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NENOKAVĒ!

Tuvojas trešais „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu iesniegšanas termiņš

Cik liels finansējums katrā no projekta veidiem 
šogad ir atlicis? Ko ņemt vērā, aizpildot projektu 
elektroniskās iesnieguma veidlapas? Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra informē par 
svarīgāko, kas jāzina, gatavojoties projekta pietei-
kumu iesniegšanai 1. oktobrī. 

Vispirms darām zināmu, ka ir pieejamas prog-
rammas „Erasmus+” projektu elektroniskās iesnie-
guma veidlapas angļu valodā, kas nepieciešamas 
uz 2015. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas 
termiņu. Ar aktuālajām veidlapām aicinām iepa-
zīties tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv izvēlētā 
projektu veida sadaļā „Dokumenti”. 

Par finansējumu
Jauniešu apmaiņas projektiem un Eiropas 

Brīvprātīgā darba projektiem sadarbībā ar Prog-
rammas valstīm finansējums ir pietiekams, bet 
sadarbībā ar ES kaimiņvalstīm – pieejams ierobe-
žotā daudzumā (aģentūrai ir iespēja šajā projektu 
kategorijā apstiprināt pāris projektus).

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projek-
tiem (gan sadarbībā ar Programmas valstīm, gan 
ar ES kaimiņvalstīm) finansējums 2015. gadam ir 
izsmelts.

Stratēģiskās partnerības projektiem jaunat-
nes jomā finansējums ir pietiekams.

Projektiem Strukturētais dialogs: jauniešu 
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās finan-
sējums 2015. gadam ir izsmelts.

Lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu 
līdz nākamajam projektu iesniegšanas termiņam  – 
1. oktobrim, – aicinām konsultēties ar aģentūras 
darbiniekiem.

Atgādinām, ka 1. oktobris ir šogad trešais (un 
noslēdzošais) programmas „Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņš. Projekta pieteikumus tiešsaistē varēs ie-
sniegt līdz 1. oktobra plkst. 13:00 pēc Rīgas laika 
(jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Saskaņā ar 
ES programmas „Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes 
jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus 
pēc projektu iesniegšanas termiņa. 

SVARĪGI DATUMI!

Ir zināmi 2016. gada „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas 
termiņi

Līdzīgi kā iepriekš, arī 2016. gadā „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektus varēs iesniegt trīs 
reizes gadā: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī. 

Aicinām iepazīties arī ar informāciju, cik ilgā lai-
ka periodā projekts pēc tā apstiprināšanas ir jāuz-
sāk. Šajā kritērijā katras pamatdarbības projektiem 
ir atšķirīgi nosacījumi.  

Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā 
darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projekti (t.i., 1. pamatdarbības projekti). To ie-
sniegšanas un uzsākšanas termiņi 2016. gadā:
`` 2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 

plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. maija līdz 30. septembrim 2016. gadā;
`` 26. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 

plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. augusta līdz 31. decembrim 2016. gadā;
`` 4. oktobris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 

plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. janvāra līdz 31. maijam 2017. gadā. 
`` Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes 

jomā (t.i., 2. pamatdarbības projekti). To ie-
sniegšanas un uzsākšanas termiņi 2016. gadā:
`` 2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 

plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. jūnija līdz 30. septembrim 2016. gadā.
`` 26. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 

plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. septembra 2016. gadā līdz 31. janvārim 
2017. gadā. JA
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`` 4. oktobris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 
plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jā-
sāk no 1. februāra 2017. gadā līdz 31. maijam 
2017. gadā. 

Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunat-
nes politikas veidotāju tikšanās (t.i., 3. pamat-
darbības projekti).  To iesniegšanas un uzsākša-
nas termiņi 2016. gadā: 

`` 2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 
plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. maija līdz 30. septembrim 2016. gadā;

`` 26. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 
plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jā-
sāk no 1. augusta līdz 31. decembrim 2016. 
gadā;

`` 4. oktobris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 
plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk 
no 1. janvāra līdz 31. maijam 2017. gadā. 

Bez tam informējam, ka „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programmā var iesniegt arī jaunatnes jo-
mas projektus, kurus administrē Briselē. 

Plaša mēroga Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekti.  Iesniegšanas termiņš – 1. aprīlis plkst. 
13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Brise-
les laika). Projekts jāsāk no 1. oktobra 2016. gadā 
līdz 31. jūlijam 2017. gadā. Projekti iesniedzami 
Briselē. 

Kapacitātes stiprināšanas projekti jaunat-
nes jomā. Iesniegšanas termiņi:

2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb 
plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Projekts jāsāk no 1. 
augusta līdz 31. decembrim 2016. gadā; 

1. jūlijs plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 
12:00 pēc Briseles laika). Projekts jāsāk no 1. janvā-
ra līdz 31. maijam 2017. gadā. Projekti iesniedzami 
Briselē. 

Programmas „Erasmus+” vadlīnijas  www.jau-
natne.gov.lv tiks publicētas pēc šā gada 1. oktobra.

STARPTAUTISKI

Ir pieejama Eiropas Jaunatnes darba 
konvencijas 2015 deklarācija

Plānojot darbu ar jaunatni savā reģionā, 
aicinām iepazīties ar Otro Eiropas Jaunatnes 
darba Konvencijas deklarāciju, kas tapusi šī 
gada pavasarī – no 27. līdz 30. aprīļa – Briselē. 
Ar jauno deklarāciju var iepazīties šeit: http://
www.eywc2015.eu/the-declaration.

Lai radītu Otro Eiropas Jaunatnes darba Kon-
venciju, vienkopus pulcējās vairāk kā 400 jaunat-
nes politikas veidotāji, pētnieki un praktiķi, lai 
kopā debatētu par aktuālākajām jaunatnes politi-
kas problēmām reģionālā, nacionālā un starptau-
tiskā līmenī un radītu vienotu deklarāciju. 

Pirmā Eiropas Jaunatnes darba Konvencija tika 
izstrādāta 2010. gadā, kas bija daļa no pasākumu 
kopuma, kuru īstenoja Beļģija, kamēr tā bija Eiro-
pas Padomes prezidējošā valsts. 

Kā tas sākās?
2010. gadā, vērojot jauniešu darba vidi, skaidri 

iezīmējās tendence, ka jauniešus ļoti būtiski skā-
rusi krīze – dažādās Eiropas daļās palielinājās jau-
niešu bezdarba līmenis. Tajā pat laikā krīze radīja 
jaunas alternatīvas, kā jaunatnes darbā ieviest ino-
vatīvas metodes līdzdarbības jomā. Lai varētu salī-
dzināt, kāda situācija valda jaunatnes darba jomā 
visā Eiropā, tika radīts dokuments „Kartē un skenē 
Eiropas jaunatnes darba horizontus 21. gadsimtā – 
ceļā uz Otro Eiropas Jaunatnes darba konvenciju”. 
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Jaunajā virzienā darbā ar jaunatnes politiku 
Eiropā, tiek uzsvērtas šādas vērtības: personiskā 
attīstība, patstāvīgums, pilsonība, līdzdalība, 
sociālā iekļaušana, kultūras izpratne, viedokļa 
paušana, draudzība un jautrība. 

Kādēļ?
Eiropas Jaunatnes darba Konvencija tiks radīta, 

lai atbalstītu jaunatnes darbu visā Eiropā. 
Ar plašāku informāciju par konvenciju var iepa-

zīties http://www.eywc2015.eu/home.

IZDEVĪBA

Meklē publicitāti savam īstenotajam 
projektam?

Iesniedz sava īstenotā projekta pieredzes 
stāstu Jaunatnes žurnāla redakcijai, sūtot to uz 
e-pastu kintija.bulava@jaunatne.gov.lv. Pieredzes 
stāstā iesakām minēt īstenotā projekta norises 
gaitu un laiku, kad projekts īstenots, vērtīgākās 
atziņas un ieguvumus, kā arī projekta nosaukumu 
un programmas veidu, ar kura finansiālo atbalstu 
projekts īstenots. 

SEMINĀRI JAUNIEŠIEM

Kampaņa „Time to Move” arī Latvijā

Lai informētu sabiedrību par plašajām mobili-
tātes iespējām, Eurodesk informācijas tīkls septem-
bra beigās visā Eiropā organizē kampaņu „Time to 
Move”. Latvijā šīs kampaņas laikā jaunieši un jau-

natnes jomas darbinieki aicināti apmeklēt trīs dažā-
dus bezmaksas seminārus: 21. septembrī pieredzes 
apmaiņas seminārs „Es piedalījos/īstenoju „Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektā”, 23. septembrī 
seminārs „Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: Tavs 
izaicinājums nākotnei?” un 24. septembrī seminārs 
„Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā?”. 

Par Eurodesk informatīvās kampaņas „Time to 
Move” īstenošanu Latvijā atbildīgā ir Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra. Vēršam uzma-
nību, ka visi semināri ir bez maksas. Vairāk infor-
mācijas www.jaunatne.gov.lv. 

PAŠVALDĪBĀS

Informatīvie semināri pašvaldībām par 
projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu

Septembra sākumā ir noslēdzies aģentūras 
iepirkto nozares ekspertu darbs pie metodoloģis-
ko vadlīniju darbam ar mērķa grupas jauniešiem 
projektā „PROTI un DARI!” (turpmāk – vadlīnijas) 
izstrādes. Lai informētu pašvaldības par šo vadlī-
niju saturu, kā arī par projekta „PROTI un DARI!” 
turpmāku īstenošanu, aģentūra aicina pašvaldību 
pārstāvjus apmeklēt informatīvos seminārus, kas 
notiks š.g. septembra beigās.

Informatīvo semināru norises vietas:
23. septembris – Priekuļi, plkst. 10:30–16:00, 

Priekuļu tehnikums, Egļu gatve 9, Lielā zāle;
25. septembris – Rēzekne, plkst. 10:30– 

16:00, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs 
„Zeimuļs”, Krasta iela 31, 1.stāvs;

30. septembris – Kuldīga, plkst. 10:30 –16:00, 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepā-
jas iela 31, Aktu zāle;

2. oktobris – Rīga, plkst. 9:30–15:00, Rīgas 
dome, Rātslaukums 1, sēžu zāle.

Informatīvajos semināros aicinām piedalīties 
pašvaldību, kas pieņēma pozitīvu lēmumu par da-
lību projektā, projekta kontaktpersonas, kā arī 
programmu vadītājus un mentorus. Vienlaikus 
informatīvajos semināros aicinām piedalīties to 
pašvaldību pārstāvjus, kas vēl nav pieņēmuši 
pozitīvu lēmumu par dalību projektā. 
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Lai veicinātu jauniešu iesais-
tīšanos sabiedrībā notiekošo 
procesu veidošanā un aktuālu 
jautājumu lemšanā, šogad Jau-
natnes dienā Saeimas namā no-
tika atvērtās debates „Jauniešu 
līdzdalība sabiedrībā”, kuras 
atklāja Izglītības un zinātnes 
ministre Mārīte Seile kopā ar 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru 
Mūrnieci un Saeimas Izglītī-
bas, kultūras un zinātnes komi-
sijas priekšsēdētāja biedru Raivi 
Dzintaru. 

Šķiet, atvērto debašu klau-
sītāji nenoliegs, ka lielākās ovā-
cijas un spraigākās diskusijas 
notika debašu turnīra laikā, kad 
Jauniešu Saeimas dalībnieki 
un politiķi diskutēja par iespē-
ju ļaut jauniešiem piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās no 16 
gadu vecuma. Jānorāda, ka 
pirms tam bijām sagatavojuši 
argumentus šī priekšlikuma 
pamatošanai, savu kārt lēmumu 
pieņēmēji  – pretargumentus.

