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Sveiks!
Mēdz teikt, ka visas pasaules nelaimes rodas no salīdzināšanas. Es gan 

gribētu bilst, ka salīdzinot var mācīties no citu pieredzes.
Šajā izdevumā piedāvājam iepazīties ar dažādu projektu pieredzes 

stāstiem, lai izvērtētu tos un gūtu idejas saviem projektiem. Latvija ir 
maza, varbūt ir vērts sazināties ar citiem projektu īstenotājiem un rast 
jaunas idejas savām aktivitātēm.

Jau šobrīd ir iespējams iepazīties ar jaunajām 2015. gada programmas 
„Erasmus+” vadlīnijām, kuras atradīsi mūsu tīmekļa vietnē. Sāc jau tagad 
gatavot projekta pieteikumu. Neskaidrību gadījumos sazinies ar mums. 

Lai rudenī netrūkst projektu idejas!

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

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

Vāka foto: no „Klubs „Māja”” arhīva, projekta „Jauniešu līdzdalības veicināšana ceļā uz 
Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē” dalībnieki

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra

@Jaunatne

JOLANTA SERMĀ,
Komunikācijas daļas 
vecākā referente



Iemācīties uzdrīkstēties…
Esmu viena no brīvprātīgo studentu organizācijas „BEST-Riga” 
(Board of European Students of Technology Riga) biedriem, 
kā arī jauniešu apmaiņas „Roots in Europe, culture in heart!” 
sabiedrisko attiecību speciāliste.

Š is pasākums, kurš notika pirms gada jūlijā, ir kaut kādā ziņā mai-
nījis mani un cilvēkus ap mani, jo palīdzēja mums, „BEST-Riga” 
biedriem, apzināties, ka tiešām varam izdarīt vairāk nekā paši tam 

ticam. Vispirms mazliet par pasākumu.
2013. gada 5. jūlijā Rīgā sapulcējās 40 jaunieši no Turcijas, Nīderlan-

des, Somijas, Maltas un Latvijas, lai izzinātu katras kultūras mantojumu, 
iepazīstinātu citus ar savām tradīcijām un iegūtu citādi domājošus drau-
gus no dažādām Eiropas valstīm ar atšķirīgām, taču arī līdzīgām tradīci-
jām. Projekta laikā katrs ieguva un iemācījās ļoti daudz gan par kultūru, 
gan pasākumu organizēšanas būtību.

Ja es apgalvotu, ka tas bija viegli un vienkārši, es melotu. Tā nebija. Un 
ar to ir jārēķinās. Bet tieši grūtības, sarežģījumi un to risinājumi ir tie, kas 
palīdz mācīties, augt un attīstīties, novērtēt līdzcilvēkus, komandu un tās 
milzīgo spēku, jo viens nekad nespētu to, ko spēj motivēta komanda ar 
aizrautīgiem jauniešiem un vienotu mērķi.

Pasākumu organizējām mēs visi – „BEST-Riga” biedri, taču, kā katra 
pasākuma, arī šī organizēšanu koordinēja 6 jauniešu komanda, kurā biju 
arī es.

Organizatoriskie darbi aizsākās jau ziemā, kad „BEST-Riga” biedri uz-
rakstīja veiksmīgu granta pieteikumu ES programmai „Jaunatne darbī-
bā” un ieguva finansējumu pasākuma rīkošanai.

Pēc projekta apstiprinājuma saņemšanas tika izvēlēta minētā koman-
da, kura sāka aktīvu un neatlaidīgu darbu, lai jauniešu apmaiņa izdotos 
kā iecerēta. Tika piesaistīts sadarbības partneris „Rīga 2014”, ar kura 
palīdzību „Roots in Europe, culture in heart!” un tā ideja ieguva plašāku 
atpazīstamību.

Pasākumam bija arī vairāki citi atbalstītāji, kuri cienāja dalībniekus ar 
dažādiem gardumiem, kā arī iepazīstināja eiropiešus ar latviešu senajām 
podniecības tradīcijām.

Šīs jauniešu apmaiņas laikā mēs iemācījāmies, ka kultūras mantojums 
neglabājas apputējušos plauktos, bet dzīvo mūsu sirdīs; iemācījāmies 
saprasties un sadraudzēties ar dažādu mentalitāšu jauniešiem; iemācījā-
mies organizēt un strādāt kopā kā viens, novērtējot ikkatra ieguldījumu, 
bet pats galvenais – mēs iemācījāmies uzdrīkstēties un noticēt savām 
pārdrošajām idejām, sapņiem un iecerēm un to pašu novēlam arī jums!  

Projekta mājaslapa: http://ye13riga.blogspot.com.es/
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NOTIKUMA  
VIETA: Rīga

NOTIKUMA LAIKS:  
no 2013. gada  

5. līdz 15. jūlijam
DALĪBNIEKU SKAITS: 40

IESAISTĪTĀS VALSTIS: 
Turcija, Nīderlande, 

Somija, Malta un Latvija
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 

ORGANIZĀCIJA: 
Biedrība  

„BEST-Rīga”



Rojas novada jaunieši 
iegūst pieredzi un jaunus 
draugus jauniešu apmaiņā

No 27. jūnija līdz 5. jūlijam Valdemārpils viesu namā „Vidi” un 
Rojas novadā notika pirmā Rojupes Bērnu un jauniešu inicia-
tīvu centra „Varavīksne” organizētā jauniešu apmaiņa „Mans 
dzīves stils – logs uz Eiropu”.

J aunieši, kas līdz šim bija piedalījušies dažādās neformālās izglītī-
bas aktivitātēs tikai Latvijā, pirmo pieredzi starptautiskos projek-
tos ieguva pašu organizētā jauniešu apmaiņā. Ideja rīkot jauniešu 

apmaiņu radās Rojupes BJIC jaunietei Līgai Rozentālei. Viņa piesaistīja 
draugus, klasesbiedrus un pašvaldības darbiniekus, kas varētu palīdzēt 
ideju īstenot. Rojupes Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs atbalstīja jau-
niešus, piekrītot būt projekta iesniedzēji un uzņemoties projekta likumis-
ko pusi; Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste 
Ieva Cīlīte izskaidroja, kā jāaizpilda pieteikums un palīdzēja atrast pro-
jekta partnerus, Rojas novada multifunkcionālā centra „Strops” kopienas 
sociālā darbiniece Lienīte Voronova palīdzēja jauniešiem ideju novest līdz 
rezultātam.

2013. gada septembrī jaunieši vairākkārt sanāca kopā un plānoja pro-
jektu – plānoja projekta programmu, budžetu un arī iespējamo ēdienkarti 
projekta īstenošanas laikā. Projekta rakstīšanā iesaistījās 13 jaunieši, tā-
pēc tika nolemts veidot divpusējo apmaiņu ar Grieķijas pilsētas Florinas 
jauniešiem. Projekta mērķis bija iepazīt Grieķijas un Latvijas kultūru un 
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Grieķijas un Latvijas jauniešu 
vidē. 

Deviņu projekta dienu laikā jaunieši spor-
toja, brauca ar laivām pa Rojas upi, devās 

pārgājienā, izaicināja savas bailes Ārlavas 
virvju trasē, mācījās spēlēt golfu Rojas 

golfa klubā, iepazinās ar Ventspils 
aktīvajiem jauniešiem no jauniešu 

organizācijas „Knaģis”, apskatīja 
Ventspili, piedaloties atraktīvā 

aktivitātē „City Rallijs Ventspilī”, 
apmeklēja Ventspils akvaparku, 

īstenoja pašu veidotu kampaņu par 
aktīvu dzīvesveidu Rojā, prezentēja 

Rojas un Rudes pagasta jauniešiem un 
vietējiem iedzīvotājiem video par projektā 

piedzīvoto. 
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Raksta autores

IEVA C�L�TE, 
Talsu novada Bērnu un 
jauniešu centra jaunatnes 
lietu speciāliste un

LIEN�TE  
VORONOVA, 
atbildīgā par projekta 
īstenošanu

NOTIKUMA  
VIETA:  
Valdemārpils un  
Rojas novads
NOTIKUMA LAIKS:  
no 2014. gada 27. jūnija  
līdz 5. jūlijam
DALĪBNIEKU SKAITS: 26
IESAISTĪTĀS VALSTIS: Grieķija 
un Latvija
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA:  
Rojupes Bērnu  
un jauniešu  
iniciatīvu centrs  
„Varavīksne”



Jauniešu – projekta realizētāju atsauksmes pēc projekta
`` „Projekta īstenošanas laikā ieguvumu bija daudz – jauka un aktīva 

atpūta deviņu dienu garumā, ko paši bijām izplānojuši un ko arī rea-
lizējām. Ieguvām daudz draugu, uzlabojām savas angļu valodas zinā-
šanas.” 
`` „Komunikācija angļu valodā bija viens no šī projekta ieguvumiem. 

Grieķu jaunieši latviešu valodu nesaprastu, tāpat kā mēs grieķu. Šī 
savstarpējā saziņa uzlaboja mūsu angļu valodas zināšanas. 
Ļoti patika aktivitātes Ārlavas virvju trasē, kur bija īsti ko-
mandas saliedēšanas uzdevumi un pārbaudījumi. Iegu-
vu daudzus jaunus draugus.” 
`` „Iemācījos nebaidīties no savām angļu valodas zinā-

šanām, jo saziņā nācās izmantot tikai angļu valodu. 
Kopā spēlējām „ēzeļus”, mācījām grieķiem frāzes 
latviešu valodā un paši mācījāmies frāzes grieķu 
valodā, mācījāmies tradicionālās dejas, kas no ma-
las izskatījās ļoti vienkāršas, bet, sākot tās mācīties, 
sapratām, ka ir ļoti grūti. Lielākā daļa no mums pirmo 
reizi laivoja pa Rojas upi un mācījās spēlēt golfu Rojas golfa 
klubā, palīdzējām un iedrošinājām viens otru Ārlavas virvju 
trasē. Daudz mācījāmies arī no grieķiem, piemēram, nesteigties 
un baudīt pilnīgi visu, ko sniedz dzīve, ieturēt mieru stresa 
situācijās un smaidīt jebkurā dzīves brīdī.” 
`` „Vēl aizvien ilgojos pēc sabiedrības, kas iesaistījās projekta 

īstenošanā. Tās čalas, tā jautrība, smaidi, kopības sajūta... 
Ilgojos! Sajūta, ka projekts bija par īsu, kaut gan esot 
tur, vienu brīdi šķita, ka sabrukšu no tās rutīnas – 
celties pirms deviņiem, ballēties vakarā, kad grie-
ķiem jautrākais prāts, darīt, piedalīties visur... Pēc 
projekta par manu mīļāko dziesmu kļuva viena no 
dziesmām, ko grieķi mums mācīja – Tranquila. Da-
žus viņu mācītos soļus vēl atceros! Ļoti patika tā 
pozitīvā gaisotne, kopība. Jā, grieķi ir atkarīgi no 
kafijas, staigā ļoti lēni, kavē, bet projekta laikā 
pie tā pieradu un ar to rēķinājos. Arī grieķi pie-
ņēma mūsu paradumus, kas šķiet ļoti mīļi. Lai arī 
esmu emocionāls cilvēks, nedomāju, ka esmu grie-
ķiem tik ļoti pieķērusies, taču lidostā vienkārši izplūdu 
asarās... Grūti atvadīties no cilvēkiem, ar kuriem diendienā – 
deviņas dienas no vietas – esi bijis kopā. 

