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Sveiks!
2014. gads Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai bijis lielo izrāvienu gads. Esam aizsākuši trīs 

jaunas un jauniešiem ļoti nozīmīgas programmas, turpinājuši darbu pie jau esošajām, piešķīruši vairāk 
kā 2 miljonus eiro „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai, 46 reizes vadījuši informatīvus 
pasākumus, stāstot par daudzveidīgajām projektu un jaunatnes programmu iespējām.

2015. gadā iesākto turpināsim!
Lai visiem priecīgs un laimīgs Jaunais gads!
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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

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra

@Jaunatne

2014. gads faktos un skaitļos
Nu varam atzinīgi viens otram uzsist uz pleca, paslavējot par 
paveikto, nedaudz atvilkt elpu un priecīgi nosvinēt gada noga-
les svētkus, lai jauno, 2015. gadu sāktu atkal ar jaunu sparu, 
izaicinājumiem un priecīgu gandarījumu par katru čakli no-
strādāto darba dienu. 

Kāds tad bijis mūsu 2014. gads?
`` 2014. gadā tika uzsākta „Erasmus+” (2014–2020) programma.

`` 2014. gada septembrī sākām īstenot Jauniešu garantijas projektu 
„PROTI un DARI”.

`` Lai sekmētu jauniešu, kuri pašlaik atrodas apcietinājumā, sociālo 
iekļau šanos, Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 
2014. gadā tika īstenotas dažādas apmācības. 

`` „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014. gadā iesniegti 245 dažādi 
projekti, no kuriem apstiprināts 101. Iemesls, kādēļ tik salīdzinoši 
daudz iesniegto projektu nav apstiprināti un tiem nav piešķirts finan-
sējums – projektu kvalitāte. Aicinām nākamgad, pirms uzsākt rakstīt 
projektu pieteikumus, pārlasīt „Erasmus+” un projektu izvērtēšanas 
vadlīnijas. Dubults neplīst!

`` „Erasmus+: Jaunatne darbībā” iecienītākie projekti 2014. gadā bija 
Jauniešu apmaiņas projekti. Uz tiem esam saņēmuši 84 projektu 
iesniegumus, tomēr apstiprināti tika vien 32. 

`` Visvairāk apstiprināto „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu 
2014.  gadā bija Eiropas Brīvprātīgajam darbam. Šajā „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektu veidā saņēmām 53 projektu iesniegu-
mus, no kuriem apstiprinājām 39.

`` „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes pro-
jektiem 2014. gadā saņēmām 73 projektu iesniegumus, no kuriem 
apstiprinājām 24; Stratēģiskās partnerības projektiem saņemti 
27  iesniegumi, apstiprināti – 4; Strukturētā dialoga projektiem 
saņemti 8 iesniegumi, apstiprināti – 2. 

`` Kopumā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014. gadā apstiprinātajiem 
projektiem piešķirts finansējums 2 204 155 EUR. 

`` 2014. gadā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starp-
niecību 349 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem bija iespēja pieda-
līties dažādās nacionālās un starptautiskās apmācībās. 

`` 2014. gadā esam 46 reizes viesojušies dažādās Latvijas vidusskolās un 
ģimnāzijās, ES mājā Rīgā, jauniešu centros, bibliotēkās un citās orga-
nizācijās. Šos pasākumus apmeklējuši 2109 cilvēki. 
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Tas nozīmē – Latvijā jau ir veikta 
izpēte par mācīšanās atzīšanas praksēm, ko 

pašlaik izmanto darbā ar jaunatni. Lai arī galējais 
pētījuma pārskats vēl ir tapšanas stadijā, jau tagad 

var droši apgalvot, ka Latvijā neformālās izglītības jomā 
bez Youthpass gandrīz netiek izmantoti rīki, kas ļauj 

jauniešiem pašiem izvērtēt savu mācīšanos un saņemt 
par to sertifikātu. Pašlaik lielākoties izmanto vārdisku 
izvērtēšanu un pašreflekciju, kā arī izsniedz diplomus, 
kas apstiprina piedalīšanos pasākumā. Dažos Latvijas 

reģionos tiek veidoti brīvprātīgo faili, kuros brīvprātīgie 
var ievietot mācīšanās procesu fiksējošus datus un 

aprakstus, informē Līga Rudzīte, Youthpass 
nacionalizēšanas koordinatore Latvijā. 

Youthpass sertifikāta 

nacionalizēšanas  
process ir sācies

Plāno atvērt  
5 jauniešu centrus 

No 2015. gada 
1. janvāra līdz 30. jūnijam 

Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas 
Savienības Padomē. Lai uzzinātu jauniešu 
viedokli par politisko līdzdalību, Latvijas 
prezidentūras laikā Nacionālajā bibliotēkā 

jeb „Gaismas pilī” no 2015. gada 22. līdz 
26. martam notiks „Strukturētā dialoga” 
konference, kurā piedalīsies pārstāvji no 

vairāk kā 30 valstīm. Arī tu vari piedalīties 
konsultācijās, kas notiek tepat Latvijā. 

Vairāk informācijas: 
www.ljp.lv. 

Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas ietvaros top trīs 

izglītojošas animācijas filmiņas: par 
pašizaugsmes, pašizziņas iespējām, 

piedaloties neformālās izglītības 
aktivitātēs; par āra dzīves aktivitātēm 

un piedzīvojumu pedagoģiju jaunatnes 
darbā un filmiņa par stāstu stāstīšanu kā pieeju/
instrumentu darbā ar jauniešiem. Jau 2015. gada 

sākumā filmiņas tiks publicētas Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 

mājaslapā.

Atbalstot jaunatnes iniciatīvas attīstību 
attālos vai mazattīstītos reģionos, Latvijas-

Šveices sadarbības programmas ietvaros 2015. gadā 
plānots atvērt piecus jaunus jauniešu centrus. 

2015. gada februārī darbu plāno uzsākt jauniešu 
centrs Riebiņu novadā, martā – Aizputes 
novadā, jūlijā – Jaunjelgavas un Rēzeknes 

novados, bet augustā – Iecavas novadā. 
NB! Šobrīd ar Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas atbalstu Latvijas novados 

jau darbojas 17 jauniešu centri. 

Konference ja
uniešiem

Animācijas filmas 

jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem
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Latvijai 23 Eiropas 
kvalitātes sertifikāti

Kā katru gadu, arī 
šoruden Eiropas Komisija 

apbalvoja labākos eTwinning 
projektus, piešķirot tiem Eiropas kvalitātes 
sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas 
kvalitātes sertifikātu saņēma 23 projekti, 

kas īstenoti 2013./2014. mācību gadā. 
Projektus īstenojuši 39 pedagogi no 

25 mācību iestādēm. Apsveicam! Ar Eiropas 
kvalitātes sertifikātu ieguvēju sarakstu 
vari iepazīties www.etwinning.lv/
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Kartupeļu pankūkas latviešu vakarā
Veicot savu EBD Bulgārijā, Varnā, un strādājot Varnas Ekonomikas Uni-

versitātes starptautisko attiecību nodaļā, jūtu, ka novembris ir ļoti grūts 
mēnesis. Nē, nē, kājas un rokas ir veselas, bet šoreiz tīri emocionāli, jo šis 
mēnesis ir īpašs Latvijai. Neesmu bijusi liela savas valsts patriote, taču, 
vēl dzīvojot Latvijā, bija dažas lietas, kuras man svētku laikā patīk un vien-
mēr patiks. Ņemot vērā, ka viens no maniem uzdevumiem ir iepazīs-
tināt citus ar Latviju un tās kultūru, saviem kolēģiem noorganizēju 
kopīgas vakariņas latviskā gaisotnē. Biju samierinājusies, ka 
nekāda šmorēšana un cepšana man īpaši neizdosies, tāpēc 
nācās ņemt talkā vecās, labās kartupeļu pankūkas. Šādam 
pasākumam iepriekš nebiju gatavojusies, jo gluži spontāni 
izdomāju, ka šis būtu piemērotākais laiks iepazīstināt kolē-
ģus ar mazumiņu Latvijas. Nācās improvizēt ik uz soļa. 

Man par lielu laimi visi veikali bija pa ceļam un varēja 
sapirkt nepieciešamos produktus. Izņemot krējumu, ar to bija 
vislielākā jautrība. Mūsu ierastais krējums Bulgārijā 
nav nopērkams. Kaut ko līdzīgu iespējams 
iegādāties tā saucamajos krievu veikaliņos, 
kuri atrodas pilsētas otrajā galā. Bet man 
nebija ne mazākās vēlmes pērties pēc 
krējuma. Panika beidzās, bija jāsteidz uz 
dzīvokli cept, jo laiks bija ierobežots. Ar 
pašu cepšanu nebija nekādu problēmu. 
Viss noritēja pārāk labi, lai tā būtu 
taisnība. Acīmredzot tieši tāpēc precīzi 
piecas minūtes pirms kolēģu ierašanās 
sadomāja pazust elektrība. Par laimi jau iepriekš 
biju bruņojusies ar svecītēm, kas visu gaisotni 
padarīja vēl īpašāku. 

Beigu beigās vakars noslēdzās tieši tā, kā vēlējos – mierīgi, ar sarunām 
un patīkamām atmiņām. Jau nākamajā dienā varēja just, ka kolēģiem ir 
mazliet pielipusi īpašā Latvijas noskaņa.

Uz darbu ar smieklu devu kabatā
Lai arī iepriekšējā gadā man paveicās būt Bulgārijā, šeit vienmēr var 

atrast ko jaunu, kas var pārsteigt. Katram ir savs redzējums par to, ko ār-
zemniekam ir jāredz un jāzina par Bulgāriju, tāpēc vienmēr ir patīkami 
iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Tāpat kā iepriekš, dzīvojot Bulgārijā, 
lielāko uzsvaru lieku uz bulgāru iepazīšanu. Tas vienmēr izvēršas par inte-
resantu piedzīvojumu, sākot no braucieniem ārpus pilsētas un beidzot ar 
it kā ikdienišķām mājās pasēdēšanām, kopīgi skatoties filmas.

