
28.–29. lpp. 
Suns projektā? 3 jaunietes no Latvijas 
starptautiskās apmācībās papildina 

zināšanas par dzīvniekterapiju

jaunatne. gov. lv 2017 # 52

JAUNATNE

12.–14. lpp.  
“Pozitīvā Doma” vieno jauniešus 

Tukumā
22.–23. lpp. 
Sevis izzināšana Palestīnā. Starp 

patiesību un meliem

6.–8. lpp. Projekta “PROTI un 
DARI!” pieredzē dalās Siguldas, Viļānu 

un Ozolnieku novadu pašvaldības
18.–19. lpp. 
JSPA aizsākusi ilgtermiņa jaunatnes 

darba atbalsta projektu pašvaldībās



SATURS
“Erasmus+” šogad svin 30 gadu jubileju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
“Erasmus+” 30. gadadienas vēstneši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6 gadu laikā Latvijas mazattīstītajos reģionos ieguldīti 4,4 miljoni eiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Praktiskās iemaņas, individuāls atbalsts un radošā ikdiena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vēlies piedalīties JSPA organizētajās vai izsludinātajās apmācībās? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mēs pierādījām, ka labdarība var vienot Eiropu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
“Pozitīvā Doma” vieno jauniešus Tukumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pirmie soļi miera veidošanā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Atbalstot jaunatnes darbu pašvaldībās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sociālā iekļaušana ir iespējama un nepieciešama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sevis izzināšana Palestīnā, starp patiesību un meliem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10 vērtīgas atziņas pēc dalības SALTO apmācībās  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
“Tool Fair XI”: Quo vadis, darbs ar jaunatni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Itālijā pavadītais laiks atklāja plašās dzīvniekterapijas iespējas jaunatnes darbā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aktuāls jautājums: kā noturēt jauniešu interesi līdzdarboties no projekta idejas līdz īstenošanas brīdim? . . . 30
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu koordinatori papildina zināšanas Gruzijā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

@Jaunatne

@ErasmusPlusLV

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

Erasmus+ Latvija

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

JSPALatvia

Numuru veidoja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
© 2017 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 
Tālrunis 67358065, fakss 67358060
e-pasts: info@jaunatne.gov.lv 
www.jaunatne.gov.lv • www.erasmusplus.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.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild par 
informāciju,autortiesību aizsardzību saitēs uz citu iestāžu/
privātpersonu tīmekļa vietnēm, kontiem un vietnēm.

Di
za

in
s 

& 
dr

uk
a 

SI
A 

GR
 &

 A
RT



jaunatne. gov. lv

[ 1 ]

JA
U

N
U

M
I

[ 1 ]

IESAISTIES

Piedalies īso stāstu konkursā 
"A Sea of Words"

Autori vecumā no 18 līdz 30 gadiem aicināti ie-
sniegt īstus vai izdomātus īsos stāstus par tēmu “Jau-
natne, stereotipi un radikalizācija”. Stāstus var rakstīt 
jebkurā no EuroMed reģiona 43 oficiālajām valodām, 
tiem nevajadzētu pārsniegt 2500 vārdu garumu. Stās-
tus var iesniegt individuāli vai grupā. 

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 24. 
maijs, tie jāiesniedz elektroniski  e-pastā:  concurso@
iemed.org. 

Vairāk informācijas: http://bit.ly/2oaBlND

SEMINĀRS

Īstenot starptautiskus projektus par 
medijpratību? Kāpēc gan ne?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
sadarbībā ar Kultūras ministriju rīko informatīvu se-
mināru par medijpratību un starptautiskām pieredzes 
apmaiņas iespējām medijpratībai veltītajos projektos 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros. 

Pieteikšanās semināram līdz 24. aprīlim. 
Vairāk informācijas:  http://bit.ly/2o75ME6

IESPĒJAS

Eiropas Jaunatnes nedēļa
No 2017. gada 1. līdz 7. maijam visā Eiropā nori-

sināsies Eiropas Jaunatnes nedēļa. Tajā tiks uzsvērta 
jauniešu solidaritāte un sociālais ieguldījums Eiropā, 
tiks popularizēta “Erasmus+” programma un sniegta 
informācija par to, kā arī šī nedēļa kalpos par plat-
formu, lai uzklausītu jauniešu idejas par ES jaunatnes 
politikas attīstību nākotnē. 

Vairāk informācijas:  http://bit.ly/2nlzrpl

JAUNUMS

Solidaritātes korpuss
Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko 

Eiropas Savienība sākusi, lai dotu iespēju jauniešiem 
sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un palīdzēt 
izrādīt solidaritāti. 

Ieinteresētie jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, 
kuri vēlas piedalīties Solidaritātes korpusa aktivitātēs, 
var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā tīmekļa 
vietnē http://europa.eu/solidarity-corps.

Kopš 2017. gada 10. marta akreditētajām EBD or-
ganizācijām Eiropas Jaunatnes portālā https://europa.
eu/youth/volunteering/evs-organisation_en ir pieejams 
Placement Administration and Support System (PASS) 
rīks ieinteresēto jauniešu atlasei. 

Svarīgi! Ja EBD organizācija plāno īstenot ilgter-
miņa (2-12 mēneši) projektu ar Programmas valstīm, 
Eiropas Komisija iesaka izmantot šo tīmekļa vietni, lai 
atrastu jauniešus saviem projektiem.Di
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Aizsākās 1987. gadā
ES izglītības un mācību programma “Erasmus” 

sākās 1987. gadā kā augstākās izglītības studentu 
mobilitātes programma. Pirmajā gadā tajā piedalījās 
tikai 3200 studentu, bet pēdējo 30 gadu laikā tā ir 
izvērtusies par programmu, no kuras gūst labumu 
gandrīz 300 000 augstākās izglītības studentu gadā. 

Kopš programmas aizsākumiem “Erasmus+” ir 
paplašinājies, sniedzot studiju, apmācību un prak-
ses iespējas gan augstākās izglītības, gan profesio-
nālās izglītības līmenī, kā arī studentu apmācības, 
jaunatnes apmaiņas, brīvprātīgā darba un jaunat-
nes darbinieku apmaiņas iespējas visās izglītības 
jomās, mācībās un sportā.

Mobilitāte arī visā pasaulē
Arī programmas ģeogrāfiskā darbības joma 

ir paplašinājusies no 11  valstīm 1987.  gadā līdz 
33 šobrīd. To vidū ir visas 28 ES dalībvalstis, kā arī 
Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republi-
ka, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. 

Kopš 2015. gada pavērušās vēl plašākas iespē-
jas augstskolu un koledžu studentiem un personā-
lam, kas var doties “Erasmus+” mobilitātē ne tikai 
uz ES valstīm, ES kandidātvalstīm un Eiropas Eko-
nomiskās zonas valstīm, bet arī uz tādiem pasaules 
reģioniem kā Āzija, Ziemeļamerika, Latīņamerika, 
Dienvidāfrika un Rietumbalkāni.

Pašreizējā programma “Erasmus+”, kura dar-
bojas no 2014. līdz 2020. gadam un kuras budžets 
ir 14,7 miljardi eiro, vairāk nekā 4 miljoniem cilvē-
ku dod iespēju iegūt darba pieredzi vai arī strādāt 
brīvprātīgo darbu.

Latvijā izmantojuši ap 100 000 cilvēku
Ja Eiropā “Erasmus+” programma atzīmē 

30 gadu jubileju, tad Latvijā šogad atzīmējam tās 
pilngadību. Izaugusi vesela “Erasmus+” paaudze, 
ko veido cilvēki, kas programmā smēlušies daudz-
veidīgas zināšanas, attīstījuši inovatīvas prasmes 
un guvuši starptautisku pieredzi.

No 1998. gada programmas “Erasmus” iespē-
jas Latvijā izmantojuši ap 100 000 cilvēku. Ja visi 
“erasmusieši” dzīvotu vienuviet, programmā iesais-
tīto studentu, skolēnu, skolotāju, pasniedzēju un 
dažādu nozaru profesionāļu veidotā pilsēta būtu 
otrā lielākā Latvijā. 

Virkne jubilejas pasākumu
Atzīmējot “Erasmus+” 30. gadadienu, šogad 

visā Latvijā notiek virkne pasākumu. Piemēram, 
7.  februārī ES mājā notika diskusija ““Erasmus+” 
atdeve Latvijā: cilvēki, sasniegumi, ieguldījumi”, 
kurā pulcējās programmas īstenotāji, sadarbības 
partneri un jubilejas vēstneši, kas gatavi par pro-
grammas plašajām iespējām gada garumā stāstīt 
arī citiem. 

Izmanto šīs iespējas arī Tu un seko “Erasmus+” 
30 gadu jubilejas jaunumiem mājaslapā www.eras-
musplus.lv un sociālajos tīklos Facebook.com/Eras-
musPlusLV un Twitter @ErasmusPlusLV. 

"ERASMUS+" ŠOGAD SVIN 
30 GADU JUBILEJU
Šogad visā Eiropā tiek atzīmēta Renesanses laika domātāja Roterdamas Erasma vārdā 
nosauktās programmas 30 gadu jubileja. Eirobarometra aptaujās cilvēki visā Eiropā to 
bieži min kā pozitīvāko, ko devusi Eiropas Savienība (ES). 
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No “Erasmus” līdz “Erasmus+” - stāsts 30 
gadu garumā. Jaunieši iemūžina sevi Erasmus 
30. gadadienas fotogrāfijās izstādē “Skola 2017”.
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“Erasmus+” 30. gadadienas vēstneši. Popularizējot programmā iegūto pieredzi, šogad par Erasmus 
ir gatavi stāstīt vairāk nekā 10 programmas vēstneši, kuru vidū - Aleksandrs Morozovs (no kreisās), Laura 
Reisele, Anna Gerasimova, Kristīne Žilde-Krēvica, Dāvis Valdnieks, Nataļja Gudakovska, Arvīds Barševskis, 
Jana Janaite, Artūrs Bukonts, Tatjana Gvozdeva, Artis Sīmanis un Ginta Salmiņa.
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"ERASMUS+" 30. GADADIENAS VĒSTNEŠI
KRISTĪNE ŽILDE - KRĒVICA
TV3 ziņu reportiere
Kristīne ar "Erasmus+" programmas atbalstu pusgadu studējusi 

Maltā.
K.Žildes-Krēvicas ikdiena paiet TV3 ziņās, kur ik vakaru viņa veido 

sižetus par Latvijā un pasaulē aktuālo. Viņa atzīst, ka pēdējā laika 
darbs kļuvis jo īpaši izaicinošs, pasaulei mainoties un cilvēkiem sākot 
apšaubīt līdzšinējās vērtības. Aizvadītajā gadā svarīgākās klātienes 
reportāžas - Brexit referendums un ASV prezidenta vēlēšanas.

K.Žilde-Krevica veido arī TV dokumentālas filmas, no kurām pa-
šai veiksmīgākās šķiet “Pirmā persona. Donalds Tramps”, “Karalistes 
izvēle”, “Zolitūdes gads” un arī “Latvijas Faili. Streičs”, kas tika pat 
nominēta Lielā Kristapa balvai.

“Diez vai būtu sasniegusi visu tik īsā laikā, ja ne dalība Erasmus 
programmā. No Maltas atgriezos 2009. gadā - laikā, kad Latviju pār-
ņēma visdziļākās krīzes sekas, cilvēki zaudēja darbu, visapkārt valdīja 
nolemtība un vienaudži runāja par braukšanu prom no Latvijas. Man 
nebija, ko zaudēt, un aiz muguras bija pusgads pilnīgi citā vidē, ar 
jauniem draugiem no visas pasaules. Biju pārņemta ar sajūtu, ka viss 
ir iespējams. Tajā vasarā saliku savu CV un motivācijas vēstuli mapītē 
un pieklauvēju pie TV3 durvīm. Pēc dažām nedēļām jau veidoju pirmo 
sižetu. No tās dienas šovasar apritēs astoņi gadi.”
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JANA JANAITE
“Erasmus+” projektu koordinatore nodibinājumā “Baltijas Re-

ģionālais fonds”, kā arī pašlaik studē Starptautiskās komunikāci-
jas biznesa augstskolā “Turība”. 

Šobrīd jau pagājuši gandrīz pieci gadi, kopš viņa kā dalībnieks sāka 
piedalīties dažādos programmas “Erasmus+” projektos. Arī pašlaik, 
kad tiek izdots žurnāls “Jaunatne” Jana devusies nākamajā projektā – 
uz vienu studiju semestri viņa izmanto “Erasmus+” studiju apmaiņas 
iespējas. Pēdējos divus gadus ir arī dažādu starptautisko projektu koor-
dinatore “Baltijas Reģionālajā fondā”. 

“”Erasmus+” ļauj  mācīties, attīstīties, iesaistīties Eiropai un jau-
niešiem svarīgos jautājumos un sniegt savu ieguldījumu, bet lielākais personīgais ieguvums ir iespēja 
nodarboties ar to, kas aizrauj, un tajā pašā laikā visiem iegūstot “pievienoto vērtību”.”

ARVĪDS BARŠEVSKIS
Daugavpils Universitātes rektors, Latvijas rektoru padomes 

priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, biolo-
ģijas profesors

Savā zinātniskajā karjerā ir atklājis un aprakstījis vairāk nekā 60 
zinātnei jaunas, līdz šim nepazīstamas vaboļu sugas, publicējis vairāk 
nekā 200 zinātniskos rakstus. Aktīvi attīsta sadarbību zinātnes, aug-
stākās izglītības un kultūras jomās ar Eiropas un Āzijas valstīm, par ko 
apbalvots ar Polijas Nopelnu ordeni, Francijas Akadēmiskā Palmas zara 
ordeni, Krievijas Draudzības ordeni un Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni. 
Par nopelniem zinātnes attīstībā ir saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Lielo medaļu, Heinricha Skujas balvu un Cicerona balvu. Darbojas “Erasmus+” programmas projektu vēr-
tēšanas komisijā. Pats regulāri ir piedalījies programmas “Erasmus” mobilitātēs Eiropā, kur ir gan lasījis 
lekcijas, vadījis lauku prakses nodarbības, gan arī piedalījies administratīvo darbinieku pieredzes apmaiņas 
mobilitātē.

““Erasmus”- tās ir durvis uz pasauli, kuras droši ir jāver ikvienam augstskolā strādājošam un studējošam. 
Pasaulē ir daudz jauna un interesanta. Nebaidies dalīties savā pieredzē un pasaule padalīsies ar tevi.”

ARTŪRS BUKONTS
Meža nozares darba devēju organizāciju izpilddirektors
Virkne meža nozares uzņēmēju novērtējuši Artura Bukonta profesio-

nalitāti, uzticot pārstāvēt viņu intereses Latvijas Neatkarīgo mežizstrā-
dātāju asociācijā, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju 
asociācijā, ka arī asociācijā “Latvijas Koks”.

Ar “Erasmus” programmu pirmo reizi saskāries, studējot Rīgas 
Valsts tehnikumā par kokapstrādes tehniķi, kad trīs nedēļas dzīvojis, 
mācījies un praktizējies Turcijas vidienē. Tālāka saskare ar šo pro-
grammu bijusi profesionālās darbības ietvaros - kā nozares eksperts 
piedalījies vairākās Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētās 

aktivitātēs saistībā ar profesionālās izglītības jautājumiem.
““Erasmus+” programma ir nozīmīgs instruments visu līmeņu profesionālajā izglītībā. Skolām tā ir iespēja 

sākotnēji ieintriģēt un piesaistīt audzēkņus, savukārt jaunajiem profesionāļiem tā ir lieliska iespēja ne tikai 
iepazīt citu valstu pieredzi konkrētajā nozarē un profesijā, bet arī caur šo pieredzi citām acīm paskatīties uz 
notiekošo pašu mājās.” 
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Programmas galvenais mērķis bija veicināt eko-
nomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp 
Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, kā arī veicināt Latvijā eko-
nomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp di-
namiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem 
perifērajiem reģioniem.

Programmas ietvaros tika renovēti 26 multifunk-
cionālie jaunatnes iniciatīvu centri (sākotnēji plānoto 
17 jauniešu centru vietā), tādējādi nodrošinot jau-
niešiem skaistas, renovētas telpas ar nepiecieša-
mo inventāru, kur pavadīt savu brīvo laiku, satikt 
vienaudžus, attīstīt savas kompetences, talantus un 
apgūt jaunas zināšanas. 2016. gada nogalē paš-
valdības saņēma papildu finansējumu inventāra 
iegādei renovētajiem centriem. 

Lai sniegtu arī saturisko atbalstu jaunatnes dar-
ba attīstībai, tika organizētas vairāk nekā 180 ap-
mācību jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā 
arī reģionālas un starptautiskas konferences, re-
ģionālie un nacionālie forumi. Tika izstrādāti 15 me-
todiskie materiāli, kuri ir tapuši visdažādākajos 
formātos: rokasgrāmatas, video filmiņas, interak-
tīvi materiāli, audio grāmata; izstrādāti arī mācību 
materiāli Braila rakstā. 