Es ceru, ka kopā ar grieķiem uzrakstīsim projektu un nākamgad 
mēs atkal varēsim tikties Grieķijā. Liels paldies Eiropas Komisijas pro-
grammai „Jaunatne darbībā” par to, ka atbal stīja mūs un varējām rea-
lizēt jauniešu apmaiņas projektu!” 

jaunatne. gov. lv
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Jauniešu apmaiņas projekts 
SURVIVAL BOXXXX

Mēs dzīvojam katru dienu, bet kā ir ar izdzīvošanu? Un ko 
īsti nozīmē izdzīvot? Jauniešu apmaiņas projektā SURVIVAL 
BOXXXX, kas norisinājās no 1. līdz 10. augustam. Mēs, 31 jau-
nietis no Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Itālijas un Maltas, mēģi-
nājām izprast šos jautājumus un izdzīvojām ne tikai dabā, bet 
piedzīvojām arī spilgtas emocijas, grupu dinamikas attīstību, 
konfliktu risināšanu, sadarbību, smieklus, asaras, mīlestību, 
draudzību, stāstus, lapseņu kodumus, karstumu, ugunskurus, 
dubļus, lietu un daudz lielisku neprātību, kas, viss kopā likts, 
padarīja šo projektu par neaizmirstamu un ļoti vērtīgu pieredzi 
katram tajā iesaistītajam. 

D alībnieki patiesi bija ļoti atšķirīgi, tādēļ arī gūtā pieredze katram 
no mums ir mērāma citādā skalā un pēc atšķirīgiem kritērijiem. 
Latvieši un lietuvieši, pavadot 4 dienas un naktis Kurzemes me-

žos un upēs, jutās kā mājās, bet spāņiem, itāliešiem un maltiešiem Lat-
vijas daba bija pasaku valstība, kā viņi paši apgalvoja. Pasaku valstība, 
kas tomēr sevī glabā arī ko bīstamu, jo tās nepieradinātā daba dienvidu 
jauniešiem bija nepazīstama – lapu koku meži vai meži kā tādi, ne visur ir 
ikdienā ieraugāms fenomens. Un no nezināmā parasti rodas bailes, savu-
kārt bailes ir sakne visiem konfliktiem un nesaskaņām. Manuprāt, visīstā-
kā izdzīvošana šajā projektā sastāvēja nevis no dzīvošanas teltī upes kras-

tā vai itāļu pastas gatavošanas čuguna katlā virs ugunskura, 
vai 25 km veikšanas kājām, vadoties pēc kartēm, bet tieši no 
spējas atšķirīgām kultūrām un pieredzēm vienlaicīgi būt 
kopā, strādāt kopā, lai vienoti sasniegtu noteiktu mērķi. Es 
uzskatu, ka mēs katrs ļoti daudz mācījāmies par kultūru 
atšķirībām, un galvenais – katrs pats par sevi – to, kā katrs 
no mums reaģē nestandarta situācijās, kā mēs spējam 

pārvarēt grūtības un rast risinājumus, kas apmierina visu 
vajadzības, ne tikai konkrētā cilvēka vēlmes. Manuprāt, pro-

jektā radītā vide ļāva daudz veiksmīgāk aptvert un novērtēt mūsu 
pašu rīcības, kā arī mācīja starpkultūru sadarbību jaunā līmenī. Jo par 
to netika runāts vai simulēts ērtā, siltā, sausā, ar tualetēm un ledusskap-
jiem aprīkotā vidē, bet sarpkultūru komunikācija un izpratne par dialogu 
veidošanu starp dažādām kultūrām tika mācīta darot, jo katrs lēmums un 
izvēle atsaucās uz vitāli svarīgām tā brīža dzīves situācijām: vai konkrētajā 
dienā mums būs silts ēdiens, vai mēs gulēsim stabili uzslietās teltīs un 
vai visiem pietiks pagatavotā ēdiena, vai visi spēs nokļūt līdz gala mēr-
ķim, vai lietus dēļ cilvēki nesaaukstēsies, un vēl daudzi citi jautājumi, kas 
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DALĪBNIEKU SKAITS: 31
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LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA: Biedrība 
„Raibais kaķis”



mums bija jārisina pārgājiena laikā. Viena no projekta galvenajām priori-
tātēm bija izlaušanās no komforta zonas, kuru mūsdienu jauniešiem bieži 
nodrošina telefoni, datori, planšetdatori un tamlīdzīgas lietas. Manuprāt, 
caur šo projektu daudziem no dalībniekiem pavērās jauns skatpunkts uz 
dzīvi, vairāk aptverot dažādās dzīves veida iespējas, kas patiesībā katram 
no mums tiek dotas. Es domāju, ka pēc šī projekta mēs visi spējām daudz 
vairāk novērtēt lietas, kas varbūt šķiet pilnīgi pašsaprotamas, tomēr, pa-
vērojot rūpīgāk, atklājās, ka ne viss ir tik ļoti pašsaprotams, kā varētu do-
māt – arī sausa un mīksta gulta pēc mūsu nelielā pārgājiena šķita 
daudz mīkstāka un lieliskāka, nekā ikdienas steigā var šķist. 

Tagad, kad apmaiņa jau ir beigusies, un katrs ir veiksmīgi 
nonācis drošībā – mājās, var redzēt cik daudz patiesībā šis 
projekts ir devis dalībniekiem. Katram kaut ko īpašu, 
jo katrs no mums ir atšķirīgs. Mēs nemitīgi mācā-
mies, jo tālak mēs dodamies ārpus savas kom-
forta zonas, jo vairāk katrs spējam iemācīties par 
sevi. Un katra pieredze, ko iegūstam mācoties, ir 
vērtīga arī tad, ja tā nav pati patīkamākā – ja nākas 
līdz viduklim iegrimt purva dubļos. Beigās mēs to-
mēr iemācamies, ka esam atkarīgi arī no citiem, ne 
tikai paši no saviem spēkiem. Un ir lieliski mācīties! 
It īpaši tad, ja tas var būt kā vasaras piedzīvo-
jums ar daudz, daudz neprātīgiem 
stāstiem, kas vēl ilgi paliks 
atmiņā. 

jaunatne. gov. lv
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Stāsti, lai iedvesmotu 
un veidotu ciešākas 

saiknes starp cilvēkiem
Katram no mums ir stāsts. Viens vai vairāki. Un ne visiem šiem 
stāstiem ir laimīgas beigas. Gan priecīgie, gan skumjie stāsti 
visas dzīves garumā turpina ietekmēt to, kā redzam sevi, savas 
iespējas, kā redzam citus cilvēkus un pasauli sev apkārt, ticību 
sev un pārliecību par sevi. 

S tāsti, kas nāk no mūsu personiskās pieredzes un no mūsu kultū-
ras, veido mūs un katra cilvēka realitāti. Uz šo ideju tika balstīts 
apmācību kurss „We’re All Made of Stories”, kuru ar programmas 

„Jaunatne darbībā” atbalstu no 2014. gada 31. marta līdz 9. aprīlim īste-
noja biedrība „Piepildīto sapņu istaba”.

Apmācību kurss notika Rankas pagasta „Lācītēs”, un tajā piedalījās 25 
jaunatnes darbinieki un izglītotāji no Igaunijas, Čehijas, Francijas, Rumā-
nijas, Itālijas, Moldovas, Ukrainas, Krievijas, Bosnijas un Hercegovinas, 
Albānijas un Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas. Apmācību 
kursa galvenais mērķis bija izpētīt, kā dažādi 
stāstu stāstīšanas elementi var tikt izman-
toti mācību procesā, jauniešu personis-
kās un profesionālās izaugsmes veici-
nāšanai, kā arī attīstīt dalībnieku 
stāstu stāstīšanas prasmes.

Programmas ietvaros dalīb-
nieki strādāja ar dažādiem savas 
dzīves notikumiem un mēģināja 
tos pārvērst stāstos, kas vēstītu par 
to, kāpēc viņi ir tie, kas ir, un arī emo-
cionāli aizrautu un iedvesmotu citus. 
Stāstu stāstīšana bija gan apmācību kursa 
galvenā tēma, gan metode, taču papildus diezgan daudz tika strādāts arī 
ar tādām interesantām, radošumu veicinošām metodēm kā radošā raks-
tīšana, foto terapija, dokumentālā drāma un improvizācijas teātris, kā arī 
ar meditatīvām aktivitātēm, kas palīdzēja gan atpūsties un atjaunot ener-
ģiju, gan reflektēt par apmācības pieredzi un sakārtot domas, piemēram, 
mandalu gleznošana uz zīda, autentiskā kustība un deja.

`` „Viens no man svarīgākajiem brīžiem apmācību kursa laikā bija nostā-
ties no dažadām valstīm nākušu svešinieku grupas priekšā un izstāstīt 
stāstu no savas bērnības par to, ko man nozīmē mans tētis,” stāsta ap-
mācību kursa dalībnieks Patriks no Moldovas. „Mana mamma nomira 
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ar plaušu vēzi, un es izstāstīju stāstu 
par to, kā mans tētis reizē bija arī mana 
mamma, nezinot, kā grupa uz to reaģēs un 
kā tas viņiem varētu likt justies. Tas bija diezgan 
baisi, taču sevis pārvarēšana, atklājot sevi citiem, 
palīdzēja man justies ļoti ērti pašam ar sevi un arī 
ar citiem cilvēkiem. Šajā brīdī es jutos mūsu daudz-
kulturālajā grupā ārkārtīgi gaidīts.”