Tāpat esmu neizsakāmi priecīga par universitātes kolēģiem. Jau pašā 
sākumā sapratu, ka šī būs vieta, kas mani aizraus. Šī sajūta apstiprinājās 

Skatos uz Bulgāriju 
caur rozā brillēm

Turpinām sekot līdzi Irinas Ozerovas brīvprātīgā darba gaitām 
Bulgārijā. Jaunatnes žurnāla 2014. gada rudens numurā viņa 
dalījās savā pieredzē, kā atrast brīvprātīgo darbu Eiropā. Kopš 
1. septembra Irina dzīvo Bulgārijā. Ieskatāmies pirmajos ie-
spaidos un piedzīvojumos! 

K atru dienu ir kāds, kas pajautā, kā man šeit sokas, kas jauns un 
interesants. Ziniet, ir tiešām grūti atbildēt uz šiem šķietami vien-
kāršajiem jautājumiem, jo katru dienu notiek kaut kas uzmanību 

piesaistošs, ko ir nežēlīgi grūti aprakstīt. Dažreiz nākas atbildēt „Ir forši!“, 
bez liekiem paskaidrojumiem, lai nu domā, kā patiesībā man šeit sokas. 
Vienīgais veids, kā to pārbaudīt, ir pašam sēsties autobusā vai lidmašīnā 
un mesties piedzīvojumos.

Pilsētā kā mazs prusaciņš
Lai nedomājat, ka es te viena pati izklaidējos, informēju, ka beidzot 

vairums Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) dalībnieku ir ieradu-
šies Varnā. No mūsu organizācijas esam astoņi brīv-

prātīgie – divi no Francijas, divi no Spānijas, viena 
meitene no Horvātijas, viena no Polijas, viens 
puisis no Portugāles/Brazīlijas un es no Latvijas. 
Visai jauka kompānija. Ļoti priecājos, ka šī ir 
maza grupiņa, kura ieradusies Bulgārijā ar kopī-
gu mērķi. Jūtu, ka būs ļoti viegli sastrādāties. 
Esmu pārsteigta, cik ļoti daudz kopīga man ir 
ar dzīvokļa biedreni no Francijas. 

Par pašiem projektiem. Esam izmētāti pa 
dažādiem pilsētas stūriem. Divas meitenes (no 

Horvātijas un Polijas) strādā krīzes centrā, kas ir 
netālu no pilsētas centra. Francijas pārstāvji – Fran-

ču centrā. Par spāņiem man nav ne mazākās no-
jausmas, ko viņi darīs, jo viņiem pašiem tas vēl 
nav īsti skaidrs. Tad esam mēs ar portugāļu/

brazīļu puisi – strādājam universitātē. Pašlaik 
esam apmierināti ar savām darba vietām un ļoti 

ceram, ka pavisam drīz sāksies bulgāru valodas 
kursi, jo sāk jau nedaudz apnikt, ka šajā pilsētā esi 

kā mazs, bezspēcīgs prusaciņš.
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Raksta autore:

IRINA OZEROVA

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

« Viens no maniem 
uzdevumiem ir 

iepazīstināt citus ar 
Latviju un tās kultūru



jau pirmajā dienā, kad devos iepazīties ar saviem topošajiem kolēģiem. 
Tiešām jutos gaidīta. Pēc vairāk kā diviem mēnešiem esam kļuvuši par 
ģimeni, un tas mazina skumjas pēc mājām. Katra diena tiek pavadīta gan 
darba, gan smieklu atmosfērā. 

Ceļošana desertā
Lai arī daudziem sāk šķist, ka uz šejieni esmu atbraukusi tikai strā-

dāt, varu iepriecināt – tā nebūt nav! Kādā nedēļas nogalē kopā ar savu 
istabas biedreni Margotu un viņas kolēģes draugiem devāmies nelielā 

divu dienu braucienā ārpus Varnas. 
Ceļojuma mērķis bija lieliski pavadīt 

laiku un apskatīt dažādas vēstu-
riskas vietas. Viena no vietām, 

kuru apskatījām, bija Veliki 
Preslav. Ja izmantojam dro-

šus avotus un uzticamies 
manām Bulgāru valodas 

zināšanām, tad šī pilsēta ir 
bijusi pirmās Bulgārijas Im-

pērijas galvaspilsēta. Diemžēl 
laika apstākļi nebija tik patī-

kami, kā gribētos. Bet pat migla 
mums netraucēja apskatīt to, kas 

ir apskatāms. Visu brauciena laiku 
pārņēma maziņš satraukums, jo negribējās, lai viens no fotoaparātiem 
atteiktos darboties tieši tad, kad vismazāk tas ir vajadzīgs. Par laimi viss 
bija kārtībā. Manā īpašumā tagad ir n-padsmit veiksmīgu un mazāk veik-
smīgu bilžu.

Tā kā laika vēl ir pietiekami daudz, tad šobrīd ar ceļošanu īpaši 
neaizraujos. Skaistos ceļošanas mirkļus esmu atstājusi deser-

tam. Bulgāri saka – labāk ceļot, kad kļūst siltāks. Tāpēc tagad 
sakopoju spēkus un pievēršos brīvprātīgā darba gaitām. 

Noslēgumā visiem „Jaunatnes” žurnāla lasītājiem 
gribu teikt – ja plānojat drīzumā braukt uz Bulgāri-
ju, jo īpaši uz Varnu, būšu neizsakāmi priecīga jūs 

satikt. Parādīšu, cik skaista ir Bulgārija. 
Irina Bulgārijā Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros 

uzturēsies līdz 2015. gada 1. septembrim.

Uzdrīksties un īsteno Eiropas 
Brīvprātīgā darba projektu

Programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros 
ir iespējams īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 
projektus, kas sniedz iespēju:
`` organizācijām uzņemt ārvalstu jauniešus (brīvprātīgos) vai nosūtīt 

Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm un saņemt  Eiropas 
Savienības finansējumu EBD projekta īstenošanai;
`` jauniešiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 

kādā organizācijā, gūstot jaunas prasmes un pieredzi.  
EBD ir regulārs, strukturēts pilna laika (30 līdz 38 stundas nedēļā) 

brīvprātīgais darbs, kurš ir vērsts uz mācīšanos, jauniešu iniciatīvu, valsts 
un kultūras izzināšanu un valodas apguvi.

Projektus var iesniegt:
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, 

sociālie uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, reģio-
nu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgie 
uzņēmēji.

NB! Lai organizācija varētu uzņemt, nosūtīt brīvprātīgos vai koordinēt 
EBD projektu, tai jābūt akreditētai jau projekta iesniegšanas brīdī. Lai 
saņemtu uzņēmējorganizācijas, nosūtītājorganizācijas vai koordinējošā 
organizācijas statusu, nepieciešams aģentūrai iesniegt akreditācijas pie-
teikumu. Tomēr jāņem vērā, ka akreditācijas lēmumu aģentūra izsniedz 
6 nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Būtiskākās iezīmes: 
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem. 
EBD aktivitātes veids: 
`` individuālais EBD – 1 līdz 30 brīvprātīgie (Viena projekta ietvaros var 

piesaistīt vairākus brīvprātīgos, taču katrs veic citu EBD aktivitāti);
`` grupas EBD – 10 līdz 30 brīvprātīgie (Visi brīvprātīgie veic vienu EBD 

aktivitāti).
Dalībnieku vecums:  no 17 līdz 30 gadiem
EBD aktivitātes ilgums: no 2 līdz 12 mēnešiem (ja iesaistīti vismaz 

10 brīvprātīgo grupa vai jaunieši ar ierobežotām iespējām, EBD var ilgt no 
2 nedēļām līdz 12 mēnešiem).

Projektā jābūt iesaistītai vismaz vienai organizācijai no Latvijas, 
vismaz vienai organizācijai no Programmas valsts vai ES Kaimiņvalsts un 
vismaz  vienam brīvprātīgajam.

Vairāk informācijas: www.jaunatne.gov.lv

EBD var veikt tikai 
1 reizi. Ja pirmais EBD 

ir bijis līdz 2 mēnešiem, 
to var veikt atkārtoti, 

kopumā nepārsniedzot 
12 mēnešus.

Žurnāls JAUNATNE # 43 / ziema jaunatne. gov. lv

6 7

E
IR

O
P

A
S

 B
R

�V
P

R
ĀT

�G
A

IS
 D

A
R

B
S

E
IR

O
P

A
S

 B
R

�V
P

R
ĀT

�G
A

IS
 D

A
R

B
S

Brīvprātīgais  
nedrīkst aizstāt algotu 

darbinieku vai veikt 
tikai rutīnas darbu!



paredz ne tikai dalību vēlēšanās vai iesaistīšanos politiskajās parti-
jās, bet arī aicina jauniešus būt aktīviem sabiedrības dalībniekiem, 
paužot savu viedokli par apkārt notiekošo. Diskusiju un konsultāci-
ju rezultātā tiks izveidoti kopīgi ieteikumi (rekomendācijas) ES Pa-
domei. Itālijas prezidentūras laikā jaunieši kopā ar jaunatnes po-
litikas veidotājiem diskutēja par būtiskākajiem izaicinājumiem, 
kas kavē jauniešu politisko līdzdalību. Latvijas prezidentūras 
ietvaros „Strukturētā dialoga” konferences laikā jauniešiem būs 
iespēja nodefinēt jau konkrētus ieteikumus, kā uzlabot jauniešu 
politisko līdzdalību. Savukārt Luksemburgas prezidentūras laikā – pēc 
tam, kad Latvijas konferences rezultāti būs izdiskutēti jaunatnes Ministru 
padomē – „Strukturētā dialoga” konferences laikā tiks sagatavotas gala 
rekomendācijas par šo tēmu. Latvijā „Strukturētā dialoga” konference ir 
paredzēta no 2015. gada 22. līdz 26. martam. ES jaunatnes politikas ģe-
nerāldirektoru sanāksme – no 2015. gada 26. līdz 27. martam.

