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Sveiks! 

Šogad ir noslēgusies projektu iesniegšana Eiropas Savienības (ES) programmā „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”. Aktivitāte ir bijusi vērā ņemama un jāsaka, ka jaunā programma ir sekmīgi iekustināta, tagad 
tikai jāturpina veiksmīgi uzsāktais kurss un jāpieņem arvien jauni izaicinājumi. Uzzini par programmas 
aktualitātēm mūsu mājaslapā www.jaunatne.gov.lv, tur atradīsi arī dažādus uzsaukumus apmācībām, 
kuri noteikti iedrošinās tevi piedalīties programmā, pašam veidojot projektus! 

Aicinām tevi izmantot Eurodesk – Eiropas informācijas tīklu jauniešiem! Izmanto Eurodesk un uzzini 
noderīgu informāciju par studiju, darba, ceļošanas iespējām Eiropā, meklē partnerus saviem projektiem 
un dalībniekus starptautiskiem pasākumiem! Eiropas Jaunatnes portāls http://europa.eu/youth/lv nu ir 
pieejams uzlabotā versijā – tur atradīsi dažādu informāciju par jauniešu iespējām Eiropā!

Maini dzīvi, domā plašāk!
Tava JSPA

Valsts aģentūra „Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 • Tālr. 67358065 • E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Vāka foto: Baltijas Reģionālā fonda” arhīva, projekta “Tell your story trough the 
picture” dalībnieki
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Jaunieti, piedalies 
arī tu savas valsts 

nākotnes veidošanā!
Jauniešiem jāapzinās sava loma sabiedrībā, tādēļ svarīga ir 
viņu iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs un savas valsts 
nākotnes veidošanā. 12. augustā jeb Starptautiskajā jaunatnes 
dienā nedalīta uzmanība tika veltīta jauniešiem, dodot iespē-
ju piedalīties dažādos aizraujošos pasākumos visā Latvijā. Tik-
mēr Saeimā jauniešu organizāciju, pašvaldību pārstāvju, po-
litiķu un ekspertu konferencē „Jaunietis Latvijā 2015–2020” 
sprieda par jauniešu līdzdalības veicināšanu un labklājības 
celšanu.

I zglītības un zinātnes ministrija ik gadu īsteno jaunatnes politikas 
monitoringa aptauju, lai iegūtu jauniešu vērtējumu par to, cik sek-
mīgi tiek īstenoti pasākumi jaunatnes politikā, kuras ir jauniešiem 

aktuālākās problēmas, kādas ir viņu aktivitātes un kāda – 
dzīves kvalitāte kopumā. 2013. gada monitoringa rezul-
tāti liecina, ka jaunieši saskaras ar dažādiem šķēršļiem, 
lai iesaistītos dažādās sabiedriskās, sociālās, politiskās 
vai cita veida aktivitātēs. Visbiežāk jaunieši norādījuši 
uz laika trūkumu kā iesaistes barjeru. Tādēļ svarīgi ir 
turpināt darbu pie jaunatnes politikas attīstīšanas 
un meklēt jaunas formas un metodes, kā uzrunāt 
mūsdienu jauniešus, veicinot viņu līdzdalību un 
iesaistot lēmumu pieņemšanā. 

Šogad Starptautiskā jauniešu diena bija veltīta 
tematikai par garīgās veselības un labklājības nozīmi 
jauniešu dzīvē. Arī Saeimā notikušajā konferencē tika 
diskutēts par jauniešu pienesumu kopējai sabiedrības attīs-
tībai, kā arī jauniešu izaicinājumiem – nodarbinātību, izglītības 
kvalitāti un veselību. „Mūsu visu uzdevums ir kopīgi domāt, kā vēl 
labāk palīdzēt jaunajiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā, apzināties savu 
vērtību un noticēt saviem spēkiem,” konferencē sacīja bijusī izglītības un 
zinātnes ministre Ina Druviete. Arī Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa at-
zīmēja jauniešu nozīmīgo lomu valsts nākotnes veidošanā un ikviena pie-
nākumu stiprināt jauniešos apziņu par viņu neatņemamo lomu Latvijas 
nākotnes veidošanā. „Šodienas jaunieši ir pirmā paaudze, kas pēc mūsu 
valsts neatkarības atjaunošanas dzimusi un augusi brīvā un neatkarīgā 
Latvijā. Tā ir paaudze, kas veidos mūsu valsts nākotni un kuras uzskati, 
lēmumi un darbi noteiks, kāda būs Latvija pēc pieciem, desmit un piec-
desmit gadiem,” uzsvēra politiķe. 
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Izglītības un zinātnes 
ministrijas Komunikācijas 

un dokumentu pārvaldības 
nodaļas vecākā 

konsultante sabiedrisko 
attiecību jautājumos



Tāpat konferencē tika minēts, ka valsts un pašvaldību politikas vei-
dotāju, izglītības nozares pārstāvju, darba devēju uzdevums ir nodroši-
nāt jauniešiem iespējas brīvi veidot savu nākotni, sniedzot vienlīdzīgas 
iespējas iegūt izglītību un iekļauties sabiedrībā neatkarīgi no sociālā 
stāvokļa. Tika akcentēta arī nepieciešamība stiprināt jauniešu piederī-
bas sajūtu savai valstij. 

Lai vērstu jauniešu, pašvaldību pārstāvju un jaunatnes darbā iesais-
tīto cilvēku uzmanību uz sabiedrībā notiekošajiem pārmaiņu procesiem, 
konferences ietvaros organizētajā paneļdiskusijā Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Latvijas Jaunatnes padomes, 
Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko organizāciju pārstāvji 
diskutēja par Jaunatnes politikas pamatnostādņu projektā definēta-
jām būtiskākajām tēmām, piemēram, jauniešu līdzdalību, piederības 
apziņas stiprināšanu un sadarbības veicināšanu starp uzņēmumiem un 
pašvaldībām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības de-
partamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna iepazīsti-
nāja ar jaunatnes jomas politikas plānošanas dokumentiem, norādot, ka 
jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, sniedzot 
ilgtspējīgu atbalstu darbam ar jaunatni un jauniešu iniciatīvas, līdzda-
lības, patriotisma veicināšanai. Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 

2015.–2020. gadam projektā iezīmēti tādi rīcības virzieni kā jauniešu 
līdzdalības veicināšana dažādās aktivitātēs, sociālā iekļaušana, izglī-

tība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un 
labklājība. Tajās plānots pievērst vērību jauniešu motivācijai līdz-

darboties dažādās brīvā laika aktivitātēs, jauniešu piederības apzi-
ņas stiprināšanai, sociālās nevienlīdzības jauniešu vidū mazināšanai 

un jauniešu prasmju patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilnveidošanai. Sa-
vukārt izglītības jomā iecerēts veicināt jauniešu iesaisti nefor-

mālajā izglītībā, nodrošināt regulāru profesionālās karjeras 
attīstību un kvalitatīvas prakses iespējas. Plānots arī sek-

mēt darba tirgū nepieciešamo iemaņu un profesionā-
lās kompetences pilnveidi, lai samazinātu jauniešu 

bezdarba līmeni, kā arī veicināt jauniešu fizisko 
aktivitāti un atbilstošu veselības pakalpojumu 
pieejamību.

Izglītības un zinātnes ministrija patlaban 
aktīvi strādā pie Jaunatnes politikas pamatnos-

tādņu 2015.–2020. gadam izstrādes, tādēļ ikviens 
ir aicināts sniegt savus priekšlikumus jauniešiem 

aktuālo jautājumu risināšanai. Ikviens no mums 
veido valsti, kurā dzīvojam. Jaunieši, šī ir jūsu iespēja 

pašiem veidot savu un vienaudžu nākotni!

Kā rodas projekts... Un no 
projekta atkal nākamais...

Īstenībā gribēju rakstam likt nosaukumu „Kā rodas brīnums”, 
jo ticu, ka savā ziņā katrs projekts ir kā mazs brīnums – kādu 
cilvēku izlolots un novests līdz galam. Parasti mēs stāstām par 
notikušo projektos, bet šoreiz vēlos pastāstīt, kā nokļuvām 
līdz sava sirds projekta realizācijai. 

V iss sākās ar to, ka pirms vairākiem gadiem toreizējā JC „Bāze” 
vadītāja Ieva Garjāne rosījās tik intensīvi, ka atrada puisi – Viktoru 
Gomezu no Barselonas piepilsētas Spānijā, kurš Youtube kanālā 

bija ielicis savu CV – uzfilmētu kā veselu performanci. Uzreiz sapratām – 
ir! – gribam šo puisi pie sevis Gulbenē, tāpēc sazinājāmies un izteicām 
piedāvājumu viņu uzņemt kā EBD brīvprātīgo. Puisis gan bija noskatījis 
citu valsti, taču beigās mūsu piedāvājumam piekrita. Tapa EBD projekts, 
balstīts uz Viktora interesēm un vēlmēm. Un tā 2011. gada pavasarī 
Viktors ieradās Latvijā un gada garumā sāka darboties ar un ap teātra 
aktivitātēm gan ar jauniešiem, gan pēc paša iniciatīvas iefiltrējoties 
un izpaužoties vēl citās vietās. Vēl jāpiemin, ka es biju Viktora mentors 
un, pirmo reizi viņu ieraugot, man likās – mums diez vai „saštimmēs” 
un mentors visticamāk būšu tikai uz papīra. Bet viss izvērtās pavisam 
citādāk... Laikam kaut kas noklikšķēja.

Pirms tam Spānijā Viktors darbojās paša un draugu izveidotajā teātra 
studijā, kas orientējās uz ielu teātra un sociālā teātra izpausmēm. Īste-
nībā jau pēc pāris mēnešiem Latvijā Viktors ieminējās, ka vēlētos savus 
studijas draugus atvest uz Gulbeni, lai kopā paveiktu kaut ko interesantu 
un Gulbenē nebijušu. Apsolīju padomāt, un radās ideja par starptautisku 
jauniešu apmaiņu. 
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« Katras sabiedrības 
pilnvērtīgas attīstības 
pamatā ir cilvēki. Vēl 
jo vairāk – tieši jauni 
cilvēki, kuri būs nākamie 
skolotāji, uzņēmēji, ārsti 
un citu jomu profesionāļi. 
Svarīga ir diskusija par 
jau šodien darāmām 
lietām, kas jauniem 
cilvēkiem nodrošinātu 
iespējas sevi attīstīt, 
pilnveidot un stiprināt 
viņu piederības sajūtu 
savai zemei, motivējot 
iesaistīties sabiedrībā 
notiekošajos procesos
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Gulbenes jaunatnes 
lietu speciāliste

NOTIKUMA VIETA:  
Gulbenes novads

NOTIKUMA LAIKS: 
04.07.2014.–13.07.2014.