Jauniešu Saeimas pārstāvji 

akcentēja, ka vairākās pasau-
les valstīs (tostarp kaimiņvalstī 
Igaunijā) jaunieši, kas nav sa-
snieguši 18 gadu vecumu, var 
piedalīties pašvaldību vēlēša-
nās. Turklāt „Piešķirot balss-
tiesības no 16 gadu vecuma, 
politiķi pielāgotu savu pie-
dāvājumu arī atbilstoši ga-
dos jaunajiem vēlētājiem, jo 
ilgtermiņā valsts nākotne, tai 
skaitā arī vecākās paaudzes 
nākotne, ir atkarīga no jau-
nās paaudzes, kā teica mūsu 

GUNDEGA SILI A
Valmieras novada fonda Jaunatnes lietu koordinatore

Foto: Renārs Koris

Ar šo jautājumu Saeimas namā tika aizsāktas šī gada Starptautiskās jaunatnes dienas 
debates par jauniešu līdzdalību sabiedrībā. Ik gadu Starptautiskajā jaunatnes dienā 
12. augustā tiek aktualizēti dažādi jauniešiem nozīmīgi jautājumi, rīkojot izglītojošas un 
izklaidējošas aktivitātes visā Latvijā.

Vai jauniešiem atļaut piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās no 16 gadu vecuma? 
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eksprezidents Bērziņa kungs: 
„Nākotne ir nākotnes cilvēku ro-
kās””, citē Edgars Korsaks-Mills.

Balstoties uz jaunākajiem 
pētījumu datiem, jauniešu uzti-
cība vietējām pašvaldībām krī-
tas, savukārt dalība vēlēšanās, 
iespējams, spētu to celt. Viktors 
Urkauskis, Jauniešu Saeimas 
pārstāvis, norādīja, ka „Jaunat-
ne jūtas atsvešināta no valsts, tai 
nav iespēju kādā būtiskā veidā 
parādīt savu objektīvo viedokli 
par pašvaldībā nepieciešamām 
idejām. (…) Balsstiesību piešķir-
šana no 16 gadiem veicinātu 
interesi piedalīties vietējās paš-
valdību vēlēšanās, jo tādā gadī-
jumā jaunieši varētu sniegt savu 
atbalstu noteiktām idejām sava 
dzimtā novada attīstībai.” Tomēr 
lēmumu pieņēmēji uzsvēra, ka 
jaunieši jau šobrīd var paust savu 
viedokli, piedaloties jauniešu 
domes un citu apvienību darbī-

bā, forumos, atvērtajās domes 
sēdēs, neformālās sarunās kā 
„kafija ar politiķiem”, strukturētā 
dialoga, kā arī citos pasākumos.

Citējot E. Korsaku-Millu: „Sa-
kot „viens likums, viena taisnība 
visiem”, tiek aizmirsts, ka jau-
nieši, kas sasnieguši 16 gadu 
vecumu un godprātīgi strādā al-
gotu darbu un maksā nodokļus, 
šobrīd nav tiesīgi lemt par tiem 
pašvaldību pārstāvjiem, kas šos 
nodokļus tērē, jo 80 % nodokļu 
iemaksas nonāk tieši pašval-
dības budžetā”. Jāteic, debašu 
dalībnieki bija sagatavojušies 
gana nopietni, lai gan paraug-
debatēs izskanējušie argumenti 
un viedokļi, iespējams, nesa-

skanēja ar debatētāju personī-
go viedokli. Par kvalitatīvajām 
paraugdebatēm paldies jāsaka 
Latvijas Debašu asociācijai „Quo 
Tu Domā?”.

Pasākuma dalībnieki tika ie-
pazīstināti ar Latvijas Jaunatnes 
padomes iepriekšējā gadā veikto 
pētījumu par jauniešu politisko 
līdzdalību Latvijā. Latvijas Kultū-
ras akadēmijas aso ciētā profeso-
re Anda Laķe atklāja, ka jauniešu 
interese par politiku nav iz-
teikti augsta (10 punktu skalā 
tā ir 5,5), tomēr politikas ziņām 
viņi seko līdzi. Pārsteidzoši, to-
mēr visvairāk jauniešu (13 %) 
ieklausās Saeimas deputāta un 
provocējošā radio raidījuma 

“ Balsstiesību piešķiršana no 16 gadiem veicinātu 
interesi piedalīties vietējās pašvaldību vēlēšanās, jo 
tādā gadījumā jaunieši varētu sniegt savu atbalstu 

noteiktām idejām sava dzimtā novada attīstībai. 
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„Suņu būda” vadītāja Artusa Kai-
miņa viedoklī par politiku, tur-
pretī bijušās prezidentes Vairas 
Vīķes Freibergas viedokli atzīst ti-
kai 3 % respondentu. Interesanti, 
ka gandrīz puse aptaujāto (42 %) 
ir drīzāk apmierināti ar pašvaldī-
bas darbu, savukārt gandrīz tik-
pat liels skaits jauniešu (41 %) ir 
neapmierināti ar valdības darbu.

Par efektīvākajiem veidiem 
politiķu lēmumu ietekmēšanai 
jaunieši norāda referendumus 
(48 %), vēlēšanas (42 %), streikus 
(41 %) un arī parakstu vākšanu 
(38 %) dažādām iniciatīvām. Pē-
tījums rāda, ka pēc jauniešu do-
mām galvenie jaunatnes jomā 
risināmie jautājumi valdībai ir 
darba iespējas jauniešiem (27 % 
respondentu) un izglītības sistē-
mas sakārtošana (15 %). Diem-
žēl visaugstākais ir to jauniešu 
īpatsvars (32 %), kuriem vispār 
nav viedokļa par valdībai risinā-

miem jautājumiem, kas norāda 
uz šo jauniešu neinformētību 
par valdības darbu. 

Pētījumā A. Laķe norāda, ka 
„jaunieši izvēlas jaunas politis-
kās līdzdalības formas. Politis-
ko aktivitāšu raksturs ir būtiski 
mainījies: tās ir individuā lākas, 
specializētas, tematiskas un 
arvien mazāk saistītas ar tradi-
cionālām līdzdalības formām. 
Izmantojot tādas jaunas līdz-
dalības formas kā izteikšanās 
sociālajos tīklos, interešu grupu 
veidošanu tiešsaistē, flashmob 
pasākumus, komunikāciju ar 

politiķiem internetā u.tml., jau-
nieši jūt daudz lielākas iespējas 
ietekmēt politiskos lēmumus 
tieši un nepastarpināti”.

Gan jauniešiem, gan lēmu-
mu pieņēmējiem bija saistoši 
dzirdēt arī rekomendācijas paš-
valdībām un valsts institūcijām 
jauniešu politiskās līdzdalības 
veicināšanai, kuras prezentēja Vi-
lis Brūveris, Strukturētā dialoga 
nacionālās darba grupas vadītājs 
un Latvijas Jaunatnes padomes 
pārstāvis. Piemēram, Izglītības 
un zinātnes ministrijai un pašval-
dībām būtu jāsekmē praktisko 
metožu (piemēram, profesionāļu 
vizītes mācību stundās, praktis-
kās ekskursijas, piemēru iepazī-
šana / izpēte darbības vietā u.c.) 
pielietošana mācību procesā par 
politiskās līdzdalības tēmām, 
savukārt pašvaldībām jāveido 
ielu jaunatnes darba sistēma, kas 
sevī ietver cilvēku un finanšu 

“ Galvenie jaunatnes 
jomā risināmie jautājumi 
valdībai ir darba iespējas 

jauniešiem (27 % respondentu) 
un izglītības sistēmas 

sakārtošana (15 %). 
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resursus un metodoloģiju, ar 
mērķi iesaistīt jauniešus regulā-
rās un reālās līdzdalības aktivitā-
tēs saistošā un saprotamā veidā.

Pasākuma noslēguma pa-
neļdiskusijā „Jauniešiem līdz-
dalība sabiedrībā ir vienaldzīga 
vai tikai atšķirīga?” piedalījās 
Dmitrijs Zverevs, Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta de-
partamenta Sporta un jaunatnes 
pārvaldes Jaunatnes nodaļas 
vadītājs, Emīls Anškens, Latvijas 
Jaunatnes padomes prezidents, 
Edvards Smiltēns, Izglītības un 
zinātnes ministrijas parlamen-
tārais sekretārs, Kārlis Būmeis-

ters, Eiropas Parlamenta Eiropas 
Konservatīvo un Reformistu gru-
pas Latvijas delegācijas preses 
sekretārs un Madara Peipiņa, 
jauniešu līdzdalības projektu 
autore. Diskusijā tika uzsvērts, 
ka „Spēcīgi, harizmātiski līderi 
ir ļoti svarīgi jaunatnes jomā un 
jauniešu līdzdalības veicināša-
nai”, kas raisīja pārdomas un dis-
kusijas par izglītības, mediju un 
ģimenes lomu jauniešu kā līderu 
veidošanā.

Savukārt tos, kas vēlas uzzi-
nāt vairāk par jauniešu un lēmu-
mu pieņēmēju argumentiem, 
kādēļ jauniešiem piedalīties vai 

– tieši pretēji – nepiedalīties paš-
valdību vēlēšanās, kā arī tiem, 
kas vēlas uzzināt vairāk pētīju-
ma rezultātus, rekomendācijas 
un dažādas atziņas par jauniešu 
līdzdalību Latvijā, aicinām no-
skatīties visu pasākuma video 
tiešsaistē http://cdn.tiesraides.lv/
saeima.lv/20150812140703_sa-
eima.lv.3_1 

Starptautiskās jaunatnes die-
nas atvērtās debates organizēja 
Izglītības un zinātnes ministrija 
sadarbībā ar Saeimu, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūru, Latvijas Jaunatnes padomi 
un Valmieras novada fondu. 
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jektu iesniegumu rakstīšanu un 
īstenošanu. Dalība šajā Projektu 
naktī 2015 ikvienam klātesoša-
jam palīdzēja sagatavoties pro-
jektu iesniegšanai 1. oktobrī, kas 
ir nākamais (šogad noslēdzošais) 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektu iesniegšanas termiņš. 

Projektu nakts aktivitātes sā-
kās jau dienas vidū. Plkst. 15:00 
notika oficiālā Projektu nakts 
atklāšana un tad viss sākās. Pa-
sākuma pirmajā daļā klātesošie 
tika iepazīstināti ar programmas 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
būtību, ar katra programmas 
projekta veidu, prioritātēm, 
mērķiem… Pēc tam dalībnieki 
sadalījās četrās grupās, lai kopā 
ar treneriem padziļinātu savas 
zināšanas projektu sagatavoša-
nā. Katra dalībnieka galvenais 
uzdevums bija līdz rītam saga-
tavot sava pilotprojekta prog-
rammu. Intensīvs darbs norisēja 
arī nakts stundās. Piemēram, 
no plkst. 1:00 līdz plkst. 4:00 
rītā ikvienam klātesošajam bija 
iespēja saņemt individuālas kon-
sultācijas pie aģentūras projektu 
koordinatoriem. 

Nākamajā rītā pēc saullēkta 
un brokastīm Projektu nakts 
2015 dalībnieki neformālā gai-
sotnē dalījās savu nākotnes pro-
jektu idejās un vērtīgākajās atzi-
ņās, kas radušās apmācību gaitā. 

Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras (JSPA) mēr-
ķi, organizējot šo interaktīvo pa-
sākumu, bija palīdzēt projektu 
iesniedzējiem attīstīt un uzlabot 
idejas, kuras viņi vēlas īstenot 
programmā „Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā”, veidot izpratni par 
jaunatnes jomas projektu būtī-
bu un mērķiem, sniegt treneru 
atbalstu nepieciešamo zināšanu 
apguvē, kā arī ikvienam intere-
sentam bija iespēja uzdot vis-
dažādākos jautājumus par pro-
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KINTIJA BULAVA
Komunikācijas daļas vecākā referente

Foto: www.fobo.lv.

