
jaunatne. gov. lv 2016 # 50

JAUNATNE
4.–7. lpp. 
Aktīvas jaunietes stāsts: ticu Annas 

Lindes fonda misijai

8.–11. lpp. Young Folks - 
organizācija, kas vieno gan krieviski, 

gan latviski runājošos jauniešus 16.–17. lpp. 
Kā Eiropas Brīvprātīgais darbs maina 

dzīves?14.–15. lpp. Ar starptautisko 
projektu atbalstu studenti rada jaunus 

uzņēmumus Latvijas novados
26.–27. lpp. 

Kustība un deja darbā ar jauniešiem



jaunatne. gov. lv

[ 1 ]EIROPAS ZIŅAS

TIME TO MOVE 

Šis ir trešais gads, kad notiek kampaņa "Time to 
Move". Tās iniciatori ir Eurodesk Brussels Link, tās 
mērķis ir veicināt izpratni un informācijas izplatīšanu 
par jauniešu iespējām, kuras var izmantot gan tepat 
Latvijā, gan arī ārpus tās.

Vairāk informācijas par kampaņu un pasā-
kumiem: http://timetomove.eurodesk.eu/

KONKURSS

Kura būs Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2017?

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Lat-
vijas Jaunatnes apdomi un Eiropas Komisijas pār-
stāvniecību Latvijā rīko konkursu “Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2017”. 

Konkursa mērķis – noteikt vienu pašvaldību vai 
divu pašvaldību apvienību, kas 2017. gadā uzņem-
sies pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu. 
Konkurss tiek organizēts otro gadu ar mērķi popula-
rizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi 
sabiedrības ar pilsonisko apziņu audzināšanā, tajā 
skaitā Eiropas Savienības vērtības un iespējas jau-
niešiem u.c.

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusa ieguvē-
ja noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtējums un 
sabiedrības balsojuma rezultāti. 

Plašāka informācija un pieteikuma anketa drīzu-
mā tiks publicēta tīmekļa vietnē 

www.jauniesugalvaspilseta.lv.

IZVIRZI PRETENDENTUS

Noskaidros labākos darbā ar jaunatni
Turpinot aizsākto tradīciju, Izglītības un zināt-

nes ministrija izsludinās konkursu, lai noskaidrotu 
labākos darbā ar jaunatni 2016. gadā. Izvirzīt pre-
tendentus līdz 31. oktobrim var jebkura fi ziska vai 
juridiska persona. Konkursa noslēgums un laureātu 
apbalvošana paredzēta 9. decembrī, Jelgavā.

Konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” 
mērķis – izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas at-
zinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām 
personām, kā arī jaunatnes organizācijām un bied-
rībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šogad, atzī-
mējot Eiropas Brīvprātīgā darba 20 gadu jubileju, iz-
teikt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
atzinību tām pašvaldībām, organizācijām un iesais-
tītajām personām, kuras ir aktīvi piedalījušās Eiro-
pas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā, tādējādi 
veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Plašāka informācija www.izm.gov.lv  

DALIES STĀSTĀ 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieredze 
Ja Tava organizācija nosūta Latvijas jauniešus 

Eiropas Brīvprātīgajā darbā, un viņi veido blogus vai 
Facebook lapas, kurās dalās savos piedzīvojumos, 
priecāsimies, ja atsūtīsi to saites mums: 

jolanta. serma@jaunatne.gov.lv  
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Otrās dienas rītā dalībniekiem bija iespēja dzir-
dēt pieredzes stāstus par jauniešu apmaiņas pro-
jektiem – “EYE ON YOU(th)” (“Baltijas Reģionālais 
fonds”), “Urban Music Workshop” (Jūrmalas pilsē-
tas Kauguru vidusskola), “Music around us” (bied-
rība “Jauniešu organizācija “Ligzda””), jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projektu “SAIL4entrepre-
neurSHIP” (biedrība “Latvijas Burāšanas mācību 
asociācija”) un Eiropas Brīvprātīgā darba projektu 

“Volunteers at Waldorf School” (Biedrība “Biedrība 
“Privātā vidusskola ĀBVS””).

 “Projektu nakts 2016” norises laikā dalībnieki 
attīstīja savas projekta idejas, plānojot un rakstot 
reālus Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā dar-
ba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, 
kurus plāno iesniegt šī gada noslēdzošajā iesnieg-
šanas termiņā – 4. oktobrī vai kādā no nākamā 
gada projektu iesniegšanas konkursiem. 

[ 2 ]

“Projektu nakts 2016” notika no 27. l īdz 
28. augus tam viesu namā “Turbas”. 

Festivāla laikā ikvienam dalībniekam bija iespē-
ja iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, kā arī saņemt individuālas konsultācijas 
no Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras 
pārstāvjiem. 

“Projektu naktī 2016” piedalījās vairāk nekā 
120 dalībnieku un dažādu ekspertu, kas 24 stun-
du laikā iepazinās un tīklojās, radoši ģenerēja un 
attīstīja projektu idejas, dažādās darbnīcās apguva 
zināšanas par projekta attīstības ciklu, neformā-
lās izglītības metodēm un mācīšanos, veiksmīgas 

partnerības veidošanu, projektu redzamību, publi-
citāti, rezultātiem un to izplatīšanu, kā arī par to, ko 
darīt, kad projekts ir apstiprināts. 

Īpašajā vakara un nakts daļā notika darbs pie 
projektu rakstīšanas un ideju attīstīšanas, kā arī 
tika organizētas aktivitātes, lai radītu nepiecieša-
mos apstākļus radošumam un projektu ideju ģe-
nerēšanai - neformālā tikšanās ar Arstarulsmirus, 
kurā tika diskutēts par radošumu, sevis izzināšanu 
un pašdisciplīnu, balss vingrināšana un dziesmas 
pie ugunskura ar Leilu Alijevu, DJ darbnīca no Rīgas 
DJ skolas, 8 mūžizglītības kompetenču attīstīšana 
darbnīcā “Gabaliņš kūkas”, kā arī nakts pārdomu 
gājiens un šķēršļu trase. 
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"PROJEKTU NAKTS 2016" PULCĒ 
VAIRĀK NEKĀ 120 DALĪBNIEKU
LĪGA SILIŅA
“Baltijas Reģionālais fonds”
Šis bija jau otrais gads, kad Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizēja 
tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts 2016”, kura mērķis bija veicināt programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu izstrādi. 
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Tie ir Ildzes lielie dzīves pavērsieni, kas padarī-
juši viņas dzīvi tik interesantu un piepildītu. Pašlaik 
Ildze ir ievēlēta Annas Lindes fonda Latvijā valdē. 
Auklē savu dēliņu un lolo jau nākamo uzņēmējdar-
bības sapni, par ko pagaidām gan runāt pāragri. Lai 
sapnis nobriest un īstenojas. Mūsu saruna būs par 
Ildzes sevis atrašanas ceļu, par to, kā mērķtiecīgi 
turpināt sekot savam sapnim un nebaidīties arī no 
neērtiem lēmumiem. 
Kā tavs dzīves ceļš aizveda līdz dalībai 
Annas Lindes fondā?

Par šo fondu informāciju atradu internetā. Tolaik 
studēju teoloģijas otrajā kursā. Manī bija vēlme kaut 
ko darīt. Kā aktīva jauniete pieteicos Zemgales NVO 
stažieru skolai. Šai organizācijai ir ļoti laba tīmekļa 
vietne www.zemgalei.lv, kurā arī pašlaik tiek pub-
licēta apkopota informācija par dažādām jauniešu 
iespējām. Tieši šajā lapā uzzināju par Annas Lindes 
fonda izsludināto konkursu. Tajā vajadzēja izstrādāt 
reālu ceļojuma plānu pa kādu no Vidusjūras reģio-
na valstīm. Konkursa uzvarētājam tiktu dāvināta 

iespēja doties paša izstrādātajā ceļojuma maršrutā, 
kā arī rakstīt blogu par ceļojumu. Tajā brīdī neko 
daudz par Annas Lindes fondu nezināju. Taču kon-
kurss šķita vilinošs. Uzrakstīju ceļojuma plānu. Zi-
nāju, ka gribu aizbraukt uz Izraēlu. Diezgan daudz 
laika pavadīju, pētot šo valsti. Tā gadījās, ka šajā 
konkursā uzvarēju un devos 10 dienu ilgā ceļojumā 
pa Izraēlu. Par ceļojumu uzrakstīju blogu, un tā viss 
sākās.
Kā tava biedrība kļuva par Annas Lindes 
fonda biedrorganizāciju Latvijā?

Tajā brīdī, kad uzvarēju konkursā, man nebija 
savas organizācijas. Pat domas par tās izveidi vēl 
nebija. Tolaik kā daudzi jaunieši – biju aktīva, gribē-
ju daudz ko darīt un mainīt pasaulē, tikai nebija ne 
jausmas, kā to paveikt. Pēc kāda laika Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra rīkoja projek-
tu rakstīšanas pasākumu. Tā mērķis bija iedro-
šināt cilvēkus rakstīt un īstenot projektus. Devos 
turp kopā ar savu draudzeni. Pasākums mūs ļoti 
iedves moja, un tā iespaidā kopā nodibinājām mazu 
biedrību.
Kāds bija biedrības dibināšanas process?

Tolaik šķita ļoti sarežģīts un tehnisks. Man 
nebija pieredzes ar dokumentiem, neko daudz ne-
sapratām. Reģistrējot biedrību, likās, ka tā brīža 
nosaukums ir tikai tāds pagaidu tehniskais, kuru 
pēc tam varēs mainīt. Taču atklājās, ka, atšķirībā 
no SIA, nevalstiskās organizācijas nosaukumu ne-
var mainīt. Tas visu laiku iet līdzi. Tobrīd izveidojām 
biedrību “Z Fund” un ar tādu vārdu tā darbojas vēl 
arvien. Kad biedrība bija nodibināta, bija ļoti liels 
gandarījums. Bijām radījušas mazu šūnu, ar kuras 
starpniecību veicināt pārmaiņas sabiedrībā. 

Uzreiz ķērāmies pie lietas. Jau biedrības di-
bināšanas brīdī zinājām, ka iesniegsim projektu IN
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programmā “EuroMed IV”. Pēc ceļojuma pa Izraēlu 
biju tik ļoti savaņģota ar Annas Lindes fondu, ka 
katru vakaru ar draudzeni pēc darba tikāmies (tolaik 
vēl strādāju pilnas slodzes darbu), sēdējām kafejnī-
cā un no sešiem līdz desmitiem vakarā rakstījām 
savu pirmo projektu. Kad mūsu projekta pieteikums 
tika apstiprināts, tas bija ļoti, ļoti liels gandarījums. 
Kāds bija jūsu projekts?

Ļoti labs. Pati esmu bijusi vairākās apmai-
ņās, man ir ar ko salīdzināt, tādēļ tik droši varu 
to apgalvot. Projekta tēma bija māksla, un ap-
lūkojamais jautājums,– kas mākslu padara par 
mākslu? Kurā brīdī galds ir galds un kurā brīdī 
tas kļūst par mākslu? Pētījām, kāds bija Monas 
Lizas portreta popularitātes fenomens. Kādēļ šī 
glezna kļuva tik slavena? Tas bija ļoti interesants 
projekts. Tas notika Cinevillā. Projektā piedalījās 
dalībnieki no četrām valstīm – Marokas, Jordāni-
jas, Latvijas un Rumānijas. Iepazinām atšķirīgus 
cilvēkus, ieraudzījām, cik skaista ir Latvijas daba 
– no rītiem migla, gleznainie saulrieti, krāsainās 
lapas… Kopš projekta īstenošanas ir pagājuši jau 
četri gadi, bet ik pa brīdim sociālajos kontos kāds 
padalās ar skaistajām bildēm, kas iemūžinātas 
tajā laikā. 
Kā tālāk norisinājās biedrības darbs?

Švaki. Mēs ar draudzeni aizgājām katra uz savu 
pusi. Pēc pirmā vērienīgā projekta īstenojām vēl 
dažus mazākus, bet tas arī viss. Tad mana drau-
dzene pārcēlās uz dzīvi Indijā. Es, savukārt, sāku 
savu uzņēmējdarbību. Katra sākām nodarboties 
ar savām lietām un aktivitātes biedrībā apstājās. 
Mazo organizāciju mīnuss ir, ka tajās nav trešais, 
ceturtais vai piektais cilvēks, uz kuru balstīt organi-
zāciju brīdī, kad divi pirmie biedri sāk nodarboties ar 
kaut ko citu. Bija jāpelna nauda un  jāstrādā. 
Bet kā atkal atgriezies pie Annas Lindes 
fonda?

Ieklausoties iekšējā balsī. Manuprāt, Annas Lin-
des fonds nodarbojas ar patiešām svarīgām lietām. 
Es tām ticu. Bailes no nezināmā rada stereotipus, 
tādēļ ir tik svarīgi veltīt laiku dažādu kultūru iepazī-
šanai un stereotipu laušanai. Īstenojot mūsu projek-
tu, redzēju, cik ļoti lielas izmaiņas notika jauniešos, 
kuri iepazina atšķirīgās kultūras. 

Starplaikā starp pirmo īstenoto projektu “Euro-
med IV” ietvaros un biedrības vadīšanu ļoti intensīvi 

nodarbojos ar savu mazo uzņēmumu. Gandrīz trīs 
gadus vadīju kafejnīcu “Trusis” Rīgā. Vienā brīdī 
sapratu, ka man tas ir par daudz. Man mājās bija 
mazs bērniņš. Izlēmu nodot uzņēmumu citās rokās. 
Visu laiku biju sekojusi līdzi Annas Lindes fonda ak-
tivitātēm, un nesen sajutu, ka ir īstais laiks atkal 
tajā iesaistīties. 
Ko dari Annas Lindes fondā?