DALĪBNIEKU SKAITS: 20
IESAISTĪTĀS VALSTIS:  

Latvija, Spānija
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 

ORGANIZĀCIJA:  
Gulbenes  

novada dome



Kad Viktors jau bija atgriezies Spānijā, viņš turpināja regulāri vismaz 
1–2 reizes gadā braukt uz Latviju, 2013. gada vasarā piedaloties arī 
Gulbenes amatierteātru festivālā kā viesrežisors. Arī man ir bijusi tā 

iespēja divas reizes viesoties pie viņa ģimenes. Vienā no tām 
reāli sēdējām un plānojām projektu. Ar pirmo reizi 
projektu neapstiprināja, jo bija ieviesusies maza 
kļūda finanšu aprēķinos, bet neatmetām cerību un 
sniedzām uz nākamo gadu. Un tā 2014. gada vasarā 
pie mums, Gulbenes novadā, ieradās 10 jaunieši 
no Spānijas, Katalonijas reģiona, – degošām acīm 

un gatavi darboties kopā ar mūsējiem no vietējās 
teātra studijas, ar dažiem no kuriem Viktors jau bija 

darbojies savā EBD laikā. 
Izvērtējot projektus, parasti jautā par konfliktiem 

vai izaicinājumiem, bet mums nekā tāda nebija ne-
vienā projekta fāzē. Man ir bijusi arī pavisam nelāga 

pieredze, bet tikai ar šo projektu pēc vairākiem no-
strādātiem gadiem jaunatnes jomā līdz sirds dziļu-
miem esmu atskārtusi, cik tomēr MILZĪGA LOMA 
ir partnerībai un būšanai uz viena viļņa, lai pro-

jekts izdotos par visiem 100%. Es no teātra nesapro-
tu neko, taču man padodas organizatoriskās lietas. Ap-

maiņā tā arī bijām sadalījuši – Latvijas puse vairāk rūpējas 
par praktiskajām lietām, brīvo laiku, starpkultūru mācīšanos, 

bet katalāņi  – tieši par teātra darbnīcām un citām aktivitātēm, 
caur kurām runājām par apmaiņas tēmu – ES pilsonības apzināša-

nos. Gala rezultātā jaunieši paši definēja, ko viņi ar to saprot un kuras 
tieši viņiem ir svarīgākās ES vērtības – iespēja paust savu viedokli un 

lauzt stereotipus citam par citu. Tapa noslēguma darbs, kas iekļāva 
šīs idejas, – ielu teātra performance, kuru parādījām 

Stāmerienas pagasta Kalnienas ciema svētkos. Bija 
cilvēki, kas nesaprata. Bija cilvēki, kas teica „Bravo!”. 

Bet pāri visam mūsu pašu gandarījums un daudz 
jaunu atziņu gan par sevi, gan lietām sev apkārt. 

Un tas nav viss. Pašlaik jau strādājam un plā-
nojam nākamo soli (Un Programmai taču patīk 

turpinājuma pasākumi!) – atbildes apmaiņu 
Spānijā pie mūsu draugiem katalāņiem, kuru 
himna, starp citu, ir ar latviešu komponista 

Mārtiņa Brauna mūziku... 
Par pašu apmaiņu mums ir tapis arī video, kuru 

iespējams noskatīties Gulbenes novada jauniešu mā-
jas lapā www.labisbabis.lv video sadaļā. 

Jauniešu apmaiņas 
dalībnieki pastāstīja savus 

stāstus fotogrāfijās
No šī gada 27. jūnija līdz 5. jūlijam Rīgā norisinājās starptau-
tiskais jauniešu apmaiņas projekts “Tell your story through 
the picture”, (tulk. „Pastāsti savu stāstu, izmantojot attēlu”) 
projekta Nr.LV–11–E107–2013–R3, kuru īsteno nodibinājums 
„Baltijas Reģionālais fonds” Eiropas Savienības programmas 
„Jaunatne darbībā” ietvaros. 

J auniešu apmaiņā piedalījās 25 jaunieši un 5 grupu līderi no pie-
cām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Itālijas un Horvātijas. 
Projekta mērķis bija aktualizēt un veicināt pārdomas par jauniešu 

bezdarbu Eiropas sabiedrībā un pašu jauniešu vidū. Tā kā fotogrāfija ir ļoti 
spēcīgs masu saziņas līdzeklis, kam ir liela loma reklāmās, žurnālistikā un 
cilvēku dzīves atklāsmē, dalībnieki izmantoja fotogrāfiju kā instrumentu, 
lai parādītu jauniešu bezdarba problēmas nozīmīgumu no pieciem da-
žādiem skatpunktiem. Ar fotogrāfiju palīdzību cilvēki tika informēti par 
jauniešu bezdarbu un multikulturālismu, kā arī tika veicināts starpkultūru 
dialogs. 

Noskaties video šeit:

Žurnāls JAUNATNE # 42 / rudens jaunatne. gov. lv
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Informāciju sagatavoja 

L īGA SILIŅA
Jauniešu studijas 

„BaMbuss” vadītāja

NOTIKUMA VIETA:  
Rīga, Latvija

NOTIKUMA LAIKS:  
No šī gada 2014.gada  

27.jūnija līdz 5. jūlijam
DALĪBNIEKU SKAITS:  

25 jaunieši un  
5 grupu līderi

IESAISTĪTĀS VALSTIS: 
Latvija, Lietuva, Rumānija, 

Itālija un Horvātija
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 

ORGANIZĀCIJA: „Baltijas 
Reģionālais fonds”



Projekta pirmajās dienās jaunieši radošā vidē, soli pa solim, 
izmantojot dažādas interesantas spēles un fotogrāfijas, iepazi-
nās viens ar otru un projekta mērķiem, pat atklāja sevī jaunas 
īpašības. Izmantojot saulaino laiku, Grīziņkalnā stiprināja ko-
mandas garu un dalījās informācijā par ES programmu pie-
dāvātajām iespējām, par Eiropas brīvprātīgo darbu, treniņu 

kursiem un jauniešu apmaiņas projektiem, kā arī finansējuma 
piesaisti jaunajā programmā „Erasmus+”. Salīdzināja jauno prog-

rammu „Erasmus+” un „Jaunatne darbībā” – kopējās un atšķirīgās ie-
zīmes, ES jauniešu politiku, kā arī to, kāda ir viņu loma Eiropas tagadnes 
un nākotnes veidošanā.

Pēc savstarpējās iepazīšanās jaunieši grupu darbos un diskusijās 
apmainījās ar pieredzi par dažādu valstu kultūru īpatnībām, atšķirīgo 
un kopējo tajās, dažādiem stereotipiem un aizspriedumiem, sabiedrībā 
pastāvošo dažādo grupu diskrimināciju, diskutēja par diskriminācijas cē-
loņiem un integrētas sabiedrības izveidi. Dalībnieki nacionālajās grupās 
prezentēja jauniešu bezdarba situāciju viņu valstīs. Lomu spēlēs, pat ar 
teatrāliem uzvedumiem, jaunieši attēloja mūsdienu situāciju darba tirgū, 
par to, kā jūtas jaunietis – bezdarbnieks, kādas ir jaunietim pieejamās ie-
spējas, meklējot darbu ES. Dalījās pieredzē par dažādiem fotografēšanas 
un fotogrāfiju pēcapstrādes trikiem. Vizītes laikā fotki.lv birojā varēja ie-
pazīt fotogrāfiju attīstīšanu no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, kā arī 
uzzināt citas noderīgas lietas. Dalībvalstu kultūras iepazīšana turpinājās 
katrā vakarā kādā no valstu zvaigznēm, kuru laikā katras valsts pārstāvji 
iepazīstināja ar viņu tradicionālajiem ēdieniem un dzērieniem, dejām, 
dziesmām, rotaļām un pat dažām interaktīvām sacensībām, kurās tika 
pārbaudītas citu dalībnieku zināšanas par konkrēto valsti. 

Projektā jaunieši paveica lielas lietas: mājas darba veidošana un 
prezentēšana, situācijas apzināšana un izpēte, patstāvīgas pieredzes 

apmaiņa un citu kultūru iepazīšana, savu radošo spēju un uzņēmīguma 
gara attīstīšana, grupu darbs, diskusija, „prāta vētra”, praktisko uzdevu-
mu veikšana, neatsveramas pieredzes gūšana, foto sērijas idejas, plāns, 
lomu sadalījums, foto kompozīcijas un visu tai nepieciešamo rekvizītu 
izveide, fotogrāfiju uzņemšanas dažādās Rīgas vietās, foto atlase un ap-
strāde, izstādes noformējuma izveide. Projekta noslēgumā tika atklāta 
izstāde „EYE ON YOU (TH)”. 

Iepazīstoties ar jauniešu apmaiņas rezultātu, projekta noslēgumā Jau-
niešu studijā „BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā, notika foto izstādes 
„EYE ON YOU (TH)” pirmās ekspozīcijas atklāšana. Izstāde ir aplūkojama 
arī projekta blogā (www.picturestoryinriga.blogspot.com), Facebook lapā 
(www.facebook.com/tellyourstorythroughthepicture). 

Fotosērijas būs ap ska tāmas arī projekta partneru valstīs veidotajās 
izstādēs, kas tiks atklātas līdz šī gada beigām. Tās tiks izvietotas orga-
nizāciju un/vai to sadarbības partneru iestādēs. Informācija par izstāžu 
atklāšanu tiks ievietota partneru organizāciju mājaslapās un projekta 
Facebook lapā.
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« Projekta mērķis 
bija aktualizēt un 
veicināt pārdomas par 
jauniešu bezdarbu 
Eiropas sabiedrībā un 
pašu jauniešu vidū



“Rethinking Democracy” 
jeb vilcienā demokrātijai 

pa pēdām
“In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the Kingdom of God is 

within man” – not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, 
the people have the power – the power to create machines. The power to 
create happiness! You, the people, have the power to make this life free 
and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Let us fight to free the world – to do away with national barriers – to do 
away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of re-
ason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness. 
Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!”

/ Charlie Chaplin, The Great Dictator / 
Lai gan filma, no kuras nācis šis slavenais citāts, kas aicina cilvēkus 

nepadoties šķietamajam, bet cīnīties pašiem savām rokām par labāku pa-
sauli, cilvēku prātus sasniedza tālajā 1940.gadā, tās aizkustinošā runa un 
doma, šķiet, ceļo cauri laikam.

Gluži kā demokrātijas jēdziens – lolots, mīlēts, lamāts, sists – cauri 
gadiem aizvien jaunās interpretācijās turpina dzīvot arī mūsdienu sabied-
rībā, tikai vai ar to mūsdienās saprotam to pašu, ko Čārlijs šajā filmā, sakot 
runu? Vai jēdziena izpratne mainījusies arī laika posmā starp šo runu un 
Berlīnes mūra krišanu 1990.gada 3.oktobrī? Ja Eiropas Savienība ar šo 
gadu iezīmē ar demokrātijas – tās pašā esencē, ienākšanu mūsdienu sa-
biedrībā, vai arī joprojām novērtējam šo pirms nieka 24 gadiem sniegto 
dāvanu?

Kas ir demokrātija? Enciklopēdijas lēš, ka tā ir valsts pārvaldes forma, 
kurā varu īsteno tauta (vai tās ievēlēti pārstāvji). Demokrātiskā valstī kat-

ram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā, un tas 
ir izdarāms, atdodot vēlēšanās savu balsi. Atsevišķu, valstij svarīgu 

lēmumu vai likumu pieņemšanā vai grozīšanā iespējams arī visu 
pilsoņu balsojums. Demokrātijas režīmā valsti kontrolē pil-

soniskā sabiedrība, valsts garantē pilsoniskās sabiedrības 
suverenitāti un nodrošina tās iekšējo pretrunu risināšanas 

atklātumu un tiesiskumu. Demokrātijas divi svarīgākie 
principi ir vienlīdzība un brīvība.

