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Aktualitātes darbā 
ar jaunatni 

Jaunatnes politikas jomā Latvijā ir izdarīts 
daudz, bet vienmēr var darbu pilnveidot 
un ieviest inovācijas, kas lieliski strādā 
citās valstīs. Maijā Latvijā JSPA organizēja 
starptautisku konferenci, kas pulcēja 
jaunatnes lietu speciālistus no visas 
Latvijas. Tajā savā pieredzē dalījās nozares 
eksperti no Igaunijas, Lietuvas, Beļģijas un 
Latvijas, kas stāstīja par jaunatnes jomas 
izaicinājumiem un attīstību savās valstīs, 
kā arī aicināja domāt par iespējām un 
attīstības posmiem Latvijas jaunatnes jomas 
jautājumos. Viena no inovācijām, kas pašlaik 
tiek ieviesta Latvijā, ir mobilais darbs ar 
jaunatni. Tas ļauj iesaistīt jauniešus dažādās 
aktivitātēs un sniegt viņiem atbalstu arī 
attālos reģionos. Ir gandarījums redzēt, ka 
darbā ar jaunatni pašvaldībās tiek iekļautas 
arī starptautisko projektu iespējas, kuras 
piedāvā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”!

Šogad esam sagaidījuši Ministru Kabineta 
noteikumu grozījumus, kas nosaka JSPA 
projekta „PROTI un DARI” īstenošanu līdz 
2020.gadam. Mēs zinām, cik pašvaldībām 
šis projekts mēdz būt nozīmīgs un cik 
dažādas ir situācijas, kad projekts ir spējis 
kādam jaunietim palīdzēt. Arī šajā numurā 
iekļauts kāds no projekta pieredzes 
stāstiem. 

Sagaidot Eiropas Savienības jauno 
iniciatīvu – Eiropas Solidaritātes korpusu, 
īpašu uzmanību sabiedrībā vēlamies vērst 

solidaritātes un vienlīdzības jautājumam. 
Tā ietvaros ir patiess prieks redzēt labus 
piemērus, kas mūs spēj iedvesmot, kur tiek 
īstenota sociālā iekļaušana – šajā numurā 
Vairaru pamatskolas pieredzes stāsts par 
projektu realizāciju un ieguvumiem.  

Šo gadu esam turpinājuši ar reģionāliem 
„Iedvesmas personu” pasākumiem dažādos 
Latvijas novados, kur jauniešiem ir iespēja 
tikties ar vienaudžiem, kas iedvesmo 
rast un attīstīt savu unikālo, aizraujošo 
nodarbi, ko īstenot ikvienā pašvaldībā. Lai 
šis žurnāla „Jaunatne” numurs iedvesmo 
ikkatru no mums neapstāties pie sasniegtā, 
bet tiekties ieviest arvien jaunas inovācijas 
un sasniegt arvien jaunus rezultātus! 

Uz sadarbošanos arī turpmāk,
 
Daina Sproģe, JSPA direktore
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Žurnāls tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
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Piesakies Projektu naktij 2018!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jau ce-
turto gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras festivālu 
“Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu 
idejas realitātē! Festivāla laikā atbalstīsim organizāciju pār-
stāvjus programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu 
sagatavošanā. “Projektu nakts 2018” laikā būs iespējas iepa-
zīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” - Jauniešu apmaiņas, Brīv-
prātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu 
būtību un, protams, strādāt pie sava projekta pieteikuma.

Šogad pirmo reizi “Projektu nakts” ietvaros notiks arī 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgo tikšanās. Tās 
ietvaros brīvprātīgie, kuri Latvijā atgriezušies pēdējā gada 
laikā, apmainīsies ar pieredzi, diskutēs par turpmākajiem 
soļiem, kā arī tiksies ar pārējiem “Projektu nakts” dalībniekiem, 
lai iedvesmotu tos ar saviem stāstiem un pieredzi.

“Projektu nakts 2018” notiks 2018. gada 18. - 19. augustā, vie-
su namā “Puduri” (http://www.kegumapuduri.lv/kontakti/).

Pieteikšanās līdz 30. jūlijam: https://ej.uz/Projektunakts2018

“Eurodesk” Latvijas reģionos
Iepeld Eiropas ūdeņos Alūksnē
Alūksnē 15. maijā uz kuģīša “Marienburga” Alūksnes ezera 
vidū notika informatīvais seminārs “Iepeldi Eiropas ūdeņos. 
Brīvprātīgais darbs.” Pasākuma mērķis bija informēt par 
“Eurodesk”, “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpusu”, 
liekot uzsvaru uz brīvprātīgā darba iespējām, kā arī pietei-
kumu iesniegšanu.

Pasākumā piedalījās 20 Alūksnes un Apes novada jaunieši, 
neformālā veidā pilnveidojot zināšanas par programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eiropas Jaunatnes portālu 
un “Eurodesk”. Jauniešiem bija iespēja dzirdēt un uzdot 
jautājumus par brīvprātīgā darba pieredzi, izaicinājumiem un 
ieguvumiem.

“Iespēju laboratorija” Brocēnos
No 2018. gada 3. līdz 4. maijam Brocēnu novada jauniešu 
centrā “KOPĀ” norisinājās Saldus jauniešu domes “Es un mēs” 
organizēts  informatīvs - sadraudzības pasākums “Iespēju 
laboratorija”. Pasākumā piedalījās jaunieši un jaunatnes 
darbinieki no Brocēnu, Saldus un Kuldīgas novadiem un 
viņiem bija iespēja uzzināt par jauniešu iespējām Latvijā, 
Eiropā, bija iespēja diskutēt  par to  - kā jaunietim kļūt 
atbildīgākam un iesaistīties pilsoniski svarīgos procesos.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja arī piedalīties 
Baltā galdauta svētkos pie Brocēnu kultūras centra, 
popularizēt “Eurodesk” un programmu “Erasmus+”, stādīt 
puķes un gardi paēst. “Eurodesk” un programma “Erasmus+” 
ir ideāls veids, kā jaunietim saprast un atrast virzienu dzīvē, 
iepazīties un kļūt aktīvam sabiedrības loceklim.

“Pierīgas partnerība”
papildina zināšanas Itālijā
Biedrība “Pierīgas partnerība” ir “Eurodesk” informatīvais 
punkts Latvijā. Maija sākumā biedrības pārstāve Alīna Luk-
janceva piedalījās “Eurodesk” rīkotajās apmācībās Itālijā, lai 
piecu dienu laikā radītu “Erasmus+” jaunatnes jomas projek-
tu, kuru iesniegt nākamajā projektu kārtā. Lai sagatavotu pro-
jektu, mācību dalībnieki vispirms mācījās, kā kompakti iekļaut 
projekta ideju tikai 10 rindās.  Projekta idejai ir jāpaskaidro – 
kādu problēmu projekts risinās, kāds ir projekta mērķis, mēr-
ķgrupa un rezultāts. Jebkuram, izlasot projekta ideju, būtu 
jāiegūst priekšstats par to, kas projektā tiks darīts un kāpēc ir 
svarīgi šo projektu īstenot. 



3

„Darba ar jaunatni kvalitātes attīstība” 
(2008.–2013. gads), kuras ietvaros kva-
litāte pirmo reizi bija iekļauta kā svarīgs 
nacionālā līmenī sasniedzams mērķis. 
Pie galvenajiem kvalitātes kritērijiem, 
pēc kuriem mērīt darba ar jaunatni re-
zultātus, ir minams divu indikatoru pro-
centuālais samazinājums: priekšlaicīgi 
skolu pametušo jauniešu samazinājums 
un jaunatnes bezdarba koeficienta sa-
mazinājums.  

Igaunijā darbojas jaunatnes lietu spe-
ciālistu asociācija, kas dokumentā „Jau-
niešu centru labas prakses ceļvedis” ir 
izstrādājusi kvalitātes standartus jaunie-
šu centriem. Jaunatnes darbiniekiem 
Igaunijā ir trīs līmeņu amata standarti. 
Kvalitātes novērtēšanu veic gan paši 
jaunatnes darbinieki, veicot pašnovēr-
tējumu, gan ārējie vērtētāji. Rezultāts 
tiek iegūts, summējot abu grupu vēr-
tējumus. Vērtējuma būtisks aspekts ir 

vērtētāju sniegtie ierosinājumi iespēja-
miem uzlabojumiem. Ir prieks, ka paš-
valdību skaits, kas piedalījušās vērtēša-
nā, ir ar augošu tendenci.”

Kā Lietuvā ieviesa un pašlaik
īsteno mobilo darbu ar jaunatni?

Stāsta Lietuvas Politikas pētījumu un 
analīzes institūta  (PPAI) pētnieks Neri-
jus  Miginis: „Darbs ar jaunatni Lietuvā 
no 2000. gada ir izgājis cauri vairākām 
attīstības fāzēm. Sākotnēji galvenais 
jautājums bija, kā iesaistīt jauniešus. 
Šajā laikā tika sniegts nozīmīgs valsts 
atbalsts jaunu nevalstisko organizāci-
ju  (NVO) tapšanā. 2004./2005.  gadā 
PPAI veiktais socioloģiskais pētījums 
pierādīja, ka, lai arī NVO attīstībā bija 
ieguldīti nozīmīgi līdzekļi, tomēr NVO 
spēja piesaistīt vien mazu jauniešu daļu 
(10–15% no visiem), līdz ar to kļuva ak-
tuāls jautājums  – kā iesaistīt pārējos 
jauniešus, kuri neiesaistās NVO  darbī-
bā? Tā rezultātā 2006.  gadā ar valsts 
atbalstu tika aizsākts projekts Lietuvā, 
valsts līmenī veidojot atklātus jauniešu 
centrus. Ar valsts atbalstu tika izstrādā-
tas metodes un nodarbības jauniešu 
programmu uzsākšanai šajos centros.

Šobrīd visā Lietuvas teritorijā ir 37  jau-
niešu centri ( jauniešu centram ir vismaz 
viens darbinieks, kas strādā institūcijā 
un regulāri darbojas vietējā mēroga 
sabiedrībā) un 136 mazāki – jaunatnes 
darbam iespējami infrastruktūras punkti 

Šajā konferencē pašvaldību pārstāv-
jiem bija iespēja iepazīt citu valstu pie-
redzes stāstus, iespējas un izaicināju-
mus darbā ar jaunatni, kas var palīdzēt 
plānot un realizēt jaunatnes politiku 
savā pašvaldībā.

Konferencē ar savu pieredzi dalījās 
Igaunijas pārstāvis Marti Taru, kurš stās-
tīja par Igaunijas praksi kvalitātes uzrau-
dzības sistēmas izveidē darba ar jaunat-
ni pašvaldībās nodrošināšanai. Lietuvas 
pārstāvis Nerijus  Miginis stāstīja par 
Lietuvas praksi darbam ar jaunatni lau-
ku reģionos. Tomass Devos no Beļģijas 
dalījās Beļģijas pieredzē un ieskicēja 
darbu ar jaunatni mikrorajonos. Latvijas 
pārstāvis  – Andris  Grafs informēja par 
kompetencēm, kuras nepieciešamas 
darbā ar jaunatni, īpašu uzmanību pie-
vēršot lobija un uzņēmīguma kompe-
tencēm.

Pieredzes apmaiņa
Kā Igaunijā tika ieviesta
kvalitātes uzraudzības sistēma?
 
