Amaze me LEADER Somijā 2017
Starptautiskajā piedzīvojumu seminārā jauniešiem, kas šogad norisinājās Somijā no 13.
līdz 20. augustam, pavisam piedalījās 52 jaunieši no 4 dažādām valstīm — Latvijas,
Igaunijas, Somijas un Skotijas. Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” no savas
rīcības teritorijas sūtīja 3 jauniešus — Kristu Iesalnieku, Reini Valdmani un Kristīni Savicku.
Mūsdienīgā veidā palielinājām zināšanas par LEADER projektu aktivitātēm Somijā un
kopā ar dažādu kultūru jauniešiem centāmies palīdzēt vietējiem uzņēmējiem ar jaunām
idejām nākotnes attīstībai.
Piedzīvojumiem pilna nedēļa! Līdzko ieradāmies Helsinku lidostā, mūs sadalīja 15 jauktās
automašīnu grupās pa 3 vai 4 cilvēkiem vienā spēkratā, pēc tam kopīgi pildījām uzdevumus
un devāmies nedēļu ilgā piedzīvojumā. Pašiem dalībniekiem bija arī jāstūrē komandai
iedalītā automašīna. Liela atbildība un piedzīvojums vienlaikus! Katras dienas aktivitātes
redzējām ar īpaši šim semināram izveidotu telefona aplikāciju palīdzību, sekojot kartē
norādītiem punktiem un vietām, kur mums ir jānonāk. Katra atskaites vieta deva tālākās
norādes, tāpēc kļūdīties nebija vēlams.
Nedēļas laikā apceļojām apkārt Somijas lielākajam ezeram Saaima. Piepildīta bija ik
stunda, katru dienu devāmies uz jaunu teritoriju un apmeklējām vairākus uzņēmumus vienā
dienā. Tos iepazinām, redzot vietējo ikdienas darbu, klausoties stāstos un pašiem
līdzdarbojoties. Tā savstarpēji apmainījāmies vērtībām, un ieguvēji bijām gan mēs, gan
vietējie uzņēmēji un jaunieši. Somijas daba, kalnu takas, kanoe laivu izbrauciens, dažādu
veidu somu pirtis, izbrauciens ar vikingu laivu, dabas meistarklases un pats piedzīvojumu
brauciens bija neaizmirstams. Perfekti bija saplānotas visas aktivitātes un pats piedzīvojumu
seminārs kopumā.
Vērtīgākās atziņas, iepazīstot Somijas uzņēmējus, ir par veidu, kā viņi savstarpēji
sadarbojas. Proti, somi maksimāli izmanto dabas un citus pieejamos resursus, saglabā
vēsturiskās vērtības un objektus, lai cilvēkiem būtu patiesi pilnvērtīgs priekšstats par pagātni
un tagadni. Ja vien kādam ir vēlme palikt savā dzimtajā vietā vai ir ideja, kā atdzīvināt ko sen
aizmirstu, tad LEADER paver lieliskas iespējas iegūt atspērienu savai idejai.
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