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Sveiks!
Šobrīd jau darbojamies jaunajā programmā Erasmus+. Šis ir jauns 

posms mums visiem. Tāpēc, ja Tev ir kādas neskaidrības saistībā ar jauno 
programmu, droši sazinies ar mums un nāc uz konsultāciju aģentūrā. 

Ir saņemti pirmie projektu pieteikumi, notiek izvērtēšana. Ģenerē ide-
jas jauniem projektiem, lai pagūtu iesniegt pieteikumu nākamajā termi-
ņā, kurš šogad būs arī pēdējais – 1. oktobris.

Šajā numurā lasi par dažām pieredzēm vēl vecās programmas „Jau-
natne darbībā” ietvaros, kā arī par apmācībām, kurās dalībnieki jau ir ie-
pazinušies ar jauno programmu. Tāpat vari iepazīties ar Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 
vai mazattīstītos reģionos” aktualitātēm un apmācību kalendāru.

Piedalies programmā Erasmus+ un neaizmirsti mums izstāstīt savu 
stāstu...
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« Apmaiņas projekta 
pamatā ir tematiska 

ideja, kuru grupas 
vēlas kopīgi realizēt 

un kas var būt tieši 
saistīta ar jauniešu 

ikdienas pieredzi 

Erasmus+
2014. gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas 
Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma 
„Erasmus+”.

E rasmus+ vienā programmā apvieno vairākas pašreizējās ES at-
balsta programmas (tajā skaitā „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, 
„Grundtvig”, „Erasmus”, „Jean Monnet”, Mācību braucienu apakš-

programmas, „Erasmus Mundus”, „Tempus”, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. 
Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:
`` Personu mobilitāte mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
`` Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Coopera-

tion for Innovation and Exchange of Good Practices);
`` Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).

Plānots, ka šī pieeja vienkāršos iespējamo finansējuma saņemšanu 
organizācijām, kas strādā starpdisciplināri un kuru darbības jomas ietver 
gan izglītību, gan mācības, gan jaunatni un sportu.

Kas attiecas uz jaunatnes jomu, „Erasmus+” ir programma, kas sniedz 
plašas iespējas dažādu projektu iesniedzējiem.

Pirmā darbības pamatjoma (KA1) ietver:
Jauniešu apmaiņas projekti – to ietvaros jauniešiem ir iespēja savā 

valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai doties uz kādu citu valsti, 
lai kopā ar citu/ām jauniešu grupu/ām piedalītos kopīgi veidotā projektā. 
Apmaiņas projekta pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi 
realizēt un kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemē-
ram, jauniešu līdzdalība, nodarbinātība, rasisms, ksenofobija, kultūras 
mantojums, vide, cīņa pret narkotikām u.c. Izvēlētais temats ir jāizvērš 
konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. Jauniešu apmaiņas pro-
jektam jābūt balstītam uz neformālās izglītības metodēm. Projektu tē-
mas var būt visdažādākās – cik jauniešu, tik ideju!

Eiropas Brīvprātīgā darba projekti – iespēja organizācijām uzņemt 
ārvalstu brīvprātīgos savā organizācijā un saņemt Eiropas Savienības fi-
nansējumu brīvprātīgā darba projekta īstenošanai. Organizācijām ir ie-
spēja arī nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm.

Jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidoša-
nas projekti – iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties 
starptautiskajā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildinot zināša-
nas kādā specifiskā jaunatnes darba jomā, uzlabot prasmes un iemaņas 
praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jau-
nus sadarbības tīklus. Var īstenot šādus pasākumus: semināri, apmācību 
kursi, kontaktu veidošanas semināri, studiju vizītes, darba ēnošana un 
izpētes vizītes.
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Otrā darbības pamatjoma (KA2) ietver:
Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā – iespēja orga-

nizācijām, kas ir aktīvas izglītības, apmācību un jaunatnes jomā, kā arī 
uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, citām sabiedriski aktīvām 
organizācijām sadarboties inovatīvu pieeju ieviešanā jaunatnes darbā, 
lai risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba 
kvalitāti.

Stratēģiskās partnerības projektu mērķis ir sniegt pozitīvu un ilgtspē-
jīgu ietekmi ne tikai projektā iesaistītajām organizācijām, tieši un netieši 
aktivitātēs iesaistītajiem dalībniekiem, bet arī ietekmēt politikas sistē-
mas nacionālajā un Eiropas līmenī.

Trešā darbības pamatjoma (KA3) ietver:
Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 

tikšanās – ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt dis-
kusijas par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā arī par jaunat-
nes politiku. Strukturētais dialogs nozīmē diskusijas starp jauniešiem un 
jaunatnes politikas veidotājiem, lai iegūtu politikas veidošanai noderīgus 
rezultātus. Debates ir strukturētas atbilstoši tēmām un tajās jāiekļauj pa-
sākumi, kuros jaunieši var diskutēt par izvēlētām tēmām gan savstarpēji, 
gan ar lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un jaunatnes jomas politiķiem.

Plašāku informāciju par programmas „Erasmus+” projektiem meklē 
programmas vadlīnijās tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv
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« Programmas 
prioritāte: iedzīvotāju 

pievēršana sportam 
un veselīgam 

dzīvesveidam, 
veselīgas un godīgas 
sporta vides radīšana 

Erasmus+: Sports
Šīs programmas ietvaros tiek izdalīti divi projektu veidi:
`` Kopīgās sadarbības projekti
`` Bezpeļņas Eiropas sporta pasākumi

Programma atbalsta sporta jomas izpēti (pētījumi, datu apkopoša-
na, aptaujas u.c.) politikas veidošanai, dara redzamāku dialogu starp 
atbilstošiem Eiropas partneriem (ES Sporta forums, konferences, tik-
šanās, semināri u.c.) un dalībvalstu politiķu dialogu (ES prezidentūras 
pasākumi). 

Galvenie Erasmus+ programmas mērķi sporta jomā:
`` novērst pārrobežu draudus sporta iekļaušanā (piemēram, dopings, 

krāpšanās ar spēļu rezultātiem, vardarbība, visa veida netolerance un 
diskriminācija);
`` popularizēt un atbalstīt labu sporta pārvaldi un sportistu karjeras ie-

spējas papildus sporta jomai;
`` popularizēt brīvprātīgo aktivitātes sporta jomā līdztekus ar sociālo 

iekļaušanu un vienlīdzīgām iespējām, pievēršot uzmanību sporta ie-
tekmei uz veselību, palielinot cilvēku iesaisti sporta jomā un padarot 
to pieejamu visiem.
Sporta aktivitātes tiks veiktas, koncentrējoties uz tautas sportu.

Erasmus+ atbalstītie projekti sporta jomā paredzēti, lai 
dalīborganizācijas:
`` palielinātu kapacitāti un paaugstinātu profesionālismu Eiropas 

līmeņa darbā: uzlabotu vadības kompetences un internacionali-
zācijas stratēģijas; pastiprinātu sadarbību ar partneriem no citām 
valstīm; piesaistītu finanšu līdzekļus no citiem fondiem (ārpus ES 
fondiem); 
`` īstenotu ES/starptautiskos sporta projektus, paaugstinātu projektu 

sagatavošanas, ieviešanas, monitoringa un sekošanas kvalitāti; 
`` palielinātu iedzīvotāju iesaisti sportā un veselību uzlabojošās fi-

ziskās aktivitātēs, pievēršot uzmanību sociālās iekļaušanas riska 
grupām;
`` radītu daudz dinamiskāku, uz darbu orientētu un profesionālu darba 

vidi organizācijā – gatavu ieviest labu praksi un jaunas metodes ikdie-
nas aktivitātēs;
`` sadarbotos ar citu jomu pārstāvjiem, popularizētu profesionāļu un 

brīvprātīgo sociālās izglītības attīstību saskaņā ar Eiropas politikas 
mērķiem sporta jomā.

Kopīgās sadarbības projekti ir inovatīvi projekti ar mērķi:
`` cīnīties ar dopingu tautas sporta līmenī, īpaši atjaunojot vidi amatier-

sportam un fitnesam;
`` cīnīties ar negodīgu rezultātu pielietošanu;
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`` atbalstīt izglītojošas un inovatīvas pieejas, lai cīnītos ar vardarbību, rasismu un netoleranci sportā;
`` atbalstīt ES politikas dokumentu izpildi sporta jomā (ES fizisko aktivitāšu vadlīnijas, ES vadlīnijas 

sportistu karjerai vēl kādā papildu jomā, Labas vadības principi sportā u.c.).

Atbalstītās aktivitātes:
`` sadarbības tīkla veidošana ar galvenajiem partneriem;
`` labās prakses identificēšana un dalīšanās ar to;
`` treniņu un izglītojošo moduļu attīstība un pielietošana;
`` aktivitātes, lai paaugstinātu multiplikatoru kompetences sporta jomā, attīstot indikatoru monitorin-

gu un salīdzinošo novērtēšanu; 
`` uzmanību piesaistošas aktivitātes, lai izceltu sporta nozīmi indivīda personīgajā, sociālajā un profe-

sionālajā attīstībā;
`` aktivitātes, kas atbalsta pētījumu veikšanu sportā (aptaujas, datu apkopošana, konsultācijas utt.);
`` aktivitātes, kas attīsta sadarbību starp sporta, veselības, izglītības, apmācību un jaunatnes jomām;
`` konferences, semināri, tikšanās, pasākumi un uzmanību veicinošas aktivitātes, lai pievērstu uzma-

nību augstāk minētajam. 

Kas var piedalīties sadarbības projektos?
Projekti ir atvērti visu veidu bezpeļņas organizācijām un publiskām personām. Projekti galvenokārt 

domāti sadarbībai starp Programmas dalībvalstīm, taču arī kaimiņvalstu organizācijas var piedalīties kā 
partneri (nevis dalībnieki), ja viņu dalība sniedz pievienoto vērtību projektam.

Ar papildu kritērijiem dalībai var iepazīties Erasmus+ programmas vadlīniju 186.–189. lpp.

Bezpeļņas Eiropas sporta pasākumu mērķi ir:
`` realizēt ES stratēģiju izpildi sporta jomā, kas attiecas uz sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgām iespē-

jām, īpaši ES dzimumu vienlīdzības stratēģiju un ES stratēģiju invaliditātes jomā;
`` atbalstīt ES Fizisko aktivitāšu vadlīniju realizāciju, lai rosinātu dalību sportā un fiziskajās aktivitātēs;
`` atbalstīt iespējamo Eiropas sporta nedēļas organizēšanu.