Stāsta Marti  Taru: „Igaunijā darbam ar 
jaunatni ir izstrādāti vairāki nacionāla 
līmeņa stratēģiskie dokumenti. Tie de-
finē atšķirību un nošķir darbu ar jaunatni 
un formālo izglītību, strukturē darba ar 
jaunatni procesus. Igaunijas kvalitātes 
pārvaldības sistēma tika izstrādāta, 
balstoties uz nacionālo programmu 

Līga Mūrniece,
JSPA

Lietuvā – valsts atbalsts, Igaunijā – kvalitātes kontrole,
Beļģijā –narkotiku perēkļa likvidēšana. Latvija – mācās…

Jau otro gadu Jaunatnes starptautisko projektu JSPA organizēja starptautisku 
konferenci pašvaldību speciālistiem darbā ar jaunatni. Šī gada tēma – „Nākamais 

solis darbā ar jaunatni”. Lai stiprinātu darbu ar jaunatni pašvaldībās un nodrošinātu 
dažādu valstu pieredzes apmaiņu, konferencē piedalījās starptautiski jaunatnes 

jomas eksperti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Beļģijas.
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(bibliotēkas, kultūras centri, skolas  u.
tml.), kuros ir jauniešu telpas. Uz tiem 
jaunieši var iet un iesaistīties rīkotajās 
aktivitātēs. Mēs redzam, ka viens centrs 
nevar aptvert visu pašvaldības teritoriju. 
Lietuvā ir 60 pašvaldības un, pat tad, ja 
būtu 60 jaunatnes centri, šis modelis tā-
pat nedarbotos. Tādēļ 2015. gadā (kad 
apritēja 10 gadi kopš valsts līmeņa jau-
natnes jomas finanšu atbalsta piešķirša-
nas) tika veikts pētījums, lai noskaidrotu, 
kāda veida prakse pastāv Lietuvā. 

Pētījuma rezultāts parādīja, ka ir 
jaunatnes darbs, tajā skaitā atvērtie 
jaunatnes centri, ir „Eurodesk” 
reģionālie koordinatori un informācijas 
punkti, kā arī jauniešu padomes. Bija 
vēl pāris interesantas prakses – lielajās 
pilsētās bija darbs ar ielu jauniešiem, 
kur jaunatnes lietu speciālisti devās 
ielās un tur strādāja ar jauniešiem; 
ziemeļaustrumos bija trīs vietas, kas 
īstenoja mobilo jaunatnes darbu  – 
jaunatnes lietu speciālisti apbraukāja 
apkārtnes ciemus, kas atrodas apkārt 
centrālajai pilsētai, un centās iesaistīt šo 
ciemu jauniešus un strādāja ar tiem. 

Pēc pētījuma tika izstrādātas rekomen-
dācijas, ka nākotnē jākoncentrējas uz 
visām šīm trim formām: darbs ar jau-
niešiem jauniešu centros, darbs ar ielu 
jauniešiem (speciālists dodas ielās un 
uzrunā jauniešus) un mobilais jaunatnes 
darbs.  

Pašvaldības šo ideju diezgan ātri at-
balstīja. Kāpēc? Jo šī ir lieliska iespēja 
no centra strādāt ar plašāku teritoriālu 
pārklājumu, nezaudējot saikni ar ma-
zām sabiedrības kopām. Tipiskā Lietu-
vas pašvaldībā (tādas ir aptuveni 50) ir 
lielāka pilsēta ar 20 000–30 000 iedzī-
votāju un tai apkārt, 15–35 km attālumā 
no centra, ir mazāk apdzīvotas vietas 
un ciemati. Šādi centra jaunatnes lietu 
speciālisti devās aptuveni 35 km rādiu-
sā un strādāja ar jauniešiem. Viena mo-
bila jaunatnes darba vienība nedēļas 
laikā veic braucienu uz 5 dažādām ap-
dzīvotām vietām, katru dienu citā vietā, 
un nodrošina ilgtermiņa darbību, katru 
nedēļu veicot darbu ar jaunatni, vidēji 
strādājot ar 7–20 jauniešu grupu. 

Šī gada 28.  aprīlī beidzās pieteikumu 
saņemšanas termiņš valsts atbalstītai 
programmai, kur tiks sniegts atbalsts 

tieši šāda ielas darba ar jauniešiem īs-
tenošanai un mobilajam darbam ar jau-
natni, lai atbalstītu darbu ar jauniešiem 
lokālā mērogā. Tas nav daudz, bet tas 
tāpat ir rīks un nacionālā līmenī sniegta 
palīdzība vietējai sabiedrībai.  

Mobilā darba ar jaunatni idejas pirmsā-
kumi radās citu jomu iedibinātā mobilā 
darbā, kas tiek realizēts ikdienā: skolas 
autobuss, bibliotēkas autobusi, asins-
donoru autobuss, cirks, auto veikali, 
mācītāji, kas kalpo vairākām draudzēm 
un vada dievkalpojums vairākās apdzī-
votās vietās. Šīs prakses ir tik daudzvei-
dīgas, ka lika mums uzdot jautājumu: ja 
baznīca spēj piedāvāt mobilu servisu, 
kādēļ gan to nespētu jaunatnes joma? 
Pētot tālāk, mēs pārliecinājāmies, ka 
arī citās ES valstīs – Vācijā, Luksembur-
gā, Īrijā, šāda prakse tiek realizēta. Šo 
stratēģiju var pielietot aptuveni  50 no 
60  pašvaldībām Lietuvā. Vai ir nepie-
ciešams jaunatnes centrs? Jā, jo ir vaja-
dzīgs pamats, izejas punkts, no kurienes 
darbs tiek koordinēts, saskaņots un uz 
kurieni jaunieši no visām citām vietām 
tiek virzīti uz kopējiem pasākumiem, 
kopēju socializēšanos. Mobils darbs ar 
jaunatni ir arī labs un salīdzinoši lēts pār-
baudes rīks tam, vai vietējai sabiedrībai 
un jauniešu kopienai ir nepieciešams 
darbs ar jaunatni. Šie projekti vienmēr 
ir jāizvērtē ilgtermiņā, jo vesels gads 
bieži vien ir nepieciešams tikai attiecību 
nodibināšanai, tāpēc rezultāti nav tik ātri 
sasniedzami.
 
Galvenais secinājums  – Mobilais jau-
natnes darbs nevar rasties no neku-
rienes. Lietuvā to iedzīvināja valsts 
atbalsts. Šobrīd, piemēram, īstenojot 
projektu darbam ielās ar jauniešiem, 
mobilajam jaunatnes darbam var iegūt 
no 3000 līdz 10  000  eiro ( jaunatnes 
centros – līdz 15 000) finansējumu, kuru 
līdz  100% var izmantot jaunatnes dar-
binieka atalgojumam, jo kvalificēts un 
profesionāls jaunatnes darbinieks šajā 
darba modelī ir pats nozīmīgākais. 

Pētījumu, ko regulāri veicam, dati parā-
da, ka metodoloģija strādā – jaunatnes 
kvalitātes standarti ir attīstīti, pašvaldībai 
tiek piedāvāts risinājums sasniegt plašu 
teritoriju ar minimāliem resursiem, un tā 
ir liela nepieciešamība, kas pastāv gan 
Lietuvā, gan citās valstīs, jo cilvēki dzīvo 
tur, kur viņi dzīvo.”  
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Tomass arī turpina: „Mēs strādājam ar 
jauniešiem, veidojot viņu piederību 
pilsētai, lai jaunieši justos sabiedrībai 
piederīgi un novērtēti, neņemot vērā 
apstākļus, kādos viņi ir auguši. Mācīša-
nās, pat ja tas nav formālā veidā, notiek 
ikdienā, savstarpējā sadarbībā, kur jau-
niešiem tiek gan sniegta palīdzība, gan 
meklēti viņu talanti un tālāk sniegti iero-
sinājumi, kā jaunietis ar savu talantu un 
prasmēm var kļūt par pastāvīgu sabied-
rības pārstāvi. Piemēram, ir talantīgs 
kapoera pratējs – viņam tiek skaidrota 
budžeta plānošana, mācīta pasākumu 
veidošana, projektu vadīšana, lai šo 
savu talantu varētu izveidot par patstā-
vīgu nodarbi. Tagad šis jaunietis ir uzsā-
cis savu NVO un kapoera skolu Briselē.
Pirms pieciem gadiem Briseles mērs 
nāca klajā ar piedāvājumu mainīt Molen-
bekas mikrorajonu, kas tagad ir parks, 
bet pirms tam bija pamesta, izdemolē-
ta, ar grafiti noklāta, izolēta vieta, kurā 
darbojās vietējie narkotiku tirgoņi (lielā 
mērā – nepilngadīgie, kas neapmeklēja 
skolu un ar šo nodarbi pelnīja naudu). 

Iecere bija mainīt šo vietu, ieviest tajā 
ko atvērtu un atklātu, kas kalpotu apkār-
tējai sabiedrībai. 

„Jes Brussels” piekrita doties ielās, ru-
nāt un izmainīt vidi, ja tiek dots gads 
laika. Organizācijas biedri gāja pie šī ra-
jona pārstāvjiem uz ielas un stāstīja, ka 
tiks veiktas pārmaiņas rajonā. Informēja, 
ka neiejauksies tajā, kas tur tiek darīts, 
bet paralēli uzsāks savu darbību, orga-
nizēs dažādus pasākumus, un aicināja 
katru, kas vēlās, nākt uz šiem pasāku-
miem. Gada laikā tas diezgan lielā mērā 
ietekmēja vidi, jo, lai arī mēs teicām, ka 
neiejauksimies vietējos procesos, katru 
reizi, kad bijām tur, narkotiku bizness 
apstājās. Dienu pēc dienas mums pie-
vienojās arvien jauni jaunieši no mikro-
rajona. 

Kā Beļģijā strādā ar ielu 
jauniešiem, kuriem ir dažādas 
atkarības?

Beļģijas pārstāvis no organizācijas 
„Jes  Brussels”, sociālā ielu darba gru-
pas koordinators Tomass Devos dalījās 
pieredzē par jaunatnes lietu projekta 
sasniegumiem, kas aizsākts pirms 5 ga-
diem, kā rezultātā Molenbekā (Molen-
beek), Briselē, izveidots neliels sabied-
risks parks un jauniešu centrs. Stāstot 
par savu pieredzi, T. Devos norādīja, ka 
organizācijas darbs notiek trīs pilsētas 
mikrorajonos, bet katras darba grupas 
darbs var krasi atšķirties. Lielākoties 
darbs notiek ar sociāli bīstamu un ne-
stabilu sabiedrības daļu, kur ir augsts 
skolu pametušo jauniešu skaits, jaunieši 
ar kriminālu pagātni, bieži vien imigranti, 
jaunieši ar atkarībām  – alkohols, nar-
kotikas, bērni un jaunieši, kuri nāk no 
izirušām ģimenēm. Šie ir jaunieši, kas 
nekad nepiederēs pie 10–15% jauniešu, 
kas paši aktīvi iesaistās NVO vai citās 
aktivitātēs; viņi ir jāuzrunā, jāgūst viņu 
uzticība un ilgā laika periodā jāiesaista 
aktivitātēs. „Tas prasa profesionalitāti un 
piepūli – doties ielās pie šādiem jaunie-
šiem un izveidot ar viņiem kontaktu,” 
norāda T. Devos.
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Domes sadarbības darbā ar jaunatni 
mērķis bija arī pārveidot pašu pilsētvi-
di. Pārveides realizācijai tika piesaistīti 
arhitekti, kas sniedza ierosinājumus par 
šī mikrorajona pārveidi. Lēmumu pie-
ņemšanā par vidi tika iesaistīti jaunieši. 
Lai arī dome vēlējās veidot basketbola 
laukumu, jaunieši no mikrorajona no-
balsoja, ka jābūt futbola laukumam, 
jo Beļģija ir futbola valsts. Jauniešiem 
tika organizētas ekskursijas pilsētvidē, 
aplūkojot dažāda veida futbola lauku-
mus un ļaujot vērtēt, cik atšķirīgi tie ir, 
un kādam ir jābūt Molenbekas lauku-
mam. Lai jauniešus vēl vairāk iesaistī-
tu pilsētvides procesos, organizācija 
izstrādāja vienkāršu lietotni, izsniedza 
jauniešiem viedtelefonus un aicināja ar 
šo lietotni fotografēt vietas, likt tām klāt 
krāsu filtrus un komentārus par to, kas 
tur varētu atrasties. Pēc tam šie apko-
potie dati tika prezentēti arhitektiem, 
piedāvājot jaunas idejas, redzējumu un 
perspektīvu teritorijas labiekārtošanai, 
ko viņi nebūtu guvuši, ja tikai ļautu bal-
sot par savu plānoto ideju realizācijas 
versijām. Jauniešu sniegtās idejas tika 
augstu novērtētas. 