Naktī no 21. uz 22. augustu ir aizritējušas pirmās Jau-
natnes starptautisko programmu aģentūras organizētās 
24  stundas ilgušās interaktīvās apmācības – Projektu 
nakts 2015. Pasākumā piedalījās gandrīz 60 jaunieši un 
jaunatnes jomā strādājošie, kuri vēlas iesniegt savu pro-
jekta ideju jau nākamajā programmas „Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” iesniegšanas termiņā. 

Unikāls notikums Latvijā – 
Projektu nakts 2015 
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Kas ir vērtīgākā atziņa pēc 
Projektu nakts 2015?

Daina Ilgavīze: „Vislielākais 
ieguvums no Projektu nakts ir 
motivācijas lādiņš. Viss pasā-
kums kopumā bija pārdomāts 
un izveidots tik detalizēti, lai ne 
mirkli nekļūtu garlaicīgi. Visu šo 
laika periodu prāts aktīvi darbo-
jās un radās daudz jaunu ideju, 
kā arī atklāsmju.”

Staņislavs Babins, apmācī-
tājs: „Kopumā ļoti pozitīvi vērtē-
ju šādu iespēju jauniešiem un 
jaunatnes darbiniekiem sanākt 
kopā ar JSPA pārstāvjiem un 
konstruktīvi, intensīvi pastrādāt 
pie projektu idejām un to ap-
rakstiem. Šis 24 h projektu raks-
tīšanas maratons bija arī izaici-
nājums man laika grafika dēļ, kā 
arī tāpēc, ka darbošanās notika 
lielā komandā. Tomēr, ja sākumā 
tas prasīja lielu enerģijas atdevi, 
tad kaut kur ap pusnakti, tieši 
saskarsme ar cilvēkiem man ap-
kārt kļuva par enerģijas avotu, 
kas ļāva tikt pāri nogurumam un 
izturēt līdz ritam. Lielais ideju 
daudzums un dažādība dalīb-
nieku vidū iedvesmoja mani un 
nostiprināja ticību jauniešu 
maksimālismam un spēkam, ko 
noteikti atcerēšos vēl ilgi, darbo-
joties ar jauniešiem dažādos pro-
jektos.” 
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Apskatot Sindijas Youtube 
kanālu, redzam, ka video blogu 
publicēšanas vidējais biežums 
ir reize nedēļā. Vidējais video 
skatījumu skaits – no 55 līdz pat 
98 tūkstoši. Iespaidīgi, vai ne? 
Sindija savos video stāsta par 
pavisam vienkāršām lietām – par 
visu, kas viņai šķiet interesants, 
nozīmīgs un video stāsta vērts. 
Piemēram, video ar nosaukumu 

„Es mīlu skolu”, kas publicēts īsi 
pirms skolas sākuma. Tieši ar šo 
video Sindija aizsāk video sēriju 

„Atpakaļ uz skolu”. Šajā video 
jauniete atklāti atzīst, ka viņa, 
izsakot skaļi teikumu – es mīlu 
skolu – dara kaut ko tādu, ko nor-
mālos apstākļos neviens jaunie-
tis nedarītu. Video Sindija dalās 
ar lietām, ar kurām šo mācību 
gadu ir izdomājusi padarīt ne tik 
briesmīgu. Piemēram, Sindijai 
patīk jauno mācību gadu sākt ar 
jaunu mugursomu (to viņa pa-
sūta internetā, jo nevēlas, ka vēl 
kādam būtu tāda pati soma, kā 
viņai). Tad vēl Sindija padalās ar 
ideju, kā metāla rakstāmpiede-
rumu turētāju nokrāsot zilā krāsā 
(tā, starp citu, ir Sindijas mīļākā 
krāsa), kā arī viņas mācību gadu 
priecīgāku noteikti padarīs arī 
jaunais koka telefona turētājs. 
Veikals, kurš izplata tieši šādus 
koka telefona turētājus, apsolījis 
visiem Sindijas sekotājiem, kuri 
kupona kodā ierakstīs viņas You-
tube vārdu Sindijalo, tos piegā-
dāt visā Latvijā bez maksas. 

Video, kura nosaukums ir 
„Kādēļ man uz galvas ir puķes” 
Sindija stāsta, ka bijusi Holi krāsu 
festivālā Lucavsalā, vēlu vakarā 
atgriezusies mājās, mazgājusi no 
matiem zaļo krāsas pulveri (tas 
nekas, ka bijusi ļoti nogurusi), bet 
pusdivos ar fēnu matus gan vairs 

KINTIJA BULAVA

Komunikācijas daļas vecākā referente

Sindija Lozgačova ir 16-gadīga jauniete no Siguldas, par 
kuru pat bez pārspīlējumiem var teikt – viņa ir populārākā 
jauniete Latvijā. Viņas Youtube kanālam – Sindijalo – sep-
tembra sākumā bija jau vairāk kā 25 500 sekotāju. Kas ir 
viņas panākumu atslēga?

Sindijalo – populārākā 
Youtube blogere Latvijā

“ Atceros, ka pirmie 
100 sekotāji manam 

kanālam parādījās tikai pēc 
astoņiem mēnešiem. Pēc 
tam sekotāju skaits sāka 

palielināties straujāk.
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nav žāvējusi, jo matu fēns bija is-
tabā, kurā guļ viņas mamma un 
Sindija nav gribējusi viņu pamodi-
nāt. Tādēļ tapa video ar krāšņajām 
puķēm uz meitenes galvas. 

Savukārt video, kura nosau-
kums ir „Pilns skapis ar Ķīnu”, 
Sindija atklāj savu skapja saturu 
un to, ka viņa iegādājas apģērbu 
trijos ķīniešu interneta veikalos. 
Tāpat Sindijas Youtube kanālā 
atradīsi video ar nosaukumiem 
„Līgo svētku iedomas vs realitā-
te”, „Atriebība ar privātu numuru 
1”, „Atriebība ar privātu numuru 
2”, „Foto no 2008. gada”, „Mana 
māja” un daudzus, daudzus ci-
tus. Visos video virmo vienojoša 
enerģija – tas ir maksimālisms, 
atvērtība, dabiskums, spontani-
tāte un drosme būt pašai. 

Turpinājumā iztaujājam pašu 
Sindiju – kā viņa jūtas kā mūsdie-
nu jauniete mūsdienu Latvijā? 
Kā tev klājas? Redzot, cik ilgi 
sanāca saskaņot intervijas 
laiku, secinu, ka esi ļoti 
aizņemta jauniete.

Tiešām, šovasar man nemaz 
nav bijis daudz laika atpūsties. 
Visu laiku kaut kas jādara. Pār-
svarā visu laiku veidoju video. 
Cilvēkiem tie patīk un daudzi 
grib sadarboties ar mani.
Kādus video taisi?

Mani video ir par visu, ko vien 

vēlos. Nofilmēju un tad tos pub-
licēju internetā. Esmu filmējusi 
video arī citiem, kas pasūta.
Pēc mūsu sarakstes saprotu, 
ka tev šovasar bija arī algots 
darbiņš?

Jā, man vienu mēnesi bija 
vasaras darbs, bet tas nebija sais-
tīts ar video filmēšanu. Siguldas 
domē biju pieteikusies jauniešu 
vasaras darbam un saņēmu ie-
spēju strādāt. Strādāju viesnīcā 
par istabeni, palīdzēju arī viesnī-
cas apkopējai.

Kā radās ideja par savu 
Youtube kanālu?

Tas notika pirms kādiem čet-
riem gadiem, kad sāku meklēt 
un pētīt, kas vispār internetā 
notiek. Atradu tādu mājaslapu 
kā Youtube. Pēc neilga laika atra-
du arī tādus „youtuberus”, kāda 
pašlaik arī pati esmu. Protams, 
tie, kurus es atradu, runāja angļu 
valodā un bija pārsvarā no Ame-
rikas. Man ļoti patika viņu video 

stils, tādēļ vēlējos ko līdzīgu arī 
pati izmēģināt.
Cik tev tad bija gadu?

Tad, kad uztaisīju savu pirmo 
video, man bija 14. Tagad man ir 
16, tā ka sanāk, ka jau divus ga-
dus nodarbojos ar video. 
Kā tev sāka rasties sekotāji 
Youtube kanālā? 

Pašā sākumā mani sekotāji 
bija mani tuvākie draugi. Viņu 
skaits nemaz tik liels nebija. Var-
būt kādi 20? Atceros, ka pirmie 
100 sekotāji manam kanālam 
parādījās tikai pēc astoņiem 
mēnešiem. Pēc tam sekotāju 
skaits sāka palielināties straujāk. 
Pavisam nesen manam kanālam 
sekoja jau 25 tūkstoši. Visgrūtāk 
gāja ar pirmajiem simts. 
Kā tev pašai šķiet, kas ir tā 
panākuma atslēga, kādēļ 
izdevies sasniegt tik daudz 
sekotāju?

Tas, ka sekotāji viens otram 
sāka stāstīt par manu Youtube ka-
nālu. Viņi paši sāka mani „šērot” 
savos sociālajos kontos. Draugu 
draugi mani sāka ieraudzīt un tā 
arī viss aizgāja plašumā.
Kur smelies idejas saviem 
video?

Tās parasti ir balstītas uz 
notikumiem, kas notiek ar mani 
un ap mani. Vēroju, kas aktuāls 
notiek, un par to arī veidoju 

“Manam prātam tas 
ir neaptverami, cik tas 
ir daudz – 25 tūkstoši 

sekotāju, kā arī tas, kādēļ 
viņi ir sākuši sekot manam 

Youtube kanālam.
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video. Man ar idejām nav sarež-
ģīti. Drīzāk man pietrūkst laika, 
lai visas idejas attīstītu.
Kādas tev pašai ir sajūtas, ka 
tev ir tik daudz sekotāju?

Manam prātam tas ir ne-
aptverami, cik tas ir daudz – 
25  tūkstoši sekotāju, kā arī tas, 
kādēļ viņi ir sākuši sekot manam 
Youtube kanālam.
Redzēju, ka vasaras sākumā 
tev bija tikšanās ar daļu 
no saviem sekotājiem 
Mežaparkā. Ko darījāt?

Tā bija mana pirmā tikša-
nās, bet tagad man bail kaut ko 
līdzīgu atkārtot, jo baidos, ka 
atnāks pārāk daudz cilvēku. Šajā 
tikšanās reizē man uzdeva jau-
tājumus, es uz tiem atbildēju. 
Visiem klātesošajiem piedāvāju 
iespēju arī tikt manā video. Cil-
vēki citreiz man atnes kādu dā-
vaniņu, raksta arī vēstules. Man 
ir ļoti daudz vēstuļu no maniem 
sekotājiem.

Kādi ir tavi sekotāji?
Ja paskatās Youtube statis-

tikā, tad 35 % no visiem ir zēni. 
Pārsvarā man seko jaunieši no 
8  gadu vecuma, bet ir arī tādi, 
kas skatās manus video un ku-
riem ir 30. 
Ko tu ieteiktu citiem, kas arī 
vēlas tik daudz sekotāju? 

Galvenais – būt pašam. Būt 
tādam, kāds tu esi. Necensties 
kādu atdarināt. Vajag būt oriģi-
nālam. Neviens negrib redzēt 
vienu un to pašu saturu divos vai 
vairāk citos kanālos. 
Kā jūties kā 16 gadīga 
jauniete mūsdienu Latvijā?

Pat nezinu, kā lai pasaka. 
Zinu, ka mana mamma ir lepna 
par to, ka esmu kaut ko sasniegu-
si un ka to esmu izdarījusi, sēžot 
pie datora. Man pašai par sevi 
grūti runāt. Esmu priecīga, ka 
varu darīt to, kas man patīk. Un 
priecājos, ka arī cilvēkiem patīk 
tas, ko daru.