Šie projekti nodrošina finansiālo atbalstu Eiropas mēroga sporta pasākumu organizēšanai. Papildus 
tie var finansēt valsts mēroga pasākumus (kurus organizē bezpeļņas organizācijas vai publiskas perso-
nas vairākās Eiropas valstīs vienlaikus) Eiropas sporta jomas pasākumu kontekstā.

Šo projektu ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:
`` treniņu aktivitāšu organizēšana – sportistiem, treneriem, organizētājiem un brīvprātīgajiem pirms 

pasākuma;
`` pasākuma organizēšana;
`` blakus pasākumu organizēšana – konferences, semināri;
`` pēcpasākuma aktivitāšu īstenošana – novērtēšana, nākotnes plānu ieskicēšana.

Šī projekta ietvaros nedrīkst realizēt regulāri (piemēram, ikgadēji) organizētas starptautiskās, Eiro-
pas vai nacionālās sporta federācijas/līgas rīkotas sporta sacensības un profesionālas sporta sacensības.

Ar papildu kritērijiem var iepazīties Erasmus+ programmas vadlīniju 191.–193. lpp.



jaunatne. gov. lv

5

JĀNIS  
AIZPURIETIS, 

EBD projekts „Good 
Vibes” (2013-2014) 

Jauniešu centrā MDC 
BLOK. Pilsētā Škofja 

Loka, Slovēnijā. 
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« Darbošanās 
ar vienu mērķi 

nojauca visas valodas 
barjeras un arī 

neveiklās situācijas 

No idejas līdz realizācijai
Katra iespēja augt un mācīties sniedz pieredzi, katra vide paver 
iespējas radīt un aiz sevis atstāt paliekošas vērtības.

M ana dzīves iespēja bija dalība Eiropas Brīvprātīgā darba projektā, 
kura laikā es vienu gadu dzīvoju Slovēnijā. Mana projekta mērķis 
bija saistīts ar darbu jauniešu centrā. 

Kopā ar jauniešiem mēs spēlējām dažādas galda spēles, organizējām 
radošās darbnīcas, kā arī daudz muzicējām. Mana galvenā loma jauniešu 
centrā bija mācīt un iedvesmot jauniešus spēlēt dažādus mūzikas instru-
mentus. Rezultātā mēs paši saviem spēkiem izveidojām mūzikas studiju 
jauniešu centra telpās un ierakstījām dziesmu albumu.

Skaistas lietas slēpjas vienkāršībā, mums atliek tikai tās pamanīt. 
Doma par mūzikas albuma izveidi radās nejauši. Vispirms mēs radī-

jām pirmās dziesmas. Pati pirmā, kuru sarakstījām, bija mans un 
dažu jauniešu centra meiteņu kopdarbs. Kādu dienu, kad es 
spēlēju dažādus akordus uz ģitāras, jauniešu centrā ienāca 
meitenes, apsēdās pie galda un ēda čipsus. Brīdī, kad 
viņas vaicāja man ko es daru, es atbildēju, ka rakstu 
dziesmu un piedāvāju iesaistīties. Tā mēs kopā ra-
dījām pirmo skaņdarbu „The Chips song” (Čipsu 
dziesma).

Katrai dziesmai ir vērtība, katrai dziesmai ir 
stāsts.

Jau pēc pirmas dziesmas sarakstīšanas mani pārņē-
ma patīkamas sajūtas. Es spēju radīt pozitīvas emocijas, 
veidot sadarbību ar jauniešiem, kā arī veicināt radošuma 
idejas un ticību saviem spēkiem.

Otro dziesmu radījām kopā ar jaunieti, kuram jau bija sava mū-
zikas grupa. Entuziasma pilns viņš vienmēr nāca uz jauniešu centru un 
stāstīja par savām idejām saistībā ar mūziku un tās dažādību. Man atlika 
tikai viņu nedaudz motivēt un ieteikt visas domas pierakstīt uz papīra. Pēc 
neilga laika mēs sarakstījām dziesmu „Never mind” (Neliecies ne zinis).

Barjeras nav šķērslis kopīgam mērķim. 
Es nemācēju slovēņu valodu. Un arī vietējiem jauniešiem bija prob-

lēmas ar mani sarunāties angliski, taču kopīgā dziesmu rakstīšana 
un darbošanās ar vienu mērķi nojauca visas valodas barjeras un arī 
neveiklās situācijas. Saprotot to, es vēlējos turpināt iesākto un izvirzīt 
augstākus mērķus; man radās ideja par jauniešu centra mūzikas albu-
ma izveidi! 

Sadarbība ir panākumu atslēga.
Turpinot manu un jauniešu aktivitāti, kā arī to popularizējot sabied-

rībā, mūsu idejai pievienojās arvien vairāk cilvēku. Jauniešu centrs ie-
gādājās jaunu ģitāru un sintezātoru. Pilsētas studentu klubā es atradu 
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cilvēkus, kuriem bija pieredze un liela interese mūzikas, balsu un instru-
mentu ierakstīšanā. 

Lai izdotos kvalitatīvi ierakstīt albumu, mums vajadzēja mūzikas stu-
diju. Ņemot vērā to, ka mums nebija liela finansējuma, nolēmām izveidot 
studiju paši savām rokām jauniešu centra telpās. Mums pievienojās dau-
dzi cilvēki, kuri gribēja palīdzēt. Jauniešu centrs vienojās ar lielajām ska-
ņas izolācijas materiālu kompānijām, kā rezultātā ziedojumos saņēmām 
visu vajadzīgo studijas izveidei. Vairākas dienas strādājām ārpus sava 
darba laika, lai tikai īstenotu sen kāroto mērķi. 

Laiks nav šķērslis, ja ir mērķis.
Mans EBD projekts jau gāja uz beigām. Laika bija maz. Studijā veicām 

pēdējos ierakstus un jaunieši veica pēdējos pielabojumus CD vāciņa vi-
zuālajam noformējumam. Likās, ka nepaspēsim visu laikā, bet tieši pro-
jekta priekšpēdējā dienā mēs saņēmām savu CD. Par godu tam noorga-
nizējām pasākumu, kurā prezentējām dziesmas, dejojām un priecājāmies 
par paveikto darbu. 

Palīdzot sev atrast sevi, mēs palīdzam arī citiem.
Man bija svarīgi paveikt ko lielu un paliekošu, jo uzskatu, ka lielas lie-

tas nāk ar nopietnu darbu un ar ciešu sadarbību starp cilvēkiem, kuri tajā 
tiek iesaistīti. Man ir liels prieks, ka paši jaunieši spēja uzņemties abildī-
bu un palīdzēt albuma un studijas radīšanā. Šī projekta laikā man bija 
ļoti svarīgi saprast, ko es vēlos darīt savā dzīvē un es ļoti ceru, ka spēju 
palīdzēt citiem saprast to, ko vēlas viņi. 
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« Caur dziesmu 
iepazīst vācu 

mūzikas kultūru 

NATALJA 
DEMJANENKO
Sociālo brīvprātīgo  

biedrības „ODIN / VITA” 
vadītāja

Karaoke vakars vācu 
valodā jeb Karaoke-
Abend auf Deutsch

2014. gada 4. aprīlī plkst. 21:00 klubā „Artilērijas pagrabi” 
kopīgā sadziedāšanā vācu valodā sanāca daugavpilieši un pil-
sētas viesi. 

B ezmaksas pasākuma iniciatores bija divas Eiropas brīvprātīgās – 
Korina Fetere (Corinna Vetter) un Anja Trešoka (Anja Treczoks). Abas 
meitenes nāk no Vācijas un veic savu Eiropas brīvprātīgo darbu 

Sociālo brīvprātīgo biedrībā „ODIN/VITA” un Daugavpils Universitātes Hu-
manitārās fakultātes reģionālajā vācu valodas un Vācijas valstsmācības 
tālākizglītības centrā kopš 2013. gada vasaras. 

Jauniešu ideju par karaoke vakaru Vācu kultūras pavasara Daugavpi-
lī ietvaros atbalstīja Vācijas vēstniece Latvijā Andrea Viktorina (Andrea 
Wiktorin), nodrošinot pasākumam karaoke konsoli un DVD diskus ar vācu 
dziesmām.

Visi kluba „Artilērijas pagrabi” apmeklētāji tika aicināti dziedāt. Mūzi-
kas grupas „Dabasu Durovys” ģitārists-vokālists Arnis Slobožaņins atcerē-
jās vēl skolas laikā dziedāto vācu dziesmu „Grün sind alle meine Kleider” 
un nodziedāja to ar Eirovīzijas 2012 pusfinālisti Lauru Bicāni. Vakara gai-
tā pasākuma viesi iepazina vācu šlāgerus, vācu mūzikas kultūru.
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« Ir patīkami, kad 
apmācības attaisno uz 
sevi liktās cerības, taču 
sajūsma rodas, kad 
tās pārsniedz cerēto. 

Raksta autors: 
MĀRTIŅŠ  
BIRĞELIS
NOTIKUMA VIETA: 
Sofija, Bulgārija
NOTIKUMA LAIKS: 
09.11.–14.11.2013.
DAL�BNIEKU SKAITS: 30<
IESAIST�TĀS VALSTIS: 20<
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA:  
Cilvēktiesību  
Birojs

Neformālās izglītības 
potenciāls

Apmācības „The Power of Non Formal Education” mani patiesi 
patīkami pārsteidza. Es ieguvu praktiskus padomus darbam ar 
jauniešiem, darbam ar sevi un pāris ārkārtīgi vērtīgas sadarbī-
bas iespējas nākotnei. 

T urpmāk izklāstīšu dažas no spēcīgākajām atziņām, ko guvu ap-
mācību procesā. Taču vispirms īsumā par to, kā es līdz tam visam 
nonācu.