Tomēr pasaulē, kur tauta aizvien vairāk izjūt spiedienu no 
valsts pārvaldes, kas kļuvusi par šķietamu atspēriena punktu 

privātu interešu un biznesu lobēšanai, prese – par sabiedrisko 
attiecību aģentūru pirktiem reklāmas laukiem, bet tauta – par 

izsmieklu un naudas maksātāju šādai šķietamai klaunādei – vai mēs 
varam par to spriest tikpat apgaroti kā vārdnīcās vai slavenu kinematogrā-
fisku darbu uzrunās?

Mums nav aizliegts iebilst pret netaisnībām vai muļķīgiem likumpro-
jektiem. Vēl ļaunāk – šī vēlme tās pamatā no mums ir izskausta.

Mēs nedodamies uz vēlēšanām, mēs nepaceļam balsi, kad nepiecie-
šams, mēs neticam iniciatīvām vai līdzcilvēku veidotiem projektiem un 
asociācijām.

Mēs sapņojam par ārzemēm, kur viss ir tik skaisti un viegli – kur depu-
tāts pats nopērk pensionāram maizīti, kur neredzams pelēkais kardināls 
apmaksā studenta mācības, bet māmiņas zelta ratos stumj ar labiem 
pabalstiem apmaksāto bērnu ratiņus. Mēs sapņojam par ārzemēm, kur 
būt ir vieglāk un sasniedzamāk, kā celties, kā neklusēt, kā beigt gaidīt un 
mainīt savu un apkārtējo dzīvi pašiem.

Projekts, kura pirmā daļa norisinājās septembra beigās trijās skais-
tākajās Centrāleiropas pilsētās  – Berlīnē, Vīnē un Prāgā, pulcēja vairāk 
nekā 160 jauniešus no 28 Eiropas Savienības valstīm, lai ne tikai vieno-
tos apcerējumos par to, kā “demokrātiskas valsts” jēdziens darbojas to 
pārstāvētajos reģionos, bet arī noskaidrotu – kas tad ir tas, ko esam 
zaudējuši, kas ir tas, ko esam aizmirsuši, un ko derētu nodot ne 
tikai līdzcilvēkiem, bet arī nākamajām paaudzēm, lai tās at-
modinātu no miega, lai tās iedrošinātu drosmīgiem un 
labiem darbiem.

No Latvijas uz projektu devās 5 cilvēku gru-
pa, kuras galvenais mērķis bija piedalīties visās 
projekta radošajās darbnīcās, kas ar dažādām 
spēļošanas metodēm aicināja dažādu valstu pār-
stāvjus  – jauniešus konstruēt savas ideālās demo-
krātiskās republikas metodes. Darbnīcu ietvaros 
mums bija iespēja ne tikai radīt savu ideālo valsts va-
dītāju, bet arī izstrādāt atsevišķus likumprojektus, kas 
atbalsta sabiedrības vājākos un nospiestākos locekļus.

Debatēs, kuras norisinājās darbnīcu ietvaros, ne tikai 
tika iepazīti visdažādākie viedokļi par sabiedrībai aktuālām 
tēmām – ekonomiskām, politiskām un sociālām, bet arī nācās saskarties 
ar dažādo viedokļu saduršanos, kompromisu rašanu, kas, kā izrādās, nav 
tik vienkārši, kā sākotnēji licies.

Projekts nebija vienkāršs – radošajām darbnīcām tika izvēlēta pavi-
sam īpaša vieta, kas, teju kā dzīve mums apkārt, atradās nepārtrauktā 
kustībā. Tās norisinājās vilcienos – posmā Berlīne–Vīne–Prāga–Berlīne, 
tādejādi simbolizējot cilvēku pārceļošanu laikā, kad 80’mito gadu beigās 
un 90’mito gadu sākumā daudzi tagadējās ES pilsoņi devās garos brau-
cienos un laimes meklējumos citās, demokrātijas svētības piemeklētās 
teritorijās un valstīs.

Starpposmos devāmies arī šo pilsētu apskatēs, bet ne tādās vienkār-
šās tūristu ekskursijās. Apskates galvenais mērķis bija sastapt pēc iespē-
jas vairāk šo pilsētu iedzīvotājus un iegūt arī to vērtējumu par to, kas ir 

Žurnāls JAUNATNE # 42 / rudens jaunatne. gov. lv

8 9

NOTIKUMA VIETA: 
Berlīne, Vīne, Prāga
NOTIKUMA LAIKS: 
27.09.–01.10.14.
DALĪBNIEKU SKAITS: 6 
(LV) Kopā – 168
IESAISTĪTĀS VALSTIS: 
Visas 28 ES dalībvalstis
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA: Klubs 
“Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai

P
O

LI
TI

K
A

S
 P

R
O

JE
K

TS

P
O

LI
TI

K
A

S
 P

R
O

JE
K

TS

« Mēs sapņojam 
par ārzemēm, kur 

būt ir vieglāk un 
sasniedzamāk, kā 

celties, kā neklusēt, kā 
beigt gaidīt un mainīt 

savu un apkārtējo 
dzīvi pašiem

Raksta autore: 

IEVA STRAZDIŅA

Foto: LAIMA  
GRAŽDANOVIČA



demokrātiska valsts, un vai šis termins tā izpratnē, viņuprāt, joprojām ir 
sastopams valsts pārvaldē un cilvēku iesaistē valstiski svarīgu lēmumu 
pieņemšanā.

Lūk – šis bija trieciens, jo, kā izrādās ne tikai sarunās ar jauniešiem 
radošajās darbnīcās, bet arī runājot ar uz ielas sastaptiem svešiniekiem – 
ikkatra valsts šobrīd sastop vienas un tās pašas grūtības, izaicinājumus un 
nostāju pret tiem – pilnīgu bezspēku vai zināšanu trūkumu.

Visbiežāk uz jautājumu, kas ir demokrātija, un kā tu ņem dalību de-
mokrātiskas valsts procesos, aptaujātie un sarunu biedri atbildēja: “Mūsu 
valsti ir pārņēmuši oligarhi. Mums nav spēka”. 

Tik tiešām – pat lielu un ievērojamu pilsētu pārstāvji mums atbildēja 
gluži tāpat, kā bijām pieraduši dzirdēt no draugiem, kas laiž garām jau 
kurās Saeimas vēlēšanas, vai omammām, kas, adot zeķes, mums par šo 
visu sūkstās. Bet ikkatrā mīt dzirksts, un ikkatrs no mums redz skaistāku 
nākotni. Pēc šī projekta esam pārliecināti, ka tā nav meklējama citur – vien 
mūsu pašu vidū, mūsu apņemšanās un kopības spēkā.

Projekta noslēgumā visi 160 jaunieši pulcējās vienuviet – ceļojuma 
sākumposmā, Berlīnē, lai vienotos par galvenajiem secinājumiem un ie-
teikumiem Eiropas Savienības jauniešu lietu komisijai. Sagatavotie seci-
nājumi un priekšlikumi tiks iesniegti ES jau decembra sākumā.

Vai mums šķiet, ka šis projekts ir ko devis, ka mums izdosies, ka mūs 
sadzirdēs un, ka mēs spēsim ko mainīt? Iespējams, ka ne ar šo dokumen-
tu, bet pavisam noteikti kāda izmaiņa prātā un attieksmē ir notikusi.

Šo projektu noslēdzām ar prieku, ar apņemšanos un sajūtu, ka ne-
esam vieni – atliek vien ticēt, ka šī dzirksts nenorims un pamazām ar savu 
siltumu, gaišumu un iedvesmas liesmu apņems aizvien plašākus un pla-
šākus cilvēku mežus.

No brīvprātīgā pieredzes Itālijā 
līdz sapņu darbam Latvijā

M ani sauc Eva, man ir 23 gadi, un pirms pāris nedēļām esmu at-
griezusies no 6 mēnešu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekta 
Itālijas ziemeļos, Brescia pilsētā. Kā es nonācu līdz šim projek-

tam? Pirms aptuveni divarpus gadiem kāds draugs Itālijā ieminējās, ka 
būtu lieliski, ja mēs kopīgi varētu atrast kādu latviešu jaunieti, kurš vēlē-
tos piedalīties brīvprātīgo pieredzes apmaiņas projektā Itālijā, un pēc tam 
turpināt darboties Latvijā.

Tādas pavisam skaidras idejas, par ko tieši būs projekts, nebija, bet bija 
šādas tādas ierosmes, tādēļ jau uzreiz teicu: „Kāpēc gan mums tālu mek-
lēt, – es pati ļoti labprāt piedalītos, tikai vispirms universitāte jāpabeidz”. 
Tā nu es cīnījos ar mācībām universitātē un pamazām gatavojos doties 
uz Itāliju. Šis posms bija sarežģījumu pilns ne tikai saistībā ar mācībām, 
bet arī tādēļ, ka sākumā projektam it kā netika piešķirts finansējums, un 
tāpēc izbraukšana tika plānota vēlāk. Tādā gadījumā reāli varētu paspēt 
beigt bakalauru. Taču tad atkal teica, ka ir bijusi kļūda un viss to-
mēr ir kārtībā, un varu braukt jau pēc 2 nedēļām. Bet mācību 
dēļ uzreiz braukt nevarēju, jo viss jau bija pārplānots. Tā nu 
sāku projektu nedaudz vēlāk, pirmos divus mēnešus pa 
brīvajiem brīžiem vēl rakstot bakalaura darbu (neie-
saku nevienam to darīt EBD laikā, jo no tā cietīs 
gan tavs EBD projekts, gan bakalaura darbs, 
bet visvairāk jau nervi). Tomēr beigu beigās 
viss nokārtojās, un varēju izbaudīt projektu, 
Itāliju, un visu citu, par ko tālāk arī stāstīšu.

Sanāca tā, ka viena projekta ietvaros biju 
iesaistījusies vairākos projektos. Viens no tiem 
bija darbs Caritas Brescia konsultāciju centrā „Por-
ta aperta” (latviski – atvērtās durvis). Uz šo centru 
dodas cilvēki, kam jāatjauno abonementi, lai varētu 
ieturēt pusdienas Caritas ēdnīcā; tur viņi var saņemt 
pārtikas pakas vai cita veida palīdzību. Centrā viņi ierodas, lai 
tiktos ar sociālo darbinieku, kurš uzklausa katra apmeklētāja vajadzības 
un izvērtē biedrības iespējas palīdzēt.

Pēdējā laikā itāļu tautības pārstāvji šo centru apmeklē arvien vairāk, jo 
ekonomiskās krīzes dēļ darba situācija valstī pasliktinās. Tomēr nemainīgi 
lielākā daļa apmeklētāju ir imigranti, kas ieceļojuši no dažādām valstīm – 
Rumānijas, Marokas, Ēģiptes, Ukrainas.