Annas Lindes fonda lielais mērķis un misija ir 
veicināt visā pasaulē mieru un savstarpēju sapratni. 
Annas Lindes fondā šobrīd ir iesaistītas 43 valstis, 
Latvija ir viena no tām. Latvijā, savukārt, ir orga-
nizācijas, kas iesaistījušās Annas Lindes fondā un 
atbalsta tā aktivitātes. Šīs organizācijas nav spe-
ciāli radītas fondam. Tās visas nodarbojas ar sa-
vām lietām, bet, kļūstot par Annas Lindes fonda 
biedrorganizācijām Latvijā, tās apstiprina, ka arī 
viņu biedrībām un organizācijām ir svarīgs miers un 
savstarpēja cieņa visā pasaulē. 

Latvijas nacionālajā tīklā šobrīd darbojas 47 or-
ganizācijas. Lai būtu vieglāk plānot Latvijas nacio-
nālā tīkla aktivitātes, izlēmām, ka jāizveido Vadības 
komiteja, kas konstruktīvi un koncentrēti satiksies 
savā starpā un informēs biedrorganizācijas, šādi 
padarot efektīvāku Annas Lindes fonda darbu Lat-
vijā. Kad mani ievēlēja, mazliet apmulsu, jo tas viss 
notika ļoti strauji un pēkšņi, bet esmu priecīga un 
mērķtiecīgi noskaņota. Biju strādājusi savā uzņē-
mumā, tad kādu laiku pavadīju bērnu kopšanas 
atvaļinājumā… Tagad laiks atgriezties darba apritē. 
Iepriekš esmu strādājusi pavisam citā vidē, kur biju 
viena pati un viena pieņēmu lēmumus, man nebija, 
no kā mācīties. Valdē man ir iespēja satikties ar ci-
tiem cilvēkiem, mēs varam viens no otra mācīties, 
dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. 
Pastāsti, kā izveidoji savu uzņēmumu!

Man bija 24 vai 25 gadi un ļoti, ļoti liels entu-
ziasms. Man piemita jaunības trakums un liela 
vēlēšanās sev pierādīt, ka es to varu. Man bija vī-
zija un ļoti liela ticība savam sapnim. Un vēl man 
palīdzēja arī milzīgais ģimenes atbalsts. Vecāki ti-
cēja, ka es to varu. Un vēl liels paldies par stipro 
plecu manai draudzenei un kursa biedrenei Ildzei 
Čakānei, kura pievienojās “Truša” kodolam un da-
rīja tikpat daudz, cik es. Pagāja ilgs laiks, kamēr 
nodibināju uzņēmumu. Pirmo biznesa plāna ideju 
izstrādāju 2009. gada vasarā, bet atvēru kafejnīcu 

VĒLME SEVI PIERĀDĪT – GALVENAIS 
DZINĒJSPĒKS PRETĪ PANĀKUMIEM
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Ildze Pravorne ir viena no tām jaunietēm, kas skolas gados bija aktīva un gribēja mainīt 
pasauli, tikai nezināja, uz kuru pusi doties, jo viss šķita tik svešs un biedējošs… Uzvara 
Annas Lindes fonda konkursā, 10 dienu ceļojums pa Izraēlu, savas biedrības dibināšana, 
sapņa par savu kafejnīcu Rīgā īstenošana, bērniņa dzimšana, uzņēmuma pārdošana… 



jaunatne. gov. lvŽurnāls JAUNATNE # 50 

[ 6 ]

IN
TE

RV
IJA

2013. gada rudenī. Četrus gadus pētīju dažādas 
fondu iespējas, dažādas programmas – gan nacio-
nālās, gan Eiropas. Daudz mācījos. Arī aplauzos. 
Man bija ilūzija, ka atvēršu savu kafejnīcu par ļoti 
mazu naudiņu, jo domāju – kas gan tur daudz va-
jadzīgs – remonts un laba krāsns. Tad pati sēdēšu 
kafejnīcā, cepšu kūkas un tās pārdošu… Bet tā 
nebija. Tomēr ar visu to es nezaudēju ticību savam 
sapnim. Tolaik ap mani bija daudz cilvēku, kuri tei-
ca, ka kafejnīca un ēdināšana ir ļoti sarežģīta un 
grūta niša. Ieteica izmēģināt kaut ko mazāku. Bet 
neklausījos šajos padomos. Gribēju pati izmēģināt. 
Bet, ja tagad man kāds cilvēks dalītos ar savu ideju 
par kafejnīcas atvēršanu, es arī ieteiktu, lai sāk ar 
kaut ko mazāku.
Kas bija pats labākais, ko piedzīvoji, vadot 
kafejnīcu?

Tas, ka es biju visu lēmumu gala punkts. Va-
ram realizēt visas trakās idejas uzreiz, nav jāiziet 
lēmuma saskaņošanas process ar citiem. Es pati 
biju lēmēja. Tas ir gan labums, gan arī posts, jo ar 
saviem lēmumiem biju viena pati. Par visu arī pati 
biju atbildīga. Tas arī ļoti nogurdināja. 
Kurš bija tas brīdis, kad izlēmi pielikt punktu 
savam biznesam?

Domāju, ja nauda būtu nākusi un es varētu sē-
dēt mājās un audzināt bērnu, ja uzņēmums pats 
darbotos, es šādu lēmumu nebūtu pieņēmusi. 
Manā gadījumā man pašai bija ļoti daudz jāstrādā, 
pašai bija jābūt ļoti daudz uz vietas kafejnīcā, lai 
nāktu nauda. Man tolaik tikko bija piedzimis bēr-
niņš. Jutu – ja veltu vairāk laika ģimenei, tad uzņē-
mumam fi nansiāli kļūst grūtāk. Savā ziņā kafejnīca 
“Trusis”, kuru izveidoju, bija kā mans pirmais bēr-
niņš. Varbūt vajadzēja vecāko bērnu ilgāk paaudzēt 
un pasaudzēt, un tad domāt par jaunāko. Bet bija, 
kā bija. Pārdot uzņēmumu – tas man bija ļoti grūts 
lēmums. Sapratu, ka tas jādara, citādi mans jaunā-
kais bērns ļoti cietīs. Tagad, kad redzu, ka kafejnīca 
arī pēc pārdošana, turpina strādāt, man tas ir liels 
gandarījums. Tā ir vide Rīgā, kurā ielikta mana sirds 
un dvēsele. 

Parasti, kad uzņēmēji stāsta par savu darbu, 
tas izklausās tik skaisti un rožaini. Bet ikdienas 
darbs ir ļoti, ļoti grūts. Man bija arī izmisuma mirkļi, 
kad nolaidās rokas un gribējās ierakties gultā zem 
segas un tikai raudāt. Tāda uzņēmēja depresija. 

Mani satraukumi lielākoties bija saistīti ar naudas 
plūsmu un darbiniekiem. Lai apkalpotu salīdzinoši 
mazu kafejnīcu, ir vajadzīgs liels darbinieku štats – 
ar pavāru un viesmīli vien ir par maz. Tā kā gribēju, 
lai kafejnīcā var arī paēst pamatēdienu, tad bija 
vajadzīgs arī pavāra palīgs, trauku mazgātājs, cil-
vēks, kurš prot rīkoties ar kasi… Satraucos ne tikai 
par to, kā visiem darbiniekiem samaksāt algas un 
valstij nodokļus, bet arī, – kā atrast darbiniekus, ko 
darīt, ja viņi saslimst vai “uzmet”, ja netiek galā ar 
savu darbu. Bija arī tehniskas problēmas. Vienreiz 
sasprāga galvenais elektrības vads, tas kafejnīcai 
radīja ļoti lielus zaudējumus. Dalos arī ar šo stāsta 
pusi, jo uzņēmumā viss pats no sevis nenotiek. 
Kas ir tavi nākamie lielie sapņi?

Man šobrīd ir lielo pārdomu laiks. Tādam iziet 
cauri visas jaunās māmiņas, kuru bērniņi jau ne-
daudz paaugušies un kuras plāno atgriezties darba 
tirgū. Manam puikam ir pusotrs gads, un teorētiski 
man būtu jāatgriežas darbā. Pašlaik domāju par 
nākamo uzņēmējdarbību, tikai daudz mazākā for-
mātā, lai fi nansiāli sevi nodrošinātu un lai nebūtu tik 
daudz stundu prom no sava bērniņa. Idejas ir, bet 
par tām pagaidām vēl neko negribas stāstīt. 
Kādi, tavuprāt, ir mūsdienu Latvijas jaunieši?

Ļoti dažādi. Jo jaunāki, jo vairāk pozitīvisma 
viņos. Viņiem ir progresīvāki vecāki, tādēļ arī paši 
pieaugot ir atvērtāki. Mani vecāki lielu dzīves daļu 
pavadīja padomju telpā, kur daudziem cilvēkiem 
bija bailes izteikties. Redzu, daudzos jauniešos, 
kas dzimuši padomju gadu izskaņā, vēl ir šo baiļu 
atbalss.
Ko tu ieteiktu citiem jauniešiem, kuri tikai vēl 
meklē savu dzīves ceļu?

Mācīties vēsturi, matemātiku un ģeogrāfi ju. Stu-
diju gados biju studiju apmaiņā Vācijā. Redzēju, cik 
ļoti labi vācu jaunieši pārzina savu vēsturi, cik pras-
mīgi spēj paust savu viedokli un izteikties. Latvijā, 
manuprāt, daudzu cilvēku vājā vieta ir tieši vēsture. 
Ir skumji redzēt, ka cilvēki nevar pastāstīt, kas ir 
Lāčplēša diena vai 4. maijs…
Kādēļ tu izvēlējies studēt teoloģiju?

Uzreiz pēc vidusskolas beigšanas es negāju 
studēt. Izlēmu gadu strādāt. Un šī gada laikā 
ievēroju, ka cilvēki ļoti reti strādā jomā, kurā ir 
mācījušies. Protams, par ārstu nevar kļūt, ja ne-
esi mācījies medicīnu, bet citās jomās izglītība 
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nav tik noteicoša. Cilvēki lielākoties izvēlas strā-
dāt to, kas viņiem patīk. Tā pieņēmu lēmumu, 
ka studēšu sev. Izlasīju studiju programmu par 
teoloģiju un mani tā ieinteresēja. Mani vienmēr 
ir interesējuši dzīves jēgas jautājumi un pasau-
les reliģijas. Studijas man ļoti patika. Tās bija ļoti 
sevi attīstošas. 
Tev ir salīdzinoši plaša dzīves pieredze – gan 
pieredze uzņēmējdarbībā, gan darbošanās 
Annas Lindes fondā. Saki, kas, tavuprāt, ir 
tās lietas un jautājumi, kurus vēl šajās jomās 
vajadzētu uzlabot valstij?

Man par šiem jautājumiem nepatīk runāt no tāda 
skatpunkta. Tas atgādina veclaicīgu domāšanu, 
kura popularizē viedokli, ka valsts neko nedod… 
Viss sākas ar audzināšanu ģimenē. Protams, ka ir 
ļoti daudz lietu, kuras vajadzētu mainīt un uzlabot. 
Bet katrs cilvēks esam valsts daļa un katrs varam 
kaut ko darīt lietas labā. Katram jāapzinās, ka Latvi-
ja ir jauna valsts, esam tādā attīstības stadijā, kādā 
esam. Sliktākais, ko varam darīt – sēdēt mājās un 
sūdzēties, cik viss ir slikti. Tā nemaz nav.

Kas tevi motivē būt aktīvai?
Man ir ideju radīšanas raksturs. Ja rodas idejas, 

tās gribas arī īstenot. Tā arī ir manas dzīves jēga – 
redzēt, kā no manas idejas rodas galarezultāts. Jā, 
manī joprojām mājo vēlme pierādīt sev, bet, kopš 
esmu kļuvusi par māmiņu, man ir arī vēlme pierādīt 
savam bērnam. Agrāk nekad neskrēju, bet, kad pie-
dzima dēls, sāku skriet, jo man gribas būt aktīvai 
mammai. 

Īsumā…
  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ad-
ministrē Annas Lindes fonda Latvijas biedrorgani-
zāciju tīklu kopš 2008. gada. 
  Annas Lindes fonda izveide ir cieši saistīta ar Eiro-
pas Savienības un Vidusjūras reģiona sadarbības 
attīstīšanos. 
  Lai sekmētu un veicinātu savstarpējo sapratni un 
starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reli-
ģijām un cilvēkiem, 2005. gadā tika nodibināts 
Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialo-
gam. Tas nosaukts Zviedrijas bijušās ārlietu mi-
nistres Annas Lindes vārdā, kas savas dzīves laikā 
deva nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināša-
nā Vidusjūras reģionā, iestājoties par vienlīdzīgu 
partnerību, savstarpējas sapratnes sekmēšanu un 
mierīgu līdzāspastāvēšanu. 2003. gadā viņa tra-
ģiski gāja bojā atentātā.
  Annas Lindes fondā šobrīd iesaistītas 43 valstis. 
Tās tradicionāli tiek iedalītas divās grupās, un fon-
da mērķis ir veicināt sadarbību šo abu valstu grupu 
starpā. 
1) EuroMed Eiropas valstis: 28 ES valstis un 

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, 
Monako un Melnkalne. 

2) EuroMed Vidusjūras Dienvidu un Austrumu 
krasta valstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, 
Libāna, Mauritānija, Maroka, Tunisija, Palestīna 
un Turcija. 

  Latvijas kontekstā par sadarbību ar EuroMed val-
stīm tiek uzskatīta sadarbība ar Vidusjūras Dienvi-
du un Austrumu krasta valstīm. 

  Annas Lindes fonds apvieno ap 4000 organi-
zāciju no 43 valstīm, kas veido lielāko EuroMed 
organizāciju tīklu. Tajā darbojas gan nevalstiskas 
organizācijas, gan universitātes, aso ciācijas, sa-
biedriskās iestādes, bezpeļņas organizācijas, 
pašvaldības un uzņēmumi. Katra valsts ir izvir-
zījusi vienu organizāciju/institūciju, kas veido un 
koordinē šo tīklu savā valstī. Nacionālie Annas 
Lindes fonda tīkli veido pamatu fonda darbībai 
visā EuroMed reģionā. 

  Latvijā par nacionālā tīkla koordinatoru Ārlietu 
ministrija ir izvēlējusies Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru. 