Tāpēc aicinām ikvienu iesaitīties un izteikt savu viedokli „Strukturētā 
dialoga” diskusijās un konsultācijās visā Latvijā jau šodien. 

Vairāk informācijas www.ljp.lv 

Sava prezidentūra 
arī jauniešiem

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz 
sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Pa-
domes darba norisi. Latvijas kārta kļūt par prezidējošo valsti 
ir sākot ar 2015. gada 1. janvāri, un tā ilgs līdz 30. jūnijam. 
Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij, neatkarīgi no tās 
lieluma vai iestāšanās laika ES, veidot ES dienaskārtību un va-
dīt ES Padomes darbu. 

V ienlaicīgi Latvijas prezidentūras dienas kārtība ir saskaņota ar Trio 
prezidentūras mērķiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka preziden-
tūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas 

prezidentūru viena pēc otras. Katrs trio grupas loceklis pēc kārtas pilda 
prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, pa-
matojoties uz kopīgu trio darba programmu. 
Latvijas trio prezidentūru 2014. gada otrajā 
pusgadā ievadījusi Itālija, tai 2015. gada 
pirmajā pusgadā seko Latvija, bet 
2015. gada otrajā pusgadā noslēgs 
Luksemburga.

Mūsu prezidentūras laikā kā Latvijā, 
tā arī Briselē norisināsies ar jaunatnes jau-
tājumiem saistītas aktivitātes. ES Padomē 
ir paredzētas piecas jaunatnes darba grupas 
un viena Ministru Padome ar ES dalībvalstu 
pārstāvjiem, lai diskutētu par būtiskiem jaunatnes jautājumiem. 
Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē jaunatnes jomā tiks diskutēts par 
diviem jautājumiem:
1)  starpnozaru sadarbības veicināšana veiksmīgākai jauniešiem aktuālu 

jautājumu risināšanai,
2)   jaunatnes jomas ieguldījums „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu 

sa snieg šanai. 
Latvijas prezidentūras trio cieša sadarbība jaunatnes jomā 
norisinās arī ES līmeņa jauniešu diskusiju cikla „Struktu-
rētais dialogs” ietvaros. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 

jauniešiem visā Eiropā ir iespēja diskutēt par ES mēroga 
jautājumiem: Itālijas – Latvijas – Luksemburgas trio prezi-

dentūras laikā norisināsies konsultācijas un tiks organizētas 
trīs ES mēroga konferences ar diskusijām par jauniešu 

iespējošanu jeb iespēju došanu politiskajai līdzdalībai (youth 
empowerment for political participation). Politiskā līdzdalība 
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« Jauniešiem visā 
Eiropā ir iespēja 

diskutēt par ES mēroga 
jautājumiem 

SANDA BRŪNA
Izglītības un zinātnes 
ministrijas Politikas iniciatīvu 
un attīstības departamenta
direktores vietniece 
jaunatnes jomā



valstu piemēriem, lietām un instrumentiem, kuru efektivitāte citur jau 
ir pierādīta. 

Bez tam man radās idejas, kā uzlabot darbu ar jauniešiem Jūrmalā. 
Sapratu, cik svarīga var būt efektīva un iespējota jauniešu politiskā 
līdzdalība un cik lielu iespaidu tā var dot kopīgai sabiedrības nākot-
nei. Uzzināju, kā efektīvāk veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, 
un tāpat šī konference man ļāva novērtēt, cik liela nozīme darbā ar 
jauniešiem ir tieši visu iesaistīto pušu sadarbībai. Nākamajā kon-
ferencē, kur jau būs pieejami visu dalībvalstu konsultāciju ar jau-
niešiem rezultāti, kopīgi tiks izstrādāti priekšlikumi, kurus pēc tam 
plānots iesniegt ES padomei. Strādāsim, lai kopīgi uzlabotu jauniešu 
politisko līdzdalību visās dalībvalstīs. Tiekamies Rīgā, laikā, kad Latvija 
būs Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts! 

Par Jūrmalas JIC 
Jūrmalas JIC ir pašvaldības struktūrvienība, tāpēc sadarbība ar Jūr-

malas domi notiek nepārtraukti. Piemēram, kopā ar Jūrmalas domes 
Attīstības pārvaldes Projektu nodaļu esam īstenojuši vairākus projektus. 
Tāpat domes deputāti regulāri tiek aicināti uz „Kafiju ar politiķi” un citiem 
neformālajiem pasākumiem. 

Kas ir tie jautājumi, kurus mēs kā jaunieši vēlētos izmainīt valsts po-
litikas līmenī? Redzam, ka ļoti noderīgi būtu sakārtot regulējumu darbā 
ar jaunatni. Piemēram, izveidot jaunatnes darba standartu, kas regulētu 
katras pašvaldības pienākumus, lai darbs ar jaunatni noritētu veiksmīgi. 
Tāpat ļoti noderīgi būtu saņemt lielāku finansējumu no valsts puses, jo 
šobrīd darbs ar jaunatni lielākoties ir pašvaldības iniciatīva. Ja 
pašvaldībā tā nav noteikta kā prioritāte, tad nereti finansē-
jums jauniešu aktivitātēm ir ļoti niecīgs. Valstī vispār kā 
vienu no galvenajām prioritātēm vajadzētu noteikt dar-
bu ar jauniešiem, tai skaitā, izglītību. Ja Latvijā būs 
gudri un atbildīgi jaunieši, tad vēlāk mums būs 
tādi paši uzņēmēji, vecāki, darbinieki…

Kā veicināt jauniešu 
politisko līdzdalību? 

Uz šo un vēl citiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem at-
bildes meklējām Strukturētā dialoga ceturtajā ciklā, kas bija 
organizēts Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
ietvaros. Eiropas Jaunatnes konference notika no 13. līdz 16. 
oktobrim Romā. Tajā piedalījās jaunieši un jaunatnes politikas 
veidotāji no visām ES dalībvalstīm, tostarp arī no Latvijas. 

L atviju Strukturētā dialoga ceturtajā ciklā pārstāvēja dalībnieki no 
Latvijas Jaunatnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā 
arī no Strukturētā dialoga Latvijas nacionālās darba grupas. 

Romas konference iekļāva divas tēmas, par kurām diskutējām darba 
grupās. Pirmā diena tika veltīta tēmai par jauniešu piekļuvi tiesībām, 
lai veicinātu jauniešu autonomiju. Tās ir ne tikai politiskās darbības, kas 
sekmē pāreju no skolas uz darba vidi, bet arī saistītās jomas, piemēram, 
piekļuve darba iespējām, kredītiem, mājokļiem, labklājībai vai spējai 
piedalīties sociālās un pilsoniskās aktivitātēs. Tādējādi, savukārt, tiktu 
palīdzēts jauniešiem patstāvīgi uzsākt savas dzīves gaitas un līdzdar-
boties sociālajā dzīvē. Šo visu paturot prātā, dalībnieki kopīgi izveidoja 
ieteikumus – kas pēc jauniešu ieskatiem būtu jādara, lai atvieglotu viņu 
patstāvīgas dzīves sākumu. 

Tomēr lielākā dalībnieku uzmanība tika pievērsta otrās dienas tēmai: 
jauniešu iespējošana politiskajā līdzdalībā (youth empowerment for po-
litical participation). Šī tēma ir vienota visām trio cikla (Itālijas, Latvijas 

un Luksemburgas prezidentūru) Strukturētā dialoga starptautiskajām 
konferencēm. Itālijas konferencē bija ļoti svarīgi, lai pēc diskusijām 

un darba grupām tiktu apkopoti vienoti jauniešiem būtiskie jau-
tājumi, kurus pēc tam tālāk konsultāciju veidā uzdot jauniešiem 

ikvienā no dalībvalstīm. 
Piedaloties darba grupās un 
citās diskusijās, bija iespēja 

dzirdēt viedokļus, ieteiku-
mus un padomus no 

citiem jauniešiem un 
jaunatnes politikas 

veidotājiem no visas 
Eiropas Savienības. 

Tas ļāva padomāt, kā 
uzlabot darbu ar jaunatni 

Latvijā, paskatīties uz citu 
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« Uzzināju, kā efektīvāk 
veidot dialogu ar 

lēmumu pieņēmējiem 

ALMA BRINKMANE
Strukturētā dialoga 
nacionālās darba grupas 
locekle, Jūrmalas Jauniešu 
iniciatīvu centra (JIC) 
jaunatnes lietu  
speciāliste



piedalīsies arī sešās tematiskajās darbnīcās par tādām tēmām kā mobili-
tātes programmu ietekme uz jauniešu nodarbinātību, pāreja no izglītības 
uz darba tirgu, alternatīvas nodarbinātības iespējas, starpsektoru sadar-
bības izaicinājumi un risinājumi, rekomendācijas politikas veidošanai, lai 
veicinātu jauniešu nodarbinātību un kompetences, kas tiek attīstītas ar 
jaunatnes darba palīdzību un tiek pieprasītas privātajā sektorā.

Forums tiks uzņemts Nacionālās bibliotēkas jaunajās telpās, kur kopā 
strādās jaunieši, jaunatnes un izglītības darbinieki, uzņēmēji, cilvēkresur-
su vadības speciālisti, studentu organizācijas, pētnieki, valsts pārvaldes 
un pašvaldības iestāžu darbinieki. Tieši šis ir viens no vērtīgākajiem pa-
sākuma elementiem – dialogs starp dažādu grupu pārstāvjiem kā lielisks 
veids, lai radītu un attīstītu inovatīvas idejas.