Jau ilgāku laiku esmu dzīvojis ar pārliecību, ka ceļš uz laimi tiek balstīts 
uz diviem milzu vaļiem – izaugsmi un darbu citu labā. Izaugsmes iespējas 
vienmēr esmu mācējis atrast, taču izpratne par sabiedrības labumu man 
vēl bija sveša. Tādēļ 2013. gadā neatlaidības, pūļu un dziļa entuziasma 
rezultātā tika nodibināts „Cilvēktiesību Birojs”. Viena no „Cilvēktiesību 
Biroja” prioritātēm ir jauniešu izglītošana cilvēktiesību jautājumos. Ne-
bija ilgi jāgaida, līdz nonācu pie pirmās skarbās atziņas – ne viss, kas man 
šķiet aizraujošs, tāds šķiet citiem, un dažādiem cilvēkiem ir dažādi veidi 
kā tie uztver un apgūst visu jauno. Pēkšņi mans stikla namiņš, būvēts ar 
sapņiem par zinātkāru jauniešu pilnu istabu un nebeidzamu atsaucību, 
tika sagrauts un bija skaidrs – ir jāatrod veids, kā visai komplicētas tēmas 
padarīt interesantas un viegli apgūstamas, vai arī manis paša jaunizvei-
dotā biedrība būs lemta neveiksmei. Pēc dažādu risinājumu meklēšanas, 
kolēģi norādīja uz apmācībām par neformālo izglītību un tās metodēm. 
Kā vēsta sakāmvārds „skolotājs uzrodas, kad māceklis tam ir gatavs”. Ta-
gad skatos atpakaļ un domāju: pieteikšanās šīm apmācībām ir bijis viens 
ārkārtīgi prātīgs lēmums. 

Atziņas:
`` Neformālā izglītība nav tikai spēļu spēlēšana (pretēji manam sākot-

nējam viedoklim). Patiesībā stabilu zināšanu bāzi visefektīvāk var sa-
sniegt formālās izglītības metodes bagātīgi papildinot ar neformālās 
izglītības metodēm. Ejot tikai vienu no šiem ceļiem, cilvēka potenciāls 
netiek pietiekami izmantots. 
`` Aktivitāšu novērtēšana un apspriešana ir vērtība, ko nespēju pietieka-

mi daudz uzsvērt. Tikai analizējot aktivitātes, savas izjūtas un iegūtos 
rezultātus, var nonākt pie derīgām atziņām. Kopīgi pārspriedām akti-
vitātes pēc to noslēguma un vakaros atskatījāmies uz aizvadīto dienu 
kopumā. Pēc šīs pieredzes atsāku ierakstu veikšanu savā paša dienas-
grāmatā, jo šīs apmācības man atgādināja, ka rezultāti ir vienmēr jāiz-
vērtē un atziņas jāpieraksta.
`` Videi ir ārkārtīgi liela ietekme uz indivīdu. Ir būtiski radīt labvēlīgu at-

mosfēru, lai sasniegtu labākus rezultātus. Caur dažādām aktivitātēm 
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« Brīvība, kas 
tiek piedāvāta 

caur neformālo 
izglītību, ir viena no 

motivējošākajām 
lietām jauniešiem 

treneri mums netieši demonstrēja, kā atšķirīgi apstākļi noved pie at-
šķirīgiem rezultātiem, lai gan situācijas un uzdevumi ir līdzīgi. Kā pie-
mēru minēšu aktivitāti, kur bijām sadalīti 5 grupās ar mērķi sacensties 
savā starpā. Tā paredzēja iespēju sadarboties ar citām komandām, lai 
sasniegtu kopīgus mērķus. Aktivitātei beidzoties, bija redzams, ka 
vieniem veicies pavisam labi, taču citiem ne uz pusi tik. Tad radās jau-
tājums – kādēļ tik atšķirīgi rezultāti? Izrādās, ka treneri bija apzināti 
radījuši nevienlīdzīgus apstākļus (uzmundrinot vienu komandu, bet 
pilnīgi ignorējot otru; piedāvājot krēslus un ērtu galdu vienai koman-
dai, kamēr otra tika izvietota pie mūzikas atskaņotāja ar skaļu mūziku 
un bez ērtībām, utt.) Visi šie mazie faktori ietekmēja komandas snie-
gumu. Komanda, kurai veicās vissliktāk, pati sāka vainot sevi, norak-
stot neveiksmi uz slikto komandas darbu un nespēju vienoties par 
stratēģiju. Arī citu komandu acīs zaudētāji bija nedraudzīgi un nebija 
spējīgi uz kopdarbu. Secinājums – ir viegli kritizēt, taču ir vērts aplūkot 
kopainu un izprast, kas izraisījis un veicinājis šādas vai citādas sekas.
`` Tautu starpā ir atšķirīga izpratne par taisnīgumu. Dažas tautas ir iecie-

tīgākas pret netaisnīgumu kā citas. 
`` Ja tev šķiet, ka kaut kas nav īsti kārtībā, tad, visticamāk, tev ir tais-

nība. Caur aktivitāti „Power to The People” treneris veiksmīgi 
demonstrēja kā spēcīgas manipulācijas var tikt apslēptas 
aiz labiem nodomiem. Lai gan daudziem bija aizdomas, ka 
kaut kas nav īsti lāgā, visi klusēja, līdz situācija kļuva pavi-
sam radikāla. Tad dažu valstu pārstāvji protestēja, kamēr citi 
vienkārši pieņēma negodprātīgu situāciju kā normu. 
`` Cik cilvēku, tik izpratnes par notikušo. Pēc iepriekš minētās 

aktivitātes cilvēki izteica savus novērojumus un izjūtas. Tad se-
cinājām, ka izjūtas variē no apmulsis, ieinteresēts, uzjautrināts līdz 
aizvainots un dusmīgs, lai gan visi piedzīvojām vienu un to pašu. 
Tādēļ jāsecina, ka „one size fits all” pieeja mācībām nebūs 
efektīva. 
`` Brīvība, kas tiek piedāvāta caur neformālo izglītību, ir 

viena no motivējošākajām lietām jauniešiem.
Pašizaugsmes ziņā ieguvu lielisku iespēju mācīties 

no pieredzējušiem treneriem, kas mani virzīja ārpus 
manas komforta zonas gan nodarbību laikā, gan ārpus tā. 
Liels paldies viņiem par to! Iepazinu daudzus pieredzējušus 
cilvēkus, kas spēj rādīt priekšzīmi biedrības vadībā. Taču man 
pats lielākais ieguvums ir pilna cilvēktiesību apmācību pakete 
– ar speciāli pielāgotām metodēm vielas apgūšanai, vingrināju-
mi, aktivitātes, apraksti, konspekti, rokasgrāmatas un citi neatsve-
rami mācību materiāli. Neko tādu pat necerēju saņemt, taču izrādās, ka 
viens no treneriem bija gadiem vācis materiālus par manis izvēlēto jomu 
un ar prieku nodeva to tālāk man. 
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« Atgriezos Latvijā 
ar pilnu koferi idejām 
un papildu enerģiju. 

Manuprāt, nākotnē neformālās izglītības metodes arvien vairāk sāks 
parādīties mūsu sabiedrībā un kļūs par iecienītu zinību apguves veidu. 
Šobrīd vēlos izveidot un pasniegt mācību kursu cilvēktiesībās pamatsko-
las vecuma bērniem. 

Ja kādam ir vēlme piedalīties, dalīties pieredzē, atbalstīt vai uzzināt ko 
vairāk, tad droši rakstiet uz martins.birgelis@gmail.com. 

Savu atskatu uz apmācībām pabeigšu ar Stīvena Spīlberga citātu „The 
delicate balance of mentoring someone is not creating them in your own 
image, but giving them the opportunity to create themselves” (Kādu pa-
mācīt nenozīmē viņu izveidot pēc savas līdzības, bet ļaut viņam izveidot 
pašam sevi ). Novēlu visiem jaunatnes darbiniekiem spēt atraisīt jauniešu 
potenciālu, kas viņos jau mitinās. Neformālā izglītība ir noteikti apsve-
rams ceļš, lai panāktu šādu cēlu mērķi.
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PATMALNIECE,

Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas 

„Saules skola”
II kursa audzēkne

Euroscola konkurss 
Daugavpils Dizaina un 

mākslas vidusskolā 
„Saules skola”

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” I-III 
kursa izglītojamie(10.-12.klase) piedalījās Euroscola konkursā 
„Jaunatnes vīzijas par ES”. Iniciatīvas grupa kopā ar vēstures 
skolotāju izpētīja projekta nolikumu, izteica idejas un diskutē-
ja par iespējamo pieteikuma tēmu. 

M ūs ieinteresēja jautājumi, kas saistīti ar jauniešu iespējām, pro-
jektiem Eiropas Savienībā. Nonācām pie problēmas, ka jaunieši 
daudz laika pavada pie datora, „nosit laiku” sociālajos tīklos. Kā 

lietderīgi izmantot interneta iespējas, kur meklēt jauniešiem noderīgas 
lietas, ko sniedz Latvijas dalība ES, kā sajust Eiropas institūciju atbalstu? 
Izrādās, ka jaunieši bieži nezina savas iespējas – kur meklēt konkursu 
piedāvājumus, projektus, kas jauns profesiju izvēlē, karjerā, kas ir brīv-
prātīgais darbs, kā izveidojams moderns CV, kā lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku u.c.. Pēc palīdzības griezāmies savas pašvaldības – Daugavpils pilsē-
tas – Izglītības pārvaldē pie pedagoga-karjeras konsultanta, sabiedrisko 
attiecību, projektu jautājumu speciālistiem. 

Uzzināto informāciju izlēmām apkopot un izveidojām infor-
matīvu plakātu. Plakātā atspoguļojām logo, galvenokārt dažā-
du Eiropas programmu internetā atrodamus piedāvājumus 
jauniešiem. Piemēram, arī sociālajos tīklos, ievadot uz 
piedāvātā logo redzamos vārdus, var pievienoties vai 
sekot domubiedru grupām un pirmajiem uzzināt 
par kāda projekta pieejamību, jaunumiem un 
konkursiem. 

Cita starpā arī Euroscola projekta jaunumi pie-
ejami šāda paša nosaukuma domubiedru grupā 
un „Eiropas parlaments Latvijā” grupā facebook tīk-
lā. Cits logo – Eurodesk ir Eiropas līmeņa informācijas 
tīkls jauniešiem, datubāze ar vairāk nekā 150 Eiropas 
finansējuma programmu aprakstiem, dokumentāciju 
un kontaktiem. Eurodesk ir arī iekšejais tīkls, kur palīdz 
dažādu valstu pārstāvjiem sazināties savā starpā, atbildēt 
uz jautājumiem, sniegt padomus un ieteikumus, meklēt domu 
biedrus, partnerus projektiem, ka arī izplata informāciju par aktuāliem 
projektiem, semināriem, kursiem, prakses un studiju iespējām, stipendi-
jām, konkursiem un citiem pasākumiem. 
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Lielākā daļa no konkursa pieteikumu gatavojušajiem jauniešiem pie-
dalās arī skolas Eiropas klubiņa aktivitātēs. Arī tā ir vēl viena iespēja, kā 
sajust Eiropu savā ikdienā un skolā. Šo klubu darbību Latvijā koordinē 
klubs „Māja”, kura logo arī atrodams mūsu plakātā. 