  Plašāka informācija 
www.annaslindesfonds.lv
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ka auditorijā bija arī latviski runājošie, uz vietas visu 
tulkojām un pielāgojām. 

Artjoms: Manuprāt, liels izaicinājums ir pasāku-
mu publicitāte. Kā izdarīt tā, lai visi zinātu, ka rīko-
jam pasākumu un lai uz to atnāktu jaunieši. Tas ir 
visgrūtākais. Mums ļoti labi strādā komunicēšana 
sociālajos tīklos. It īpaši Facebook.
Kāds ir jūsu mērķis, organizējot projektus?

Artjoms: Vēlamies palīdzēt jauniešiem sevi 
izpaust, realizēt savas idejas, pilnveidoties kā 
personībām.

Anna: Man primārais ir iegūt draugus un krāt 
pieredzi, kas var noderēt karjeras veidošanā. Kaut 
arī darbošanās organizācijā nav ofi ciāls darbs, tas 
palīdz darba dzīvei. Šovasar gribēju atrast vasaras 
darbu. Veidoju savu CV. Iekļāvu tajā savu projektu 
īstenošanas pieredzi – esmu iekšzemes iniciatīvu 
autore un īstenotāja, kā arī “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” Jauniešu apmaiņas autore un īstenotāja. 
Manam potenciālajam darba devējam šī mana pie-
redze šķita noderīga un mani pieņēma darbā. Va-
saras periodā strādāju viesnīcā “Radisson Blu Hotel 
Latvija”. Uzzināju, ka viesnīcā meklēja aktīvus, fi zis-
ki sagatavotus jauniešus, ar dažādu svešvalodu zi-
nāšanām. Starptautiskā projekta rakstīšanas laikā 
man ļoti, ļoti uzlabojās angļu valodas zināšanas, jo 
angļu valodā uzrakstīju 40 lapas. 
Kur rodas idejas starptautiskajiem 
projektiem?

Anna: Manī bija vēlme aizbraukt uz ārzemēm. 
Zināju, ka “Erasmus+” projekti piedāvā šādu iespē-
ju, tādēļ sāku tos pētīt sīkāk. Sākotnēji gribēju 
rakstīt projektu, kas saistīts ar mācīšanos. Mani at-
runāja, sakot, ka jaunieši vasarā negrib piedalīties 
nekur, kur būtu jāmācās. Tā nu pievienojos jaunie-
šu grupai, kuriem bija Jauniešu apmaiņas ideja par 
kulinārijas tematu. Kad tikām līdz projekta īsteno-
šanai, mani grupas biedri bija jau no biedrības aiz-
gājuši. Biju palikusi viena, bet īstenoju projektu un 
pabeidzu iesākto. Ideja bija tik forša – satikties jau-
niešiem no Grieķijas, Maķedonijas, Azerbaidžānas, 
Itālijas un Latvijas, lai apmainītos ar kulinārijas re-
ceptēm un caur ēdienu iepazītu kultūras atšķirības. 
Atceros, ka bija atlicis tikai mēnesis līdz projekta 
iesniegšanas termiņam, kad es beidzot sapratu, kā 
rakstīt projektu. Tikai tad apjautu, ka nevis es kaut 
kur braukšu uz ārzemēm, bet pati uzņemšu ārzemju 

viesus Latvijā. Šo jauniešu apmaiņu īstenojām šo-
vasar. Tieši Līgo laikā.
Kā bija?

Anna: Grūti. Pirms jauniešu apmaiņas mums 
bija iepriekšējās plānošanas vizīte. Tur sabrauca 
visu grupu līderi, visu izrunāja un saplānoja. Mums 
viss bija sarunāts. Bet pirmajā dienā, kad jaunieši 
atbrauca, nevienam nepatika ēdieni, kas bija ieplā-
noti. Mums viss jau ar ēdinātājiem bija sarunāts, 
par visu jau samaksāts, bet jaunieši saka, ka ne-
ēdīs… Par laimi kaut kā atrisinājām šo problēmu. 
Atceros, tad, kad tikai ķēros klāt pie projekta rakstī-
šanas, citi man ieteica, lai es pirmajai reizei neizvē-
los tik daudzus partnerus un neiesaistu tik daudzas 
valstis. Teica, ka būšot grūti. Es domāju – gan jau 
nebūs tik traki, jo gribēju īstenot ideju līdz galam. 
Beigās, kad visi atbrauca, ļoti satraucos, jo visu 
jauniešu vārdus nemaz nevarēju atcerēties. Pārdzī-
voju, ka gala atskaitē projekta dalībnieki ieliks zemu 
vērtējumu, sakot, ka viņiem projekts nav paticis. 
Bet tā nebija. Līdz jauniešu apmaiņas beigām bijām 
jau iepazinušies, dalībniekiem ļoti patika mūsu Līgo 
svētki. Visi kopā tos svinējām krastmalā Rīgā. Ļoti 
interesantas arī bija katras valsts ēdienu gatavoša-
nas tradīcijas. Pašlaik atlicis vien tik, cik uzrakstīt 
projekta gala atskaiti. 
Kā atradi projekta partnerus?

Anna: SALTO datu bāzē. Publicējām savu slu-
dinājumu, ka meklējam partnerus. Organizācijas 
pieteicās, un mēs izvēlējāmies. 
Vai ir padomā arī turpmāk īstenot 
starptautiskus jauniešu projektus?

Anna: Ideju jauniem projektiem ir ļoti daudz. To-
mēr pagaidām gribu noslēgt tikko beigušos Jaunie-
šu apmaiņu. Tāpat pašlaik sadarbībā ar Rīgas domi 
un Rīgas jauniešu centru “Kaņieris” paralēli īstenoju 

YOUNG FOLKS – ORGANIZĀCIJA, 
KAS VIENO krieviski un latviski 
runājošos jauniešus
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Organizācijas pirmsākumi meklējami Aleksandra Morozova vēlmē organizēt savam jaunā-
kajam brālim un viņa draugiem veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Četru gadu laikā 
domu biedru grupiņa no sākotnējiem apmēram 15 jauniešiem izaugusi līdz gana nopietnai 
jauniešu organizācijai, kas apvieno ap 150 jauniešu vecumā no 12 līdz 20 gadiem, ap 200 
bērnu vecumā no 3 līdz 11 gadiem un vairāk kā 500 sekotāju (jauniešu vecāki un draugi). 

Ņemot vērā, ka sākotnēji domu biedru grupā 
pulcējās krieviski runājošie jaunieši, biedrībā vis-
biežāk uz pasākumiem nāk tieši krievu valodā ru-
nājošie. Taču pēdējos gados viss lēnām mainās. 
Arvien biežāk un biežāk “Young Folks” rindām pie-
vienojas arī latviski runājošie jaunieši. Kaut patiesī-
bā tam nemaz nav tik lielas nozīmes, jo kā jaunieši 
stāsta intervijas laikā – mēs neskatāmies, kādā 
valodā kurš runā. Mums ikvienam ir iespēja saru-
nāties gan krievu, gan latviešu, gan angļu valodās, 
kas uzlabo mūsu svešvalodu zināšanas. Tas, kas 
mūs vieno – ir kopīga vēlme darboties – īstenot sa-
vas ieceres. “Young Folks” ir radījis atbalstošu vidi, 
lai šīs ieceres būtu vieglāk piepildīt. 

Par organizācijas īstenotajiem projektiem un ak-
tivitātēm stāsta tās dalībnieki – Artjoms Novickis 
(18 gadi) un Anna Marija Sumrova (16 gadi) – jau-
nieši, kuri šogad pirmo reizi paši saviem spēkiem 
īstenojuši “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu 
apmaiņas projektus. Sarunas beigās kā punktiņus 
uz “i” saliek organizācijas dibinātājs Aleksandrs 
Morozovs. 
Kas ir lielākie izaicinājumi organizācijas 
ikdienā?

Anna: Rīkot publiskus pasākumus, uz kuriem 
var nākt ikviens interesents. Atceros, reiz rīkojām 
Lieldienu pasākumu Mežaparkā un bijām plānojuši, 
ka pasākums notiks krievu valodā. Kad redzējām, 
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Pastāsti, kā radās organizācija?
Aleksandrs: Tas bija 2012. gadā. Manam jau-

nākajam brālim tobrīd bija 15 gadu un sāku viņam 
un viņa draugiem organizēt lietderīgas brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātes. Sākām ar pārgājienu. Tad 
iedvesmojošas fi lmas, diskusijas, tēja… Sākumā 
bijām 5 cilvēki. Pēc pusotra gada jau 25. Tad sapra-
tu, ka esam grupa ar spēku un ka ir pienācis laiks 
dibināt organizāciju, domāt organizācijai nosauku-
mu, veidot mājaslapu un sociālos kontus. Vēl pēc 
kāda laika jauniešiem, kuri jau bija organizācijā, vē-
lējās pievienoties jaunākās māsas un brāļi. Sākām 
darboties arī ar mazākiem bērniem. Man pašam ir 
meita, kurai septembrī paliek 4 gadiņi. 

Kā atradāt telpas?
Aleksandrs: Meklējām, kur tās tiek izīrētas un 

kuras varam atļauties, un sākām nomāt. Pagājušajā 
ziemā mums bija cro founding pieredze. Uzrakstīju 
mūsu sekotājiem vēstuli, kurā izstāstīju, ka vēlamies 
sākt nomāt telpas un meklējam cilvēkus, kuriem ir 
iespēja palīdzēt ar fi nansējumu. Kad 15 vecāki uz-
rakstīja, ka piekrīt palīdzēt, sapratu, ka varam at-
ļauties arī organizācijai savas telpas. Šī fi nansiālā 
palīdzēšana bija pilnīgi brīvprātīga. Ja vecākiem bija 
iespēja, viņi iesaistījās. Sākotnēji nomājām telpas K. 
Barona ielā, mansardā. Bet tās bija ļoti dārgas. Šeit, 
11. Novembra krastmalā telpas ir lētākas, varam arī 
pašu līdzekļiem segt nomas maksu. Pirmajos divos 
organizācijas darbības gados bijām bez telpām. Bi-
jām virtuāla organizācija, kas tiekas pasākumos. 
Kas jādara jauniešiem, lai iesaistītos “Young 
Folks”?

Aleksandrs: Jāatrod organizācija Facebook un 
jāatraksta sava vēlme iesaistīties. Ikviens jaunietis 
var nākt piedalīties organizācijas nodarbībās un 
publiskajos pasākumos. Par savām aktivitātēm in-
formējam sociālajos tīklos. 

Apzināti veidoji krieviski runājošu 
organizāciju?

Aleksandrs: Tā izveidojās, jo sākotnēji kopā 
pulcējāmies krieviski runājošie. Bet pēdējā laikā or-
ganizācijai arvien vairāk pievienojas arī latviešu jau-
nieši. Es būtu ļoti priecīgs, ja man parādītos kāds 
partneris, kurš uzņemtos “Young Folks” latviešu 
virzienu. Labprāt paplašinātu organizācijas darbību 
šajā virzienā. Vajadzīgs aktīvs partneris/līderis. Ja 
kādam ir interese, droši var pieteikties pie manis. 

Kā tu jūti – starp jauniešiem valodas barjeras 
dēļ veidojas spriedze, stereotipi vai kādi 
aizspriedumi?

Aleksandrs: Nekā tamlīdzīga. Lielākā daļa jau-
niešu organizāciju Latvijā ir latviski runājošas, mēs 
sadarbojamies ar visām un nekad nekādu starp-
gadījumu nav bijis. Pie mums nāk atvērti jaunie-
ši. Noteicošais ir raksturs un gatavība uzņemties 
atbildību. Ir jaunieši, kas tikai runā, bet ir arī tādi, 
kas dara un pabeidz iesākto līdz galam. Tie, kas 
uzņemas atbildību, saņem arī dažādus bonusus – 
iespējas piedalīties starptautiskos projektos, apmā-
cībās. Protams, ka jauniešiem palīdzu. Mācu, kā 
risināt konfl ikta situācijas, ko darīt, ja nenotiek tā, 
kā ieplānots. Palīdzu ar naudas lietām, čekiem, at-
skaitēm. Organizācijā esmu tikai viens pieaugušais. 
Pārējie visi ir jaunieši.
Pastāsti, kā veidojas organizācijas 
fi nansējums?

Aleksandrs: Mums ir trīs veidi, kā gūstam ie-
nākumus. Šogad pirmo reizi esam saņēmuši līdz-
fi nansējumu no Rīgas domes, ar kuras atbalstu īs-
tenojam divus projektus. Ir daudz un dažādu fondu, 
kuros var rakstīt projektus – “Erasmus+”, Teterevu 
fonds, Mākslas fonds… Otrs veids, kā gūstam fi -
nansiālu atbalstu – sponsori. Tie ir cilvēki, kuriem 
patīk mūsu aktivitātes, un viņi mūs atbalsta fi nan-
siāli. Bet trešais veids – esam fi nālisti “Reach for 
Change” – labās gribas uzņēmēju konkursā, kurš 
tiek īstenots sadarbībā ar TV3. Mūsu organizācija 
ir kā jauniešu centrs, kas nodarbojas ar sociālo uz-
ņēmējdarbību. Dalībnieki paši vada pulciņus citiem 
jauniešiem, bet vecāki simbolisku naudiņu maksā 
par bērnu nodarbībām. 

Plašāka informācija: 
https://www.facebook.com/YoungFolksLv 

iekšējās iniciatīvas projektu. Jāpabeidz iesāktais, 
lai ķertos pie jauna. 
Un kāda ir tava pieredze Jauniešu apmaiņas 
rīkošanā?