Lai arī pieteikšanās forumam jau ir noslēgusies, arī tev joprojām ir vai-
rākas iespējas iesaistīties. Vari piedalīties diskusijās un uzzināt galvenās 
foruma dalībnieku atziņas un piedāvātos risinājumus, kā arī piekļūt dažā-
diem ar foruma tēmām saistītiem informācijas resursiem, sekojot ziņām 
foruma Facebook un Twitter kontos. No pasākuma tiks nodrošināta arī 
video tiešraide. Vienmēr ļoti svarīgs ir arī to vēstnešu darbs, kas starptau-
tisko diskusiju un grupu darbu iznākumu un dialogā tapušos ieteikumus 
nodod tālāk un īsteno praksē, tāpēc organizācijas un eksperti, kas strādā 
ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem un vēlas gūt plašāku informāci-
ju par forumu un tā rezultātiem, tiek laipni aicināti sazināties ar foruma 
komandu.

Kā jau noteikti zini, 2015. gads ir Latvijas prezidentūras gads Eiropas 
Savienības Padomē. Arī Austrumu Partnerības Jaunatnes forums tiek or-
ganizēts prezidentūras ietvaros. Forumu koordinē Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautībā esošā Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, 
Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Eiropas Jaunatnes forumu un 
citām organizācijām. Liela daļa finansējuma šī foruma organizēšanai tiek 
nodrošināta Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” un Eiropas Komi-
sijas Austrumu Partnerības 4. platformas „Kontaktu veidošana” ietvaros. 
Forums ir daļa no plašāka pasākumu kopuma, kas veidoti ar mērķi veici-
nāt Eiropas Savienības un tās kaimiņvalstu dialogu, politisko tuvināšanos 
un ekonomisko integrāciju.

Plašākai informācijai:
Foruma Facebook lapa: facebook.com/easternpartnershipyouthforum
Forums tvīto: @EaPYF2015
Tuvākai informācijai: eapyouth@jaunatne.gov.lv 
Izmanto mirkļa birku #EaPYouthForum un droši uzdod savus jautāju-

mus foruma ekspertiem.

Jauniešu bezdarba problēmu 
risinās Austrumu Partnerības 
Jaunatnes foruma dalībnieki

Vai zināji, ka pēdējo gadu laikā programmas „Jaunatne dar-
bībā” ietvaros Latvijas jauniešu organizācijas visaktīvāk ir sa-
darbojušās tieši ar Eiropas Savienības Austrumu Partnerības 
valstīm – Ukrainu, Moldovu, Armēniju, Gruziju, Baltkrieviju 
un Azerbaidžānu? Ne velti tieši Rīgā no 2015. gada 9. līdz 
11. februārim notiks otrais Austrumu Partnerības Jaunatnes 
forums. Izskatot vairāk kā 800 saņemtos pieteikumus, aici-
nāsim ap 200 dalībnieku no Eiropas Savienības un Austrumu 
Partnerības valstīm pētīt un meklēt jaunus veidus, kā veicināt 
jauniešu nodarbinātību ar starpsektoru sadarbības, dažādu 
starptautisko mobilitātes programmu un jaunatnes politikas 
veidošanas palīdzību.

F orums ietvers diskusijas, dažādu nozaru ekspertu un programmu 
prezentācijas, studiju vizītes un citas aktivitātes, kas plānotas ar 
mērķi palīdzēt foruma dalībniekiem apmainīties pieredzē un vei-

dot jaunas partnerības starp dažādām valstīm un sektoriem. Dalībnieki 
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« Dialogs starp dažādu 
grupu pārstāvjiem kā 

lielisks veids, lai radītu un 
attīstītu inovatīvas idejas 

INESE PRIED�TE
Austrumu Partnerības 
Jaunatnes foruma 
sabiedrisko attiecību 
koordinatore
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« Apmācības 
pamudināja mani 

iesaistīties dažādu ideju 
realizēšanā ikdienā 

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

2 nozīmīgas konferences
Papildus minētajām apmācībām Latvijas-Šveices sadarbības pro-

grammas ietvaros 2014. gadā norisinājās divas dažāda mēroga konferen-
ces. Viena no tām – Latgales reģionālā jaunatnes darba konference „Jau-
natnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos” jeb „IEVIRZI 
LATGALI!”, kas notika 26. septembrī Daugavpilī. Konferences mērķis bija 
noskaidrot, kāda ir jaunatnes darba loma un nozīme jauniešu aktivitātes 
veicināšanā Latgales plānošanas reģionā. Diskusiju un darba grupu rezul-
tāti ir apkopoti un pieejami http://ej.uz/latgaleskonference.

Viens no lielākajiem Latvijas-Šveices sadarbības programmas pasāku-
miem – starptautiskā konference „Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un 
Eiropas mērogā” tika aizvadīta Jūrmalā. Konference notika no 5. līdz 7. 
novembrim. To apmeklēja un tajā aktīvi piedalījās 250 personas – gan 
jaunieši un jauniešu organizāciju pārstāvji, gan arī pašvaldību iestāžu 
darbinieki un jaunatnes politikas attīstītāji Latvijā. Ņemot vērā, ka kon-
ferencē tika sniegts ieskats par notiekošo jaunatnes darbā citās 
Eiropas valstīs, tajā piedalījās praktiķi un jaunatnes darbinieki no 
Šveices, Austrijas, Beļģijas, Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas. Kon-
ferences laikā dalībnieki diskutēja, ieguva citu Eiropas valstu piere-
dzi par jaunatnes darbu un tā attīstību. Pārrunāja jauniešu centru 
sniegtās iespējas jauniešu aktivitātes un līdzdalības veicināšanā. 
Ar konferencē atklātajiem izaicinājumiem jauniešu līdzdalības 
veicināšanā pašvaldībās un valstī kopumā var iepazīties šeit: 
http://ej.uz/latvija-eiropa. 

Nākamā gada ieceres
2015. gada pirmajā pusgadā ir paredzēta reģionālā 

konference Kurzemes reģionā par jaunatnes darba no-
zīmi jauniešu iniciatīvu attīstībā Kurzemes plānoša-
nas reģionā, kā arī 19 apmācības. Par radošo do-
māšanu un inovatīvu ideju attīstīšanu Latgales 
un Rīgas reģionos tiks turpinātas apmācības 
jauniešiem „Radošums ir ledlauzis”, savukārt 
Latgales, Zemgales un Vidzemes reģiona jau-
niešiem tiks piedāvāts piedalīties apmācībās 
„Daudzveido savu rītdienu”. Tāpat Latvijas-Švei-
ces sadarbības programmas ietvaros tiks izstrādāti 
trīs jauni apmācību koncepti. Sekojiet Jaunatnes 
starptautisko programmu tīmekļa vietnē pieejamai 
informācijai un piedalieties.

Latvijas-Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jau-
natnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finan-
sē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Latvijas-Šveices sadarbības 
programma 2014. gadā

Latvijas-Šveices sadarbības programmas ceturtais gads ir nos-
lēdzies. Jau rudens žurnāla „Jaunatne” numurā rakstījām par 
aizvadīto Vidzemes reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Vidze-
mi”. Taču papildus tam šajā gadā tika noorganizēta Latgales 
reģionālā konference par jaunatnes darba nozīmi reģionos, kā 
arī viens no lielākajiem pasākumiem Latvijas–Šveices sadarbī-
bas programmas ietvaros – starptautiskā konference „Atbalsts 
jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”. 

T āpat gada laikā kopumā noorganizēta 31 apmācība gan jaunie-
šiem, gan darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

3 jauni apmācību koncepti
2014. gada otrajā pusgadā Latvijas-Šveices sadarbības programmas 

ietvaros aizvadītajās apmācībās attīstīti un īstenoti trīs jauni apmācību 
koncepti. Jaunatnes darbiniekiem apmācību „Neturi sveci zem pūra” 

laikā tika dota iespēja veidot savstarpēju sadarbību, apmainīties ar 
labās prakses piemēriem un vienoties par turpmākajiem pasāku-

miem. Savukārt, jauniešiem tika piedāvāts apgūt un izmēģināt 
dažādas radošās domāšanas metodes, ar kuru palīdzību ap-

mācību „Radošums ir ledlauzis” laikā viņi izveidoja jaunas 
inovatīvas idejas, kuras vairāki jaunieši ir apņēmušies 

pilnveidot arī pēc apmācībām. 
Tāpat jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalī-

ties apmācībās „Daudzveido savu rītdienu”, kuras bija 
paredzētas kā turpinājuma pasākums Latvijas–Šveices 

sadarbības programmas ietvaros izveidotajam metodis-
kajam materiālam Braila rakstā par neformālo izglītību. Ap-

mācībās piedalīties tika aicināti jaunieši ar redzes traucēju-
miem un aktīvi jaunieši, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus. 

Gan apmācību vadītāji, gan dalībnieki atzina, ka tā ir bijusi lieliska 
pieredze.

Personīgā pieredze
„Man patika praktiskās nodarbības. Lielākais izaicinājums bija vadīt 

redzīgu jaunieti pa telpām, līdzdarboties ar citiem jauniešiem, komunicēt 
un iesaistīties komandas darbā. Man bija liels pārsteigums un prieks par 
atsaucīgiem jauniešiem, kuri mani atbalstīja ikdienas darbībā. Apmācī-
bas pamudināja mani iesaistīties dažādu ideju realizēšanā ikdienā,” saka 
apmācību programmas „Daudzveido savu rītdienu” dalībnieks Gatis.



saziņas veidus, piemēram, zīmes, žestus, zīmēšanu vai citas va-
lodas, lai saprastu vienam otru. Nekad iepriekš nebiju par to 
aizdomājusies.

Kādi ir galvenie ieguvumi no apmācībām?
Izpratne par „Erasmus+” projektiem, to rakstīšanu un rea-

lizāciju. Tāpat, protams, jaunu kontaktu veidošana, reālu ideju 
apspriešana, kas varētu noslēgties ar kopīgi realizētu projektu.