Vēl darbojos pēcskolas centriņā projekta „Emera” ietvaros. Tur ierodas 
1.–5. klašu skolēni. Arī šeit, tāpat kā „Porta aperta”, lielākā daļa apmeklē-
tāju (šajā gadījumā bērni) ir imigranti – tādi, kas ieceļojuši Itālijā būdami 
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LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA:  

Caritas Latvija

EVA LEILANDE
“Caritas Latvija” 

brīvprātīgo koordinators
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pavisam maziņi, vai arī ir dzimuši Itālijā, jo viņu vecāki pirms vairākiem 
gadiem ir emigrējuši no savas valsts. Kad bērni ierodas centriņa telpās, 
tad audzinātājas (ar attiecīgu izglītību, protams) un brīvprātīgie palīdz vi-
ņiem pildīt mājasdarbus. Kad mājasdarbi ir pabeigti, ir laiks rotaļām. No 
vienas puses šķiet, ka nekā grūta jau tur nav, bet jāņem vērā fakts, ka šis 
centrs sadarbojas ar divām rajona skolām, kuru audzinātājas rekomendē 
bērnus, kuriem patiešām ir nepieciešama palīdzība mācībās, jo mājās 
nav neviena, kas varētu palīdzēt (cik novēroju, visi bērni, kas apmeklē šo 
centriņu, itāliski runā labāk par saviem vecākiem), vēl kādam ir uzvedības 
problēmas, grūtības koncentrēties, agresivitāte, dusmas. Šī projekta ide-

ja man ļoti patīk, jo ne vienmēr vecākiem ir laiks palīdzēt bērniem mā-
cīties, ne vienmēr šiem bērniem ir kāds, kas ar viņiem var darboties 

(šajā gadījumā brīvprātīgie ir bērnu draugi, pie kuriem viņi var nākt 
gan lai parunātos, paspēlētos, dažreiz pasūdzētos vai vienkārši, lai 

saņemtu siltu apskāvienu). Šāda veida centriņus gribētos attīstīt un 
uzlabot arī Latvijā, jo, zinu, ka arī šeit ir daudz bērnu, kam ir nepiecie-

šama palīdzība mācībās.
Vienmēr esmu sevi uzskatījusi par aktīvu sabiedrības 

locekli, piedaloties dažādās aktivitātēs, studiju laikā 
iesaistoties studentu pašpārvaldē; man ir dažādu 
tautību draugi un paziņas, kas izkaisīti pa dažādām 
pasaules malām. Tomēr tik lielu kultūru daudzveidību 
vienkopus man nebija nācies redzēt. Bija tiešām ļoti, 
ļoti interesanti vērot un iedziļināties dažādu kultūru 
atšķirībās, iedziļināties viņu pasaules uztverē, un re-
dzēt to gan ar bērna, gan pieauguša cilvēka acīm.

Papildus iepriekš aprakstītajiem projektiem ne-
daudz apguvu arī to, kas ir svarīgs un jāņem vērā dar-

bā, kas saistīts ar finansējuma piesaistīšanu projektiem 
un organizācijām, jo tā ir ļoti būtiska projektu sastāvdaļa, bez 

kuras bieži vien idejas nav iespējams īstenot. Lai labāk apgūtu šo 
tēmu, iespējams, būtu nepieciešams atsevišķs projekts, taču iesāku-

mam ir vērtīgi gūt kaut tikai nelielu ieskatu un uzklausīt padomus 
no personas, kas ar to strādā ikdienā.

Lielisku pieredzi projekta laikā guvu tieši EBD brīvprātī-
go apmācību laikā, jo tur satiku brīnišķīgus trenerus, kas 
bija ļoti radoši, vēlējās būt ne tikai mūsu skolotāji, bet arī 
draugi, kas neskopojās dalīties ar svarīgu informāciju par 

EBD un citām brīvprātīgā darba un treniņapmācību iespē-
jām pasaulē, ieguvu dažus lieliskus draugus, ar kuriem kopā 

pavadījām neatkārtojamus mirkļus, un joprojām sazināmies 
un apciemojam viens otru.

Vēl viena bagāta pieredze: mans puisis ir itālis, kurš dzīvo 
Latvijā, bet tā kā pilsēta, uz kuru devos projektā, ir viņa dzimtā 

pilsēta, tad tur pavadītais laiks man deva 
lielisku iespēju iepazīt labāk viņa ģimeni, 
kas ir arī mana ģimene, un izveidot 
ciešākas attiecības ar maniem itāļu 
vecākiem. Dažreiz brīvdienās de vos uz 
savām itāļu mājām, un kopā ar vecākiem 
brīnišķīgi pavadījām laiku – varēju uzzināt 
vairāk par itāļu kultūru gan tāpēc, ka viņi 
man daudz ko stāstīja, gan arī tāpēc, ka 
man bija iespēja izprast kultūras atšķirības arī 
ģimenes kontekstā pašai uz savas ādas.

Šis projekts bija tiešām ļoti vērtīga un bagāta citas kultūras un 
tradīciju iepazīšanas pieredze, iespēja izveidot ciešu draudzību ar 
dzīvokļa biedrenēm, bet visvairāk ļāva pilnveidot sevi un paplašināt skatu 
uz pasauli un dzīvi kopumā.

Jau projekta beigās apsvēru iespēju pēc atgriešanās strā-
dāt ar brīvprātīgajiem, varbūt organizēt kādus apmācību 
kursus, ja apstākļi ļautu, būt arī par mentoru tiem, kuri 
dodas uz citām valstīm vai arī tiem, kuri EBD vai citu 
līdzīgu projektu ietvaros brauc uz Latviju. Tā nu ir sa-
nācis, ka tagad, kad esmu atpakaļ Latvijā, organizācija 
Caritas Latvija, caur kuru devos uz projektu, mani ai-
cina strādāt pie viņiem par brīvprātīgo koordinatoru. 
Tātad pieredze, kas iegūta EBD, paver iespējas arī at-
rast darbu, pie tam – ne tikai vienkārši kaut kādu dar-
bu, bet tādu, kas tev patīk, strādāt to, kas tev interesē.

Esot prom no mājām, protams, reizēm gadījās brīži, 
kad uznāca skumjas, un kad nācās saskarties ar grūtībām, kas 
saistītas ar projektu (lielākoties tas notika komunikācijas trūkuma 
dēļ gan no manas, gan no organizācijas puses), bet, kad kopīgi ar 
tūtoru un mentoru tika pārrunāts, kas notiek un kas neiet uz 
priekšu, kur ir sarežģījumi, tad vienmēr lietas arī noskaidro-
jās. Kad kļuva grūti, tad atgādināju sev, ka „esmu šeit ne 
tikai, lai mācītos un gūtu pieredzi, bet arī, lai kalpotu 
citiem un dāvātu mīlestību tiem, kuri ikdienā to 
saņem mazāk”, un tad arī sirds palika mierīgāka. 
Joprojām mēdzu sev to atgādināt, jo, manuprāt, 
tāda ir ikviena cilvēka misija šai pasaulē – darīt 
labu otram un palīdzēt mazākajam. 

Zinu, ka viss labais, ko mēs darām otram, pie 
mums atgriezīsies, un mēs par to tiksim atalgoti 
debesīs.
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Apmācības Spānijā par 
kvalitātes izvērtēšanu 

jaunatnes darbā
Baltijas Reģionālais fonds kā Erasmus+ mobilitātes projekta 
„Quality Assessment Tools for Youth Work” („Kvalitātes izvēr-
tēšana jaunatnes darbā”) partneris šī gada oktobrī sniedza ie-
spēju četriem pieredzējušiem jaunatnes jomas darbiniekiem 
pārstāvēt organizāciju apmācībās Spānijā. 

L atviju pārstāvēja Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu speciāliste 
Ināra Upeniece, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte 
projektu jautājumos Evelīna Balode, Rīgas Tūrisma un radošās in-

dustrijas tehnikuma skolotāja un Stopiņu novada centra „Saurieši” Jau-
niešu centra brīvprātīgā Inese Gavriceva un biedrības „Jūrmalas pilsētas 
labklājībai” valdes locekle Gita Lomovceva.

Apmācību koordinators bija Spānijas organizācija „ CJCV” – Valensijas 
Reģionālā Jaunatnes padome (Regional Youth Council of Valencia).

Apmācības notika Valensijā, gleznainā lielpilsētā Vidusjūras krastā. 
Projektā bija iesaistītas: „Creativitas” – nevalstiskā organizācija no Lietu-
vas, jauniešu asociācija „Asap Europe” no Itālijas, „Abdullah Gül” Univer-
sitāte no Turcijas, kas specializējusies angļu valodas apmācības un starp-
tautisko standartu programmu jautājumos; kopā 24 dalībnieki.

Apmācību pamatā bija jauktu un dinamisku grupu darbs, diskusijas, 
simulācijas un pilnīgi reālu ideju piemērošana Erasmus+ jaunatnes 

programmu pieteikumiem. Faktiski tika izstrādāti 4 projektu pie-
teikumi, ņemot vērā Erasmus+ prioritātes (vides ilgtspējība, 

nodarbinātības, jaunatnes iesaistes jautājumi). Pieteikumus 
atliek vien nedaudz pilnveidot, kādai no valstīm (organi-
zācijām) uzņemties koordinatora lomu un iesniegt nāka-
mā gada pieteikumu termiņos. Jāpiebilst, ka programma 

Erasmus+ 2014–2020 pilnībā sedz visas izmaksas, kas 
saistītas ar projekta aktivitātēm un mobilitātēm.

 Projekta pieteikumu sagatavošana tika veikta, aplūkojot 
tos caur pieteikumu vērtētāju prizmu un apspriežot interna-

cionālā komandā. Katras valsts pārstāvji projekta idejas papil-
dināja ar savām zināšanām, kritizēja un izcēla pozitīvo, diskutēja 

un jokoja. Tikai internacionālā vidē var diskutēt un lauzt stereotipus, 
maldīgus priekšstatus, piemēram, par nacionalitātēm. Apmācību trene-
ris spānis Antonio Benakes (Antonio Benaches) uzsvēra, ka arī viņš ar savu 
punktualitāti, darba stilu un tempu izjauc stereotipu par spāņiem kā tau-
tu, kas vairāk atpūšas nekā strādā. 

Apmācības tika veidotas ļoti neparasti: lai 
uzsvērtu, ka jaunatnes projektu metodolo-

ģija balstās uz neformālo izglītību, no-
darbības notika arī pilsētvidē. Piemē-
ram, lai izvērtētu projektu ietekmes 

rīkus, apmācību dalībnieki fotogrā-
fijās iemūžināja Valensijas iespaidus. 

Tad fotogrāfijas tika izliktas sociālajā 
tīklā Facebook, kur notika balsošana par 

labāko.
Jāpiebilst, ka Facebook tika arī izveido-

ta šim projektam veltīta domubiedru grupas 
lapa, kurā operatīvi tika izvietoti resursi, kas būs pieejami 
apmācību dalībniekiem. Informācijas komunikāciju tehno-
loģiju moderns pielietojums vairs nav jaunums projektu 
jomā, un faktiski ir rīks, bez kura pārzināšanas vairs 
nevar iztikt arī darbā ar jaunatni.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņēma 
starptautisko apliecinājumu „Youthpass”. Tas 
ir inovatīvs apliecinājums, kas sastāv no divām 
daļām: oficiālā apliecinājuma par dalību apmā-
cībās, un otrās daļas, ko aizpilda pats dalībnieks, 
ņemot vērā 8 kritērijus, piemēram, kā pilnveidojis 
spēju komunicēt svešvalodā, ko ieguvis starpkultūru 
kompetences un IKT jomā. Šo daļu apstiprina arī orga-
nizators, taču dalībnieks tādējādi veic pašrefleksiju un 
izvērtē savu pilnveidi. Apmācību organizators arī pār-
steidza, liekot uzrakstīt sev sveicienus uz atklātnītes, un 
tad, tumšajā un aukstajā novembrī, Latvijas delegācija 
saņems siltus apsveikumus no Spānijas un atcerēsies 
pagājušās nodarbības.