Pēc vides labiekārtošanas organizāci-
jai tika piedāvāts tur atvērt arī jauniešu 
centru. Organizācija piekrita turpināt 
savu aizsākto darbu. Ilgtermiņā strā-
dājot mikrorajonā, caur vecākajiem 
brāļiem un māsām, kas sākotnēji tika 
uzrunāti, jaunatnes darbinieki pama-
zām nokļuva līdz jaunākajām atvasēm. 
Bieži vien vecākie jaunieši teica „esmu 
narkotiku dīleris, man nav izglītības un 
ir sodāmība, esmu norakstīts, bet palī-
dziet manam mazajam brālim/māsai”, 
uz ko jaunatnes darbinieki aicināja pa-
šiem būt tiem, kas palīdz – ar jaunatnes 

darbinieka atbalstu un padomu pašiem 
veidot mikrorajona jauniešiem aktuālus 
pasākumus u.tml. aktivitātes. Tā, soli pa 
solim, sākās darbs, un jaunieši arvien 
vairāk tika iesaistīti vietējo aktivitāšu 
radīšanā.  

Protams, ne vienmēr rezultāts ir iespē-
jams, ne vienmēr ir skaidrs, kā tas izvēr-
tīsies, bet ilgtermiņa darbs spēj to kaut 
nedaudz uzlabot. Viens stāsts ir par 
jaunieti, kuram pašam bija 19 gadi, kad 
viņš tika uzrunāts. Ar šī jaunieša starp-
niecību jaunatnes darbiniekam izdevās 
aizsniegt arī viņa vidējo un jaunāko 
brāli. Abi pēdējie šobrīd jau ir patstāvīgi 
cilvēki, kuriem ir darbs. Vecākais šobrīd 
atrodas cietumā. Jaunatnes darbinieks 
tāpat viņu turpina cietumā apmeklēt, 
stāsta par brāļu un citu jauniešu panā-
kumiem, interesējas par plāniem un, 
saņemot jaunieša pārdomas par tālāko 
iespējamo virzību, cenšas rast risināju-
mus, ko piedāvāt jaunietim pēc iznākša-
nas no ieslodzījuma vietas.

Kopumā organizācijā „Yes Brussels” 
darbojas 120 profesionāļi un 600 brīv-
prātīgie, kas no mērķa grupas jaunie-
šiem kļūst par kolēģiem un turpina 
palīdzēt citiem. Mēs esam kā tilts starp 
sabiedrību un jaunieša vēlmēm, mēs 
varam palīdzēt tās īstenot, ja jaunietis 
pats to vēlas. Ja izvēlas mācīties – va-
ram palīdzēt atgriezties formālajā izglī-
tībā, ja vēls – varam palīdzēt izārstēties 
no atkarības, tomēr jaunietim pašam ir 
jāvēlas to darīt.” 

“Viens mobils jaunatnes 
centrs izmaksā tikpat, cik 
viena persona cietumā 
vienu gadu. Viens eiro, kas 
ieguldīts darbā ar jaunat-
ni, ietaupa ap 1,20 eiro 
nākotnē (ekonomējot uz 
sociālajiem maksājumiem 
– sociālās mājas, sociālie 
pabalsti, bērnu aprūpe, 
narkotiku un alkohola at-
karību apkarošana u.tml.),”

Lietuvas Politikas pētījumu un analīzes 
institūta pētnieks Nerijus Miginis.
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Baiba Suseja,
JSPA

2018./2019. mācību gadā
Latvijā darbosies 21eTwinning vēstnieks
Katru gadu eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri ir gatavi dalīties 
savā eTwinning pieredzē, iedvesmot skolotājus savā mācību darbā izmantot projektu 
metodi un jēgpilni izmantot tehnoloģijas. Esam lepni, ka nākamajā mācību gadā 
eTwinning vēstnieku pulkā darbosies 21 pedagogs, pārstāvot dažādas pilsētas, 
novadus un dažāda veida izglītības iestādes!

Kas ir eTwinning vēstnieks?
eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning 
projektu īstenotājs un padomdevējs, kurš regulāri dalās 
savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinneriem. 
Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning  ideju un izplatīt 
eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses 
piemērus.

Ja vēlies uzsākt eTwinning projektu vai meklē padomu tehnoloģiju un projektu metodes ieviešanā, sazinies ar kādu no mūsu vēstniekiem!
Karte: http://etwinning.lv/18-19-macibu-gada-latvija-darbosies-21-etwinning-vestnieks/

Ko dara eTwinning vēstnieks?
• Atbilstoši pieredzei, vada nodarbības citiem eTwinneriem
• Organizē informatīvos pasākumus par eTwinning
• Sniedz konsultācijas, motivē uzsākt eTwinning projektus
• Popularizē eTwinning piedāvātās iespējas
• Dalās savā eTwinning pieredzē ar citiem pedagogiem
• Piedalās pasākumos eTwinning vēstniekiem Latvijā un Eiropā

Vārds, uzvārds Iestāde E-pasta adrese

Anna Beļska J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija bal_ana@inbox.lv

Edgars Bajaruns Siguldas pilsētas vidusskola bajaruns@gmail.com

Edīte Sarva „Iespējamā Misija” edite.sarva@iespejamamisija.lv

Ilze Šmate Pāles pamatskola ilze77ilze@gmail.com

Ilze Veidmane Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” iveidmane@gmail.com

Ināra Vimba Siguldas pilsētas vidusskola inaravimba@gmail.com

Inese Zvaigznone Dobeles 1. vidusskola inesezvaigznone@gmail.com

Ineta Lielkalne Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola ineta.lielkalne@gmail.com

Irina Solončuka Rīgas Teikas vidusskola irinasoloncuka@gmail.com

Iveta Milta Dundagas vidusskola iveta.milta@gmail.com

Ivita Saldava Kalnciema vidusskola ivita_s@hotmail.com

Kristīna Bernāne Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa” kristina2003@inbox.lv

Liene Dreimane Olaines 1. vidusskola liennedreimane@gmail.com

Liene Millere VISC projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) millereliene83@gmail.com

Līga Bajāre Bauskas sākumskola bajareliga@inbox.lv

Līga Kraukle Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs kraukle.liigak@gmail.com

Natālija Karpenko Daugavpils Saskaņas pamatskola natalijakarpenko@inbox.lv

Natalja Stupele Jūrmalas pilsētas mežmalas vidusskola n_bogopriimeca@inbox.lv

Oskars Kaulēns Ventspils Valsts 1. ģimnāzija oskars.kaulens@gmail.com

Tatjana Gvozdeva BJC „Rīgas Skolēnu pils” tanja.gvozdeva@gmail.com

Viktorija Bulavkina Vaiņodes vidusskola vikabula@inbox.lv



Vai uz pasākumiem sanākušajiem 
jauniešiem izdevās iedvesmoties un 
noticēt saviem pārdrošākajiem sapņiem 
tik ļoti, lai tos sāktu piepildīt?

Degumnieku Iniciatīvu centra idejas iniciatore Linda Kalniņa 
(15 gadi), piedaloties pasākumā atzina: „Uzskatu, ka šādi pa-
sākumi ir nepieciešami. Kad jaunietim pieaugušais stāsta par 
iespējām, to grūti attiecināt uz sevi, bet, kad jaunietis dalās 
savā pieredzē, ir iespēja to asociēt ar sevi. Arī man iepriekš 
jau ilgi bija doma par jauniešu centra nepieciešamību Mado-
nas novada Degumniekos, bet nebija pārliecības, ka varu to 
realizēt. Piedaloties šāda veida pasākumos, guvu pārliecību, 
ka arī es, ar līdzcilvēku, kā arī citu jauniešu aktīvu iesaistīša-
nos, varu savu ideju realizēt. Šobrīd mums Degumniekos jau 
aptuveni pusgadu ir aktīvs jauniešu centrs, kur ikdienā nāk 
un darbojas dažāda vecuma jaunieši – gan tie, kas ikdienā 
mācās Degumniekos, gan tie, kas mācību gaitas uzsākuši 
kādā citā vidusskolā, bet atgriežas Degumniekos un aktīvi 
līdzdarbojas”. 

Madonā jaunieši 
iedvesmojas rīcībai

„Role models” jeb 
„Iedvesmas personas” kampaņas 
laikā dažādās Latvijas pilsētās notiks 
pasākumi, kuros jaunieši tiksies 
ar citiem jauniešiem, lai viens otru 
iedvesmotu, smeltos idejas un enerģiju 
to īstenošanai. Pirmie pasākumi jau 
notikuši – Madonā, Aizkrauklē, 
Jēkabpilī un Ozolniekos.
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Madonas Multifunkcionālā jauniešu interešu centra  (MFJIC) 
„Kubs” jaunatnes darbiniece Indra Veipa atklāj: „Madonā jau 
šobrīd ir realizētas vairākas jauniešu iniciatīvas, piemēram, 
iekštelpu skeitparks, Madonas ielu vingrotāju kustība. Ja jau-
niešiem dod iespēju, viņi rada un realizē idejas, paši labie-
kārto piešķirtās telpas, nosaka un seko līdzi iekšējiem kārtī-
bas noteikumiem, lai īstenotu savu mērķi. Mums ir paveicies, 
ka pašvaldība izprot jaunatnes jomas nozīmību, un šobrīd arī 
tiek risināts galvenais Madonas izaicinājums – jaunatnes jo-
mas speciālista trūkums.”

Informācija par nākamo pasākumu 
norises vietu un laiku tiks publicēta JSPA 
tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv

9
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Atklāšanas pasākums notika 14. aprīlī 2018. gada jau-
niešu galvaspilsētā Madonā. Uz pasākumu sanākušos 
jauniešus ar savu stāstu iedvesmoja jaunietis Gatis 
Kondrāts, kura hobijs ir akrobātika un pasākumu vadī-
šana, ikdienā ir biedrības “Street Warriors” un uzņēmu-
ma SIA “Big Show” vadītājs. Viņam pašlaik ir 22 gadi, tik 
daudz kas jau izdarīts, bet tik daudz arī vēl priekšā…

Interesanti, ka pirmsākumi panākumu virknei meklējami 
arī kādā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektā. Tieši 
tad, kad Gatis sāka nodarboties ar ielu vingrošanu, vi-
ņam radās iespēja piedalīties Jauniešu apmaiņas projek-
tā Maķedonijā. Projekta tēma – teju likumsakarīgi – ielu 
vingrošana. 

Izstāsti, kā sākās tavs ceļš pretī savas biedrības 
dibināšanai?