Artjoms: Viss sākās ar to, ka pirms gada tētis 
man uzdāvināja fotoaparātu. Viņš ieteica pamek-
lēt kādus kursus, kur pamācīties fotografēt. Tā es 
atradu Jauniešu apmaiņas projektu, kurš notika 
Francijā. Projekta beigās nolēmām līdzīgu atkārtot 
arī Rīgā. Man ļoti palīdzēja Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūras rīkotās apmācības par 
“Erasmus+” projektu rakstīšanu. Pēc tām es sa-
pratu, kas katrā elektroniskās pieteikšanās veidla-
pas anketas ailītē jāraksta un sāku rakstīt projektu. 
Zināju, ka aicināšu projektā piedalīties jauniešus 
no Francijas. Jauniešu apmaiņas vienojošā tēma 
bija – kā uzlabot fotogrāfi ju kvalitāti. Projekta iz-
skaņā rīkojām izstādi, kura “Young Folks” telpās 
būs apskatāma līdz gada beigām. Arī manis va-
dītais Jauniešu apmaiņas projekts notika šovasar, 
jūnija beigās, un nu ir atlicis tikt galā ar visām 
atskaitēm.

Pati apmaiņas aktivitāte man arī šķita diezgan 
grūta, jo visu laiku bija jādomā, vai visi projekta 
dalībnieki ir paēduši, vai viņiem viss ir labi. Nā-
cās tikt galā arī ar neparedzētiem pārsteigumiem. 
Mans paša lielais ieguvums pēc šī projekta – at-
ziņa, ka visa dzīve ir viens liels projekts, kā arī ne 
viss dzīvē notiek tā, kā ieplānots… Spilgts pie-
mērs ir viena situācija, kas notika apmaiņas laikā. 
Mums bija ieplā nota darbnīca ar fotogrāfu, kurš 
stāstīs, kā uzlabot fotogrāfi ju kvalitāti. No rīta 
jāsākas aktivitātei, bet fotogrāfs trijos naktī bija 
atsūtījis ziņu, ka netiek. Īsziņu izlasīju tikai no 
rīta, kad pamodos. Man sākās pamatīgs stress; 
ko tagad darīt? Galu galā situāciju atrisinājām ar 
radošo darbnīcu Nacionālajā bibliotēkā. Šķirstījām 
fotogrāfi jas, foto albumus, analizējām redzēto un 
pēc tam, iedvesmojoties no redzētā, veidojām paši 
savas fotogrāfi jas. 

Visiem projekta dalībniekiem apmaiņas aktivitā-
te ļoti patika. Visi raudāja, kad vajadzēja atvadīties.
Kā viesi uztver to, ka Rīgā cilvēki runā gan 
latviešu, gan krievu valodās?

Anna: Daudzi nemaz par to neko nebija dzirdē-
juši, izņemot jauniešus no Azerbaidžānas. Pārējie 
gan īsti nepamanīja, ka mēs runājam divās valodās. 

Artjoms: Franči arī to nezināja. Patiesībā bija 
diezgan grūti viņiem izskaidrot vēsturisko situāciju, 
kādēļ pie mums tā iekārtojies, bet izskaidrojām. 

Anna: Es savu grupu vedu pa Vecrīgu ekskursi-
jā. Stāstīju par Brīvības pieminekli, par dažādiem 
nozīmīgiem Latvijas vēstures faktiem. Šogad skolā 
kārtoju vēstures eksāmenu, tādēļ tik labi visu atce-
rējos. Dalībnieki no citām valstīm bija ļoti pārsteigti, 
ka mēs tik labi zinām vēsturi. 
Kas ir jūsu abu nākamie lielie plāni?

Artjoms: Šogad pabeidzu 12. klasi. Esmu izlē-
mis studēt medicīnu, tādēļ visus savus spēkus un 
enerģiju izmantošu studijām. Varbūt pēc laika atkal 
uzrīkošu kādu starptautisku projektu, bet pagaidām 
man ir citas prioritātes.

Anna: Es arī esmu izlēmusi nedaudz iepauzēt. 
Noslēgšu iesāktos projektus un pievērsīšos mā-
cībām. Es sākšu mācīties 10. klasē. Šogad mai-
nu skolu. Līdz šim mācījos krievvalodīgo plūsmā, 
tagad sākšu mācīties latviešu valodā. Tāpēc došu 
sev laiku pieņemt jauno skolas vidi. Pieņemu, ka uz 
nākamā gada februāra konkursa termiņu atkal būšu 
gatava nākamajam projektam. 
Kā sākāt darboties “Young Folks” organizācijā?

Artjoms: Toreiz, kad meklēju fotografēšanas kur-
sus un ieraudzīju Jauniešu apmaiņas projektu Fran-
cijā, uzzināju par “Young Folks” organizāciju. Atgrie-
zos no projekta un kļuvu aktīvs organizācijas biedrs. 

Anna: Es par “Young Folks” uzzināju pirms ap-
mēram trim gadiem. Ieraudzīju organizācijas aktivi-
tātes sociālajā tīklā Facebook. Parādīju mammai, 
bet viņa teica, ka izskatās, ka organizācija paredzē-
ta vecākiem bērniem. Ieteica man izvēlēties kaut ko 
citu. Tā toreiz neaizgāju uz “Young Folks”. Pagāja 
laiks. Ik pa laikam sociālajos tīklos redzēju orga-
nizācijas aktivitātes, biju pieteikusies organizācijas 
jaunumu saņemšanai savā e-pastā. Tā vienā dienā 
uzzināju par organizācijas rīkotu festivālu Lucavsa-
lā. Aizgāju un man iepatikās. Pagāja vēl kāds laiks, 
saņēmu piedāvājumu izmēģināt rakstīt Jauniešu 
apmaiņas projektus. Izgāju apmācības un sāku 
rakstīt projektu. Pakāpeniski kļuvu arvien aktīvāka. 
Aleksandr, kādas sajūtas tevī rodas, redzot, 
cik aktīvi jaunieši darbojas tavā organizācijā?

Aleksandrs: Vislabākās. Tāda arī bija orga-
nizācijas iecere – radīt vidi, kur jauniešiem aktīvi 
darboties. 
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JAUNATNES DARBINIEKI APGŪST 
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS METODES 
un rada apmācību metodi sociālās 
atstumtības mazināšanai
Viens no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu veidiem ir Jaunatnes darbi-
nieku mobilitāte. To mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, izman-
tojot neformālās izglītības metodes. Tā ir iespēja organizēt seminārus, apmācību kursus, 
ēnošanas, studiju vizītes, kontaktu veidošanas seminārus… 

Iedvesmai piedāvājam iepazīties ar šo divu projektu pieredzes stāstiem. 

St
ās

tu
s 

ap
ko

po
ja

 K
in

tij
a 

Bu
la

va
, J

SP
A 

Ko
m

un
ik

āc
ija

s 
da

ļa
s 

ve
cā

kā
 re

fe
re

nt
e

vērtība projektam. Vienlaikus projekta īstenošanas 
organizatoriskie jautājumi un ikdienišķās situācijas 
lika atcerēties kultūru atšķirību nozīmi un gūt svarī-
gas atziņas, kā arī vairot izpratni citam par citu. Ļoti 
spilgti atmiņā palikušas dalībnieku radošās prezen-
tācijas un stāstījumi par praktiskā uzdevuma rezul-
tātiem un procesu – kā gājis vietējā bērnudārzā, 
ceļot vigvamu, kā veicies sarunās ar Veselības takā 
satiktajiem vietējiem iedzīvotājiem, kā sekmējies 
iepazīt vietējo senioru dzīvi un kā veicies vidusskolā 
pielietot apgūtās neformālās metodes praksē.

Ieguvumi
Projekta ieviešana saliedējusi biedrības pār-

stāvjus un katram individuāli devusi iespēju augt 
gan profesionāli, gan iegūt vērtīgu sociālu pieredzi. 

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tā dalībnieki 
veica gan vietējās situācijas izpēti, uzrunājot un 
iztaujājot novada iedzīvotājus par viņu vēlmēm un 
iespējām iesaistīties novada kopienas aktivitātēs, 
gan apmeklēja vietējās organizācijas un iestādes, 
arī Ozolnieku novada iedzīvotājiem bija iespēja uz-
zināt par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkrēto 
projektu, bagātināties no starpkultūru dialoga.

Projekta norises vieta: Ozolnieki, Ozolnieku 
novads, Latvija.

Projektā iesaistītās valstis: Bulgārija, Igauni-
ja, Itālija, Latvija, Moldova, Polija, Rumānija.

Dalībnieku skaits: 24.

Growing up tolerance, destroying exclusion
Palielināt toleranci, samazināt atstumtību  – 
tā pāris vārdos var raksturot svarīgāko 
projekta ideju un mērķi, kuru ar jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projekta starpniecību 
īstenoja organizācija “Youth Line”. Vairāk 
par projekta mērķiem un sasniegto stāsta 
organizācijas vadītāja Katerina Šepeliuka. 

Projekta mērķi
Attīstīt un uzlabot jaunatnes darbinieku kompe-

tences darbā ar jauniešiem, kuri ir sociāli atstumti 
vai diskreditēti. Projekta mērķis bija izstrādāt meto-
des, kā strādāt ar šiem jauniešiem, lai novērstu vai 
samazinātu viņu atstumtību. 

Idejas pirmssākumi
Piedaloties projektā par pilsonības un atstum-

tības jautājumiem Armēnijā, dzima pašiem sava 
projekta ideja. Redzējām, ka temats par sociālo 

atstumtību ir aktuāls visā Eiropā, tādēļ kopā ar 
draugiem no Itālijas un projektu partneriem sā-
kām izstrādāt apmācību metodi, ar kuru dalāmies 
ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no visas 
Eiropas. 

Spilgtākās atmiņas
Viss projekts ir palicis spilgtā atmiņā. Tas ir 

neaizmirstams laiks, kad kopā ar partneriem strā-
dājām 8 mēnešu garumā. Pati aktivitāte – apmā-
cības – ilga astoņas dienas, un tā bija projekta pati 
labākā daļa. Projekta dalībnieki bija ļoti atsaucīgi, 
gudri un darboties griboši. 

Ieguvumi
Mani pašu šis projekts ļoti iedvesmoja. Jūtos 

daudz motivētāka turpināt radīt jaunus projektus. 
Tā ir pārsteidzoša sajūta – redzēt, ka īstenojam 
projektu nevis tikai īstenošanas dēļ, bet gan tādēļ, 
ka vēlējāmies sasniegt noderīgus rezultātus. Pēc 
projekta viens dalībnieks – poļu puisis, atgriežoties 
savā valstī, radīja neformālu grupu, ar kuru kopā 
jau īsteno savu projektu par sociālās iekļaušanas 
jautājumiem. Viņš man pastāstīja, ka ideja viņam 
radusies, jau piedaloties šajā projektā. 

Savukārt mūsu organizācija jūtas daudz pārlie-
cinātāka un zinošāka, lai arī turpmāk sadarbotos ar 
Latviju starptautiskajos jaunatnes jomas projektos. 

Projekta norises vieta: Liepāja, Latvija. 
Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Rumāni-

ja, Turcija, Itālija, Čehija, Spānija, Grieķija, Polija, 
Bulgārija. 

Dalībnieku skaits: 32. 

Īsumā
Kas? Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti 

ir ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
pirmās pamatdarbības projekti, kuru mērķis ir vei-
cināt jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, 
izmantojot neformālās izglītības metodes.

Kā? Lai īstenotu jaunatnes darbinieku mobilitā-
tes projektus, jāuzraksta projekta pieteikums.

Kad? Atlikušais projektu pieteikumu iesniegša-
nas termiņš 2016. gadā ir līdz 4. oktobrim. 

Kur? Projekti iesniedzami tiešsaistē. Plašā-
ka informācija http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
jaunatnes-darbinieku-mobilitates-projekti.

Give and Gain through Service 
Learning and Volunteering
Lai jaunatnes darbinieki savā ikdienas darbā 
drosmīgāk izmantotu neformālās izglītības 
metodes un papildinātu savas zināšanas, 
Ozolnieku novadā tika īstenots projekts 
“Give and Gain through Service Learning 
and Volunteering”. Plašāk par projektu 
stāsta biedrības “brivpratigais.lv” valdes 
priekšsēdētāja Dace Mauliņa. 

Projekta mērķi 
Apmācīt jaunatnes darbiniekus neformālās iz-

glītības metožu pielietošanā; attīstīt prasmes un 
iemaņas komunikācijā, projektu vadībā, komandas 
veidošanā; paaugstināt informētību par vietējo ko-
pienu problēmām; apmācīt jaunatnes darbiniekus 
izstrādāt un īstenot “mācīšanās darbībā” (Service 
Learning, SL) projektus; noteikt pamatu turpmākai 
partneru sadarbībai SL jomā Eiropā, iedrošināt 
un atbalstīt partnerus, sniegt tiem konsultācijas 

SL apmācību izstrādāšanā vietējā kopienā; sniegt 
priekšstatu arī starpkultūru mācīšanās jautājumos; 
izplatīt informāciju par “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” un tās iespējām.

Idejas pirmssākumi
Projekta ideja radās sadarbībā ar citiem projekta 

partneriem un treneriem iepriekšējos kopējos pasā-
kumos, neformāli diskutējot par brīvprātīgā darba 
tēmu un atšķirīgo situāciju dažādās valstīs. Partne-
riem veidojās kopējs redzējums par nepieciešamību 
apmācīt jaunatnes darbiniekus un dot iespēju gūt 
praktiskas iemaņas jauniešu brīvprātīgā darba pro-
jektu un SL projektu plānošanā un izstrādē, kā arī 
īstenošanā.

Spilgtākās atmiņas
Tās saistītas ar pašiem projekta dalībniekiem. 

Pateicoties projektam, bija iespēja vienkopus pul-
cēt jauniešus un jaunatnes darbiniekus – personī-
bas – katru ar tik atšķirīgu pieredzi, dzīvesstāstu un 
redzējumu, kas viennozīmīgi bija augsta pievienotā 

“ Tā ir pārsteidzoša sajūta – 
redzēt, ka īstenojam projektu 
nevis tikai īstenošanas dēļ, 
bet gan tādēļ, ka vēlējāmies 
sasniegt noderīgu rezultātu. 

Pēc projekta poļu puisis, 
atgriežoties savā valstī, īsteno 

savu projektu par sociālās 
iekļaušanas jautājumiem.
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tās aizsardzībā. Biedrība “Balta Daba” ieguva ļoti 
būtisku pieredzi darbam ar jauniešiem vides aizsar-
dzības projektos. Esam arī ļoti lepni par mūsu radīto 
publikāciju “Youth Involvement in River Protection. 
Methods”, kura turpmāk atvieglos daudzu Eiropas 
jauniešu vides organizāciju darbu upju aizsardzības 
jomā,” stāsta Jānis Porietis. 