Plakātā izmantotajiem logo saskaņojām autorību ar atbildīgajām pār-
stāvniecības institūcijām Latvijā. Autortiesību ievērošana un saskaņošana 
mums – topošajiem māksliniekiem – bija lieliska praktiskā pieredze. Savu 
pieteikumu – pētniecisko darbu atspoguļojām īsfilmā. Ceram, ka mūsu iz-
veidotais plakāts un īsfilma noderēs citiem jauniešiem. Savus vienaudžus 
aicinām apgūt svešvalodas, lai bez starpniekiem sazinātos, saprastu un 
izmantotu ES institūciju piedāvājumus. 

Mēs priecājāmies, ka tieši Latvijas neatkarības dienas, Eiropas dienas 
un Latvijas desmitgades Eiropas Savienībā svētku priekšvakarā sagatavo-
jām šo izzinošo konkursa pieteikumu. Ceram, ka mēs tiksim uzaicināti do-
ties braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā). Jauniešu vārdā 
izsaku paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem par 
atbalstu konkursa pieteikuma izstrādē.

�sfilma pieejama šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=RJxwcgc5iE0&feature=youtu.be
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« Projekts ir 
jāizstrādā kvalitatīvi, 

ar pārdomātu un 
saturiski izplānotu 

programmu, kas palīdz 
sasniegt izvirzīto 

mērķi, ievērojot arī 
projekta atbilstību 

pro grammas Erasmus+ 
un nacionālajām 

prioritātēm.

NOTIKUMA VIETA:  
Viesu nams „Laso”, 

Cēsis, Latvija
NOTIKUMA LAIKS: 

2014. gada 28.–30. marts
DAL�BNIEKU SKAITS: 

22 dalībnieki
IESAIST�TĀS VALSTIS:  

Latvija
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 

ORGANIZĀCIJA:  
Salacgrīvas novada  
jaunatnes iniciatīvu 

centrs „BĀKA”

MARTA DANCE
Salacgrīvas novada  

jaunatnes iniciatīvu  
centra „BĀKA”  

Jaunatnes lietu  
speciāliste

Mācīties darot!
No 28. līdz 30. martam Rīgas un Vidzemes reģionā vienlaicīgi 
notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras orga-
nizētās neformālās izglītības apmācības „Projektu darbnīca”, 
kurās ar jaunatnes darbu saistīti organizāciju pārstāvji varēja 
iegūt padziļinātu izpratni par ES finansētās programmas „Eras-
mus+” aktivitātēm jaunatnes jomā. 

A pmācību laikā dalībniekiem bija iespēja iegūt un uzlabot prasmes 
starptautisku projektu rakstīšanā, attīstīt savas organizācijas ide-
ju nākotnes projektam „Erasmus+” programmā, kā arī iepazīt citu 

organizāciju pārstāvjus, gūstot jaunu pieredzi, kontaktus, idejas un iespē-
jamos sadarbības partnerus.

Intensīvās 3 dienu apmācībās, kuras Vidzemes reģionā vadīja Ieva 
Upesleja un Staņislavs Babins, 22 dalībnieki no dažādām Latvijas orga-
nizācijām jaunās zināšanas un prasmes ieguva, nevis klausoties teoriju, 
bet mācījās darot. Ikviena tēma, kas tika apspriesta apmācību laikā, kā 
arī ikviena praktiskā darbība, kas tika veikta individuāli un grupu darbos, 
bija veidota tā, lai dalībnieki spētu vieglāk izprast gan vietēja mēroga, 
gan starptautiska projekta dzīves ciklu, sākot ar projekta ideju līdz pat tās 
efektīvai realizācijai dzīvē.

Apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja izdzīvot kritumus un kā-
pumus, kādi iespējami projekta sagatavošanas un realizēšanas procesā, 
ja netiek paredzētas projekta iespējamās nobīdes vai trūkst būtiskas in-
formācijas, piemēram, par dažādu valstu kultūru atšķirībām un pieņem-
tajiem stereotipiem. Aktivitāte „Tiltu būve” dalībniekos radīja dažādu 
nokrāsu emocijas, liekot izvērtēt kļūdas, kādas tiek pieļautas komunikā-
cijas, darba plānošanas un realizēšanas procesā. Tika secināts, ka viens 
no kvalitatīva projekta uzrakstīšanas un realizēšanas pamatprincipiem 
ir – izvairīties projektu rakstīt steigā, jo jāizprot mērķis, jāizveido laba un 
uzticama darba komanda – sadarbības partneri. Lai izvairītos no negai-
dītiem pārpratumiem, ikvienai projektā iesaistītajai personai ir jāizprot 
lietu būtība un jābūt vienotai sapratnei par projekta gaitu. Projekts ir 
jāizstrādā kvalitatīvi, ar pārdomātu un saturiski izplānotu programmu, 
kas palīdz sasniegt izvirzīto mērķi, ievērojot arī projekta atbilstību pro-
grammas Erasmus+ un nacionālajām prioritātēm.

Pēc vērtīgajām apmācībām dalībniekiem, manuprāt, nerodas 
jautājums, kāpēc vajadzētu iesaistīties Erasmus+ programmā, bet 
tiek aktīvi meklētas iespējas, lai realizētu projektus jauniešiem. 
Un tomēr, ja kāds vaicā, kāpēc ir vērts izmantot Erasmus+ programmas 
piedāvātās iespējas, ir jāatgādina, ka, realizējot kādu no projektiem, tiek 
iegūta jauna pieredze, iegūtas un nodotas zināšanas maksimālā apjomā, 
notiek personīgā izaugsme, sevis izpēte un kompetenču pilnveide, rodas 
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kontakti, jaunas idejas, notiek identitātes apzināšanās, stereotipu lauša-
na, iedzīvotāju integrēšana u.c. Dalība projektos jaunietim dod iespēju 
būt aktīvam pilsonim, veicinot lielāku izpratni par indivīda un līdzcilvēku 
nozīmi sabiedrībā un tajā notiekošajos procesos. 

II
Iespēju piedalīties apmācībās „Projektu darbnīca” izmantoja 
arī Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” jau-
natnes lietu speciāliste. Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatī-
vu centrs „BĀKA” (turpmāk – Centrs) ir Salacgrīvas novada do-
mes dibināta iestāde un viens no pašvaldības darba ar jaunatni 
īstenošanas instrumentiem, kā arī institucionālās sistēmas 
darbam ar jaunatni sastāvdaļa. 

Tas tapis, pateicoties Latvijas un Šveices sadarbības program-
mai projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” ietvaros un 30. maijā atzīmēs gada ju-
bileju. 

Šis ir labs laiks, kad jau varam atskatīties uz paveikto un 
izvērtēt, kas gada laikā sasniegts. Ar prieku varam teikt, 
ka Centra organizētās aktivitātes notiek gan novada, gan 

starptautiskā mērogā. Sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolu 
NORDPLUS projekta un Handevitas - Salacgrīvas pašvaldību 

noslēgtā sadraudzības līguma ietvaros Centrā viesojušies jau-
nieši no Dānijas un Vācijas. Vidusskolas klases ir iecienīju-

šas arī tematiskos pasākumus ar nakšņošanu. Gada laikā 
ir realizētas daudzas jauniešu iniciatīvas, tostarp novusa 

turnīrs, zumbas nodarbības, audiovizuālās nodarbības, 
diskusiju un erudīcijas vakari. Centrs atbalsta jauniešu 

talantus, organizējot foto personālizstādes, kultūras 
vakarus, tai skaitā, „Dzerot tēju apceļo pasauli”, kuros 

jaunieši, kuri dzīvojuši, mācījušies un strādājuši dažā-
dās valstīs, iepazīstina vienaudžus ar citu kultūru, laužot 

stereotipus un iedvesmojot izzināt pasauli. Tiek veicināti arī 
videi draudzīgi pasākumi, organizējot velo-foto orientēšanās 

sacensības, atbalstot starptautiskas velo kampaņas, un pieda-
loties valsts mēroga konkursos, piemēram, „Tīra Baltijas jūra sākas tavā 
vannas istabā”. Ikdienā bērniem un jauniešiem tiek nodrošinātas radošās 
rokdarbu nodarbības, pieredzes apmaiņas braucieni un semināri, tiek 
aktualizēts arī brīvprātīgais darbs un uzņēmējdarbības popularizēšana 
jauniešu vidū.

Centra mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Salacgrīvas novadā, 
veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 
dzīvē – gada laikā nav mainījies. Toties tiek izvēlētas tādas metodes un 



jaunatne. gov. lv

15

E
R

A
S

M
U

S
 +

« Novēlam 
ikvienai organizācijai 

un iestādei, kas 
veic darbu ar
jaunatni, būt 

zinātkāriem un 
azartiskiem 

veidi, kā jauniešus motivēt būt aktīviem, izzinot savas spējas, robežas un 
prasmes, izvirzot arī jaunus mērķus ne tikai sev, bet arī saviem vienau-
džiem, lai katrs pasākums un aktivitāte paplašinātu redzesloku un veici-
nātu vēlmi līdzdarboties.

Lai arī Centram vēl nav lielas pieredzes starptautisku projektu rak-
stīšanā, mēs apzināmies savas stiprās puses un kompetences. Izzinot 
mērķus un ideju realizēšanas metodes, esam gatavi iziet ārpus komforta 
zonas, lai tuvākajā nākotnē īstenotu starptautisku projektu Erasmus+ 
programmā. Novēlam ikvienai organizācijai un iestādei, kas veic darbu ar 
jaunatni, būt zinātkāriem un azartiskiem, vienmēr ar vēlmi izmēģināt ko 
jaunu, neapstājoties pie sasniegtā, jo tikai darot rodas jauni mērķi un arī 
iespējas tos sasniegt!

Sekot mūsu aktivitāšu gaitām, kā arī veidot sadarbību 
ar Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centru „BĀKA” 
iespējams arī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/baaka, 
www.facebook.com/jic, www.twitter/jicBAAKA. 
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NOTIKUMA VIETA:  
Predeal, Rumānija

NOTIKUMA LAIKS:  
7.–13. aprīlis 2014.