Sākotnēji mums ar draugiem bija kopīgs hobijs – ielu vin-
grošana. Galvenokārt tie ir fiziskie vingrinājumi ar sava 
ķermeņa svaru, bet šis sporta veids, ja to tā var nosaukt, 
sevī ietver arī dažādus triku elementus. Jo vairāk šos tri-
kus apguvām, jo vairāk sapratām, ka vēlamies arī iedroši-
nāt citus līdzdarboties. Tā nonācām līdz biedrības “Street 
Warriors” dibināšanai, kurai šajā pavasarī – 28.martā 
bija jau ceturtā dzimšanas diena. Kā biedrība esam iz-
braukājuši daudz Latvijas skolu, rīkojuši ielu vingrošanas 
sacensības un vairākas nometnes, bet saprotot, ka vē-
lamies arī profesionāli savu karjeru saistīt ar šo aktivitāti, 
nonācām pie lēmuma paralēli biedrības darbam dibināt 
uzņēmumu SIA “Big Show”, kas jau profesionāli nodar-
bojas ar šova programmu veidošanu un ielu vingrošanas 
elementu pielietošanu šovos. Tagad esam savus priekš-
nesumus papildinājuši arī ar akrobātiku un dejām. 

Iedvesmo citus.
Iedvesmojies pats.

Kintija Bulava,
JSPA

Lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdarbošanos un Eiropas pilsoniskuma apziņu, Eiropas 
Komisija aicina visas dalībvalstis iesaistīties jauniešiem paredzētā akcijā “Role 
models” jeb “Iedvesmas personas.” Latvijā šo akciju koordinē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. Kampaņas laikā dažādās Latvijas pilsētās visa gada garumā 
notiks pasākumi ar jauniešiem, kuros jaunieši tiksies ar citiem jauniešiem, lai viens otru 
iedvesmotu, smeltos idejas un enerģiju to īstenošanai.
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Vienmēr esi bijis aktīvs jaunietis?

Jā, vienmēr cenšos iesaistīties intere-
santos projektos. Esmu vairākkārt veicis 
brīvprātīgo darbu dažādos pasākumu 
organizēšanas pasākumos, kā arī esmu 
bijis projektu koordinators vairākos paš-
valdības projektos, kurus esam realizē-
juši kopā ar savu biedrību. 

Kāda ir tava un tavas biedrības 
pieredze ar “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektiem? 

Noteikti vēlētos arī īstenot kādu “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektu, vai-
rāk gan tos saistot ar akrobātiku. Tā būtu 
lieliska iespēja dalīties starptautiskā 
pieredzē, gūt pieredzi no citiem starp-
tautiskiem partneriem. Bet mums jau 
tagad ir starptautiska projektu pieredze. 
Es pats esmu bijis vairākos “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas 
projektos. Kā biedrība citos jauniešu 
starptautiskajos projektos esam bijuši 
partneri, organizējuši jauniešu grupu, 
kas dodas uz projektu. 

Par kādām tēmām bija projekti?

Interesanti, ka pirmais “Erasmus+” 
jaunatnes jomas projekts, kurā 
piedalījos Maķedonijā, bija par ielu 
vingrošanu. Tieši tolaik nodarbojos ar 
ielu vingrošanu un dalība šajā projektā 
mani ļoti iedvesmoja. No dalībniekiem 
kādi 60 % vai 70 % arī bija ielu vingrotāji 
ar pieredzi. Ļoti daudz viens no otra 
mācījāmies. Bet ir bijuši arī citi projekti 
– par inovatīvu uzņēmējdarbību, par 
projektu vadību… Citreiz, uzzinot 
projekta nosaukumu, liekas, ka tā ir 
tēma, kura būs par sarežģītu, kurā 
neko nesaprotu, bet, kad aizbraucu uz 
projektu, viss izvēršas citādāk. Tādēļ 
aicinu arī citus jauniešus, nenobīties un 
izmantot iespējas kļūt par starptautisku 
projektu dalībniekiem. Tas iedrošina 
īstenot pašam savus sapņus. Dod 
enerģiju un ticību sev. 

Kā juties, kad JSPA tevi uzrunā-
ja kļūt par iedvesmas personu 
citiem jauniešiem?

Sajūta ir ļoti forša. Jūtos pamanīts. 
Novērtēts. Tas ir patīkams moments. 

Kas ir tava iedvesmas persona? 
No kā pats iedvesmojies?

Visvairāk iedvesmu gūstu no savas 
komandas, ar kuru kopā veidojam 
šovus. Gūstu iedvesmu arī no kopējiem 
panākumiem. Ja redzu, ka progresējam, 
notiek attīstība un ir rezultāti, tas ļoti 
iedvesmo. Tad gribas darīt vēl vairāk.

Kas ir tavi nākamie mērķi?

Tieši pašlaik biedrībai ir jaunu mērķu 
izvirzīšanas laiks. Noslēdzām piedalīša-
nos “ZZ čempionāta” skolu tūrē, bet ne-
kas vēl nav beidzies. Par godu Latvijas 
simtgadei esam sagatavojuši ļoti latvis-
ku un patriotisku šovu, ar kuru esam pa-
guvuši uzstāties jau Liepājā, bet gribētu 
to parādīt pēc iespējas plašākai publi-
kai. Vēlamies, lai  mūs kā šova koman-
du pazīst ne tikai Latvijā,  bet arī Eiropā. 
Tas ir mūsu sapnis, uz ko ejam. Tāpēc 
turpinām trenēties un mācīties jaunus 
trikus. Cenšamies iedvesmot citus un 
iedvesmojamies arī paši. Patiesībā – ja 
jaunietis pasaka, ka tu mani iedvesmo, 
šie labie vārdi iedvesmo arī pašu. Ir forši 
saņemt šādu atgriezenisko saiti. 

Ar ko nodarbojies paralēli
aktivitātēm biedrībā?

Mācību ceļi šajā dzīves brīdī man ir 
beigušies. Pašlaik profesionālāk nodar-
bojos ar šovu veidošanu kopā ar savu 
komandu. Esmu dibinājis arī uzņēmumu 
“Big Show”, lai ar saviem šoviem varam 
pelnīt. Esmu izveidojis arī mājaslapas 
platformu  www.bigshow.lv, kurā piedā-
vāju cilvēkiem visu, kas nepieciešams 
pasākumu organizēšanai – pasākumu 
vadīšanu, fotografēšanu, šovus, triku 
mācīšanu publikai. Pats esmu pasāku-
mu vadītājs. Esmu diezgan daudz vadī-
jis tieši bērnu ballītes. Noteikti sevi šajā 
jomā vēlos attīstīt. Šovasar plānoju vadīt 
arī pirmās kāzas. Arī kā biedrība orga-
nizējam dažādus jauniešu pasākumus. 

Darbojoties kopā ar jauniešiem, 
kā tu raksturotu – kāds ir
mūsdienu jaunietis Latvijā?

Mūsdienu jaunietis ir nedaudz kautrīgs. 
Bet viņš gaida, kad viņu uzrunās un 
iedrošinās. Kad tas izdodas, viņš pats 
ir pārsteigts, cik labi un daudz viņam 
izdodas sasniegt. 

Ko novēlētu jauniešiem Latvijā?

Jauniešiem es novēlētu vairāk uz-
drīkstēties, būt drosmīgiem un neatlai-
dīgiem, jo tas ir veids, kā sasniegt tieši 
to, ko vēlies tu.



Kur meklē iedvesmu Latvijas jaunieši?
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2018. gadā īsteno Eiropas Komisijas 
iniciatīvu “Role models” jeb iedvesmas persona. JSPA aptaujāja jauniešus, lai noskaidrotu, 
kādas personas Latvijas jauniešus iedvesmo. Lūk, dažas no tām:

12

Lauris Reiniks
(“Zināmā mērā pateicoties viņa mūzikai un personībai,
arī pats sāku ar to nodarboties.”)

Kaspars Blūms – Blūmanis jeb Kašers
(“No neveiksmīga skolēna kļuvis par veiksminieku mākslas 
jomā tikai tāpēc, ka izvirza mērķus.”)

Renārs Kaupers
(“Tik radošs un iedvesmojošs!”)

Raimonds Pauls
(“Man patīk viņa mūzika!”)

Vaira Vīķe – Freiberga
(“Pirmā Latvijas prezidente – sieviete”)

Grupa “Street Warriors”
(“Viņi dara to, kas viņiem patīk, un pelna ar to!

Pārstāv veselīgu dzīvesveidu un taisa satriecošus trikus.”)

Inese Ozola no Amoralle
(“Dizainere un uzņēmēja, kas iedvesmojusi spēcīgu latviešu 

modes zīmolu, kas izgājis arī starptautiskajā tirgū.”)

Kristaps Porziņģis
(“Iedvesmo viņa neatlaidība un mērķtiecīgums.”)
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2011.  gadā Vaivaru pamatskola pirmo 
reizi iesaistījās Eiropas Brīvprātīgā 
darba projektā. Pirmais projekts bija 
veiksmīgs  – gan Eiropas brīvprātīgie, 
gan paši skolas jaunieši un pedagogi 
no projekta laikā iegūtajām atziņām, 
pieredzes un zināšanām bija iedvesmoti. 
Tieši tādēļ skola labprāt turpināja īstenot 
Eiropas  Brīvprātīgā darba kustību. 
Tā rezultātā JSPA tika iesniegti un 
apstiprināti Brīvprātīgā darba projekti 
gan 2012., 2013., 2016., gan 2017. gadā. 
Pašlaik skolas kolektīvs gatavojas 
jaunajam mācību gadam un jau zina  – 
tā zināšanas būtiski papildinās četru 
Eiropas brīvprātīgo klātbūtne, aktivitātes 
un no Slovākijas, Bulgārijas, Turcijas un 
Vācijas līdzi paņemtā pieredze. Tieši 
no šīm valstīm 2018./2019.  mācību 
gadā Vaivaru pamatskolā ieradīsies 
brīvprātīgie. 

Uz sarunu par projektu īstenošanas 
pieredzi aicinājām Vaivaru pamatskolas 
direktori Inesi Kārkliņu.

Kā aizsākāt skolā īstenot starp-
tautiskos projektus, tostarp Eiro-
pas Brīvprātīgā darba projektus?

Bijām viena no pirmajām skolām Latvijā, 
kurā īstenojām decentralizētos projek-
tus. Aizsākums ir meklējams kādās ap-
mācībās 1997. gadā, kad uzzinājām par 
dažādu Eiropas projektu iespējām. Kad 
uzzinājām par Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras administrētajiem 
Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem, 
par tiem ļoti ieinteresējāmies. Mums 
patika projekta ideja, bet negribējām 
uzņemties administrēt milzīgās naudas 
summas. Šis projekts pieļauj, ka projektā 
ir gan koordinatori, gan uzņemošās vai 
nosūtošās organizācijas. Tā kļuvām par 
uzņemošo organizāciju, bet nevalstis-
kās organizācijas (sākotnēji „C moduls”, 
tagad „Spring”) koordinē projekta gaitu. 
Mums ir bijuši dažādi Eiropas Brīvprātī-
gā darba projekti – gan ilgtermiņa, gan 
īstermiņa. Pie mums ir braukuši gan jau-
nieši, kuriem pašiem ir kādi veselības 
traucējumi, gan tādi – kuriem to nav. Pa-
matuzdevums visos projektos visu laiku 
ir viens  – sociālā iekļaušana. Pirmajā 
projektā pie mums atbrauca divi jaunie-
ši, otrajā – četri, trešajā – seši. Zinām, ka 
nākamajā mācību gadā pie mums dar-
bosies četri brīvprātīgie.
 

Kā rit projekts, ja uz skolu kā 
brīvprātīgais atbrauc jaunietis ar 
īpašām vajadzībām?