Programmas ietvaros tika veikts pētījums par 
sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabied-
rību. Pētījums izceļ aizvien pieaugošu jauniešu 
izpratni par neformālo izglītību un tās sniegtajiem 
ieguvumiem. Jaunieši ir pozitīvi noskaņoti: lielākā 
daļa uzskata, ka viņu apmeklētais jauniešu centrs 
ir aktīvs un radošs, tajā var saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, ir pārliecināti, ka centrs pilnveido un palīdz 

6 GADU LAIKĀ LATVIJAS 
MAZATTĪSTĪTAJOS REĢIONOS 
IEGULDĪTI 4,4 MILJONI EIRO
DITA USĀRE
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
No 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. martam Latvijā tika īstenota Latvijas–Šveices 
sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstī-
tos reģionos”, kas sniedza būtisku ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā. Programmas 
kopējais finansējums bija 4,4 miljoni eiro, tajā skaitā, gan Šveices Konfederācijas fi-
nansējums, gan Latvijas Republikas līdzfinansējums.

“ Mums ir daži piemēri, kad jaunieši centru 
ietekmē aizrāvušies ar kādu tēmu, kas vēlāk 

pāraug profesionālā darbībā. [Pētījums]

“ Valstiski nav iespējas izvērst 
apmācību tēmas tik plaši. Šī programma 

bija ļoti laba iespēja. [Pētījums]

Arī programmas ietvaros organizētajām apmācī-
bām ir pozitīva ietekme: tās ir veicinājušas jauniešu 
spējas formulēt un pārstāvēt savu viedokli, prasmi 
pieņemt atšķirīgus viedokļus, komunicēt, strādāt ko-
mandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību. Tāpat arī 
jaunatnes darbiniekiem ir ļoti būtiska kopīga satikša-
nās ar saviem kolēģiem, pieredzes apmaiņa, jaunu 
kontaktu gūšana. Jaunatnes darbiniekiem apmācī-
bas ir viena no visbiežāk izmantotajām iespē jām pa-
augstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
vēlas pateikties visiem, kuri šo gadu laikā ir pieda-
lījušies Latvijas–Šveices sadarbības programmas 
realizēšanā visā Latvijā!

Latvijas–Šveices sadarbības programmu “At-
balsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai maz-
attīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzek-
ļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. 
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Šoreiz uzrunājām Siguldas, Viļānu un Ozolnie-
ku novada pašvaldības ar lūgumu dalīties pieredzē 
mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu 
programmu izstrādē (IPP), jauniešiem piedāvāto 
atbalsta pasākumu izvēlē un sadarbības veidošanā 
ar jauniešiem. 

Praktiskās iemaņas turpmākām dzīves 
gaitām 

Viļānu novada pašvaldība dalību projektā “PRO-
TI un DARI!” uzsāka 2016. gada jūlijā un līdz 2017. 
gada sākumam atbalsts sniegts jau 11 mērķa gru-
pas jauniešiem, kas ir gandrīz puse no plānotā ie-
saistāmo mērķa grupas jauniešu skaita.  

Mērķa grupas jauniešu uzrunāšana un iesaiste 
projektā pašvaldībā notiek ļoti aktīvi. Pašvaldības 
Programmas vadītāja Ilga Morozova stāsta, ka 
jaunieši ne tikai paši ir ieinteresēti iesaistīties pro-
jektā, bet viņi dalās ar savu pieredzi projektā arī 

draugu lokā, tādā veidā piesaistot projektam arvien 
jaunus jauniešus.  

 Runājot par jauniešiem paredzētās IPP izstrā-
di, Ilga norāda, ka jau veicot pamata vai padziļināto 
profilēšanu, viņa cenšas sagatavot IPP melnrakstu, 
lai tad, kad profilēšana būtu pabeigta, būtu skaidrs, 
kādas aktivitātes jauniešiem var piedāvāt. IPP iz-
strāde notiek ciešā sadarbībā ar mērķa grupas jau-
nieša mentoru, kas atbalsta jaunieti programmas 
īstenošanas laikā. Ir gadījumi, kad uzsākot īstenot 
IPP un kopīgi ar jauniešiem piedaloties atbalsta 
pasākumu īstenošanā, kļūst skaidrs, ka jaunieša 
programmā jāiekļauj arī citi pasākumi, kas sākumā 
nebija plānoti, tomēr tā nav problēma, jo program-
mu ir iespējams grozīt.      

Viļānu novada pašvaldība mērķa grupas jaunie-
šiem piedāvā tādus atbalsta pasākumus kā karjeras 
konsultācijas un konsultācijas Sociālajā dienestā, 
darba tirgus izpēti, mentora individuālu atbalstu 
dažādās situācijās, kā arī jaunu prasmju apgūša-
nu, tomēr pieprasītākās aktivitātes jauniešu vidū ir 
dažādu kursu apmeklēšana, kas dod iespēju pēc 
dalības projektā uzsākt darba gaitas. 

Jaunieši labprāt piedalās arī brīvprātīgajā darbā, 
kas sekmē viņu atgriešanos darba tirgū.  Ļoti po-
zitīvi ir tas, ka jaunieši, piedaloties projektā, labāk 
izzina sava novada resursus, ko varēs izmantot arī 
pēc dalības projektā. Tomēr starp lielākajiem ie-
guvumiem Ilga min to, ka jaunieši, īstenojot viņiem 

PRAKTISKĀS IEMAŅAS, INDIVIDUĀLS 
ATBALSTS UN RADOŠĀ IKDIENA 
ALISE DEVJATAJEVA
JSPA Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Arvien vairāk Latvijas pašvaldību iesaistās Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un 
DARI!” īstenošanā. Kopējais pašvaldību skaits, kas jau parakstījuši Sadarbības līgumu 
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu, ir 75. 
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paredzētos atbalsta pasākumus, arvien vairāk sāk 
izprast izglītības nozīmi savā dzīvē un pēc dalības 
projektā vairāki plāno atsākt mācības.    

Starp projektā iesaistītajiem mērķa grupas jau-
niešiem ir vairāki, kuri jau ir pabeiguši īstenot savas 
programmas. Lūdzot dalīties kādā no iedvesmojo-
šiem jauniešu stāstiem, Ilga atceras jaunieti Jevgē-
niju, kurš, piedaloties projektā, ir apguvis vairākus 
ar mežsaimniecību saistītus kursus, lai pēc dalības 
projektā varētu uzsākt darba gaitas, tomēr vēl brīdī, 
kad jaunietis piedalījās projektā, viņu uzrunāja So-
ciālais dienests un piedāvāja jaunietim darbu.

Pats Jevgēnijs stāsta: “Projektā iesaistījos 
vienu mēnesi, jo no sākuma šaubījos, vai man šis 
projekts ir nepieciešams. Patiecoties dalībai pro-
jektā, apguvu dažādus kursus un ieguvu vairākas 
apliecības, kuru trūkums man neļāva pieteikties 
darba piedāvājumiem. Tagad esmu pieņemts darbā 
pašvaldībā par asistentu invalīdam. Tas man bija ne-
gaidīts darba piedāvājums no pašvaldības. Vēl esmu 
arī iestājies Viļānu vidusskolas neklātienes 9. klasē.”

Jautājot Ilgai, kāda, viņasprāt, ir panākumu at-
slēga veiksmīgai sadarbībai ar mērķa grupas jaunie-
šiem, viņa norāda – svarīgākais ir jauniešus uzklau-
sīt, jo tikai tad viņi atveras un ir gatavi sadarbībai.  

Individuāls atbalsts katram jaunietim
Ozolnieku novada pašvaldība projekta īstenoša-

nu uzsāka vienlaicīgi ar Viļānu novada pašvaldību 
un līdz šim brīdim projektā iesaistīti pieci mērķa 
grupas jaunieši, savukārt līdz projekta beigām 
2018. gadā pašvaldība atbalstu plāno sniegt kopu-
mā 37 mērķa grupas jauniešiem.

Pašvaldības programmas vadītāja Santa Tu-
herma norāda, ka programmu viņa cenšas izstrā-
dāt uzreiz pēc profilēšanas, pievēršot pastiprinātu 
uzmanību paša jaunieša un viņa mentora viedok-
lim. Ļoti pozitīvi ir tas, ka mentori viņiem uzticētos 
jauniešus bieži vien pazīst jau pirms šie jaunieši ir 
iesaistīti projektā, tādā veidā mentori var labāk iz-
vērtēt jauniešiem piedāvātās iespējas. Pēc Santas 
novērojumiem, sadarbību ar jauniešiem jāuzsāk 
lēnām, jo tie jaunieši, kas tiek iesaistīti projektā, 
pārsvarā nepiekopj aktīvu dzīvesveidu un pārāk 
intensīvas programmas gadījumā viņi var izrādīt 
pretestību un atteikties no dalības. 

Arī Ozolnieku novada pašvaldībā jaunieši projek-
ta ietvaros iesaistās karjeras konsultācijās, sporta 
nodarbībās, brīvprātīgajā darbā, jauniešu centru 
organizētajos pasākumos. Viens no vērtīgākajiem 
ieguvumiem, ko jaunieši saņem, piedaloties projek-
tā, ir iespēja apmeklēt speciālistu, īpaši psihologa, 
konsultācijas. Santa stāsta, ka bijuši gadījumi, kad 
jaunieši sākumā vēl šaubījās, vai viņi vēlas apmek-
lēt psihologu, tomēr jau pēc pirmās tikšanās jaunie-
šu domas mainās. Vairāki jaunieši arī pēc dalības 
projektā labprāt piedalītos psihologa konsultācijās.  

Daloties savā pieredzē darbā ar jauniešiem, San-
ta stāsta, ka ar katru jaunieti sadarbība ir ļoti indivi-
duāla. Gadījumos, kad paši jaunieši ir motivēti kaut 
ko mainīt savā dzīvē un viņiem ir nepieciešams tikai 
neliels atbalsts un iedrošināšana, tad arī sadarbība 
ir vieglāka. Bet gadījumos, kad projektā nonāk jau-
nietis, kas vēl pats nav gatavs kaut ko savā ikdienā 
mainīt, sadarbība norit smagāk. Tad sākas mentora 
izaicinošais darbs izvilkt jaunieti no savas ikdienas 
rutīnas un likt noticēt paša spēkiem. Tāpēc lielākais 
gandarījums programmu vadītājai un mentoram ir 
sajūta, kad jaunieša acīs var saskatīt dzirksteli, kad 
kļūst skaidrs, ka jaunietis tev ir noticējis un sākt tev 
uzticēties, un ka viņam vairs nav vienalga, kas ar 
viņu notiek. Tajā brīdī ir sācies jaunieša personības 
izaugsmes process. Santa norāda, ka ikviens pa-
sākums, kurā jaunietis piedalās, izkāpjot no savas 
komforta zonas, ir solis uz priekšu. 

Savukārt, runājot par jauniešiem, kuri beigu-
ši dalību projektā, Santa vēlas padalīties ar divu 
jauniešu stāstiem. Viņu IPP īstenošana aizsākās 
2016. gada augustā un septembrī. Pašlaik viņi pro-
jektu veiksmīgi noslēguši un starp citiem sasniegu-
miem var atzīmēt to, ka tieši šie abi jaunieši gada 
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beigās tika nominēti par aktīvākajiem jauniešiem 
Ozolnieku novada pašvaldībā. 

Abi jaunieši aktīvi piedalījās Ozolnieku, Garozas 
un Ānes jauniešu centru organizētajos pasākumos 
un ar lielu interesi īstenoja arī citas tieši viņiem 
paredzētās aktivitātes. Ļoti apsveicami ir tas, ka, 
beidzot dalību projektā, jaunieši neplāno apstāties 
pie sasniegtā. Viņi turpina aktīvu līdzdalību Ozolnie-
ku novada sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī plāno 
uzsākt mācību gaitas iepriekš izvēlētajā profesijā.

Viens no jauniešiem Rūdolfs dalās pieredzē: 
„Esmu ļoti priecīgs par man doto iespēju. Visas ak-
tivitātes, ko man piedāvāja projekta laikā, bija pār-
domātas un man pilnībā piemērotas, bija interesanti. 
Pašā sākumā nebiju sajūsmā par domu, ka būs jāiet 
pie psihologa, tomēr manas domas mainījās jau pēc 
pirmās apmeklējuma reizes. Sajūta, ka kāds par tevi 
interesējas un rūpējas, ir nepierasta, bet ļoti patīka-
ma. Arī ar programmas vadītāju un mentoru projekta 
laikā ir izveidojusies lieliska sadarbība, sazvanāmies 
arī tagad - pēc projekta. Dalība šajā projektā deva 
man spēcīgu grūdienu, pozitīvā ziņā - esmu apņē-
mības pilns palēnām, maziem solīšiem iet tikai uz 
priekšu, izglītoties un iegūt arī profesiju, lai varētu 
veiksmīgāk atrast darbu.”

Pēc dalības projektā Rūdolfs ir uzsācis autoat-
slēdznieka profesijas iegūšanu.  

Radošā ikdiena un kritiskā domāšana
Siguldas novada pašvaldība iesaistījās projektā 

2016. gada decembrī, tomēr līdz šim brīdim projek-
tā iesaistīti jau septiņi mērķa grupas jaunieši. 

Vaicājot, kā Siguldas novada pašvaldībā norit 
jauniešu IPP izstrāde, pašvaldības programmas 
vadītāja Ilze Vilciņa stāsta, ka sākumā notiek ie-
pazīšanās ar jaunieti. Veicot profilēšanu, tiek gūts 
priekšstats par jaunieša vēlmēm, interesēm, pras-
mēm, kas arī kalpo par pamatu programmas izvei-

dei. Paši jaunieši arī iesaistās programmas izstrā-
dē un līdzīgi kā citās pašvaldībās kopā ar saviem 
mentoriem izvērtē viņiem piedāvātās aktivitātes. 
Arī Ilzes novērojumi darbā ar jauniešiem projektā 
norāda uz to, ka veiksmīgas sadarbības veidošanas 
pamats ir spēt izvērtēt katram jaunietim paredzētās 
programmas intensitāti. Praksē, ja pirmajā mēnesī 
jaunietis var būt pozitīvi noskaņots un gatavs darbo-
ties, tad, sākoties otrajam mēnesim, var sākt zust 
motivācija un var rasties arī nelielas saskarsmes 
problēmas. Tāpēc svarīgi spēt noturēt jaunieša uz-
manību, kā arī atrast iespēju izrunāt un paskaidrot 
tos ieguvumus, ko jaunietis saņem, piedaloties pro-
jektā. Vienlaikus Ilze norāda, ka ir būtiski pārrunāt 
padarīto un kopā ar jaunieti izvērtēt piedzīvoto. Ir 
svarīgi radīt patiesu interesi par pārmaiņām.

Siguldas novada pašvaldībā projektā iesaistī-
tajiem jauniešiem ir iespēja piedalīties jau iepriekš 
minētajos atbalsta pasākumos, tomēr papildus tām 
programmu vadītāji un mentori cenšas piedāvāt 
jauniešiem arī tādas aktivitātes, kas padarītu jau-
niešu ikdienu un dalību projektā vēl interesantāku. 
Starp šādiem pasākumiem var minēt darba inter-
viju simulācijas spēles un dažādu dzīves situāciju 
izspēli, kā arī, piemēram, aktivitāti radošā pēcpus-
diena “Sakārto savu kabatu”, kurā ar noderīgiem 
ieteikumiem un pieredzes stāstiem tiek plānoti savi 
ienākumi. Viens no jauniešu ieguvumiem, piedalo-
ties projektā, ir iespēja apgūt jaunas prasmes vai 
nostiprināt esošās, īpaši piedaloties dažāda veida 
kursos, jo bieži vien jaunieši paši to nevar atļauties 
finansiāli. Vienlaikus Ilze norāda, ka ļoti vērtīgi ir 
dot iespēju mērķa grupas jauniešiem iesaistīties arī 
brīvprātīgā darba aktivitātēs, jo tādā veidā jaunieši 
ne tikai mācās uzņemties atbildību par pasākumu 
organizēšanu, bet arī attīsta sevī strukturēto un kri-
tisko domāšanu. 

Vērtējot sadarbību ar jauniešiem, Ilze atzīmē, 
ka tā ir izveidojusies veiksmīga un kopumā jaunieši 
ir apmierināti ar īstenotajām aktivitātēm projekta 
ietvaros. 

Aicinām jauniešus, kuri atbilst projekta kritēri-
jiem un vēlētos veicināt pozitīvas pārmaiņas savā 
dzīvē, vērsties savā pašvaldībā, lai uzzinātu par ie-
spēju piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, kā arī 
nodot šo ziņu pārējiem jauniešiem, kurus var aicināt 
dalībai projektā. 
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4 apmācību veidi
JSPA nodrošina četras dažāda veida apmācības. 

1. Nacionālās apmācības, kuras notiek Latvijā.
2. Starptautiskās apmācības, kuras notiek Latvijā. 

Darba valoda – pārsvarā angļu, bet ir iespēja 
nodrošināt tulkošanu. 

3. Starptautiskās apmācības, kuras notiek kādā 
citā valstī un kurās piedalās dalībnieki no Lat-
vijas. Darba valoda – pārsvarā angļu. 

