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VADLĪNIJAS ĀRZEMJU VIDUSSKOLĒNU UZĥEMOŠĀM ĂIMENĒM LATVIJĀ 

„AFS Latvija” Jauniešu apmaiĦas programmas biedrība pārstāv asociāciju „AFS Intercultural 

Programs, Inc.,” kas ir sabiedriska, starptautiska, bezpeĜĦas organizācija,  un veicina 

starpkultūru sakarus ar studentu, dažādu profesiju pārstāvju un ăimenes apmaiĦas programmu 

palīdzību visā pasaulē. 

Organizācijas „AFS Latvija” mērėi: 

• Ar starpkultūru mācību programmu palīdzību sniegt biedriem, studentiem, ăimenēm, izglītības 

darbiniekiem un citām ieinteresētām personām prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas 

dažādu pasaules kultūru pieaugošo savstarpējo sakaru attīstības veicināšanai; 

• Atbalstīt apmācību, kas balstīta uz personisko pieredzi un veicina biedru uzticību pasaules 

pilsonības un brīvprātības idejām; 

• Veidot ciešus sakarus ar izglītības iestādēm, kā arī citām biedrībām un sabiedriskajām 

organizācijām 

2007. gada nogalē tika atzīmēta 60. gadadiena kopš šīs starptautiskās starpkultūru organizācijas AFS izveidošanas un šajā 

laikā vairāk kā 350 000 jauniešu, tai skaitā vairāk kā 300 no Latvijas ir piedalījušies AFS vidusskolēnu apmaiĦas programmās. Katru 

gadu ap 30 vidusskolēni no Latvijas dodas uz  ārzemēm un aptuveni tik pat daudz ierodas Latvijā, lai iemācītos latviešu vai krievu 

valodu, iepazītos ar Latvijas kultūru un tradīcijām un savukārt iepazīstinātu savu jauniegūto ăimeni un skolasbiedrus ar savas 

zemes kultūru. 

Lai kĜūtu par labu AFS uzĦemošo viesăimeni būtu nepieciešams darīt sekojošo: 

� uzskatīt ārzemju skolēnu kā savu ăimenes locekli; 

� nodrošināt ar gultasvietu (nav nepieciešama atsevišėa istaba); 

� iespēju robežās iepazīstināt skolēnu ar Latviju, tās kultūru, tradīcijām; 

� iesaistīt ārzemju jaunieti ăimenes sadzīvē un pienākumos; 

� nodrošināt skolēnu ar brokastīm, pusdienām un vakariĦām (arī ar citām ăimenē 

pieĦemtām maltītēm; kabatas naudas došana ir opcionāla). 

AFS nodrošina: 

� skolēna veselības apdrošināšanu, sedz sabiedriskā transporta izdevumus uz skolu un 

atpakaĜ, ja tādi rodas; 

� sagatavošanu programmai, visu ăimeĦu pieredzes apmaiĦas vairākkārtīgas tikšanās 

reizes, konsultācijas un atbalstu programmas laikā 

� iespēju kĜūt par organizācijas brīvprātīgajiem biedriem – veidotājiem; neformālās 

starpkultūru izglītības iespējas aktīvākajiem biedriem, kā arī iespēju lietderīgi pavadīt 

brīvo laiku, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes, iesaistoties organizācijas darbībā, lai 

veidotu šo pasauli skaistāku. 

UzĦemošā ăimene: 

� var būt nepilna, ăimenē var nebūt vienaudžu skolēnu vai bērnu vispār; 

� iegūst ārzemju un latviešu draugus, iepazīst citas valsts kultūru un tradīcijas, uzlabo 

savas svešvalodu zināšanas, kā arī gūst neaizmirstamu emocionālo pieredzi. 

 
 
 
 
 
 



 
ATVED PASAULI MĀJĀS – KěŪSTI PAR AFS ĂIMENI! 

 
 

 
 
 
„Vasara jau pie mums, Latvijā, gluži baudāma tādiem dienvidniekiem, bet, kad mūsu Taizemes 
māsiĦa pirmo reizi ieraudzīja sniegu, tad gan viĦai bija pārsteigums. Kopā ar Šatladu 
atcerējāmies, kā sniegavīri veĜami un kas ir īsta pikošanās – kopš bērnības nebijām tik aizrautīgi 
priecājušies par pirmo sniegu.”   
 
/Dārta, viesmāsa no Liepājas/ 
 
 
 
Sīkāku informāciju potenciālā ăimene var iegūt AFS Latvija mājas lapā kā arī no biroja darbiniekiem. 
 