IESAIST�TĀS VALSTIS: Turcija, 
Lielbritānija, Albānija, Kosova, 
Rumānija, Latvija, Slovākija, 
Vācija, Francija, Zviedrija, 
Norvēģija, �slande, Polija

LATVIJU PĀRSTĀVOŠĀ 
ORGANIZĀCIJA: Talsu  
novada Bērnu un  
jauniešu centrs 

Atsvaidzinošas apmācības 
par apmācībām –TIC TAC

Prom no pelēkās Latvijas
Uz Rumāniju devos pirmo reizi un priecājos, ka būšu tur pavasarī. 

Domāju, ka Rumānijā noteikti būs siltāks par Latvijā aprīlī ieilgušo pelē-
kumu. Un tiešām – laika apstākļi bija pavisam citi! Pirmajās dienās apmē-
ram +20 grādi pēc Celsija un iespēja staigāt T-kreklā, taču pārējās dienās 
– bieza, skaista sniega kārta. Varēju izbaudīt gan pavasari, gan īstu, baltu 
ziemu, kas Latvijā šogad bija īsa. 

Kas īsti ir Erasmus +?
Apmācības „TIC TAC” programmā „Jaunatne darbībā” tika organizē-

tas par 4.3. apakšprogrammu – apmācību un sadarbības tīklu veidoša-
nas projektiem. Taču šogad apmācību sākumā noskaidrojām, kas īsti ir 
programma „Erasmus +” un kādas ir jaunās programmas iespējas. Turklāt 
dalībnieku pieredze un dalība projektos bija ļoti dažāda – daži uzzināja, 
kas īsti ir jauniešu apmaiņa (un, ka jauniešu apmaiņa nenozīmē vienkārši 
braukt ciemos vienam pie otra uz citu valsti), citi jauno programmu pārzi-
nāja un vēlējās uzzināt noderīgas detaļas, papildinājumus un skaidroju-
mus. Sapratu, ka Latvijā Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra ir 
labi pastrādājusi, gada sākumā organizējot dažādus seminārus par jauno 
programmu, jo Latvijas pārstāvji bija vieni no zinošākajiem. Ir valstis, kur 
atbildīgā aģentūra gada sākumā tik vien kā noorganizējusi vienu seminā-
ru divdesmit cilvēkiem. 

Kā iesaistīt jauniešus? 
Sešdesmit procenti projekta veiksmes esot kvalitatīva projekta 

partneru iesaiste. Un tieši tādēļ apmācībās nozīmīga tēma bija jau-
niešu iesaiste visos projekta posmos, sākot no idejas par projektu 

līdz projekta izvērtēšanai un gala atskaitēm. Es darbojos grupā, 
kur bija jāizdomā kā iesaistīt jauniešus pieteikumu veidlapu 

aizpildīšanā, jo programma domāta jauniešiem, nevis pro-
fesionāliem projektu rakstītājiem. Grupā izdomājām, ka to 

var izdarīt, skaidrojot veidlapā rakstīto jauniešiem saprotamā 
valodā, un kopīgi pārrunājot katru sadaļu. Tāpat pēc projekta 

veidlapas uzrakstīšanas kopā ar jauniešiem vajag vēlreiz pārlasīt 
un veidot tekstu tā, lai tas jauniešiem būtu saprotams. 

Ideju tirgus un citi radoši uzdevumi
Apmācību vadītāji Anita no Portugāles un Džeralds no Lielbritānijas 

apmācības padarīja interesantākas, ik pa laikam vadot aktivitāti, pār-
ģērbjoties par burvi vai uzmundrinot dalībniekus ar kādu jautru priekš-
nesumu. Viena no metodēm, kuru iepazinu apmācībās un ko noteikti 
izmantošu nākotnē, ir ideju tirgus (stock market). Tas izpaudās tādējādi, 
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« Mājup devos, 
ieguvusi jaunas

zināšanas par 
projektiem, projektu 

idejas, jaunus
draugus un nākotnes 

projektu sadarbības
partnerus. 

ka dalībnieki piecu cilvēku grupās sacentās, lai nopelnītu pēc iespējas 
vairāk apmaiņas naudas jeb tiktaku. Katrai grupai sākumā tika piešķirti 
500 tiktaki. Par šo naudu grupa varēja iegādāties kādu no tēmām, kurai 
bija jāizdomā inovatīvs risinājums (piemēram, sabiedrības iesaiste pro-
jektā vai stratēģiskā projekta nozīme). Iespējamo inovatīvo risinājumu 
grupa apsprieda, noformulēja, pierakstīja un tas tika novērtēts, ļaujot 
grupai nopelnīt tiktakus. Varēja arī izvēlēties alternatīvus naudas pel-
nīšanas veidus – izvēloties summu un balonu, kurā ir jautājums. Uz to 
pareizi atbildot, summa divkāršojas. Varēja arī spēlēt ruleti par konkrētu 
summu – minēt vai nākamā kārts kāršu kavā būs lielāka vai mazāka par 
iepriekšējo. Metode bija ļoti noderīga, jo īsā laikā gan tika radītas jaunas 
idejas un projektu risinājumi, gan bija iespēja saprast, kāda ir citu piere-
dze un domas par projektu veidošanu, un ar kuru no grupas dalībniekiem 
labprāt gribētu kopīgi darboties projektos nākotnē.

Draudzene Tita, kurai jāpalīdz
Liela nozīme bija arī jaunu, kopīgu projektu ideju izstrādāšanai. Ap-

mācību vadītāji bija izdomājuši lielisku veidu, kā mums kopīgi izstrādāt 
projektu idejas atraktīvā veidā. Sākotnēji it kā plānotā prezentācija tika 
pārtraukta, jo atnācis fakss no Titas, kura darbojas jauniešu centrā, uz 
kuru jaunieši nenāk un darbinieki ir neaktīvi. Tita lūdza mūsu palīdzī-
bu, lai izdomājam, kā centrs varētu darboties, izveidojot tā trīs gadu 
stratēģiju. Kad stratēģijas bijām grupās izstrādājuši un noprezentēju-
ši pārējiem, Tita atsūtīja vēl vienu faksu, kurā lūdza izstrādāt konkrētas 
apmācības, seminārus, darba ēnošanu, partneru tikšanās, kas saistītos ar 
centra pro blēmām un izstrādāto stratēģiju. Kad katra grupa bija izveido-
jusi projektu, notika tā vērtēšana. Vērtēšanā katrai grupai bija 
iespēja būt projekta iesniedzējai, nacionāla-
jai aģentūrai, kas apstiprina vai norai-
da projektu, vai sabiedrībai, kas var 
izteikt viedokli par projekta nozīmi 
un sabiedrības iesaisti tajā. 
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EL�ZA JORDANE
Rotaract Ogre

Jauniešu sociālā iekļaušana
Seši no rīta Rīgas lidostā. „Bet vai jums nevajadzēja lidot va-
kar?” – frāze, kas būtu radījusi satraukumu jebkurā cilvēkā, ku-
ram biļetes atsūtīja vien 12 stundas pirms lidojuma. 

Taču ne jau rīta afekta un pozitīvas domāšanas apreibinātai latvietei, 
pošoties uz Eiropas Jaunatnes galvaspilsētu – Thessaloniki. Tur 10.–12. 
martā norisinājās Eiropas Jaunatnes konference, kas ir nozīmīga Struk-
turētā dialoga daļa, kurā apmēram 250 dalībnieki pārstāvēja jaunatnes 
politikas veidošanā iesaistīto viedokļus.  

Grieķijas prezidentūras prioritāte ir jauniešu sociālā iekļaušana ar 
uzsvaru uz uzņēmējdarbību, tādēļ šajā konferencē tika apspriesti da-

žādi faktori, kas varētu pozitīvi uzlabot pašreizējo situāciju Eiropā. 
Galvenais konferences uzdevums bija izveidot rekomendācijas 

jaunatnes politikas attīstībai. Kā pamatdokuments tika ņemts 
28 dalībvalstu nacionālo diskusiju un konsultāciju apko-

pojums, kā arī starptautisko organizāciju iesniegtais, 
ko veidoja apmēram 15 000 iesaistīto no visas Eiropas 

Savienības. Arī es piedalījos nacionālā līmeņa diskusijās, 
ko organizēja LJP ar JSPA finansiālu atbalstu. Konferences 

laiks bija piepildīts no rīta līdz vakaram dažādās aktivitātes 
– oficiālās uzrunās, paneļdiskusijās, grupu darbā un prezen-

tācijās. Taču pārsvarā darbs tika organizēts iepriekš noteiktās 
septiņās grupās: kvalitatīva izglītība; jaunatnes pāreja uz no-

darbinātību; jauniešu uzņēmējdarbība; nodarbinātība; sociālā 
uzņēmējdarbība; dialogs starp paaudzēm; sociālā iekļaušana. Latviju 
piecās no septiņām darba grupām pārstāvēja Santa Ozoliņa, Vladislava 
Šķēle, Laura Zvejniece, Karīna Vītiņa, Elīza Jordane. Ņemot vērā, ka katra 
delegāta pieredze un zināšanas par jaunatnes politiku Eiropā bija atšķi-
rīgas, pirms darba sākšanas organizatori interaktīvā veidā iepazīstināja 
ar dažādām Eiropas programmām, piemēram, jaunajām un aktuālajām 
Erasmus+ un Jaunatnes garantiju. 

Kā jau šim braucienam pieder, savu grupu es uzzināju pēdējā – kon-
ferencei jau ritot pilnā sparā. Taču „Dialogs un zināšanu apmaiņa starp 
paaudzēm’’ bija mana laimīgā loze. Tajā savstarpējā sastrādāšanās bija 
viegla, par spīti tam, ka telpa bija pilna ambiciozu līderu. Debašu netrū-
ka, īpaši ņemot vērā atšķirīgo situāciju un pieredzi dažādos Eiropas reģio-
nos. Man personīgi visinteresantākā šajā procesā šķita viedokļu apmaiņa 
starp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, ierēdņiem, lai arī vairums 
no viņiem šīs darba grupas neapmeklēja. Bija manāmas krasas atšķirības 
komunikācijā starp institūcijām un jauniešiem dažādās valstīs – par to 
kā savest kopā jauniešus un „mazāk jaunus cilvēkus’’, kā mēs tos, grupā 
jokojoties, dēvējām. Manā grupā Somija bija kā piemērs atvērtai komuni-
kācijai neatkarīgi no amata un vecuma, savukārt kāda spāniete neslēpa 
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« Tagad, mēnesi 
vēlāk, izvērtējot šo 

konferenci, neticas, 
cik liels darba

apjoms ir padarīts  
divās dienās,  

galvai kūpot un 
dienasgaismu  

neredzot. 

savu šoku, izdzirdot, cik viegli ir sazināties ar ministriju pārstāvjiem citās 
valstīs. Lai arī cik vērtīga būtu šī pieredzes apmaiņa grupā, prioritārais 
bija atšķetināt svarīgākos problēmjautājumus un definēt tiem risināju-
mus no esošajiem ieteikumiem visas Eiropas mērogā. Savā ziņā tas bija 
neaptverami, ka uz pāris dienām vienā telpā tiek pārstāvētas visas ES 
valstis, lai kopīgi veidotu rekomendācijas labākai Eiropai, aizņemoties 
labāko pieredzi no katras. Ikdienā mazliet attālinātā sajūta par Eiropas 
vienotību uz kopīgiem mērķiem un izpratni par dažādām valstīm, ko tā 
sevī ietver, tika kliedēta. Apkārt esošie uzņēmīgie un talantīgie cilvēki 
iedvesmoja uz lielākiem mērķiem. Atgriezties realitātē lika piesardzības 
pasākumi ar policiju un suņiem, izsargājoties no grieķu eiroskepticismā 
balstītajiem aktiem. 

