
   

 

Darbs EBD projektā “Ready, steady, go!” un Latvijā pavadītais laiks 

 

Ar brīvprātīgo Florianu Oberhammeru sarunājas latviešu valodas skolotāja Ieva Smoļina: 

 

Pastāsti, kāda bijusi tava ikdiena šeit, Gulbenē? 

Kā brīvprātīgais strādāju Gulbenes 1. pirmsskolā. Ierados no Austrijas, jo “aizbēgu”  no armijas 

dienesta. Manā zemē dienests vēl ir obligāts, bet to var aizvietot ar Eiropas  brīvprātīgo  darbu 

programmā Erasmus +. Bērnudārzā palīdzu skolotājām. Mācu lielākajiem bērniem spēlēt futbolu,  man 

arī patīk fiziski aktīvi pavadīt laiku kopā ar jaunāko grupiņu bērniem. Palīdzu viņiem ģērbties, ēst, 

dodamies kopā pastaigās, sportojam. Tā mācos pats. Apgūstu arī latviešu valodu kopā ar skolotāju. 

Saprotu, ka tikai nedaudziem brīvprātīgajiem projektos ir šāds pedagogs. Tas ir lieliski, jo varēju ātrāk 

sākt  komunicēt ar bērniem.  Iestādes kolektīvā vadu vācu valodas nodarbības pieaugušajiem. 

Kāpēc tu izvēlējies tieši Latviju? 

Pēc skolas beigšanas Austrijā man bija jāizvēlas starp Somiju un Latviju, lai dotos strādāt EBD. 

Izvēlējos Latviju, jo mūsu karogi ir tik līdzīgi. Vienkārši jutu, ka jābrauc uz Latviju. Savu izvēli 

nenožēloju. 

Ko tu dari savā brīvajā laikā? 

Protams,  spēlēju futbolu. To daru divās Gulbenes novada komandās – Tirzā un Gulbenē, jo tas ir 

mans dzīves veids un lielā aizraušanās. Dejoju latviešu tautas dejas TDK Ratiņš. Gribu teikt lielu 

paldies skolotājam Jānim par atbalstu un palīdzību! Daudz laika pavadu kopā ar citiem novada 

brīvprātīgajiem! Esmu piedalījies aktivitātēs arī kopā  ar Balvu un Ikšķiles brīvprātīgajiem. Jau pēc 

pirmajām nacionālās aģentūras rīkotajām iebraukšanas apmācībām septembrī ieguvu daudz draugu 

visā Latvijā!  

Kas tevi visvairāk pārsteidza, ierodoties Latvijā? 

Mani pārsteidza tas, ka latvieši nedod viens otram naudu rokās, bet gan vispirms to noliek uz kādas 

virsmas. Ļoti dīvains ēdiens man šķiet makaronu piena zupa. Šīs abas ēdiena sastāvdaļas man liekas 

nesavienojamas. Vēl kāda atšķirība! Mēs, austrieši, satiekoties roku sniedzam  gan sievietēm, gan 

vīriešiem. Latvijā sarokojas tikai vīrieši. 

Kas tev vislabāk garšo no latviešu ēdieniem? 

Protams, ka karbonāde, kā arī kartupeļu ēdieni. Ikdienā pusdienas ēdu bērnudārzā, tur  pavāres 

garšīgi gatavo. Dīvaina liekas pica ar majonēzi. 

Kādas ir tavas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem? 

Tā kā apmeklēju dažādas brīvā laika aktivitātes, tad esmu ieguvis daudz latviešu draugu. Man tagad ir 

savi latviešu komandas biedri futbolā. Tāpat draugi tautu deju kolektīvā. Draugi man daudz palīdz. 

Kādas sajūtas tu paņemsi līdzi no Latvijas, dodoties mājās? 

Es nenožēloju laiku, ko pavadu Latvijā, jo esmu ieguvis daudz draugu, gan lielu, gan mazu. Man bija 

laiks padomāt, ko darīšu nākotnē. Pēc  projekta noslēguma došos uz Vīni un studēšu starptautisko 

ekonomiku. Tad jau redzēs, kur dzīve mani aizvedīs. Šis projekts man noteikti ir laba darba un dzīves 

pieredze. Esmu kļuvis daudz patstāvīgāks. 

 


