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“Teen Challenge Latvija” informatīvā vēstule 

Sveicināti dārgie, rehabilitācijas programmas atkarīgajiem “Teen Challenge Latvija” sekotāji un atbalstītāji. Ar šo rakstu 

vēlamies dot ieskatu un darīt zināmus mūsu pēdējā laika izaicinājumus vienā no mūsu programmas virzieniem, kas ir saistīts ar 

nodarbinātību. Nodarbinātības virziena uzdevums ir atjaunot programmā esošiem audzēkņiem darba iemaņas, sākot no 

elementārām lietām, beidzot ar spēju darboties komandā. Tāpat tas ir veids, kā gūt ienākumus, lai risinātu daļu no mūsu 

finansiālajām vajadzībām. 

Programmas pastāvēšanas laikā ir bijuši dažādi veidi, kā esam centušies realizēt nodarbinātības jautājumu. Lai gūtu papildus 

ienākumus, esam sadarbojušies ar vietējiem lauksaimniekiem, taču tie vairāk bija sezonāli darbi. Pēdējā laikā darbi bija saistīti ar 

meža nozari – mežu stādīšanu un kopšanu, tas mūs aizveda līdz profesionālai meža izzāģēšanai, bet pastāvēt un būt 

konkurētspējīgiem mežizstrādes nozarē mums ir sarežģīti – pirmkārt, programmas specifiskā grafika dēļ, kas paredz divas dienas 

nedēļā garīgām apmācībām, otrkārt, pastāv dažāda veida riski, kas saistīti ar mūsu audzēkņus raksturojošām problēmām. 

Līdz šim visos nodarbinātības veidos, mums ir nācies pakārtoties darba devējiem. Bet 

tad mūsu īpašumā nonāca kravas mašīna, kas paralēli meža darbiem, pavēra jaunu darbības 

veidu – malkas sagatavošanu un tirdzniecību. Šai darbības jomai ir vērā ņemamas 

priekšrocības. Piemēram, darbu ir vieglāk plānot, pielāgojot to programmas ritmam. Vēl šajā 

jomā iepriecina fakts, ka, neskatoties uz mūsu darbības īso posmu, ir paplašinājies mūsu 

pakalpojuma klāsts, piemēram, esam sākuši sausu malku fasēt maisos, kas dod iespēju, šajā 

jomā strādāt cauru gadu, ne tikai sezonāli. 

Pēc kāda laika saņēmām ieteikumu mūsu pakalpojuma klāstam pievienot vēl kādu 

produktu, kuru nodēvējām par malkas izstrādājumu. Tas ir produkts, kas rodas vecu koka ēku 

demontēšanas rezultātā. Šis produkts ir sausāks un lētāks nekā meža malka. Tas viss kopā 

mums liek cerēt, ka esam uz pareizā ceļa un ka mums malkas tirgū atradīsies sava pastāvīgā 

vieta. 

Bet pati lielākā vērtība, nodarbojoties ar malkas 

izstrādi un piegādi, pēc mūsu domām, ir tas, ka mums 

caur to ir iespēja būt kontaktā ar cilvēkiem. Tā ir vieta, kur satiekam dažādas cilvēka grupas, 

gan atkarībās esošus cilvēkus, gan tādus, kuriem ir dažādas vajadzības un tas lēnām atver 

durvis iespējai kopā ar draudzi kalpot sabiedrībai un sludināt tai labo vēsti par Jēzu Kristu. Lai 

gan priekšā vēl daudz darba mēs ticam, ka Dievs paredzējis vēl lielas lietas. 

Šobrīd mums ir iezīmējusies kāda problēma, ar kuru, mēs saprotam, ka paši galā netiksim. Mūsu vecā kravas mašīna ir bijis 

labs palīgs, uzsākot jauno jomu, bet tā ir tik veca, ka tā bieži lūst un tai nevar atrast rezerves daļas. Tāpēc mums ir vajadzība pēc 

jaunākas kravas mašīnas, kurai būtu arī papildu iespējas, piemēram, tā būtu ar pašizgāzēja opciju un tā varētu būt aprīkota ar 

manipulatoru, kas padarītu mūsu darbu ražīgāku. Paredzam arī, ka šis kravas auto ar “Teen Challenge Latvija” logo varētu kļūt 

mūsu piepilsētām personīgs un asociētos gan ar malku, kas silda, gan cilvēkiem, kas ir atvērti parunāt par dzīvi un palīdzēt, ja tas 

iespējams. Lai piepildītu šo vīziju mums nepieciešami aptuveni 20 000€, kurus ceram, ka varam kopā saziedot! 

Kontakti plašākai informācijai: nrgstyle@inbox.lv vai (+371) 20602800 (Nauris). 
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Vīri demontē ēku 

Programmas kalpotāji tirgū 

Vecais kravas auto Nākotnes kravas auto 

 

Rekvizīti: 

BIEDRĪBA ‘TEEN CHALLENGE LATVIJA’ 
Reģistrācijas Nr.: 40008080199 
Banka: AS ‘SWEDBANK’ 
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22 

Konts: LV92HABA0551007198671 
Ziedojuma mērķis: KRAVAS AUTO IEGĀDEI 
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