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Nedaudz par mani
Mana bērnība ir pagājusi laukos Latgalē, kur katra diena bija ietērpta
ziedu pļavu smaržās, lapu čaboņā, vēja dziesmās, meža skaņu
bagātībā, zemes spēkā. Galvenā spēļu “platforma” bija koki, krūmi,
smiltis, dubļi. Tur tika būvēts, iekārtots, izsapņots, piedzīvots viss
iespējamais. Daba bija apkārt katru dienu, tā raisīja fantāziju,
nomierināja, lika brīnīties un priecāties! Tik ļoti novērtēju to savu
iespēju, kas man tika dota un vēlos ar to dalīties ar citiem. Vēlos pati būt
vairāk pie dabas – mežos, pļavās, pie jūras, ezera, un arī bērniem un
vecākiem parādīt šo neaptveramo iespēju pasauli, kurā ir visi resursi, kas
nepieciešami katra cilvēka būšanai – gan veselībai (aktīvas kustības
svaigā gaisā), gan izziņai (kā viss attīstās, kur kas rodas, kāpēc, kad, ko
saņemam no dabas un kā to pasargāt), gan praktiskai darbībai. 
Ar prieku dalīšos savā pieredzē un zināšanās, vedot bērnus izzinošos,
izklaidējošos pārgājienos un radošajās darbnīcās!

PIEREDZE
nometnes dažāda vecuma bērniem
izbraukuma diennakts nometnes
radošo darbnīcu organizēšana
viktorīnu organizēšana un vadīšana
pārgājienu organizēšana
pasākumu organizēšana pārgājiena ietvaros
darbs ar bērniem, tostarp ar bērniem ar dažādiem attīstības
traucējumiem, diennakts nometne kopā ar ģimenēm
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Laura Jaunskunga- Šlosberga
Nedaudz par mani
Bērnībā sevi atceros bieži vienu savā patībā, savās domās par pasauli,
vēlējos izzināt katru procesu katru dzīvu radību, mani intresēja viss,
šķita ka pirmo reizi esmu uz pasaules. Sevi maziņu atminos pļavā, pat
šobrīd varu just tās spēcīgo smaržu, vējš pastiprināja šo dažādo smaržu
saspēli, es nekad tur nejutos vientuļa, jo tā bija tik skaļa, tas raisīja manī
bezgalīgu fantāziju lidojumu par tur mītošajiem. Joprojām esot dziļā
klusumā ar sevi, redzu bezgalīgu pļavu un virs galvas skaļi līgojošas
smilgas. Es nespēju no meža iziet ar tukšām rokām, esmu pārliecināta,
ka katrs atrastais sprungulis, akmentiņš, sūna vai gliemežvāks aiznesīs
bērna iztēli jaunā sevis un pasaules izpētē. 
Dabai ir nozīmīga loma mūsu dzīvēs, atsaucoties tās impulsiem paveras
brīnišķīgs skats uz iekšējās pasaules skaistumu, kas kā meža taka ved
sevis pašizziņas un iekšējā līdzsvara vairošanā.

PIEREDZE
nometnes dažāda vecuma bērniem
izbraukuma diennakts nometnes
radošo darbu, viktorīnu vadīšana
pārgājienu organizēšana
pasākumu organizēšana pārgājiena ietvaros
darbs ar bērniem, tostarp ar bērniem ar dažādiem attīstības
traucējumiem, diennakts nometne kopā ar ģimenēm
klīniskais un veselības psihologs, psihiatrijas nozarē