4. Ilgtermiņa projekti.

Kā kļūt par apmācību dalībnieku?
Par visām apmācībām, kurām tiek meklēti 

dalībnieki, informācija tiek publicēta aģentūras tī-
mekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. Atverot sadaļu 
“Apmācības”, vienmēr būsi lietas kursā, kurām ap-
mācībām vēl var pieteikties un kurām pieteikšanās 
jau noslēgusies. Katru gadu aģentūra var nodro-
šināt noteiktu skaitu jaunatnes darbinieku, kuriem 
praktiski bez maksas (līdzfinansējums 28,46 eiro 
apmērā) ir iespēja paaugstināt savas zināšanas par 
kādu no izvēlētajām tēmām starptautiskajās apmā-
cībās. Piemēram, 2016. gadā JSPA uz starptautis-
kām apmācībām citās valstīs nosūtīja 116 speciā-
listus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem. 

Piesakoties apmācībām, svarīgi zināt, ka aģentūrai 
ir iespēja nosūtīt dalībniekus uz tām starptautiskajām 
apmācībām, kuras ir publicētas aģentūras tīmekļa 
vietnē. Tas nozīmē, ja esi atradis informāciju par ap-
mācībām SALTO tīmekļa vietnē (salto-youth.net), bet 
tās nav izsludinātas aģentūras tīmekļa vietnē (sadaļā 
“Apmācības”), tevis noskatītajām apmācībām diemžēl 
nav piešķirtas vietas dalībniekiem no Latvijas. 

Lai kļūtu par starptautisko apmācību dalībnieku, 

iesakām rūpīgi pārdomāt savu motivāciju dalībai, 
kā arī to detalizēti aprakstīt apmācību pieteikumā. 
Iespējams, tieši tas būs tavs trumpis, lai uzvarētu 
konkursā, kurš reizēm ir 1 dalībnieks no 50. 

Aģentūras organizēto un izsludināto apmācību 
mērķa grupa lielākoties ir jaunatnes lietu speciālisti 
un ikviens, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem. Rei-
zēm apmācībām var pieteikties arī jauniešu līderi.

Ņemot vērā, ka aģentūra ir arī Eurodesk in-
formācijas tīklā, tad regulāri tiek rīkoti informatīvi 
semināri arī par jauniešu iespējām Eiropā. Šo se-
mināru mērķa grupa – jaunieši vecumā no 13 līdz 
30 gadiem. Lai pieteiktos šiem semināriem, infor-
māciju arī meklē aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā 
“Apmācības”. 

Kādi ir ieguvumi?
Protams, piedaloties apmācībās – vienalga, vai 

izvēlies nacionālas, vai starptautiskas – uzzināsi 
kaut ko jaunu, kas noderēs turpmākajā darba pro-
cesā. Iegūsi jaunus sadarbības partnerus, ar ku-
riem  kopīgi īstenot idejas programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” ietvaros!

Ievēro! Pēc dalības starptautiskās apmācībās, 
JSPA sagaida, ka ar iegūtajām zināšanām padalī-
sies arī ar saviem kolēģiem, kā arī izmantosi iegū-
tās zināšanas savā turpmākajā darbā. Pēc apmācī-
bām tev būs jāpārrunā apmācībās iegūtais ar 
projektu koordinatori, kopā jāsaplāno rezultātu iz-
platīšanas aktivitātes, jānodrošina medijos vismaz 
viena publikācija, kā arī sešu nedēļu laikā pēc ap-
mācībām jānoorganizē rezultātu izplatīšanas aktivi-
tāte, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto 
mērķa grupu (vismaz 15 personas).  

VĒLIES PIEDALĪTIES JSPA ORGANIZĒTAJĀS 
VAI IZSLUDINĀTAJĀS APMĀCĪBĀS?
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
“Uzlabot iesniegto “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu kvalitāti, palieli-
nāt pašvaldību iesaisti dažādās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) 
administrētajās programmās, kā arī palielināt to projektu skaitu, kuros nodrošināta 
sociālā iekļaušana, un panākt neformālās izglītības atzīšanu – šīs ir četras galve-
nās aģentūras izvirzītās prioritātes 2017. gadam, plānojot un īstenojot nacionālās un 
starptautiskās apmācības,” atklāj Vladislava Šķēle, JSPA Starptautiskās sadarbības un 
atbalsta daļas vadītāja. 
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Mūsu galvenais Eiropas Brīvprātīgā darba uzde-
vums bija izveidot Jauniešu ideju laboratoriju Talsos. 
Nevienam no mums nebija iepriekšējas pieredzes 
labdarībā un darbā ar jauniešiem, bet šo projektu 
mēs saskatījām kā iespēju attīstīt mūsu prasmes. 
Paldies mūsu komandai un Valmieras Jauniešu ide-
ju laboratorijai, kas mūs konsultēja. Tas mums ļāva 
pašiem ātri izveidot plānu un ar pirmo Ideju pikniku 
Talsos dibināt Jauniešu ideju laboratoriju. Tas ir ilg-
termiņa projekts, kurā paši jaunieši rada dažādas 
labdarības aktivitātes ar mērķi piesaistīt ziedoju-
mus. No citiem līdzīgiem projektiem šis atšķiras ar 
to, ka pēc tam jaunieši izsludina projektu konkursu, 
kurā var pieteikties viņu vienaudži, un paši jaunieši 
izvēlas, kurām projektu idejām piešķirt pašu savāk-
to, saziedoto naudu.

Mūsu projekta laikā tika saziedoti 300 eiro, ar 
ko atbalstījām 3 jauniešu projektus. 

Ar ko sākt?
Sākumā mūsu galvenās rūpes bija, kur atrast 

vietējos brīvprātīgos, kas pievienotos mūsu Jaunie-
šu ideju laboratorijai, jo mēs esam ārzemnieki, ku-
riem nav daudz kontaktu vietējā sabiedrībā. Tādēļ 
domājām, ka tas būs sarežģīti, bet patiesībā bijām 
pārsteigti par vietējo jauniešu entuziasmu. Mazāk 
kā mēnesi pēc mūsu Jauniešu ideju laboratorijas 
dibināšanas, mums bija divpadsmit brīvprātīgie, un 
mums izdevās organizēt mūsu pirmo līdzekļu vāk-
šanas pasākumu – Labdarības foto stūrīti Talsu ral-
lija laikā. Vēlāk vasarā rīkojām četrus kino vakarus, 
un, ja sākumā šķita, ka lielākais izaicinājums būs 

MĒS PIERĀDĪJĀM, KA LABDARĪBA 
VAR VIENOT EIROPU
SANITA LIEPIŅA
Talsu novada fonda sabiedrisko attiecību speciāliste
Kad pirms gada mēs pirmo reizi ieradāmies Latvijā, nebijām pārliecināti, kas mūs šeit 
gaida. Vai mūsu misija būs sarežģīta un aizraujoša? Kā iedzīvosimies valstī, kur nezi-
nām ne valodu, ne arī kultūru? Jo mēs abi – Mathieu Chazel un Tahsin Özer - nākam 
no Vidusjūras valstīm, kur dzīves veids ir citādāks nekā Latvijā.

“ Visgrūtākā cīņa bija ar lietu, 
kas pārsteidza dienā, kad plānojām 

mūsu brīvdabas kino.
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Ko darījām Talsu novada fondā?
Arī ikdienas darbā Talsu novada fondā centā-

mies palīdzēt sociālo kampaņu un labdarības pa-
sākumu organizēšanā. Bērniem Talsu novada krīžu 
centrā un Strazdes bērnu namā mācījām veidot 
animācijas filmiņas stop-motion tehnikā. Uzlabojām 
organizācijas vizuālo tēlu, izmantojot savas fotogra-
fēšanas un digitālās prasmes. Talsu novada skolās 
stāstījām par Jauniešu ideju laboratoriju un iein-
teresējām arī citus jauniešus Eiropas Brīvprātīgajā 
darbā. 

Katrs pasākums, ko organizējām, bija iespēja 
iepa zīties ar jauniem cilvēkiem. Mēs ļoti lepojamies, 
ka esam saistīti ar to neticamo darbu, ko dara Talsu 
novada fonds, lai uzlabotu dzīvi Talsos. Redzējām re-
zultātus tieši mūsu veiktajiem darbiem un projektiem. 
Patiešām žēl, ka nevaram jums parādīt, piemēram, 
prieku bērnu acīs, kad viņi paši varēja veidot savas 
animācijas filmiņas. Tas, ka viņu milimetru pa mili-
metram pacietīgi pārvietotās plastilīna figūriņas re-
zultātā kustas filmiņā, viņiem šķita maģiski. Mums, 
savukārt, tas deva gandarījumu par brīvprātīgo dar-
bu. Tas palīdzēja izprast, cik svarīgi ir palīdzēt viens 
otram tāpat vien. Esam arī iepazinuši valsti un kultū-
ru, kas pirms ierašanās Latvijā mums bija pilnīgi sve-
ša. Mūsu pūles mācīties latviešu valodu attaisnojās, 
un mums bija vieglāk integrēties vietējā sabiedrībā. 
Varam teikt, ka mūsu EBD ļāva labāk saprast Eiropas 
Savienības moto “Vienoti dažādībā”, un parādīja vis-
pozitīvāko “Erasmus+” projektu pusi.

Mathieu Chazel no Francijas un Tahsin Özer no 
Turcijas savu Eiropas Brīvprātīgā darba aktivitāti 
Talsu novada fonda projektā “Labdarība vieno Eiro-
pu” veica no 2016. gada marta līdz 2017. gada 
februārim. 

pārtulkot savulaik slavenākās franču filmas latviski, 
tad beigās visgrūtākā cīņa bija ar lietu, kas pārstei-
dza dienā, kad plānojām mūsu brīvdabas kino. Bet 
brīvprātīgajiem nekas nav neiespējams, un kino 
baudījām, slēpjoties no lietus zem nojumes. 

Ko apguvām?
Strādājot ar Jauniešu ideju laboratorijas ko-

mandu, mums radās iespēja attīstīt mūsu radošās, 
organizatoriskās un līderu prasmes, bet mūsu gal-
venais lepnums ir, ka mēs atradām veidu, kā spēt 
sadarboties un izveidot uzticamas un draudzīgas 
attiecības ar citas tautības jauniešiem. 

Kaut arī mūsu galvenais uzdevums bija izveidot 
Jauniešu ideju laboratoriju Talsos, mēs veicām arī 
dažādas daudzveidīgas un izaicinošas aktivitātes, 
kas parādīja, uz ko esam spējīgi. Piemēram, orga-
nizējām bezmaksas franču un turku valodas, kā arī 
Ebru mākslas nodarbības. Pirmo reizi mūžā bijām 
kādam pasniedzēji. Izaicinājums bija liels, bet bijām 
atvērti, un citkārt noslēgtie talsenieki to novērtēja 
un mūs ļoti iemīlēja. Talsos mēs jutāmies kā otrajās 
mājās, un mūsu studenti un kolēģi mums bija kā 
otra ģimene. Lai justos vairāk kā latvieši, mēs iz-
vēlējāmies arī latviešu vārdus. Tādēļ Talsos Tahsin 
pazīst kā Ansi, bet Mathieu visi dēvē par Matīsu. 

[ 11 ]
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Uz sarunu esam aicinājuši Ievu Upesleju, kurai 
pirms 10 gadiem dzima ideja veidot biedrību “Pozi-
tīvā Doma” un kura pašlaik vada gan biedrību, gan 
ir jaunatnes lietu speciāliste Tukuma novadā, kuras 
pienākumos ietilpst plānot un pārraudzīt Tukuma 
novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, 

kurš izveidots pateicoties Latvijas-Šveices sadarbī-
bas programmai. 

Kā tavā dzīvē ienāca biedrība “Pozitīvā Doma”?
Pabeidzu universitāti un sāku dzīvot Tukumā. 

Darbs šeit manā specialitātē nebija. Pavisam nejau-
ši iesaistījos Tukuma nevalstisko organizāciju apvie-IN

TE
RV

IJA

“POZITĪVĀ DOMA” VIENO 
JAUNIEŠUS TUKUMĀ
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pērn biedrību “Pozitīvā Doma” nomi-
nējusi par aktīvāko jaunatnes biedrību, kura īstenojusi visvairāk “Eiropas Brīvprātī-
gā darba” (EBD) projektus programmās “Jaunatne” (2000.–2006.) “Jaunatne darbībā 
(2007.–2013.) un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (2014.–2020.). Kā nu ne, šo gadu laikā 
“Pozitīvā Doma” īstenojusi 4 EBD projektus, iesaistot plašu organizāciju tīklu, kurā tiek 
veikts brīvprātīgais darbs, uzņēmusi Tukumā 13 ārzemju brīvprātīgos, kā arī no Latvijas 
EBD nosūtījusi 11 brīvprātīgo. 

“ Cilvēki Tukuma novadā ieraudzīja, cik tā ir ļoti laba lieta – 
jauniešiem ar projektu starpniecību ceļot, iepazīt pasauli, ar neformālās 

izglītības starpniecību pilnveidot savas kompetences.
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nībā, kurā darbojās ASV Miera korpusa brīvprātīgie. 
Tas bija 1999. gads, kad brīvprātīgais darbs Latvijā 
bija liels jaunums. Mums šīs aktivitātes aizsākās 
slimnīcā. Meitene, kas īstenoja šo brīvprātīgo pro-
jektu, aizbrauca un kādam projektu vajadzēja pār-
ņemt. Piedāvāja to darīt man. Toreiz no projektu va-
dības un brīvprātīgā darba lietām neko nesapratu. 
Bet piekritu, taču viss iegāja citās sliedēs. Brīvprā-
tīgo darbu slimnīcā tā arī neiesāku, jo pārorientējos 
uz Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem. Atceros, 
mums pienāca fakss no Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras. Ar faksa starpniecību saņē-
mām uzaicinājumu piedalīties seminārā par Eiropas 

Brīvprātīgā darba projektiem. Tas bija pats sākums. 
Pēc semināra sākām īstenot Eiropas Brīvprātīgā 
darba projektus. “Pozitīvās Domas” vēl nebija, pat 
ideja par to vēl nebija. Sākotnēji arī pati darbojos 
brīvprātīgi, pēc tam mani pieņēma darbā Sociālās 
koordinācijas centrā par vecāko referenti darbā ar 
jauniešiem. Mēs sākām strādāt ar programmas 
“Jaunatne” projektiem. Cilvēki Tukuma novadā 
ieraudzīja, cik tā ir ļoti laba lieta – jauniešiem ar 
projektu starpniecību ceļot, iepazīt pasauli, ar ne-
formālās izglītības starpniecību pilnveidot savas 
kompetences. Eiropas Brīvprātīgajā darbā sūtījām 
dažādus jauniešus – gan riska grupas jauniešus, 
gan tos, kuriem bija kāda saslimšana vai invaliditā-
te. Tā jauniešiem bija vienreizēja iespēja!

Vēlāk sākās reorganizācijas un 2008. gadā So-
ciālās palīdzības koordinācijas centrā notika izmai-
ņas. Man piedāvāja darbu Tukuma pašvaldībā, bet 
tobrīd biju dilemmas priekšā. Jutu, ka gribu darīt 
kaut ko citu – gribēju turpināt aizsākto darbu ar jau-
niešiem. Tā arī radās ideja par biedrību. 

Kādēļ biedrībai tāds nosaukums?
Sākotnēji biedrībai nevarēju izdomāt nosauku-

mu. Uzdevu sev jautājumu – kādēļ vēlos radīt bied-
rību un turpināt darbu ar jauniešiem? Atbilde nāca 
uzreiz – gribēju turpināt tos pozitīvos darbus, kurus 
biju aizsākusi. Tā arī atnāca nosaukums “Pozitīvā 
Doma”. Jāpiebilst, ka tobrīd Latvijā vēl nebija po-
pulārs termins “pozitīvā domāšana”. Bijām vieni no 
pirmajiem, kas to aktualizēja biedrības nosaukumā. 
Mans mērķis, dibinot biedrību, bija turpināt iesākto 
darbu ar starptautiskajiem projektiem. Redzēju, cik 
ļoti lielu iespaidu tie atstāj uz jauniešiem.

Kā sākotnēji risinājāt telpu jautājumu? 
Zinām, ka daudzas jaunās biedrības saskaras 
tieši ar šo problēmu.

(Domā)… Patiesībā neatceros, ka mums tā 
būtu bijusi problēma. Tukumā ir ļoti aktīvs nevals-
tiskais sektors, biedrības darbojas visdažādākajās 
jomās – ir ģimeņu biedrības, pensionāru biedrības, 
slimību atbalsta biedrības… Tukuma novada paš-
valdība vienmēr ir bijusi ļoti atbalstoša NVO sek-
toram. 2010. gada nogalē pašvaldība biedrībām 
piešķīra NVO māju, kurā katrai biedrībai bija iespēja 
iegūt vietu darbam. Arī mums. Pašvaldība apmaksā 
telpas, tādējādi mums par telpu īri nav jāsatraucas. 
Varam visus resursus veltīt projektu rakstīšanā un 
īstenošanā. Pašvaldība mūs atbalsta arī ar projektu 
līdzfinansējumu.

Paralēli biedrības vadīšanai vienmēr esmu vēl 
kaut ko darījusi – vadījusi apmācības, pati iesais-
tījusies dažādos projektos. “Pozitīvajai Domai” ir 
bijuši aktīvāki un arī klusāki periodi, kad aktivitātes 
norit mazāk. 

