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Dibināts Rīgas 

“Ceļa Meklētāju” 

klubs "ISKATEĻ"

2003

Ieskats vēsturē

Uzsākta “Pathfinders”

(“Ceļa Meklētāju”)

klubu programma 

pasaulē

1950

Dibināts pirmais 

“Ceļa Meklētāju”

klubs Latvijā

1993

Dibināta 

Biedrība “KĒFA”

2014



(no angļu val. "Pathfinders") -

starptautiska programma, kas paredzēta

no 10 līdz 16 gadus veciem pusaudžiem. 

Ceļa meklētāju klubi darbojas vairāk nekā

130 pasaules valstīs, kur 1 625 482* Ceļa

Meklētāju ir apvienoti 47 325* klubos. 

CEĻA MEKLĒTĀJI

(no angļu val. "Adventurer") starptautiska

programma, kas paredzēta

ģimenēm ar 4 līdz 9 gadu veciem

bērniem.

Piedzīvojumu meklētāju klubos darbojas 

1 328 039* bērni, 

kuri ir apvienoti 35 495* klubos.

PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJI

*2018. GADA DATI



Programmas mērķis ir veicināt
harmonisku jauniešu izaugsmi:

Informēt par atkarību sekām 

Apmācīt īstenot veselīgu dzīves veidu

FIZISKĀ ATTĪSTĪBA

Parādīt, ka bērni ir mīlēti un novērtēti

Palīdzēt integrēties sabiedrībā

SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA

Attīstīt jaunas prasmes, zināšanas 

Atklāt bērnu potenciālu un talantus

INTELEKTUĀLĀ ATTĪSTĪBA

Palīdzēt saskatīt morālās vērtības 

Iedvesmot būt par godprātīgiem pilsoņiem

GARĪGĀ ATTĪSTĪBA

Labāk iemācīt caur piemēru, nevis pamācību!



Draudzība
Līderība

Vienaudžu ietekme
Dzīvesdrauga izvēle
Kultūru dažādība 

Finanšu plānošana 
Talantu menedžments 

Sociālie projekti 
Bībele 

Vēsture 

Mūzika un dziedāšana 
Dabas zinātnes 

Vides aizsardzība 
Pārgājieni 

AIDS profilakse 
Veselīgs dzīvesveids 

Lauksaimniecība 
Mājturība 

Profesionālā orientācija 
Rokdarbi

Iknedēļas nodarbības:



300+ nozīmītes jomās: 

māksla, amatniecība,
veselība, zinātne,
mājturība, daba, 

aktīvā atpūta,
profesijas.



Ceļa meklētāju nometne



Ceļa meklētāju nometne



Ceļa meklētāju nometne



REZULTĀTI

56% Ceļa meklētāji (turpmāk tekstā CM) ir konfliktējuši ar vecākiem, un

80% no minētajiem gadījumiem CM ir palīdzējis šo problēmu atrisināt; 

35% CM ir konfliktējuši ar skolotājiem un 60% CM ir devis risinājumu;

11% CM ir bijuši likumpārkāpumi un 75% no minētajiem gadījumiem

CM ir atrisinājuši šo problēmu;

76% CM ir guvuši pozitīvus draugus, kas pusaudžu vecumā ir ļoti svarīgi;

56% ir uzlabojuši komunikācijas prasmes; 

7% ir bijušas un atrisinātas atkarību problēmas.

Mārtiņš Jakovļevs veica pētījumu par Ceļa meklētāju ieguldījumu

sabiedrības atveseļošanā. Anketēšanas rezultāti liecina, ka:



Nodarbības sociālās dzīvojamās mājās 

kopš 2011. gada



ADRA Ziemassvētku paciņas 
"Bērni palīdz bērniem"

Krīzes Centrs "Burtnieks"



Dienas centrs ''Paaudzes''

Kopš 2016. gada



Rīgas Lastādijas internātpamatskola

Kopš 2018. gada



Pasākuma mērķis ir ģimeņu saliedēšana

un veselīga, aktīva un sportiska

dzīvesveida popularizēšana. 

Rezultātā tiek saliedētas arī sabiedrības

dažādas sociālās grupas.