Kur tu mācies?
Šogad pabeidzu 9. klasi un 

sāku mācīties 1. kursā Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā. 
Esmu izvēlējusies reklāmas di-
zaina mākslu. Nākotnē gribētu 
strādāt kaut kur saistībā ar tele-
vīziju vai radio. Man svarīgi būt 
sabiedrībā.
Ko citiem jauniešiem 
ieteiktu – ko darīt, lai atrastu 
īsto nodarbošanos, kas patīk?

Ir jāmēģina viss, ko dzīve pie-
dāvā. Kad jūt, ka tā ir īstā lieta, 
tad to arī vajag darīt, darbošanos 
vajag izbaudīt. Katrs jau pats jutīs 
un sapratīs, vai tā ir tā lieta, kas 
patīk vai nav. Galvenais ir darīt, jo 
neizmēģinot, nevar saprast, vai 
patīk. Pati esmu spēlējusi klavie-
res, gājusi mākslas pulciņos un 
mākslas skolā, esmu mēģinājusi 
arī dejot, bet tas īsti nesanāca. 
Tad atnāca internets un atklāju, 
ka Youtube varu taisīt video. 

Foto: Kadri no Sindijas video
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Par Twitter / Facebook / 
draugiem.lv

Runājot analoģijās, tavi kolēģi, 
kaimiņi, draugu loks ir tavs sociā-
lais tīkls, kas eksistē, balstoties 
uz savstarpējo komunikāciju (kur 
puses ik pa laikam uzdod kādus 
jautājumus, citādi sanāk monoto-
na runāšana, iestājas apnikums), 
kopīgiem mērķiem, komplimen-
tiem, interakciju.

Līdzīgi tīkli veidojas arī tiešsaistē, 
lai tie spētu funkcionēt un sasniegt 
mērķus, biznesa lapu gadījumā, 
nepieciešams pievērst uzmanību 
dažādām mazām niansēm, kas pa-
līdz uzturēt „attiecības”:
`` Runā/raksti īsi (pētījumos pie-

rādījies, ka Facebook un pat 
Twitter visefektīvākie ieraksti 
nepārsniedz 80 zīmju (ar at-
starpēm) garumu).
`` Šobrīd uzvaras gājienu pie-

dzīvo video, tāpēc ir būtiski 
uzturēt labu Youtube kontu 
vai kādu citu vietni (Vimeo – 
paredzēts augstākas kvalitā-
tes, mākslinieciskiem video), 
kurā tu publicē savus video 
un dalies ar tiem citos tiešsais-
tes sociālajos tīklos. Ideālais 
video garums ir 30 sekundes, 
maksimālais – 3 minūtes. 

`` Joprojām efektīvi darbojas 
arī attēls, tādēļ, publicējot 
sociālo mediju profilos jebkā-
du informāciju, būtiski ierak-
stam pievienot kvalitatīvu un 
uzrunājošu, tematiski atbil-
stošu attēlu, vislabāk ar linku, 
kas aizved uz organizācijas 
tīmekļa vietni.
`` Atceries, ka sociālie tīkli dar-

bojas uz bartera jeb win-win 
principa, respektīvi, kāpēc, 
lai kāds dalītos ar tavu saturu, 
ja tu nekad nedalies/nelaiko 
viņu saturu?
`` Twitter ziņas „dzīves ilgums” ir 

24 min, Facebook ziņa izdzīvo 
līdz pat 90 minūtēm, tādēļ ir 
būtiski publicēt savu saturu 
laikā, kad tiešsaistes sociālajā 
tīklā uzturas mērķgrupas lielā-
kā daļa.
`` Labāk darboties kvalitatīvi 

vienā platformā, nekā pārklāt 
saturu visos, vai darīt „pa roku 
galam” visos.
`` Ziņu skaitam dienā nevajadzē-

tu pārsniegt 2 ziņas Facebook 
(pastāv uzskats , ka tikpat lielu 
iesaisti var panākt arī ar 1 ziņu 
dienā un pat nedēļā) un 3 zi-
ņas Twitter, protams, atkarībā 
no ziņu satura un auditorijas.

`` Neizprast 140 rakstzīmju jaudu 
ir viens no sliktākajiem virsraks-
tu veidošanas paradumiem.
`` Ņemot vērā „bit.ly” datus, 90 % 

cilvēku, kuri sociālajos tīklos 
dalās ar informāciju, to dara 
virsraksta dēļ, nevis tāpēc, ka 
būtu izlasījuši visu rakstu.
`` Tvīti, kuri ietver arī skaitļus un 

saites, tiek apskatīti un retvītoti 
biežāk nekā tie, kuri nesatur 
skaitļus un saites.

Par preses relīzēm
`` Virsrakstam vajadzētu būt īsā-

kam par 70 rakstu zīmēm. Lai 
gan 60 zīmes ir vēl labāk, jo 
atrast garākus virsrakstus, lie-
tojot meklētājprogrammas, ir 
daudz sarežģītāk - bieži tie tiek 
automātiski saīsināti.
`` Dažreiz garāki virsraksti ar vārdu 

spēli, literāro vai popkultūras 
atsauci vai ļoti viegli iegaumē-
jamu frāzi var iegūt vairāk uzma-
nības nekā 60 zīmes saturošs 
virsraksts. Tādēļ vispirms aplūko 
rakstu, pirms sāc ievērot visus 
noteikumus. Ja virsraksti, kuri 
ir garāki, ir reizē arī piesaistošāki 
un vairāk izsakoši, lieto tos.
`` Pēc raksta pabeigšanas atgrie-

zies sākumpunktā, lai pārlieci-
nātos, ka virsraksts atspoguļo 
galveno satura ideju un visu to, 
ko vēlies pateikt lasītājam. 

JOLANTA SERMĀ
Komunikācijas daļas vecākā referente

Seminārā „Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un 
sadarbības partneriem”, kuru organizējām vasaras vidū, 
saņēmām daudz jautājumu par to, kā īstenoto projektu 
rezultātus izplatīt sociālajos tīklos un medijos. Tādēļ nolē-
mām arī rudens žurnālā „Jaunatne” publicēt ieteikumus, 
kurus apkopojām, izanalizējot jaunākos pētījumus. Lai no-
der lietošanā!

Jaunākie pētījumu dati par 
sociālajiem tīkliem
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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (aģentūra) 
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām īsteno Jauniešu garan-
tijas programmas projektu „PROTI un DARI!”. Lai uzsāktu 
jauniešu iesaisti projektā jau 2016. gada sākumā, pašlaik 
notiek intensīvi sagatavošanās darbi lielākajā daļā Latvijas 
pašvaldību. 
Īsi par projektu

Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts „PROTI un DARI!” ir unikā-
la iespēja jauniešiem saņemt 
individuālu un kompleksu paš-
valdības atbalstu, lai veicinātu 
pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. 
Projektā var iesaistīties tie jau-
nieši vecumā no 15 līdz 29 ga-
diem, kuri dažādu iemeslu dēļ 
pašlaik nemācās, nestrādā algo-
tu darbu, neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, 
tostarp arī jaunieši ar ierobežo-
tām iespējām. Tāpēc projekta 
mērķis ir motivēt un aktivizēt šos 
jauniešus, attīstot viņu prasmes 
un veicinot iesaisti izglītībā, tai 
skaitā aroda apguvē, Jauniešu 
garantijas pasākumos, kurus 
īsteno NVA un Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA), kā 
arī nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā. Projek-
tu īsteno aģentūra sadarbībā ar 

Latvijas pašvaldībām, kas pro-
jektā iesaistīs savus stratēģiskos 
partnerus (valsts un pašvaldības 
institūcijas, biedrības, nodi-
binājumus, jauniešu centrus, 
sociālos partnerus u.c.). Vairāk 
informācijas par Jauniešu garan-
tijas iniciatīvu meklē šeit: http://
www.lm.gov.lv/text/2607. 
Kāpēc ir vērts piedalīties 
projektā?

Dzīvē mēdz būt situācijas, 
kad ir nepieciešams padoms vai 
atbalsts, lai uzdrošinātos kaut 
ko mainīt. Tieši tāpēc projektā 
„PROTI un DARI!” katram iesais-
tītajam jaunietim tiks sniegts 
individuāls, tieši šim jaunietim 
paredzēts atbalsts, kas palīdzēs 
attīstīt svarīgākās prasmes, lai 

Jaunieti! Ļaujies pozitīvām 
pārmaiņām savā dzīvē kopā ar 

projektu „PROTI un DARI!”
ALISE GEDGAUDA
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
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veiksmīgi iesaistītos izglītībā, 
nodarbinātībā un sociālajā dzī-
vē. Projektā ir paredzēti vairāki 
posmi:
1. Vispirms tu tiksi noprofilēts. 

Tas nozīmē, ka kopā ar aģen-
tūras apmācīto speciālistu 
(programmas vadītāju) tu 
pildīsi noteiktu testu, kas pa-
līdzēs apzināt tavas prasmes, 
intereses, attīstības virzie-
nus, vēlmes un vajadzības, kā 
arī iegūto izglītību un piere-
dzi, lai saprastu, kādās jomās 
tu vēlētos kaut ko mainīt vai 
uzlabot, un izvirzīt mērķus, 
kurus individuālās pasākumu 
programmas laikā sasniegt. 
Ja sapratīsi, ka esi gatavs pār-
maiņām un vēlēsies iesaistī-
ties izglītībā vai nodarbinā-
tībā uzreiz, tev būs iespēja 
uzzināt un iesaistīties citos 
Jauniešu garantijas pasāku-
mos, kurus īsteno NVA vai 
VIAA. 

2. Pamatojoties uz profilēšanas 
rezultātiem, tu kopā ar savu 
programmas vadītāju kopī-
gi izstrādāsi tev piemērotu 
individuālo pasākumu prog-
rammu – pasākumu kopumu, 
kas būs piemērots tieši tev 
un vērsts uz tavu prasmju at-
tīstību. Programmas vidējais 
ilgums – 4 mēneši. Ja būs 
nepieciešams, īstenošanas 
gaitā to varēs pagarināt līdz 9 
mēnešiem. 

3. Tavā individuālo pasākumu 
programmā varēs ietvert tā-
das aktivitātes kā neformālās 
un ikdienas mācības, speciā-
listu konsultācijas, pasāku-
mus (nometnes, seminārus, 
sporta aktivitātes, kultūras 

pasākumus), brīvprātīgā dar-
ba aktivitātes, iesaisti nevals-
tisko organizāciju un jauniešu 
centru aktivitātēs, pasāku-
mos un projektos, profesijas 
specifikas iepazīšana, vizītes 
uzņēmumos un pie amata 
meistariem, iesaisti vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs. 

4. Nākamajā posmā program-
mas vadītājs ar tevi noslēgs 
vienošanos par to, ka esi 
gatavs piedalīties savas indi-
viduālās pasākumu program-
mas īstenošanā.

5. Pēc vienošanās noslēg-
šanas tu vari sākt īstenot 
savu individuālo pasākumu 
programmu! Lai īstenotu to 
veiksmīgāk, tev palīdzēs tavs 
mentors, kas atbalstīs tevi 
mērķu sasniegšanā. 
Īstenojot savu individuālo 

pasākumu programmu, tu gūsi 
lielisku iespēju attīstīt tieši tās 
prasmes un zināšanas, kas do-
tajā brīdī tev ir svarīgākās, lai 
veicinātu pozitīvas pārmaiņas 
savā dzīvē!

Kur projekts tiks īstenots 
no 2016. gada sākuma?