`` „Ir viena frāze, kuru es pamanīju projekta informācijas 
brošūrā,” atceras Anastasija no Ukrainas. „Proti, ka mēs 
mēģināsim radīt draudzības un uzticēšanās pilnu gaisotni, lai 
uzdrošinātos uzdot jautājumus, kurus līdz šim nebijām uzdevuši 
ne sev, ne citiem. Par šo frāzi es domāju, ceļojot uz Latviju, un 
man šķiet, ka mums izdevās radīt šo vietu, kurā mēs spētu 
dalīties savos stāstos un atrast draugus. Šīs atmiņas un at-
klājumi paliks mūsu dzīvē arī pēc projekta. Tas 
bija rosinājums uzdot sev jautājumus, kurus ir 
svarīgi uzdot.”

Kā savas pieredzes stāstu pierakstīšana 
un stāstīšana var palīdzēt? Šāda veida 
darbs ar sevi padziļina izpratni par sevi 
un savu dzīvi, sakārto atmiņas un pie-
šķir nozīmi dažādiem notikumiem un 
attiecībām cilvēka dzīvē. Rakstīšana 
par traģiskiem, grūtiem un sarežģītiem 
dzīves notikumiem palīdz cilvēka smadze-
nēm un ķermenim tikt galā ar traumatiskām 
pieredzēm, protams, to kombinējot ar rakstī-
šanu par skaistiem un priecīgiem mirkļiem vai 
jebkādām citām aktivitātēm, kas pēc smagām 
pārdomām palīdz atjaunot dzīvesprieku. Rakstīša-
na var palīdzēt atklāt neapzinātus domāšanas vai 
rīcības modeļus, pagātnes ietekmes, kas neļauj 
mums virzīties uz priekšu, sasniegt vairāk vai jus-
ties laimīgākiem.

Tavs stāsts var būt arī lieliska dāvana tavai 
ģimenei – tiem, kas būs pēc tevis. Personiskie 
stāsti var būt gan izglītojoši, gan iedrošinoši, 
gan atklāt kādus vēsturiskus notikumus vai sa-
biedrībā pretrunīgi vērtētas, aktuālas tēmas no 
personiskās perspektīvas, kas, protams, ir daudz 
aizraujošāk un atmiņā paliekošāk, nekā lasot par no-
tikumiem vēstures grāmatās. Ideja vēstures skolotājiem 
– palūdziet saviem skolēniem izzināt kādu Latvijas vēstures 
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ne tik senu notikumu, intervējot viņu vecākos ģimenes locekļus vai kai-
miņus! Personiskie stāsti var atklāt un aktualizēt netaisnību un nevien-
līdzību kādā sabiedrībā, dažādas sociālās problēmas, vides problēmas, 
kā arī palīdzēt cilvēkiem, kas atrodas līdzīgā situācijā vai pieredz tādas 
pašas grūtības, pārdzīvojumus kā reiz pieredzējis stāsta autors. Tavā varā 
ir, atklājot savu stāstu citiem, iedvesmot, palīdzēt kādam justies vieglāk 
vai atrast sev piemērotāko ceļu.

Vēl jo vairāk – labs klausītājs, kas, sniedzot atgriezenisko saikni, ļauj 
stāsta galvenajam varonim saprast, kādas lieliskas prasmes un īpašības 

viņš ir demonstrējis attiecīgajā situācijā, ko viņš ir iemācījies, un kā 
tas var palīdzēt citiem, tostarp, kā tas ir ietekmējis un iedvesmojis 
pašu klausītāju, var palīdzēt negatīvas un skumjas pagātnes piere-

dzes pārvērst iedrošinošos stāstos, kas spēcina gan stāstītāju, gan 
visus tos, kas šo stāstu dzirdēs nākotnē.

Mums ir prieks, ka apmācību kursa laikā dalībnieki gan uz-
drošinājās dalīties ar citiem stāstos ne vien par savas dzīves 
priecīgajiem notikumiem, bet arī grūtām un sarežģītām pie-

redzēm, gan bija lieliski un cits citu atbalstoši klausī-
tāji. Šī pieredze no jauna apstiprināja, cik nozīmīgs 

resurss ir grupa un cik daudz dzīves gudrības tajā 
slēpjas. Dalīšanās savos personiskajos stāstos 

ir viens no veidiem, kā šo intelektuālo re-
sursu atklāt un ļaut no tā gūt visiem, reizē 

veidojot daudz ciešākas, nozīmīgākas 
un tuvākas attiecības starp grupas 
dalībniekiem. Ja tevi, lasītāj, interesē 

iespējas stāstu stāstīšanas vai radošās 
rakstīšanas elementus iekļaut savā darbā, 

meklē mūs interneta lapā piepildi.org vai 
facebook.com/piepildi, un mēs ar prieku dalī-

simies pieredzē, resursos un idejās.
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« Tavā varā ir, 
atklājot savu stāstu 
citiem, iedvesmot, 
palīdzēt kādam justies 
vieglāk vai atrast sev 
piemērotāko ceļu.



Kā mēs ar visiem 
draudzējāmies... :)

Jauniešu iniciatīvas projekts „Mēs par visiem!” tika realizēts no 
2013. gada 2. septembra līdz 2014. gada 31. maijam Gulbenē, 
sadarbojoties ar 1. pirmsskolas izglītības iestādi. 

P rojekta darba grupu veidoja neformālā jauniešu grupa 4 cilvēku 
sastāvā – mēs katrs kaut kādā veidā esam saistīti ar šo bērnudārzu, 
tāpēc nolēmām paveikt kopā kaut ko labu un interesantu. Protams, 

vieni mēs to nebūtu paveikuši, tāpēc ik pa laikam tika pieaicināti un pie-
vienojās iestādes pedagogi un vecāki.

Projekta gaitā dažādās aktivitātēs tika iesaistīti jaunieši, bērni, vecā-
ki, vecvecāki un visi iestādes darbinieki, jo projekta mērķis bija veicināt 
starppaaudžu sadarbību, darbojoties kopā. Brīnišķīgi bija tas, ka šī pro-
jekta norises laikā iestādē darbojās arī brīvprātīgā jauniete Estelle no Spā-
nijas, un arī viņa aktīvi līdzdarbojās gan radošajās darbnīcās, gan devās 
līdzi izbraukumos, gan kopīgais noslēguma pasākums tika veidots kopā.

Bet nu par visu pēc kārtas. Jau septembrī kāds no projekta darba or-
ganizatoriem piedalījās bērnudārza grupiņu sapulcēs un pastāstīja par šī 
projekta piedāvājumu un iespēju katram darboties dažādās aktivitātēs. 
Izzinājām arī vecāku vēlmes.

Pirmie projekta darbi sākās ar talku bēr-
nudārzam pievienotajā jaunajā teritorijā, 
lai tajā varētu iekārtot augu dobi. Tā kā tur 
bija krūmi un nezāles, mums nācās krietni 
pastrādāt gan ar cirvjiem un zāģiem, gan 
pļaut un miglot nezāles. Kad redzējām at-
saucību un azartu, ar kādu tika strādāts, 
sapratām, ka tas ir to vērts. Atlika tikai 
ierosināt, kas darāms, kā tēvi paši ie-
radās ar saviem darba rīkiem. Rudenī 
tika attīrīta šī teritorija no apaugu-
ma un izrakts notekgrāvis. Pavasarī 
darbi mazliet iekavējās, jo teritorija 
ir diezgan pazema, turējās mitrums, bet 
maijā jau varējām vest zemi, klāt ģeotekstilu, 
un veidot modernu augu dobi plastmasas trau-
kos, kurus var viegli apkopt. Tajos sastādījām bērnu 
pašu audzētos augus, lai rudenī tie priecētu ar ražu un 
skaistām puķēm. 

Projekta gaitā organizējām 7 radošās darbnīcas par dažādām tēmām. 
Nedaudz nācās pamainīt darbnīcu norises laikus, kas bija saistīts pār-
svarā ar laika apstākļiem. Galvenie šo darbnīcu īstenotāji bija grupiņu 
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vecāki, kā tas tika sākumā iecerēts, bet skolotāji palīdzēja sagatavot visu 
nepieciešamo darbam uz vietas. Vecāki nāca ar savām radošajām idejām 
un dažādoja darbošanos, tādējādi apmainoties ar savām prasmēm un zi-
nāšanām un tās mācot arī bērniem. Bija darbnīca, kas saistās ar Ražas 
svētkiem rudenī, iepirkumu maisiņu šūšana un apgleznošana, apsveiku-
mu gatavošana labdarībai Ziemassvētkos, „Lietu otrā dzīve”, kad daudzas 
lietas piedzīvoja savu otrreizējo pārdzimšanu rotaļlietās un citās praktiski 
izmantojamās lietās, pīrāgu cepšanas darbnīca ar omītēm, putnu būru 

gatavošanas darbnīca un „zaļā darbnīca”, kas radās sākumā 
plānotās sniega darbnīcas vietā. Diemžēl sniega šogad 

nebija, taču tas netraucēja mums ne tikai samieri-
nāties, bet arī pielāgoties. Sagaidījām pavasari un 

radās šī ideja – audzēt stādus, ko izmantojām gan 
savai augu dobei, gan uzdāvinājām pilsētas puķu 

dobēm. 
Tāpat projekta ietvaros notika 3 diskusiju 

vakari  – katrs veltīts kādai ar veselību un 
veselīgu dzīvesveidu saistītai tēmai. Devā-
mies arī ārpus bērnudārza – apmeklējām 

daiļdārzu turpat pilsētā, devāmies izbraucie-
nos, lai izceptu ekomaizi. Pa ceļam apskatījām 

vēl citus objektus, kas būtu interesanti saistībā ar 
dabisko un veselīgo. Pašā mācību gada noslēgumā 

rīkojām arī ģimeņu izbraukumu ar laivām pa Pededzes 
upi, kas tiešām izdevās ļoti saliedējošs un atraktīvs, kā arī 

norisinājās projekta noslēguma pasākums. 
Kopumā var teikt, ka šis bija it kā vienkāršs, bet tajā pašā 

laikā ļoti interesants projekts, mēs noteikti guvām lielu piere-
dzi. Vēlamies pateikties par finansējumu „Jaunatne darbībā” un 

par atbalstu un atsaucību arī Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības 
iestādes darbiniekiem!
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« Šis bija it kā 
vienkāršs, bet tajā pašā
laikā ļoti interesants 
projekts, mēs noteikti 
guvām lielu pieredzi.