Kultūrprogrammas laikā dalībnieki iepazinās ar 
Spānijas Vidusjūras pērli Valensiju, kas slavena ar 
milzīgo reliģisko skulptūru parādēm martā un futū-
ristiskā arhitekta S.Kalatravas projektēto Zinātnes un 
mākslas centru. Šajā centrā atrodas moderna interaktīva 
ekspozīcija par zinātni un Eiropā lielākais delfinārijs, okeano-
grāfijas muzejs un opera. Apmācību dalībnieki izmantoja iespē-
ju apmeklēt šo centru, un atzina to par visiespaidīgāko objektu 
Valensijā.

Latvijas grupas dalībnieku vārdā izsakām milzīgu pateicību Baltijas 
reģionālajam fondam par sniegto iespēju pabūt šajā starptautiskajā ap-
mācībā, satikt domubiedrus un potenciālos projektu partnerus, veidot 
sadarbību starp nevalstisko sektoru un pašvaldībām!
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« Tikai internacionālā 
vidē var diskutēt un lauzt 

stereotipus, maldīgus 
priekšstatus, piemēram, 

par nacionalitātēm

Latvijas delegācijas  
iespaidus apkopoja: 

EVEL�NA  
BALODE
Daugavpils pilsētas  
Izglītības pārvaldes  
eksperte projektu 
jautājumos

NOTIKUMA VIETA:  
Valensija, Spānija
NOTIKUMA LAIKS:  
2014. gada 9.–15. oktobris 
DALĪBNIEKU SKAITS: 24 
(jaunatnes darbinieki bez 
vecuma ierobežojuma)
IESAISTĪTĀS VALSTIS: 5
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA: Baltijas 
reģionālais fonds



PIETEIKŠANĀS. Pirms piesakies kādam projektam, iesaku iepriekš at-
rast vairāk kā vienu projektu, jo ir gadījumi, kad organizācijai vairs nav 
nepieciešami brīvprātīgie, bet viņi aizmirsuši atjaunot informāciju, vai 
arī gadās gaužām nepatīkami varianti, kad tev vienkārši neatbild. Šajā 
posmā ir svarīgi atzīmēt, ka, piesakoties projektam, ir nepieciešams no-
sūtīt CV. Manuprāt, ļoti labs paraugs ir pieejams tīmekļa vietnē: https://
europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae. Papildus CV 
ir nepieciešams nosūtīt motivācijas vēstuli. Līdz šim neesmu atradusi 
„pareizo” vai „labo” piemēru motivācijas vēstulei, taču vienmēr ie-
vēroju modeli, ka tai nevajadzētu būt garākai par vienu A4 lapu 
un tajā ir jāiekļauj tā informācija, kas īsumā pamatotu, kāpēc 
tu pieteicies projektam, kāpēc esi piemērots dalībnieks 
konkrētajā projektā, tava iepriekšējā darba pieredze 
(tas var būt brīvprātīgais darbs, piedalīšanās kādā 
projektā vai arī kāds vasaras darbs).

Lai arī sākumā liekas, ka šie dokumenti ir vien-
kārši un tiem nav jāpievērš īpaša uzmanība, tie to-
mēr ir pirmie, kas raksturo tevi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, 
ka CV ietver visu nepieciešamo informāciju, kas var 
nodrošināt tev lielāku iespēju tikt izvēlētam. Arī mo-
tivācijas vēstulei jābūt pārdomātai, lai projekta vadī-
tājiem būtu skaidri tavi nodomi. Ja esi apsvēris iespēju 
pieteikties vairākiem projektiem, pirms nosūtīšanas pār-
baudi savu CV, lai nerodas neveikls moments, kad viens un tas 
pats CV vai motivācijas vēstule tiek nosūtīta diviem dažādiem projektiem, 
ar dažādām specifikām. 

Pati biju pieteikusies kādiem 5–7 projektiem, no kuriem tikai 2 man 
atbildēja, ka esmu apstiprināta un 1 atbildēja, ka viņiem vairs nav nepie-
ciešami brīvprātīgie. Tāpēc svarīgi ir apsvērt savas intereses un pieteik-
ties vairākiem projektiem uzreiz. Tomēr esmu dzirdējusi variantus, kad 
jaunieši piesakās tikai uz vienu projektu un tiek šajā projektā. Gadījumi ir 
dažādi, bet labāk tomēr pieteikties vairākiem uzreiz, lai nebūtu nepatīka-
mu ziņu, ka neesi apstiprināts, un pieteikties citam projektam vairs nav 
laika. Līdzko esi pieteicies kārotajiem projektiem, neatliek nekas cits, kā 
gaidīt pozitīvu atbildi.

INTERVIJA. Jā! Lai tiktu apstiprināts, ir nepieciešams iziet šo posmu, jo 
jau tad tu vari izmantot laiku, pastāstot par sevi vairāk, turklāt arī viņi spēs 
novērtēt tevi kā potenciālu dalībnieku. Jo vairāk es piedalos kādos pro-
jektos, jo vairāk saprotu, ka intervijā svarīgi ir parādīt, kāds tu patiesībā 
esi, nevis to, kādu tevi vēlas redzēt organizācija. Ja nejūties pārliecināts, 
tad tas varētu nozīmēt, ka šis projekts, iespējams, tev nav piemērots. In-
tervijas laikā svarīgi minēt ne tikai savas stiprās un labās īpašības, bet arī 
to, kas tev nepatīk vai padodas mazāk, jo tad intervētājiem būs vieglāk iz-
vērtēt piemērotākos dalībniekus. Daudziem šis posms liekas šausminošs, 

Kā kļūt par brīvprātīgo?
Sākt vienmēr ir grūti. Īpaši gadījumos, kad tev ir pieejama 
minimāla informācija un tu nezini, kur doties. Lai arī dzīvo-
jam 21. gadsimtā, nekur īsti nebiju atradusi informāciju, 
kas pa soļiem paskaidrotu, kā jāpiesakās Eiropas Brīvprātīgā 
darba (EBD) projektiem. Savu pieredzi varētu attēlot kā ielas 
šķērsošanu pie zaļās gaismas – tu ej tikai tur, kur redzi zaļās 
krāsas cilvēciņu. Taču pirms pienāk biļešu pirkšanas laiks, ir 
nepieciešams veikt dažus soļus, kas noved tevi līdz kārotajam 
galamērķim; tāpēc sāksim no paša sākuma. 

M EKLĒŠANA. Pats meklēšanas process ir ļoti vienkāršs – „ieguglē” 
un tev pavērsies plašs informācijas klāsts par iespējām, jo EBD 
piedāvā aizbraukt uz teju jebkuru Eiropas malu. Šajā posmā iesa-

ku meklēt ne tikai pašu projektu, bet arī nosūtītājorganizāciju no Latvijas. 
Šeit sākas pati interesantākā daļa, jo sākumā man nebija skaidrs, kas īsti ir 

nosūtītājorganizācija, koordinējošā organizācija un uzņēmējor-
ganizācija, un ko viņi no manis vēlas. Dažreiz tā var 

būt viena organizācija, kas ir gan nosūtītājs, gan 
rīkotājs, gan uzņēmējs. Šajā ziņā man nedaudz 
palaimējās, jo biju piedalījusies izstādē SKOLA 
2014, kurā bija Eiropas Komisijas stends. Šajā 
stendā atradu informāciju par savu nosūtītājor-
ganizāciju Latvijā un, kā man paskaidroja, – la-
bāk, ja tā ir Latvijas organizācija, jo ne vienmēr 
uzņēmējorganizācija sapratīs tavas vēlmes. 
Tā ka ar nosūtītājorganizācijas meklēšanu 
problēmu man nebija. Bet arī šeit var nākt 

palīgā GOOGLE. Ķēros klāt projekta meklēšanai. 
Arī šajā ziņā man bija skaidrs galamērķis – Bulgārija. 

Šis laikam ir tas labais variants, kad tu esi pārliecināts, 
kur vēlies gūt pieredzi. Svarīga ir ne tikai vieta, bet 

arī pats projekts, jo šajā posmā biju atradusi ne-
skaitāmus projektus, kas man šķita ļoti tuvi un 
pievilcīgi, taču tie nebija Bulgārijā. Ņemot vērā, 

ka biju noskaņojusies doties EBD, tad biju atra-
dusi dažādas domubiedru grupas Facebook lapā, 

kur tiek piedāvāti jauni projekti, kā arī grupas, kurās 
jaunieši paši dalās ar savu pieredzi. Tāpat vērtīgu in-

formāciju var iegūt Eiropas Savienības mājaslapā, kur ir 
apkopota informācija par visiem pieejamajiem projektiem. Ja esi atradis 
sev piemēroto projektu un valsti, tad var turpināt šo procesu. 
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« Intervijas laikā svarīgi 
minēt ne tikai savas

stiprās un labās īpašības, 
bet arī to, kas tev nepatīk 

vai padodas mazāk..

NOTIKUMA VIETA:  
Bulgārija, Varna
NOTIKUMA LAIKS:  
2014. – 2015. gads



taču to vajag uztvert kā iepazīšanos ar draugiem – tu pastāsti par sevi, 
viņi – par sevi.

Ņemot vērā, ka manā gadījumā bija tikai viena intervija, tad par un 
ap to būs stāsta turpinājums. Līdz intervijai man nācās nedaudz gaidīt, 
jo mana EBD meklēšana sākās jau decembrī; februāra vidū es atradu sev 
interesējošos projektus, un jau februāra beigās saņēmu pozitīvas atbil-
des. Pats intervijas process bija visai īss (vismaz tagad tā liekas, jo biju 
nedaudz satraukusies par pašas intervijas norisi). Zinu, ka jauniešu iespē-

jas ir dažādas, bet ir svarīgi, lai tavs interneta 
nodrošinājums būtu pietiekami kvalitatīvs 

veiksmīgākai intervijas norisei. Nedomā-
ju, ka tu vēlies, lai intervētājs visu laiku 

pārjautā tevis sacīto vai arī tu nepār-
traukti pārjautā jautājumus. Tāpēc, 
ja neesi drošs par sava interneta 

ātrumu, vienmēr var talkā nākt bib-
liotēkas. Pirms intervijas var pieraks-

tīt lietas, kuras vēlējies pastāstīt, taču 
aizmirsi pieminēt savā CV vai motivāci-

jas vēstulē. Kad intervija ir noslēgusies, 
neatliek vairs nekas cits, kā gaidīt.

GAIDĪŠANA. Šis ir visilgākais posms pirms 
EBD sākuma. Bija jāgaida ziņa, vai esmu apstiprināta pašam projek-

tam, tad bija nepieciešams gaidīt, vai pats projekts ir apstiprināts. Jā, 
biju nedaudz pārsteigta par šo ziņu, jo sākumā likās, ka nu jau viss ir 

kārtībā, – es došos uz Bulgāriju, bet izrādījās, ka nē. Tu sākumā 
tiec apstiprināts tikai pašam projektam, un tikai tad projekta 
organizatori sniedz pieteikumu projektam. Šis process aizņēma 
visilgāko laiku, jo ziņu par apstiprinājumu dalībai saņēmu marta 
vidū, taču ziņu par projekta apstiprinājumu – augustā. 