Tas patiesībā ir interesants piedzīvo-
jums visām iesaistītajām pusēm. Sociālā 
iekļaušana ir mūsu ikdiena, jo diendienā 
skolā īstenojam sociālo iekļaušanu. Ko-
pumā Vaivaru pamatskolā bijuši trīs Eiro-
pas brīvprātīgie ar īpašām vajadzībām – 
meitene, kurai cerebrālās triekas dēļ 
bija kustību traucējumi, un viņas draugs, 
kuram bija kājas protēze. To pat neva-
rēja redzēt, jo puisis vienmēr staigāja 
garajās biksēs. Abu jauniešu papildu 
mērķis dalībai projektā bija pārbaudīt, 
vai viņi varētu dzīvot kopā kā pāris. Šeit 
Latvijā viņi ieguva savu pirmo kopdzī-
ves pieredzi. Meitenei bija gan kustību 
traucējumi, gan rokām nebija pirkstiņu, 
bet viņa mūsu skolā ienesa jauna vei-
da rokdarbus. Viņai bija tik attīstīta sīkā 
motorika, ka visi sākām darboties kopā 
ar viņu. Tas bija tik iedvesmojoši! Abiem 
jauniešiem projekts jau ir beidzies. Re-
dzam viņu aktivitātes sociālajos tīklos un 
zinām, ka abi pašlaik dzīvo Prāgā un ir 
kopā. 

Kintija Bulava,
JSPA

Vaivaru pamatskolā īstenot Eiropas  projektus  – tā ir ikdiena jau kopš 1997.  gada. 
Eiropas Struktūrfondu projekti, „Comenius” projekti, „Erasmus+” projekti… Šo sarakstu ar 
dažādām partnerībām varētu turpināt un turpināt. Arī sociālā iekļaušana ir neatņemama 
projektu sastāvdaļa. Likumsakarīga. Saskaņā ar skolas pamatvērtībām  – jo Vaivaru 
pamatskolā kopš pašiem pirmsākumiem tiek īstenota iekļaujoša izglītība. Skolā vienlaicīgi 

mācās gan bērni, kuriem ir kādi veselības traucējumi, gan tādi, kuriem to nav.

Brīvprātīgā darba projekti Vaivaru 
pamatskolā saliedē gan audzēkņus, gan 
pedagogus un arī vecākus
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sastāvdaļa. Iepriekšējā mācību gadā 
uz skolu brīvprātīgie neatbrauca, vie-
nu mācību gadu izlaidām, un uzreiz 
gan skolēni, gan skolotāji un arī sko-
lēnu vecāki interesējās  – kur brīv-
prātīgie? Skolēniem ļoti patīk kopā 
ar brīvprātīgajiem darboties. Mums 
ir tradīcija  – izlaidumā (mācību gada 
beigās) brīvprātīgie iesaistās svētku 
priekšnesumā  – ar audzēkņiem kopā 
dejo, dzied, taisa teātra uzvedumus. 
Ļoti bieži uz šo pasākumu atbrauc arī 
brīvprātīgo vecāki. Viņiem nav tādu tra-
dīciju  – svinēt izlaidumus, bet viņi ļoti 
novērtē to, kā svinam Latvijā. Tas gan 
brīvprātīgajiem, gan viņu vecākiem ir 
liels notikums.

Kā notiek kultūru iepazīšana?

Allaž izraugāmies kādu tēmu, kas jau-
niešiem ir interesanta un svarīga, un 
apskatām to no dažādu valstu skatu 
punktiem. Viena no tēmām, kuru ap-
skatījām  – atzīmes skolā. Tobrīd pie 
mums darbojās brīvprātīgie no četrām 
dažādām valstīm, un mēs atklājām, ka 
katrā valstī ir sava atzīmju sistēma. Cit-
reiz kopīgi izpētām praktiskas lietas, 
piemēram, Braila rakstu un tā izplatību/
pieejamību konkrētajā valstī vai baltā 
spieķa stāstu. Tāpat, kad tikko sākas 
projekts, brīvprātīgā viens no uzdevu-
miem ir ar sevi iepazīstināt. Viņš veido 

Trešais puisis pie mums atbrauca ratiņ-
krēslā. Tas bija īstermiņa projekts. Viņš 
arī mums katru dienu atklāja jaunus brī-
numus. Bijām noīrējuši, mūsuprāt, ra-
tiņkrēslam ļoti atbilstošu dzīvoklīti, bet 
beigās atklājās, ka daudzas lietas to-
mēr nebija ērtas cilvēkam, kurš ikdienā 
pārvietojas ar ratiņkrēslu. Tāpat bijām 
ļoti pārsteigti, kad redzējām, kā puisim 
ik pēc divām nedēļām mainījās asis-
tents. Viņiem, izrādās, tā ir pieņemts: 
asistents nostrādā divas nedēļas un 
tad dodas atvaļinājumā. Aizdomājā-
mies, cik ļoti mēs Latvijā atšķiramies 
ar savu strādāšanas māniju. Toreiz ar 
šo projektu ieguvām arī Eiropas līme-
ņa balvu, un mūs apbalvoja Briselē. 
Bija ļoti patīkami saņemt balvu par šo 
īstermiņa brīvprātīgā darba projektu. 
Puisis uztaisīja filmu par mūsu audzēk-
ņu vecākiem. Vēl ilgi šo filmu rādījām 
dažādās prezentācijās un pasākumos, 
kuros vajadzēja stāstīt par skolu. 

Kādi ir tie lielie ieguvumi skolai, 
ja ir atbraukuši ārzemju brīvprā-
tīgie?

Brīvprātīgie projekti ļoti dažādo skolas 
ikdienu, kā arī liek visu laiku būt ela-
stīgiem. Mums ir ļoti dažāda projektu 
īstenošanas pieredze. Ir bijušas reizes, 
kad brīvprātīgajam esam saplānojuši 
visu darba grafiku sīki un smalki  – lai 

viņš pilnveidotu savas kompetences 
tajās jomās, kas viņam interesantas, 
vienlaikus, lai arī darbs nav rutinēts un 
garlaicīgs. Gadījās, ka uz skolu atbrau-
ca brīvprātīgais un saka, ka viņš šādus 
pienākumus negrib darīt, jo viņam tādi 
nepatīk. Domājām – nu, kā tāda situā-
cija varēja sanākt? Brīvprātīgais taču zi-
nāja, uz kurieni brauc, bija iepazīstināts 
ar potenciālajiem darba pienākumiem. 
Tad elastīgi visu pielāgojām tā, lai kat-
ram brīvprātīgam būtu gan patīkami, 
gan interesanti un kaut ko jaunu iemā-
coši. Mums tā ir iegājies, ka reizi ne-
dēļā visi sanākam kopā un pārrunājam 
gan to, kas ir izdarīts, gan arī nākama-
jām nedēļām paredzētos lielos darbus. 
Brīvprātīgie labprāt iesaistās pēcstun-
du darbā, organizē skolas jauniešiem 
dažādas aktivitātes.

Atceros, pagājušajā reizē mūsu skolā 
brīvprātīgā ieviesa aktivitāti  – staigā-
šana pa līdzsvara lentu. Šī aktivitāte 
bērniem ir ļoti noderīga, bet jo īpaši – 
bērniem, kuriem ir autisms. 

Kā skolas audzēkņi pieņem 
ārzemju brīvprātīgos?

Neatceros, kā tas bija pašā sākumā, 
kad sākām īstenot Brīvprātīgā dar-
ba projektus. Tagad brīvprātīgie ir tik 
pašsaprotami un neatņemama skolas 
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prezentāciju par sevi, savu valsti, or-
ganizāciju, no kuras ir ieradies. Tie ir 
interesanti stāstu vakari, kas patīk gan 
audzēkņiem, gan pedagogiem, gan 
vecākiem skolas vecāku konferencē.

Parasti mēs ārzemju jauniešiem jau-
tājam – kas viņiem ir lielākais pārstei-
gums Latvijā? Viena no populārākajām 
atbildēm – viņi ir pārsteigti, ka tik ilgi ir 
atvērti veikali, kas strādā arī brīvdienās. 

Izklausās, ka Brīvprātīgā darba 
projekti palīdz saliedēt skolas 
kolektīvu?

Jā, tā arī ir. Uz Ziemassvētkiem gribē-
jām uztaisīt grāmatu egli. Droši vien 
daudzi ko tādu ir redzējuši internetā. 
Lai tādu uztaisītu, ir jāpatērē ļoti daudz 
laika un enerģijas  – gan kādam jāsa-
nes grāmatas, gan loģiski jāizdomā, kā 
veidot konstrukciju, lai grāmatas nesa-
gāžas. Brīvprātīgie pieteicās šim darbi-
ņam. Tas bija tik interesants process, 
kā viss tapa!
 
Ko darāt, ja projektā neiet tā, kā 
plānots?

Kā jau stāstīju, brīvprātīgo aktivitātes 
cenšamies pielāgot viņu vēlmēm un 
interesēm. Viņi jau nav cietumā. Ko-
pīgi plānojam, diskutējam un atrodam 
vidusceļu. Pa vidu gadās arī situācijas, 
kad jāsaprot, ka ir lietas, ko nevar mai-
nīt. Vienu gadu starp brīvprātīgajiem 
bija jauniete, psiholoģe, sasniegusi 
gandrīz 30 gadu vecumu. Viņa atnāca 
pie manis un teica, ka viss viņai patīkot, 
bet tikai starp pārējiem brīvprātīgajiem 
viņa nejūt komandas sajūtu. Sākumā 
man to bija bēdīgi dzirdēt, bet pēc tam 
sapratu, ka nevaru izlabot visu pasauli. 
Pašam 30  gadīgam cilvēkam arī kaut 
kas jādara, lai sadraudzētos un salie-
dētos. Varbūt šī projekta pieredze viņai 
bija veids, kā pieņemt, ka dzīvē var būt 
arī tā.

Otra jau komplicētāka situācija bija ar 
vienu brīvprātīgo no Francijas. Viņš 
Francijā bija absolvējis speciālo skolu 
un tikai, atbraucot pie mums, ieraudzī-
jām, cik lielā sociālā bedrē viņš bija 
dzīvojis Francijā. Viņš lietoja narkotikas 
un alkoholu. Uz šīm darbībām aicināja 
pievienoties arī skolas audzēkņus. Dzī-
voklī, kuru viņam bijām izīrējuši, viņš 
pīpēja, kaut arī tas bija aizliegts. Abso-
lūti neko nesaprata no datoriem. Neru-
nāja angļu valodā. Kaut kā ar valodas 
barjeru tikām galā, bet netikām galā ar 
to, kā viņš nereaģēja uz aizrādījumiem. 
Pēc pusgada dalības projektā izlēmām 
sūtīt viņu atpakaļ uz Franciju. Tas bija 
grūts lēmums.
 
Kur jūs kā skolas direktore 
smeļaties iedvesmu darbam ar 
projektiem? Tas tomēr ir papildu 
darbs ārpus saviem tiešajiem 
darba pienākumiem.

Varu teikt, ka, man personīgi, šie pro-
jekti šķiet interesanti, arī viss projek-
tu īstenošanas process. Ja man būtu 
vienkāršā skolas dzīve – no rīta atnāc 
uz skolu, novadi savas stundas un tad 
ej mājās – man nebūtu spēka un ener-
ģijas. Kad skolā norit starptautiskie 
projekti, arī pamatdarbs kļūst intere-
santāks. Arī skolotāji, kas strādā sko-
lā, – dzīvelīgāki un motivētāki. Atceros, 
pašā sākumā skolotāji baidījās runāt 
angļu valodā. Kāds grieza muguru, 
kāds muka no brīvprātīgajiem. Bet šo 
gadu laikā bailes ir mazinājušās. Mums 
skolā strādā divi jauni speciālisti, kas 
iesaistās projektu organizēšanā. Tā 
man ir liela medusmaize, kad redzu, ka 
arī pedagogi gaida skolā ierodamies 
brīvprātīgos. Kad ir iespēja, sūtu viņus 
starptautiskās apmācībās. Skolotājiem 
rodas pārliecība par savām angļu valo-
das zināšanām un ir praktisks treniņš, 
tajā sarunājoties. 