Varbūt notika arī kādi kuriozi atgadījumi brauciena laikā?
Kuriozi? Ja nu vienīgi fakts, ka pirmie dalībnieki, ar kuriem iepazi-

nāmies pie vakariņu galda (jo nejauši apsēdāmies līdzās), bija lietuvieši. 
Kā izplatījāt pasākuma rezultātus? 
Lai rezultātu izplatīšana būtu kvalitatīvāka, tika pieaicināta profesio-

nāla žurnāliste no laikraksta „Kurzemes vārds”. Raksts bija lasāms ne tikai 
drukātā laikrakstā, bet arī „Kurzemes vārda” interneta versijā un portālā 
www.liepajniekiem.lv. Saites uz šo rakstu tika ievietotas arī sociālajos tīk-
los Facebook un Draugiem. Manuprāt, šī informācija bija noderīga citām 
biedrībām, kā arī jauniešu vadītājiem, kuriem mazliet ir pietrūcis dros-
mes pieteikties starptautiskām apmācībām.

Noslēgumā gribam jautāt – kāda ir būtiskākā atziņa, ko guvāt 
apmācību laikā?

Mēs, latvieši, esam tādi paši kā angļi, francūži, beļģi un visi pārē-
jie eiropieši. Mēs esam līdzvērtīgi gan zināšanās, gan radošumā, gan 
atraktivitātē.

Ko novēlētu kolēģiem un jauniešiem piepildīt 2015. gadā?
Tiekties pēc jaunām zināšanām un pieredzes. Uzdrošināties realizēt 

savus sapņus un idejas!

Ekspresintervija: „Mēs 
eiropieši visi esam vienādi”

Kā mūsējiem gāja starptautiskajā BiTriMulti apmācību kur-
sā Francijā? Kādas ir svarīgākās atziņas un iegūtā pieredze? 
Jautājām Kristīnai Lieģeniecei, Liepājas biedrības „Mākslas 
kabatas” vadītājai, kas no 25. līdz 28. septembrim piedalījās 
jaunatnes darbinieku apmācībās Francijā. 

Kāda ir jūsu līdzšinējā pieredze jaunatnes darbā?
Esmu projektu vadītāja vairākās organizācijās, kas darbojas bērnu 

un jauniešu interešu jomās. Lielākais un grūtākais darbs mūsu biedrī-
bai „Mākslas kabatas” bija projekta „Radošo nodarbību cikls: „Teikas 
un pasakas – interesantā vēsture mūsdienu skaņās”” realizācija. Tas bija 
sociālās integrācijas projekts bērniem un jauniešiem, kurā caur radošām 
nodarbībām dalībnieki no sociālā riska grupām tika iekļauti sabiedriskās 
aktivitātēs. Pēc projekta realizācijas radošā komanda saņēma uzslavu no 
Sabiedrības integrācijas fonda par augstvērtīgu projekta realizāciju.

Kā uzzinājāt par apmācībām Francijā?
Pēc iepriekšminētā projekta noslēguma uzsākām jaunu iespējamo 

projektu programmu meklēšanu un sākām interesēties par „Erasmus+” 
iespējām tieši jaunatnes jomā. Sapratu, ka man kā projektu vadītājai ir sa-
mērā maz informācijas par šo programmu. Sāku interesēties par to sīkāk, 
līdz nonācu līdz apmācību piedāvājumiem.

Nebija šaubu, ka vēlaties piedalīties apmācībās?
Nevienu brīdi neesmu šaubījusies par nepieciešamību piedalīties šā-

dās apmācībās. Tas man bija liels gods, ka tiku izvēlēta šim semināram un 
man nebija pat domas, ka varētu tajā nepiedalīties. 

Kāpēc izlēmāt piedalīties?
Jutu, ka nepieciešamas papildu zināšanas, lai veiksmīgi varētu uz-

rakstīt un realizēt „Erasmus+” projektu.
Kuras tēmas mācībās bija visvērtīgākās? 

Manuprāt, visas tēmas bija svarīgas, jo no 
tām visām kopā tika veidots pats galvenais – 

patstāvīgi aizpildītas projekta pieteikuma 
anketas.

Vai apmācībās notika arī kaut kas, 
kas jūs pārsteidza?

Nelielu pārsteigumu radīja tas, ka se-
mināra vadītāji uzsvēra – nav svarīgi, cik 

labi vai slikti saprotam kādu valodu, svarī-
gi ir mācēt sazināties jebkādā veidā, ņemot 

palīgā visus iespējamos un iedomājamākos 
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« Nav svarīgi, cik labi 
vai slikti saprotam kādu 
valodu, svarīgi ir mācēt 

sazināties jebkādā veidā 

Uz jautājumiem atbild:

KRIST�NA  
LIEĞENIECE
Liepājas biedrības „Mākslas 
kabatas” vadītāja

PROJEKTS: BiTriMulti 
apmācību kurss Francijā
NOTIKUMA VIETA: Francija
NOTIKUMA LAIKS: 
25.09.-28.09.
DALĪBNIEKU SKAITS: 28
IESAISTĪTĀS VALSTIS: Francija, 
Bulgārija, Turcija, Horvātija, 
Polija, Beļģija, Norvēģija, 
Īrija, Slovākija, Slovēnija, 
Rumānija, Latvija, Somija, 
Lietuva, Apvienotā Karaliste.
LATVIJU PĀRSTĀVOŠĀ 
ORGANIZĀCIJA: Biedrība 
„Mākslas kabatas”



ir iebraucēji, kam varētu noderēt neliela palīdzība, lai iedzīvotos. Tā 
arī radās doma manā nosūtītājorganizācijā „Piepildīto sapņu istabā” 
nākamvasar organizēt āra aktivitātes, kuru mērķa grupa būtu gan 
vietējie jaunieši, gan arī dažādu valstu cilvēki, kas šobrīd dzīvo 
Latvijā, tā nodrošinot lieliskas svešvalodu prakses un starpkultūru 
mācīšanās iespējas tepat uz vietas. Lielāko pilsētu „dīvānu sērfo-
tājiem” ir lapas arī sociālajā tīklā Facebook, līdz ar to, lai kur tu 
dotos, pavisam viegli ir atrast tuvumā esošus cilvēkus, no kuriem 
daudzi labprāt palīdzēs īstenot arī tavus vides, sociālos vai kultūras 
projektus.

Otra lieta, kas palīdzēja – ja plāno doties kādā ilgtermiņa 
starptautiskā projektā, noteikti sazinies ar vietējām organizā-
cijām un lūdz tām tikšanos. Svarīga mana projekta daļa 
bija studiju vizītes dažādās igauņu organizācijās, kuru 
ietvaros intervēju to vadītājus, vēlāk blogā publicējot 
rakstu par organizāciju. Jāteic, ka tikšanos neviens 
man neliedza, un tā bija gan lieliska mācīšanās un pie-
redzes apmaiņas iespēja, gan arī iespēja gūt tos kontak-
tus, zināšanas un piekļuvi resursiem, kas nepieciešami, ja 
vēlies īstenot kādas profesionālās aktivitātes svešā valstī.

Cilvēkam vajag piederību
Nākamais mans pārdomu pieturas punkts ir saistīts ar iepriekšējo. 

Daudzas organizācijas Latvijā saskaras ar izaicinājumu piesaistīt un no-
turēt brīvprātīgos un dalībniekus dažādiem pasākumiem. Līdzīgi ir arī 
Igaunijā. Taču viena no pārsteidzošākajām vietām Tartu ir Igaunijas Poli-
grāfijas muzejs, kura vadītājs gluži vai nevar atkauties no brīvprātīgajiem 
un citiem interesentiem, kas vēlas muzejā pavadīt laiku. Un ne jau drukas 
mašīnas cilvēki iet tur skatīties. Atvērtība, interesanta un aizrautīga per-
sonība, runāšana angļu valodā, runāšana daudz un ar visiem, starptautis-
kie brīvprātīgie, kas vienmēr ved līdzi draugus, nelieli, regulāri, ģimeniski 
pasākumi – tas viss ap muzeju palīdzējis izveidot spēcīgu starptautisko 
kopienu, kas nāk tur ne tikai sēdēt uz dīvāna un skatīties televizoru, bet 
arī labprāt iegulda savu darbu muzeja uzturēšanā. Tieši šī kopiena ir or-
ganizācijas panākumu pamatā, un arī tas, ar ko muzejs visvairāk lepojas.

Latvijā šādu kopienu pietrūkst gan pilsētās, ciematos, gan dažādās or-
ganizācijās. Ir vērts domāt par to, kā ap savu organizāciju varam izveidot 
kopienu, ko vieno līdzīgas vērtības, mērķi, ciešas personiskās saiknes, un 
kuras locekļi vēlas viens otru atbalstīt un vienkārši būt kopā, darot visda-
žādākās lietas. Kā to izdarīt? Stratēģiska aktivitāšu plānošana ar galveno 
mērķi veidot un stiprināt kopienu, regulāri, mazi, bet sirsnīgi pasākumi, 
kā arī gatavība ielaist mājās pat svešinieku no interneta, varētu būt labs 
sākums. Arī šo vienkāršo patiesību vēlreiz apstiprināja Couchsurfing pa-
sākumos satiktie – jo plašāk atvērsi savas durvis un sirdi, jo vieglāk veik-
sies gan ar tīklošanos, gan kopienu veidošanu.

Sešu Igaunijā pavadītu 
mēnešu iedvesmotas domas 
par kopienām un sadarbību

Pateicoties programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogram-
mai „Atbalsts jaunatnes darbinieku mobilitātei”, šogad man 
bija iespēja pavadīt sešus mēnešus Tartu un strādāt jauniešu 
organizācijā Estonian UNESCO Youth Association. 

M obilitātes projekta Sharing Stars ietvaros ne tikai palīdzēju orga-
nizācijas ikdienas darbos, bet arī pētīju jaunatnes darbu Igauni-
jā, mācījos dažādas pieejas nevalstisko organizāciju vadībai un 

finansējuma piesaistei, kā arī apguvu jaunas metodes, ko var izmantot 
darbā ar jauniešiem, lai veicinātu viņu radošumu, uzņēmīgumu un nodar-
binātību. Darbs un dzīve citā valstī sniedza daudz jaunu atziņu un ideju 
jaunām aktivitātēm. Vēlos dalīties ar jums dažās domās, kas palikušas 
atmiņā visspilgtāk. Iespējams, tās ir pavisam vienkāršas un visiem zinā-
mas lietas, taču zināšanas nepadara praksi vieglāku. Tādēļ vien par šīm 
tēmām ir vērts padomāt atkal un atkal, meklējot savu ceļu.