IZDEVUMI. Līdzko tu esi apstiprināts projektam, ir jāsāk meklēt 
lētākie varianti nokļūšanai uz savu galamērķi. Iespējams, ir labi, ka 
pirms tam jāgaida, jo tas ir lielisks laiks, lai iekrātu naudu ceļam. 

Ja esi iepriekš piedalījies kādā Eiropas Savienības projektā, tad esi jau 
pieredzējis, ka ceļa izdevumus apmaksā tikai pēc biļešu parādīšanas/ie-
gādes. Pagaidām tie ir vienīgie izdevumi, kas pašam jāsedz sākumā, taču 
līdz ar ierašanos galamērķī, tev pēc laika nauda tiek atmaksāta. Protams, 
atkarībā no tā, uz kuru Eiropas malu esi iecerējis doties, bet vairumā gadī-
jumu mums ir paveicies, jo lētākais variants ir autobuss un ar to ir iespē-
jams nokļūt teju visur. 

Bet, ja runājam par naudas lietām, tad svarīgi ir atcerēties, ka ceļa 
nauda un uzturēšanās izdevumi tiek segti no Eiropas Savienības puses, 
tāpēc nevajag uztraukties par to, vai dzīvošana būs jāapmaksā no savas 
kabatas.

Jauniešu starptautiskā 
apmaiņa Valkas novadā 

No 2014. gada 21. līdz 31. augustam viesu namā „Ausmas” 
Valkas novada Ērģemes pagastā notika starptautiskā jauniešu 
apmaiņa „BE YOUNG, FREE AND FULFILLED IN COUNTRYSIDE” – 
„ESI JAUNS, BRĪVS UN PIEPILDĪTS LAUKOS!”, kurā piedalījās 
30  jaunieši un viņu līderi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
Jauniešu starptautiskās apmaiņas projektu atbalsta un fi-
nansē Eiropas Savienības programma „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”. 

P rojekta sadarbības partneri ir biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm” 
(Latvija), NVO „Studio Joy” (Igaunija) un Moletai district Balninkai 
basic school (Lietuva).

Projekta mērķi un aktivitātes bija vērstas uz daudzveidīgu un saturīgu 
brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšanu jauniešiem attālinātās 
lauku teritorijās. Projekta aktivitātes veicināja jauniešu izpratni par perso-
niskās iniciatīvas nozīmi brīvā laika aktivitāšu plānošanā un realizēšanā, 
kas ir lieliska alternatīva sēdēšanai pie TV un datora vai mobilā tālruņa, 
kur komunikācija notiek virtuālu, nevis tiešu, dzīvu kontaktu ceļā. 

Projekta laikā, realizējot dažādas aktivitātes, jaunieši gan teorētiski, 
gan praktiski tika iepazīstināti ar neformālo izglītību, tās principiem un 
piedāvātajām metodēm, brīvprātīgo darbu un programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātajām projekta 
iespējām. Īpaša uzmanība tika vērsta uz mūžizglītības 
kompetenču apzināšanos un to pilnveidi visā projekta 
norises gaitā. Dalībnieki savas apgūtās zināšanas, 
prasmes un attieksmes atzīmēja savās dienasgrā-
matās, kas projekta noslēgumā bija noderīgas 
“YouthPass” veidošanā. Kā nozīmīgākās projekta 
gaitā pilnveidotās kompetences jaunieši atzina: 
saziņu svešvalodās (šajā projektā vadošās valo-
das bija angļu un krievu), sociālas un pilsoniskās 
kompetences, iniciatīvas un uzņēmējdarbības izjū-
tu, kultūras izpausmes un izjūtu, kā arī spēju rast sev 
atbilstošāko pieeju jaunu prasmju un zināšanu apguvei 
jeb prasmi mācīties. 

Projekta ietvaros jaunieši dalījās pieredzē par jau esošajām 
brīvā laika pavadīšanas iespējām viņu tuvākajā apkārtnē, kā arī mek-
lēja jaunas, savām vēlmēm atbilstošas iniciatīvas. Šo aktivitāšu rezultātā 
Lietuvas jaunieši plāno nākotnē aktīvāk izmantot pieejamos vietējos da-
bas resursus (ezerus) jauniešu brīvā laika organizēšanai. Igauņu jaunieši 

Žurnāls JAUNATNE # 42 / rudens jaunatne. gov. lv

18 19

NOTIKUMA VIETA:  
Valkas novada  

Ērģemes pagastā
NOTIKUMA LAIKS:  

2014. gada 21.–31. augusts
DALĪBNIEKU SKAITS:  

30 jaunieši un viņu līderi
IESAISTĪTĀS VALSTIS:  

Latvija, Lietuva, Igaunija
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 

ORGANIZĀCIJA:  
„Atbalsts Valkas  

ģimenēm”

E
IR

O
P

A
S

 B
R

�V
P

R
ĀT

�G
Ā

 D
A

R
B

A 
P

R
O

JE
K

TS

A
P

M
A

I
A

S
 P

R
O

JE
K

TS

« Interviju jāuztver 
kā iepazīšanos ar 
draugiem – tu pastāsti 
par sevi, viņi – par sevi

LAIMDOTA  
VIRSKŪNA

 Jaunatnes lietu speciāliste, 
biedrība “Atbalsts 
Valkas ģimenēm”



ir gatavi uzņemties iniciatīvu jauniešu vajadzībām atbilstošas sportisko 
aktivitāšu infrastruktūras sakārtošanā. Bet Latvijas jaunieši uzska-

ta, ka brīvajā laikā var nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas vien-
laikus ir gan hobijs, gan finansiāls atbalsts. 

Jauniešiem bija iespēja apgūt arī daudzveidīgas kultūras, 
mākslas un rokdarbu prasmes radošajās darbnīcās. Lietuvas jau-

nieši mūzikas darbnīcā piedāvāja apgūt dažādas rotaļas, bet rok-
darbu darbnīcā tika darinātas draudzības rokassprādzes mezglu 

siešanas tehnikā. Igaunijas jaunieši no „Studio Joy”, kuri ikdienā 
darbojas ar deju un mūziku, gan paši demonstrēja deju prasmes, 

gan mācīja tās citiem dalībniekiem. Latvijas jaunieši kopā ar saviem 
līderiem ļāva iepazīt un izbaudīt sociālo gleznošanu un apgūt pamatpras-
mes darbā ar mālu. Kultūras vakaros katra no valstīm iepazīstināja ar 

savām lielākajām vērtībām. Kā izrādījās, lietuviešiem tie ir trīsbalsīgi 
dziedājumi, latviešiem – dziesmas un nacionālās virtuves labumi, bet 

igauņi ar tehnoloģiju starpniecību lika iejusties lidmašīnas pasažieru 
lomā, dodoties iepazīt Igauniju. 

Nelielā izbraukumā pa Igauniju un Latviju projekta dalībnieki 
iepazinās ar dažādiem tūrisma objektiem un to piedāvātajām ie-
spējām – pilskalnu, pils un alu apskati, dvīņu pilsētu Valku–Valgu 

un Valmieras sajūtu taku. Pēc brauciena jaunieši jauktās grupās 
veidoja savu trīs dienu tūrisma maršruta piedāvājumu jauniešiem pa 

visām trim Baltijas valstīm. Jaunieši šo uzdevumu veica nopietni, un dis-
kusijas par labāko piedāvājumu turpinājās vēl ilgi pēc aktivitātes 

beigām, katrai no „aģentūrām” no sirds aizstāvot tieši savu 
piedāvājumu. 

Sporta dienā katra no valstīm piedāvāja savas spor-
tiskās aktivitātes. Neskatoties uz sliktajiem laika 

apstākļiem, kad bezlietus stundas visās 11 die-
nās varēja uz pirkstiem saskaitīt un lielākā daļa 

aktivitāšu notika telpās, iekštelpu sporta diena 
sagādāja daudz prieka un jaunas ierosmes tālāka-

jām aktivitātēm.
Kā atzina projekta dalībnieki, šajā jauniešu ap-

maiņā, kuras tēma bija saistīta ar jauniešu brīvā laika 
pavadīšanu, bija lieliska iespēja līdztekus jau esoša-

jām brīvā laika aktivitātēm apzināties jaunas, ne mazāk 
saistošas, kā arī iegūt jaunus draugus, ar kuriem kopā 

vienmēr var izdomāt, ko darīt brīvajā laikā. 
Apspriežot nākotnes sadarbības iespējas un tēmas, kas būtu aktuālas, 

jaunieši un viņu līderi par saistošākajām atzina – jauniešu sadarbību mū-
zikas un dejas jomā, apgūstot instrumentu spēles iemaņas un veidojot 
mūziklu, sportiskās aktivitātes un līderības prasmju attīstīšanu kā nozī-
mīgu elementu tālākās karjeras veidošanā. 

Kā īpašu notikumu gribas pieminēt Baltijas ceļa 25. gadadienas at-
cerei veltīto un pašu jauniešu ierosināto pasākumu. Projekta dalībnieki, 
ņemot līdzi valstu karogus, devās uz tuvumā esošo Latvijas – Igaunijas 
robežu, kur, sadevušies rokās, nodziedāja visu triju Baltijas valstu himnas, 
tādejādi godinot šo svarīgo notikumu.

Jauniešu pārdomas:
`` „Man ļoti patika šis projekts, un es ļoti labprāt vēlreiz atgrieztos Latvijā. 