Ar minēto publikāciju var iepazīties šeit: 
http://yeenet.eu/images/stories/PUBLICATIONS/

Booklets/Youth_involvement_in_river_protec-
tion_-_methods/Booklet_baltadaba_ope.pdf 

Projekta īstenotāji
Biedrība “Balta daba” dibināta 2010. gadā ar 

mērķi veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas un 
kultūras vērtību saglabāšanā un atjaunošanā. 

Mēs sapņojam dzīvot valstī, kuras cilvēki necen-
šas dabu pakļaut un uzvarēt, bet gan smeļas no tās 
iedvesmu, padomu un prieku. Mēs ticam, ka daba 
ir balta – patiesa, mierīga un brīva. Jau vēsturiski 
esam balti, dzīvojot baltu zemē. Mēs ļoti ceram, ka 
arī nākamās paaudzes ieraudzīs baltu dabu. 

Projekta norises vieta: Latvija (Vidzeme) un 
Portugāle.

Iesaistītās valstis: Latvija un Portugāle.
Dalībnieku skaits: 12 jaunieši. 

“Radām novadam” – studentu komandu 
konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai 
(Stratēģiskās partnerības projekti)

Šī projekta mērķis ir studentu komandām 
savstarpēji sacenšoties, radīt reālu ekonomisku 
labumu, piemēram, uzņēmumus, darba vietas, in-
vestīcijas, nodokļu ieņēmumus savos izvēlētajos 
novados. 

“Projekta ideja radās 2013. gada vasarā, pa-
staigājoties pa parku Rīgā un aizdomājoties, ka 
būtu lieliski, ja studenti savienotu savas mācības 
ar radošumu un radītu labumu, palīdzot Latvijas 
novadiem, kuriem visvairāk nepieciešamas jaunas 
idejas, enerģija un attīstības iespējas,” atceras 
Andris Čeksters, projekta īstenotājs, SIA 3ZD val-
des loceklis. 

Projekta “Radām novadam” būtība paredz, ka 
studenti apvienojas komandās, katra rada kādu 
metodi, lai atbalstītu izvēlēto novadu, kā arī savā 
starpā sacenšas par lielāko ietekmi un veiksmīgāk 
izstrādāto projektu. “Ir regulārs prieks par koman-

dām, kuras, pateicoties projektam, ir spējušas 
izveidot veiksmīgas attiecības ar novadiem un īs-
tenojušas savas biznesa idejas, šādi jau radot pozi-
tīvas pārmaiņas. Uzņēmums SIA 3ZD bija juridiska 
persona, kura slēdz līgumus un praktiski īsteno šo 
projektu. Bija cilvēciska vēlme realizēt projektu un 
redzēt, cik daudz jauniešu var kaut ko izdarīt un 
šādā veidā nest pozitīvas pārmaiņas pēc iespējas 
vairākos Latvijas novados. Ir prieks, ka ideja sevi 
pierādīja. Vienlaikus vairākos Latvijas novados ir 
veiksmīgi izveidoti uzņēmumi, radīti jauni produkti 
un pakalpojumi. Esam snieguši jauniešiem Latvijā 
atbalstu un vieglāko veidu, kā uzsākt savu biznesu. 
Prieks par tiem jauniešiem, kuri šo iespēju izmanto-
ja,” atzīst Andris Čeksters. 

Projekta īstenotāji
Projektu organizē JCI Latvia, sadarbībā ar SIA 

3  ZD. JCI ir starptautiska bezpeļņas organizācija, 
kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, apvienojot 
vairāk nekā 200 000 aktīvu biedru visā pasaulē. 
JCI misija ir nodrošināt attīstības iespējas, kas ie-
dvesmo jaunus cilvēkus radīt pozitīvas pārmaiņas. 
Kā arī veicināt veiksmīgu uzņēmējdarbību un kon-
taktu veidošanu JCI biedru, interesentu un sadarbī-
bas partneru starpā. 

JCI Latvia ir organizācijas nacionālā nodaļa Lat-
vijā, kas darbojas jau kopš 1994. gada un pārstāv 
nodaļas Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un 3 nodaļas 
Rīgā.  

Projekta norises vieta: Latvija, Lietuva.
Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva.
Dalībnieku skaits: 100. 
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“RIVER reMEMBERS” – Eiropas 
upju aizsardzībai (Starptautiskās 
jauniešu iniciatīvas)

Šī projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu 
pilsonisko līdzdalību Eiropas upju aizsardzībā. Gal-
venie projekta uzdevumi: nodrošināt pieredzes ap-
maiņu starp organizācijām par metodēm, kā efek-
tīvi iesaistīt jauniešus upju aizsardzības aktivitāšu 
organizēšanā un realizēšanā; rast inovatīvas pieejas 
darbam ar jauniešiem upju aizsardzības projektos; 
veicināt jauniešu pētnieciskās un organizatoriskās 
prasmes; veicināt jauniešu izpratni par upju ekosis-
tēmu aizsardzības nozīmību.

“Projekta ideja radās Eiropas jauniešu vides 
organizāciju tīkla “Youth and Environment Europe 
(YEE)” ikgadējā biedru sanāksmē, kurā piedalījās 
gan “Balta Daba”, gan “Ope” pārstāvji. Pārrunājot 
jauniešu vides organizācijām kopīgās problēmas, 

secinājām, ka abas organizācijas darbojas ļoti līdzī-
gā jomā un abas saskaras ar līdzīgām problēmām. 
Galvenais izaicinājums ir aktīvas jauniešu pilso-
niskās līdzdalības trūkums. Mūsu darba pieredze 
rāda, ka jaunieši ir pasīvi – vēlas piedalīties un or-
ganizēt galvenokārt vienkāršas ar izklaidi saistītas 
aktivitātes, bet nevēlas sevi apgrūtināt ar atbildības 
uzņemšanos, mērķtiecīgu un jēgpilnu iesaistīšanos 
dabas aizsardzībā. Tādēļ izlēmām sagatavot šo 
projektu, lai izmantotu iespēju apmainīties ar piere-
dzi darbam ar jaunatni upju aizsardzības jomā.

Spilgtākās atmiņas saistās ar otro projekta 
partneru tikšanos Latvijā. Tās ietvaros mēs veicām 
Šepkas upes sakopšanas darbus – upi atbrīvojām 
no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. Dar-
ba laikā dalībnieki varēja ieraudzīt Latvijas dabas 
daudzveidību – zivis, kukaiņus, putnus, bebrus un 
citus dzīvniekus, kurus savā dzīvē iepriekš nebija 
redzējuši. Īpaši portugāļu jaunieši bija sajūsmā par 
šādu iespēju darboties praktiski un redzēt ieguldītā 
darba acīmredzamo rezultātu,” stāsta Jānis Porie-
tis, biedrības “Balta Daba” brīvprātīgais. Viņš pēc 
savas pieredzes pamatoti var teikt – projekts maina 
ne tikai jauniešus kā grupu kopumā, bet arī katru 
individuāli. Piemēram, viņš pats projekta rezultātā ir 
kļuvis par ļoti aktīvu biedrības “Balta Daba” biedru. 
“Aktīvi iesaistos visu biedrības aktivitāšu plānošanā 
un realizēšanā. Esmu guvis lielāku pārliecību par 
savām spējām. Tā rezultātā esmu kļuvis arī par 
Eiro pas jauniešu vides organizāciju tīkla “Youth and 
Environment Europe (YEE)” valdes locekli, kas man 
dod iespējas darboties ar jauniešu vides projektiem 
jau starptautiskā līmenī. Redzu arī, ka projekta 
rezultātā daudziem jauniešiem bija iespēja iepazīt 
Latvijas dabas daudzveidību un pielikt savu roku ST
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STUDENTI RADA jaunus uzņēmumus 
Latvijas novados un attīra upes
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. pamatdarbības projektu – Starptautiskās 
jauniešu iniciatīvas projektu – mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un rado-
šumu. Vēl viena kopīga šo projektu īpašība – tos īsteno paši jaunieši. Savukārt Stratēģis-
ko partnerību projektu mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu organizācijām, 
lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un 
kopumā uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti. Lūdzām šī projekta veida īstenotājus Latvijā 
dalīties savā pieredzē. 
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Īsumā
Kas? Starptautiskās jauniešu iniciatīvas ir 

ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” otrās pamatdarbības projekti, kuru mērķis 
ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un 
radošumu. 

Kā? Lai īstenotu Starptautiskās jauniešu ini-
ciatīvas, jāuzraksta projekta pieteikums.

Kad? Atlikušais projekta pieteikuma iesnieg-
šanas termiņš 2016. gadā - 4. oktobris. 

Kur? Projekti iesniedzami tiešsaistē. Plašā-
ka informācija http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
strategiskas-partneribas-projekti-jaunatnes-joma
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Lai arī mani galvenie pienākumi bija darboties 
TV projektā vietējā jaunatnes centrā, kur vietējiem 
jauniešiem mācījām gan fi lmēt, gan rediģēt, gan 
producēt īsfi lmas, gada laikā projekti nāca klāt un 
iespējas izvērsties jaunatnes centra darbībā arī. 
Līdz ar to uzņēmos pienākumus arī jaunāko grupu 
aktivitāšu vadībā, lielāku projektu veidošanā (tai 
skaitā īslaicīga EBD projekta izstrādāšanā, brīv-
prātīgo uzņemšanā vasaras laikam un viņu atbal-
stīšanā, esot pie mums vasaras darba laikā). Visie-
spaidīgākais projekts, kas palicis atmiņā, ir Vikingu 
laivas būvēšana, kuru veicām paši ar jauniešiem 
gada garumā, lai vasarā varētu doties divu nedēļu 
garā izbraucienā. 

Ir grūti pateikt konkrētas lietas EBD, kas ir palī-
dzējušas karjeras veidošanā vēlāk. Pirmkārt, gada 
laikā ieguvu patstāvību, jo biju tikko vidusskolu 
pabei gusi meitene, kas aizlaidusies uz ārzemēm. 
Noteikti tas, ka jaunatnes centrs deva iespēju ap-
meklēt valodu kursus un gada laikā iemācījos vietējo 
valodu, ir pieminēšanas vērts, jo pēc brīvprātīgā 
darba nolēmu palikt Nīderlandē. Par cik mans brīv-
prātīgais darbs bija cieši saistīts ar manu turpmāko 
profesiju, ilgu laiku izmantoju savus veidotos fl aierus 
un īsfi lmas kā portfolio. Pieredze būt svešā valstī un 
iespēja atklāt savas intereses un savu būtību, kā arī 
jaunatnes centra sniegtā iespēja izvērsties dažādās 
sfērās, par kurām pirms tam biju tikai sapņojusi, ir 
neaizstājama un ne tikai palīdz iemācīties ko jaunu, 
bet arī izmaina tevi kā personību.

Pēc brīvprātīgā darba paliku turpat 20 km at-
tālumā, tikai Nīderlandē, sāku studēt. Pabeidzu 
mācības mediju un komunikācijas jomā un šobrīd 
strādāju pie Dutch Design Awards publiskajām 
attiecībām un projektu izstrādes, kā arī iemēģinu 
roku sava uzņēmuma vadībā turpat Nīderlandē.
Arī citiem jauniešiem iesaku, jo..

Pirmkārt, tā ir iespēja iepazīt citas kultūras, 
iemā cīties daudz jauna un iegūt draugus un pazi-
ņas no visas pasaules, bet galvenokārt tā ir iespēja 
iepazīt sevi, atklāt savus talantus un saprast, vai esi 
tur, kur vēlies būt un kur tas tieši ir. 

Tikai 2 mēneši Spānijā 
un dzīve izmainās 

Kaut arī Ineta 
Greļevska EBD 
aktivitātē piedalījās 
tikai divus mēne-
šus – 2012. gada 
vasarā Spānijas 
pilsētā Solso-
na, – šī pieredze 
ir ļoti iespiedusies 
atmiņā. Kā jauniete 
pati smej, jopro-
jām domāju angļu 
valodā. 

EBD laikā piedalījos dažādās nometnēs – gan 
internacionālās, gan tādās, kurās piedalījās tikai 
jaunieši no Spānijas. Galvenie pienākumi bija pa-
līdzēt organizēt šīs nometnes, būt mentoram no-
metnes dalībniekiem, palīdzēt viņiem un organizēt 
darbu nometnes laikā, kā arī rūpēties par dažādām 
aktivitātēm atpūtai un jautrībai.

Vislielākais ieguvums noteikti ir spēja sadar-
boties ar dažādiem cilvēkiem jebkurā situācijā. 
Vienmēr saglabāt vēsu prātu. Liels ieguvums no 
EBD laika ir arī drosme uzdrošināties doties kaut 
kur vienai pašai, un spēja saprasties ar cilvēkiem 
arī tad, ja nepārzini valodu. Protams, ļoti liels iegu-
vums ir arī sastaptie cilvēki. Tagad zinu, ka aiz-
braucot uz kādu valsti, vienmēr man būs iespēja ar 
viņiem sazināties. Protams, projekta laikā ļoti bū-
tiski uzlabojās mana angļu valoda – tik ļoti, ka vēl 
šobrīd, kaut arī krietns laiks pagājis pēc projekta, 
joprojām domāju angļu valodā. 

Interesanti, ka pēc projekta mana darba dzīve 
aizvirzījās pavisam nesaistīti ar projekta laikā iegū-
to pieredzi. Pašlaik strādāju par dispečeri Jelgavas 
pašvaldības operatīvajā informācijas centrā. Pa-
ralēli studēju inženierzinātnes un dejoju tautiskās 
dejas. 
Arī citiem jauniešiem iesaku, jo..