Tīklošanās kautrīgajiem
Jaunu profesionālo kontaktu un draudzību veidošana droši vien ir 
viens no tiem jautājumiem, kas sagādā vislielākās raizes ikvienam, 

kas dodas ilgāku laiku pavadīt ārvalstīs. Vai tur nebūs vientuļi? 
Kā es iesaistīšu vietējos iedzīvotājus projekta aktivitātēs, ne-
zinot viņu valodu? Mijiedarbība ar vietējiem iedzīvotājiem ir 

viens no lielākajiem starptautisko projektu izaicinājumiem, 
īpaši, dodoties tālāk uz ziemeļiem, kur cilvēki ir noslēgtāki. 

Igaunija nebija izņēmums. Taču manu sociālo un darba dzīvi 
uzlaboja divi vienkārši paņēmieni.

Interneta lapa Couchsurfing ir lielisks rīks ne tikai bezmak-
sas gultas vietas atrašanai. Tās paspārnē ir 

izveidojušās arī interesantas ceļotāju, no 
savas dzimtenes prom esošo kopienas, 

kas regulāri rīko ikvienam atvērtas 
tikšanās, tostarp kopīgu vakariņu ga-

tavošanu, kopīgus izbraucienus un 
pirts vakarus. Tieši Couchsurfing 
pasākumos es sastapu daudzus 
lieliskus cilvēkus, kas studē vai 

strādā Igaunijā, un tas padarīja Tar-
tu pavadīto laiku daudz krāsaināku, kā 

arī lika aizdomāties, ka katrā lielākā pilsētā 
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« Mijiedarbība ar 
vietējiem iedzīvotājiem 

ir viens no lielākajiem 
starptautisko projektu 

izaicinājumiem 

INESE PRIED�TE
neformālās izglītības 
apmācību vadītāja

NOTIKUMU VIETA:  
Tartu, Igaunija.
NOTIKUMU LAIKS: 2014. gada 
14. aprīlis līdz 5. oktobris.
DALĪBNIEKU SKAITS: 1.
IESAISTĪTĀS VALSTIS:  
Latvija un Igaunija.
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA: biedrība 
„Piepildīto sapņu istaba”



Kāpēc vērts sadarboties ar Igauniju
Aizrautībā iepazīt eksotiskas zemes dažkārt aizmirstam savus kaimi-

ņus. Taču igauņi noteikti ir paveikuši daudz lielisku lietu, no kurām varam 
mācīties. Igaunijā ir ne tikai mazāka birokrātija, lielāka uzticēšanās starp 

valsti un sabiedrību un elektroniskā pārvaldes sistēma, kas daudzas 
ikdienas darbības ļauj veikt vieglāk un ātrāk, bet arī studiju pro-
gramma jaunatnes darbiniekiem, labi definēts jaunatnes darbs 
un jaunatnes stratēģija, ko noteikti ir vērts iepazīt tuvāk. Līdzīgā 

mentalitāte un ģeogrāfiskais tuvums ļauj viegli strādāt kopā un 
tikties klātienē, kad nepieciešams. Tas ir ļoti svarīgi, lai projektus 

tiešām īstenotu starptautiska komanda ar izpratni par vietējo kontek-
stu, nevis viena vadošā organizācija, kā arī, lai projektiem būtu kva-

litatīvs turpinājums. Tāpēc, gatavojot projektus nākamajam gadam, 
ieskaties ne tikai „Erasmus+” vadlīnijās, bet arī iespējās, ko piedāvā 

Igaunijas – Latvijas programma, kurai dažāda veida projektus varēs 
iesniegt jau 2015. gada pirmajā pusē.

Projekts Sharing Stars tika finansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu.
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Kā mēs mācījāmies 
rakstīt projektus

Programmas „Jaunatne darbībā” nogalē biedrības „Patvērums 
„Drošā māja”” jaunieši īstenoja trīs apmācību kursu projektus. 
Visu projektu centrālā tēma bija cilvēku tirdzniecības mazi-
nāšana caur vienaudžu izglītotāju aktivitātēm. Tajos piedalī-
jās gan brīvprātīgie, gan organizāciju darbinieki vecumā no 
15 līdz 30 gadiem no visiem Eiropas reģioniem. 

„Patvēruma „Drošā māja”” brīvprātīgie jau bija piedalījušies apmai-
ņās un apmācībās par dažādām tēmām daudzās Eiropas valstīs, tādējādi 
gūstot priekšstatu par šādu starptautisku pasākumu vadīšanu. Uzņēmīga 
brīvprātīgā Lauma Bauermeistere izrādīja iniciatīvu, lai ko līdzīgu noor-
ganizētu pašu spēkiem. Viņa pati atceras, ka vispirms tika izvēlēta cilvē-
ku tirdzniecības tēma, jo tajā biedrības jaunieši ir viszinošākie. Pēc tam, 
kad bija sagatavota programma, iekļaujot gan tematiskās aktivitātes, gan 
kultūras iepazīšanu, saturs visvairāk atbilda apmācību kursa specifikai. 
Tāpēc ar pieredzējušo projektu rakstītāju un tēmas ekspertu palīdzību 
tika aizpildīta elektroniskā pieteikuma veidlapa un iesniegta Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūrā vērtēšanai. Projekts tika apstiprināts.

Choose Your Freedom īstenoja biedrības „Patvērums „Drošā māja”” 
jaunieši paši, savā starpā sadalot pienākumus, lai sagatavotos apmācību 
kursa norisei, to vadītu un beigās izvērtētu. Darbu klāsts bija ļoti plašs, 
bet tos lielā mērā var sadalīt četrās lielās daļās. 

REINIS GRĀV�TIS
Biedrības „Patvērums 

„Drošā māja”” brīvprātīgo 
koordinators un 

projektu vadītājs



Četri pamatprincipi
Komunikācija ar partneriem. Veiksmīga projekta norisei un kvali-

tatīvai dalībnieku atlasei nepieciešams nodibināt un uzturēt kontaktus 
ar uzticamiem partneriem vēl pirms projekta pieteikuma sagatavošanas. 
Pirms starptautiskās aktivitātes norises saziņa ar partneriem un izvēlēta-
jiem dalībniekiem vienmēr ir īpaši intensīva.

Loģistika. Materiāli, kas nepieciešami apmācību laikā paredzētajām 
aktivitātēm, ir tikai neliela daļa. Kādam no komandas jābūt atbildīgam 
arī par to, lai visiem dalībniekiem būtu veselības stāvoklim un kultūras 
iezīmēm atbilstoša izmitināšana un ēdināšana. Nedrīkst aizmirst, ka ir 
nepieciešami materiāli, biroja tehnika, internets un telpas arī projekta 
vadīšanas vajadzībām gan pirms, gan arī pēc starptautiskā pasākuma.

Programma. Neatkarīgi no starptautiskās aktivitātes formas, prog-
rammai jābūt rūpīgi saplānotai, jau iesniedzot projekta veidlapu – gan 
tāpēc, lai vērtētājiem būtu skaidra izpratne par plānoto, gan arī lai paši 
pēc projekta apstiprināšanas vieglāk varētu strādāt. Gatavojot program-
mu, cieši jāsastrādājas visai komandai, lai varētu sagādāt materiālus, no-
drošināt atbilstošas telpas un iekļautos budžetā.

Projekta vadība. Cilvēkam, kas uzņemsies atbildību par visa projekta 
gaitu, jāpārliecinās, ka komandā katrs laicīgi un kvalitatīvi izpilda savus 
pienākumus, ka ir nodrošināti visi nepieciešamie materiāli un resursi dar-
bam visa projekta laikā, ka izmaksas atbilst finansējuma līgumā noteik-
tajam un Latvijas likumdošanai. Pirmo reizi īstenojot projektu, palīdzēt 
var gan pieredzējuši kolēģi no organizācijas, gan Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras koordinatori.

Pēctecība
Pēc pirmā projekta beigām jaunieši bija apguvuši projektu vadības 

iemaņas, aptvēruši paši savas spējas un apkārtējos cilvēkre-
sursus, kas piesaistāmi sarežģītu situāciju risināšanā. 

Turklāt, projektu īstenojot un vērtējot, radās arvien 
jaunas idejas, kā uzlabot apmācību programmu, 

kā attīstīt vēstījuma multiplikatoru tīklu un ins-
trumentus, kā labāk sadarboties savā starpā ar 

citiem organizācijas darbiniekiem. 
Nākamā projekta izstrāde bija daudz 

vieglāka un programma tika attīstīta tā, lai 
neformālās izglītības metodēs pēc iespējas 

ieviestu multimediālās mācīšanās paņēmie-
nus. Tāpēc otrais projekts Choose Your Freedom 

2 saglabāja galveno tēmu, bet tā tika skatīta, izman-
tojot tehnoloģijas un attīstot to izmantošanas prasmes 

cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

Arī trešā projekta No Future for Human Trafficking koncepcija bija ra-
dusies, īstenojot iepriekšējos projektus. Šī projekta mērķis bija pirmajā 
projektā radīto produktu uzlabot un sagatavot izmantošanai vienaudžu 
izglītotājiem. Tā kā projekti seko cits citam un viens otru papildina, būtis-
ki ir katru nākamo veidot, izmantojot iepriekšējo pozitīvo pieredzi un to 
pielāgojot jaunākajām tendencēm – tam, kā informāciju iegūst un apstrā-
dā jaunieši, kā attīstās cilvēku tirdzniecība u.tml.