Mani jaunie draugi ir ļoti jauki un gudri. Es jūs mīlu.” Sonata (Lietuva)
`` „Interesants un enerģisks projekts. Daudz jaunu draugu un iespēja 

uzlabot savas svešvalodu zināšanas.” Austleja (Lietuva)
`` „Ļoti jauks un interesants projekts. Man ļoti patika sacensības, 

spēles un arī viss pārējais.” Akvile (Lietuva)
`` „Šis projekts man ļāva satikties ar jauniem draugiem no citām 

valstīm. Pats interesantākais bija iespēja izrauties no savu 
brīvā laika aktivitāšu rutīnas, saprast un pieņemt, cik inte-
resantas un daudzveidīgas var būt arī citas brīvā laika no-
darbes. Tā bija iespēja to visu pamēģināt. Beidzot sapratu, 
ar ko jauniešu apmaiņa atšķiras no nometnes.” Nikita 
(Igaunija)
`` „Zini, ar to mālu darboties un to mācīties ir simts reizes intere-

santāk nekā visu laiku sēdēt pie datora, spēlējot spēles un darot tur 
citas lietas.” Allar (Igaunija)
`` „Man patika kultūras vakari un tūrisma aktivitātes. Es vēl gribētu 

šādus projektus. Vai ir tāda iespēja veidot apmaiņas projektu, kura 
beigās var iestudēt mūziklu? Tur varētu būt skolotāji, kas darbnīcās 
māca visu, kas vajadzīgs, lai to izdarītu. Dziedāt jau es māku un va-
rētu mācīt arī citus, jo daudzus gadus to daru studijā „Joy”.” Alīna 
(Igaunija)
`` „Domāju, ka organizēt šādu projektu nav viegli, jo ir vajadzīgas 

daudzas un dažādas prasmes, lai panāktu, ka visi jūtas labi un kaut 
ko arī iegūst. Mans lielākais ieguvums bija iespēja palīdzēt savas gru-
pas līderim, pašam uzņemoties līderību, kā arī iespēja atsvaidzināt un 
papildināt savas krievu valodas prasmes.” Artūrs (Latvija)
`` „Man sākumā bija grūti pildīt uzdevumus, jo šis process ļoti atšķiras 

no tā, kā tas notiek skolā. Nekad nav vienas pareizās atbildes. Tā ir ļoti 
grūti. Man ļoti patika visas radošās darbnīcas un viss, kas jādara prak-
tiski.” Megija (Latvija)
`` „Laikapstākļi ārā visu projekta laiku, izņemot kādas 2 dienas, visu lai-

ku bija briesmīgi. Drusku žēl, ka tas nenotika siltākā laikā. Bet izrādās, 
ka arī sliktā laikā, kad netiek ārā, var daudz ko interesantu izdarīt. Es 
vēl gribu piedalīties jauniešu apmaiņās, ja tikai būs kāds, kas šādus 
projektus organizē. Man patika spēlēt pa vakariem „Mafiju”.” Ronalds 
(Latvija)
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« Projekta mērķi un 
aktivitātes bija vērstas uz 

daudzveidīgu un saturīgu 
brīvā laika pavadīšanas 
iespēju popularizēšanu 

jauniešiem attālinātās 
lauku teritorijās



Diskusija „Kafija ar politiķiem” Lielvārdē notika trīs raundos. Pirmā 
raunda tēma bija jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks. Diskusiju 
dalībnieki kopīgi apzinājās, kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas ir 
pieejamas novadā; vai ar šīm iespējām pietiek un kādas būtu 
nepieciešamas papildus, kā arī kādi drošības un infra-
struktūras uzlabojumi nepieciešami novadā.

Otrā raunda tēma tika veltīta jauniešu līdzdalībai 
pašvaldībā. Diskusiju dalībnieki kopīgi izvērtēja kā no-
tiek jauniešu līdzdalība Lielvārdes novadā, kāds būtu 
idēalais šīs līdzdalības modelis, kas jauniešiem, de-
putātiem un speciālistiem kopīgi būtu jādara, lai pie 
tā nonāktu. Turklāt arī tika izvērtēts, vai ir nepiecieša-
ma jaunatnes politikas stratēģija Lielvārdes novadā.

Noslēdzošā raunda tēma diskusijā „Kafija ar po-
litiķiem” Lielvārdē tika veltīta jauniešu nodarbinātībai. 
Dalībnieki kopīgi meklēja risinājumus un idejas, kā veicināt 
jauniešu nodarbinātību Lielvārdes novadā, kā iegūt pirmo darba 
pieredzi un kādas ir nodarbinātības iespējas novadā.

Diskusiju laikā izskanēja ierosinājumi jauniešu aktivitātēs vairāk iesais-
tīt Lēdmanes un Jumpravas pagastu jauniešus un sadarboties ar viņiem, 
jo arī pagastu jaunieši vēlas iesaistīties dažādās aktivitātēs, bet ierobe-
žota transporta dēļ tas līdz šim nav īstenojies tik veiksmīgi. Bija izveido-
tas piecas darba grupas; katrā no tām tika izteikts ierosinājums izveidot 
jauniešu centru vai jauniešu istabas pagastos. Lai uzlabotu drošību, dik-
susiju dalībnieki ierosinājuši norīkot vairāk policistu ekipāžas diennakts 
tumšajā laikā. Gan jaunieši, gan deputāti atzina, ka nepieciešama aktīvā-
ka un regulāra jauniešu iesaistīšana pašvaldības lēmumu pieņemšanas 
procesā. Viens no ierosinājumiem, kā to panākt, ir atvērto durvju dienas 
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Lielvārdē jaunieši un deputāti 
kopīgi diskutē par jauniešiem 

aktuāliem jautājumiem
23. oktobra pēcpusdienā 30 jaunieši no Lielvārdes, Lēdmanes 
un Jumpravas tikās ar 10 novada deputātiem un 6 lēmumu 
pieņēmējiem pasākumā „Kafija ar politiķiem”, lai pie viena 
galda neformālā gaisotnē kopīgi diskutētu un rastu risināju-
mus, kā uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Lielvārdes novadā.

S trukturētā dialoga metode „Kafija ar politiķiem” ir Latvijā adaptēta 
metode neformāla dialoga veidošanai starp jauniešiem un lēmu-
mu pieņēmējiem. Tās mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pie-

ņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, speciālistu, kuru darbs sais-
tīts ar jauniešiem) savstarpējo dialogu. Bieži vien jauniešiem tā ir pirmā 
iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, izstāstīt sev 
aktuālākos un svarīgākos jautājumus, bet politiķiem tā ir iespēja dzirdēt 
par jauniešiem aktuālo no pašiem jauniešiem. 

Pirms diskusijām Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste Renāte 
Mencendorfa iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar jaunatnes politikas 
īstenošanas indeksu Lielvārdes novadā, kurš iegūts pētījuma rezultātā 
projekta „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada 
pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai „Jaunieti, tev ir ko 
teikt!”” ietvaros un aicināja pievērst uzmanību jomām, kurās rādītājs ir 
bijis zemāks un diskusiju laikā meklēt risinājumus šo jomu uzlabošanai. 

Jaunieši no Lielvārdes pilsētas un Lēdmanes un Jumpravas pagastiem 
kopā ar novada deputātiem un lēmumu pieņēmējiem (sociālā dienesta 

vadītāju, dienas centra vadītāju, pašvaldības policijas priekšnieku, 
pedagogiem) diskutēja par jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu 

neformālo izglītību un alternatīvām brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, jauniešu līdzdalību un nodarbinātības iespējām 

novadā. Tēmas ieteica Lielvārdes novada Jauniešu do-
mes pārstāvji, kuri vēlējās izcelt tieši šos jautājumus un 
kopīgi ar lēmumu pieņēmējiem rast risinājumus.

Diskusiju iesākumā jaunieši un lēmumu pieņēmēji 
„lauza ledu”, lai sarunas ritētu raitāk. Ledus laušanas uzde-

vumā diskusiju dalībniekiem bija jāpastāsta par savu bērnī-
bas nedarbu, vietu, kurā vislabāk patīk būt Lielvārdes novadā 

un šī gada labo darbu. Jaunieši atzina, ka lēmumu pieņēmēji 
nav izpratuši uzdevumu un viņiem nācās mācīt deputātus un lēmu-

mu pieņēmējus, kas jauniešiem šķita neierasti. Tomēr tas palīdzēja labak 
veidot neformālu atmosfēru.

« Jaunieši atzina, ka 
lēmumu pieņēmēji nav 

izpratuši uzdevumu 
un viņiem nācās mācīt 
deputātus un lēmumu 

pieņēmējus, kas 
jauniešiem šķita  

neierasti
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MENCENDORFA
Lielvārdes novada 
Jaunatnes lietu speciāliste
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ORGANIZĀCIJA: Lielvārdes 
novada pašvaldība



novada domē. Par vienu no aktuālākajām un šobrīd vēl neatrisinātajām 
problēmām diskusiju dalībnieki uzskata transporta nodrošināšanu starp 
pagastiem, kas traucē iesaistīt aktivitātēs pagastu jauniešus. Visas piecas 
diskusiju darba grupas vienbalsīgi atzina nepieciešamību izveidot jaunat-
nes politikas stratēģiju Lielvārdes novadā, jo tā palīdzētu strukturēt jau-
natnes darbu un veicinātu līdzdalību un sadarbību ne tikai jauniešu vidū, 
bet arī starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Savukārt jauniešu no-
darbinātības veicināšanai tika minēti šādi ierosinājumi – pašvaldības at-
balsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, brīvprātīgā darba popularizēšana un 
vasaras nodarbinātības programmas turpināšana no 12 gadu vecuma, jo 
šobrīd novadā vasaras nodarbinātība tiek īstenota jauniešiem no 13 gadu 
vecuma.

Pasākuma dalībnieki vienprātīgi 
atzina, ka šādas neformālas disku-

sijas ir noteikti jārīko regulāri, 
lai veicinātu jauniešu un paš-

valdības sadarbību. Jau-
nieši atzina, ka nākot uz 

diskusiju, bija nedaudz 
nobijušies un gaidījuši 

formālu atmosfēru, taču 
noslēgumā bijuši patīka-

mi pārsteigti par brīvo un 
nepiespiesto gaisotni, kā arī 

deputātu ieinteresētību jau-
niešu viedoklī. Kā vienu no iegu-

vumiem no šīs diskusijas jaunieši 
min arī visa novada jauniešu kopīgas 

tikšanās iespēju, kas ļauj iepazīt vienam otru un apzināties, 
ka jauniešu viedoklis sakrīt daudzās jomās. Savukārt, deputāti atzina, ka 
šāds formāts ir ļoti pateicīgs, – tas rada patīkamu atmosfēru un viedoļu 
apmaiņu. Lielākā daļa lēmumu pieņēmēju atzinuši, ka bijuši pārsteigti 
par diskusijas brīvo norisi un to, ka viņu un jauniešu viedoklis daudzās 
jomās sakrīt. Deputāti atzina, ka šī diskusija bija lieliska iespēja sadzirdēt 
jauniešu viedokli, lai turpmāk kopīgiem spēkiem to izmantotu, uzlabojot 
jauniešu dzīvi novadā. Dalībnieki vienprātīgi atzina, ka šādas diskusijas ir 
jārīko biežāk, jo tās ne tikai ļaus izprast, ko novada jaunieši vēlas, bet arī 
veicinās pozitīvu un atvērtu dialogu starp jauniešiem un pašvaldību, kā 
arī popularizēs līdzdalības iespējas novadā.

Diskusija notika projekta „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana 
Lielvārdes novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai 
„Jaunieti – tev ir ko teikt!”” ievaros, kas tiek īstenots Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Par mieru pasaulē
Miera veicināšanas apmācības Erasmus+ programmas ietva-
ros „Baltic Way for Peace’’ ar mācīšanos caur kustību, pieredzi 
un fiziskām aktivitātēm (embodied peacebuilding) atklāja iek-
šējo, starppersonisko un strukturālo miera veicināšanas praksi 
un nozīmi. Šajā aprakstā jūs uzzināsiet vairāk par iepriekšmi-
nētajām tēmām un dokumentālo filmu, kura tika uzņemta 
projekta norises laikā. Dokumentālās filmas mērķis ir veicināt 
inovatīvu, mieram veltītu projektu īstenošanu arī turpmāk, kā 
arī nevardarbīgu konfliktu noregulēšanu konfliktu skartajos 
reģionos.