Tāda nopietnāka atgriešanās pie starptautisko 
jauniešu projektu īstenošanas notika 2013. gada 
beigās, kad noslēdzās programma “Jaunatne dar-
bībā”. Atceros, ka kopā ar Kasparu Liepu (apmā-
cību vadītājs, uzņēmējs, Kvazi Pizza īpašnieks) at-
griezāmies no programmas noslēguma pasākuma, 
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“ Mans mērķis, dibinot biedrību, 
bija turpināt iesākto darbu ar 
starptautiskajiem projektiem.
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kurš notika Rīgā, un pārrunājām brīvprātīgā darba 
iespējas. Sapratām, ka Tukumā vajadzētu uzņemt 
Eiropas brīvprātīgos. Tā atkal atsākām darbu ar 
starptautiskajiem jaunatnes jomas projektiem. 

Vispirms brīvprātīgajiem piedāvājām darba pie-
redzi Sociālajā dienestā, ar kuru jau mums iepriekš 
bija uzsākta sadarbība brīvprātīgā darba jomā, un 
biedrībā. Pēc tam projektiem akreditējām arī bied-
rību “Ligzda” un Tūrisma informācijas centru. Par 
biedrību “Ligzda” izlēmām, jo tā ir organizācija, 
kura daudz strādā ar jauniešiem, kuri reģistrēju-
šies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Sapratām, ka 
jaunieši bezdarbnieki ļoti daudz ko iegūtu, ja biežāk 
satiktos ar EBD. Tā arī ir – viņi attīsta savas sveš-
valodas prasmes, savas kompetences, kuras veic 
kopā ar EBD jauniešiem. Mums jau bija pašu orga-
nizācijas pieredze – EBD projekts, kurā brīvprātīgā 
no Francijas strādāja kopā ar vietējo jaunieti, kas 
pie mums darbojās Nodarbinātības valsts aģentū-
ras brīvprātīgā darba programmas ietvaros.

Atbalstām arī kaimiņa novadu – Engures nova-
du, ar kuru mums ir noslēgts sadarbības līgums jau 
no 2015. gada. Esam atbalstījuši Smārdes pamat-
skolu, kas arī ir iesniegusi EBD akreditāciju un, ja 

viss izdosies, arī Engures novadā būs pirmais EBD 
brīvprātīgais.

Atskatoties uz “Pozitīvajā Domā” piedzīvoto, 
kas ir lielākais prieks un gandarījums?

 Vislielākais prieks ir tas, ka brīvprātīgo kustība 
patiešām strādā. Uzsākot darbu ar šiem projektiem, 
man bija vīzija – lai Tukumā vienlaicīgi būtu bariņš 
ar Eiropas brīvprātīgajiem… Tagad tā arī ir. Pašlaik 
Tukumā savu Eiropas brīvprātīgā aktivitāti veic seši 
jaunieši. Tas ir spēks. Un vietējā sabiedrība arī jau 
ir pieradusi un pieņem ārzemju jauniešus. Tukumā 
notiek daudz Eiropas brīvprātīgo rīkotu aktivitāšu, 
kuras ir iecienījuši vietējie iedzīvotāji. Piemēram, 
valodas apmācības, starpkultūru pieredzes ap-
maiņas, radošās nodarbības… Mums ir ļoti pa-
veicies arī ar mentoru tīklu, kuri strādā ar Eiropas 
brīvprātīgajiem. Mentoru tīklā darbojas cilvēki, kuri 
patiešām tic tam, ko dara. Viņiem veidojas ļoti labas 
attiecības ar ārzemju jauniešiem. 

Saki, kādreiz nav bijuši krīzes brīži, kad 
visam gribas pielikt punktu un pārtraukt 
darbu nevalstiskajā sektorā?

Protams, ka tādi brīži ir bijuši. Viens no tādiem 
brīžiem bija 2013. gada beigās, īsi pirms program-
mas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sākšanās. To-
brīd darbojos citos projektos un aktivitātēs un bija 
jautājums – turpināt šo visu, vai iet citā jomā. Bet 
nāca jaunas idejas un atgriezās sajūta, ka “Pozitī-
vās Domas” aktivitātes jāturpina. 

Kā jaunieši izmainās pēc dalības 
starptautiskajos projektos?

Uzreiz ļoti lielas izmaiņas nav redzamas, tomēr 
man ir milzīgs prieks, ka pēc dalības projektā jau-
nieši paši spēj novērtēt savus ieguvumus. Spēj 
izvērtēt iegūto pieredzi un atzīst, ka viss ir bijis tā 
vērts. Ir iegūti jauni draugi, iegūta starpkultūru pie-
redze. Atceros, vienā Jauniešu apmaiņas projektā, 
kurš notika Francijā, Latvijas jaunieši pirmo reizi sa-
tika bēgļu jauniešus. Pēc projekta viņi saprata, ka 
bēgļu jaunieši jau tādi paši jaunieši vien ir, tikai viņu 
dzīvēs nācies piedzīvot kara draudus vai reālu ka-
radarbību. Redzu, ka pēc dalības projektos, mūsu 
jauniešiem rodas motivācija darboties, aug pašapzi-
ņa. Jaunieši sāk skatīties perspektīvā – es varu, es 
spēju, es gribu, es varu darīt to, kas mani interesē. 

[ 14 ]
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Ar kādiem projektiem pašlaik strādājat?
Tukuma novadā īstenojam Eiropas Brīvprātīgā 

darba projektu. Plānojam vasarā īstenot īstermiņa 
projektu, kurā strādāsim gan ar junijorjauniešiem 
(vecumā no 10 līdz 12 gadiem), gan ar jauniešiem 
vecumā 13 +. Ar dažādu āra aktivitāšu starpniecī-
bu, piemēram, Stirnu buka skrējienu, dalību Jūras 
svētkos, Tukuma pilsētas svētkos, kurās piedalīsies 
arī Eiropas brīvprātīgie, stāstīsim vietējiem jaunie-
šiem par starptautiskajām iespējām. Projekta laikā 
plānojam arī velobraucienus uz pagastiem. Vēla-
mies, lai tas ir maksimāli sportisks un aktīvs, kā 
arī, lai tajā piedalās NEET jaunieši. Tāpat padomā 
ir attīstīt Eiropas Brīvprātīgo darbu arī pagastos, 
turpināt darbu ar mentoriem un organizēt viņiem 
apmācības. Tāpat kā līdz šim, arī šobrīd “Pozitīvās 
Domas” prioritāte ir darbs ar brīvprātīgajiem un ne-
formālā izglītība.

Izstāsti, kā tavs dzīves ceļš aizveda līdz 
multifunkcionālā jauniešu centra vadīšanai?

Iepriekšējā jaunatnes lietu speciāliste aizgāja 
strādāt uz citu darba vietu, tādējādi man piedā-
vāja šo darbu. “Pozitīvā Doma” ir vienīgā biedrība 
Tukuma novadā, kas darbojās ar starptautiskajiem 
projektiem un, galvenokārt, tie ir “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” jauniešu apmaiņas un EBD projekti. 
Sākot darbu jauniešu centrā, mans darbības lau-
ciņš paplašinājās, tie nav tikai starptautiskie pro-
jekti, bet arī jaunatnes lietas tepat novadā.. Pašlaik 
esmu Tukuma novada jaunatnes lietu speciāliste, 
un multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ir 
viens no instrumentiem, kā sasniegt izvirzītos mēr-
ķus. Vēlamies izveidot vienotu informācijas sistēmu, 
lai jaunieši visā novadā zina par savām iespējām. 
Strādājam pie tā, lai jauniešiem ir vēlme un interese 
īstenot savas iniciatīvas un saņem tam atbalstu.

Kas ir tavi nākamie mērķi un tas svarīgākais, 
ko vēlētos īstenot novadā?

Redzu, ka pašlaik Tukuma novadā jaunatnes 
darbs koncentrējas galvenokārt pilsētā. Vēlos izvei-
dot sadarbību visā Tukuma novadā. Tuvākā nākotnē 
ir ideja īstenot pirmo Stratēģisko Eiropas Brīvprātīgā 
darba projektu, ar kura starpniecību attīstīt jaunat-
nes darbu pagastos. 

Plašākai informācijai par biedrību “Pozitīvā Doma” 
https://www.facebook.com/PozitivaDoma/.  

Jaunieši, kuri savu EBD aktivitāti 
veikuši biedrības “Pozitīvā 
Doma” īstenotajos projektos
`` Dorothee Bandle no Vācijas, EBD aktivitāti īs-

tenoja “Pozitīvajā Domā” un Sociālajā dienestā 
Tukumā (2014. gads).

`` Francesco Scibilia no Itālijas, EBD aktivitāti īs-
tenoja “Pozitīvajā Domā” un Sociālajā dienestā 
Tukumā (2014. gads). 

`` Perrine Armande Domecq Sesma no Francijas, 
EBD aktivitāti īstenoja “Pozitīvajā Domā” un 
Sociālajā dienestā Tukumā (2014. gads).

`` Paula Goczick no Vācijas, EBD aktivitāti īste-
noja “Pozitīvajā Domā” un Sociālajā dienestā 
Tukumā (2015. gads). 

`` Zsofia Szlamka no Ungārijas, EBD aktivitāti īs-
tenoja “Pozitīvajā Domā” un Sociālajā dienestā 
Tukumā (2015. gads). 

`` Leonardo Ceccarini no Itālijas, EBD aktivitāti 
īstenoja “Pozitīvajā Domā” un biedrībā “Ligz-
da” (2015. gads).

`` Fanny Biver no Francijas, EBD aktivitāti īste-
noja “Pozitīvajā Domā” un Tukuma Tūrisma 
informācijas centrā (2015. gads).

`` Barbara Rose Prchalova no Lielbritānijas, EBD 
aktivitāti īstenoja “Pozitīvajā Domā” un Sociā-
lajā dienestā Tukumā (2016. gads).

`` Cagri Agircan no Turcijas, EBD aktivitāti īste-
noja “Pozitīvajā Domā” un Sociālajā dienestā 
Tukumā (2016. gads).

`` Tanja Thaller no Vācijas, EBD aktivitāti īstenoja 
“Pozitīvajā Domā” un biedrībā “Ligzda” (2016. 
gads).

`` Ekaterina Bekauri no Gruzijas, EBD aktivitāti īs-
tenoja “Pozitīvajā Domā” un Tukuma Tūrisma 
informācijas centrā (2016. gads).

`` Gonzalo Sevilla Herrera no Spānijas, EBD ak-
tivitāti īstenoja “Pozitīvajā Domā” un Sociālajā 
dienestā Tukumā (2016. gads).

`` Natalie Chavarria no Francijas, EBD aktivitāti 
īstenoja “Pozitīvajā Domā” un biedrībā “Ligz-
da” (2016. gads). 
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Apmācību kurss notika no 2016. gada 13. līdz 
22. jūlijam Nīcas novada Pērkonē. To ar Eiropas Ko-
misijas finansiālu atbalstu organizēja biedrība “Pie-
pildīto sapņu istaba”, sadarbojoties ar nevalstiskām 
jauniešu organizācijām no 14 Eiropas valstīm. Tajā 
piedalījās 31 dalībnieks, tostarp jaunatnes darbinie-
ki, jauniešu organizāciju vadītāji, neformālās izglītī-
bas apmācību vadītāji un skolotāji. Galvenais mērķis 
bija iepazīstināt dalībniekus ar miera veidošanas pie-
ejām un principiem, kas balstīti darbā ar ķermeni un 
kustību. Šīs apmācības ir mūsu kā nelielas aktīvistu 
grupas devums mierpilnākas pasaules veidošanā.

“Laikā, kad Eiropu ir pārņēmis radikālu viedokļu 
un nacionālisma vilnis, kā arī bailes no atšķirīgā, 
ir svarīgi saglabāt iekšēju mieru un aktīvi iestāties 

par cieņpilnu dzīvi visiem, – neatkarīgi no dzimu-
ma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, 
politiskās pārliecības un sociālās grupas,” stāsta 
Ilze Jēče, apmācību koncepta autore un viena no 
programmas vadītājām. “Tāpēc dalībnieki jo īpaši 
tika aicināti attīstīt klausīšanās prasmes, kritisku 
domāšanu un radošumu miera veidošanas inicia-
tīvu plānošanā, īstenošanā un sava viedokļa kons-
truktīvā paušanā. Viena no svarīgākajām ir ideja 
par to, ka pirmais solis uz miera veidošanu ir atrast 
mieru sevī. Un tikai pēc tam varam meklēt veidus, 
kā veidot mieru savā ģimenē, kopienā, valstī, starp 
dažādām valstīm un dažādām grupām.”

Apmācību kursa programmā tika izmantota 
inovatīva metodoloģija, kas apvieno pieredzes 

PIRMIE SOĻI MIERA VEIDOŠANĀ
INESE PRIEDĪTE
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
Konfliktu risināšana un cieņpilna komunikācija. Ieklausīšanās sevī. Apzinātība. Labāka 
izpratne par saikni starp prātu un ķermeni. Spēja saglabāt mierpilnu prātu konflikta un 
spriedzes situācijās. Klausīšanās prasmes. Zināšanas par miera veidošanu caur darbu 
ar ķermeni. Motivācija un zināšanas par iespējām īstenot aktivitātes savai kopienai. La-
bāka saikne ar citiem cilvēkiem. Sava ķermeņa pieņemšana. Apzināšanās, ka es spēju 
panākt pārmaiņas pasaulē. Iedvesma kļūt aktīvākam un dalīties ar zināšanām... Šie ir 
starptautiska projekta “Embodied Peacebuilding: Compassion in Action in a Changing 
World” dalībnieku biežāk minētie ieguvumi no piedalīšanās apmācībā ar tādu pašu 
nosaukumu.
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mācīšanās principus, neformālās izglītības vēr-
tības un metodes ar somatiskās mācīšanās ele-
mentiem, ietverot dažādas kustību aktivitātes, 
darbu ar ķermeni, balsi un savu emociju apzi-
nāšanos. Ar šo projektu mēs turpinājām biedrī-
bā iesākto ķermeniskās mācīšanās izpēti, proti, 
turpinājām neformālās izglītības apmācību sēriju, 
kuras ietvaros analizējam, eksperimentējam un 
izstrādājam jaunas metodes, kā darbs ar ķermeni 
un kustību var palīdzēt mācīties, veidot savu pro-
fesionālo un personisko izaugsmi, kā arī strādāt 
ar dažādām kopienām un problēmām. 

“Apzināti kustoties un pievēršot uzmanību sa-
vām ķermeņa izjūtām un tām sekojošām domām, 
mēs varam novērst destruktīvu domu un darbību 
veidošanos, tā vietā izvēloties iekšēju mieru un 
tam sekojošu aktīvu rīcību sociālu pārmaiņu vei-
došanā,” skaidro Ilze. “Apmācību gaitā dalībnieki 
apzinājās miera veidošanu kā aktīvu un konstruk-
tīvu rīcību, tiešu iesaistīšanos konfliktu risināšanā, 
nevis to novēršanā. Tas nozīmē, ka daudzi no dalīb-
niekiem ieraudzīja konflikta pozitīvo pusi – tā doto 
iespēju attīstīties, pilnveidot sevi un attiecības starp 
cilvēkiem, kopienām un valstīm.”

Katrs no dalībniekiem daudzveidīgo aktivitāšu 
klāstā atrada tieši sev īpaši noderīgus uzdevumus. 
Daudziem visvairāk patika rīta klausīšanās, stāstu 
stāstīšanas un kopienas veidošanas prakse, dau-
dziem – savu pagātnes pieredžu analīze, izpraša-
na, kā tās ietekmē mūsu pašreizējo domāšanu un 
reakcijas, citiem – nevardarbīgās komunikācijas 
prakse vai rotaļīgākie uzdevumi, kas ietvēra sadar-
bību komandā, darbu ar balsi, mūziku. Dalībnieki 
īpaši novērtēja dažādos kustību un meditācijas 
uzdevumus, kas ļāva veidot labāku izpratni pašiem 
par sevi un savām vajadzībām.

[ 17 ]
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“Man noderīgākās un vērtīgās aktivitātes bija 
rīta apļi, kustību sesijas un rakstīšanas uzdevumi 
Tieši par šīm aktivitātēm jūtos pārliecināta, ka varu 
tās izmantot savā organizācijā,” stāsta Miljenka no 
Horvātijas. “Vērtīgās zināšanas par somatisko mā-
cīšanos un nevardarbīgo komunikāciju es prezentē-
šu saviem kolēģiem organizācijā, un esmu sev arī 
apsolījusi dažas no apgūtajām lietām vairāk izman-
tot ikdienas dzīvē, piemēram, meditāciju un deju.” 
Savukārt Aliče no Itālijas papildina, ka “man īpaši 
vērtīgs un nozīmīgs bija darbs ar savu “ēnu”, kā arī 
visi ar konfliktu risināšanu saistītie uzdevumi – gan 
ķermeniskie, gan rakstīšana un stāstu stāstīšana.”