Tagad, mēnesi vēlāk, izvērtējot šo konferenci, neticas, cik liels darba 
apjoms ir padarīts divās dienās, galvai kūpot un dienasgaismu neredzot. 
Šī konference bija noslēdzošā Lietuvas, �rijas un Grieķijas prezidentūrai, 
un šobrīd tiek veidots apkopojums par tajā paveikto, atbalstot sociālo 
iekļaušanu. Ar izveidotajām rekomendācijām var iepazīties http://ej.uz/
Rekomendacijas
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DAMIEN  
SALOMON 
(Parīze)
Brīvprātīgais Staļģenē
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« Pirms pusotra gada 
es nolēmu sameklēt

uzņēmējorganizāciju un 
uzrakstīt EBD projektu 

Pirmā diena Latvijā: 
piedzīvojums 

var sākties

Brīvprātīgo dzīve ir lieliska! 
Mēs strādājam mazā ciematā – Staļģenē

Sveiki! Es esmu Damiens no Parīzes (Francija), man ir 21 gads. Jau 8 
mēnešus dzīvoju Latvijā. Esmu Eiropas Brīvprātīgais, pateicoties EBD (Ei-
ropas Brīvprātīgais darbs). Šis piedzīvojums sākās pirms 2 gadiem, kad, 
vēl mācoties universitātē, es meklēju, ko darīt pēc studijām. Es zināju, ka 
gribu ceļot un darīt kaut ko noderīgu, tādēļ sāku meklēt internetā dažā-
das iespējas. Francijā es biju strādājis kā brīvprātīgais sporta asociācijā, 
tāpēc izlēmu pārbaudīt vai to ir iespējams darīt arī citās valstīs; un visbei-
dzot es atklāju EBD. Tā ir tiešām lieliska iespēja – tu vari doties visapkārt 

Eiropai, piedalīties dažāda veida projektos (par vidi, bērniem, jauniešu 
brīvo laiku, diskrimināciju u.c.). Es vēlējos strādāt ar bērniem un 

jauniešiem, taču nezināju kurp doties. Mani neinteresēja Rie-
tumeiropa, es gribēju redzēt kaut ko pavisam citu, iemācīties 

kaut ko pavisam atšķirīgu. Austrumeiropa bija lieliska. Latvija 
nav populāra valsts Francijā, tāpēc es nolēmu doties un iemācī-

ties maksimāli daudz par dzīvi tur.
Čau! Es esmu Enikő – vēl viena brīvprātīgā Staļģenē. Es esmu 

no Rumānijas, no Transilvānijas, kur ir dzīvojis Drakula. Es esmu 
23 gadus veca un studēju tūrismu, esmu jau pabeigusi antropolo-

ģiju. Kā es kļuvu par brīvprātīgo? Tas man ir visnotaļ garš stāsts, jo 
par EBD biju dzirdējusi jau vidusskolā (pirms pieciem, sešiem gadiem). Es 
vēlējos kļūt par brīvprātīgo, taču man vienmēr gadījās kādi šķēršļi, pie-
mēram, es nerunāju labā angļu valodā, nezināju, kur sameklēt projektus. 
Tagad viss šķiet ļoti vienkārši, taču tolaik man nebija pietiekami daudz 
informācijas. Tagad seko galvenais jautājums: kāpēc Latvija? Internetā 
redzēju dažāda veida projektus dažādās valstīs, taču kā prasība tajos tika 
norādīta nepieciešamība zināt vēl vienu papildu valodu, neskaitot angļu 
valodu. Mani neuzrunāja temati vai arī tie sākās man nelabvēlīgā laikā; 
beigās es izvēlējos Latvijas projektu. Pirms tam es biju nedaudz dzirdē-
jusi par Latviju, man tā šķita interesanta. Saņēmu no Staļģenes pozitīvu 
atbildi, tāpēc vienkārši izlēmu turp doties.

Mūsu dzīve Latvijā
Brīvprātīgo dzīve ir lieliska! Mēs strādājam mazā ciematā – Staļģenē. 

Ciemats nav liels, taču mēs ļoti jauki te dzīvojam: katru dienu strādājam 
Jauniešu un bērnu centrā un organizējam bērniem aktivitātes. Dažreiz 
valodas barjeras dēļ tas var būt ļoti grūti. Mēs te ne tikai strādājam, pie-
dalāmies vietējo cilvēku dzīvē, bet arī izaicinām sevi. Tautas deju mācīša-
nās ietilpst mūsu iknedēļas programmā, mēs jau mākam nodejot piecas 
dejas. Lielu pasākumu laikā (piemēram, Mārtiņos vai Lieldienās) mēs 
palīdzam organizācijai sagatavoties. Tā ir visinteresantākā daļa, jo pasā-
kumu laikā mēs varam daudz iemācīties par kultūru un Damienam ļoti 
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Apmācības ar citiem 
brīvprātīgajiem: mēs 
spēlējamies kopā – tas 
ir tas, ko mēs darām! 

Starpkultūru vakars 
Dobelē, lai iepazīstinātu 
ar mūsu kultūrām 

patīk, ka visi ciema ļaudis sapulcējas vienkopus. Mums patīk latviešu 
tradīcijas – dziedāšana un dejošana. Damienam tas ir daudz inte-
resantāk, jo cilvēki Francijā vairs nepiekopj tradīcijas. Staļģenē 
mēs tagad jūtamies kā mājās. Citi brīvprātīgie Latvijā dzīvo 
lielākās pilsētās, piemēram, Liepājā vai Jūrmalā, bet mēs 
varam teikt, ka mēs pazīstam īsto Latviju.

Sākumā mūsu mentors Alīna daudz mums palīdzē-
ja, iepazīstinot ar ciemu, palīdzot saprast kā cilvēki dzīvo, 
parādīja, kur jāiet, ja mums kaut ko vajag. Inese ir mūsu 
projekta koordinatore, viņa ir tas cilvēks, kurš par mums rū-
pējas Jauniešu centrā.

Izklaidēties strādājot
Parasta darba diena sākas 12os dienā, kad mēs dodamies uz Jau-

niešu un bērnu centru. Enikő ļoti patīk šāds režīms, jo viņai nepatīk celties 
agri no rīta. Jauniešu centrā līdz diviem – trijiem pēcpusdienā mums ir 
brīvais laiks, jo tad centrā sāk ierasties bērni. Šajā laikā mēs sagatavojam 
aktivitātes, darām kaut ko noderīgu. Ar bērniem mums ir dažādas rokdar-
bu nodarbības vienu-divas reizes nedēļā, kā arī āra aktvitātes. Tāpat mēs 
spēlējam kārtis vai citas galda spēles, ja saprotam noteikumus (ja, nē, tad 
veidojam paši savus). Mēs esam pieraduši iet uz skolu, lai runātu skolas 
radio un mācītos latviešu valodu.

Tas ir tas, ko mēs darām oficiāli, bet brīvprā-
tīgā dzīve ir vēl daudz aizraujošāka, mēs izdzī-
vojam brīnišķīgus brīžus, gūstam neatsve-
ramu pieredzi. Pirmkārt, mēs piedalāmies 
dažādās apmācībās, kurās satiekam dau-
dzus citus brīvprātīgos no visas Latvijas. 
Parasti nedēļas nogales mēs pavadām 
ceļojot viens pie otra. Mēs esam pie-
raduši stopēt. Tas ir ļoti interesants 
ceļošanas veids un Latvijā tas ir ļoti 
vienkārši, bez tam mēs stopējam tāpēc, 
ka esam nabadzīgi. Dažreiz pat vienkāršs 
ceļojums var būt pārsteigumu pilns, piemē-
ram, kad mēs satiekam cilvēkus, kas pilnībā 
nerunā angļu valodā. Tā kā mums ļoti patīk ceļot, 
tad izmantojam visas iespējas, un šobrīd esam biju-
ši 6–8 dažādās valstīs EBD laikā. Mums tas patīk gan pa vienam, gan 
visiem kopā! Ceļošana nav vienīgais veids kā izklaidēties: kopā ar ci-
tiem brīvprātīgajiem mēs organizējam dažādas aktivitātes, piemēram, 
laivošanu nedēļas nogalē, Ziemassvētkus Liepājas pludmalē, dārgumu 
medības Cēsīs, Jaungada svinības Staļģenē kopā ar vietējiem… Da-
miens piedalījās arī Stipro Skrējienā, kas bija liels izaicinājums viņam. 
Ir palikušas tikai labas atmiņas. 
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Rokdarbi ar bērniem

 Mūsu tautas deju 
kolektīvs „Svirlauka“. 

Mēs nesaprotam, 
ko darām, bet 
mēs dejojam!

Pat ja nekas nenotiek, katra diena ir izaicinājums. �paši sākumā tas 
bija vienlaicīgi gan grūti, gan smieklīgi, piemēram, lai vienkārši kaut ko 
nopirktu veikalā, brauktu ar autobusu, runātu ar cilvēkiem. Tagad ir daudz 
vieglāk, jo mēs jau protam nedaudz runāt latviski. Damienam latviešu va-
loda šķiet ļoti grūta, jo tā ļoti atšķiras no franču valodas. Viņam vienmēr ir 
grūtības ar atsevišķām skaņām, kuras viņš nevar izrunāt, bet cilvēki viņu 
saprot. Arī dzīvošana laukos Damienam ir liels izaicinājums, jo viņš ir no 
Parīzes, un dzīve abos reģionos ir krasi atšķirīga. Tagad viņš to patiesi iz-
bauda.