Papildu gala produkti
Īstenojot trīs projektu ciklu, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 

ir radījusi tādus produktus kā spēle par cilvēku tirdzniecību un video 
problemātikas aktualizēšanai. Apmācību kursos piedalījās arī jaunieši 
no Latvijas, kas ir kļuvuši par vienaudžu izglītotājiem. Ilgi pēc projektu 
noslēguma šie jaunieši veido paši savu metodiku, lai citus iepazīstinātu 
ar mobilitātes riskiem un veidiem, kā pasargāt sevi un citus. 2014. un 
2015. gadā šie jaunieši apmeklē skolas, jauniešu centrus un citas vietas 
ar pašu veidotām nodarbībām ASV vēstniecības Latvijā, Phillip Morris 
International un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu 
ietvaros un arī brīvprātīgi. 

Mērķis – risināt sabiedrībā aktuālu problēmu
Tāpat jāatceras, ka mērķis ir nevis projekts, bet gan sabiedrības pro-

blēma, ko tas risina. Formulējot ideju, cieši jāpieturas pie savas organizā-
cijas mērķiem un uzdevumiem. Pēc tam ideja jāpieslīpē, kā tas noteikts, 
piemēram, „Erasmus+” vadlīnijās. Gatavojot programmu, jāatceras, ka 
neformālajā izglītībā tiešām ir spēks. Kārtojot dokumentus un risinot 
problēmsituācijas, droši jāprasa pēc padoma. Īstenojot projektus, mēs 
iemācāmies vairāk, nekā piedaloties tajos.
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« Jāatceras, ka 
neformālajā izglītībā 

tiešām ir spēks 



apakšējo daļu uz labo pusi. Labajā pusē tagad ir trīs daļas, bet kreisa-
jā – viena žurnāla daļa.

4. Kreisās puses daļu pārloki pulksteņrādītāja virzienā. Tad novieto uz 
cietas virsmas un izlīdzini locījuma vietas. Tavs mini žurnāls ir gandrīz 
jau gatavs! Atliek tikai izdomāt, ko tu rakstīsi, zīmēsi un līmēsi savā 
žurnālā. 
Kad visas žurnāla lapaspuses ir aizpildītas, to var nokopēt un dalīties 

ar citiem.
Šādus žurnālus var veidot dažādos izmēros un izmantojot dažādus 

materiālus. Lai izveidotu savu Zine, nav jābūt profesionālam rakstniekam, 
māksliniekam un maketētājam. 

Zine var veidot arī elektroniskā formā un pēc žurnāla izdrukāšanas 
veikt locīšanu un griešanu. Dažādās pasaules valstīs Zine žurnāli ir po-
pulārs komunikācijas un izteiksmes līdzeklis jauniešu vidū, jo viņiem ak-
tuālie jautājumi tiek aprakstīti un attēloti vienaudžiem saprotamā veidā. 
Atsevišķās pilsētās regulāri tiek veidotas Zine darbnīcas un izstādes, kā 
arī tos var iegādāties grāmatnīcās vai saņemt bez maksas tajās vietās, ku-
ras apmeklē jaunieši. 

Nepieciešamie materiāli: papīrs (vēlams A3, bet var izmantot arī 
citus izmērus), papīra nazis vai šķēres, lineāls, pildspalva, zīmuļi vai citi 
rakstāmpiederumi, kas tev ir pieejami. 

Var izmantot krāsainu papīru, vecus žurnālus un citus materiālus.
Atkarībā no tā, kā veidosi žurnālu, iespējams būs nepieciešama arī 

līme.
Video par jauniešu apmaiņas projektu meklē YouTube: iMagina-

rium: Youth Exchange on Reading Images; Estonia 2012
Materiālā izmantoti attēli no projekta un interneta vietnes 
http://www.rookiemag.com. 

Iemācies izgatavot pats 
savus žurnālus

Realizējot jaunatnes projektus, viens no nosacījumiem – parū-
pēties arī par pasākumu publicitāti. Lūk, brīnišķīga ideja, kā 
ērti un ātri izplatīt projekta rezultātus. Šī ideja var noderēt arī 
mācīšanās un konspektēšanas procesā. 

I kkatrs starptautiskais jauniešu projekts tā dalībniekiem šķiet vislielis-
kākais, visforšākais, visnoderīgākais un visjautrākais, jo tā ir iespēja no 
citiem jauniešiem uzzināt un iemācīties daudz jaunu lietu, dalīties ar 

savu pieredzi un iepazīt interesantas personības. Pirms dažiem gadiem 
piedalījos programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņā iMagina-
rium Igaunijā. Šo projektu vienmēr atcerēšos kā vienu no lieliskākajiem 
piedzīvojumiem, jo ieguvu jaunus draugus un apguvu jaunas vizuālās 
ielu mākslas tehnikas, kuras joprojām bieži izmantoju dažādās jauniešu 
aktivitātēs. Projektā tikās jaunieši no austrumu un rietumu valstīm, lai 
dalītos pieredzē un viens no otra apgūtu dažādas neverbālās izteiksmes 
metodes. 

Viens no vizuālās tehnikas veidiem, ko apguvām projekta laikā, ir Zine 
(saīsinājums no magazine – /zeen/) – pašizveidots žurnāls, kas satur attē-
lus un tekstus par dažādām tēmām. Žurnāla izgatavošanai nav nepiecie-
šami specifiski materiāli, un tā saturu nosaka pats veidotājs. Arī tu vari 
izveidot šādu žurnālu par dažādām tēmām – mūziku, kino, ēdieniem, par 
saviem hobijiem, par savu jauniešu organizāciju, par projektu, kurā esi 
piedalījies. Tavas iespējas ir ļoti plašas un pats galvenais, ka tu vari izvei-
doto žurnālu ērti kopēt un dalīties ar citiem. 

Kā izgatavot pašam savu žurnālu – Zine? Seko izveidošanas apraks-
tam soli pa solim, lai pēc tam vari aizpildīt savu žurnālu ar informāciju, 
zīmējumiem un attēliem.
1. Pārloki papīra lapu horizontāli uz pusēm, lai saskartos tās garākās ma-

las. Tad pārloki vēlreiz uz pusēm – lai saskartos īsākās malas. Trešo reizi 
pārloki lapu tieši tāpat kā otrajā reizē. Ja izmantoji A3 izmēra loksni, 
tad tagad tā ir salocīta līdz A6 izmēram.

2. Iztaisno loksni. Tagad tu redzi, cik lapas būs tavam žurnālam. Tu vari 
tās sanumurēt ar zīmuli, lai žurnāla tapšanas procesā nesajuktu la-
paspušu secība. Pēc tam varēsi izdzēst veiktās piezīmes. Izmantojot 
lineālu un papīra nazi, uzmanīgi griez vidusdaļā, starp četrām vidējām 
žurnāla lapaspusēm. Griezumu veic starp vidusdaļas locījuma stū-
riem, sānu malas atstājot neskartas.

3. Pēc griešanas pārloki loksni horizontāli uz pusēm un saloki tā, lai 
izveidotos krusta forma ar caurumu pa vidu. Tad pārloki augšējo un 
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LINDA KALNI A
Latvijas Jaunatnes 
padomes Mediju 
programmas direktore

INFORMĀCIJA PAR  
JAUNIEŠU APMAIŅAS 
PROJEKTU IMAGINARIUM.
NORISES VIETA:  
Narva, Igaunija.
NORISES LAIKS: 
24.08.–01.09.2012.
IESAISTĪTĀS VALSTIS: Latvija, 
Igaunija, Baltkrievija, Gruzija, 
Slovēnija, Armēnija,  
Ukraina, Austrija. 
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Euroscola projekta 
pieteikums – „Jauniešu 

mobilitāte ES”
J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 24 jauniešu 
komanda 2014. gada decembrī strādāja, lai sagatavotu pie-
teikumu Eiropas Parlamenta Informācijas biroja konkursam 
Euroscola. 

Š ajā gadā skolā tika nodibināts Eiropas klubiņš 12 stars. Tas darbo-
jas kā nevalstiskās organizācijas – „Klubs „Māja” jaunatne vienotai 
Eiropai” struktūrvienība. Mūsu skolas jauniešiem ir interesanti 

uzzināt par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība, jo īpaši – skolu jaunie-
šiem. Izrādās, ka arī jaunieši var iesaistīties dažādās aktivitātēs, projektos 
un iniciatīvās. Tieši tādēļ mums ir šis klubiņš aktīvajiem jauniešiem, un 
mēs sadarbojamies Latvijas Eiropas klubu tīklā – piedalījāmies vasaras 
nometnēs, apmeklējām „Ādažu konferenci par Latvijas prezidentūru ES 
Padomē”.

Skolā rudenī arī viesojās EDSO komisāre mazākumtautību jautājumos 
Astrīda Tūrsa (Astrid Thors), kas tikās ar jauniešiem, aprunājās par aktu-

ālajiem jautājumiem. Tieši tobrīd mums radās ideja: 
„Ja pie mums brauc ciemiņi no Eiropas institūcijām, 

tad varbūt arī mēs varam apciemot Eiropas Par-
lamentu Briselē vai Strasbūrā?” Mūsu skolas 

ģeogrāfijas un vēstures skolotāja G. Blaže-
viča mums ieteica Euroscola konkursu, un 
kopā ar poļu valodas skolotāju A. Jermo-

loviču palīdzēja sagatavot šo pieteikumu. 
Skolas 10. un 11. klases jaunieši vienojās, ka 

mums aktuāla tēma ir ceļošana ES (studijas, 
tūrisms, darbs). Šim aktīvajam skolēnu, stu-

dentu un darbaspēka pārvietošanās procesam 
ir speciāls termins – „mobilitāte”. Mobilitāte ES 

ietvaros ir atbalstāms un pašsaprotams process! Mēs taču katrs 
pazīstam kādu, kas ir ceļojis, aizbraucis studēt vai strādāt uz citu valsti, 
arī paši esam viesojušies kaimiņvalstīs – Lietuvā, Igaunijā, Polijā. Mūsu 
skolā strādā skolotāji no Polijas, arī A. Jermoloviča jau otreiz atgriezusies 
Daugavpilī no savas dzimtenes Polijas. „Jauniešu mobilitāte ES” – mūsu 
pieteikuma ideja, ko pētījām un diskutējām, kopīgi veidojot plakātu un 
video https://www.youtube.com/watch?v=HEacRMY0H78. 