Gulbenē brīvprātīgie 
skatās plašāk

ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiro-
pas Brīvprātīgais darbs” projekta „Skaties plašāk!” ietvaros 
Gulbenes novadā septembra sākumā ieradās četri jau-

nieši, kuri veica brīvprātīgo darbu četrās novada iestādēs – Gulbenes 1. 
pirmsskolas iestādē 9 mēnešus no septembra līdz maija beigām darbojās 
spāniete Estelle Andreu Laguna, Gulbenes novada bibliotēkā tādu pašu 
laika posmu strādāja Jevgēņijs Beļetskis (Yauheni Bialetski) no Baltkrievi-
jas, Tirzas pamatskola bija uzņemošā organizācija brīvprātīgajai Natālijai 
Paulīnei Gohtai (Nathalie Pauline Gocht) no Vācijas, vēl viena vācu meite-
ne – Sofija Munka (Sophia Munch) kā brīvprātīgā līdz pat augusta beigām 
strādāja Gulbenes kultūras centrā (12 mēnešus). Projektu koordinē Gul-
benes novada dome. 

Līdz šim brīvprātīgie jaunieši Gulbenē bija ierasta parādība jauniešu cen-
tros. Beidzot savas durvis viņiem atvērušas arī citas iestādes, nodrošinot mā-
cīšanās iespējas, kā arī pašiem apzinoties, ka brīvprātīgais ar savu klātbūtni 
var padarīt krāsaināku arī pašas organizācijas ikdienu. Protams, tas prasa 
darbu un ieguldījumu, un šķiet, ka šajā projektā tas mums būs izdevies.

Lielu nozīmi piešķīrām jau projekta sagatavošanai, tiekoties savā starpā 
un izrunājot gan savas vajadzības, gan iespējas, ko varam sniegt brīvprātī-
gajiem. Tāpat bijām ļoti elastīgi, atlasot brīvprātīgos – nekoncentrējamies 
uz konkrētām prasmēm, bet lūkojāmies, vai tiešām katrs kandidāts ir 
motivēts doties tieši pie mums. Īstenībā esam pārliecināju-
šies, ka brīvprātīgā motivācija ir galvenais faktors, 
lai projekts izdotos. Jo visu pārējo var atrisināt. 

Projekta aktivitātes tika pieskaņotas katra 
brīvprātīgā interesēm un vajadzībām. De-
vām viņiem iespēju sākumā iepazīt pa drus-
ciņai no visa kā, bet pēc tam ļāvām izvēlē-
ties, ko tieši viņi gribēs tālāk darīt. Dažreiz 
vajadzēja brīvprātīgos iedrošināt izkāpt 
no savas komforta zonas, lai pamēģinā-
tu kaut ko jaunu, jo brīžiem šķita, ka vi-
ņiem gribas iet vieglāko ceļu – darīt sev 
zināmas lietas. Taču mācīšanās tad tik 
izteikti nenotiek. Ik pa laikam brīvprātīgie 
izrādīja vēlmi kādas aktivitātes organizēt kopā, 
gāja viens otram palīgā, piemēram, vācu meitenes 
kopā rudenī organizēja vācu valodas kursus.
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Estellei, kura strādāja bērnudārzā, visvairāk patika pasniegt bēr-
niem mākslas nodarbības – šī bija aktivitāte, kas pirms tam nekad 

iestādē nebija notikusi un kurai bija liela atsaucība. Tāpat Estelle 
iesaistījās muzikālo nodarbību vadīšanā, organizēja dažādas ra-

došās darbnīcas visu vecumu bērniem, kā arī palīdzēja ikdienas 
darbos, rotaļās un āra aktivitātēs. Vecākiem viņa pēc savas ini-
ciatīvas reizi nedēļā pasniedza spāņu valodu. Brīvajā laikā Es-

telle daudz laika pavadīja pie dabas, ejot pastaigās vai izbraucot 
uz laukiem. 
Gulbenes novada bibliotēkas brīvprātīgais Jevgēņijs secināja, ka 

bibliotēka nav tikai grāmatu lasīšana, ko pierāda viņa darīto darbu daudz-
veidība: konsultāciju un uzziņu sniegšana lasītājiem, dažādu apmācību, 
semināru vadīšana, radošas aktivitātes ar bērniem, ceļojošo izstāžu un 
video veidošana, bibliotēkas krājuma kārtošana un daudzas citas akti-
vitātes. Jevgēņijs piedalījās Eiropas dienas „10 gadi Eiropas Savienībā” 
pasākumos, kopā ar citiem brīvprātīgajiem organizējot orientēšanās spēli 
Gulbenes pilsētā un piedaloties pie puķu dobes veidošanas,  iestādot 700 
atraitnīšu stādus. Saviļņojošs mirklis bija dalība akcijā „Grāmatu draugu 
ķēde”, kad visi Gulbenes novada pagastu bibliotekāri devās uz Rīgu un 

pārnesa grāmatas no vecās uz jauno Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas ēku. Brīvajā laikā Žeņa apmeklēja spor-

ta centru un dejoja tautu deju kopā „Ratiņš”. 
Natālija savu ikdienu pavadīja Tirzas pamatsko-

lā. Lai gan sākotnēji šķita, ka brīvprātīgā gribēs 
vairāk darboties ar jauniešiem, tomēr projekta 

gaitā viņai ciešāka saikne izveidojās ar pirms-
skolas klasīti un sākumskolas skolēniem. 

Kopā tika organizētas dažādas aktivitātes, 
gan radoši izpaužoties, gan aktīvi darbojo-

ties ārā. Natālija aktīvi iesaistījās visu skolas 
pasākumu organizēšanā, dziedāja skolas korī 

un arī īstenoja savas idejas, organizējot starpkul-
tūru vakarus, tādējādi arī īpaši laužot stereotipus par 

vāciešiem. Arī Natālija brīvajā laikā dejoja tautu dejas. 
Sofijas aktivitātes kultūras centrā bija visilgākās – 

veselu gadu. Viņa bija viskautrīgākā no visiem brīvprātī-
gajiem un šķiet, ka šajā projektā visvairāk apjauta, kas ir viņas patiesās 
intereses. Kultūras centrā Sofija kopā ar pārējiem darbiniekiem darīja gan 
praktiskus darbus, sagaidot viesus un organizējot pasākumus, gan arī 
radoši darbojās, piemēram, vadīja iesildošas baleta nodarbības dažiem 
pašdarbības kolektīviem. Tāpat Sofija veica radošos darbus, piemēram, 
iejūtoties tēlā Lieldienu pasākumā pavasarī, gatavojot pasākumiem deko-
rācijas. Kopā ar citiem brīvprātīgajiem viņa ik pa laikam apmeklēja kādu 
skolu, stāstot par brīvprātīgo darbu un savu valsti. Vasarā brīvprātīgā 
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« Brīvprātīgā 
motivācija ir 
galvenais faktors, lai 
projekts izdotos.



vairāk darbojās āra pasākumos – gan Gulbenes eko-velo sacensībās, gan 
novada svētkos un citur.

Protams, brīvprātīgie izmantoja izdevību brīvajās dienās apceļot Lat-
viju un paviesoties arī pie citiem brīvprātīgajiem. Žeņa, Natālija un Sofija 
kopā ar Ediju Frīdenbergu, kurš bija atbildīgs par Sofijas aktivitātēm kul-
tūras centrā, ar stopiem aizceļoja uz Minsku, kad tur notika 
pasaules čempionāts hokejā, paviesojoties arī pie Žeņas 
ģimenes. Visi trīs arī vairākas reizes uzstājās koncertos 
ar deju kopu „Ratiņš”. Estelle izbaudīja īstas latviešu 
pirts tradīcijas, izgatavoja pati sev kokli. Iesaistīšanās 
dažādos vietējās dzīves notikumos daudz vairāk pa-
ver brīvprātīgajiem priekškaru uz starpkultūru mā-
cīšanos un savstarpējās sapratnes veidošanos. 
Tāpat arī vietējiem iedzīvotājiem tā ir lieliska 
iespēja sajust pasaules elpu, mācīties saprasties 
un pieņemt citādo. Šķiet, ka ar šo projektu mums tas 
ir izdevies, jo vēl citas organizācijas ir izteikušas vēlmi 
pie sevis uzņemt ilgtermiņa brīvprātīgos. 

jaunatne. gov. lv
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No iekļaujošas skolas uz 
iekļaujošu sabiedrību

Tāds nosaukums ir mūsu EBD (Eiropas Brīvprātīgā darba) pro-
jektam, kas norisinājās Vaivaru pamatskolā Jūrmalā. Mēs, četri 
brīvprātīgie no Vācijas un Austrijas, bijām daļa no šī projekta, 
kas ilga no 2013. gada septembra līdz 2014. gada jūnijam. 

V aivaru pamatskola ir iekļaujoša skola. Tas nozīmē, ka katrā klasē 
ir bērni bez un ar īpašām vajadzībām (piemēram, ar mācīšanās 
grūtībām, fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, autismu, 

disleksiju utt.), kas mācās kopā. Mūsu uzdevums bija palīdzēt noteiktiem 
bērniem vai visai klasei priekšmetos, kuros ir nepieciešams atbalsts. Mēs 
pieredzējām, ka septiņos gadījumos atbalsts bija tiešām veiksmīgs: viens 
no mums zēnam, kam ir disleksija, palīdzēja angļu valodas nodarbībās, 
beigās puika ieguva labu atzīmi gala eksāmenā.

Mēs ne tikai bijām klāt nodarbībās, bet izmantojām izdevību arī 
aktīvi piedalīties un realizēt savas idejas, projektus un aktivitātes. Pie-
mēram, mēs piedāvājām franču un vācu valodas apmācības vietējai 
sabiedrībai, tāpat organizējām pēcpusdienas aktivitātes bērniem, kuri 
skolā paliek pēc stundām. Mēs īpaši mēģinājām iesaistīt bērnus gan 
bez, gan ar īpašām vajadzībām aktivitāšu sagatavošanas procesā, da-
žādos rokdarbos, spēlēs un darbnīcās. Turklāt mēs pasniedzām papildu 
stundas angļu valodā trešās klases skolēniem, reizi nedēļā devāmies arī 
uz bērnudārzu, lai mācītu angļu valodu.

