskatīt vides problēmas Baltijas valstīs un uzzināt par piesārņojumu Baltijas jūrā. Forums deva 

pārliecību, kas man vēl jāmācās, kas man ir jāmaina un vissvarīgākais - kā es to varu izdarīt. 

           Paldies skolotājai Ivetai Krastiņai par iedrošināšanu nebaidīties un būt pārliecinātiem par sevi 

visa foruma laikā. 

( Enia Kaņepēja) 

 

 

 