Kā organizatoriem mums bija īpašs prieks sa-
ņemt ziņas par dažādiem turpinājuma pasāku-
miem, ko dalībnieki ir īstenojuši savās valstīs. Tādi, 
piemēram, ir miera gājieni, ko Pasaules miera dienā 
dalībnieki organizēja gan Austrijā, gan Horvātijā 
un Vācijā, meditācijas izaicinājums, ko organizēja 
čehu dalībnieki interneta vidē, kā arī vairākas ci-
tas radošas darbnīcas un prezentācijas dalībnieku 
organizācijās. Ir iedvesmojoši redzēt, ka projektam 
ir turpinājums un ietekme ilgtermiņā. Annalisa no 
Spānijas, piemēram, trīs mēnešus pēc apmācībām 
mums raksta: “Visvairāk esmu uzlabojusi prasmi 
tikt galā ar saviem iekšējiem konfliktiem un situā-
cijām, kuras es nevaru kontrolēt. Es cenšos vairāk 
ieklausīties savā ķermenī. To darīju arī pirms tam, 
taču uzmanīga ieklausīšanās savā ķermenī nekad 
nebija prioritāte, jo, ja godīgi, tas mani ļoti biedēja. 
Pateicoties meditācijai un dažiem ķermeņa uzdevu-
miem, šobrīd es spēju labāk pārvaldīt savas emo-
cijas un nemieru.”

Plašāka informācija biedrības “Piepildīto sapņu 
istaba” blogā – www.piepildi.org. 
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Ik gadu JSPA aktīvi monitorē pašvaldību atsau-
cību, iesniedzot projektus programmā “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, un secina, kuros reģionos un 
kuras pašvaldības ir neaktīvas un kādi atbalsta 
pasākumi būtu nepieciešami, lai veicinātu lielāku 
aktivitāti programmā. Kā turpinājuma pasākumu 
JSPA plāno sniegt atbalstu 26 multifunkcionāla-
jiem jaunatnes iniciatīvu centriem, kuri ir izveidoti 
Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietva-
ros, sekmējot to aktīvu līdzdalību jaunatnes darba 
ieviešanā vietējā un reģionālā līmenī. Kopumā kā 
viens no svarīgākajiem uzdevumiem darbam ar jau-
natni pašvaldībās ir sistemātiska ilgtermiņa darba 

ar jaunatni īstenošana, kas ietvertu daudzveidīgus 
pasākumus – gan jauniešu pašu izstrādātus un 
īstenotus neformālās izglītības projektus un citas 
aktivitātes, gan jaunatnes darbinieku un lēmumu 
pieņēmēju jaunatnes darba realizēšanu saskaņā ar 
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānoša-
nas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības 
virzieniem. Šāds uzsvars šogad likts arī Jaunatnes 
politikas valsts programmā 2017. gadam.

JSPA īsteno starptautisku iniciatīvu
Atbalstot jaunatnes darbu pašvaldībās, 2016. 

gada otrajā pusē programmas “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” 21 nacionālā aģentūra, tostarp JSPA 

ATBALSTOT JAUNATNES 
DARBU PAŠVALDĪBĀS
AGNESE LORENCE
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Kā vienu no 2017. gada prioritātēm Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) ir izvirzījusi darbu ar pašvaldībām, sniedzot tām nepieciešamo atbalstu veiksmī-
gai jaunatnes politikas ieviešanai un darba ar jaunatni kvalitātes celšanai vietējā līmenī. 
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un to stratēģiskie partneri, uzsāka ilgtermiņa sa-
darbības projektu ar mērķi uzlabot jaunatnes darba 
kvalitāti pašvaldībās, veicinot ciešāku sadarbību 
starp dažādām iesaistītajām pusēm un nodrošinot 
to saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes re-
gulu par programmas “Erasmus+” izveidošanu. 

Ilgtermiņa projekta galvenais mērķis ir at-
balstīt jaunatnes darba kvalitātes celšanu un tā 
atzīšanu pašvaldību īstenotajā jaunatnes politikā 
kontekstā ar izvirzītajām jaunatnes darba priori-
tātēm Eiropā.

Projekta īstenošanas termiņš ir trīs gadi. Projek-
ta mērķgrupa ir pašvaldību darbinieki un visi, kuri 
ir atbildīgi par jaunatnes jomu pašvaldību līmenī – 
lēmumu pieņēmēji, jaunatnes darbinieki, jaunatnes 
lietu speciālisti, sociālie darbinieki u.c. Projektā 
plānotas gan nacionāla, gan starptautiska mēroga 
aktivitātes. Ieviešot aktivitātes nacionālā līmenī, na-
cionālās aģentūras izstrādā katra savu stratēģiju un 
plānu to īstenošanai, balstoties uz attiecīgās valsts 
situāciju un specifiku jaunatnes jomā. 

JSPA, realizējot aktivitātes nacionālā līmenī, 
2016. gada nogalē izsludināja pieteikšanos pro-
jektam “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā 
pašvaldībā”. Projekta mērķis ir uzlabot jaunatnes 
darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un 
ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināša-
nai. Projektam tika aicināti pieteikties pašvaldību 
jaunatnes lietu speciālisti vai citi darbinieki, kas ir 
atbildīgi par jaunatnes jomu, no katras pašvaldības 
piesakot 3 cilvēku grupu. 

Pašlaik projekts uzsākts 7 pašvaldībās 
Atsaucība bija liela. Dalībai projektā tika sa-

ņemt pieteikumi no 41 pašvaldības. No tām tika 
atlasītas 7 – Auces novada pašvaldība, Brocēnu 
novada pašvaldība, Dundagas novada pašvaldī-
ba, Kocēnu novada pašvaldība, Limbažu novada 
pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība un 
Valmieras pilsētas pašvaldība. Projekta ietvaros 
aģentūra tām sniegs individuālu atbalstu, ņemot 
vērā to vajadzības. Galvenās nacionālā līmenī plā-
notās aktivitātes ir individuālo attīstības stratēģiju 
un darba plāna izveide kvalitātes celšanai darbā ar 
jaunatni, grupu un individuālās tikšanās, regulārs 
mentorings un konsultācijas darba plāna realizāci-
jas laikā un citas. 

Februāra vidū bija pirmā tikšanās ar projektā 
apstiprinātajiem pašvaldību pārstāvjiem. Tās ie-
tvaros tika apzinātas situācijas katrā no pašval-
dībām un veiktas pirmās iestrādes darba plāna 
izveidei, kā arī JSPA informēja par atbalsta me-
hānismiem, kas tiks nodrošināti visa projekta īs-
tenošanas laikā. Apmācību noslēgumā dalībnieki 
atzina, ka ir iedvesmoti un motivēti sakārtot jau-
natnes darba sistēmu savā pašvaldībā, izveidojot 
labu ilgtermiņa stratēģiju, aktualizējot un sastruk-
turizējot jau esošās labās iestrādes darbam ar 
jaunatni. Galu galā visi bija vienprātīgi atzīstot, ka 
jaunu divriteni nav nepieciešams izgudrot, ir jāuz-
labo esošais.

Turpinās atbalstīt darbu ar jaunatni 
pašvaldībās 

JSPA plāno īstenot projektu divos posmos, tādē-
jādi nodrošinot, ka ilgtermiņa starptautiskā projekta 
ietvaros atbalsts tiek sniegts pēc iespējas lielākam 
skaitam pašvaldību. Projekta pirmajos 18 mēnešos 
nacionāla līmeņa aktivitātes tiks īstenotas ar 7 paš-
valdībām, nākamajos 18 mēnešos – ar citām. 

Svarīgākās aktivitātes starptautiskā mēro-
gā paredz jaunatnes darba pašvaldībās izpēti, 
projekta monitoringu, izvērtēšanu un rezultātu 
izplatīšanu, kā arī trīs Eiropas līmeņa konferen-
ces, no kurām pirmā notiks šī gada maija beigās/
jūnija sākumā. Galvenie projekta noslēgumā sa-
gaidāmie rezultāti ir labās prakses apkopojumi 
un jomas ekspertu datubāze, izstrādātas reko-
mendācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem 
par jaunatnes darba veikšanu pašvaldību līmenī, 
iedvesmoti projekta dalībnieki, kas apņēmušies 
attīstīt jaunatnes darbu savā pašvaldībā, tostarp 
attīstīt jaunus starptautiskās sadarbības projek-
tus un partnerības starp pašvaldībām jaunatnes 
jomā.

Ņemot vērā lielo pašvaldību atsaucību dalībai 
projektā, JSPA, balstoties uz pieteikuma anketās 
norādītajiem izaicinājumiem un problēmām darbā 
ar jaunatni savā pašvaldībā, plāno veikt papildu at-
balsta pasākumus pašvaldībām, mērķtiecīgi veici-
nāt pašvaldību iesniegto projektu skaita palielinā-
šanos, kā arī plānots veidot kopīgus sadarbības 
pasākumus darba ar jaunatni kvalitātes celšanai 
ikvienā pašvaldībā. 
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Mēs ticam, ka sociālā iekļaušana nozīmē 
vienādas iespējas ikvienam, neskatoties uz pie-
derību kādai sociālai, ekonomiskai vai kultūras 
grupai, reliģisko pārliecību vai invaliditāti. Projek-
tus, kas vērsti uz sociālo iekļaušanu, īstenojam 
jau vairākus gadus, iesaistot tajos cilvēkus ar un 
bez invaliditātes. Apziņa, ka ar savu darbu varam 
palīdzēt mazaizsargātām grupām, vienlaikus ar 
savu pieredzi iedrošinot un iedvesmojot citas or-
ganizācijas un sabiedrību kopumā, ir vislielākais 
gandarījums.

Viens no iedvesmojošākajiem projektiem, ko 
savas darbības laikā esam realizējuši, bija 2016. 
gada vasarā organizētais starptautiskais apmā-
cību kurss “B.R.I.D.G.E. – Bring Inclusion anD 
GEt quality in youth exchanges”. Apmācību kursā 
piedalījās 24 jaunatnes darbinieki, jauniešu līde-
ri un dažādu nevalstisko organizāciju un jauniešu 
apvienību pārstāvji no Ukrainas, Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas, Moldovas, Gruzijas, Armēni-
jas un Baltkrievijas. Pasākuma dalībnieki apguva 
sociālās iekļaušanas principus un veidus, kā kva-

litatīvi to ietvert starptautiskos jauniešu apmaiņas 
projektos. Šis projekts akcentēja ne vien sociālās 
iekļaušanas teorētisko, bet arī praktisko aspektu, jo 
puse apmācību dalībnieku bija personas ar kustī-
bu traucējumiem un neredzīgas personas. Daļa no 
dalībniekiem bija no margināliem reģioniem, kas 
akcentēja arī atšķirīgās iespējas laukos un pilsētās 
dzīvojošajiem. 

Projekta galvenais mērķis bija paaugstināt jau-
natnes darba kvalitāti un jaunatnes organizāciju 
kapacitāti sociālās iekļaušanas jomā. Ar projekta 
palīdzību tiecāmies pilnveidot un stiprināt organizā-
ciju kompetences kvalitatīvu sociālās iekļaušanas 
aktivitāšu organizēšanā starptautisku jauniešu ap-
maiņu iniciatīvās. Lai to panāktu, apmācību kursa 
programmu veidojām pēc iespējas daudzpusīgu, 
piedāvājot dalībniekiem tematiskas darbnīcas, si-
mulācijas spēles, diskusijas, tikšanās ar nozares 
organizācijām un iestādēm. Jāteic, ka vislabāk ap-
mācību kursa gaisotni var raksturot ar dalībnieces 
Marijas (Krievija) vārdiem: 

“Atrodoties vienā vietā un telpā, cilvēki saprot, ka 
ir dažādi. Birkas, ko piekarinām cilvēkam, ja viņam 
ir invaliditāte vai viņš kā citādi atšķiras, ir mūsu pašu 
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SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA IR 
IESPĒJAMA UN NEPIECIEŠAMA
NATAĻJA GUDAKOVSKA
projekta vadītāja
Biedrība “Līdzdalības platforma” ir starptautiska organizācija, kuras darbības pamat-
mērķis ir aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana. Ikdienā strādājam ar jauniešiem 
un jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas stiprināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un 
sociālajos procesos un veicināt jauniešu grupu sociālo iekļaušanu. Organizācijas biedru 
vidū ir dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, un tieši tas mūsu darbu padara īpašu. 
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veidotas barjeras, ko laužam, strādājot kopā, iepa-
zīstot pašu cilvēku un viņa rakstura īpašības, nevis 
skatoties uz rīkiem, kas palīdz viņam pārvietoties. 
Svarīgi, ka šajā pasākumā mēs varam noņemt mas-
kas un likt malā birkas, dot iespēju cilvēkiem izpaus-
ties un strādāt kopā, atklāt savas stiprās puses un 
rast iespēju sadarboties arī nākotnē.”

Pārskatot mūsu līdzšinējo pieredzi sociālās 
iekļau šanas projektu īstenošanā, jāsaka, ka dalība 
šādos projektos nekad nevienu nav atstājusi vienal-
dzīgu. Tas vienmēr ir grūdiens pašiem dalībniekiem 
apdomāt savu nostāju, savu personīgo pieredzi sa-
skarsmē ar personām no mazaizsargātām grupām. 
Tā ir abpusēja pieredze, kas rosina domāt par soci-
ālās iekļaušanas nozīmīgumu ikvienam. Pateicoties 
šādiem projektiem, cilvēki pārvar dažādas iekšējās 
barjeras un bailes, vienlaikus iepazīstot savstarpē-
jās līdzības un atšķirības. Saskarsme veicina arī 
spēju veidot dialogu starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzī-
ves pieredzi, tajā skaitā atšķirīgu sociālo un kultū-
ras fonu. Projektos, kas apvieno personas ar un bez 
invaliditātes, ieguvēji ir kā vieni, tā otri. Personas ar 
invaliditāti stiprina savu pašapziņu, pārliecību par 
savām spējām un zināšanām, rosina patstāvīgu do-
māšanu, spēju sadarboties un iesaistīties lēmumu 
pieņemšanā, kā arī apzināties sevi kā līdzvērtīgus 
sabiedrības locekļus, kam piemīt tādas pašas tiesī-
bas kā jebkuram citam jaunietim. Savukārt perso-
nas bez invaliditātes gūst iespēju praktiski novērtēt 
savu spēju un gatavību veidot kontaktu ar cilvēkiem 
ar invaliditāti, saprotot, ka vienīgais, kas viņus at-
šķir, ir veselības stāvoklis. 

Varētu šķist, ka sociālās iekļaušanas projekta 
īstenošana neatšķiras no jebkura cita projekta, taču 
tā nav. Sociālās iekļaušanas projekti sniedz būtisku 
ieguldījumu arī pašas organizācijas attīstībā un 

izaugsmē. Mums tas bija vesels piedzīvojums, un 
tas nebūtu tik aizraujošs, ja kopā ar mums tajā 
aktīvi neiesaistītos arī mūsu projekta partneri 
un ap mācību dalībnieki. Kā galvenos ieguvumus 
organizācijas attīstībā varētu minēt jaunu metožu 
un pieeju apgūšanu, spējas pielāgoties dažādām 
mērķa grupas vajadzībām attīstīšanu, kā arī iesaisti 
starpkultūru dialoga veidošanā gadījumos, ja reali-
zētais projekts ietver dažādu valstu sadarbību. 

Sociālā iekļaušana, mūsuprāt, ir iespējama ti-
kai sadarbības rezultātā. Organizācijām, kas īste-
no sociālās iekļaušanas projektus, jābūt atvērtām 
un atsaucīgām, daloties savā pieredzē un ieguvu-
mos. Šādi projekti ir lielisks sociālās iekļaušanas 
piemērs, kas parāda, ka kopīga darbošanās, ko-
munikācija un mērķu sasniegšana ir iespējama arī 
dažādu sociālo grupu starpā. Tie rosina sabied-
rību domāt par personu ar invaliditāti ierobežo-
tajām iespējām un ļauj jau agrā vecumā pozitīvi 
ietekmēt jauniešu attieksmi pret šo sabiedrības 
grupu, tādējādi arvien mazinot aizspriedumus un 
stereotipus.

Izcilais rakstnieks un filozofs Albērs Kamī ir tei-
cis: “Jebkurai lielai darbībai un jebkurai lielai domai 
iesākums ir smieklīgs. Lieli darbi bieži vien pie-
dzimst ielas pagriezienā vai restorāna priekštelpā,” 
un man tam ir jāpiekrīt. Sociālās iekļaušanas pro-
jekts ir lielisks izaicinājums ikvienam, un to var at-
tīstīt no šķietami utopiska sapņa. Pamazām sapnis 
pārvēršas idejā, ideja projektā un projekts realitā-
tē. Esiet atvērti sadarbībai ar citām organizācijām, 
sadarbībai ar jauniešiem, un ticiet savai idejai, tad 
panākumi būs garantēti.

Vairāk informācijas par projektu: https://bridge-
latvia.blogspot.com/ 
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Projekta apmācībās no 12. līdz 20. decembrim 
piedalījās darbā ar jaunatni iesaistītās personas no 
Igaunijas, Latvijas, Slovēnijas, Palestīnas. Bija pare-
dzēta arī Jordānijas un Marokas pārstāvju līdzdalī-
ba, taču pēc uzņēmējorganizācijas “Alkarma Cultu-
ral Forum” pārstāvju teiktā, viņiem netika piešķirta 
atļauja iebraukšanai Palestīnā. Jautājums vai part-
neri bija ieinteresēti, lai Vidusjūras reģionu projektā 
pārstāv tikai palestīnieši, tā arī palika neatbildēts.