EBD laikā ir daži arī ne tik priecīgi brīži, kad tu ilgojies pēc 
ģimenes, pēc savas dzimtās valodas vai ēdiena, ko esi pieradis 

ēst mājās. Tev ir jāiemācās dzīvot ar cilvēkiem no dažādām 
kultūrām, un dažreiz pat attiecības ar taviem dzīvokļa bied-

riem var iemācīt tev daudzas lietas.
Tagad, pēc 8 mēnešiem, mēs jūtamies kā daļa no vie-

tējās sabiedrības. Tagad mēs pazīstam cilvēkus un ne-
esam apjukuši. Labi, ka varam atskatīties kādi bijām 

EBD sākumā un kādi esam tagad. Mēs apzināmies 
cik daudz esam iemācījušies par citu kultūru, kā 

sadarboties ar cilvēkiem un izbaudīt dzīvi. Tajā pašā 
laikā mums ir skumji: vēl tikai viens mēnesis un mums 

viss ir jāpamet, lai dotos mājup.
Pēdējais padoms: nevilcinieties!!!
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« Pasākuma moto – 
Idejas labākai Eiropai! 

EDUARDS GAUŠIS
Kluba „Māja” prezidents

Paralēli „nopietnajai” daļai 
risinājās āra aktivitātes, 
kur valdīja kārtīga festivāla 
atmosfēra ar organizāciju 
teltīm, skatuvēm, dejām, 
mūziku un zibakcijām

Kluba „Māja” jaunieši 
„European Youth 
Event” Strastbūrā

Maija sākumā Kluba „Māja” jaunieši devās uz Strasbūru, lai 
līdz ar Eiropas dienas svētkiem dalītos idejās par to, kā Eiropas 
Savienībai kļūt labākai, un iepazītu jauniešus no visas Eiropas.

Šī gada 9.–11. maijā Strasbūra bija neierasti skaļa un cilvēku pilna. 
Tam par iemeslu bija Eiropas jauniešu pasākums European Youth Event/ 
EYE’14. Tas kopā sapulcināja vairāk nekā 5 000 eiropiešus vecumā no 16 
līdz 30 gadiem. Pasākuma moto bija „Idejas labākai Eiropai” (Ideas for a 
better Europe). No Latvijas devās 20 jauniešu komanda, kuras sastāvā bija 
Kluba „Māja” biedri, Eiropas klubi no Bauskas, Jelgavas un Ādažu skolām, 
kā arī tika uzaicināti jaunieši no improvizācijas teātra „ImproVide”, lai pa-
līdzetu izveidot performanci.

Pēc divu dienu gara ceļa posma cauri Berlīnei, kur pavadījām 12 stun-
das pastaigās un iepazinām šo Eiropas daļu, ceļš turpinājās uz Strasbūru, 
Eiropas centru. Pēc reģistrācijas beidzot ieraudzījām tik labi zināmo Ei-
ropas Parlamenta ēku, kas, ienākot iekšā, izrādījās krietni milzīgāka un 
sarežģītāka nekā bildēs bija šķitis, jo pasākuma laikā apmaldījās ne viens 
vien jaunietis. Bet pilsētas viesiem līdzās bija arī simtiem brīvprātīgo jau-
niešu, bez kuriem šis festivāls nebūtu tapis.

Lai konstruktīvāk organizētu ideju ģenerēšanu EYE14 notiku-
mā, diskusijas, debates un citas aktivitātes bija iedalītas piecos 
galvenajos virzienos: digitālā revolūcija, jauniešu bezdarbs, 
ilgtspējība, Eiropas vērtības un ES nākotne. Aktivitātēm, 
kas notika šo tēmu ietvaros, jaunieši pieteicās jau 
vairākas nedēļas pirms pasākuma, taču arī ārpus 
pasākumiem teltīs, kas bija izvietotas pie Eiropas 
Parlamenta, jauniešiem bija iespēja iegūt ļoti daudz 
noderīgas informācijas, tai skaitā, par Eiropas Savienī-
bu, nodarbinātību, jauniešu tiesībām, Eurodesk un JEF 
(Jaunie Eiropas Federālisti/ Young European Federalists). 
Apkārt atradās arī skatuves, atpūtas, ēdināšanas un aktivi-
tāšu zonas, kas radīja īstu festivāla atmosfēru.

Līdz ar ierašanos 9. maija rītā ceļš daudziem veda jau uz 
pirmajām aktivitātēm. Kamēr vieni devās uz debati, kuras laikā 
visi tika sadalīti eiroskeptiķu un eirooptimistu komandās, lai diskutētu 
par to, vai Eiropa ir tikai birokrātisks briesmonis, vai eiro ir labākais risi-
nājums un vai imigranti ir problēma vai tomēr iespēja, tikmēr citi varēja 
doties uz paneļdiskusiju, kurā piedalījās trīs Eiropas vadošie zinātnieki, 
kuri dalījās viedokļos par zinātnieka ikdienu, savos stāstos par nokļūšanu 
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„European Youth Event” 
laikā notika dažādas 
diskusijas, darbnīcas, 
debates, kurās jaunieši 
sprieda par idejām, 
kā attīstīt Eiropu.

Telpās, kurās parasti 
valda pavisam nopietna 
atmosfēra, šoreiz tika ienests 
jauneklīgs prieks. Kadrs 
no foruma teātra izrādes.

zinātnes laukā, un dažādiem zinātnieka darba izaicinājumiem. Galvenā 
atziņa, par ko vienisprātis bija visi runātāji – mūsdienās zinātnē ir nepie-
ciešams ļoti specializēties, lai sasniegtu rezultātus. Tajā pašā laikā darbs 
zinātnē un doktora darba izstrāde tiek novērtēti krietni par zemu, jo prasa 
daudz pūļu un zināmas rakstura iezīmes, kas ne katram piemīt.

Tika diskutēts arī par jauniešu garantijām un to, vai tā ir maģiska 
formula jauniešu nodarbinātības jautājumam. Diskusijas ievadā 

katrs eksperts sniedza redzējumu par Jaunatnes garantijas 
programmu no savas pārstāvētās institūcijas skatu punkta. 

Diskusijas otrajā daļā klātesošajiem jauniešiem no daudzām 
Eiropas Savienības valstīm bija iespējams komentēt ekspertu 

teikto, kā arī paust savu viedokli Jaunatnes garantijas jautājumos. 
No jauniešu puses izskanēja gan atbalsts, gan arī kritika par prog-

rammas ieviešanu. 
Vienā no paneļiem tika uzaicināts komiķis, kurš darbojas politiskās 

komēdijas žanrā. Viņš aicināja skatītājus saredzēt, kur ir komēdijas ro-
bežas, par ko mēs drīkstam smieties. Caur smiekliem un reizēm melno 
humoru, atklājās, ka šādas robežas nav un smieties var par visu, ja to māk 
pavērst pareizā rakursā. Šī uzstāšanās arī pašam komiķim bija izaicinā-
jums, jo nekad vēl viņš nebija uzstājies parlamentā jauniešiem no visas 
Eiropas ar tik dažādiem uzskatiem par to, kas ir smieklīgi. Tomēr skatītāju 
vidū valdīja liela vienprātība attieksmē pret humoru.

Foruma teātra laikā tika izspēlēta izrāde, pēc kuras ikviens skatītājs 
varēja piecelties un iejusties galvenā tēla lomā, parādot, kā citādi rīkotos 
izspēlētajās situācijās. Šādā veidā tika meklēta atbilde uz jautājumu, vai 

Eiropas vērtības patiešām pastāv realitātē. Diskusijā par darbu un 
studijām ārzemēs tika secināts, ka tikai ar izglītību vien nepietiek, 

lai atrastu darbu; ir jābūt pieredzei komandas darbā, augstu 
tiek novērtēta mobilitātes pieredze, kas parāda cilvēka spē-

ju piemēroties situācijām un būt patstāvīgam. 
Diskusijā par vienlīdzību tika secināts, ka medijiem ir 

jāuzņemas atbildība par to, kā sabiedrība redz dažādas cil-
vēku grupas, ka uzņēmumiem būtu jāpārtrauc dalīt cilvēkus 

mērķauditorijās, ražojot preces tikai konkrētam patērētāju 
segmentam, radot tiem sajūtu par piederību kādai atsevišķai 

sociālai grupai. Arī izglītībai ir liela loma cilvēka izaugsmē, jo 
prezentētajos pētījumos tika secināts, ka skolotāji šķiro skolēnus 

dzimumos un pasniedz informāciju atšķirīgi.
Šī pasākuma laikā tika runāts arī par digitālās attīstības iespējām. 

Jaunieši izteica idejas, ka var vienkāršot piekrišanas noteikumus, izceļot 
svarīgāko informāciju, veidot kursus bērniem un jauniešiem par drošu 
interneta lietošanu, izveidot vienotu tarifu interneta lietošanai visā Eiro-
pā. Citos pasākumos tika runāts arī par sociālo uzņēmējdarbību un iespē-
jām, ko tā sniedz jauniešiem. Sprieda arī par Ukrainas situāciju, mēģinot 
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« Viss, kas notiek 
ar mūsu dzīvēm, ir 

atkarīgs tikai un vienīgi 
no mums pašiem 

Performance „Crossing 
Borders”, kuras laikā tika 
pētīts, vai mēs tiešām esam 
vienoti daudzveidībā.

Pēc performances prieks 
un lepnums par paveikto.

saprast, kas tieši ir noticis, kā Eiropai būtu jāreaģē, un kā rīkoties, lai tas 
neatkārtotos.