“Kad uzzinājām par 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras 
administrētajiem Eiropas 
Brīvprātīgā darba 
projektiem, par tiem 
ļoti ieinteresējāmies. 
Mums patika projekta 
ideja, bet negribējām 
uzņemties administrēt 
milzīgās naudas 
summas. Šis projekts 
pieļauj, ka projektā 
ir gan koordinatori, 
gan uzņemošās vai 
nosūtošās organizācijas. 
Tā kļuvām par uzņemošo 
organizāciju, bet 
nevalstiskās organizācijas 
(sākotnēji „C moduls”, 
tagad „Spring”) koordinē 
projekta gaitu. “

Inese Kārkliņa,
Vaivaru pamatskolas direktore. 
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Par vienu no īstenotajiem projektiem 
– “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
Stratēģiskā Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektu – dalās Linda Ulāne, biedrības 
“Radi Vidi Pats” projektu vadītāja. 

Man ļoti patīk mūsu darbība  – gan 
starptautiska, gan vietēja mēroga 
idejas, ko īstenojam. Izrādās, ka neesmu 
vienīgā, kas to novērtē. Pēdējos gados 
vairākas organizācijas ir vērsušās 
pie mums ar jautājumiem, kā jums 
izdodas īstenot „Erasmus+” jaunatnes 
jomas projektus, kā izdodas atrast 
brīvprātīgos? Visvairāk jautājumu ir 
tieši par brīvprātīgajiem. Kopš biedrības 
pastāvēšanas brīvprātīgajā darbā uz citu 
valsti no Latvijas esam piedāvājuši doties 
vairāk nekā 70 Latvijas jauniešiem. Pie 
mums biedrībā ir darbojušies apmēram 
30 brīvprātīgie jaunieši no citām valstīm, 
kas uz Latviju ieradušies ar programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. 
Savu iespēju robežās esam dalījušies 
ar padomiem un ieteikumiem. Nereti 
arī esam koordinējuši EBD  projektus 
citiem interesentiem, kā rezultātā vairāk 
nekā 30 ārzemju jaunieši ir darbojušies 
organizācijās Liepājā, Kuldīgā, Pelčos, 
Ķemeros, Zaļeniekos. 

Protams, tas nav viegli  – koordinēt 
vairākus projektus vienlaicīgi, ja vēl 
paralēli gribam rīkot kādu traku jauniešu 
apmaiņu vai jūtam nepieciešamību pēc 
apmācībām! Pārsvarā projektu vadītāji 
strādā pamatdarbā citās institūcijās. 
Varbūt arī tādēļ pēdējos gados esam 
organizējuši tikai divas jauniešu 
apmaiņas viena projekta ietvaros. 
Tāpat arī, lai izglītotu citus interesentus, 
ir jāiegulda papildu laiks un enerģija. 

Tieši tādēļ bija milzīgs prieks uzzināt 
par jauno „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projekta iespēju – Stratēģisko 
Eiropas Brīvprātīgo darbu. Šī projekta 
forma piedāvā apvienot krietni lielāku 
mobilitāšu skaitu un papildu aktivitātes. 
Tas bija piemēroti, un arī īstajā laikā  – 
ar kolēģiem jau runājām, ka vienkārša 
brīvprātīgo uzņemšana un koordinēšana 

izglītošana, atbalstīšana akreditācijas 
procesā, komunikācija ar ārzemju 
partneriem, jo ik pa laikam plāni, kā arī 
aktīvs darbs ar pašiem brīvprātīgajiem 
mainās. 

Ieguldītais darbs ir milzīgs  – tā ir 
nepārtraukta plānošana un kalkulēšana, 
saskaņošana un pārplānošana. Ne 

viss iet gludi. Piemēram, organizāciju 
akreditācijas pieteikuma sagatavošanas 
process ir lēnāks, nekā plānots. Tomēr 
citu vietā neko nevaram darīt – viņiem 
pašiem ir jāsaprot, uz ko ir parakstījušies. 
Arī vienu no ārzemju partneriem nācās 
nomainīt, jo mums atšķīrās domas 
par kvalitatīvu komunikāciju. Tāpat arī 
jaunajām organizācijām, augot izpratnei 
par projektu, parādās jaunas vajadzības 
un prasības. Lai arī es skaitos projekta 
koordinators, tā īstenošanā iesaistās 
visa biedrība  – pieredzējušākie kolēģi 
palīdz ar padomiem, citi biedri palīdz 
ar mobilitāšu popularizēšanu sociālajos 

Eiropas stūrīši

vairs nav tik aizraujoša kā pirms pieciem 
gadiem. Projektā „Corners of Europe”, 
kuru īstenojam, ir divi lieli mērķi – vides 
un klimata jautājumu aktualizēšana, kā 
arī jauniešu aktivitātes celšana lauku 
un decentralizētās teritorijās Kurzemē. 
Aktivitātes, kas šo mērķi palīdz 
sasniegt– 10  informatīvi semināri par 
„Erasmus+” un EBD dažādos Kurzemes 
ciemos un mazpilsētās, apmācības 
jaunajām/topošajām EBD organizācijām 
un 31 mobilitāte (21 Latvijā, 10 ārzemēs). 
Protams, tas nav viss. Paralēli rit 
nepārtraukta jauno organizāciju 
meklēšana, uzrunāšana, iedrošināšana, 
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Biedrības „Radi Vidi Pats” pamatmērķi ir ne tikai izglītot 
sabiedrību ilgtspējības un vides jomās, bet arī veicināt 

jauniešu aktīvu iesaisti dažādos sabiedriskos procesos. 
Gandrīz 13 gadu ilgā pastāvēšanas un augšanas procesā 

biedrība ir sapratusi, cik vērtīgs ir „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programmas atbalsts ideju īstenošanā.

Linda Ulāne,
biedrības „Radi Vidi Pats”

projektu vadītāja
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tīklos. Lai arī nedaudz utopiska, ideja ir tāda, ka atbraukušie brīvprātīgie 
uzrunā un iedrošina latviešu jauniešus lauku un pilsētu teritorijās doties 
pieredžu piedzīvojumā uz viņu valstīm. Protams, apzinos, ka ne visos 
gadījumos tas izdosies, un līdz šim visefektīvākais instruments brīvprātīgo 
uzrunāšanā ir sociālie tīkli. Ļoti novērtēju projekta elastību – mobilitāšu 
dienu skaits drīkst mainīties, tāpat kā partneri un plānotie datumi.

Ir jau arī pirmie redzamie rezultāti

Mums ir superaktīva brīvprātīgā  –  Lukrēcija, kas darbojas Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. Viņa ne tikai pamanās veikt 
visdažādākās nodarbības un aktivitātes, bet arī stāsta par „Erasmus+” 
iespējām ārpus akadēmiskā lauciņa. Es saņemu intereses pilnus e-pasta 
ziņojumus no tehnikuma studentiem par EBD  iespējām, un tas ļoti 
priecē. Jau trīs organizācijas ir ieguvušas akreditāciju: „Izgaismo ideju”, 
Mākslas un rezidenču centrs „Serde” (Aizputē) un Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka. Akreditācijas procesā ir arī Vaiņodes vidusskola, Liepājas 
biedrība „House of Hope” (bijušie „Karosta Kids”), Skrundas  novada 
Multifunkcionālais  jaunatnes iniciatīvu centrs un biedrība „Free  Riga”, 
kas darbojas Rīgas rajonos, piemēram, Maskavas  forštatē. Interese ir 
saņemta arī no Priekules aktīvistiem. Plānots, ka jau šovasar minētajās 
organizācijās ieradīsies 8 brīvprātīgie. 

Ja kāda organizācija Kurzemē labprāt vēlētos aizsākt starptautisku 
brīvprātīgo kustību, aicinām sazināties ar biedrību „Radi Vidi Pats”. Īpaši 
aicinām pieteikties dalībniekus no Rucavas, Durbes un Pāvilostas.

“Lai arī es skaitos projekta 
koordinators, tā īstenošanā 
iesaistās visa biedrība – 
pieredzējušākie kolēģi palīdz 
ar padomiem, citi biedri palīdz 
ar mobilitāšu popularizēšanu 
sociālajos tīklos. Lai arī 
nedaudz utopiska, ideja 
ir tāda, ka atbraukušie 
brīvprātīgie uzrunā un 
iedrošina latviešu jauniešus 
lauku un pilsētu teritorijās 
doties pieredžu piedzīvojumā 
uz viņu valstīm.

Linda Ulāne, biedrības
“Radi Vidi Pats” projektu vadītāja.

Fotoattēlu autore: Rūta Tīmane
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Šobrīd Eiropa kļūst par patversmi un jaunām mājām daudziem 
cilvēkiem no dažādām valstīm, daļa no kuriem ir bēgļi no bīstamām 

vai kara zonām. Mums jāmācās dzīvot kopā multikulturālā 
sabiedrībā, apzinoties un cienot vienam otra vērtības.

Bēgļi un migranti.
Kā pārstāt domāt stereotipos? 

Ar mērķi kliedēt stereotipus un veicināt 
kultūru dažādību tika īstenots „Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu ap-
maiņas projekts „Splashes of Diversity” 
(„Daudzveidības lāses”).

Pirmā tikšanās – Ukrainā

Jauniešu apmaiņas projekta pirmā 
kārta noritēja 2017.  gada decembrī 
Ukrainā, kotedžu parkā Slavna, kas 
atrodas Sumu rajonā. Noslēgtā atpūtas 
kompleksa teritorija ļāva pilnīgi un 
netraucēti pievērsties projekta tēmai 
un mērķu sasniegšanai. Programmas 
realizāciju un dalībnieku izmitināšanu 
Ukrainā nodrošināja Ukrainas 
partneris  – „Eiropas iniciatīvu centrs” 
(„Center for Euroiniciatives”).

Jauniešu apmaiņa iesākās ļoti 
draudzīgā atmosfērā, tika aizvadītas 
vairākas iepazīšanās spēles un 
aktivitātes, kas veicināja 36 dalībnieku 
savstarpēju iepazīšanos. Dalībniekiem 

bija ļoti dažādi angļu valodas zināšanu 
līmeņi, taču visas apmaiņas laikā visi 
centās izpalīdzēt tiem jauniešiem, 
kuriem valodu apgūšana gāja grūtāk. 
Visas darba un prakses sesijas noritēja 
angļu valodā, nepieciešamības 
gadījumā dalībniekiem nodrošinot 
tulkojumu. 

Ukrainā jaunieši diskutēja par stereoti-
piem, toleranci, diskrimināciju, Eiropas 
vērtībām un to, kā šīs tēmas katrs izjūt 
savā dzīvē un katrā valstī, no kuras jau-
nieši ieradušies. Mācību sesijas apzi-
nāti tika miksētas, lai izvairītos no situā-
cijas, ka vienā grupā ir visi dalībnieki 
no vienas valsts. Īpaši tika pievērsta uz-
manība bēgļu un migrantu problēmām, 
par ko tika rīkota īpaša lomu spēle. Tās 
laikā apmaiņas dalībnieki varēja iejus-
ties gan bēgļu lomā, gan pilsētas iedzī-
votāju lomā, kura šos bēgļus pieņem. 
Pēc tam katrs dalījās savos iespaidos 
un pārdomās par piedzīvoto. 