Viens no mūsu mērķiem bija iepazīstināt skolēnus 
ar mūsu kultūru. Mēs mēģinājām iekļaut vācu un aus-

triešu paražas, svētkus un tradīcijas skolas ikdienas 
dzīvē, piemēram, mūsu Karnevālā un Pidžamu 

dienā. Papildus mūsu EBD beigās mēs realizējām 
trīs gala projektus attiecībā uz Eiropu un mūsu 

dzimtenēm – Vāciju un Austriju. 
Šajā skolā starp skolēniem un skolotājiem 

mēs izjutām toleranci un kopību. Interesan-
ti, ka skolēni šeit saņem atzinību ne tikai par 

labām atzīmēm, bet arī par speciālo palīdzī-
bu klasesbiedriem. Viena no situācijām, kurā 

skaidri var redzēt iekļaujošās skolas izpausmes, ir 
brīdis, kad skolēni palīdz pārvietoties diviem nere-

dzīgiem vienaudžiem. Šajā projektā zēnam bija iespēja 
piedalīties gandrīz visās aktivitātēs; vienā no tām – „Ceļo-

jums pa Austriju” – viņš pat ieguva otro vietu. Mazā un mājī-
gā ēka un iekļaujošās izglītības ideja rada patīkamu atmosfēru. Tādējādi 
rodas sapratne starp jauniešiem un pieaugušajiem.
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Raksta autore:

SUSI ALTRICHTER,
viena no brīvprātīgajām

NOTIKUMA VIETA:  
Vaivaru pamatskola,  
Jūrmala
NOTIKUMA LAIKS:  
no 2013. gada septembra  
līdz 2014. gada jūnijam
DALĪBNIEKU SKAITS: 4
IESAISTĪTĀS VALSTIS:  
Latvija, Vācija un Austrija
LATVIJAS 
UZŅĒMĒJORGANIZĀCIJA: 
nodibinājums  
„C Modulis”



Mūsuprāt, ir grūti iznest iekļaušanas ideju sabiedrībā. Tomēr, tas 
strādā labi, ja vecāki izrāda iniciatīvu skolas aktivitātēs, vai, piemēram, 
kad mūsu skola sadarbojas ar citām skolām koncertos vai sporta 
sacensībās. Vaivaru pamatskola ļoti aktīvi popularizē savus 
uzskatus un mērķus, lai būtu paraugs citām 
izglītības institūcijām. Mūsu vizītes laikā 
šeit bija daudz apmeklētāju no dažādām 
valstīm, kas bija ļoti ieinteresēti 
iekļaujošās skolas filozofijā. Tā varētu 
būt laba iedvesma.

jaunatne. gov. lv
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« Mazā un mājīgā 
ēka un iekļaujošās 

izglītības ideja rada 
patīkamu atmosfēru.



Jelgavas novada jaunieši 
par labāku nākotni!

Jauniešu demokrātijas projekta „For a BETTER FUTURE!” ideja 
radās, partneriem satiekoties starptautiskā konferencē, kur 
tika diskutēts par jauniešu nodarbinātības jautājumiem nacio-
nālā un Eiropas kontekstā. Kāpēc demokrātijas projekts? Kāpēc 
jauniešu līdzdalība pārstāvnieciskā demokrātijā ir zema? Vai 
jaunieši zina līdzdalības veidus? Tāpat jaunieši bija ieinteresēti 
arī palūkoties pāri tai „sienai”, kas izveidojusies starp lēmuma 
pieņēmējiem un jaunatni.

P rojekts „For a Better Future!” tika realizēts laikā no 2013. gada feb-
ruāra līdz 2014. gada jūnijam. To kopīgi realizēja 6 partneri, kas 
ietver gan valstisko, gan nevalstisko sektoru. Latvijas partneri bija 

projekta koordinējošā organizācija – biedrība „ideA” un Jelgavas no-
vada pašvaldība, Itālijas partneri – Trivero pašvaldība un Asoci-

ācija „Delfino”, un Polijas partneri – Wachockas pašvaldība 
un biedrība „Sunny Integration”. Projektā iesaistīto 

partnerorganizāciju vienojošais faktors ir kopīgi 
apzinātās problēmas: jauniešu pasivitāte, inicia-
tīvas trūkums, zema līdzdalība, nodarbinātības 
problēmas, jauniešu skaita samazināšanās lauku 
teritorijās. Projekta galvenais mērķis – veicināt jau-
niešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, pievērst jaunie-

šu uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un 
iespējamo risinājumu noteikšanai, attīstīt 
jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un vei-
cināt sadarbību Eiropas līmenī. 

„Jauniešu demokrātijas projekts 
sniedz atbalstu jauniešu līdzdalībai de-
mokrātijas procesos, veicinot jauniešu 
aktīvu līdzdalību gan nacionālā, gan 
starptautiskā līmenī. Jaunieši mācās 
kritiski analizēt politikas un sociālos 
jautājumus un likt uzklausīt viņu 
viedokli. Tas ļauj viņiem mēģināt 
ietekmēt realitāti un kopīgi veidot 

labāku nākotni labākā pasaulē”, stās-
ta projekta vadītāja Kristīne Kode.

Visa projekta laikā – 16 mēnešus – starp-
tautiskajā darba grupā darbojās 18 jaunieši. 

Kopīgi strādājot, tika analizētas jauniešu līdzdalības 
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NOTIKUMA VIETA:  
Jelgavas novads, Latvija
NOTIKUMA LAIKS:  
01.02.2013. – 01.06.2014.
DALĪBNIEKU SKAITS: 18 (+30)
IESAISTĪTĀS VALSTIS: Latvija 
(Jelgavas novads), Polija 
(Wachocka), Itālija (Trivero)
LATVIJAS PĀRSTĀVĒTĀ 
ORGANIZĀCIJA: 
biedrība „ideA”



iespējas vietējā pārvaldē, institūcijās, jauniešu vēlmes un vajadzības, 
kā arī būtiskākās problēmas, un ieviestas aktivitātes jauniešu līdzda-
lības veicināšanai savos reģionos. Šim projektam tika izveidota lapa 
sociālajos tīklos https://www.facebook.com/ForABetter Future, kur at-
spoguļotas projekta aktivitātes.

Projekts tika uzsākts ar plānošanas vizīti, lai kopīgi ar visām iesais-
tītajām pusēm vienotos par to, ko mēs darām projekta ietvaros un ko 
no tā gaidām. Plānošanas vizītē, kas notika Jelgavas novadā, mums 
pievienojās arī pašvaldību pārstāvji un eksperti (deputāti, vicemēri, 
pašvaldību nodaļu pārstāvji no projekta partneru reģioniem). Šīs 
personas arī turpmāk piedalījās svarīgu jautājumu risināšanā un 
ieteikumu izstrādē par jaunatnes politikas jautājumu aktualizē-
šanu savos reģionos projekta ietvaros un pēc tā realizēšanas.

2013. gada septembrī Latvijā darba grupas tikās starptautiskā ideju 
darbnīcā. Nedēļas laikā jaunieši iepazinās ar esošo situāciju jaunatnes 
jomā partneru valstu pārstāvētajos reģionos, ar labās prakses piemēriem 
par jauniešu līdzdalību vietējā pārvaldē, uzsāka darbu pie plānošanas 
dokumenta izstrādes, iztirzāja tēmas – kas ir definējamas ar terminu „de-
mokrātija”, aktīva jauniešu pilsoniskā līdzdalība, efektīva komunikācija, 
kā lauzt stereotipus, vai jaunietis ir problēma vai resurss, cik būtiska ir 
jauniešu līdzdalība pašvaldībā notiekošajos procesos, u.c.

Pēc kopīgās darbošanās jaunieši turpināja darbu grupās, jau izmēģi-
not un ieviešot tās metodes, kas tika apskatītas un apgūtas ideju darbnī-
cas laikā. Tapa fotostāsts ar dalībnieku pašu atziņām par projektā iztirzā-
tajām tēmām.

„Patiecoties iespējai piedalīties projektā, Jelga-
vas novada jaunieši ir iesaistījušies jaunatnes po-
litikas attīstības plāna izstrādē, ir organizētas 
tikšanās ar ekspertiem darbā ar jaunatni, 
organizēts jauniešu forums, kā arī rīko-
ta pirmā svarīgā neformālā tikšanās ar 
deputātiem pasākumā „Kafija ar politi-
ķiem”,” informē Kristīne Kode. Jelgavas 
novada jaunieši projekta ietvaros radīja 
savu pirmo video: „Jelgavas novada jaunieši 
par labāku nākotni”. Tajā atspoguļots jauniešu 
viedoklis par jauniešu iespējām novadā: https://
www.youtube.com/watch?v=oqZsUkhxX_g

Latvijas dalībnieki atzina, ka projekts palīdzē-
jis paskatīties uz sevi, kā Jelgavas novada jaunieti, no malas un 
apzināt, cik daudz jau ir paveikts un ievirzīts. „Novērtēju pozitīvi to, ka 
mēs bijām labs resurss citiem, nododot savas zināšanas”, tāds ir dalībnie-
ka no Latvijas vērtējums.

jaunatne. gov. lv
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« Novērtēju 
pozitīvi to, ka mēs
bijām labs resurss 

citiem, nododot 
savas zināšanas.



Trivero pašvaldībā ir izveidojusies jauniešu iniciatīvas grupa, kas uzsā-
kusi darbu pie jauniešu nometņu un pasākumu organizēšanas, savukārt, 
Wachockas pašvaldībā ir pieņemts darbā jaunatnes lietu koordinators un 
ir izveidota jauniešu padome, kas piedalās jaunatnes jautājumu plānoša-
nā savā administratīvajā reģionā. Dalībniece Anna Jaros no Polijas gala 
pasākumā piebilda: „Šis projekts ir devis „zaļo gaismu” beidzot sākt dar-
bu pie jauniešu dzīves plānošanas un iesaistes arī mūsu reģionā”.

Noslēguma pasākumā š.g. 29. maijā dalībnieki  izvērtēja projekta 
gaitu, tiešsaistē uzklausot partneru viedokli par projekta nozīmi jau-
natnes lietu attīstībā savās administratīvajās teritorijās, tika prezen-
tēts fotostāsts, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes pēc projekta 
noslēguma. 