A pmācību kurss norisinājās šī gada septembrī (18.09.–25.09.) Nīcas 
novadā un Rīgā, pulcējot jauniešus no 11 valstīm (28 jaunieši un 
jaunatnes darbinieki no Gruzijas, Krievijas, Armēnijas, Azerbaidžā-

nas, Turcijas, Spānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Serbijas un Čehijas), 
izceļot miera, sapratnes un pārrobežu draudzības nozīmību. Apmācības 
tika veidotas, biedrībai „Baltic Youth Way’’ sadarbojoties ar Ilzi Dzenovs-
ku, sertificētu konfliktu noregulēšanas speciālisti un mediatori (Sandjego 
Universitātes, ASV, maģistra grāds Miera un Justīcijas jomā), kā arī „Joga 
Pa saulei’’ jogas instruktori. Apmācību norises laikā Rīgā dalībniekiem 
bija iespēja mācīties arī no Valda Svirska, (LU filosofijas zinātņu maģistrs, 
1998), filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzēja, kurš jau 
kopš 1994. gada sistemātiski apgūst Šri Činmoja meditācijas 
jogu. Vadot nodarbības, Valdis lielu vērību piešķīra garīgās 
prakses vispārējo principu apguvei, sistemātiskai augstās 
jogas ideju piemērojamībai ikdienas praksē, mantriskai 
dziedāšanai un smaidam.
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« Pasākuma dalībnieki 
vienprātīgi atzina, 
ka šādas neformālas 
diskusijas ir noteikti 
jārīko regulāri, lai 
veicinātu jauniešu un 
pašvaldības sadarbību
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AIGARS LIVDĀNS
biedrības „Baltic Youth 

Way” valdes loceklis

NOTIKUMA VIETA:  
Nīcas novadā un Rīgā

NOTIKUMA LAIKS:  
18.09–25.09

DALĪBNIEKU SKAITS: 28
IESAISTĪTĀS VALSTIS:  

Gruzija, Krievija, Armēnija,  
Azerbaidžāna, Turcija,  

Spānija, Lietuva, Igaunija, 
Latvija, Serbija un Čehija.

LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA:  

Baltic Youth Way



kopīgi pārrunājot dienas laikā piedzīvoto. Pēc apmācībām vēl joprojām 
organizatori saņem daudz pozitīvu atziņu un stāstus, cik ļoti apmācības 
ir iedvesmojušas dalībniekus uzsākt jaunus projektus un mainīt savus 
ikdienas ieradumus.

Daudzi dalībnieki atzinās, ka projekts viņus iedvesmojis radīt miera 
veicināšanas projektus savās valstīs un organizācijās arī turpmāk, iesais-
tot arvien vairāk jauniešu un jaunatnes darbinieku, pielietojot raksta 
sākumā minētās apmācību metodes. Filmas veidošanas process 
paralēli notiekošajām apmācībām bija samērā saspringts. Dalīb-
nieki labprāt tajā iesaistījās un bija atvērti dažbrīd garajam un 
saspringtajam interviju filmēšanas procesam pat savā brīvajā 
laikā.

Projekts tika realizēts zīmīgā laikā, – 25 gadus pēc Balti-
jas ceļa, kuru veidoja trīs  tautas un valstis pie Baltijas jū-
ras – Igaunija, Latvija, Lietuva, uzskatāmi parādot, ka mier-
pilna līdzāspastāvēšana ir iespējama un atkarīga no pašiem 
cilvēkiem un viņu vienotības un gribas. Projekta izstrādes un 
norises laikā biedrības „Baltic Youth Way’’ pārstāvjiem bija uni-
kāla iespēja tikties un intervēt Daini Īvānu, – pirmo Latvijas Tautas 
Frontes priekšsēdētāju. D.Īvāna komentāru, kas viņa izpratnē ir miers, 
jūs varat dzirdēt dokumentālās filmas treilerī un pašas filmas ievadā.

Apmācībās tika pielie-
totas inovatīvas metodes, 

neformālās izglītības princi-
pi, iekļaujot jogu, meditāciju 

(meditācija nozīmē apzinātu sevis paplašināšanu, savas 
īstenās patības atpazīšanu vai atklāšanu, meditējot mēs pār-

varam ierobežotību, nepilnības un atkarību), dabas spēcinošo 
klātbūtni, mediācijas prasmes (ar mediāciju saprot strukturētu 

brīvprātīgu sadarbības procesu, kurā ar mediatora starpniecību 
puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu 

domstarpību atrisināšanai), empātijas treniņus (empātija balstās 
uz cilvēku prasmi nostādīt sevi otra cilvēka vietā, izjust viņa stāvok-

li, pozīciju, paskatīties uz notiekošo ar partnera acīm), nevardarbīgas 
komunikācijas pamatus, konfliktu analīzi, nevardarbīgas sociālo pārmai-
ņu metodes. Apmācību laikā tika izcelta arī sabiedrības integrācijas un 
nevardarbīgas viedokļa paušanas nozīmība. Projekta dalībnieki arī ap-
meklēja Liepājas jauniešu centru „Karosta Kids’’, lai iepazītos ar situāciju 
jaunatnes jomā ārpus Rīgas un tiktos ar Liepājas jauniešiem.

Apmācību dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja pielietotās apmācību me-
todes un iespēju rast iekšējo mieru sevī. Apmācību kurss noritēja Nīcas 
novadā, mierpilnā vidē, ļaujot rast iekšējo mieru un saliedēt jauniešus no 
dažādām valstīm, ieskaitot valstis, starp kurām pašreiz norisinās dažāda 
veida konflikti. Pēc mierpilnās vides netālu no Baltijas jūras dalībniekiem 
bija iespēja pieredzēt un izjust Karostas cietuma skarbo vidi un pašiem 
iejusties ieslodzīto lomās. Šī straujā pārmaiņa vēlreiz uzsvēra un atspo-
guļoja iekšējā miera nozīmību un saistību ar starppersonu un strukturālo 
mieru konfliktu apzināšanas un noregulēšanas procesos un miera veici-
nāšanā. Apmācību izskaņa noritēja Rīgā. Mainot vidi un apgūstot jaunas 
nianses un metodes, kā arī iestudējot „Miera deju’’, dalībniekiem bija ie-
spēja uzlabot savu kvalifikāciju un atklāt jaunas pie ejas un metodes darbā 
ar jauniešiem, strādājot gan individuāli, gan grupās.

Apmācību laikā valdīja ļoti draudzīga un pozitīva atmosfēra. Dalīb-
nieki dalījās savos iespaidos un pieredzē, arī brīvajā laikā un vakaros 

Noskaties video šeit:
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« Apmācību dalībnieki 
ļoti atzinīgi novērtēja 
pielietotās apmācību 

metodes un iespēju rast 
iekšējo mieru sevī



Latviešu pirmā tikšanās ar 
azerbaidžāņiem Igaunijā

Pirmā tikšanās ar azerbaidžāņiem notika ceļā Rīga – Tallina, 
kur viņi mani un manu draudzeni pārsteidza ar savu džentl-
menisko izturēšanos. 

P a ceļam uz Nelijarve mums bija iespēja ap-
meklēt skaistu parku Tallinas vecpilsētā. 
Tur mēs visi kopā noorganizējām fo-

tosesiju. Tas bija iespaidīgi. Mēs bijām 
patīkami pārsteigtas par to, cik labi 
viņi pārzina modi un daudzas citas jo-
mas, kas liek mums domāt, ka viņi ir ļoti 
daudzpusīgi. Bija ļoti interesanti izzināt 
azerbaidžāņus politikā, biznesā, ikdienas 
dzīvē Tallinā. Mums ļoti patika viņu atsaucī-
ba, viņi nekad neko neatteica. Septiņu dienu 
laikā mēs saņēmām vienīgi pozitīvas emocijas, 
humora pilnu vidi...

„European Citizenship: Learn and Act” bija starptautisks projekts, kas 
norisinājās no 2014. gada 1. līdz 8. septembrim Igaunijā, Nelijarve.

Tā bija starpkultūru mācīšanās pieredze jaunatnes darbiniekiem no 
ES valstīm – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un ES kaimiņvalstīm Kaukāzā – 
Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas, kas arī piedalījās projektā kā 
Igaunijas organizācijas partneri.

Šis projekts bija galvenokārt par apziņu, demokrātiju un likumdošanu, 
mieru, brīvību un vērtībām, kas saveda mūs kopā. Par vajadzību tikt 

galā ar šodienas un rītdienas izaicinājumiem un grūtībām. Par jau-
niešu brīvu ideju apriti bez ierobežojumiem. Par iespēju kopā 

ietekmēt pasauli, lai popularizētu globālo sabiedrību, kas 
balstīta uz kopīgām vērtībām un ilgtspējīgām 

vides vērtībām.
Visvairāk mūs iespaidoja izbrauciens 

ar divriteņiem, jo tas bija pārpilns ar 
radošām idejām fotogrāfiju uzņem-

šanai! Tas lika mums justies ērti. 
P.S. Pēc tik lieliska ceļojuma pa 

Igaunijas galvaspilsētu un tās ap-
kārtni, kā arī pēc tikšanās ar Azerbai-

džānas ceļotājiem, 2015. gada aprīlī 
mēs esam gaidīti Baku, Azerbaidžānā!

Projektu iesniegšanas 
termiņi 2015. gadā

“Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst.12:00 pēc Briseles laika 

jeb plkst. 13:00 pēc Rīgas laika.

Mobilitātes projekti

Jauniešu apmaiņas projekti, Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekti, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

2015. gada 4. februāris
2015. gada 30. aprīlis
2015. gada 1. oktobris

Stratēģiskās partnerības projekti

Startēģiskās partnerības projekti
2015. gada 4. februāris
2015. gada 30. aprīlis
2015. gada 1. oktobris

Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā (Šie projekti jāiesniedz 
centralizēti Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas 

un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē).

2015. gada 3. aprīlis
2015. gada 2. septembris

Atbalsts politikas reformām

Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās
2015. gada 4. februāris
2015. gada 30. aprīlis
2015. gada 1. oktobris

“Erasmus+: Sports”
Šie projekti jāiesniedz centralizēti Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 

izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē
Sadarbības partnerības sporta jomā, kas saistīti 

ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu
2015. gada 22. janvāris

Sadarbības partnerības sporta jomā, kas nav saistīti 
ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu

2015. gada 14. maijs

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī, kas 
saistīti ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu

2015. gada 22. janvāris

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī, kas nav 
saistīti ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu

2015. gada 14. maijs

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama programmas  Erasmus+  vadlīnijās (angļu 
valodā).
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Autore: 

MARIKA  
JAGOVKINA

NOTIKUMA VIETA:  
Nelijärve, Estonia 
NOTIKUMA LAIKS:  
2014. gada 1.–8.septembris
DALĪBNIEKU SKAITS: 26
IESAISTĪTĀS VALSTIS:  
Baltijas valstis – Igaunija, 
Latvija, Lietuva; Kaukāza 
valstis – Armēnija, 
 Azerbaidžāna un Gruzija 
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA: Non 
profit/non governmental 
organisation “DONUM 
ANIMUS”



europa.eu/youth

Vēlies studēt ārzemēs?

Vēlies atpūsties?

Vēlies uzzināt par darba iespējām ārvalstīs?

Lai kāds būtu Tavs jautājums, uzdod to 
Eiropas Jaunatnes portālam. 

Saņem atbildi uz savu 
jautājumu!

Eiropas Jaunatnes portālā 

   atradīsi informāciju 

par dažādām jauniešu 

    iespējām Eiropā!

Eiropas Jaunatnes portālā 

   atradīsi informāciju 

par dažādām jauniešu 

    iespējām Eiropā!