Apmaiņas laikā tika rīkota ekskursija uz 
Sumi pilsētu, kur tika piedzīvota „Dzīvā 
bibliotēka”, t.i., satikšanās un sarunas 
ar vairākiem Eiropas brīvprātīgajiem no 
Grieķijas, ASV, Polijas un Ukrainas. Cie-
mojoties Ukrainā, projekta kulminācija 
bija dalībnieku sagatavota teatralizēta 
izrāde par Eiropas vērtībām, kura tika 
demonstrēta plašai publikai Ahtrikas 
pilsētas skolā. Katrs, kurš noskatījās 
izrādi, aizdomājās par godīgumu, mī-
lestību, cieņu pret vecākiem un diskri-
minācijas novēršanu. 

Visi apmaiņas dalībnieki, izņemot pašu 
Ukrainas grupu, apciemoja šo valsti 
pirmo reizi, līdz ar to bija ļoti intere-
santi iepazīties ar šīs valsts tradīcijām, 
kultūru, virtuvi, paražām, ikdienas dzīvi, 
vietējai sabiedrībai aktuālajiem jautāju-
miem. 

Otrā tikšanās – Latvijā

Projekta otrā kārta notika Latvijā, šī 
gada martā. Šo kārtu nodrošināja pro-
jekta koordinators  – kultūras biedrība 
„Alternatīvā Realitāte”. Biedrībai šis bija 
pirmais Jauniešu apmaiņas projekts 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” prog-
rammas ietvaros.

Šajā projekta daļā liela uzmanība 
tika pievērsta starpkultūru dialogam, 
iespējamo starpkultūru konfliktu 
iemeslu mazināšanai. Līdzīgi kā pirmajā 
tikšanās reizē, arī šoreiz jaunieši daudz 
diskutēja un klāstīja savu viedokli par 
bēgļiem un to, kā vislabāk novērst ar 
migrantiem saistītās problēmas mūsu 
sabiedrībā. Pozitīva iezīme  – jaunieši, 
kuri piedalījās abās projekta tikšanās 
kārtās, jau daudz pārliecinošāk uzstājās 
publikas priekšā, kā arī jūtami uzlabojās 
viņu pārliecība par angļu valodas 
zināšanām. 
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Irina Kurpniece,
NVO Kultūras biedrība 
„Alternatīvā Realitāte”
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Papildus jaunieši Latvijā apguva prak-
tisku video ierakstu un montāžas kur-
su, kā rezultātā tapa arī jauniešu īsfil-
mas par dalību projektā. 

Šajā tikšanās reizē kulminācijas brīdis 
bija foto izstādes par bēgļiem atklāša-
na. Izstāde tika atklāta jauniešu cen-
trā  – kafejnīcā „SPIIKIZI”, tieši pretim 
Latvijas Mākslas muzejam. Vietas iz-
vēle nebija nejauša un kļuva par daļu 
no izstādes koncepta prezentācijas. Ar 
šo projektu dalībnieki centās parādīt, 
ka reālā dzīve sākas tepat, uzreiz aiz 
akadēmiskās mākslas sliekšņa. Dzīve 
nav glezna, nav filma, nav skice. Ir ļoti 
saudzīgi jāattiecas pret cilvēka brīvību 
un tiesībām, neraugoties uz ādas krā-
su, reliģiju vai nacionalitāti, etnisko vai 
sociālo piederību. 

Izstāde uz mēnesi bija brīvi pieejama 
apskatei kafejnīcas „SPIIKIZI” telpās, 
kur bieži notiek aktīvu Latvijas jaunie-
šu saieti, treniņi un diskusijas, tādejādi 
radot iespēju šai mērķa auditorijai pa-
dziļināti pievērsties Jauniešu apmaiņas 
projekta rezultātiem. 

Katrā jauniešu apmaiņas kārtā visiem 
dalībniekiem tika izsniegts „Youth-
pass” sertifikāts.

Jauniešu iespaidi pēc projekta

„Šis projekts man kļuva par iedvesmas 
avotu. Mācos par fotogrāfu un video-
operatoru. Noteikti gribu kādreiz uz-

ņemt filmu. Mēs visi projekta dalībnieki 
kļuvām par lielisku komandu,” Tomma-
so Sgizzi (Itālija). 

„Pirmajā apmaiņā, kas notika Ukrainā, 
nespēju publiski runāt. It sevišķi angļu 
valodā. Tomēr otrajā jau varēju pārstā-
vēt mūsu grupu un pati vairākas reizes 
sniedzu prezentācijas. Par to man ir 
liels prieks.” Natālija (Latvija). 

„Projekta laikā kļuvu atvērtāks, un ta-
gad skaidri apzinos to cilvēku problē-
mas, kuri palikuši bez pajumtes un iz-
tikas. Agrāk nebiju par to aizdomājies,” 
Nodari (Gruzija).

„Es atbrīvojos no vairākiem stereo-
tipiem par cilvēkiem un dažādām 
nacionālajām piederībām. Tomēr gal-
venais  – ieguvu lieliskus draugus un 
domubiedrus. Drīz braukšu pie jaunās 
draudzenes uz Moldovu  – apsveikšu 
viņu kāzās,” Polīna (Latvija). 

Par projektu

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jau-
niešu apmaiņas projekts „Splashes of 
Diversity” („Daudzveidības lāses”) ir 
veltīts savstarpējas sapratnes un cie-
ņas veicināšanai, starpkultūru dialoga 
veicināšanai, jaunu zināšanu iegūšanai 
par dažādu valstu kultūrām, vērtībām 
un tradīcijām, jaunu komunikācijas 
spēju apgūšanai, Eiropas vērtību dziļā-
kai apzināšanai, tolerantas attieksmes 
veicināšanai pret tiem, kas atšķiras no 

mums jebkādā nozīmē – kultūrā, izska-
tā, reliģijā vai dzīvesveidā. 

Projekta laikā notika divas jauniešu 
apmaiņas aktivitātes: viena  – Latvijā, 
otra – Ukrainā. Katrā no tām piedalījās 
36 jaunieši no sešām valstīm – Latvijas, 
Gruzijas, Moldovas, Itālijas, Grieķijas 
un Ukrainas. Kopā projektā piedalījās 
72 dalībnieki.

Projekta dalībnieki  – jaunieši vecumā 
no  18 līdz 25  gadiem, no dažādiem 
sociālajiem slāņiem, ar dažādu izglītī-
bas līmeni un ar ierobežotām ekono-
miskām un sociālām iespējam, gan no 
Eiropas  Savienības  (ES) valstīm, gan 
no ES kaimiņvalstīm. Vairāki dalībnieki 
pirmo reizi piedalījās starptautiskajā 
jauniešu apmaiņā. Dalībnieku grupā 
no Latvijas tika iekļauts arī kāds bērnu 
nama audzēknis ar fiziskiem redzes ie-
robežojumiem. Šim jaunietim visa gru-
pa palīdzēja apgūt projekta tēmas un 
integrēties komandā. 

Projektu realizēja Kultūras biedrība 
„Alternatīvā Realitāte”. Projekta part-
neri: „Youth Connect”  (Itālija); „Center 
for Euroiniciatives”  (Ukraina); „Aso-
ciatia obsteasca asociatia de dezvo-
ltare voluntariat si informare pentru 
tineret Europa fara frontiere”  (Mol-
dova); „Institute for democratic chan-
ges”  (Gruzija); „Sindesmos sistima kai 
genia” (Grieķija). 
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Projekts „Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos” jeb 
„Rural  Buzz”  tiek īstenots no 2017.  gada 1.  augusta līdz 
2018. gada 31. jūlijam.

Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības 
izglītību un veicināt jaunu, radošu uzņēmumu veidošanos 
lauku apvidos, palīdzot jauniešiem attīstīt biznesa idejas, 
kas balstītas vietējā kultūras mantojumā (piemēram, 
amatniecībā, mākslā, mūzikā, gastronomijā, paražās, rituālos 
un tradicionālajos svētkos), vienlaikus izmantojot mūsdienu 
informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

Projekta ietvaros notika divas mācības jaunatnes jomā 
strādājošajiem: vienas – Polijā, Zakopanē, 2017. gada 

decembrī, un otras – Latvijā, Valmierā, 2018. gada februārī/
martā, kurās kopumā piedalījās 20 dažādi jaunatnes 

jomas eksperti.
Mācību laikā projekta partneri dalījās 

ar metodēm un idejām un kopīgi 
izmēģināja mācību scenāri-

jus, kas pēc tam tika 
izmantoti un 

pārbaudīti 
vie-

tējās mācībās 2018. gada sākumā, katrā no projekta valstīm 
(kopā: 45 jauniešiem), kā arī starptautiskās mācībās – 15 jau-
niešiem 2018. gada pavasarī Trikalā, Grieķijā. Partneri arī da-

lījās ar pieredzi mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegto 
iespēju („AnswerGarden”, „Kahoot” u.c.) un spēļu elementu 
(īsas viktorīnas, komandas darba sacensības u.c.) izmanto-
šanā, lai padarītu uzņēmējdarbības izglītības programmas 

jauniešiem saistošākas un interesantākas.

Zakopanē, Polijā, mācību dalībniekiem bija iespēja apmeklēt 
nemateriālā kultūras mantojuma muzejus un koprades telpu 
Zakopanē, kā arī iepazīties ar uzņēmuma „Etno Szafa” labās 
prakses piemēru Polijā. Tikšanās laikā partneri arī diskutēja 
un identificēja faktorus, kas veicina un kavē jauniešu jaunu 
radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos.

Savukārt Valmierā apmācību dalībnieki apmeklēja Valmieras 
muzeju un iepazinās ar izstādi „Tautasdziesmas stāsts”, kas 
stāsta par senajiem arodiem, darba rīkiem, sadzīves priekš-
metiem un sabiedrības attīstību kopumā. Valmieras muzejā 
jaunatnes jomā strādājošie piedalījās izglītojošā programmā 
„Garšaugi un ārstniecības augi”, iepazīstot tradicionālo zinā-
šanu izmantošanas iespējas mūsdienās, kā arī iepazinās ar 
Beverīnas novada amatnieku un rokdarbnieku izstrādājumu 
veikaliņa darbību. Kā labās prakses piemērs reģionālam biz-
nesam, kas nemateriālo kultūras mantojumu pielieto mūsdie-
nīga produkta ražošanā, tika apmeklēta Valmiermuižas alus 
darītava. Cienot ieražas, Valmiermuižā kopš 1764. gada ga-
tavo alu, arī mūsdienās izmantojot sendienu alus darīšanas 
receptes. 

Kad jauna mācību programma ir izstrādāta,
laiks to izmēģināt praksē 

No 2018. gada 27. aprīļa līdz 2. maijam Trikalā, Grieķijā, no-
tika „Rural Buzz” apmācības 15  jauniešiem no lauku reģio-

Veicinot uzņēmumu 
izveidi Eiropas lauku 
reģionos

Ko darīt, lai vairāk jauniešu uzdrošinātos īstenot savas biznesa idejas tieši 
lauku reģionos? Biedrība „Radošās Idejas” īstenoja programmas „Erasmus+: 

Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā, kura laikā 
gan pilnveidoja uzņēmējdarbības izglītības programmas, gan īstenoja mācības 

jaunatnes darbiniekiem, kuri apguva, kā jaunās mācību programmas īstenot 
dzīvē, strādājot ar jauniešiem savā reģionā.

Sanita Putniņa,
biedrība „Radošās Idejas”“E
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tīstīt biznesa ideju un uzsākt savu uzņēmējdarbību, ieguvuši 
jaunu pieredzi, strādājot starptautiskās komandās, uzlabojuši 
svešvalodu prasmes, iepazinuši citas kultūras, kā arī guvu-
ši iedvesmu un motivāciju darboties savas kopienas labā. 
Viens no latviešu jauniešiem, kas piedalījās mācībās Grieķijā, 
kļuva par biedrības „Radošās Idejas” biedru, un divi no mācī-
bu dalībniekiem kļuva par biedrības brīvprātīgajiem.