Tā ir lieliska iespēja iepazīt jaunu kultūru, valsti, 
cilvēkus. Pamēģināt savus spēkus kādā citā jomā 
vai arī pilnveidot sevi tajā jomā, ar ko nodarbojaties. 
EBD piedāvā iespēju arī katram pašam kļūt drosmī-
gākam, piedāvā izaicinājumus, kā arī attīsta spēju 
ātri pielāgoties. St
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EBD ir viena no manas karjeras 
veiksmes atslēgām

Evelīna Miglāne savu brīvprātīgo darbu veica 
no 2011. gada septembra līdz 2012. gada 
maijam Vācijā, Leipcigā, Bērnu un jauniešu 
kultūras centrā JoJo (Kinder - und 
JugendKulturWerkstatt JOJO). 

Mani galvenie pienākumi bija atbalstīt bērnu un 
jauniešu darbnīcu organizēšanu un vadīšanu. Dar-
bojoties kultūras centrā, bija arī iespēja piedalīties 
starptautisku projektu un sadarbību koordinēšanā 
un organizēšanā, kā arī ikdienā veidot dažādus 
darbnīcu un centra pasākumu reklāmas materiālus.

Daudzi ieguvumi pat nav vārdos aprakstāmi, tā 
ir vienreizēja pieredze, kas man ļāva sevi patiesi 
iepazīt. Galvenais iemesls, kādēļ es izvēlējos to da-
rīt – radīt pievienoto vērtību citiem un sev, padarīt šo 
laiku jēgpilnu un nozīmīgu ne tikai sev, bet arī citiem.

No praktiskās puses šajā laikā es arī attīstīju 
komunikācijas prasmes vairākās valodās vien-
laicīgi, spēju pielāgoties multikulturālai videi, kā 
arī guvu pieredzi un zināšanas pasākumu orga-
nizēšanā un reklāmas materiālu veidošanā, kas 
šodien noder arī manā profesijā. Tāpat apguvu 
iemaņas saziņā ar bērniem un pamatzināšanas 
interešu izglītības satura veidošanā. Tajā laikā arī 
apjautu, ka kādā brīdī savu dzīvi vēlēšos saistīt ar 
izglītības nozari. 

Pašlaik strādāju komunikācijas nozarē kā pro-
jektu vadītāja starptautiskā sabiedrisko attiecību un 
mārketinga komunikācijas aģentūrā.
Arī citiem jauniešiem iesaku, jo..

Tas ļauj radīt pievienoto vērtību dzīvē citiem un 
sev. Tā ir lieliska iespēja apjaust sevi un pārliecinā-
ties par savām spējām ārpus ierastās vides, izrau-
ties no komforta zonas.  

No Vikingu laivas būvēšanas līdz 
uzņēmuma vadībai Nīderlandē 

Amanda Sleže EBD aktivitāti veica no 
2009. gada septembra līdz 2010. gada 
septembrim kādā mazā, bet ļoti 
internacionālā Beļģijas pilsētiņā – Genkā. 

DZĪVE PĒC EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA
Kā Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) pieredze palīdzējusi darba tirgus iekarošanā? Jautājam 
jauniešiem no Latvijas, kuri paši pirms vairākiem gadiem bijuši brīvprātīgie un līdz pat šai 
dienai atceras vērtīgo pieredzi, kas mainījusi dzīvi par 180 grādiem. 

“ Tā ir lieliska iespēja apjaust 
sevi un pārliecināties par savām 

spējām ārpus ierastās vides, 
izrauties no komforta zonas.

“ Liels ieguvums no EBD 
laika ir arī drosme uzdrošināties 

doties kaut kur vienai pašai.
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2016./2017. mācību gadā eTwinning vēstnieku 
tīklā Latvijā darbojas 18 skolotāji, pārstāvot dažā-
dus novadus un dažāda veida izglītības iestādes! 

Ieskaties, vai tavā skolā arī darbojas eTwinning 
vēstnieks!

eTwinning vēstnieku kontakti:
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Kā eTwinning vēstnieks var 
palīdzēt citiem skolotājiem?
  Vēstnieks var kļūt par mentoru – palīdzēt sko-

lotājam plānot, organizēt un īstenot eTwinning 
vietēju vai starptautisku sadarbības projektu.
  Vēstnieks var dot padomu projektu īstenošanā, 

eTwinning projektu platformas izmantošanā, da-
žādu tehnoloģiju pielietošanā mācību darbā un 
projektos.
  Kopā ar Latvijas eTwinning Nacionālo atbal-

sta dienestu vēstnieks var organizēt eTwinning 
6 stundu kursu par projektu metodes un eTwin-
ning platformas izmantošanu jebkurā skolā 
Latvijā!

Kas ir eTwinning?
eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura 

mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, iz-
mantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģi-
jas (IKT). 

Kas var iesaistīties?
eTwinning var iesaistīties jebkura mācību priekš-

meta skolotāji, direktori, bibliotekāri no jebkura vei-
da un līmeņa izglītības iestādēm, kuras nodrošina 
izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 
19 gadiem.

eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbī-
bas platformu www.etwinning.net, kurā 42 valstu 
(36 eTwinning un 6 eTwinning Plus valstu) izglītības 
darbinieki var darboties drošā tiešsaistes vidē: 
  atrast sadarbības partnerus projektiem;
  plānot un īstenot mācību projektu par sevis iz-

vēlētu tēmu;
  strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace;
  piedalīties interešu grupās;
  piedalīties tiešsaistes semināros (vebināros) un 

tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu skolā 
dažādos mācību priekšmetos;
  organizēt tiešsaistes pasākumus;
  apmainīties idejām ar kolēģiem no visas Eiropas;
  iegūt starptautisku atzinību.

Ienāc www.etwinning.lv vai sazinies ar mums 
info@etwinning.lv un uzzini vairāk! 

VĒLIES UZSĀKT ETWINNING 
SKOLU SADARBĪBAS PROJEKTU? 
SAZINIES AR MŪSU VĒSTNIEKIEM!
BAIBA SUSEJA
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning skolu sadarbības projektu īstenotājs 
un padomdevējs, kas regulāri dalās savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinning 
skolotājiem.

VĀRDS UZVĀRDS SKOLA E-PASTS

Agita Āboltiņa Valmieras Valsts ģimnāzija agitavvg@gmail.com
Aiga Mikasenoka Ādažu vidusskola aiga.mikasenoka@gmail.com

Anna Beļska J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija bal_ana@inbox.lv
Antra Balode Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola antra.balode@gmail.com

Edgars Bajaruns Siguldas pilsētas vidusskola bajaruns@gmail.com
Edīte Sarva   edite.sarva@iespejamamisija.lv

Frids Sarcevičs Auces vidusskola fridis@skolotajs.lv
Gunita Pugeja Balvu pamatskola gunitapugeja@gmail.com

Ilze Šmate Pāles pamatskola ilze77ilze@gmail.com
Ilze Veidmane Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” veidmane@inbox.lv
Ināra Vimba Siguldas pilsētas vidusskola inaravimba@gmail.com
Ivita Steķe Jelgavas 4. vidusskola ivita_s@hotmail.com
Iveta Milta Dundagas vidusskola iveta.milta@gmail.com

Kristīna Bernāne Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” kristina.mezmalina@gmail.com
Liene Millere Majoru vidusskola millereliene83@gmail.com
Līga Kraukle Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs kraukle.liigak@gmail.com

Oskars Kaulēns Rīgas Lietuviešu vidusskola oskars.kaulens@gmail.com
Tatjana Gvozdeva Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” tanja.gvozdeva@gmail.co
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Apmācībās tikās 19 jaunatnes starptautisko 
mobilitāšu īstenotāji un apmācību vadītāji no Por-
tugāles, Spānijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Fran-
cijas, Latvijas, Šveices un Turcijas. 
Mācību norises vieta – kādreizējā Bragas 
policijas ēka

Apmācību galvenā tematika bija veltīta pēcmobili-
tāšu posmam, ņemot vērā to, ka, lai sekmīgi realizētu 
pēcmobilitātes aktivitātes, svarīgi ir saprast, ko un 
kādā veidā nepieciešams īstenot katrā mobilitātes jeb 
jaunatnes startptautisko projektu posmā: pirms mobi-
litātes jeb pirms projekta realizācijas fāze, pati mobili-
tātes norise un pēc mobilitātes jeb projekta rezultātu 
tālāka izplatīšana un integrēšana projektā iesaistīto 
jauniešu ikdienas dzīvē un vidē, kur viņi uzturas.

Kā atzina paši dalībnieki, radošo atmosfēru vei-
cināja apmācību norises telpas – kādreizējā Bragas 
policijas ēka, kas pirms diviem gadiem saņēma paš-
valdības gada arhitektūras objekta apbalvojumu. 

Apmācību gaitā, izmantojot neformālās izglītī-
bas metodes (grupu un individuālais darbs, disku-
sijas, lomu spēles, aplikāciju veidošana), tika izvēr-
tēts katra projekta realizācijas pilnais cikls. 

Iespējams svarīgākais – sagatavošanās posms
Pirmā diena tika veltīta sagatavošanās posmam. 

Diskusijas bija patiesi izzinošas, jo katrs dalījās ar 
savu pozitīvo un arī negatīvo pieredzi, un izskanē-
jušie ieteikumi (vismaz man) noteikti uzlabos darba 
kvalitāti un turpmāko projektu realizāciju. Piemē-
ram, diskusiju gaitā organizāciju pārstāvji secināja, 
ka rūpīgi saplānots un godprātīgi realizēts sagata-
vošanās posms ir viens no priekšnosacījumiem, lai 
nākamie mobilitātes posmi sniegtu pozitīvu ieteikmi 
uz iesaistīto jauniešu un jaunatnes darbinieku per-
sonisko un profesionālo izaugsmi. Konkrēti, situ-
ācijā, kad jaunietis plāno piedalīties savā pirmajā 
starptautiskajā projektā (jauniešu apmaiņa, starp-
tautiskās apmācības, seminārs u.tml.) vai pieda-
līties brīvprātīgajā darbā uz īsāku vai ilgāku laiku 
valstī, kuras klimats un kultūra atšķiras no jaunieša 
ierastās vides, un viņam nav iepriekšēja pieredze, 
ļoti būtisks ir projekta koordinatora, jaunatnes dar-
binieka, mentora vai kādas cita pieredzējušākas 
personas sniegtais atbalsts. Modernās tehnoloģijas 
šajā posmā var sniegt būtisku atbalstu, iepazīs-
toties ar konkrētās valsts vidi, skatoties dažādus 
video, klausoties mūziku vai apgūstot valodas pa-
matfrāzes un izrunu. 

Kā norādīja pieredzējušākie dalībnieki, šajā 
posmā ļoti būtiska loma ir jaunatnes darbiniekam, 
jo viņš pats ne vien dalās savā pieredzē un zināša-
nās, bet arī attīsta savu profesionalitāti, cenšoties 
modelēt iespējamās situācijas, ar kurām jaunietis 
projekta laikā varētu saskarties. ST
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STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS 
KATRS JAUNIEŠU MOBILITĀTES 
POSMS IR BŪTISKS
SINTIJA BERNAVA
Nevalstiskā organizācija – biedrība “Donum Animus”
Programmas “Erasmus+” starptautiskās apmācības “YAM learning – Young People’s 
Learning Processes After Mobility” 2016. gada 17.–22. maijā norisinājās Portugāles trešajā 
lielākajā pilsētā Bragā. 

Izkopt prasmes būt elastīgiem
Tikpat detalizētas diskusijas bija arī par pašu 

mobilitātes realizācijas posmu. Kā norādīja ap-
mācību vadītāji, situācijās, kad grupas attīstības 
dinamika neveidojas, kā iepriekš paredzēts, būtiski 
ir izvērtēt nepieciešamību pamainīt programmas 
plānu, piemēram, kādām no ieplānotajām aktivi-
tātēm atvēlēt vairāk laika un detalizētāk izanalizēt 
kādu no iekļautajiem jautājumiem vai veicamajiem 
uzdeviem, ja mobilitātes procesā rodas šāda ne-
pieciešamība. Un tikai pēc tam turpināt plānoto 
programmu. Viena pēcpusdiena tika veltīta tieši 
diskusijām, izvērtējot iespējamās situācijas, kas 
varētu atgadīties projekta realizācijas posmā. Tā 
bija lieliska iespēja paplašināt zināšanas par rīcību 
ārkārtas situācijās. 
Papildu atbalsts – koučings un mentorings

Apmācību pēdējā dienā dalībnieki sadalījās 
mazākās grupiņās, lai izspēlētu lomu spēles, un 
nelielā izrādē pārējiem demonstrētu savu pēc 
projekta realizācijas iespējamo scenāriju un pēc 
tam visi kopīgi analizēja redzēto, modelējot iespē-
jamo rīcību, ņemot vērā konkrētās kultūras īpat-
nības un jauniešu vajadzības un citus būtiskus 
aspektus. Tā bija lieliska iespēja vairāk uzmanības 
pievērst tieši radošumam un inovatīvai pieejai dar-
bam ar jauniešiem pēcprojekta posmā, jo īpaši, 
strādājot globalizācijas, kā arī kultūras un valodas 
daudzveidības apstākļos. Dalībnieki pievērsās arī 
tādam būtiskam jautājumam, kā psiholoģiskajam 
atbalstam pēcprojekta posmā tiem jauniešiem, 
kas ilgāku laiku mobilitātes ietvaros pavadījuši ār-
pus savas mītnes zemes. Šajās situācijās lielisku 
atbalstu var sniegt mentorings un koučings. 

Jaunas zināšanas un iedvesma
Apmācību laikā bija lieliska iespēja vairāk iepa-

zīt arī pārējo dalībnieku valstu kultūru. Viens va-
kars tika veltīts interesantiem faktiem, lai apmācī-
bu dalībnieki iepazītu viens otra hobijus un 
uzzinātu jaunu informāciju par pārstāvēto valstu 
ģeogrāfi ju, iedzīvotāju ikdienas ieradumiem un 
valstu tradīcijām. Tā bija lieliska iespēja sniegt ie-
skatu par Latviju, jo, kā atzina paši dalībnieki, ie-
priekš viņi neko par mūsu valsti nezināja. Toties, 
kā visi atzina apmācību noslēgumā, tieši pateico-
ties neformālai un radošai atmosfērai, grupu dar-
bam, katrs no Bragas prom devās ar plašāku re-
dzes loku un izpratni par darbu ar jauniešiem 
valstīs, kas tika šeit pārstāvētas. 