Otrās dienas vakarā Eiropas Parlamentā tika izspēlēta performance, 
kurai jaunieši gatavojās jau iepriekš. Pēc garām diskusijām atklājās, ka 
viens no aktuālākajiem uzdevumiem ir saprast, kā Eiropas Savienība ie-
tekmē Eiropas pilsoņu tradīcijas un vai mēs tiešām esam vienoti dažādī-
bā. Tika atrasti piemēri, kur dažādi Eiropas likumi aizliedz, ierobežo, mai-
na paražas, kas tautām pastāvējušas jau gadsimtiem ilgi, un kuru maiņa 
ir uzņemta ar lielu kritiku. Performances laikā skatītājiem pašiem 
ļāvām balsot un spriest, vai tiešām esam vienoti dažādībā, vai var 
pakļaut standartam tradīciju, vai tā būtu jāmaina, ja tā nepakļau-
jas standartam. Sniedzām piemēru par Spānijas vēršu cīņu aiz-
liegumu, lai noskaidrotu skatītaju domas arī šajā jautājumā, 
par kuru dzīvnieku aizstāvji ir sašutuši, ka joprojām Eiropā 
kas tāds var pastāvēt. Performance pārsteidza, aicinot divu 
pretēju balsojumu sniedzējus uz skatuves, ļaujot izjust, ko 
nozīmē katra balss vēlēšanās. Tika pasniegtas šķēres un 
atļauts pretējā balsojuma sniedzējam apgriezt matus.

Svētdien, 11. maijā noslēguma pasākuma laikā izskanēja 
dažādi viedokļi, tomēr būtu nepieciešams uzsvērt pasākuma va-
dītājas teikto, ka Eiropas Parlaments var dot kādas papildu iespējas 
jauniešiem, tomēr viss, kas notiek ar mūsu dzīvēm, ir atkarīgs tikai un 
vienīgi no mums pašiem. Tikai mēs paši varam mainīt esošo lietu kārtību. 
Tīri teorētiski tā ir vispārzināma patiesība, tomēr tas vēlreiz atgādināja, ka 
nav jēgas vainot Eiropas Savienību par neizdarību, ja paši sēžam, rokas 
klēpī salikuši.

Paldies raksta tapšanā Ivo Aigaram, Rutai Beinārei, Intai Dimzulei, 
Tomam Donerblicam, Laimai Graždanovičai, Zanei Kubuliņai, Annai 
Lielpēterei, Mārtiņam Olšteinam, Arvim Renckulbergam, Vitai 
Sjomkānei, Ingum Sproģim, Paulai Ūdriņai un 
Annijai Laurai Zariņai.
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« Lai ko tu 
domā, domā

CITĀDI!

GVIDO KUBULNIEKS
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu  
instrumentu un citu 
programmu daļas  
projektu koordinators

Latvijas-Šveices sadarbības 
programmas aktualitātes

2014. gada pirmais pusgads Latvijas-Šveices sadarbības prog-
rammā ir aizvadīts gan ar īstenotām apmācībām jauniešiem un 
jaunatnes darbiniekiem, gan ar veiksmīgi noorganizētu Vidze-
mes reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Vidzemi”.

Kas bija, kas būs?
Šajā pusgadā tika turpinātas vairākas jau iepriekšējos gados uzsāktās 

apmācības, piemēram, jauniešu vidū popularitāti ieguvušās – par mēr-
ķu izvirzīšanu „Mērķē augstāk!” un apmācības jaunatnes darbiniekiem 
par koučingu „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni”. Tāpat tika turpināta 
skolu pašpārvalžu darbības stiprināšana, organizējot kopīgas apmācības 
skolu pašpārvalžu pārstāvjiem un to konsultantiem (pedagogiem). 

Latvijas-Šveices sadarbības programmas 2014. gada pirmais pus-
gads noslēdzās ar 09.-10. maijā Valmierā organizēto Vidzemes reģionālo 

forumu „Ievirzi Vidzemi!”, kas pulcēja vienuviet 100 aktīvus jauniešus 
un pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai tiktos un dis-

kutētu par jaunatnes jomas aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarbotos, kā 
arī interesanti un vērtīgi pavadītu laiku. Foruma „Ievirzi Vidzemi!” 

tēma bija jauniešu iniciatīvas un uzņēmējdarbības veicināšana.
Kā ierasts, arī šoreiz foruma atklāšanas neatņemama sastāv-

daļa bija organizatoru un iesaistīto pušu uzrunas, kurām sekoja 
prezentācijas par aktualitātēm Vidzemes reģionā gan izglī-

tības un uzņēmējdarbības jomā, gan arī sociālās 
uzņēmējdarbības jēdziena skaidrojums, ko veik-
smīgi papildināja iedvesmojošie labās prakses 
piemēri no Vidzemes reģiona. Sociā lās uzņēmēj-
darbības veiksmes stāsti reģionā bija labs ie-
vads, lai Vita Brakovska turpinājumā ar radošās 
domāšanas NEdarbnīcu „Lai ko tu domā, domā 
CITĀDI*!” iedrošinātu un veicinātu sadarbību 
starp foruma dalībniekiem, dažu stundu laikā 

attīstot dažādus, galvenais – inovatīvus un kon-
kurētspējīgus – uzņēmējdarbības konceptus. Pirmā 

foruma diena tika aizvadīta radošuma un ideju ģenerē-
šanas noskaņās, savukārt vakars – ar Valmieras iepazīšanu, 

jo vietējie brīvprātīgie jaunieši foruma dalībniekiem bija noor-
ganizējuši neformālu dienas noslēguma pasākumu – foto-orientēšanos 
pilsētā. 

Foruma „Ievirzi Vidzemi!” otrā diena iesākās ar iepriekšējā dienā izvei-
dotām un rūpīgi pārdomātām uzņēmējdarbības konceptu prezentācijām, 
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kuras vērtēja žūrija. Savukārt turpinājumā foruma dalībnieki diskutēja 
par jauniešu lomu Vidzemes reģiona attīstībā un darba grupās izstrādāja 
priekšlikumus kā Vidzemei kļūt par jauniešu iniciatīvām draudzīgu reģio-
nu (sīkāk ar priekšlikumiem var iepazīties www.jaunatne.gov.lv). 

Lai bij’ jauki, kur bij’ jauki,
Forumā, tur bij’ jauki,
Kopā lietas „bīdījām”,
Radošumu dīdījām!
(no dalībnieku atziņām) 
Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar 
biedrību „Jaunatnes Līderu Koalīcija” un 
biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” 
struktūrvienību „Latvijas Sarkanā 
Krusta Jaunatne” (JSPA reģionā-
lais sadarbības partneris Vidze-
mes, Zemgales un Kurzemes reģio-
nos) Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazat-
tīstītos reģionos” ietvaros.

Tuvākie pasākumi:
`` Reģionālā konference Latgales reģionā – 

Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatī-
vu attīstībā reģionos. 26.09.2014., viesnīca 
„Dinaburg”, Dobeles iela 39, Daugavpils.
`` Starptautiskā konference Rīgas reģionā – Atbalsts jaunatnes darbam 

Latvijas un Eiropas mērogā. 06.-08.11.2014., viesnīca „Lielupe”, Bul-
duru prospekts 64/68, Jūrmala
2014. gada otrajā pusgadā ir plānots Vidzemes un Latgales reģionos 

turpināt jau aizsāktās apmācības jaunatnes darbiniekiem par motivāciju 
un mērķu izvirzīšanu darbā ar jauniešiem. Savukārt, lai stip-
rinātu jauniešu centru darbību un savstarpējo sadarbību, 
un, lai atbalstītu jauniešu centru kopīgu iniciatīvu veido-
šanos, visos plānošanas reģionos tiks organizētas apmā-
cības jauniešu centru darbiniekiem. 

Lai Latvijas-Šveices sadarbības programmas ie-
tvaros turpinātu piedāvāt apmācības arī jauniešiem, 
šajā pusgadā ir paredzētas divas jaunas apmācī-
bas. Vienas no tām būs apmācības jauniešiem par 
radošas domāšanas un inovatīvu ideju vai projektu 
attīstīšanu, kas norisināsies divās daļās. Otras paredzē-
tas kā turpinājums Latvijas-Šveices sadarbības programmas 
ietvaros izstrādātajam metodiskajam materiālam braila rakstā 
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par neformālo izglītību. Šajās apmācībās tiks iesaistīti jaunieši ar redzes 
traucējumiem ar mērķi sniegt praktisku ieskatu neformālās izglītības 
pamatos un metodēs.

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija 
no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai 
Eiropas Savienībai.



Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
rīkoto Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” 

APMĀC�BU KALENDĀRS
2014. gada septembris – novembris

`` Apmācības jauniešiem reģionos par radošas domāšanas un inovatīvu ideju/projektu attīstīšanu (di-
vās daļās)
Tēmas – radošu un inovatīvu aktivitāšu un projektu radīšana, veidošana un realizācija.
`` Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu 

jaunatnes darbā (paredzēta apmācību dalībnieku iesaistīšana Rīgas reģiona reģionālajā konferencē 
2015. gadā)
Tēmas – praktiskais ilgtermiņa darbs ar jauniešiem, jauniešu līdzdalība, iesaistīšana un motivēšana.
`` Apmācības vājredzīgiem jauniešiem par neformālo izglītību

Tēmas – neformālās izglītības pamati un metodes, sociālo kompetenču attīstīšana.
`` Apmācības jaunatnes darbiniekiem par motivāciju un mērķu izvirzīšanu darbā ar jauniešiem

Tēmas – praktiskais ilgtermiņa darbs ar jauniešiem, jauniešu līdzdalība.
`` Starptautiskā konference Rīgas reģionā – Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā

Tēmas – aktīva līdzdalība, jaunatnes politika, praktiskais ilgtermiņa darbs ar jauniešiem, jauniešu 
centru nozīme jaunatnes darba attīstībā.
`` Reģionālā konference Latgales reģionā – Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstī-

bā reģionos
Tēmas – aktīva līdzdalība, jaunatnes darbs, sociālo kompetenču attīstīšana.

Mēnesis Nedēļa KURZEME LATGALE RĪGA ZEMGALE VIDZEME

Septembris

36. nedēļa

37. nedēļa I daļa: 12.–14.09.

38. nedēļa I daļa: 19.–21.09.

39. nedēļa I daļa: 26.–28.09. 26.09.2014.

Oktobris

40. nedēļa 01.–03.10. 01.–03.10.

41. nedēļa 08.–10.10. 08.–10.10.

42. nedēļa 15.–17.10. 22.–24.10.

43. nedēļa 22.–24.10.

Novembris

44. nedēļa Skolēnu brīvlaiks (27.–31.10.2014.)

45. nedēļa 06.–08.11.

46. nedēļa 14.–16.11. 14.–16.11.

47. nedēļa II daļa: 21.–23.11.

48. nedēļa II daļa: 28.–30.11. 28.–30.11. II daļa: 28.–30.11.



Nākamais un šogad pēdējais 
projektu pieteikumu iesniegšanas 

termiņš: 1. oktobris.

Piedalies programmā 
Erasmus+ un neaizmirsti 

mums izstāstīt savu stāstu!


