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Čigānu Nacionālā kultūras biedrība  

 "NĒVO DROM -D", Daugavpils 

 

Latvijas Psihologa Sertificēšanai 

profesionālās darbības jomā: 

Konsultatīvā psiholoģijā 

psihologam Andrim Tertatam, 

  

Daugavpils novada un pilsētas Čigānu(roma) nacionālā kultūras biedrība  "NĒVO 

DROM-D" psihologu Andri pazīst kopš 2005.gada līdz šim brīdim, un viņš ir iesaistījies 

mūsu pilsētu un novadu roma kultūras pasākumos un aktivitātēs. Saskaņā ar biedrības pamata 

mērķiem izglītības motivācija, A.Tertats parādīja veidus un virzienus  roma vecākiem kā 

uzlabot un plašāk iesaistīt  skolas apmeklētību viņu  bērniem. Psihologs Andris tikās 

Daugavpils pilsētas 6. Vidusskolā, Skrudalienas pamatskolā, Daugavpils novada 

Skrudalienas pagastā u.c., kuros tika organizēti sociāla rakstura nozīmes, ģimenes un kultūras 

roma projekta aktualitātēs; viņa uzdevumā bija saprotamā valodā  sniegt konsultācijas par 

nabadzības mazināšanu roma ģimenēs; konkrētām ģimenēm, viņu ģimenes resursu 

apzināsana un izmantošana;  izglītojoši semināri par narkotisko vielu atkarīgo bērnu 

vecākiem; darba iespējas bezdarbībā nonākušajiem indivīdiem. Dažos gadījumos, 

biedrības sīkāku izvertēšanai un vajadzībām, psihologam Andrim bija jāizvērtē konkrēta 

roma individualitāte un ģimenes psiholoģiskais klimats, jāiepazīstas ar citu profesionāļu 

novērojumiem, lai iegūtu pilnāku konkrētās  problēmas psiholoģisko ainu. Kopš 

2005.gada, Daugavpils roma kultūras biedrība  "NĒVO DROM-D" Psiholoģiskā darbība 

izpaudās gadījumos, kad Andris tika pieaicināts, lai veiktu  projektu grupas izveidi un 

dalībnieku atlasi un saskņošanu atbilstoši projekta mērka idejai.  

 Komercreģistra kods:  40008127413 ; Juridiskā adrese:  

Daugavpils, Saules iela 5, (Imantas iela 3), Daugavpils, LV-

5401, Latvija;  Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 

08.05.2008  

 Biedrības darbība: Veicināt romu (čigānu) etnisko integrāciju 

Latvijas sabiedrībā un ES sabiedrībā: dzīves sociālās prasmes, 

atbalsts mazturīgajām roma ģimenēm, izglītības motivācija 

roma sabiedrībā  
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 Ikgadus mūsu biedrības aktīvisti satiekas ar Andri, lai konsultētos par dažādiem 

jautājumiem, kā uzlabot biedrības nozīmes un līderisma iniciatīvas. Mēs regulāri uzturam 

komunikāciju ar psihologu Andri Tertatu.  Kādā 2013.gada projektā apvienojoties sadarbības 

partneriem "NĒVO DROM -D", un  otru Daugavpils roma biedrību „Me Roma” un   vācu 

biedrību „ERFOLG”( Mihoelsa iela 7, Daugavpils, Latvija)  iekļaujot  ES programmā 

„Jaunatne darbībā” atbalstu,   realizēja jauniešu iniciatīvas projektu, pēc slavenā  Latvijas  

čigānu rakstnieka Jāņa Leimaņa grāmatas  Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos,(1939)  

jauniešu izrādes izveidošana.  Kā rezultātā Andra  Tertata  psiholoģiskā  profesionālā  darbība  

ir spējusi panākt, ka visi projekta dalībnieki piedaloties izrādē apguva daudz dažādu un 

noderīgu psiholoģisku iemaņu – jaunieši kļuva pārliecinātāki, spēja izteikties, varēja brīvi 

paust dažādas emocijas ko viņi izjūt, veicināja savas komunikācijas prasmes, ieguva 

nenovērtējamu pieredzi strādājot ar citu tautību pārstāvjiem, apguva jaunas zināšanas 

neformālā un formālā pieejā lietām, strādāja komandā kopējā mērķa labā, kā arī ieguva sev 

daudz jaunu draugu. Kā arī jaunieši sāka orientēties brīvprātīgā darba jautājumos, iespējams, 

pat paši vēlēsies piedalīties kādā no tādiem projektiem un kļuva iecietīgāki pret citām 

kultūrām, veidojot kopīgu sadarbību arī turpmākajā dzīvē. Čigānu teātra izrādes veidošanā 

piedalījās jaunieši vecumā no 13 – 30 gadiem.  

   

 Čigānu Nacionālās kultūras biedrības  "NĒVO DROM -D" 

 Vadītājs  Vjačeslavs Ņefjodovs                

+371 29163437  

nvm1941@inbox.lv 

 

2018.gada     20. novembrī , Daugavpilī  
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