Par SALTO Resursu centru
  SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā 
“Support, Advanced Learning and Training Op-
purtunities”, kas latviešu valodā nozīmē “Atbalsts 
un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, 
kurā ir astoņi resursu centri, kas darbojas Eiro-
pas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas 
Komisijas programmu “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”.
  Aktuālās SALTO apmācību/ semināru un kon-
ferenču iespējas tiek publicētas tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv, kurā norādīta informācija 
par apmācībām un pieteikšanās kārtību.
  Piesakoties SALTO starptautiskajām apmācī-
bām, svarīgi zināt, ka dalība tajās tiek apstipri-
nāta 1 līdz 3 dalībniekiem no katras valsts. Ap-
mācības pārsvarā notiek angļu valodā.
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“Izzini un stāsti” Tukuma novadā
Par projektu stāsta jaunatnes darbinieks 
Sandis Ozoliņš. 

Dzīvojot, mācoties un pavadot brīvo laiku savā 
dzīvesvietā, reizēm nemaz nepamanām, kā dzīvo 
cilvēki citur, kur viņi strādā, mācās un kā atpūšas. 
Tādā veidā rodas daudzi aizspriedumi. Parasti pil-
sētā dzīvojošajiem liekas, ka laukos nav ko darīt 
un redzēt. Bieži vien arī laukos dzīvojošajiem lie-
kas, ka citviet blakus esošajās lauku teritorijās bez 
veikala apmeklējuma nekādas citas aktivitātes diži 
neeksistē. Arī jauniešiem šķiet, ka viņiem nav lie-
lu iespēju darīt ko interesantu un tajā pašā laikā 
lietderīgu, kas attīstītu viņus kā personības. Tādēļ 
Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcio-
nālais Jaunatnes iniciatīvu centrs nolēma šo situā-
ciju mainīt. Tapa projekts “Izzini un stāsti”. Projekta 
vispārējais mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Tukuma 
novada jauniešus neformālās izglītības un āra dzī-
ves aktivitātēs, lai izzinātu viņu iespējas, stiprinātu 
piederības apziņu, veicinātu uzņēmīgumu un ak-
centētu līdzdalības nozīmi jauniešu dzīves ilgtspējī-
gas attīstības veicināšanā.

Projektam ir divas daļas. Pirmā daļa – Izzini. Īsi 
raksturojot šo daļu, – tas ir velobrauciens ar lauku 
teritoriju izpēti, veidojot foto un video materiālu par 
jauniešu iespējām, informācijas pieejamību un dzīvi 
laukos kopumā. Otrā daļa – Stāsti. Otrajā daļā jau-
nieši apkopos iegūtos foto un video materiālus, or-
ganizēs 6 iedvesmas seminārus novada skolās, kur 
dalīsies iespaidos par velobrauciena laikā piedzīvoto 
un iedvesmos vienaudžus. 
Spilgtākās atmiņas
  Trakā braukāšana pa nezināmiem lauku ceļiem, 

meklējot labāko maršrutu, pa kuru tad vēlāk do-
ties 3 dienu velobraucienā. 
  Velobrauciena pirmās dienas vakars skaisti iz-

veidotā tējas namiņā kādā lauku mājā netālu no 
Jaunpils. Mājas saimnieka ģitārspēles pavadīju-
mā sveču gaismā dziedājām skaistākās latviešu 
dziesmas. Cēlām teltis, iekārtojām tās gulēša-
nai. Pašā vakarā mēness izgaismotajā ezerā 
gājām peldēties. 
  Apskatījām daudzas apdzīvotas vietas, ļoti 

spilgti atmiņā palikušas intervijas ar vietējiem 
iedzīvotājiem. Katrā vietā mēģinājām noskaid-
rot, vai vietējiem iedzīvotājiem un arī viesiem, 
vienalga – jauns vai jau ar bagātīgu dzīves ba-
gāžu – šajās vietās ir ko darīt, ko apskatīt, un 
vai ir kas tāds, ko ļoti, ļoti būtu nepieciešams 
izveidot. Visspilgtāk atmiņā palicis divu jauku 
skolas pavāru teiktais, ka iespēju jau ir daudz, 
vajag tikai vēlēšanos pašam kaut ko darīt, nevis 
sēdēt un noskaņoties uz to, ka viss ir “čābīgi”. 
  Ļoti spilgti otrās dienas nakti atceras lielākā daļa 

brauciena dalībnieku, kuru miegs nav tik ciešs, 
ka pat zemestrīce un viesuļvētra to nespētu 
patraucēt. Tas tādēļ, ka naktī mūs apciemoja 
vietējie jaunieši, gāja pie visām teltīm un jautāja VA
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pēc viena sava drauga, kas bija velobraucienā. 
Tas bija interesants atgadījums, jo visi par to 
turpināja runāt arī nākamajā dienā, un katram 
bija sakāmais par šo notikumu. 

Lūzt stereotipi un aizspriedumi
Projekta laikā jaunieši redzēja, kā cilvēki dzīvo 

citās lauku teritorijās, varēja salīdzināt kas ir pie-
ejams viņiem, un kas citiem, varēja izzināt citu vēl-
mes un salīdzināt tās ar savējām. Apmeklējot šīs 
vietas, jaunieši ieraudzīja, cik īstenībā lauku terito-
rijas ir skaistas, kādas tur ir iespējas. Varēja arī re-
dzēt citu jauniešu veiksmes stāstus, kā viņi pavada 
savu dzīvi, kā laukos veiksmīgi saimnieko un nemaz 
nedomā par pārvākšanos uz dzīvi citur. 

Mūsu organizācija, pirmkārt, ieguvusi lielāku at-
pazīstamību novada teritorijā, jo līdz šim par mums 
vairāk zināja un arī mūsu aktivitātēs iesaistījās, gal-
venokārt, pilsētas jaunieši. Izzinājām pirms paša ve-
lobrauciena radušos jautājumus, gribējām noskaid-
rot, kāda ir dzīve aiz pilsētas robežām. Kādas ir tur 
dzīvojošo cilvēku intereses, vajadzības un iespē jas 
aktīvi sevi nodarbināt. Tā kā mēs lielākoties strā-
dājam ar jauniešiem, tad pēc velobrauciena, atsā-
koties skolai, tiks organizēta tikšanās ar Tukuma 
novada deputātiem. Tikšanās laikā jaunieši stāstīs 
par velobraucienā redzēto, prezentēs izveidoto vi-
deo materiālu, apkopoto informāciju par jauniešu 
iespējām un rosinās veidot vienotu, uz jauniešu 
vajadzībām balstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā. 

“Rīta zvaigzne” Kocēnu novadā
Stāsta Kocēnu novada domes jaunatnes lietu 
un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Šovasar Kocēnu novada dome sadarbībā ar 
Kocēnu 38. skautu vienību īstenoja Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts pro-
grammas 2016. gadam fi nansētu projektu “Rīta 

zvaigzne”, kura centrālais notikums bija apmācības 
jauniešiem.

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam, piecu aizraujošu 
dienu garumā brīvā dabā norisinājās apmācības 
Kocēnu novada jauniešiem, kas pulcēja 40 dalīb-
nieku no dažādiem novada pagastiem.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kopā ar projekta 
sadarbības partneriem – Kocēnu 38. skautu vienī-
bu, kurai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze darbā ar 
jauniešiem, un pieredzējušiem savas jomas prakti-
ķiem – Kocēnu novada jauniešiem tika organizētas 
5 dienu apmācības. Nodarbības balstījās uz 2 pīlā-
riem – daba un latviešu tautas kultūra un tradīcijas, 
jo arī senie latvieši savu dzīvesziņu balstīja cilvēka 
un dabas mijiedarbībā.
Stiprina latvisko dzīvesziņu

Praktiski darbojoties – mācoties darot, jaunieši 
iepazina un apguva āra dzīves prasmes. Tas, sa-
vukārt, mudināja vairāk brīvā laika pavadīt, aktīvi 
atpūšoties pie dabas. Jaunieši pilnveidoja izpratni 
par latviešu tautas tradīcijām un kultūras mantoju-
mu. Tuvojoties Latvijas simtgadei, arvien būtiskāk ir 
pilnveidot zināšanas par latviešu tautas tradīcijām, 
kultūru un vēsturi, tā stiprinot jauniešu piederības 
sajūtu savai tautai un valstij.

Apmācību dalībnieki iemācījās iekurt ugunsku-
ru, iekārtot atpūtas vietu, izmantojot “skautu būvē-
šanas metodes”, kā sagatavoties pārgājienam – ko 
likt somā. Jaunieši devās pārgājienā, lai iepazītu 
Kocēnu novada kultūrvēsturiskās vietas. Īstenoja 
laivu braucienu pa Gauju, apgūstot prasmes gatavot 
ēdienu uz dzīvas uguns un cept tradicionālo “skau-
tu” maizi. Jaunieši iepazina latviešu rakstu zīmes un 
par piemiņu izgatavoja savu īpašo zīmi. Maizes 
darbnīcā “Donas” cepa īstenu latviešu rudzu rupj-
maizi, kā arī piedalījās praktiskā nodarbībā “Ceļā uz 
Latvijai – 100”. 

JAUNIEŠI NOVADOS STIPRINA 
LATVIEŠU DZĪVESZIŅU UN IEPAZĪST 
LAUKU LABUMUS
Atbalstot pašvaldību jauniešu centru aktivitātes, jaunatnes organizāciju darbu jaunatnes jo-
mas stiprināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaisti sabiedriskajos 
procesos, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 
2016. gadā tiek īstenoti 69 projekti ar kopējo projektiem apstiprināto valsts budžeta fi nan-
sējumu 246 355,14 eiro. Lūk, divi projektu pieredzes stāsti. 
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Projekta programma paredzēja ļoti intensīvu ne-
dēļu Ļubļanā, kurā pāris dienās bija jāapgūst īsa 
teorija dokumentālo stāstu veidošanā, jāsatiekas 
un dienu jāpavada kopā ar stāsta varoni, jāizvei-
do foto un video stāsti, kā arī noslēgumā jāiekārto 
izstāde Ļubļanas centrā – Slovēnijas Zinātnes un 
mākslas akadēmijas izstāžu zālē, kur tā bija apska-
tāma līdz pat augusta beigām. 

Izveidotie foto un video stāsti ir unikāli un ikkatrs 
no tiem skatītājus uzrunā citādi, bet tie visi noteikti 
ir ļoti emocionāli. Stāstu varoņu likteņu kolāža at-
spoguļo dažādu sabiedrības grupu – patvēruma 
meklētāju, bezpajumtnieku, bijušo ieslodzīto,  nar-
komānu,  likumpārkāpēju, cilvēku ar invaliditāti un 
slimības traucējumiem integrācijas šķēršļus. Foto 
un video stāstu mērķis ir veicināt sabiedrības izprat-
ni, pārvarot stereotipus, ar kuriem ikdienā saskaras 
sociāli mazāk aizsargātās grupas. Katrs fotostāsts 
sastāv no 6 fotogrāfi jām un tajās var ieraudzīt gan 
laimi, prieku, smaidu, gan arī izmisumu, bezspēcību 
un neziņu par turpmāko dzīvi. Bet tāda ir dzīve – tik 

dažāda, interesanta un neprognozējama. Savukārt, 
videostāsti ir pat līdz 10 minūtēm gari un tas tiešām 
bija ļoti liels izaicinājums to veidotājiem, jo pāris die-
nās bijā jāsafi lmē materiāli, tie jārediģē, jāmontē, 
jāpievieno mūzika, dažādi citi vizuālie efekti, kā arī 
jāuzliek subtitri. 

Lai ar izveidotajiem foto un video stāstiem ie-
pazīstinātu arī Latvijas iedzīvotājus, 29. augustā  
“Baltijas Reģionālā fonda” jauniešu centrā “BaM-
buss” tika atklāta foto izstāde, kurā ir apskatāmi 
visi projekta laikā izveidotie darbi – 4 video stāsti 
un 11 fotostāsti. Izstādes apmeklētāji var iepazīties 
ar stāstu par Taubi – vīrieti, kurš jau vairākus gadu 
desmitus par savu dzīvesvietu sauc Ļubļanas ielas, 
imigrantu no Sīrijas Ibrahimu, kurš pusotra gada 
laikā perfekti apguvis slovēņu valodu un tagad šo 

valsti sauc par savām mājām, 19 gadīgu meiteni 
Anu, kura ir pametusi skolu pēc tam, kad viņai tika 
diagnosticēta epilepsija, par Evu un Sergeju, kuri 
skolā piedzīvojuši mobingu un tagad apmeklē skolu 
ar speciālām izglītības programmām, kā arī citus. ST
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Latvijas dalībniece Ginta veidoja fotostāstu par 
27 gadus jaunu meiteni Tanju Kodrič, kura dzīvo 
Mariborā, Slovēnijā. Kad Tanjai bija 17, viņai tika 
konstatēts kaulu vēzis un ārstēšanas procesā viņai 
virs ceļa tika amputēta kreisā kāja. Pat 10 gadus 
pēc slimības un kājas amputācijas, Tanja mācās 
dzīvot citādu dzīvi ar citādiem sapņiem. Viņai ir la-
bas dienas un sliktas dienas. Un dienas, kad nākas 
cīnīties ar lielām sāpēm un meklēt spēku neiekrist 
depresijā. Bet par spīti visām grūtībām, ar ko dzīvē 
nākas saskarties, viņa ir aktīva un enerģijas pilna 
mainīt situāciju un uzlabot dzīvi cilvēkiem ar līdzī-
gām problēmām. Tanja vēlas padarīt šo pasauli la-
bāku visiem. Viņa ir studējusi psiholoģiju Mariboras 
universitātes Mākslas fakultātē un pirms gada nodi-
binājusi savu asociāciju “Društvo Kinesis”. Viņa ļoti 
vēlas piedāvāt speciālas programmas, kas palīdzē-
tu cilvēkiem sagatavoties līdzīgām situācijām, kā arī 
pieņemt šādas situācijas un dzīves izaicinājumus. 
Bet vissvarīgākais – Tanja vēlas IEDVESMOT citus.  