Kāpēc Palestīna?
Kāpēc par projekta realizācijas vietu tika izvē-

lēta arābu zeme? Projekta ideja radās vienam no 
treneriem, kas iepriekš vadīja apmācības Jordāni-
jā, to ietvaros apmeklējot Palestīnu un Izraēlu. Tas 
raisīja dažādus jautājumus par šajā vidē notiekoša-
jiem konfliktiem, par kuriem pārējā pasaule saņem 
tikai nelielu daļu informācijas no medijiem un kūtri 
spriež par notiekošo. Katrai valstij un tautai ir savs 
stāsts, sava patiesība. Kāds ir stāsts un patiesība 
par mums, ar ko mēs dalāmies globālā mērogā? 
Kas ir tās lietas, “nospiedumi”, ko mēs katrs atstā-
jam uz šīs planētas? Ko Palestīna atstāj aiz sevis? 
Tā tika radīts projekts ar mērķi globāli popularizēt 

jaunatnes vadītāju un darbinieku vidū aktīvu pilso-
nisko stāju un veicināt viņu solidaritātes apziņu. Ra-
dīt savstarpēju sapratni un viedokļu apmaiņu starp 
jaunatnes jomā strādājošajiem Eiropas Savienības 
un Vidusjūras reģiona valstīs.

Latviešu komandas ceļš sākās agrā pirmdie-
nas rītā. Daudzu jautājumu nodarbināti, devāmies 
uz Palestīnu ar reisu Rīga – Telaviva. Pirms doša-
nās ceļā saņēmām dažādu informāciju par to, ko 
vajag teikt, šķērsojot Izraēlas robežu, par valdošo 
konfliktu starp Palestīnu un Izraēlu, par regulāriem 
nemieriem starp abām kultūrām, par vietējo attiek-
smi pret iebraucējiem. Līdz ar to,man prātu nemitīgi 
nodarbināja jautājums, vai esmu izdarījusi pareizu 
izvēli. Bet sirdī bija miers.

Pirmie iespaidi?
Vairāk kā 3 stundu lidojums un esam klāt. Lid-

ostas kontrolpunktu šķērsojām mierīgi. Gaidot vēl 
dalībniekus no Slovēnijas un Igaunijas, paguvām 
apskatīt pašu Telavivu, Izraēlas lielpilsētu Vidus-
jūras krastā. Vietējie zina krievu valodu un mūsu sa-
runās pauž to, cik ļoti patīk Latvija un Rīga. Telavivā 
nogaršojām gan itāļu saldējumu, gan picu. Pilsēta 

SEVIS IZZINĀŠANA PALESTĪNĀ, 
STARP PATIESĪBU UN MELIEM
KRISTĪNE KODE
jaunatnes lietu speciāliste Jelgavas novadā
Laikā, kad cilvēku prāti aizņemti ar gatavošanos Ziemassvētkiem un ar svarīgāko darbu 
paveikšanu līdz jaunajam gadam, man bija iespēja doties uz arābu zemi Palestīnu, lai 
ar latviešu komandu piedalītos starptautiskā sevis attīstības projektā par aktīvu un 
globālu pilsonību “Footprint to Palestine”, ko finansē EuroMed Jaunatnes Programma. 
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pielāgojas tūrismam. Pirmais, ko pamanīju – ielās 
jauni cilvēki militārās formās ar ieročiem. Drošībai 
vai spēka izrādīšanai? Vai šāda ir drošā pasaule ap 
mums? Tas bija ikdienišķs skats arī turpmāk pār-
vietojoties pa izraēliešu apgūto teritoriju.

Projekta norises vietā nonācām vēlā vakarā, 
kad prāts jau bija piekusis no domām un vides 
analizēšanas.

Mēs dzīvojām Betlēmē, vietā, kas ir daudzu 
svētceļnieku mērķis, jo daudzi kristieši tic, ka šajā 
pilsētā ir dzimis Jēzus Kristus. Betlēme tikai no 
1995. gada ir palestīniešu pakļautībā. To, ka šī vie-
ta ir tūristu iecienīta, var manīt gan no dažādu tautī-
bu ļaudīm ielās, gan tirgošanās vietām, kas ik dienu 
aicina garāmgājējus iegādāties vietējos ražojumus. 

Desmit dienas pilnīgi citā vidē, piedzīvojot arī 
sava veida kultūršoku, bija īsts ceļojums pie sevis. 
Ceļš starp patiesību un meliem un vērošanu. 

Kur slēpjas cilvēciskais faktors?
Apmācību programmā strādājām ar identitātes 

jautājumiem, attiecībām, grupas dinamiku, kopie-
nas un ģimenes konceptiem. Iepazināmies ar vietējo 
kopienu, apmeklējot gan Hebronu, gan Jeruzalemi, 
redzējām reālā vidē sienas, cilvēku radītus mūrus, 
kas atdala ebreju un arābu kopienas. Dziļas pārdo-
mas radīja mirklis, kad viesojāmies mošejā – mu-
sulmaņu reliģiskā kulta celtnē, kas atrodas Hebro-
nā, Palestīnas pilsētā, kur spilgti izpaužas izraēliešu 
un palestīniešu konflikts. To sadala mūra siena. 
Hebrona ir nozīmīga abām pusēm. Arī šī reliģiskā 
celtne ar varu tika sadalīta: vienā daļā musulmaņi, 
otrā – sinagoga, ebreju pulcēšanās vieta lūgsnām. 
Cik tālu var iet konflikts, kur šajā gadījumā starp 
politiku un varu stāv cilvēciskais faktors? Lai vai kā, 
šajā kulta celtnē es sajutu mieru un drošību, ko cit-
viet tik spēcīgi visā apmācību laikā tā arī neizjutu.

Mācību procesā dzirdējām dažādus stāstus par 
pastāvošo konfliktu. Katrai no pusēm savs viedoklis 
un sava taisnība. Katram sava sāpe, kas nāk līdzi 
no paaudzes uz paaudzi. Veicot intervijas ar vietē-
jiem iedzīvotājiem, saņēmām dažādas atbildes un 
redzējumus par notiekošo. Jaunās paaudzes lielāka 
daļa raugās uz iespēju mācīties un pilnveidot sevi 
ārpus Palestīnas. Kritiska nostāja uz izglītības sis-
tēmu un veidu, kā iegūt atalgotu darbu. Savukārt, 
vecākai paaudzei nav ticības vienai noteiktai kār-
tībai, sistēmai. Vai tāda sistēma šajā zemē vispār 

ir iespējama? Ir jūtams aizvainojums un bailes, un 
maza ticība, ka Palestīna varētu kļūt par neatkarīgu 
valsti. Mūžīgas bailes un neziņa... Vai šīs sajūtas 
nepiedzīvo arī pārējā pasaules daļa šodien, kad viss 
ir tik mainīgs? Kur tajā visā ir mūsu pašu individu-
āla un kur – kopienas atbildība? Ko mēs katrs pats 
esam gatavi darīt savas vides, kopienas labā?

Pēc vairāk dzirdētās frāzes, “Jums mums ir 
jāsniedz palīdzība, Eiropai mums jāpalīdz!”, manī 
radās jautājums – “Ko kopiena, visi kopā kā vese-
lums ir paši gatavi darīt?” Jo viens, divi cilvēki nav 
tas spēks, kas ir visi kopā, kas ir “mēs”. Nacionālo 
stāstu laikā dalījāmies ar savu pārstāvēto valstu 
vēsturi, raksturīgām iezīmēm, tradīcijām, jaunās 
paaudzes iesaisti vietējās kopienas dzīves veidoša-
nā. Atšķirības starp Eiropas Savienības un Vidus-
jūras reģionu valstīm ir ļoti jūtamas ne tikai kultūrā, 
bet arī domāšanā un attieksmēs. Kas raksturo pa-
lestīnieti? Tās ir trīs vērtības – ģimene, reliģija un 
tradīcijas.

Domāt globāli, rīkoties lokāli!
Programmu būtiski papildināja tikšanas ar Bet-

lēmes Universitātes profesoru Mazin Qumsiyeh, 
kas bērnībā ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Amerikā. 
Viņš nolēma atgriezties Palestīnā, un tagad kopā 
ar sievu iegulda savu enerģiju izglītības sistēmā, 
lai izglītotu vietējo sabiedrību, īpaši jauno paaudzi. 
Ir radījis zaļās domāšanas klases, dabas muzeju, 
brīvprātīgo kustību, kur jaunietis jaunietim skaidro 
dabas un cilvēka mijiedarbību. Apkārtējā vide ir 
ļoti atkritumiem piesārņota, kas manī radīja jautā-
jumu – vai attieksme pret dabu atspoguļo vietējās 
sabiedrības attieksmi vienam pret otru...? Profesors 
skaidro, ka, ieguldot jaunās paaudzes izglītošanā, 
viņš redz nākotnē izmaiņas. “Mums vajadzētu patikt 
vienam otram pēc tā, kādi mēs esam, nevis kam 
mēs piederam. Dažādība ir stabila sistēma.” Dažā-
dība vieno, jo mēs katrs pats par sevi esam unikāls, 
un visi kopā veidojam pasaules kopumu.

Esmu pateicīga par iespēju piedalīties šajā pro-
jektā. Iepazīt apkārtējā pasaulē notiekošo ar savām 
sajūtām, nevis balstīties tikai uz masu saziņas lī-
dzekļos minētajiem faktiem, kas mūsdienās ļoti 
bieži ir aplami un manipulējoši. Ieraudzīt sevi plaša-
jā pasaulē un sajust savu piederību. Domāt globāli 
un rīkoties lokāli! Tāds ir mans novēlējums mūsu 
sabiedrībai. 
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Viens no iemesliem piedalīties mācību vadītāju 
treniņos bija pārliecība, ka ikvienam meistaram, lai 
cik pieredzējis viņš/viņa būtu, laiku pa laikam ir 
jāuzasina savi darba instrumenti. Kā tajā stāstā 
par diviem mežstrādniekiem, no kuriem viens strā-
dāja daudz un intensīvi, bet viņam neizdevās nogāzt 
tik daudz koku, kā tam otram, kurš darbā pavadīja 
mazāk stundu, taču regulāri asināja savu zāģi. Mā-
cību vadītāja darbā ir īpaši svarīgi nezaudēt spē-
ju sajust grupu, paplašināt metožu klāstu, neļaut 
darbā iezagties rutīnai un veikt inventarizāciju savā 
“rīku, metožu, pārliecību un darba paradumu če-
modānā”. Tādēļ priecājos, ka man tika dota iespēja 
uzasināt un nospodrināt savus darba instrumentus. 

Mācību vadītāju darbā bieži runājam par to, ka 
pieredze ierobežo. Šajos treniņos bija iespēja atbrī-
voties no ierobežojošās pieredzes un iegūt jau-
nu, kura, savukārt, palīdz doties tālāk, rakt dziļāk 
un radīt vēl krāsaināku “mācību Disnejlendu” gan 
sev, gan saviem apmācāmajiem. Viens no spēcī-
gākajiem mirkļiem bija paņemt rokās apmācību 
vadītāju dāvāto ukuleli un atklāt savas attiecības 
ar mūziku. Tas būtiski palīdz izprast kā labāk virzīt 
mācību procesus citiem, jo mācību vadītājs pats 
nedrīkst zaudēt savu sākotnējo saikni ar mācīšanās 
procesu. Ukulele bija mūsu mācīšanās metafora – 
iespēja jebkurā dzīves brīdī atrast kādu jaunu lie-
tu, kurā esi pirmklasnieks un kurā piedzīvo to, ko 
ikviens apmācību dalībnieks, mēģinot atklāt savus 
labākās mācīšanās veidus un apgūt ko jaunu un 
nesaprotamu.

Apmācības ļāva apzināties savus un citu mācī-
šanās paradumus, to rašanos un ietekmi uz katra 
dzīves ceļu. Šo procesu rezultātā aizvien vairāk 

izgaismojās mana iekšējā sajūta, ka izglītība ir 
viens veselums un katrs izglītošanās veids ir 
svarīgs mūsu kopējā mācīšanās ceļā, jo ir izvei-
dojis mūs par tādiem cilvēkiem, kādi esam šodien. 
Manuprāt, tieši holistiska pieeja izglītības proce-
sam, spēja saskatīt jēgpilnu mijiedarbību starp da-
žādiem izglītības veidiem un prasme novērtēt katra 
veida priekšrocības, var vislabāk motivēt un saga-
tavot jaunus cilvēkus nākotnei. Ļoti gribētos kādu 
dienu ieraudzīt tādu Latvijas izglītības sistēmu, kurā 
institūcijas nevis savā starpā konkurē par jaunieša 
uzmanību, bet veiksmīgi sadarbojas neformālās un 
formālās izglītības sektori, iesaistās darba devēji, 
vecāki, pašvaldības un mācību procesā tiek sav-
starpēji integrētas gan formālā, gan neformālā un 
ikdienas mācīšanās. To veicināt un palīdzēt dažā-
diem sektoriem un institūcijām sarunāties vienā 
valodā un kopīgiem spēkiem nodrošināt 21. gad-
simta prasībām atbilstošu mācību procesu jaunie-
šiem – to tagad sajūtu kā savu aicinājumu. Ticu, ka 
tikai šādi mēs varam sagatavot personīgajā dzīvē 
apmierinātus un darba tirgum noderīgus pilsoņus. 

Izejot starptautiskajā mācību vadītāju arēnā ir 
lieliska iespēja apzināties, ka patiesībā šo gadu lai-
kā ir uzkrātas un uztrenētas daudzas vērtīgas 
kompetences un ka Latvijā ar neformālās izglītī-
bas kvalitāti viss ir kārtībā – mēs ne tikai turam 
līdzi citu Eiropas valstu sniegumam, bet varam arī 
būt piemērs citiem un dalīties savos apmācību kon-
ceptos un pieejās. 

Protams, apmācību vadītāju treniņi ir arī lie-
liska iespēja iepazīt līdzīgi domājošus kolēģus 
no citām valstīm un mācīties kopā, atbalstīt ci-
tam citu un strādāt komandā ar dažādu tautību 

10 VĒRTĪGAS ATZIŅAS PĒC 
DALĪBAS SALTO APMĀCĪBĀS 
SINTIJA LASE
neformālās izglītības apmācību vadītāja
Aizvadītajā gadā man bija iespēja piedalīties SALTO Resursu centra un programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru, tostarp Jaunatnes Starptautisko 
programmu aģentūras rīkotajos apmācību vadītāju treniņos jeb “Training of Trainers 15”. 
Tās bija gadu ilgas mācības ar 3 klātienes semināriem, 1 praktisku apmācību Turcijā 
un daudzām individuāla un grupu mācību darba stundām tiešsaistē. Šajā rakstā vēlos 
dalīties ar maniem 10 vērtīgākajiem mirkļiem un atziņām no šī piedzīvojuma. 
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un organizāciju pārstāvjiem, veidojot sadarbības 
tīklus un projektus nākotnes idejām. 

Šīs apmācības bija arī kārtējais pierādījums, ka 
inovatīvas idejas rodas visur – arī no nejaušī-
bām un pārpratumiem. Interesanta apmācību 
tēma un neformālās izglītības metode attīstījās pēc 
apmaldīšanās parkā kopā ar vēl vienu apmācību da-
lībnieci. Vēlāk, jokojoties par (ne)spēju orientēties, 
kolēģei atmiņā atausa bērnu grāmata, kurā attēlo-
tas kartes ar izdomātām zemēm, Emociju gravām un 
Panākumu galvaspilsētām, un tā soli pa solim radās 
ideja darba sesijai ar pašu radītām kartēm, kuras 
dabā nemaz neeksistē, bet var tikt radoši izmanto-
tas, lai attēlotu emocijas, piedzīvojumus, mācīšanās 
mērķus un izvērtētu savu mācīšanās ceļa pieredzi 
utt. Šo ideju pozitīvi uzņēma arī citi kolēģi, un tā tika 
ierindota attīstāmo ideju sarakstā.

Vēl viens īpašs mirklis apmācībās bija iespēja 
piedzīvot, ka patiess konsenss patiešām eksis-
tē. Līdz šim man bija šķitis, ka tas ir tāds ideālais 
nesasniedzamais mērķis, uz kuru ir vērts tiekties, 
taču nav iespējams sasniegt, jo vienmēr būs kāds, 
kurš piekāpjas vai liek piekāpties citam, it īpaši jau 
starptautiskā 23 ambiciozu cilvēku kolektīvā, kad ir 
jāpieņem nozīmīgs lēmums par apmācību prakses 
kolēģiem. Pēc teju diennakti ilga procesa, kas plūda 
un attīstījās dažādos virzienos, negaidīti mainīja cil-
vēku lēmumus, starptautiskajam kolektīvam izdevās 
sadalīties grupās pa četri, ievērojot vadītāju izvirzīto 
pamatprincipu “neviena grupa nav nokomplektēta, 
kamēr visi nav apmierināti ar savu komandu.” Tas 
bija mans AHA moments – patiess konsenss pa-
tiešām eksistē! Tiesa, gadu ilgajā mācību procesā 
grupas neiztika bez domstarpībām un dažādām 
pārdomām par atšķirīgiem darba stiliem un šo savu 
konsensa laikā pieņemto lēmumu. Tādēļ noslēgumā 
secināju, ka patiess konsenss ir mirklis, kuru var 
piedzīvot, taču tas nav mūžīgs, jo mainās cilvēki, 
attiecības, prioritātes, procesi. Neviena izvēle, ko 
izdarām, nav ideāla, katrai no tām ir savas labās 
un sliktās puses. Svarīgi ir to apzināties, bet tāpat 
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem. 