Ieguvēji no projekta ir gan paši dalībnieki – jaunieši, gan organizā-
cijas. Projekta aktivitātes tika vērstas uz dialogu, situāciju apzināšanu, 
izvērtēšanu, salīdzināšanu un izpratni vienam par otru, attīstot jauniešos 
spēju sevi novērtēt un apzināt savu piederību kopienai, valstij, Eiropai. 
Mācīšanās vienam no otra būtiski paplašināja dalībnieku redzesloku, pa-

vēra citu skatījumu uz ikdienas situācijām vietējā un arī Eiropas mēro-
gā jaunatnes jomā, kopīgi apzinot tās metodes/veidus, kā veicināt 

jauniešu līdzdalību pārstāvnieciskajā demokrātijā. Jauniešiem 
viens no svarīgājiem jautājumiem bija uzrunāt vietējos lēmumu 

pieņēmējus; projekts bija kā ievirze šī dialoga uzsākšanai, kas 
līdz šim nav pastāvējis partneru organizāciju novados.
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« Everybody is an 
important part of our 
society and we can 
be the change.”I am 
change maker!”*

* Ikviens no mums ir ļoti 
būtiska sabiedrības daļa 
un mēs varam radīt 
izmaiņas. „Es esmu 
izmaiņu radītājs!”



NĀKOTNES SKOLA 
sākas jau šodien

K ad paziņoju, ka tūlīt pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām braukšu 
uz Briseli, kolēģi jautāja: „Vai uzvarēji?”. Sasniegumi, kuru rezul-
tātā es ieguvu šo braucienu, bija, bet ne EP vēlēšanās. Jaunatnes 

Starptautisko programmu aģentūra un eTwinning apmaksāja manu da-
lību kursos „Nākotnes klases scenāriji”, jo eTwinning projekts „Maths as 
play”, kuru es koordinēju, ieguva 2014. gada labākā projekta titulu Latvijā. 

Kursi notika organizācijas European Schoolnet izveidotajā nākotnes 
klases telpā, kura aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtota ar 
viegli transformējamām mēbelēm – grupu, pāru un individuālajam dar-
bam. Esmu sajūsmā par galdu ar skārienjutīgu virsmu. Tur skolēni – gan 
individuāli, gan grupās – var zīmēt, rakstīt, pildīt testus, grupēt lietas pēc 
noteiktiem kritērijiem, veidot diagrammas, spēlēt izzinošas spēles un 
veikt citas mācību aktivitātes. Šis sola un planšetdatora apvienojums 
nākotnē varētu palīdzēt aktivizēt skolēnus, vairāk liekot viņiem mācī-
ties pašiem.

Interesanti un uzmanību saistoši ir „Lego Education” komplekti. 
Fizika kļūst viegli apgūstama un saprotama, jo skolēni var 
paši konstruēt kādu konkrētu ierīci, lai noteiktu darbu, spēku, 
griezes momentu, utt. Izmatojot Lego, skolēni var apgūt arī 
programmēšanas pamatus. Tādējādi Lego vairs nav tikai 
krāsaini klucīši, bet mācību līdzeklis, kura izmantošana 
attīsta skolēnu domāšanu un veicina izpratni par jauno 
tehnoloģiju darbošanās principiem.

Kursu vadītājs, skolotājs no Beļģijas, Bart Ver-
swijvel aizrautīgi stāstīja un demonstrēja mums 
dažādus rīkus interneta vidē, ko katrs skolotājs var 
izmantot mācību stundā. Lai skolēnus ātri sadalī-
tu grupās, lietošanai tiek piedāvāta vietne www.
teamup.aalto.fi. Savās stundās noteikti izmanto-
šu „Prāta vētras” ideju, apkopošanas un balso-
šanas vietni https://tricider.com/. Pašvērtējuma un 
savstarpējā vērtējuma apkopošanā ļoti ērti ir lietoja-
ma mājas lapa http://hat.jit.su/. Interneta vietnēs https://
www.schoology.com un www.socrative.com var veidot testus, 
viktorīnas un iegūt tūlītēju atgriezenisko saiti.

Eiropas Komisijas finansētā iTEC projekta viens no vadošajiem 
speciālitiem Will Ellis iepazīstināja ar projektā izstrādātajiem materiā-
liem, kas iezīmē skolu attīstības nākotnes vīziju. Nākotnes skolas gal-
venais uzdevums ir organizēt mācību stundu kā piedzīvojumu, kurā 
izglītojamais nav tikai mācību satura patērētājs, bet ir arī veidotājs. 

jaunatne. gov. lv
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Tehnoloģijas nodrošinās dažādus mācību pakalpojumus. Atšķirīgais 
kļūs vērtība, skolēns dabiskā ceļā atradīs savu vietu kādā no atšķirīga-
jām grupām, kurās mācīsies dažādu vecumu bērni. Šīs grupas balstīsies 

uz sadarbību, atbildību un gatavību uzklausīt citus. iTEC projekta 
ietvaros ir izstrādāti scenāriji, kā organizēt darbu, lai sasniegtu šo 

mērķi. Tie ir publicēti http://itec.eun.org/web/guest/scenario-
library. Grupu darbā ar vienu no tiem iepazinos rūpīgāk. 

Mani aizrāva ideja, ka skolēni paši izstrādā tēmas no-
slēguma pārbaudes darbam. Kā es to varētu darīt savā 
skolā? Vai skolēnus dalīšu grupās? Vai katram uzticēšu 

izveidot vienu uzdevumu? Kā skolēni apgūs prasmes, 
kuras būs nepieciešamas pārbaudes darbā? Par to vēl 

ir laiks padomāt, taču noteikti zinu, ka šo ideju realizēšu 
nākošajā mācību gadā. 

Pārdomājot dzirdēto un redzēto, gribu ieteikt katram pe-
dagogam izmantot visas piedāvātās iespējas, lai pilnveidotu 

savu darbu, jo mūsu nākotne sākas jau šodien.

I.Steķes vadītais projekts „Math as play” 2013. gadā uzvarēja projektu 
konkursā „Nacionālā eTwinning balva 2013”. Konkursa vērtētājus pro-
jekts pārsteidza ar radošu pieeju un ļoti strukturētu saturu. Skolēni no 
Francijas, Bulgārijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Turcijas, Apvienotās 

Karalistes un Latvijas 2 gadus kopīgi strādāja pie projekta, paralēli 
īstenojot arī Comenius aktivitātes. Īpaši interesantas bija dažādās 

radošās aktivitātes – skolēni izveidoja dažādas matemātikas spē-
les, veidoja aptaujas un pēc tam statistiski apkopoja rezultātus 
par skolēnu zināšanām matemātikā. Nozīmīgs ieguvums ir arī 

metodiskie materiāli, ko arī citi skolotāji var izmantot savā darbā. 
Projekta vadītāja Ivita Steķe skaidro, ka „šis projekts bija vērsts uz 
skolēnu matemātiskās domāšanas, spēju, prasmju attīstību un to 

pielietošanu eksakto mācību priekšmetu programmās. 
Esam gandarīti, ka esam sasnieguši izvirzītos mērķus – 

projektā skolēni attīstīja un pilnveidoja matemātisko 
domāšanu, kuru varēs pielietot dažādās aktivitātēs 

ārpus matemātikas stundām.” Projekta rezultāti ir 
apkopoti un pieejami tīmekļa vietnē 

www.mathsasplay.eu.
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Gatavojoties Latvijas 
prezidentūrai Eiropas 
Savienības Padomē

N av aiz kalniem 2015. gada janvāris, kad Latvija pārņems Eiropas 
Savienības Padomes prezidējošās valsts stafeti no Itālijas. Ņe-
mot vērā, ka šī ir ļoti nozīmīga un atbildīga loma Latvijai, „Klubs 

„Māja”” uzskata, ka jauniešiem un sabiedrībai kopumā vairāk jāuzzina, 
kas ir prezidentūra un kādēļ tā nepieciešama. Lai sasniegtu šo mērķi, 
2014. gada vasarā mēs organizējam projektu „Jauniešu līdzdalības vei-
cināšana ceļā uz Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē”, kura 
laikā jau ir notikusi Prezidentūras neformālā pēcpusdiena un vasaras no-
metne, bet rudenī paredzēts noslēguma pasākums. 

Ņemot vērā, ka nometne ir garāks piedzīvojums, domubiedrus ir vēr-
tīgi atrast jau pirms tās, kā arī zināšanas interesantākām nometnes dis-
kusijām jākrāj laicīgi, tāpēc 30. jūlijā notika Prezidentūras neformālā 
pēcpusdiena, atzīmējot Latvijas prezidentūras Trio pirmās valsts – 
Itālijas – prezidentūras sākumu jūlijā.

Neformālās pēcpusdienas pasākums norisinājās Lucav-
salas Ekokopienas teritorijā un uz to ieradās gan jaunieši 
no „Klubs „Māja”” draugu loka, gan arī citi interesenti, 
kuri vēlējās vairāk uzzināt par prezidentūru un iepazīt 
pasākuma norises vietu. Pasākumā piedalījās arī EBD 
brīvprātīgā Žana no Gruzijas un brīvprātīgā Mari no 
Francijas. Pārstāve no NVO TV par pasākumu veidoja vi-
deosižetu, kas ir redzams mājaslapā www.nvotv.lv.

Neformālās prezidentūras pēcpusdienas laikā dalībnie-
ki diskutēja gan par Latvijas prezidentūru un prezidentūras 
trio valstīm, gan uzdeva jautājumus par neskaidrībām un da-
lījās ar savām domām. Kādam tā bija arī pirmā reize noskaidrojot, 
kas ir prezidentūra, par kuru tik daudz diskutē mediji, bet nezinī-
šiem atliek vien nodomāt – „jāapskatās Googlē”. Ņemot vērā, ka 
zaļā domāšana ir tuva arī Latvijas prezidentūras organizatoriem – 
Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātam, pasākuma laikā 
jaunieši iepazinās arī ar Lucavsalas ekokopienas ideju un stāstu, kas 
ieinteresēja katru un radīja vēlmi noteikti atgriezties. Liels paldies Emī-
lam, kas mūs vairāk iepazīstināja ar šo vietu!