Projekta īstenošana ir pare-
dzēta visā Latvijas teritorijā, bet 

no 2016. gada sākuma projektu 
ieviesīs un atbalstu jauniešiem 
sniegs šīs pašvaldības: 
Aknīstes novada pašvaldība;
Alojas novada pašvaldība;
Alsungas novada pašvaldība;
Ādažu novada pašvaldība;
Balvu novada pašvaldība;
Bauskas novada pašvaldība;
Beverīnas novada pašvaldība;
Brocēnu novada pašvaldība;
Ciblas novada pašvaldība;
Dagdas novada pašvaldība;
Daugavpils novada pašvaldība;
Dobeles novada pašvaldība;
Durbes novada pašvaldība;
Ērgļu novada pašvaldība;
Gulbenes novada pašvaldība;
Ilūkstes novada pašvaldība;
Inčukalna novada pašvaldība;
Jaunjelgavas novada pašvaldība;
Jaunpils novada pašvaldība;
Jelgavas novada pašvaldība;
Jelgavas pilsētas dome;
Jēkabpils novada pašvaldība;
Kandavas novada pašvaldība;
Kārsavas novada pašvaldība;
Kokneses novada pašvaldība;
Krāslavas novada pašvaldība;
Krustpils novada pašvaldība;
Liepājas pilsētas dome;
Limbažu novada pašvaldība;
Līgatnes novada pašvaldība;
Ludzas novada pašvaldība;
Madonas novada pašvaldība;
Mazsalacas novada pašvaldība;
Mālpils novada pašvaldība;
Naukšēnu novada pašvaldība;
Neretas novada pašvaldība;
Ogres novada pašvaldība;
Ozolnieku novada pašvaldība;
Pļaviņu novada pašvaldība;
Preiļu novada dome;
Raunas novada pašvaldība;
Rēzeknes novada pašvaldība;
Rēzeknes pilsētas dome

“ Dzīvē mēdz būt 
situācijas, kad ir 

nepieciešams padoms vai 
atbalsts, lai uzdrošinātos 

kaut ko mainīt. Tieši 
tāpēc projektā „PROTI 

un DARI!” katram 
iesaistītajam jaunietim 

tiks sniegts atbalsts. 
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Riebiņu novada pašvaldība;
Rīgas pilsētas dome;
Rucavas novada pašvaldība;
Rugāju novada pašvaldība;
Rundāles novada pašvaldība;
Rūjienas novada pašvaldība;
Salas novada pašvaldība;
Saldus novada pašvaldība;
Sējas novada pašvaldība;
Skrundas novada pašvaldība;
Smiltenes novada pašvaldība;
Talsu novada pašvaldība;
Tērvetes novada pašvaldība;
Valmieras pilsētas pašvaldība;
Vecumnieku novada dome;
Ventspils pilsētas dome;
Viesītes novada pašvaldība;
Viļakas novada pašvaldība.

Ja neatradi savu pašvaldību 
sa rakstā, sazinies ar aģentū-
ru, lai noskaidrotu aktuālāko 
infor māciju. 

Kā iesaistīties projektā?
Projektā tev būs iespēja ie-

saistīties jau no 2016. gada sāku-
ma, tomēr jau tagad vari apsvērt 
šo ideju un uzzināt vairāk par 
projekta piedāvātajām iespējām 
savā pašvaldībā.

Ja vēlies iesaistīties projektā 
„PROTI un DARI!” un saņemt tieši 
tev piemērotu atbalstu: 
`` Tev jādodas uz savas pašval-

dības domi, (meklē jaunatnes 
lietu speciālistu, projektu 
vadītāju) un jāuzraksta ie-
sniegums par to, ka vēlies 
būt iesaistīts projektā, kā arī 
apliecini, ka atbilsti projekta 
mērķa grupai, t.i. esi jaunietis 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 

kurš nemācās, nestrādā al-
gotu darbu, neapgūst arodu 
un nav reģistrēts NVA kā 
bezdarbnieks.
`` Gadījumā, ja nezini, kā savā 

pašvaldībā atrast par projektu 
atbildīgo personu, vērsies pie 
vietējā Sociālā dienesta vai 
Bērnu un jauniešu centrā, kur 
saņemsi informāciju par projek-
tu un norādes, kā rīkoties tālāk.
`` Vispārīgu informāciju par 

projektu, kā arī par projek-
ta īstenošanu atbildīgajiem 
cilvēkiem tavā pašvaldībā 
vari saņemt arī, sazinoties ar 
aģentūru. Aģentūras kontakt-
informācija http://jaunatne.
gov.lv/lv/jauniesu-garantija/
kontaktinformacija
Izmanto šo iespēju, ļaujies 

pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē!
NODERĪGI! Plašāka infor-

mācija www.jaunatne.gov.lv/
jauniesugarantija. 

ATCERIES! Saņemt atbalstu 
projekta ietvaros vari pašvaldībā, 
kurā tu dzīvo, neatkarīgi no tā, 
kurā pašvaldībā atrodas tava dek-
larētā dzīvesvieta. 

“ Ja sapratīsi, ka esi gatavs pārmaiņām un vēlēsies 
iesaistīties izglītībā vai nodarbinātībā uzreiz, tev 
būs iespēja uzzināt un iesaistīties citos Jauniešu 

garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA vai VIAA. 



jaunatne. gov. lv

17

VA
LS

TS
 J

A
U

N
AT

N
E

S
 P

O
LI

TI
K

A

iespēja tikties ar dažādu sporta 
veidu pārstāvjiem, praktiski mā-
cīties gatavot ēst, kā arī iedves-
moties no tematiskām filmām 
un uzdevumiem.

„Es sev un citiem” – šīs prog-
rammas dalībniekiem Kokneses 
novada ģimenes krīzes centrā 
„Dzeguzīte” bija iespēja izzināt 
sevi – gan apzinot savas vērtības, 
nākotnes vīzijas, kā arī apgūstot 
praktiskas zināšanas par CV sa-
gatavošanu. Jaunieši varēja arī 
iepazīties ar vietējo uzņēmēju 
pieredzi, kā arī iepazīties ar citu 
valstu brīvprātīgajiem. Savukārt 
Kokneses pilsētas svētkos jau-
niešiem bija iespēja pašiem iz-
mēģināt, kā tas ir būt brīvprātī-
gajiem – viņi piedalījās pilsētas 
izrotāšanā un radošajās darbnī-
cās, kurās pilsētas svētku ap-
meklētājiem piedāvāja dažādas 
iespējas – mācīja veidot papīra 
ziedus vai rokassprādzes, bet lie-
lāko popularitāti gan brīvprātīgo 
jauniešu, gan apmeklētāju vidū 
guva hennas zīmējumi. 

piemēram, intervējot dažādu 
profesiju pārstāvjus. Jaunieši ap-
meklēja vairākus uzņēmumus, 
lai gūtu priekšstatu par to dar-
bību un to, kā uzņēmumi atlasa 
sev nepieciešamos darbiniekus. 
Programmas dalībnieki mācī-
jās sagatavot veiksmīgu CV un 
motivācijas vēstuli. Jaunieši arī 
viesojās Daugavpils Universitā-
tē, lai uzzinātu par pieejamajām 
studijām, kā arī ieguva nelielu 
darba pieredzi, kā brīvprātīgie 
piedaloties Daugavpils pilsētas 
svētkos. 

„Veselīgs dzīvesveids” – 
programma norisinājās Elejas, 
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes 
centra un Jelgavas SOS jauniešu 
mājās. Jauniešiem bija iespēja 
apgūt veselīga dzīvesveida pa-
matus, gūstot priekšstatu par tā 
daudzveidīgajiem aspektiem – 
ne tikai par veselīgu uzturu un 
aktīvu dzīvesveidu, bet arī psiho-
emocionālajiem aspektiem. Bija 

Bērnunamos un jauniešu 
mājās dzīvojošajiem jauniešiem 
bija iespēja piedalīties četrās da-
žādās 10 dienu apmācību prog-
rammās, lai pilnveidotu savas 
saskarsmes prasmes, uzzinātu 
par savām nākotnes profesijām 
un studiju iespējām, apzinātos 
veselīga dzīvesveida nozīmi, kā 
arī apzinātu savā apkārtnē pie-
ejamās iespējas un iepazītu citu 
kultūru pārstāvjus. Programmās 
piedalījās ap 50 jauniešu.

„Sadarbības un saskars-
mes attīstīšana” – šī apmācību 
programma norisinājās Talsu 
novada Strazdes bērnu namā un 
Ventspils sociālās aprūpes namā 
„Selga”. Programmas ietvaros 
jaunieši ar dažādām neformālās 
izglītības metodēm pilnveidoja 
savas saskarsmes prasmes – ie-
pazina viens otru, mācījās risināt 
konfliktus, iepazina emocijas 
un to izpausmes, kā arī veidoja 
savu avīzi un īsfilmu par projektā 
piedzīvoto. 

 „Mana sapņu profesija” – 
šī apmācību programma norisi-
nājās Daugavpilī – bērnu namā 
„Priedīte” un Naujenes bērnu 
namā. Jauniešiem bija iespē-
ja paplašināt savu redzesloku, 
iepazīstot dažādas profesijas, 

VITA VODINSKA
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmu vadītāja

Šogad valsts jaunatnes politikas prioritāte Latvijā ir atbal-
sta sniegšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
jauniešiem. Tādēļ Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, kas īsteno jaunatnes politikas valsts program-
mu, organizēja ilgtermiņa apmācību kursu „Augšup”. Tur-
pinājumā uzzini, kā notika šīs apmācības. 

Programmā „Augšup” noslēdzas 
apmācības jauniešu mājās

“ Bija iespēja izzināt sevi – 
gan apzinot savas vērtības, 

nākotnes vīzijas, kā arī 
apgūstot praktiskas zināšanas 

par CV sagatavošanu. 
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Laika periodā no 19. līdz 25. jū-
lijam „Baltijas Reģionālais fonds” 
kopā ar partneriem no Igaunijas, 
Spānijas, Rumānijas, Itālijas, 
Slo vākijas, Bulgārijas un Polijas 
īstenoja „Erasmus+: Jaunatne 
dar bībā” projektu, jaunatnes 
dar binieku mobilitāti  – apmācī-
bu kursu „It’s all in the game”.

Apmācības bija par dažādu 
spēļu izmantošanu astoņu mūž-
izglītības prasmju un kompe-
tenču attīstīšanai. Treniņā varēja 
novērot, cik saistoša ir spēļu 
spēlēšana, cik ļoti dalībnieki bija 
motivēti mēģināt un iemācīties 
jaunas spēles un izskaidrot tās 
pārējiem, cik ļoti iesaistīti da-
lībnieki bija spēļu spēlēšanā un 
cik grūti bija apstādināt spēli dēļ 
dalībnieku aizrautības.

Tas nav pārsteidzoši, jo spēles 

ir radītas, lai tās būtu interesan-
tas, aizraujošas, jautras, izaicino-
šas un iesaistošas. Visi šie procesi 
ir ļoti svarīgi, ja aplūkojam spēli 
kā izglītošanās rīku, jo viss ie-
priekš minētais palīdz mācīties 
un veicina iekšējo motivāciju 
mācīties vairāk, atklāt, izzināt un 
izprast vairāk. Ir daži principi, 
kas mudina indivīdu iesaistī-
ties spēlē – skaidri noteikumi, 
kuriem jāseko, skaidri spēles 
mērķi, skaidrs process un soļi, 

kas jāveic. Ņemot vērā dažas psi-
holoģijas teorijas par motivāciju, 
mērķu noteikšanu un iesaisti, 
var novērot, ka jaunu prasmju 
apguve un to izmantošana ir 
vienlaikus gan izaicinājums, gan 
aizraujošs process, kurā dalīb-
nieki var zaudēt laika izjūtu.