Starptautisku apmācību vadīšana vienmēr 
ir interesants ceļojums telpā, laikā, kultūrās un 
arī personiskajās vērtībās. Apmācību ietvaros 
dalībnieki starptautiskās komandās pa četri rea-
lizēja starptautiskas apmācības par pašu izvēlētu 

tēmu. Mani apmācību prakses projekts aizveda 
uz Turcijas kūrortpilsētu Antāliju, kur 2- zvaigžņu 
viesnīcā kopā ar kolēģiem no Moldovas un Turcijas 
vadījām apmācības “Learn to Facilitate the Learning 
process for Young people in EVS”. Šīs apmācības 
man deva iespēju iepazīt Kaukāza reģiona jaunat-
nes darbinieku pieredzi Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektos, pielāgot darba metodes darbā ar nedzir-
dīgajiem un vēlreiz atgādināja, cik svarīgi ir apzinā-
ties un pieņemt dažādas pieejas jaunatnes darbā 
un saskatīt, kā šajā krāšņajā buķetē iederas manas 
vērtības un darba kvalitātes kritēriji. 

Ilgtspējīga mācīšanās procesa svarīga sastāv-
daļa ir pašvirzīta mācīšanās pieeja jeb spēja 
uzņemties atbildību par savu mācīšanos un būt 
pašam sava mācīšanās procesa prasmīgam virzītā-
jam. Šī pieeja bija viena no svarīgākajām apmācību 
sastāvdaļām. 

Lai arī cik svarīgi šķiet izzināt absolūto patie-
sību, reizēm vērtīgākās apmācības ir nevis tās, 
kurās esi ieguvis atbildes uz visiem jautājumiem, 
bet tieši otrādi – apmācības, kurās esi saņēmis 
pareizos jautājumus. Vai esmu pietiekami labos 
draugos ar tehnoloģijām un protu tās jēgpilni in-
tegrēt mācību procesā, kā es to daru? Vai manā 
darbā dominē praktiska un pragmatiska, metodēs 
balstīta, uz saturu vērsta vai uz mācīšanās procesu 
vērsta apmācību plānošanas pieeja? Vai spēju sa-
balansēt un atpazīt grupas un indivīdu vajadzības? 
Kāds manis vadītajās apmācībās ir balanss starp 
jautrību un nopietnību? Kā tajās izpaužas politiskā 
dimensija? Kāda ir proporcija starp individuālām un 
grupas aktivitātēm? Kādēļ izvēlos tieši tās un ne 
citas darba metodes? Cik ļoti es kā mācību vadītājs 
esmu orientēts uz procesu un cik – uz rezultātu? Šie 
ir vērtīgi jautājumi, kurus reizi pa reizei vajadzētu 
sev uzdot arī tad, ja nepiedalies šādās apmācībās. 

Lai arī reizēm sevi dēvējam par supermeniem 
vai pasaules glābējiem, mēs, neformālās izglītības 
vadītāji, visi esam cilvēki. Mums visiem ir saulainās 
dienas un sarkanās līnijas, mīļas un mazāk iemīļo-
tas metodes, taču savā ceļā neesmu sastapusi ne-
vienu neformālās izglītības vadītāju, kas netic tam, 
ko dara. Un tas, manuprāt, ir mūsu lielākais pluss 
un vērtība, ko kopt un sargāt. Tādēļ novēlu arī jums 
iespēju uzasināt un nospodrināt savus darba instru-
mentus! 
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Atbalstot tos jaunatnes darbiniekus, kas pie-
augušo jomas tēmu un uzdevumu klāstā mēģina 
kartēt savu īpašo ceļu, SALTO un nacionālās aģen-
tūras jau vienpadsmit gadus papildus citiem atbal-
sta un izglītojošajiem pasākumiem rīko Tool Fair. 
Iecerēts kā rīku gadatirgus, pasākums ir iespēja 
jaunatnes jomā strādājošajiem no visas Eiropas un 
kaimiņvalstīm satikties, apmainīties pieredzē un 
atklāt dažādus rīkus un pieejas darbā ar jaunatni. 
Tā ir arī platforma jaunu kontaktu iegūšanai, sadar-
bības veidošanai ar profesionāļiem, kas strādā ar 
jauniešiem gan valstiskajā un nevalstiskajā, gan arī 
privātajā sektorā. 

Uzmanības centrā – solidaritāte un 
iekļaušana

2016. gada novembrī Tool Fair notika Maltā un 
pulcēja aptuveni 100 dalībnieku.

Četru dienu pasākuma virsuzdevums bija Eiro-
pas ekonomiskās labklājības un drošības stiprinā-
šana, pievēršoties tieši solidaritāti un iekļaušanu 
veicinošiem rīkiem darbā ar jauniešiem Eiropā, kas 
nespēj vienoties par politiku attiecībā uz bēgļiem, 
patvēruma meklētājiem un migrantiem. 

"TOOL FAIR XI": QUO VADIS, 
DARBS AR JAUNATNI?
LĪGA RUDZĪTE
neformālās izglītības apmācību vadītāja, biedrības “Projektu darbnīca kopienām” pārstāve. 
Darbs ar jauniešiem ir brīnišķīgs – aktīvs, radošs, prasa vienmēr mācīties un turēt roku 
uz pulsa. Tas var būt arī ļoti izsmeļošs un vientuļš, ticot rezultātiem, kas ne vienmēr 
ir redzami. Mums ir rīcības un iespēju brīvība – mērķa grupu, tēmu, pieeju un metožu 
ir tik daudz, ka grūti saprast, kā izdarīt labāko izvēli svarīgākajā brīdī. Dažādo ceļu 
labirintā reizēm pazūd virziens.

Rīku prezentācijas sesijās guvu ieskatu dažādās 
idejās: ielūkojos resursu pakā jaunatnes darbinie-
kiem vardarbīga ekstrēmisma novēršanai jauniešu 
vidū (pieejama www.salto-youth.net), jauniešu so-
ciālās uzņēmējdarbības atbalsta jomā, galda spē-
lē par valsts pārvaldes sekularizāciju, aplūkoju un 
uzzināju par dažādām skaistām un interesantām 
spēļu kārtīm, ko izstrādājuši jomas darbinieki. 

Dienas bija mācīšanās iespēju pilnas. Sākot no 
iztēles treniņa par līniju pilnu pasauli, zīmējot savu 
komiksu par eksistenciālo trauksmi jaunatnes dar-
bā, līdz empātijas attīstīšanai par kāda cilvēka ar 
invaliditāti mācīšanās spēju trajektoriju, cenšoties 
izlauzties no izglītojošas izglābšanās istabas (esca-
pe room).

Kopumā rīku gadatirgus deva ļoti daudz vērtīgas 
informācijas. Tomēr tas man nešķita vissvarīgākais.

“ Jaunatnes darbiniekiem mūsdienās 
jāspēj risināt gandrīz visas problēmas to 

saknē, turklāt ātri, efektīvi un taupīgi. 
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Dažādas puzles ar dažādu nozīmi
Tool Fair koncepts ik gadu mazliet mainās un 

šogad tas mēģināja apvienot divas pieejas – pie-
dāvāt daudz dažādu rīku un metožu, kā arī runāt 
par politiski sociālu aspektu, kur darbs ar jaunatni 
tiek uztverts par kolektīvās drošības stiprināšanas 
komponenti. Tomēr šo divu uzsvaru apvienošana 
izrādījās sarežģīta. Līdzīgi kā dažādās valstīs tiek 
atšķirīgi uztverti migrācijas riski un iespējas, tā arī 
dalībnieku starpā atšķīrās izpratne par to, cik lielā 
mērā prezentētajiem rīkiem ir jāatbilst īpašajam te-
matam. Rezultātā katru dienu dalībnieki iedziļinājās 
dažādās un bieži vien pat tieši nesaistītās komplek-
sās tēmās 1,5 stundu ilgās sesijās, veidojot katrs 
savu pasākuma puzli, kurā reizēm gabaliņi nepavi-
sam nesaderēja kopā.

Iespējams, man neder šāds ātra izklāsta for-
māts. Man pat šķiet, ka tas neder tādam darbam ar 
jaunatni, kāds šobrīd ir nepieciešams. 

Pasākuma laikā es daudz domāju, vai šāda ātra 
un sadrumstalota pieeja metodēm un rīkiem, kam 
jāveicina kvalitāte darbā ar jaunatni, neatspoguļo 
arī šo darbu kopumā. Iespējams, tieši šādi pasā-
kumi profesionāļiem atspoguļo to pašu, ko piedzīvo 
jaunieši – steidzīgu laikmetu, informācijas pārpil-
nību, patēriņu, kas aizēno pašradītas kvalitatīvas 
vērtības, nogurumu no līdzdalības un motivācijas 
trūkumu. 

Meklējot jaunatnes darba patieso būtību
Iestādes, kas veido politisko ietvaru darbam ar 

jaunatni, arvien biežāk to saredz kā palīgu visda-
žādāko sociālo, ekonomisko un pat kolektīvās dro-
šības izaicinājumu risināšanai. Ņemot vērā, ka jau-
nieši ir daļa no sabiedrības, tā, protams, ir taisnība. 
Vienlaikus, līdzīgi kā viss publiskais un nevalstiskais 
sektors, arī jaunatnes joma tiek aicināta ieviest līdz 

šim galvenokārt privātajam sektoram raksturīgo 
fokusu uz efektivitāti, izmērāmiem rezultātiem un 
indikatoriem. Jaunatnes darbiniekiem mūsdienās 
jāspēj risināt gandrīz visas problēmas to saknē, tur-
klāt ātri, efektīvi un taupīgi.

Bet biznesa mērvienības nav piemērojamas 
darbam ar jauniešiem, jo tajā ir vienmēr par daudz 
cilvēka faktora – cilvēks nevar tikt mērīts finansiālā 
dimensijā. 

Es esmu pārliecināta, ka metode ir jaunatnes 
darbinieka sabiedrotais. Tā nevar eksistēt bez nolū-
ka, kādam izvēlēta. Tā nevar eksistēt bez jaunatnes 
darbinieka, jo tieši viņš ir tas, kas nolūku īsteno. 
Jaunatnes darbiniekam ir jādod laiks saprast sava 
darba nolūku, lai viņš varētu izvēlēties metodes. 
Tieši šis moments Tool Fair formātā pietrūka tiem, 
kas apmaldījušies jaunatnes darba daudzo uzdevu-
mu kalambūrā, tai skaitā, man.

Iespēja sanākt kopā, runāt, rādīt un piedzīvot ir 
svarīga. Tool Fair man bija ļoti vērtīgs – es daudz ko 
uzzināju, ieguvu draugus, kontaktus, man bija laiks 
padomāt. Tas, kas arvien vairāk ir nepieciešams 
līdztekus rīku gadatirgum, ir iespēja lēnām izzināt, 
saprast un noorientēties uz virzienu, kurā ejam. Ie-
spējams, ir pienācis laiks hipsteru ietekmes papla-
šināšanai arī uz jaunatnes jomu, veidojot slow youth 
work – lēnā darba ar jaunatni kustību.

Kamēr tāda vēl tikai nodomos, lūk, rīku drau-
giem noderīga vietne: http://educationaltoolsportal.
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Starptautiskajās apmācībās kopumā piedalījās 
33 dalībnieki no Itālijas, Spānijas, Lielbritānijas, 
Portugāles, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Slovēnijas, 
Zviedrijas un Latvijas. 

Starptautiskās mobilitātes centrālā tēma – dzīv-
niekterapijas izmantošana jaunatnes darbā. Dzīv-
niekterapija, ko dēvē arī par animalterapiju, zoote-
rapiju vai petterapiju, ir rehabilitācija ar dzīvnieku 
palīdzību. Neskatoties uz to, ka Latvijā un daudzās 
citās valstīs tā nav nekāds jaunums, līdz šim tā vai-
rāk tikusi izmantota vien individuālos gadījumos. 
Ši metode joprojām vēl ir samērā maz izmantota 
jaunatnes darbā, īpaši, strādājot ar jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. Apmācībās īpaša uzmanība 
tika pievērsta suņu jeb kanisterapijai. Kanisterapija 
(no latīņu canis – suns) ir dziedināšana ar speciāli 
piemeklētiem un apmācītiem suņiem. Tiem ir jābūt 
mierīgiem, līdzsvarotiem, ar labu raksturu un aug-
stu intelektu, kā arī paklausīgiem. Suns-terapeits 

nav tas pats, kas ģimenes suns, jo gan suns, gan 
tā saimnieks šim darbam tiek speciāli apmācīti un 
testēti. 

Kanisterapija var palīdzēt jauniešiem atgūt uz-
ticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, iecietību un 
paškontroli; paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, kā 
arī attīstīt empātiju. Pieskārieni, siltums un kon-
takts ar dzīvnieku, beznosacījuma pieņemšana ir 
nenovērtējamas lietas cilvēkiem, kas cieš no de-
presijām, neirozēm, trauksmes, dzirdes problēmām. 
Kanisterapija ir viena no visvairāk izpētītajām un 
vispieejamākajām dzīvniekterapijas metodēm, ko 
iespējams izmantot jaunatnes darbā. Suns cilvēkam 
sniedz fizisko kontaktu un liek priecāties par kopā 
būšanu un baudīt mirkli, tādā veidā pastiprinot 
atveseļošanās un sociālās iekļaušanas procesa 
efektivitāti. Izmantojot speciāli apmācītus suņus, 
terapija spēj darīt brīnumus. Dzīvnieka klātbūtne uz-
labo vispārējo pašsajūtu un psiholoģisko komfortu. 

ITĀLIJĀ PAVADĪTAIS LAIKS ATKLĀJA 
PLAŠĀS DZĪVNIEKTERAPIJAS 
IESPĒJAS JAUNATNES DARBĀ
SINTIJA BERNAVA
Nevalstiskā organizācija – biedrība “Donum Animus”
Trīs aktīvas Latvijas jaunietes, kas ikdienā studē veterinārmedicīnu un pavisam drīz 
kļūs par veterinārārstēm, piedalījās “Erasmus+” starptautiskajās apmācībās “EuroPet 
Partners”, kas no 2016. gada 18. līdz 26. septembrim norisinājās Sardīnijā, Kagliari 
pilsētā. 
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Salīdzinot ar kaķi, suns vairāk tiecas uz sadarbību 
ar cilvēku un pieņem katru no mums neatkarīgi no 
vecuma, diagnozes, fiziskajām vai garīgajām spē-
jām. Darbojoties kopā ar suni, rodas pozitīvas emo-
cijas, tiek stimulētas kognitīvās un uztveres spējas, 
un notiek pozitīva iedarbība uz jaunieša psihoemo-
cinālo stāvokli, uzlabojas pašapziņa, motivācija un 
mazinās stress. 

Dalībnieces no Latvijas uzreiz pēc ierašanās 
Itālijas salas Sardīnijas Kaljēri pilsētā satika vienu 
no projekta organizatoriem un devās kopīgās va-
kariņās ar projekta dalībniekiem vietējā restorānā. 
Iespaids par pārējiem dalībniekiem bija ļoti pozitīvs. 
Pirmās dienas nodarbības notika viesnīcas seminā-
ru telpā, kur dalībnieki uzzināja viens otra motivāci-
ju piedalīties apmācībās, kā arī iepazinās ar Itālijas 
pārstāvju pieredzi dzīvniekterapijā. Itāļiem interak-
tīvā veidā lieliski izdevās dalībniekus iepazīstināt ar 
metodes būtību un principiem. Dalībnieki uzzināja, 
kā dzīvnieki spēj palīdzēt cilvēkiem – sākot ar su-
ņiem-asistentiem, kas atvieglo ikdienu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, līdz pat šo dzīvnieku pozitīvajai 
ietekmei uz mācību procesu, veicinot cilvēka kon-
centrēšanās spējas. 

Pirmās dienas izskaņā norisinājās starpkultūru 
vakars, kura laikā katram bija iespēja prezentēt 
savu valsti, tās tradīcijas un nacionālos ēdienus. 
Šis vakars deva iespēju dalībniekiem vairāk iepazīt 
vienam otru neformālā gaisotnē. 

Starptautisko apmācību laikā visos pasākumos 
piedalījās arī īpaši apmācīti un sagatavoti terapijas 
suņi, un dzīvnieku klātbūtne radīja ļoti patīkamu 
gaisotni. Projekta dalībnieki varēja vērot suņa un 
trenera praktisko sadarbību tuvējā skolā, kā arī 
pludmalē, noskatīties paraugdemonstrējumu, kā 
suns piedalās glābēja darbā. 

Grupā bija arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, tā-
pēc katrā aktivitātē varēja vērot prieku un drošības 
sajūtu, ko sniedza šie apbrīnojamie dzīvnieki vienai 
no projekta dalībniecēm, kas katru dienu pavada 
ratiņkrēslā, bet ar suņa-terapeita atbalstu pirmo 
reizi mūžā varēja baudīt peldi jūrā kopā ar pārējiem 
dalībniekiem. 