Mēs nonācām pie atziņām, ka jauniešiem ES ietvaros ir iespēja un 
tiesības ceļot, gūt praksi un pieredzi citās valstīs. Tā ir lieliska iespēja 

apgūt svešvalodas, sastapt vienaudžus. Mobilitāti mācībās un studijās, 
īstermiņa sadarbības projektos finansē „Erasmus+” programma, kas tiks 
īstenota līdz 2020.  gadam. Mobilitātes sniedz starpkultūru saskarsmes 
pieredzi, rodas draudzība, kas ir miera garants nākotnes Eiropai. Tiek iz-
teikts Eiropas Savienības moto: „Vienoti daudzveidībā”! Ir radīti un dar-
bojas dažādi instrumenti, internetvietnes un datu bāzes, kas palīdz uzzi-
nāt par iespēju apmeklēt ES valstis. Starptautisko mobilitāšu pieredze ir 
vienlīdzīga visās ES valstīs. Piemēram, jaunieši piedaloties „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektos saņem Youthpass (vienota standarta serti-
fikātu). Lai varētu atrast darbu jebkurā no ES dalībvalstīm ir izstrādāts 
vienots, starptautisks CV – Europass. Latvijā, līdzīgi kā Eiropas vecajās 
valstīs, kļūst populārs brīvprātīgais darbs. Eiropas Brīvprātīgā darba ie-
tvaros jaunieši (vecumā līdz 30 gadiem) var gūt starptautiska darba pie-
redzi un iemācīties svešvalodas. Jauniešiem jāinteresējas par iespējām, 
jāsāk ar atbalstu skolā, pašvaldībā, jādarbojas nevalstiskās organizācijās. 
Arī Euroscola projekts varētu būt par sākumu – iespēju vidusskolniekiem 
apmeklēt Eiropas Parlamentu, izprast tā darbu, satikt vienaudžus. Mūsu 
veidoto video caurstrāvo doma, ka, lai cik interesanti ir ceļot un gūt ārval-
stu pieredzi, vienmēr vispatīkamāk ir atgriezties mājās, sajust ģimenes 
atbalstu. Tas ir mūsu skolas jauniešu viedoklis.

Gaidīsim izvērtējumu Euroscola pieteikumam un turēsim īkšķus par 
mūsu komandu! 
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« Mobilitātes sniedz 
starpkultūru saskarsmes 

pieredzi, rodas draudzība, 
kas ir miera garants 

nākotnes Eiropai 

Informāciju sagatavoja: 

INESE ŽUROMSKA 
un 

VIESTURS BALODIS
J.Pilsudska Daugavpils 
valsts poļu ģimnāzijas 
11. klases skolēni



Atrodi sevi dzīvē ar 
projektu „PROTI un DARI”

Zini savas iespējas! No 2014. gada septembra līdz 2018. gada 
decembrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām īsteno projektu „PROTI un 
DARI”. Tā mērķis ir palīdzēt jauniešiem no 15 līdz 29 gadu ve-
cumam, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst profesiju, kā arī 
nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). 

Kādu atbalstu var saņemt?
Ja esi starp jauniešiem, kuri pašlaik nemācās, neredz motivāciju nedz 

strādāt, nedz apgūt kādu profesiju, kā arī neesi reģistrējies NVA, vai var-
būt tavu paziņu vidū ir kāds jaunietis, kurš atbilst nosauktajiem kritēri-
jiem, izstāsti viņam par projektu „PROTI un DARI”. Projektā jauniešiem 
paredzēts šāds atbalsts:
` j̀a pašvaldība, kuras teritorijā tu dzīvo, būs izlēmusi piedalīties pro-

jektā „PROTI un DARI”, tad zini – tev būs iespēja divu līdz deviņu 
mēnešu laikā piedalīties īpaši tev izstrādātā individuālā pasākumu 
programmā;

` t̀omēr, lai piedalītos programmā, vispirms tavas prasmes, vēlmes un 
vajadzības, kā arī iepriekšējo pieredzi un izglītību noskaidros persona, 
tā sauktais programmas vadītājs, kas veiks tavu prasmju, iemaņu un 
izglītības testu, kas profesionāļu leksikā tiek saukts par profilēšanu. 
Pēc sarunas ar speciālistu, kopīgi vienojoties par vēlmi iesaistīties pro-
jektā, ar tevi noslēgs vienošanās līgumu; 

` p̀aralēli tev tiks piesaistīta īpaša atbalsta persona, ko sauc par men-
toru, kas tevi motivēs un palīdzēs īstenot tavu individuālo pasākuma 
programmu, kā arī sniegs individuālas konsultācijas;

` b̀alstoties uz profilēšanas rezultātiem, kopīgi ar mentoru un pro-
grammas vadītāju jūs izveidosiet tev piemērotāko individuālo pasā-
kumu un aktivitāšu programmu, kurā būs iespējams iekļaut tādas 
aktivitātes, kā, piemēram, dalība neformālās un ikdienas mācīšanās 
aktivitātēs, semināros, kultūras pasākumos, saņemt individuālas kon-
sultācijas pie dažādiem speciālistiem, piedalīties brīvprātīgajā darbā, 
ekskursijās un citās aktivitātēs. 

Noderīgi!
`` Projekta „PROTI 

un DARI” kopējais 
finansējums ir 
9 000 000 EUR, t.sk. 
Eiropas Sociālā fonda 
finansējums 7 650 000 
EUR un valsts budžets – 
1 350 000 EUR.
`` 2015. gada pavasarī 

un vasarā paredzētas 
īpašas mācības projektā 
iesaistītajiem pro-
grammas vadītājiem un 
mentoriem. 
`` Plašāka informācija 

www.jaunatne.gov.lv/
par-projektu-proti-un-
dari 
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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
rīkoto Latvijas–Šveices sadarbības programmas 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” apmācību kalendārs

2015. gada februāris – maijs

` Àpmācības jauniešiem reģionos par radošas domāšanas un inovatīvu ideju/projektu attīstīšanu (divās 
daļās)
Tēmas – radošu un inovatīvu aktivitāšu un projektu radīšana, veidošana un realizācija.

` Àpmācības jauniešiem par vienaudžu izglītību
Tēmas – vienaudžu izglītība, aktīva līdzdalība.

` Àpmācības vājredzīgiem jauniešiem par neformālo izglītību
Tēmas – neformālās izglītības pamati un metodes, sociālo kompetenču attīstīšana.

` Àpmācības darbā ar jaunatni iesaistītajām personām par stāstu stāstīšanu kā metodi darbā ar 
jauniešiem
Tēmas – neformālā izglītība praksē, praktiskais ilgtermiņa darbs ar jauniešiem.

` Àpmācības darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un jauniešiem par āra dzīves aktivitātēm un pie-
dzīvojumu izglītību kā metodi darbā ar jauniešiem
Tēmas – āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība, sociālā iekļaušana un jauniešu līdzdalība.

` R̀eģionālā konference Kurzemes reģionā – Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā 
reģionos
Tēmas – aktīva līdzdalība, jaunatnes darbs, sociālo kompetenču attīstīšana.

KURZEME L ATGALE RĪGA ZEMGALE VIDZEME

FEBRUĀRIS

6. nedēļa

7. nedēļa
I daļa: 

13.–15.02.
I daļa: 

13.–15.02.
13.–15.02.

8. nedēļa 20.–22.02.

9. nedēļa 27.02.– 01.03.

MARTS

10. nedēļa

11. nedēļa 11.–13.03. 11.–13.03. 11.–13.03.

12. nedēļa1

13. nedēļa2 25.–27.02. 25.–27.02.

APRĪLIS

14. nedēļa

15. nedēļa 10.–12.04. 10.–12.04. 10.–12.04.

16. nedēļa 17.–19.04.
II daļa: 

17.–19.04.
17.–19.04.

17. nedēļa
II daļa: 

24.–26.04.
24.–26.04. 24.–26.04.

18. nedēļa

MAIJS 19. nedēļa 08.05.2015.

1  Skolēnu brīvlaiks, 1.–11. klašu skolēniem (16.–20.03.2015.)
2  Skolēnu brīvlaiks, 12. klašu skolēniem (23.–27.03.2015.)
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Raksta autors:

IEVA KULMANE
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras 
Struktūrfondu daļas 
projektu vadītāja



Jaunatnes
darbinieki
zina, ka:

atbalsta jaunatnes darbu 

KĀ

Piedalīšanās jaunatnes darba 
aktivitātēs palīdz jauniešiem 

pilnveidoties un mācīties

Jaunatnes darbā attīstītās 
kompetences var palīdzēt 

jauniešiem būt veiksmīgākiem 
viņu turpmākajā dzīvē

Starptautiski projekti 
nodrošina vidi, kas veicina 

kompetenču attīstību

Jaunatnes darbā izmantotā neformālā 
izglītība ir strukturēta, tai ir skaidrs 

mērķis un labi pārdomāta metodoloģija, 
kas palīdz sasniegt mācīšanās mērķus

Youthpass ir Eiropā atzīts novērtēšanas rīks neformālajai un 
ikdienas izglītībai jaunatnes darba ietvaros, kas pieejams 
programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos.
Ar Youthpass  tu vari:
• palīdzēt jauniešiem analizēt viņu mācīšanās procesu un rezultātus,
• pārdomāt savu mācīšanās procesu, piedaloties apmācību aktivitātēs.

Zināšanas, prasmes un attieksmes, kas attīstītas projekta laikā, var aprakstīt Eiropas pamatkompetenču ietvaros - 

tas ir 8 kompetenču kopums, kam jāpiemīt aktīviem pilsoņiem nākotnes Eiropā.

Sertifikāts, kurā 

aprakstītas 
projekta laikā iegūtās 
kompetences

Process, kura laikā vari 

pārdomāt savu 

mācīšanos un 

aprakstīt to