Ir arī otra, ļoti praktiska spē-
ļu puse, jo caur tām var attīstīt 
dažādas prasmes un kompeten-
ces, sākot no valodas prasmēm, 
sociālām prasmēm un beidzot 
ar matemātikas un biznesa kom-
petencēm. Piemēram, „Tell your 
Story”, „Dixit” un „Story Cubes” 
veicina komunikāciju, socializā-
ciju un valodas prasmju attīstī-
šanu, turpretim „Flixa” fokusējas 
uz biznesa prasmēm. Ir būtiski 

Spēles kā mācību metode
ZANE VEINBERGA
Apmācību kursa dalībniece no Latvijas, psiholoģe un apmācību vadītāja. 

„Mēs nepārtraucam spēlēties tāpēc, ka kļūstam veci, 
mēs kļūstam veci tāpēc, ka pārtraucam spēlēties!” tei-
cis B.  Šovs, no kura iedvesmojoties „Baltijas Reģionālais 
fonds” īstenojis „Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projektu. 
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uzsvērt atgriezeniskās saites 
nozīmi pēc spēles apguves, lai 
akcentētu un definētu apgūtās 
prasmes, lai norādītu uz saikni 
starp spēli un apgūtajām kom-
petencēm, kas arī tika darīts šī 
treniņa ietvaros.

Projekta noslēgumā tiks iz-
dota brošūra, kurā būs apkopo-
tas dažādas spēles kompetenču 
attīstībai un tā būs veiksmīgs 
rīks apmācību vadītājiem un 
tiem, kas strādā ar jauniešiem. 
Brošūrā tiks iekļauti gan kompe-
tenču apraksti, gan arī konkrēti 
spēļu piemēri un spēlēšanas no-

sacījumi, kā arī kuras kompeten-
ces katra spēle veicina un attīsta. 
Šī projekta laikā bija iespēja ie-
mācīties un praktiski izmēģināt 
daudzas spēles, kuras ikdienā 
noder darbā ar jauniešiem, jo 
parāda, cik dažādos veidos var 
veidot apmācību un aktivitāšu 
saturu.

Apmācību aktivitāšu laikā 
spēles veidoja īpašu dalībnieku 
mijiedarbību un savstarpējās at-
tiecības, jo tieši Apmācību laikā 
ar latviešu tautas dejām, bungu 
spēlēšanu, kopīgām spēlēm 
un stāstiem, kas tika izstāstīti, 

dalībnieki saliedējās aizvien 
ciešāk, veicinot uzticēšanos, sav-
starpēju atbalstu un toleranci.

Var pieņemt, ka spēļu spē-
lēšana pārvar kultūras, nāciju, 
reliģiju un sociālās atšķirības 
un saved kopā dažādus cilvē-
kus, lai visi KOPĀ spēlētu VIE-
NU spēli.

Vairāk informācijas par pro-
jektu un spēlēm blogā: https://
itsallinthegamepuduri.word-
press.com/ 
* Par iespējām saņemt projekta laikā 

izstrādāto bukletu, lūgums intere-
sēties: info@brfonds.lv
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Brīvprātīgie tika noburti
 „Rock & Ride” bija īstermiņa 

projekts, kura ietvaros Samirs no 
Francijas un Antonello no Itālijas 
ieradās Liepājā, bet darbojās arī 
citās Latvijas vietās, precīzāk, 
festivālos – „Give & Get”, „Laba 
Daba” un „Ezīšfests”. Visiespai-
dī gākā pieredze brīvprātīga-
jiem bija, kad kopā ar projektu 
vadītāju Staņislavu Babinu viņi 
palīdzēja tapt radošo darbnīcu 
festivālam „Give and Get”, kas 
norisinājās jūlija beigās. Festivā-
la laikā mēs piedāvājām apmek-
lētājiem iesaistīties otrreizējās 
pārstrādes darbnīcās: taisīt tet-
rapaku maciņus, jostas no ve-
losipēdu riepām, sapņu ķērājus 
no velosipēdu detaļām, audumu 
atgriezumiem, dziju galiem un 

dažādiem dabas materiāliem un 
žonglēšanas kociņus jeb flowes-
tick no riepām. „Give and Get” 
vienmēr ir bijis īpašs festivāls, 
un tā principi saskan ar lielu daļu 

„Radi Vidi Pats” principu: dari 
pats, dari ilgtspējīgi un rūpējies 
par apkārtējo vidi. Jāpiemin, ka 
festivāla organizēšanā iesaistītie 
visu dara lielākoties brīvprātīgi, 
tā ir arī „Radi Vidi Pats” ikdiena. 
Jāatzīst, ka mūsu brīvprātīgie 
džeki patiešām tika noburti – ar 
lampiņām, spārēm un plīvojo-
šiem audumiem rotātais mežs 
izskatījās pēc pasakas. 

Labākās idejas dzimst 
naktīs

Kopā ar kolēģiem nereti 
aizdomājamies par to, kāds ie-
spaids par Latviju veidojas tieši 
īslaicīgo projektu dalībniekiem. 
Lieki piebilst, ka „Radi Vidi Pats” 
nav tā standartizētākā organi-
zācija – mūsu aktivitātes ir diez-
gan atšķirīgas, – mūsu „bāze”, 
pašapkalpošanās velo darbnīca 
un ofiss reāli atrodas pagrabā, 
mūsu biedri, draugi un atbalstī-
tāji nereti ir traki ceļotāji, hipiji, 
mākslinieki un citas kolorītas 
personības. Senāk iesaistītie 
biedri viens otru sauc par vecām 
lapsām un dažādiem projektu 
veidiem mums ir dabīgi radušās 
arī interesantas iesaukas. Bieži 
vien labākās idejas dzimst nak-
tīs, un nereti naktīs tās tiek arī 
realizētas. Un šādā vidē divus 
mēnešus nodzīvo cilvēki, kuri 
daudzos gadījumos par Latviju 
pirms tam neko nav zinājuši. Arī 
„Rock & Ride” gadījumā – pirma-
jās dienās no savas pagrabiņa 
darbnīcas mēs izceļam mūsu 
brīnumus – ērmriteņus, uzsē-
dinām uz tiem brīvprātīgos un 
kopā izvizināmies pa Liepājas 

LINDA ULĀNE
Biedrība „Radi Vidi Pats”

Ballīte, kustība, vide, entuziasms un kaut kas zaļš. Tādas 
bija manas pirmās nojausmas, izlasot manas biedrības 
„Radi Vidi Pats” jaunā Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) pro-
jekta nosaukumu. Pati nepiedalījos projekta rakstīšanā, 
tādēļ šķita ļoti interesanti atklāt, kas īsti slēpjas aiz, ma-
nuprāt, diezgan stilīgā nosaukuma.

Rock & Ride @ Radi Vidi Pats
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„Citāda Virtuve tavam CV” ietva-
ros mēs izstrādājam alternatīvus 
velo maršrutus. Drīz hipiju bu-
siņā aizvedam viņus uz pasaku 
mežu un piedāvājam iespēju 
kļūt par daļiņu no tā burvības. 

Un, protams, mūsu valoda vi-
ņiem šķiet kaut kas, pieklājīgi 
izsakoties, eksotisks. Protams, 
ik pa mirklim mēs atgādinām, ka 
viņi redz un piedzīvo tikai mazu 
daļiņu no tā, kas Latvijā reāli no-
tiek, bet tik un tā Samira un Anto-

nello realitāte ir skaisti festivāli, 
ērmriteņi un materiālu kaudzes, 
kas netrenētai acij un prātam var 
šķist nekam nederīgas grabažas.

Un kas notiek pēc 
projekta?

Tagad brīvprātīgie ir atgrie-
zušies mājās. Antonello plāno 
ceļojumu pa Eiropas festivā-
liem, kurā viņš varētu piepelnī-
ties ar otrreizēji pārstrādu lieti-
ņu tirgošanu. Samirs gatavs 
atgriezties studijās, daudz labāk 
zinot savas nu jau diezgan pla-
šās robežas, piedzīvojis, pārdzī-
vojis un padzīvojies ļoti dažādās 
pieredzēs. „Radi Vidi Pats”, kār-
tējo reizi apguvuši jaunas mācī-
bas un nedaudz paaugušies, jau 
plāno jaunu pasakainu projektu 
nākamajam gadam, jo, lai arī 
katrs brīv prā tīgais organizācijai 
ir pamatīgs darbs, atkal pierā-
dījies, ka EBD ir divvirzienu at-
tīstība, kurā iesaistīties ir ļoti 
vērtīgi. 

“„Give and Get” vienmēr ir bijis īpašs festivāls, un tā 
principi saskan ar lielu daļu „Radi Vidi Pats” principu: 

dari pats, dari ilgtspējīgi un rūpējies par apkārtējo vidi. 
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Mums tas viss šķita ļoti mo-
tivējoši, kad nolēmām veidot 
projektu sadarbībā ar kaimiņval-
stu reģionu – Baltijas, Austrum-
partnerības valstīm un Krievijas 
Federāciju. Jo īpaši gribējām 
turpināt sadarbību sociālās ie-
kļaušanas jomā un attīstīt savu 
un partneru profesionālo piere-
dzi šajā jomā.

Tagad savu pieredzi stāstām 
tev! Ceram, ka tā tev noderēs, ja 
nolemsi savos projektos iesaistīt 
jauniešus ar kustību vai redzes 
traucējumiem.

Īsumā par projektu
Apmācību kursu „Activate 

Through Non-formal Education” 
rīkojām Rīgā no 2015. gada 

18.  līdz 29. martam sadarbībā 
ar partneriem no Igaunijas, 
Lietuvas, Armēnijas, Moldovas, 
Krievijas, Ukrainas un Gruzi-
jas. Apmācību kursā piedalījās 
24  dalībnieki no 8 valstīm – 
jaunatnes darbinieki, jauniešu 
līderi, iestāžu un organizāciju 
pārstāvji, kas interesējas par 
neformālās izglītības un sociālās 
iekļaušanas pieejas iespējām. 

Svarīgākais, ko gribējām 
panākt projekta laikā:
`` veicināt jaunatnes darba 

efektivitāti un kvalitāti pro-
jekta dalībvalstīs un ārpus 
tām, paaugstinot jaunatnes 
darbinieku, jauniešu līderu, 
NVO un citu organizāciju/ies-
tāžu pārstāvju kompetences 
sociālās iekļaušanas jomā;
`` iepazīstināt dalībniekus ar 

neformālo izglītību, kas ir 
efektīvs jaunatnes darba ins-
truments, kā iekļaut un veici-
nāt jauniešu ar ierobežotām 
iespējām līdzdalību, it īpaši 
ar fizisko invaliditāti; 
`` attīstīt dalībnieku kompe-

tences dažādu pieeju izman-
tošanā sociālās iekļaušanas 
darbā; 
`` iepazīstināt dalībniekus ar 

neformālās izglītības me-
todēm, kas ir noderīgas un 
efektīvas, strādājot ar jaunie-
šu grupām, kas iekļauj jau-
niešus ar un bez invaliditātes. 

Kā radās ideja?
Ideja projektam radusies 

jau pirms diviem gadiem, kad 
sociālās iekļaušanas jomā 
mums sāka veidoties sadarbība 
ar partneriem. Toreiz tikāmies 
starptautiskā apmācību sesijā, 
ko rīkojām Eiropas Padomes 
jaunatnes centrā Budapeštā, 
Ungārijā. Dalījāmies ar stāstiem 
par mūsu organizāciju darbību 
un spriedām par jauniešu ar in-

Kad apmācībās satiekas 
cilvēki ar invaliditāti un bez 

tās… Organizatoru stāsts 
NATAĻJA GUDAKOVSKA
Projekta koordinatore, biedrība „Līdzdalības platforma”

Vai esi kādreiz organizējis projektu ar Austrumpartnerības 
valstīm? Vai esi kādreiz darbojies jauktā grupā, kurā ir da-
lībnieki ar ļoti dažādu izcelsmi, dažādām fiziskām iespē-
jām, vecuma starpību 40 gadu diapazonā, ļoti daudzveidī-
gu pieredzi darbā ar jauniešiem? 