ĢIMENES SPORTA SVĒTKI 
“MAMMA, TĒTIS,

ES SPORTLANDIJĀ”Atvērtā tipa bērnu nometne, kura ik gadu

tiek veidota ap vienu centrālo tēmu, kas

padara to tik populāru un interesantu

bērniem katru gadu. Maranafa ir paredzēta

bērniem no 7 līdz 14 gadiem un pieturās

pie kristīgiem principiem.

BĒRNU VASARAS NOMETNE
"MARANAFA"



Ģimenes sporta svētki 
“Mamma, tētis, es Sportlandijā”



Ģimenes sporta svētki 
“Mamma, tētis, es Sportlandijā”



Ģimenes sporta svētki 
“Mamma, tētis, es Sportlandijā”



Ģimenes sporta svētki 
“Mamma, tētis, es Sportlandijā”



Ģimenes sporta svētki 
“Mamma, tētis, es Sportlandijā”



ATSAUKSMES NO SPORTLANDIJAS:

Jo tur esmu bijusi 3 gadu un tur ir forši un es visiem ieteiktu jo tur

ir ļoti forši! /Madara Amanda, 10 gadi, Limbažu nov./ 

Es piedalos, jo ir forši spēles spēlēt un tas ir viss svaigā gaisā, es

ieteiktu visām ģimenēm braukt, jo ir jautri. /Daniela, 9 gadi,

Zvejniekciems/ 

Pateicība Dievam par jauku laiku. Jauks sadraudzības pasākums.

Pateicība katram , kas piedalījās pasākuma organizešanā. /Modris,

78 gadi, Zvejniekciems/ 

Ir ļoti jautri pavadīts laiks kopā ar ģimeni! /Karīna, 35 gadi, Sigulda/ 

Ļoti saturīgi pavadīts laiks. Ģimenes locekļi iepazīst viens otru

ekstrēmās situācijās, atklāj viens otra talantus, izjūt vienotību.

/Astra, 63 gadu, Tukums/ 

Patīk atraktivitātes un izdomātie uzdevumi, patīk komandas gars,

ko varam piedzīvot, var kārtīgi izkustēties, nosauļoties,

sadraudzēties un arī ir ko padomāt. /Inta, 45 gadi, Ogres nov./



Pilsētas iepazīšanas - orientēšanas spēle

priekš jauniešiem. Spēles laikā jaunieši

iepazīst pilsētas interesantākās vietas,

izzin vēstures un kultūras faktus, ka arī

iepazīstas ar vietējiem iedzīvotājiem. 

KRUTS MARŠRUTS

Erasmus+ projekts, kura ietvaros ir

izstrādāts “instrumentu komplekts” 

(60 aktivitātēm x 1,5 stunda) latviešu,

lietuviešu un krievu valodā priekš 14-16

gadus veciem jauniešiem. Projekta mērķis ir

palīdzēt jaunatnes darbiniekiem būt

maksimāli gataviem darbā ar mūsdienu

paaudzes jauniešiem.

“GENERATION Z. BE READY.”



Erasmus+ projekti, kuri paredz iespēju

jaunietim doties uz ārvalstīm un veikt

sabiedrībai noderīgu darbu kādā

organizācijā, gūstot jaunas prasmes un

pieredzi. 

Jau ir uzņemti 6 brīvprātīgie uz 1 gadu un

3 brīvprātīgie uz 2 mēnešiem.

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts

aģentūru esam realizējuši atbalsta

pasākumus ESF projektā „Jauniešu

garantijas’’. No 2015. līdz 2019. gadam

uzņemti 39 jaunieši uz laiku līdz 6

mēnešiem.

„DARBAM NEPIECIEŠAMO
IEMAŅU ATTĪSTĪBA NVO”



Šī programma orientēta apmācīt janiešus

apzināti atteikties no atkarību izraisošām

vielām, iemācīties rūpēties par savu

veselību, kā arī sadarbības iemaņu

attīstību un līdera īpašību stiprināšanu.

2016-2019: 354 jaunieši 4 skolās

"ES IZVĒLOS DZĪVI"



*Rīgas 74. vidusskola

PROGRAMMAS "ES IZVĒLOS DZĪVI" 
REZULTĀTI:



LAIVU BRAUCIENI
BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM, ĢIMENĒM

KOPŠ 2008. GADA 
2-4 REIZES SEZONĀ



Vidēji 30 iknedēļas nodarbības, 17 pasākumi, 
50 brīvprātīgie un 500 dalībnieki gadā.
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