
Diskutavome apie demokratiją šeimoje 

 

Ketvirtasis Nordplus projekto ,,New and Old Democracies“ dalyvių  susitikimas vyko Rygoje, 

Latvijos Respublikoje, 2013 m. spalio 2-5 d. Susitikimo tema - ,,Demokratija šeimoje“. Projekte 

dalyvavo 5 šalių atstovai, tarp jų ir Druskininkų švietimo centro anglų k. vyresnioji ir istorijos 

mokytoja Danguolė Česaitytė-Rutkauskienė ir raštinės vedėja Sandra Kairaitė. 

Rygoje vykęs susitikimas buvo labai intensyvus. Projekto diskusijų vieta buvo Rygos 

savivaldybės rūmai. Dmitrijus Zverevas, Rygos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotojas, ,,Kūrybinių iniciatyvų centro“ direktorius, pristatė Rygos savivaldybės veiklą. 

Vadimas Bolšakovas, Latvijos pasaulinės taikos federacijos viceprezidentas, skaitė įspūdingą ir 

analitinę paskaitą apie šeimos ir meilės sampratą ,,Keturios širdies sritys”. ,,Šeima – tai mažas 

kosmosas. Yra keturios meilės sritys: vaiko meilė, seserų ir brolių meilė, sutuoktinių meilė ir tėvų 

meilė“, - sakė V.Bolšakovas. 

Vėliau 5 šalių atstovai pristatė savo šalių šeimų politiką, demokratijos sampratą ir aktualias 

problemas. Kiekvienoje šalyje yra šeimos modelio ypatumai, tačiau iškylančios problemos panašios 

visoje Europoje. D.Česaitytė-Rutkauskienė skaitė pranešimą anglų kalba ,,Šeima Lietuvoje“ 

(,,Family in Lithuania“). 

Projekto koordinatorės danės Jean Bau-Madsen ir Annemarie Balie, atstovaujančios 

Folkevirke organizaciją, pasiūlė ratelio metodą, taip įtraukiant projekto dalyvius į diskusiją apie 

šeimą ir demokratiją šeimoje. Projekto dalyviai turėjo pasirinkti vieną iš daugelio Danijos šeimų 

nuotraukų, kuri labiausiai atspindėtų projekto dalyvio šeimos vaizdą, ir paaiškinti to pasirinkimo 

priežastis. Jean Bau-Madsen pristatė tradicinį ir šiuolainį šeimos modelį.  

Lankėmės Pinigų muziejuje Latvijos nacionaliniame banke Rygoje, kur sužinojome apie 

pinigų istoriją ir euro įvedimą Latvijoje. Pasivaikščiojimas po Rygos senamiestį suteikė 

architektūrinių žinių apie žymius Rygos pastatus ir Rygos istoriją. 

Latvijos Parlamente (Saeima) susitikome su Latvijos parlamento nariais Daina Kazaka ir 

Valdžiu Liepinšiu. Daina Kazaka pristatė Latvijos valstybės šeimos politiką ir aktualias problemas: 

skurdą, vieno tėvo/mamos šeimą. Diskutavome apie bendras visai Europai šeimos problemas. 

Lankėmės ir Jaunpilio viduramžių pilyje, kur baigėme projekto susitikimą, apibendrindami jį ir 

numatydami planus kitam susitikimui Lietuvoje 2014 m. gegužės mėn. 
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5 pav. Nordplus Adult projekto grupė Rygos savivaldybėje 

 

6 pav. Prie Rygos Saviavldybės 

 

 

 



 

7 pav. Rygos savivaldybėje 

 

8 pav. Su Daina Kazaka, Latvijos seimo nare 