Savukārt otra Latvijas dalībniece Dārta veidoja 
videostāstu par Hakimu, jaunu vīrieti, kura dzimtā 
pilsēta ir Marakeša, Marokā. Hakims tur darbojies 
kā politiskais aktīvists – viņš cīnījās par bezmaksas 
izglītību, aktīvi vadot protesta akcijas. Diemžēl, poli-
tiskā situācija valstī vērsās pret Hakima un citu aktī-
vistu centieniem, tāpēc jaunais vīrietis tika arestēts 
divas reizes, pēc kā viņš nolēma bēgt uz Eiropu, 
pametot ģimeni, draugus un zināmu stabilitāti. Par 

viņa jauno mājvietu kļuva Ļubļana, kur uzsākt jaunu 
dzīvi nebūt nebija vienkārši, tomēr pašlaik Hakims 
strādā Starptautiskajā migrācijas organizācijā (IOM) 
un ikdienā sniedz palīdzību citiem patvēruma mek-
lētājiem, kuri ierodas Eiropā. 

Šis projekts bija tiešām īpašs, ar ļoti garām 
darba stundām, profesionāliem foto un video men-
toriem, emocionāliem stāstiem, iedvesmojošu re-
zultātu un aizrautīgiem dalībniekiem. No Latvijas 
projektā piedalījās “Baltijas Reģionālā fonda” val-
des locekle Ginta Salmiņa, kā arī brīvprātīgā Dārta 
Vījgrieze.

Īpašs paldies projekta koordinējošajai organizā-
cijai no Slovēnijas “Zavod Apis”, projekta vadītājai 
Ivanai Stanojev, foto grupas mentoram Luka Dak-
skobler, video grupas mentoriem Romana Zajec, 
Borut Dolonec un Yuliyai Molinai. 

DOKUMENTĀLIE STĀSTI IECIETĪGAS, 
SAPROTOŠAS UN VIENOTAS 
SABIEDRĪBAS VEICINĀŠANAI 
GINTA SALMIŅA
“Baltijas Reģionālā fonda” valdes locekle
No 2016. gada 21. līdz 29. jūlijam Slovēnijā notika “Erasmus+” apmācību projekts jau-
natnes jomā iesaistītajiem – “Facing the street – Digital storytelling in youth work with 
vulnerable groups”. Projektā piedalījās 24 dalībnieki no 8 valstīm, kuri septiņu dienu laikā 
veidoja foto un video dokumentālos stāstus par dažādiem Slovēnijas iedzīvotājiem, kuri 
ikdienā saskaras ar grūtībām un ir no dažādām sociālā riska grupām. 
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Apmācībās, kuras vadīja pieredzējusī nefor-
mālās izglītības trenere Ieva Grundšteine (Latvija) 
un laikmetīgās dejas lietpratēja un pasniedzēja Ilze 
Zīriņa (Latvija), piedalījās 23 cilvēki no 10 valstīm – 
Beļģijas, Horvātijas, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, 
Itālijas, Latvijas, Polijas, Portugāles un Spānijas. 

Apmācību galvenais mērķis bija dot iespēju cilvē-
kiem, kas strādā ar jauniešiem, iepazīt un izmēģināt 
dažādas kustību tehnikas un laikmetīgo deju, lai ar 
šo pieredzi turpmāk bagātinātu jauniešiem piedāvā-
tās neformālās mācīšanās iespējas.

Nedēļas pirmajā pusē iepazinām sevi, citus un 
apkārtējo vidi ar neskaitāmu kustību uzdevumu un 
refl eksijas palīdzību, pievēršot īpašu uzmanību ba-
lansam, elpošanai, stāvoklim telpā un attiecībā pret 
citiem cilvēkiem, lietām, savu reakciju uz notiekošo 
un tml. Ilze Zīriņa mūs iepazīstināja ar laikmetīgās 
dejas attīstību un galvenajiem principiem. Atziņas, 
ka deja ir komunikācija, ne tik daudz demonstrā-
cija, pie tam, pirmkārt, tā ir komunikācija ar sevi 
un tikai tad ar citiem,manuprāt, ļoti vērtīgi paturēt 
prātā arī darbā ar jauniešiem. Vispirms svarīgi tikt 
galā ar sevi, un no tā atkarīgas attiecības ar pārējo 
pasauli.ST
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Apmācību pirmajā posmā jau veicām patstā-
vīgo grupu uzdevumu – pilsētvidē izveidot nelielu 
performanci, kurā iesaistītos pārējie apmācību 
dalībnieki. Šajā uzdevumā lielais pārbaudījums bija 
gan apvienot dažādu dalībnieku idejas, vai tieši 
nolikt malā savu un attīstīt cita cilvēka ideju, gan 
pietiekami precīzi formulēt performances norisei 
nepieciešamos resursus (dalībnieku skaitu, laiku) 
un uzdevumu, kas performances dalībniekiem 
būtu jāveic.

Kad paši uz savas ādas bijām izdzīvojuši kus-
tības un refl eksijas spēku, bija laiks radīt jaunas 
neformālās izglītības metodes. Jaunās metodes arī 
izmēģinājām savā starpā un pēcāk analizējām, kas 
izdevās un kas būtu jāuzlabo. Jāatzīst, ka nevienu 
no tām vēl neesmu pielietojusi praksē. Tomēr katra 
pieredze rada arvien jaunas un jaunas asociācijas 

un idejas, tāpēc tām noteikti pienāks savs laiks un 
vieta.

Kas man apmācībās bija pavisam jauns? Tā bija 
pieredze stundu ilgas dejas pilnīgā tumsā, kad ap-
kārtējie cilvēki tikai sajūtami un varbūt sadzirdami. 
Šis pasākums man lika domāt par to, cik ļoti ikdie-
nā mūs ierobežo “visu redzošās acis”, cik viegli vai 
grūti katram no mums ir atslēgties no šādas do-
mas, ļaujoties brīvai izpausmei. 

Pēc atgriešanās man ļoti gribējās iegūto piere-
dzi izmēģināt, darbojoties ar vietējiem jauniešiem, 
tāpēc priecājos par Ilzenes pamatskolas Teātra 
sporta skolotājas Agitas Līdumnieces uzaicināju-
mu novadīt nodarbību Teātra sporta bērniem un 
jauniešiem. Šeit lielākais izaicinājums bija izvēlēties 
metodes, kur kopā veiksmīgi varētu darboties gan 

pirmo klašu bērni, gan pusaudži. Pēc neilga laika 
nodarbību vadīju arī Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra Improvizācijas teātra jauniešiem. Abās no-
darbībās, izmantojot dažādus kustību uzdevumus 
un pārrunas, “pacēlām” tādas ikvienam cilvēkam 
aktuālas tēmas kā ticība un uzticības sev un citiem, 
atbildība, esot sev pašam un vienlaikus – sabied-
rības daļai. 

Kustība un deja ir lielisks un demokrātisks veids 
personības attīstībā un ciešāku savstarpējo attie-
cību veidošanā. Dažādas metodes piemērojamas 
ļoti atšķirīgām cilvēku grupām; galvenais ir izzināt, 
uzdrīkstēties un eksperimentēt. Šis ir mans gada 
atklājums. Novēlu ikvienam jaunatklāšanas azartu!

Video ieskats apmācībās atrodams šeit: 
https://www.youtube.com/watch?v=HA9yaZs3b

2I&feature=youtu.be 

KUSTĪBA UN DEJA DARBĀ 
AR JAUNIEŠIEM
ILZE ZVEJNIECE
Apmācību “MOVE`em ALL” dalībniece, Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra jaunatnes lietu metodiķe
Manuprāt, pavasaris ir īstais laiks kustībai, kaut kā jauna izmēģināšanai. Un tieši pavasarī, 
aprīļa vidū, man bija lieliska iespēja piedalīties programmas “Erasmus+” atbalstītā pasā-
kumā – apmācībās “MOVE`em ALL” Polijas pilsētā Sempulno Krajeņska. 

“ Kas man apmācībās bija pavisam jauns? Tā bija pieredze stundu ilgas dejas 
pilnīgā tumsā, kad apkārtējie cilvēki tikai sajūtami un varbūt sadzirdami.
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IESPĒJA PAAUGSTINĀT 
SAVAS KOMPETENCES
VITA VODINSKA
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Latvijas–Šveices sadarbības programma “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos” tuvojas noslēgumam. Programma noslēgsies 2017. gada 31. martā. 
Tāpēc aicinām izmantot iespēju un apmeklēt pasākumus un apmācības.
Šajā rudenī paredzētas trīs apmācību tēmas – divas no tām jauniešiem, viena - jaunatnes 
darbiniekiem.

Apmācības Rīgas reģionā Vidzemes 
reģionā

Zemgales 
reģionā

Kurzemes 
reģionā

Latgales 
reģionā

Apmācības jauniešiem 
uzņēmīguma 
veicināšanai

28.09.–30.09. 12.10.–14.10. 14.09.–16.09. 02.11.–04.11. 15.11.–17.11.

Apmācības jauniešiem 
no jaunatnes 
padomēm un 

iniciatīvu grupām 
“Līderis līdzdalībai”

30.09.–02.10. 28.10.–30.10. 22.10.–24.10. 14.10.–16.10. 30.09.–02.10.

Apmācības jaunatnes 
darbiniekiem “Kā 

iesaistīt un motivēt 
jauniešus”

28.09.–30.09. 12.10.–14.10. 14.09.–16.09. 02.11.–04.11. 15.11.–17.11.

Par ko varēsim uzzināt?

Apmācībās jauniešiem uzņēmīguma 
veicināšanai

Šo apmācību mērķis ir pilnveidot jaunatnes 
darbinieku kompetences, kuras pēc tam izmantot 
jauniešu motivēšanā, iesaistot viņus organizācijās 
vai jaunatnes centru aktivitātēs. Apmācības palī-
dzēs dziļāk izprast, kā šo mērķu sasniegšanai iz-
mantot neformālās i zglītības metodes, kā arī, kādēļ 
ikdienas jaunatnes darbā tik svarīgs ir neformālās 
izglītības atzīšanas process.  

Apmācībās jauniešiem no jaunatnes 
padomēm un iniciatīvu grupām “Līderis 
līdzdalībai”

Šo apmācību mērķis ir jauniešiem veidot izpratni 
par dažādiem līdzdalības veidiem un sniegt viņiem 
praktiskus rīkus politiskās līdzdalības praktizēša-

nai, vienlaikus attīstot līdera spējas un spēju iesais-
tīt citus jauniešus padomes vai jauniešu iniciatīvas 
grupas aktivitātēs. Jaunieši šajās apmācībās uzzi-
nās par iespēju piedalīties dažādās programmās un 
projektos, kā arī iemācīsies plānot veicamos soļus, 
lai izdotos īstenot savas idejas. 

Apmācībās jaunatnes darbiniekiem “Kā 
iesaistīt un motivēt jauniešus”

Šo apmācību mērķis ir pilnveidot jaunatnes 
darbinieku kompetences, lai organizāciju un jau-
niešu centru aktivitātēs palīdzētu iesaistīt dažādus 
jauniešus, tajā skaitā tos, kuri līdz šim tajās nav 
iesaistījušies. Apmācībās būs iespēja iepazīt ne-
formālās izglītības metodes, kuras noder dažādu 
jauniešu motivēšanai un iesaistīšanai organizācijas 
vai jauniešu centra aktivitātēs un sniegs ieskatu par 
neformālās izglītības atzīšanas procesu ikdienas 
darbā ar jaunatni.

Piesakies pasākumiem
6.10. Rīgas reģiona konference “Digitālais 
jaunatnes darbs”

Konferences mērķis ir sniegt jaunatnes darbā 
iesaistītajiem ieskatu par digitālajām iespējām jau-
natnes darbā, gan iepazīstot citu valstu labo praksi, 
gan apzinot digitālā jaunatnes darba šī brīža situā-
ciju Latvijā.

Konferencē aicināti piedalīties jaunatnes darbā 
iesaistītie gan no jauniešu centriem, gan jaunatnes 
organizācijām, NVO, izglītības iestāžu un pašvaldī-
bu pārstāvji.

10.11.–11.11. Nacionālais forums 
“Neformālajā izglītībā iegūto kompetenču 
atzīšana un pielietojums darba tirgū”

Foruma mērķis ir veicināt neformālās izglītī-
bas atzīšanu sabiedrībā, popularizēt neformālās 
izglītības atzīšanu darba tirgū un attīstīt starpno-
zaru sadarbību, lai sekmētu neformālajā izglītībā 
iegūto kompetenču atpazīstamību un pielietojumu 
darba tirgū.

Forumā aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki 
no pašvaldībām un NVO, jaunieši, izglītības iestāžu 
un pašvaldību pārstāvji, kā arī uzņēmēji.

17.–21.10. (datumi var mainīties) Pieredzes 
apmaiņas vizīte uz Šveices jauniešu centriem

Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietva-
ros Latvijā izveidoto jauniešu centru darbiniekiem 
būs iespēja doties studiju vizītē uz Šveices jaunie-
šu centriem, lai iepazītos ar Šveices jauniešu cen-
tru darbību, uzzinātu par jauniešu iesaistīšanas 
iespējām, kā arī veidotu partnerības tālākai sav-
starpējai sadarbībai. Pēc šīs vizītes dalībniekiem 
paredzētas apmācības par Šveices jauniešu cen-
tru darbības labās prakses piemērošanu darbā ar 
jaunatni Latvijā.

Uz katrām apmācībām pieteikšanās tiks izsludi-
nātu apmēram mēnesi pirms to sākuma. Plašāka 
informācija par apmācībām un pieteikšanos tiks 
publicēta tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.  

“ Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros Latvijā izveidoto jauniešu 
centru darbiniekiem ir iespēja doties studiju vizītē uz Šveices jauniešu centriem, 

lai iepazītos ar jauniešu centru darbību, uzzinātu par jauniešu iesaistīšanas 
iespējām, kā arī veidotu partnerības tālākai savstarpējai sadarbībai. 