“ Tici vai nē, bet mums 
visiem ir bailes! Jebkurš 
vairāk vai mazāk vienmēr 

uztraucas, kad veido projektu 
vai piedalās projektā ar 

nepazīstamiem cilvēkiem.
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validitāti līdzdalību neformālās 
izglītības aktivitātēs un projek-
tos. Darba gaitā sapratām, ka 
mūsu organizācijās, un jo īpaši 
to rīkotajos pasākumos, pie-
dalās ļoti maz jauniešu ar kus-
tību un redzes traucējumiem. 
Daudzi kolēģi bija minējuši, ka 
pietrūkst pieredzes darbā ar 
jauktām grupām (kur būtu gan 
jaunieši ar invaliditāti, gan bez) 
un nav droši par savu kompeten-
ci veidot projektus ar šādām gru-
pām. Tā mums radās ideja! Esot 
kopā Budapeštā, pārrunājām 
projekta ideju un vienojāmies 
par turpmākiem tās attīstības 
soļiem. Mēs uzņēmāmies ie-
sniegt projektu Latvijā un priecī-
gi sagaidījām pozitīvo lēmumu 
par apstiprinājumu. 

Tālāk sākās sagatavošanās 
darbi, aktīva komunikācija ar 
partneriem un visiem 390 kan-
didātiem, kas pieteikušies da-
lībai kursā, dalībnieku atlase, 
loģistikas, izmitināšanas un ēdi-
nāšanas jautājumu risināšana 
un daudz citu lietu, ko risinājām 
visi kopā. Ļoti daudz ko mācījā-
mies gan paši, gan partneri, gan 
visi piegādātāji un pakalpojumu 
sniedzēji grupas specifikas dēļ. 
Ar dažiem padomiem un atzi-
ņām dalāmies arī ar tevi. 

Svarīgas atziņas
Tici vai nē, bet mums vi-

siem ir bailes! Jebkurš vairāk 
vai mazāk vienmēr uztraucas, 
kad veido projektu vai piedalās 
projektā ar nepazīstamiem cilvē-
kiem. Aizdomājāmies par to, kā 
jutāmies grupā, kur ir dalībnieki 
bez un ar invaliditāti. Projekta 
gaitā nonācām pie interesan-
tiem atklājumiem.

Bailes ir jebkuram cilvēkam – 
gan ar pieredzi, gan bez.

Bailes ir dažādas: bailes no 
vientulības, bailes no nepārva-
ramas varas nodarītiem postīju-
miem, kā arī bailes no saziņas ar 
citiem cilvēkiem, jo īpaši starp 
cilvēkiem ar krasi izteiktām at-
šķirībām, piemēram, ja grupā ir 
cilvēki ar invaliditāti. 

Jauktajās grupās, kurās ir cil-
vēki gan ar invaliditāti, gan bez 
tās, ir bailes vieniem no otriem. 
Cilvēkiem bez invaliditātes ir 
šaubas par uzvedību: vai žēlot, 
nepamanīt invaliditāti, kā uz-
vesties un komunicēt, vai drīkst 
jokot utt. Cilvēkiem ar invalidi-
tāti ir bailes saziņā savas inva-
liditātes dēļ, ka citi viņā saredz 
tikai atšķirību, bet pašu cilvēku 
nepamana. 

Cilvēkiem ar invaliditāti 
ir raksturīgas gan bailes, kas 

saistītas ar savām īpašajām 
vajadzībām, gan arī bailes, 
kas raksturīgas cilvēkiem bez 
invaliditātes.

Cilvēku bez invaliditātes 
bailes jauktajās grupās:
`` bailes apvainot un kaitēt;
`` bailes piedāvāt palīdzību, jo 

nav zināma reakcija;
`` bailes apzināties, ka realitā-

tē cilvēki ar invaliditāti ir ap 
mums;
`` bailes dzirdēt pārāk daudz 

biedējoša, un detaļās;
`` bailes, ka ar tevi manipulēs, 

lūgs palīdzību;
`` bailes inficēties ar kādu 

slimību;
`` bailes pārkāpt „personiskās 

telpas” robežas;
`` bailes no fiziskas traumas;
`` bailes no tā, ka pašam/ai nav 

invaliditātes;
`` bailes no slimības kompli-

kācijām un savas nespējas 
redzēt slimības lēkmi;
`` bailes no ārējām atšķirībām.

Cilvēka ar invaliditāti 
bailes:
`` neziņa, kā uzvesties dažādās 

situācijās;
`` bailes apmaldīties nepazīs-

tamā vidē;
`` bailes, ka uztvers kā nepilnī-

gu un žēlos;
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`` pats/i sev saku, ka sabiedrība 
mani žēlo un tāpēc uzvedos 
nepārliecinoši;
`` bailes, ka komunicēšu tikai ar 

asistentu;
`` bailes, ka ziedos kaut ko;
`` bailes, ka nav kam lūgt palī-

dzību un ka pats/pati nevarē-
šu palūgt palīdzību;
`` bailes būt par invalīdu citu 

cilvēku acīs;
`` bailes, ka redz invaliditāti, 

nevis personību;
`` bailes no pastiprinātas 

uzmanības;
`` bailes izskatīties muļķīgi vai 

izdarīt kaut ko muļķīgu;
`` bailes no savstarpēja 

nesa skaņotības;
`` bailes bieži griezties pēc 

palīdzības;
`` bailes no fizisko trūkumu ra-

dītiem ierobežojumiem;

`` bailes no aizbildnieciskas 
attieksmes;
`` šaurs cilvēku loks, kam gribē-

tos uzticēt svarīgās domas un 
personiskās mantas;
`` fiziskās vajadzības;
`` tehniskais progress.

Svarīgi paturēt prātā, kad 
strādā ar jauktajām grupām:

Ja ir plānots, ka tavā projek-
ta grupā būs jaunieši ar invali-
ditāti un bez, ir svarīgi projekta 
programmā iekļaut aktivitātes, 
kas mazinās bailes saziņā starp 
dalībniekiem. Tas noteikti pa-
līdzēs izveidot draudzīgu un 
radošu atmosfēru, kā arī lau-
zīs stereotipus, kā arī noteikti 
palīdzēs grupu intensīvāk un 
veiksmīgāk iekļaut program-
mā un veicināt visu dalībnieku 
līdzdalību.

Pārbaudi, vai viesnīca ir pie-
lāgota gan darbam, gan dzīvo-
šanai, gan citām aktivitātēm, kas 
ieplānotas projektā, gan – vai ir 
iespēja patstāvīgi iziet ārā un at-
griezties telpās.

Pārliecinies, vai tev ir atbalsta 
personāls, kas vienmēr gatavs 
palīdzēt uz vietas un iesaisti gru-
pu atbalsta sniegšanai grupas 
iekšienē. Padomā, varbūt ir vērts 
piesaistīt asistentu uz vietas, 
kurš vienmēr būs klāt un palī-
dzēs dalībniekiem pārvietoties 
vai pieturēs, ja ir kustību traucē-
jumi, vai palīdzēs ar tekstiem, ja 
projektā ir dalībnieki ar redzes 
traucējumiem. 

Ja nezini vai neesi pārlie-
cināts par kādu jautājumu vai 
risinājumu, uzdod jautājumus 
kolēģiem, dalībniekiem un cil-
vēkiem apkārt. Vienmēr atradī-
si kādu cilvēku, kas būtu gatavs 
tev palīdzēt. Vienmēr jautā 
dalībniekiem. Neviens nezina 
labāk, kas viņam/viņai der, kā 
katrs pats... 

“ Vienmēr atradīsi kādu cilvēku, kas būtu gatavs 
tev palīdzēt. Vienmēr jautā dalībniekiem. Neviens 
nezina labāk, kas viņam/viņai der, kā katrs pats... 
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Ieguvumi un rezultāti, 
ko dalībnieki sasnieguši 
projektā:
`` izpratne par iekļaujošās pieejas 

pamatprincipiem un dažādiem 
invaliditātes modeļiem;
`` citādāks redzējums par vides 

pieejamību un līdzdalību;
`` pieredze apmācību kursa vei-

došanā pēc neformālās izglī-
tības principiem;
`` zināšanas par resursiem un 

rīkiem, ko tālāk izmantot savā 
darbā un attīstīt organizāciju 
darbību;
`` jaunas projektu idejas; 
`` attīstītas klausīšanas pras-

mes – iemācījāmies gan klau-
sīties, gan sadzirdēt citus;
`` paplašināts redzesloks dalīb-

nieku kultūras un tradīciju 
jomā, attīstīta starpkultūru 
kompetence;
`` attīstītas radošas domāšanas 

spējas un spēja izrādīt iniciatīvu 
un realizēt savas idejas dzīvē;

`` mazāk stereotipu un kom-
pleksu, brīvāka un citādāka 
domāšana;
`` spējas patstāvīgi organizēt 

un plānot savu darbu, vadīt 
neformālās izglītības darbnī-
cas un uzņemties atbildību 
par sevi, citiem, procesu un 
rezultātiem. 

Atsauksmes? 
No projekta un dalībnieku 

atziņu dienasgrāmatas mūsu 
projekta blogā: http://activenfe.
blogspot.com/

„…Pirms brauciena bija bai-
les un bažas. Pirmkārt, nekad 
nebiju piedalījusies jaukto gru-
pu projektos, tāpēc nezināju, 
kā uzvesties ar vienu vai otru 

cilvēku. Otrkārt, bažījos, vai 
spēsim atrast kopīgu valodu 
ar dalībniekiem no Ukrainas, 
ņemot vērā mūsdienu situāciju 
šajā valstī. Esmu ļoti priecīga, 
ka bažas pazuda laika gaitā, ju-
tos ļoti droši….” Olga, Krievijas 
Federācija.

Ja vēlies vairāk stāstu un pie-
redzes par projektu, droši nāc 
mūsu blogā un iepazīsties ar pro-
jekta gaitu tā dienasgrāmatā šeit: 
http://activenfe.blogspot.com/

Noslēgumā gribētos aicināt 
tevi realizēt savus projektus, kā 
arī pateikties visiem partneriem, 
dalībniekiem, kolēģiem un ci-
tiem atbalstītājiem. Jo īpaši pa-
teicamies programmai „Eras-
mus+” un JSPA, Rīgas Domes 
IKSD, Rīgas jauniešu centram 
„Kaņieris”, Labklājības ministri-
jai, Invalīdu un viņu draugu ap-
vienībai „Apeirons”, viesnīcai, 
pārvadātājiem, kolēģiem, dalīb-
niekiem un draugiem par snieg-
to atbalstu. Projekts notika patei-
coties arī jums! 

“ Bažījos, vai spēsim 
atrast kopīgu valodu ar 

dalībniekiem no Ukrainas, 
ņemot vērā mūsdienu 

situāciju šajā valstī. 
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izdomāti pavisam jauni. Tēmas – 
no džungļiem līdz pat superva-
roņiem. Aktivitātēs arī neviens 
nesēdēja malā.

Galvenās stāstos iekļautās 
morāles:
1) Supervaronis var būt arī bez 

īpašām spējām, pietiek ar 
spēcīgu gribasspēku un pa-
tiesu labsirdību.

2) Viss, kas tev ir vajadzīgs, tev 
jau ir.