Kā jau „Klubs „Māja” pieņemts, jāiekustina abas smadzeņu puslodes, 
tādēļ kopīgi tika radīta vasaras nometnes noskaņa, bezformīgu, krāsainu 
vilnu pārvēršot skaistos filca mākslas darbos, kuri tika atstāti pie ekoko-
pienas mājiņas sienām. Redziet, daļiņa no mums ir tur! Jāpiemin arī tas, 
ka vēders nevienam neburkšķēja, jo paši dalībnieki kopīgi pagatavoja 
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kādu našķi, kas saistās ar Latvijas prezidentūras trio valstīm: Itāliju, Lat-
viju un Luksemburgu. Baudot maltīti, dalībniekiem pievienojās vēl citi 
Lucavsalas ekokopienas apmeklētāji, kuri ļoti labprāt iesaistījās sarunās.

Kā turpinājums „Klubs „Māja”” rīkotajiem prezidentūras pasākumiem 
no 18. līdz 24. augustam tika organizēta tradicionālā vasaras nometne 

jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Šīs vasaras nometnes 
tematika atbilstoši projektam bija Latvijas prezidentūra Eiropas 

Savienības Padomē. Varbūt ne tik saulaina kā vēlētos, bet to-
ties interesanta un zināšanām bagāta nedēļa tika pavadīta 

Upesgrīvā, kempingā „Stieress” netālu no jūras. 
Nometnes ievada pasākums, kas sniedza ieskatu 

par Latvijas prezidentūrā gaidāmo, pulcēja bariņu 
jauniešu jau iepriekš – Lucavsalā. Tomēr septiņas, ar ne-

formālās izglītības palīdzību veidotas, intensīva darba 
pilnas dienas bija pavisam kas cits. 

Katra diena tika veltīta kādai atsevišķai tēmai. Ja pirmā 
diena ļāva dalībniekiem iegaumēt pārējo vārdus, iepazīt in-

tereses un prasmes, kā arī veidot saliedētu grupu, 
tad turpmākās tika iedalītas attiecīgi gan do-
māšanas sesijās, gan aktīvajās sesijās, gan arī 
radošajās, bet dienas noslēgums – tematiskā 
kopā būšanā. 

Soli pa solim nodarbības veda līdz tam, 
lai saprastu, kas tad īsti ir prezidentūra. 
Iesākumā jauniešiem tika dots ieskats 
Eiropas Savienības vēsturē, institūciju 

uzbūvē un struktūrā. Ar dažādiem grupu 
darbiem un spēlēm dalībnieki uzzināja vairāk 

gan par citām ES dalībvalstīm, gan arī par to, kā 
tiek pieņemti dažādi svarīgi lēmumi, kas ietekmē ikvie-

na pilsoņa dzīvi. Nākamajā dienā tika aplūkots kaut kas jau 
nedaudz pazīstams, tomēr ne līdz galam izprasts – nefor-

mālā izglītība. Gandrīz ikviens nometnes dalībnieks to 
bija izjutis uz savas ādas, taču skaidri definēt lietderīgu-

mu, plusus un mīnusus – sagādāja problēmas. Tomēr visi 
tikām galā arī ar šo, un neformālā izglītība tika iepazīta. 

Ņemot vērā, ka Latvijas prezidentūras prioritātes ir kon-
kurētspējīgāka ES un informācijas sabiedrības stiprināšana, 

nometnes nodarbībās izzinājām arī šīs tēmas. Viena no nodar-
bībām sniedza ieskatu digitālo iespēju izmantošanā internetā, 

lai gan padarītu savu dzīvi ērtāku, gan iegūtu jaunas zināšanas, neizejot 
no mājas. Bez tam, lai runātu par jauniešu nodarbinātības problēmām 
un iespējām izglītības jomā, nometnē viesojās Biruta Briško un Nora 
Kalēja no Valsts izglītības attīstības aģentūras. 



Nometnes otrajā daļā jau pievērsāmies tieši galvenajam tematam – 
kas tad īsti ir prezidentūra un kā tā izpaužas. To pastāstīt ieradās Maija 
Locāne no Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta. Kā punkts uz 
i bija ES Padomes simulācija, kuras laikā jauniešiem tika piešķirtas ES 
valstu ministru lomas, un bija jāpieņem lēmums par jauniešu bezdar-
ba risināšanas iespējām. Dalībnieki pēc simulācijas atzina, ka viņiem 
tā ir raisījusi lielas pārdomas par to, kā notiek lēmumu pieņemšanas 
process un cik nozīmīgi ir rudenī doties uz Saeimas vēlēšanām, lai jaun-
ievēlēto partiju izvirzītie ministri tiešām būtu tādi, kas godam spēs va-
dīt atbilstošo jomu ES Padomes tikšanās laikā (Latvijas prezidentūras 
ietvaros).

Lai skats uz lietām būtu dažāds, darbojāmies arī radoši – gan batiko-
jām, gan veidojām stencilus un tējas kastes, apgleznojām traukus, fil-
cējām un veidojām rokassprādzes. Visam pa vidu vēl aktīvās sesijas, lai 
izkustinātu ķermeni, 15 km garš pārgājiens un nakts trase, lai izjustu 
piedzīvojuma garu. Bet katras dienas noslēgumā sagaidīja te-
matiskie vakari, kuros baudījām citu valstu ēdienus, 
klausījāmies stāstos par Poliju un Gruziju no Eiro-
pas Brīvprātīgā darba meitenēm Annas un Žanas, 
izsmējāmies un atklājām aktierspēles talantus 
eksperimentālā teātra grupas „Improvide” mei-
teņu Laimas un Dārtas vadībā, atsevišķā sarunu 
vakarā meklējām un atradām risinājumus dalīb-
nieku nerealizētajām idejām un noskatījāmies 
arī kopīgu filmu. 

Kopumā šī nometne gan palīdzēja jaunie-
šiem izprast, kas tad īsti ir Latvijas prezidentūra 
ES Padomē, gan saprast tās nozīmi, kā arī sniedza 
zināšanas, kā pašiem tikt no projekta idejas līdz veik-
smīgi realizētam projektam, sev un vienaudžiem pavēstīt 
par dažādajām iespējām, ko mums sniedz dalība Eiropas Savie-
nībā un labāk izprast tos tematus, kuri ir izvirzīti kā Latvijas prezi-
dentūras prioritātes. 

Jāsaka milzīgs paldies nometnes dalībniekiem, jo viņu degsme, dzī-
vesprieks un zināšanu alkas palīdzēja veidot vasaras nometni tieši tik lie-
lisku, kāda tā izvērtās. Noslēgumā pārņēma sajūta, ka šos cilvēkus mēs 
vēl redzēsim paveicam lielas lietas un veidojam mūsu sabiedrību arvien 
zinošāku, aktīvāku un labāku. 

Tiekamies projekta noslēguma pasākumā „Klubs „Māja”” birojā rude-
nī vai arī prezidentūras laika notikumos Rīgā un Latvijā!

Projekts „Jauniešu līdzdalības veicināšana ceļā uz Latvijas prezidentūru 
Eiropas Savienības Padomē” tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts pro-
grammas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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« Jāiekustina abas 
smadzeņu puslodes 



Talsu novada jaunieši apgūst 
dzīvei un darba tirgum 

nepieciešamās prasmes

Šī gada vasara jauniešiem no Talsu novada noteikti bija viena no 
aktīvākajām pēdējo gadu laikā. Pirmo gadu pašvaldība atbals-
tīja vienpadsmit jauniešu iniciatīvas, kuras tika īstenotas vasa-

rā; skolēni atkal varēja strādāt vasaras brīvlaikā un tika īstenots projekts 
„Dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve brīvā dabā”.

Projektā, kura galvenais mērķis ir jauniešu dzīvei un darba tirgum 
nepieciešamo prasmju apguve un pilnveide brīvā dabā, jaunieši apguva 
līderības un komandas veidošanas prasmes līderu apmācībās, apguva 
āra dzīves prasmes trīs dienu pārgājienā pa Talsu pauguraini un attīstīja 
līdzdalības prasmes trīs dienu apmācībās „Vasaras akadēmija”. 

Šī projekta ideja radās tādēļ, ka mūsdienās jaunieši arvien vai-
rāk laika pavada pie datora vai viedtālruņa, komunicējot sociālajos 
tīklos,informāciju un izpratni iegūstot tikai formālajā izglītībā un virtuāla-
jā vidē. Tādēļ jauniešiem bieži ir grūtības komunicēt reālajā dzīvē, viņiem 
nav priekšstata par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm, trūkst zināša-

nu par ikdienas dzīves prasmēm un āra dzīves prasmēm.
Projekta pirmā aktivitāte bija līderu apmācības, ku-
rās jaunieši diennakti pavadīja Talsu novada Bērnu 

un jauniešu centrā. Apmācībās jaunieši uzzināja 
vairāk par līderības stiliem, noteica savu lī-

derības stilu, mācījās darboties komandā, 
uzņemties līdera lomu un veica uzdevu-

mus pilsētā. Pēc apmācībām jaunieši 
atzina, ka tiem patikuši mācību uzde-

vumi, īpaši uzdevumi pilsētā, kā arī mā-
cību laikā valdošā atmosfēra. Apmācību 

dalībnieki uzzinājuši daudz jauna par sevi.
Pārgājienā pa Talsu pauguraini devās 

jaunieši, kas jau bija piedalījušies līderu ap-
mācībās un tie, kas ir sociālā dienesta uzma-

nības lokā. Pārgājiena dalībnieki iepazina Talsu 
pauguraini, veica dažādus uzdevumus, uzzināja 

vairāk par Talsu un pauguraines vēsturi, iepazina dabas 
takas, dažādas augu tējas un koku sugas. Dalībnieki paši noteica pārgājie-
na maršrutu un gatavoja dažādus ēdienus uz ugunskura, tādējādi attīstot 
komandas sadarbības prasmes. Liels paldies par atbalstu pārgājiena nori-
sē biedrībai „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” un Meža pētīšanas 
stacijas mācību centram „Mežmāja”.
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Pārgājiena dalībniece Vita Plūksna: „Trīs dienu pārgājiens iesā-
kās ļoti labi. Lai gan savā starpā visi īsti nebijām pazīstami, ātri 
vien sapazināmies un arī gājiens vedās raitāk. Jau dažās pirmajās 
stundās mūsu ceļš nomainījās no tīra, gluda asfalta līdz brikšņiem 
un pļavu šķērsošanai. Šo trīs dienu laikā piedalījāmies dažādās 
aktivitātēs, kas veicināja mūsu individuālās līderu prasmes, kā arī 
mācīja strādāt komandā. Lai gan no malas šķita – ko gan var iemā-
cīties, piemēram, mētājot tenisa bumbiņas, tomēr beigās šis pār-
baudījums pārvērtās par īstu komandas darbu ar stratēģijām kā labāk 
mest, cik augstu un cik stipri. Pārbaudījumu laikā iepazinām viens otra 
stiprās un vājās puses un mācījāmies tās izmantot, lai komanda veidotos 
par vienu veselumu. Interesantie uzdevumi, ko piedāvāja Māris Resnis, 
lika mums izkāpt no savām komforta zonām un doties prom no ceļa, lai 
meklētu piedzīvojumus. Šīs trīs dienas bija lieliska iespēja sevis pilnvei-
došanai, kā arī apziņai, cik tomēr svarīga ir komanda un, ka katrs ko-
mandas dalībnieks ar savu individualitāti spēj sniegt savu ieguldīju-
mu. Domāju, ka no šī pārgājiena mēs katrs esam atgriezušies ar 
pozitīvām emocijām un ieguvuši sev daudz jaunas un noderīgas 
informācijas, ko likt lietā savās organizācijās, skolā vai vienkārši 
turpmākajā dzīvē.”