Trīs dalībnieces no Latvijas – topošās veteri-
nārārstes uzzināja daudz jauna par suņu ķermeņa 
valodu, piemēram, izjūtot stresu vai bailes. Kā vienu 
no visvērtīgākajiem apmācību ieguvumiem Latvijas 
pārstāves uzskatīja iespēju vēl niansētāk ieraudzīt 
cilvēkus sev apkārt. Šī neaizmirstamā pieredze, kas 
tika iegūta saskarsmē gan ar suņiem, gan apkārē-
jiem cilvēkiem, ļāva no malas paskatīties uz savu 
ikdienu un ikdienas darbībām, kuras bieži vien tiek 
uztvertas kā pašsaprotamas un līdz ar to novērtētas 
tiek tikai tad, kad mums tās ir atņemtas un izjūtam 
to trūkumu. Ļoti labs piemērs bija Kai – vīrs, kurš 
gadiem ilgi bijis profesionāls armijas nirējs, bet pēc 
ķirurģiskās operācijas rezultātā iegūtās infekcijas 
diemžēl zaudējis spēju staigāt. Invaliditāte nav attu-
rējusi viņu no peldēšanas treniņiem atklātā jūrā, un 
ar savu dzīvesveidu un stingro gribu viņš katru die-
nu turpina iedvesmot un izglītot jauniešus, ka cilvēki 
ar īpašām vajadzībām ir neatņemama sabiedrības 
daļa, un viss ir atkarīgs no mūsu pašu empātijas 
spējām, kuras ir jāattīsta.

Apmācību procesā dalībnieki secināja, ka dzīv-
nieki ir mūsu mazie brāļi, ka tie spēj dot mums 
daudz vairāk nekā varam to aptvert. No suņiem-te-
rapeitiem varam mācīties nedalīt cilvēkus kategori-
jās, piemēram, atkarībā no katra fiziskajām vai ga-
rīgajām spējām, bet gan uztvert dzīvi vienkāršāk – ja 
vajag palīdzību vai atbalstu, nebaidīties to sniegt, jo 
mēs nekad nezinām, kad mums pašiem noderēs 
palīdzīga roka vai ķepa! 
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Komanda + Komunikācija + Iesaiste
Jauniešu projektos trīs svarīgākie ingredienti lieliskai receptei – rezultatīvam projektam ir komanda, 

komunikācija un jauniešu iesaiste visos projekta posmos, sākot jau ar idejas –“brainstorming” posmu. 
Katram projektā iesaistītajam jaunietim ir jādeleģē kāds uzdevums, lai viņš justu piederību komandai 
un kopā veicamajam. Tāpat visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem ir jābūt informētiem par projekta 
aktualitātēm/izmaiņām/norisi, lai projekts nekļūtu par nesaprotamu matemātisku formulu, kas jauniešus 
dzen stresā. Komanda būs kā garants plašākai jauniešu auditorijai, ka šis projekts ir viņu brīvā laika vērts. 

Ja būtu jāsniedz praktiski padomi, tad noteikti pirmkārt aicinātu ieklausīties jauniešos. Kā projekta 
koordinators esiet fleksibls, jo jaunieši ir dažādi, tāpat kā viņu vēlmes un intereses, bet viņiem visiem ir 
kas kopējs – tā ir vēlme būt daļai no kā liela, kaut kā sava. Parūpējieties, lai visiem iesaistītajiem jaunie-
šiem ir skaidra kopējā projekta vīzija; organizējiet regulāras tikšanās, kuras vēlams sākt ar ikdienišķām 
sarunām pie tējas krūzes (ikkatrs mīl mazliet padalīties ar savas dzīves aktualitātēm).

Austra Purviņa, Eurodesk reģionālā koordinatore, jaunatnes darbiniece

Šoreiz lūdzām tieši Eurodesk Latvijas reģionālos koor-
dinatorus pastāstīt par savu pieredzi un sniegt ieteikumus, 
kam pievērst uzmanību darbā ar jauniešiem, lai noturētu 
viņu interesi līdzdarboties no projekta idejas brīža līdz pat 
tā īstenošanai. 

AKTUĀLS JAUTĀJUMS: KĀ 
NOTURĒT JAUNIEŠU INTERESI 
LĪDZDARBOTIES NO PROJEKTA IDEJAS 
LĪDZ ĪSTENOŠANAS BRĪDIM?
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem, kas meklē iespējas iesaistīties dažādos “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektos, starptautiskos konkursos vai citās jauniešiem paredzētās 
aktivitātēs, 34 Eiropas valstīs darbojas Eurodesk informācijas tīkls jauniešiem. Arī Lat-
vijā ir savs nacionālais Eurodesk koordinators, kā arī Eurodesk reģionālie koordinatori 
un informatīvie punkti.

Iedvesmot un būt līdzās
“Manuprāt, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu, nepiecie-

šams jaunieti motivēt un ļaut viņam ieraudzīt, vizualizēt 
to rezultātu, kāds sagaidāms, ja viņš neatlaidīgi ies līdz 
galam! Domāju, ka brīdī, kad jaunietis veido savu pir-
mo projektu, man kā iedvesmotājam jāatrodas līdzās, 
jāseko katram solim un nemanāmi jāatrisina negaidītie 
sarežģījumi. Tad arī dzims nākamā ideja un vēlme to 
realizēt.”

Sintija Spriņģe, Pāvilostas novada pašvaldības jau-
niešu lietu speciāliste, Eurodesk informācijas punkta 
pārstāve.
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Kas īsti ir Eurodesk informācijas punkti un 
Eurodesk reģionālie koordinatori?

Eurodesk informācijas punkti 
Eurodesk informācijas punkti ir organizācijas 

(valsts, pašvaldību vai NVO, bet ne privātpersonas 
vai peļņu nesošas organizācijas), kuras izplata infor-
māciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurode-
sk un Eiropas Jaunatnes portālu. Par informācijas 
punktu var kļūt ikviena organizācija, kas izsaka vēlmi 
sadarboties, atsūtot pieteikumu. Atceries! Aģentūra 
izvērtēs, vai tava organizācija ir atbilstoša, lai slēgtu 
sadarbības līgumu. Organizācija var rīkot dažādus 
informatīvus pasākumus par programmu “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas 
Jaunatnes portālu, konsultēt jauniešus. Organizāci-
jām ir iespēja saņemt aģentūras izdales materiālus, 
reprezentācijas materiālus (tos organizācijas izvieto 
stendos, kā arī informatīvajos pasākumos), piedalī-
ties apmācībās, kā arī saņemt aģentūras jaunumus.

Eurodesk reģionālie koordinatori 
Eurodesk reģionālie koordinatori ir organizācijas 

(valsts, pašvaldību vai NVO, bet ne privātpersonas 

vai peļņu nesošas organizācijas), kuras izplata infor-
māciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurode-
sk un Eiropas Jaunatnes portālu. Šīm organizācijām 
ir pieeja īpašai sistēmai First Class, kuras ietvaros ir 
iespējams tīkloties un sazināties ar citu ES valstu 
koordinatoriem. Reģionālie koordinatori tiek apzināti 
iepirkuma rezultātā, kas tiek izsludināts katra gada 
sākumā. Organizācija rīko dažādus informatīvus 
pasākumus par programmu “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu, 
konsultē jauniešus. Organizācijām ir iespēja sa-
ņemt aģentūras izdales materiālus (tos organizāci-
jas izvieto stendos, kā arī informatīvos pasākumos), 
reprezentācijas materiālus, piedalīties apmācībās, 
saņemt aģentūras jaunumus, kā arī iespēju robežās 
saņemt finansējumu aktivitāšu īstenošanai reģionā.

Kā kļūt par Eurodesk reģionālo koordinatoru 
vai informācijas punktu Latvijā?

Ja tava organizācija vēlas kļūt par Eurodesk in-
formācijas punktu, sazinies ar aģentūru, rakstot 
Eurodesk nacionālajai koordinatorei Maritai Kroičai 
(marita.kroica@jaunatne.gov.lv). 
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Lai interesanti un sadalīti pienākumi
`` Vislabāk, ja projekts ir jauniešu(-a) pašu ideja un projekta tēma patiešām interesē jauniešus; 
`` Plānotā projekta dalībnieki ir cilvēki, ar kuriem jaunietis grib kopā darboties vai kurus vēlas satikt 

(piemēram, Jauniešu apmaiņas projekta gadījumā); 
`` Projektam būs kāds “taustāms” rezultāts, kuru jaunietis grib sasniegt;
`` Katrs jaunietis zina savu konkrēto atbildību; 
`` Pats galvenais, lai katram jaunietim pašam ir interese un interesanti piedalīties – motivācijas var 

atšķirties. 
Rudīte Muraševa, Saldus Jauniešu domes “Es un mēs” valdes priekšsēdētāja, Eurodesk reģionālā 

koordinatore. 
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Pasākums ar līdzīgu koncepciju iepriekšējos 
gados tika organizēts Ukrainā un Krievijā un savu 
nosaukumu aizguvis no sengrieķu mitoloģijas tē-
liem – argonautiem, kas veica tālu jūras braucienu 
uz Rietumgruzijas piekrasti, lai iegūtu zelta aunādu. 

Piedzīvojumi un nezināmais bija arī šī gada 
semināra vienojošais simbols, kas, līdzīgi kā mītā 
par jūrasbraucējiem, Gruzijā pulcēja 20 EBD pro-
jektu koordinatorus no dažādām valstīm – Armē-
nijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bulgārijas, Francijas, 
Gruzijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, 
Polijas un Ukrainas. Ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras un Siguldas novada Tūrisma 
informācijas centra atbalstu Latviju tajā pārstāvēja 
biedrības “Siguldas Alternatīvā izglītība” projektu 
vadītāja Dagnija Nuķe.

Visa pamatā – neformālā izglītība
Semināra programma tika balstīta uz ekspe-

rimentālu un neformālu metožu, kā arī ceļošanas 
pieredzes izmantošanu mācīšanās procesā ar mērķi 

dot iespēju EBD projektu koordinatoriem personīgi 
iepazīties vienam ar otru, dalīties savas organizāci-
jas darba pieredzē un diskutēt par EBD projektu kva-
litāti, attīstīt jaunas projektu idejas un partnerības, 
vienlaikus iepazīstot arī Gruzijas EBD organizāciju 
darba realitāti, tās cilvēkus, kultūru un tradīcijas.

Pirms brauciena semināra dalībnieki saņēma 
ceļojuma maršruta karti, informāciju par brauciena 
loģistiku, iepazinās ar 11 Gruzijas EBD organizāciju 
profiliem, lai vienu no tām izvēlētos “ēnošanas ak-
tivitātēm”, kā arī saņēma speciāli šim pasākumam 
veidotu dienasgrāmatu un aicinājumu pievienoties 
semināra dalībnieku Facebook grupai.

Pēc ieceļošanas Gruzijā EBD projektu koordi-
natorus sagaidīja vietējo organizāciju pārstāvji, lai 
kopā dotos uz kādu no semināra 1. posma norises 
vietām – Batumi, Kutaisi, Ozurgeti, Samtredia, Tki-
buli vai Zugdidi. Ozurgeti pulcējās koordinatori no 
Armēnijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Gruzijas, Lat-
vijas, Ukrainas un kopīgi “ēnoja” trīs nevalstiskās 

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 
PROJEKTU KOORDINATORI 
PAPILDINA ZINĀŠANAS GRUZIJĀ
DAGNIJA NUĶE
biedrības “Siguldas Alternatīvā izglītība” projektu vadītāja
Laikā no 2016. gada 18. līdz 25. septembrim Gruzijā norisinājās SALTO Austrumeiropas 
un Kaukāza Resursu centra organizētais Eiropas Brīvprātīgā darba (turpmāk – EBD) 
projektu koordinatoru partnerības veidošanas seminārs “Another extraordinary Expe-
rience. ARGONAUTIKA”. 

“ Neskatoties uz lielo 
pārgājiena dalībnieku skaitu 

(vairāk nekā 20 cilvēku), 
mājinieki klāja galdu, aicināja 

baudīt sarūpētos ēdienus 
un dzērienus, skandēja 

tostus, dziedāja un dejoja. 
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organizācijas – “Student-Youth Council”, “Youth 
Union Euro Club” un “Guria Youth Resource Centre”. 
Tikšanās gaitā uzzinājām, ka organizācijas cenšas 
vietējā sabiedrībā veidot izpratni par Eiropas vēr-
tībām, attīsta savu kapacitāti, tāpēc labprāt gaida 
brīvprātīgos jauniešus no Eiropas valstīm. Nefor-
mālā gaisotnē tika pārrunātas EBD projektu ievie-
šanas problēmas un sadarbības iespējas nākotnē. 
Bija patiess prieks šeit satikt arī divus brīvprātīgos 
jauniešus – Lieni un Kasparu no Latvijas, kuru ak-
tivitātes Gruzijā koordinē biedrība “Radi Vidi Pats”. 
Īsā vizīte noslēdzās ar ekskursiju uz Guria reģiona 
augstākā kalna virsotni, atpūtas vietu Bakhmaro 
(2050m virs jūras līmeņa) un nacionālo ēdienu (ha-
čapuri, mčadi, hinkali, čučhelas) degustāciju.

Tik dažādā ēnošanas pieredze
Trešajā dienā visi dalībnieki satikās Zugdidi, kur 

sākās semināra otrais posms. Rīts tika aizvadīts 
vietējā organizācijā “ATINATI”, kas aktīvi piedalās 
“Erasmus+” jauniešu apmaiņās un EBD projektos, 
kā arī veido un translē TV un radio pārraides Rie-
tumgruzijā, t.sk. Abhāzijā. Tikšanās laikā SALTO 
Austrumeiropas un Kaukāza Resursu centra pār-
stāvji sniedza īsu interviju par EBD projektu koor-
dinatoru semināru. Pēc tam pasākuma dalībnieki 
devās uz Zugdidi pilsētas parku un tika iesaistīti da-
žādās āra aktivitātēs – grupu darbos un prezentā-
cijās, lai turpinātu iepazīšanos un dalītos “ēnošanas 
aktivitāšu” pieredzē. Vakars tika aizvadīts, baudot 
mūzikas un deju priekšnesumus vietējo brīvprātīgo 
jauniešu organizētajā starptautiskās mākslas festi-
vālā “Ambassadors of Culture”.

Pēkšņais lietus maina plānus
Nākamajā dienā bija iecerēts 6km garš pārgā-

jiens Gruzijas lauku reģionā ar mērķi diskutēt par 
EBD projektu kvalitātes elementiem un iejusties 
EBD projekta dalībnieku lomās, taču, strauji maino-
ties laikapstākļiem (pārgājiena vidū sākās spēcīgs 
lietus), lietū mirkstošos dalībniekus ciemos aicināja 
vietējā gruzīnu ģimene. Patiesas emocijas un nevil-
tota viesmīlība atklāja Gruzijas lauku realitāti! Ne-
skatoties uz lielo pārgājiena dalībnieku skaitu (vai-
rāk nekā 20 cilvēku), mājinieki klāja galdu, aicināja 
baudīt sarūpētos ēdienus un dzērienus, skandēja 
tostus, dziedāja un dejoja. 

Laika maiņas piejūras reģionā ieviesa korekci-
jas arī nākamās dienas plānos. Melnās jūras kruīza 
brauciena (Anklia-Batumi) vietā semināra dalībnie-
ku grupa rīta pusē ar autobusiem devās uz Batu-
mi, lai pēcpusdienā kāptu uz “Golden Fish” klāja 
un turpinātu darbu. “Prāta vētras” sesiju laikā EBD 
koordinatori tika aicināti attīstīt projektu idejas un 
veidot partnerību. Savukārt vakarpusē visi devās uz 
Kobuleti – semināra noslēdzošā posma vietu. 

Pēdējās divās dienās kopīgi tika pārrunāts 
EBD projektu vadīšanas cikls, semināra dalībnieki 
papildināja savas zināšanas par SALTO darbības 
virzieniem un resursiem, Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektu tehniskiem jautājumiem, neformālās mācī-
šanās metodēm, Youthpass, tikās ar iebraukšanas 
apmācībās esošajiem EBD jauniešiem no dažādām 
valstīm un piedalījās programmas “Erasmus+” Ei-
ropas Brīvprātīgā darba projektu 20 gadu jubilejas 
svinību pasākumā. 

EBD projektu koordinatoru partnerības veido-
šanas semināru organizēja un vadīja pieredzējuši 
SALTO Austrumeiropas un Kaukāza Resursu centra 
darbinieki – Tomasz Lubotzki un Tomasz Szopa, sa-
vukārt grafisko atbalstu visa pasākuma gaitā snie-
dza Magda Janczuk. Īpaši šim neparastajam EBD 
“argonautu” ceļojumam tika izveidots blogs, kurā 
apkopoti pasākuma svarīgākie notikumi un atziņas, 
to papildinot ar ceļojuma gaitā tapušajām fotogrāfi-
jām: https://evsargonautika.tumblr.com. 

Par SALTO Resursu centru
`` SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā 

“Support, Advanced Learning and Training Op-
purtunities”, kas latviešu valodā nozīmē “At-
balsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir 
tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kas darbojas 
Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot 
Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+: Jau-
natne 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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