3) Melot ir slikti.
4) Tu patiksi cilvēkiem, kāds tu 

esi, nevajag sevi ierobežot 
standartos.
Bija prieks redzēt jaunie-

šus ne tikai no dažādām ģeo-
grāfiskām vietām, bet arī no 
atšķirīgiem sociāliem slāņiem. 
Sadraudzējamies, laužot barje-
ras. Neapšaubāmi, ka apmaiņas 
projekti un neformālā izglītība 
palīdz jaunietim kļūt drošākam 
par sevi un savām spējām.Stāstu stāstīšana – nekas 

jau grūts tur nav, vai ne? Nē, tā 
ir māksla, ko mācījāmies nedē-
ļas garumā, lai projekta beigās 
apciemotu Rumānijas bāreņu 
namu un pavadītu dienu rotaļās, 
un, protams, stāstu stāstīšanā. 

Viss jau sākas ar iedvesmu, 
tāpēc pirms paša projekta katrai 
grupai bija uzdevums sagatavot 
savas valsts nacionālu stāstu un 
aktivitāti, ko prezentēt pārējiem 
dalībniekiem. Pēc vairākām sa-
liedēšanās spēlēm un nacionā-
lajiem vakariem tika izveidotas 
vairākas grupiņas, katrā pa vie-

nam valsts pārstāvim, un īstais 
darbs varēja sākties!

Lieliskā komanda no „Babel 
Education” (projekta koordinē-
jošā organizācija Rumānijā) deva 
pašu pamatu, no kā atsperties. 

Ievada aktivitāte -> Stāsts 
+ aktivitāte -> kopīgā 
nobeiguma aktivitāte.

Jau pašā sākumā saskārā-
mies ar vairākām problēmām: 
ko stāstīt, kādu vēstījumu nodot 
un, protams, kādā valodā to pa-
sniegt? Taču jaunieši ir apķērīgi 
un viss tika radoši atrisināts. Tika 
adaptēti jau gatavi stāsti, kā arī 

PAULA ŪDRI A
Jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

26. jūnijā pieci jaunieši no Latvijas – Paula, Austra, Anas-
tasija, Lauris un Mārtiņš – devās jauniešu apmaiņas 
projektā uz Rumāniju, lai gūtu jaunus iespaidus par citām 
kultūrām un pieredzi stāstu stāstīšanā. Projekts apvienoja 
jauniešus no Latvijas, Čehijas, Bulgārijas, Portugāles un 
pašas Rumānijas.

„Storytelling in Action”. Kā ar stāstiem 
mēs ietekmējam citus un sevi

“ Melot ir slikti. Tu patiksi cilvēkiem, kāds tu 
esi, nevajag sevi ierobežot standartos.
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Projekta dalībnieku 
atziņas un vērtējumi: 

Liels paldies jāsaka „Eras-
mus+” un organizācijām kā 
„Klubs „Māja”””, kas dod iespēju 
jauniešiem redzēt pasauli maz-
liet citādāk, kā arī atklāt sevī jau-
nas prasmes. (Paula)

Es ieguvu jaunu pieredzi, 
jaunus draugus, un jaunas me-
todes, kā izstāstīt stāstu, lai 
klausītājam būtu interesantāk to 
uztvert! (Anastasija)

Mani izbrīna tas, ka ar cilvē-
kiem no citas pasaules malas 
man piedzīvotās nedēļas laikā 
ir daudz vairāk kopīga, nekā ar 
daudziem klases biedriem, ku-
rus pazīstu 10 gadus. (Lauris)

Šis projekts bija lielisks pie-
dzīvojums nedēļas garumā, kur 
ieguvu jaunus draugus no dažā-
dām valstīm, ar kuriem, cerams, 
turpināšu kontaktēties arī pēc 
pāris gadiem. Sapratu, ar ko vē-
los saistīt savu nākotni, iepazinu 
vairāku valstu kultūru, cik nu tas 
ir iespējams nedēļas laikā un, 
līdz ar to arī vēlēšanos uzzināt 
vairāk par šīm valstīm, kā arī tur 
nokļūt, uzlaboju komunikācijas 
spējas citā valodā un redzēju, kā 
dzīvo cilvēki citur. (Austra)

Intereses gan vieno cilvēkus, 
gan šķir vienu no otra. (Mārtiņš) 

Fakti
`` Jauniešu apmaiņas projekti ir ES programmas „Erasmus+: Jau-

natne darbībā” pirmās pamatdarbības projekti, kuru mērķis – 
jauniešiem veidot starptautisku pieredzi. 
`` Lai īstenotu Jauniešu apmaiņas projektus, jāuzraksta projekta 

pieteikums. 
`` Pēdējais projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015. gadā 

ir 1. oktobris. 2016. gadā „Erasmus+:  Jaunatne darbībā” 
projektus varēs iesniegt trīs reizes: 2. februārī, 26. aprīlī un 
4. oktobrī. 
`` Projekti iesniedzami tiešsaistē. Plašāka informācija www.jau-

natne.gov.lv/erasmus/jauniesuapmainasprojekti
`` Ar jau apstiprinātajiem projektiem, kuriem meklē projektu da-

lībniekus, var iepazīties http://lastminute.eurodesk.eu/
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2015. gadā no 21. līdz 29. jū-
lijam Portugālē, nelielā pilsētiņā 
Soure, kas atrodas tieši pa vidu 
starp Lisabonu un Porto, seši 
Latvijas jaunieši, pārstāvot Lat-
vijas nevalstisko organizāciju  – 
biedrību „DONUM ANIMUS”, 
piedalījās starptautiskā jauniešu 
apmaiņas projektā „Youth Out-
door II”. 

Tajā piedalījās jauniešu līderi 
un aktīvie jaunieši, kas ikdienā 
nodarbojas ar jautājumiem par 
veselīga dzīvesveida izpratni, fi-
zisko aktivitāšu daudzveidību un 
aktīvu atpūtu dabā. 

Projektā kopā piedalījās 
24  dalībnieki no Maķedonijas, 
Itālijas, Portugāles un Latvijas. 

„Erasmus+: Jaunatne dar-

bībā” projektu īstenoja Soures 
pilsētiņas nevalstiskā organizā-
cija „Associação de Defesa do 
Património Cultural e Natural de 
Soure”, kas jau daudzus gadus 
reģionālā mērogā organizē da-
žāda veida aktivitātes dabā, sek-
mējot vietējo iedzīvotāju interesi 
par sporta un kvalitatīva uztura 
nozīmi katra cilvēka dzīvē un 
labas pašsajūtas nodrošināšanā. 

Jauniešu apmaiņas laikā da-
lībniekiem, izmantojot dažādas 
neformālās izglītības metodes, 
bija iespēja papildināt savas teo-
rētiskās un praktiskās zināšanas, 
kā arī uzlabot svešvalodu zināša-
nas, sadarbības prasmes, strādāt 
individuāli un grupās, izmantot 
dažādus informāciju resursus, 

un domāt ārpus ierastajiem rām-
jiem, dalīties pieredzē un iegūt 
jaunas teorētiskas un praktiskas 
zināšanas un prasmes par vese-
līgu uzturu, aktīva dzīvesveida 
nozīmi ne tikai jaunībā, bet jeb-
kurā vecumā. Projekta laikā jau-
niešiem tika dota iespēja pašiem 
pārbaudīt savu fizisko sagata-
votību, piemēram, profesionāla 
instruktora uzraudzībā braukt ar 
kanoe laivu pa Portugāles terito-
rijā garāko upi, izmēģināt savu 
izturību, kāpjot klintīs, un spēlēt 
futbolu komandā ar dalībniekiem 
no četrām dažādām valstīm. 

Projekts „Youth Outdoor II” 
bija īpašs ar to, ka katru dienu 
jaunieši pavadīja aktīvā kustībā 
un visi projekta laikā realizētie 
uzdevumi norisinājās dažādās 
vietās: vietējā jauniešu centrā, 
pilsētiņas ielās, sporta laukumā, 
uz upes, Coimbras universitātes 
teritorijā, tā vēl labāk iepazīstot 
vietējo kultūru un cilvēkus, kā 
arī uzlabojot savas komunikāciju 
prasmes, svešvalodu zināšanas, 
prasmes strādāt individuāli un 
grupās.

Lielākajai daļai dalībnieku 
šis bija pirmais startptautiskais 
projekts, kurā viņi jebkad pieda-
lījušies, tāpēc jo īpaši projekta 
organizatori visas aktivitātes bija 
izvēlējušies un saplānojuši tā, lai 
jaunieši maksimāli varētu iegūt 
pozitīvu pieredzi, apgūt jaunas 
noderīgas prasmes un zināša-
nas, kā arī parādīt ne vien savas 
fiziskās, bet arī radošās dotības. 

SINTIJA BERNAVA
Nevalstiskās organizācijas – biedrības „DONUM ANIMUS” valdes priekšsēdētāja

Brauciens ar kanoe laivām, putnu gredzenošana, sarunas 
ar ornitologiem… Šīs un vēl citas aktivitātes Latvijas jau-
niešiem, piedaloties „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ap-
maiņas projektā „Youth Outdoor II”, palīdzēja paplašināt 
savas zināšanas par aktīvās atpūtas veidiem un veselīga 
dzīvesveida nozīmi.

Kādi ir veselīga dzīvesveida 
paradumi Portugālē?
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Praktisko uzdevumu laikā 
dalībniekiem bija iespēja pārlie-
cināties, cik atšķirīgi ir pārstāvēto 
valstu iedzīvotāju ieradumi, jo 
īpaši jautājumos, kas saistīti ar 
aktīvu dzīvesveidu un veselīgu 
uzturu. 

Neaizmirstamu iespaidu uz 
dalībniekiem atstāja praktiskie 
uzdevumi: brauciens ar kanoe 
laivām, apmeklējot senāko Por-
tugāles universitāti Koimbras 
pilsētā, kā arī piedaloties putnu 
gredzenošanas procesā, un uzdo-
dot jautājumus ornitologiem par 
migrējošo putnu ieradumiem, kā 
arī apkārtējās vides piemērotību 
putniem, kas ik gadu veic lielus 
attālumus, lidojot no Eiropas zie-
meļiem uz Āfrikas dienvidiem. 
Tā bija arī lieliska iespēja uzdot 
speciālistiem sev interesējošos 
jautājumus ne vien par apkārtē-
jās vides saglabāšanas nozīmi, 
bet arī par putnu ikdienas ieradu-
miem un sagatavošanās procesu 
tālajiem pārlidojumiem.

Apmaiņas projekta laikā jau-
niešiem bija lieliska iespēja dalīties 

savā pieredzē par jautājumiem, 
kas saistīti ar veselīgu dzīvesvei-
du un savu pārstāvēto valstu ie-
dzīvotāju ikdienas ieradumiem, 

tai skaitā uzturu, kā arī, protams, 
nodibināt jaunus kontaktus ko-
pīgu tālāku projektu realizācijai, 
veicinot pieredzes un zināšanu 
apmaiņu dažādu valstu jauniešu 
starpā. 

Visi projekta dalībnieki atzina, 
ka dalība starptautiskajā projektā 
bijusi lieliska iespēja uzlabot sa-
vas zināšanas par veselīga uztura 
un fizisko aktivitāšu nozīmi jebku-
rā vecumā, ne tikai jaunībā. Dalī-
ba projektā bija neaizmirstama 
un paplašināja re dzes loku, uzla-
boja personīgās prasmes, kā arī 
sniedza iespēju nodibināt jaunus 
kontaktus un lielākajai daļai pro-
jekta dalībnieku iegūt pirmo 
starptautisku pieredzi, kas noteik-
ti noderēs, organizējot dažādas 
aktivitātes, sekmējot veselīgu 
dzīvesveidu savu valstu jauniešu 
vidū.  J
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“ Projekta laikā jauniešiem tika dota iespēja pašiem 
pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, piemēram, 

profesionāla instruktora uzraudzībā braukt ar 
kanoe laivu pa Portugāles teritorijā garāko upi. 