Augusta beigās kempingā „Veccepļi” notika jaunie-
šu apmācības „Vasaras akadēmija”. Trīs dienu apmā-
cības „Vasaras akadēmija”, kurās piedalījās jau-
nieši no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadiem, ir Talsu novada Bērnu un jau-
niešu centra tradicionālās apmācības, 
kurās jaunieši dalās pieredzē, plāno 
nākamā gada aktivitātes un mācās, 
izmantojot neformālās izglītības meto-
des. Šoreiz „Vasaras akadēmijā” jaunieši 
vairāk uzzināja par līdzdalību, jauniešu 
iespējām un komandas darbu. 

Liels ieguvums bija apmācību vadītājs 
Māris Resnis, kurš noteikti ir viens no atpa-
zīstamākajiem un atraktīvākajiem jauniešu 
treneriem Latvijā. 

Septembrī gan jaunieši no apmācībām, gan jaunieši, kas 
iesaistījušies vai vēlas iesaistīties kādā jauniešu organizācijā vai 
skolēnu pašpārvaldē, tiksies ikmēneša seminārā Talsu novada 
Bērnu un jauniešu centrā, lai plānotu un īstenotu jaunus jau-
niešu pasākumus visā Talsu novadā. 

Projekts „Dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apgu-
ve brīvā dabā” īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. 
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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Apmācību kurss 
„Šķeļot viļņus”

2013. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sa-
darbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi īstenoja apjomīgu ne-
formālās izglītības projektu „Šķeļot viļņus” četrās ieslodzījuma 
vietās programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Š ogad Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 2.1. 
apakšaktivitātes „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu iesaistīšanai ilgtermiņa kursos, papildus nodrošinot ap-

mācības sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītām perso-
nām” ietvaros Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir uzsākusi 
apmācību kursa „Šķeļot viļņus” otro uzsaukumu. 

Šī gada apmācībās ir divi būtiski papildinājumi:
`` starpinstitucionālā sadarbība, apmācībās pieaicinot pašvaldību un 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus (sociālos darbiniekus, jaunatnes 
lietu speciālistus u.c.), kā arī Valsts probācijas dienesta darbiniekus. 
`` iniciatīvu projektu īstenošana Jaunatnes politikas valsts programmas 

2014. gadam 2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organi-
zēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu 
iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos 
un reģiona līmeņa demokrātijas procesos” ietvaros, sadarbojoties ne-
formālām jauniešu grupām ieslodzījuma vietās, pašvaldību iestādēm 
un nevalstiskajām organizācijām.

Informācija par apmācību kursu „Šķeļot viļņus”
Šobrīd apmācību kursa ietvaros ir notikušas divas apmācību sesijas 

ieslodzījuma vietu darbiniekiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem un 

nevalstisko organizāciju un jauniešu centru pārstāvjiem 
par neformālo izglītību un tās lomu ieslodzījuma vie-

tās un ārpus tām. Tika apzinātas jauniešu vajadzības 
četrās ieslodzījuma vietās – Jēkabpils, Jelgavas, 
Daugavgrīvas cietumos un Rīgas Centrālcietumā. 

Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveidotas 
četras apmācību programmas. Katrā ieslodzījuma 

vietā pašlaik norisinās 10 neformālās izglītības nodar-
bības, ko īsteno apmācītie cietumu darbinieki kopā ar 

kādu no sabiedriskā sektora pārstāvjiem un atbalsta per-
sonu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. 

Nodarbību galvenās tēmas – „Es un citi”, „Sociālās lomas”, 
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AGNESE  
LORENCE, 
Ārvalstu finanšu 
instrumentu un citu 
programmu daļas 
programmas  
vadītāja



„Indivīda – sabiedrības mijiedarbība caur ceļojumu” un „Patiesu attiecību 
īstenošana ar citiem”. Paralēli 10 nodarbību norisei ieslodzījuma vietās, 
jaunieši ieslodzījumā kopā ar jauniešiem brīvībā īstenos iniciatīvu projek-
tus, kuros iegūs un pilnveidos kompetences, kas nepieciešamas darba 
tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi. Apmācību kursu beidzot, tiks 
organizēta noslēguma konference, kurā prezentēs apmācību rezultātus. 

Vairāk informācijas: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
mājaslapā: http://www.jaunatne.gov.lv/, blogā: http://www.skelotvilnus.
blogspot.com/ un Twitter: https://www.twitter.com/skelot_vilnus 

jaunatne. gov. lv

27

VA
LS

TS
 P

R
O

G
R

A
M

M
A



Apmācību programma 
jauniešiem „Start Strong”

ASV vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Young Media Sharks un 
Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām visas vasaras garumā 
piedāvā divu dienu jauniešu karjeras attīstības programmu 
„Start Strong”. 

Apmācību programmā iekļautas tēmas:
`` Kā lasīt darba sludinājumus un izvēlēties sev visatbilstošāko;
`` Kā uzrakstīt veiksmīgu un mūsdienīgu CV un motivācijas vēstuli;
`` Kā runāt ar darba devēju; 
`` Kā parādīt sevi no labākās puses;
`` Kā pārvarēt uztraukumu, un ko ņemt vērā darba intervijas laikā;
`` Kā palielināt konkurētspēju darba tirgū.

Programmas ietvaros jauniešiem ir iespēja uzzināt, ko mūsdienās 
nozīmē „būt konkurētspējīgam darba tirgū” un kas ir tie apstākļi, kas to 
veicina vai kavē. Programmas laikā jaunieši tiekas ar dažādu nozaru uz-

ņēmējiem un darba devējiem, kuri stāsta par savu pieredzi un to, kas ir 
noteicošie faktori izvēloties uzņēmuma darbiniekus. Turklāt tā ir arī 

lieliska iespēja satikt gan valsts institūciju, gan nevalstisku orga-
nizāciju profesionāļus, kuri labprāt dalās pieredzē un iesaistās 

diskusijās par darba tirgus vajadzībām un jauniešu spējām, 
prasmēm un ambīcijām.

Programma piedāvā praktiskas nodarbības un treniņu, 
rakstot CV un pieteikuma vēstules visdažādāko jomu vakan-

cēm, kā arī darba interviju simulācijas spēli, kurā ikvienam 
programmas dalībniekam ir iespēja piedzīvot darba inter-

vijas visdažādākās izpausmes un situācijas.

Žurnāls JAUNATNE # 41 / vasara
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„Start Strong” programma apskata galvenās 
kļūdas meklējot un uzsākot darba gaitas, un tās 
laikā ir iespējams rast atbildes uz visdažādākajiem 
jautājumiem – sākot ar to, kā izvēlēties darbības 
jomu, līdz pat risinājumiem un metodēm, ar kuru 
palīdzību iespējams pārvarēt bailes un satrauku-
mu darba intervijas laikā.

Programma „Start Strong” jau ir viesojusies Rē-
zeknē, Ludzā, Salacgrīvā un Liepājā. 

Nākamās programmas pieturvietas būs Vents-
pilī (26.–27. septembrī), Jelgavā (4.–5. oktobrī) un 
Bauskā (27.–28. oktobrī). Dalība programmā ir bez 
maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. 

Ja vēlies piedalīties programmā, tad seko līdzi 
informācijai ASV vēstniecības Facebook lapā, vai 
arī sūti pieteikuma e-pastu uz 

AlumniLatvia@state.gov.lv

jaunatne. gov. lv
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IESAISTIES 
ETWINNING 

PROFESIONĀLĀS 
PILNVEIDES 

PASĀKUMOS!

6h kurss 
„Ievads eTwinning”

6h kurss 
“eTwinning rīki 

starptautiskajos izglītības projektos”

6h kurss 
„Starptautisko projektu organizēšana 

izglītības iestādēs”

24h kurss 
„Interneta iespējas mūsdienīgam

 mācību procesam”

Kontaktu 
veidošanas semināri 

(CS)

Profesionālās 
pilnveides semināri 

(PDW)

Nākotnes Klases 
apmācības 

(Future Classroom Lab)

Tiešsaistes semināri 
(vebināri)

Tiešsaistes kurss 
„Starptautisko projektu 

organizēšana izglītības iestādēs”

Tiešsaistes kurss 
„IKT rīki mācību procesā 
un eTwinning projektos”

etwinning.net 
virtuālās grupas un skolotāju 

istabas pieredzes apmaiņa 
etwinning.net forumos

etwinning.net  
tiešsaistes semināri 

(vebināri) 
angļu valodā

etwinning.net 
tiešsaistes kursi

tiešsaistē

klātienē

EiropāLatvijā

Pašmācība 
eTwinning 

portālā

eTwinning 
vēstnieku 

tīkls

eTwinning 
mentoringa 
programma

Mūkusalas iela 41, (2.stāvs) 
Rīga, LV-1004
+371 67358067
info@etwinning.lv
www.etwinning.lv 

LATVIJAS ETWINNING 
NACIONĀLAIS ATBALSTA 
DIENESTS

JAUNATNES STARPTAUTISKO 
PROGRAMMU AĢENTŪRA