Projekta idejas aizsākumi

Ideja par šāda projekta veidošanu mums radās, jo biedrībai ir 
plaša pieredze dažādu kultūras projektu īstenošanā gan vie-
tējā, gan starptautiskā līmenī. Piemēram, 2013.–2015. gadā 
mēs vadījām „Grundtvig” stratēģisko partnerību „Dzīvais 
mantojums”, kurā partneri no astoņām Eiropas valstīm iepa-
zīstināja ar savas valsts nemateriālo kultūras mantojumu, lai 
veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un paplašinātu 
pieaugušo izglītības iespējas. Vienlaikus biedrība darbojās 
projektos, kur tika sekmēta jauniešu uzņēmējspēja. Iepazīs-
tot dažādus interesantus piemērus Latvijā, kur nemateriālais 
kultūras mantojums tiek pārvērsts mūsdienīgos produktos, 
mums radās ideja apvienot šīs divas tēmas – kultūras manto-
juma saglabāšana un biznesa veidošana.

Ieteikumi citiem,
īstenojot Stratēģisko partnerību projektus

Citām organizācijām, kas vēlas izmēģināt „Erasmus+: Jau-
natne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes 
jomā, ieteiktu vispirms piedalīties stratēģiskajā partnerībā kā 
partnerim, lai iepazītos ar šo projektu specifiku. Pēc tam mē-
ģināt pašiem sagatavot projektu un kļūt par vadošo partneri. 
Sekmīgai projekta īstenošanai ir ļoti būtiski izvēlēties uztica-
mus partnerus – vēlams, organizācijas, ar ko iepriekš ir bijusi 
sadarbība. Protams, projektos jāiesaista arī jauni spēlētāji. Lai 
nekļūdītos, vēlams izvēlēties organizācijas pēc citu ieteiku-
ma.

niem Polijā, Grieķijā un Latvijā. Mācību laikā jaunieši darbojās 
grupās, attīstot biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras 
mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas teh-
noloģiju sniegtās iespējas. Mācības vadīja tie jaunatnes jomā 
strādājošie, kas iepriekš Polijā un Latvijā izstrādāja jaunas 
metodes darbā ar jauniešiem. 

„Rural Buzz” mācību laikā jaunieši ieguva jaunas praktiskas 
zināšanas par tādiem tematiem kā biznesa idejas prezentē-
šana, publiskā runa, tirgus izpēte, mārketings un publiskās 
attiecības, biznesa modeļa izveide, jaunuzņēmuma finansē-
šana, tīklošanas un e-platformu izmantošana, kā arī iepazinās 
ar „Youthpass” iespējām jauniešiem.

Tāpat arī jaunieši tikās ar Trikalas pašvaldības pārstāvjiem un 
iepazinās ar reģiona attīstības iecerēm nemateriālā kultūras 
mantojuma pielietošanā, attīstot ārstniecisko augu audzē-
šanu. Mācības iekļāva vizīti uz „KLIAFA”  – Bezalkoholisko 
dzērienu nozares modernās kultūras centru un vietējo uzņē-
mumu, Fetas siera ražotni, „TYRAS HELLENIC DAIRIES”, kā 
arī Meteoras klostera un Meteoras dabas un sēņu muzeja 
apmeklējumu, iepazīstot nemateriālā kultūras mantojuma 
pielietošanu tūrisma nozarē. Turklāt pašas mācības norisinā-
jās vēsturiskā viesnīcā „Panellinion”, kas būvēta 1914. gadā, 
ļaujot pavadīt laiku tradicionālā grieķu vidē.

Mācības jauniešiem organizēja biedrība „Radošās Idejas” sa-
darbībā ar nodibinājumu „Zaļais zilonis” no Polijas un Vārna-
vas Folkloras grupu no Grieķijas „Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” projekta „Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos” ietvaros.

Jauniešu iespaidi pēc mācībām Grieķijā

Baiba Auziņa no Balviem, Latvijā
„Mūsu tikšanās Grieķijā bija ļoti aizraujoša un pozitīva. Pa-
sākumu organizācija un programma bija vienkārši fantastis-
ka! Semināru tēmas un vadīšana no lektoru puses bija ļoti 
pārdomāta un koncentrēta uz projekta tematiku. Tika gūtas 
jaunas, pamācošas un apjomīgas zināšanas par biznesa ide-
ju realizēšanu.”

Kinga Linkieviča no Višnices, Polijā
„Pateicoties mācībām, es varu kritiskāk novērtēt savu bizne-
sa plānu, redzēt tā vājos punktus. Turklāt diskusiju rezultātā 
es ieguvu vairākus ieteikumus, kā biznesa plānu uzlabot, lai 
uzņēmuma piedāvājums būtu pievilcīgs arī starptautiskā tir-
gū. Vērtīga pieredze bija arī iespēja iepazīties ar labo praksi 
radošā uzņēmējdarbībā laukos un strādāt komandā. Pateico-
ties mācībām, uzlabojās arī manas komunikācijas prasmes.”

Lielākie ieguvumi pēc projekta

Projekta galvenie rezultāti organizācijai „Radošās Idejas” ir 
pieredzes, labās prakses un jaunu mācību metožu pārņem-
šana un iekļaušana ikdienas darbā, sadarbojoties ar jauniešu 
organizācijām Polijā un Grieķijā, kā arī sakaru uzlabošana un 
jaunu sadarbību veidošana turpmākiem projektiem Eiropas 
līmenī. Mūsu jaunatnes darbinieki ir uzlabojuši savas zinā-
šanas un prasmes darbā ar jauniešiem, pilnveidojuši pras-
mes strādāt starptautiskā komandā un runāt svešvalodā, 
kā arī apguvuši jaunas neformālās izglītības metodes un arī 
paplašinājuši IKT iespēju izmantošanu darbā ar jauniešiem. 
Jaunieši ir guvuši jaunas zināšanas un prasmes par to, kā at-
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Četriem Latvijas jaunatnes jomas pārstāvjiem no 
2018. gada 9. aprīļa līdz 15. aprīlim bija iespēja 
piedalīties starptautiskās „Erasmus+” mācībās 
Innolab – organizational skills for NGOs mana-
gement, kuras norisinājās Larnakā, Kiprā. Mācī-
bās piedalījās dalībnieki no Kipras, Bulgārijas, 
Rumānijas, Itālijas, Latvijas, Francijas, Lietuvas 
un Ungārijas. 

Projekta laikā ikviens varēja paplašināt savas 
zināšanas par jaunatnes jomas organizēšanu 
un to, kā visefektīvāk strādāt ar jauniešiem or-
ganizācijās. 

Latvijas dalībnieku galvenais mērķis, dodoties 
uz Kipru, bija papildināt savas zināšanas darbā 
ar jauniešiem. Piemēram, kā ieinteresēt jaunie-
šus iesaistīties vietējās sabiedrības labklājības 
veicināšanā? Kā motivēt neaktīvo jauniešu daļu 
aizdomāties un saprast, ka tikai sadarbojoties ir 
iespējams veikt pārmaiņas, kas atstātu pozitīvu 
iespaidu uz vietējo kopienu? 

Projekta dalībniekiem bija iespēja aprunāties ar 
Kipras valdības oficiālo pārstāvi, kurš atbild par 
jaunatnes un nevalstiskā sektora jautājumiem. 
Tādējādi visi klātesošie iepazina darba ar jau-
niešiem būtību un tās tiesību aktu nianses Kiprā. 
Kiprā pavadītais laiks Latvijas dalībniekiem ļāva 
gūt plašāku redzējumu par lietām, ko viņi vēlē-
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Sintija Bernava,
biedrība „Donum Animus”

Jaunatnes jomas aktīvisti
papildina savas vadības prasmes Kiprā
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Vai zini, kuras organizācijas Latvijā vissenāk 
īsteno Brīvprātīgā darba projektus?

tos uzlabot savā apkārtējā vidē. Starptautiskā 
pieredze bija neaizmirstama. Tā palīdzēja attīstīt 
pašpārliecinātību un veidot pozitīvu attieksmi 
pret pārmaiņām, kā arī deva plašāku priekšstatu 
par citu tautu kultūrām, ļāva attīstīt kritisko do-
māšanu, radošumu un kļūt atvērtākiem. Starp-
tautisko apmācību noslēgumā katrs dalībnieks 
saņēma starptautiski atzītu Eiropas  Komisijas 
Youthpass sertifikātu.

Starptautiskās apmācības Innolab – organizatio-
nal skills for NGOs management tika realizētas 
Eiropas  Savienības programmas „Erasmus+” 
KA1  finansējuma ietvaros. Latvijas partneris ša-
jās starptautiskajās apmācībās bija nevalstiskā 
organizācija–biedrība „Donum Animus”. 

Pieredzējušākie

2000. gadā Latvijā bija 14 organizācijas,
kuras aizsāka īstenot
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Brīvprātīgā darba projektus. 

Starp tām 3 organizācijas,
kuras joprojām īsteno šos projektus - 

Klubs “Māja” – kopš 2000. gada
Zemgales NVO – kopš 2001. gada
“Pasaule ir mūsu mājas” – kopš 2002. gada

Fakti

Interesanti, ka 2000. gadā uz Latviju atbrauca 
divi Eiropas brīvprātīgie – Nikola Ghidini no 
Itālijas un Simona Risslegger no Austrijas. 
Meitenes brīvprātīgo darbu veica dienas 
aprūpes centrā “Cerību ligzda” un bērnu 
namā “Pārgauja”. 

No Latvijas 2000. gadā Eiropas brīvprātīgajā 
darbā aizbrauca 22 jauniešu.
Pašlaik vidēji ik gadu no Latvijas Eiropas 
brīvprātīgajā darbā dodas ap 100 jauniešiem,
bet pie mums atbrauc ap 170 Eiropas 
jauniešu.
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• Strukturētais dialogs ir process, kurā politikas veidotāji ar jauniešiem diskutē par dažādiem 
tematiem, lai jauniešu viedoklis tiktu ņemts vērā, veidojot jaunatnes politiku.

• Strukturētais dialogs Eiropas Savienības (ES) līmenī notiek jau kopš 2010. gada. Diskusiju 
rezultātā jaunieši vienojas par rekomendācijām, kas tiek ņemtas vērā, izstrādājot ES jaunatnes 
politiku.

• Katram Strukturētā dialoga 18 mēnešu ciklam tiek izvirzīta vienota diskusiju tēma. Pašlaik 
norit Strukturētā dialoga VI cikls, kura galvenā tēma ir “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Diskusiju 
tēma šobrīd ir jo īpaši aktuāla, jo 2018. gadā beidzas Eiropas jaunatnes stratēģija un norisinās 
jaunās Eiropas jaunatnes stratēģijas izstrāde 2019. - 2027. gadam. 

• Lai uzzinātu dalībvalstu jauniešu viedokli par Eiropas līmenī izvirzīto diskusiju tēmu, katrā 
Strukturētā dialoga ciklā tiek organizētas vietēja līmeņa konsultācijas, kurās piedalās jaunieši 
un politikas veidotāji. Šo konsultāciju rezultāti tiek izmantoti ES jaunatnes konferencēs, kurās 
tiek sagatavotas kopīgas rekomendācijas ES. 

• Strukturētā dialoga procesu Eiropā vada Eiropas vadības komiteja, kas sastāv no ES Padomes 
prezidējošo valstu pārstāvjiem (šobrīd – Igaunija, Bulgārija, Austrija), Eiropas Komisijas 
pārstāvjiem un Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvjiem. Latvijā Strukturētā dialoga procesu 
koordinē Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa, kuru vada Latvijas Jaunatnes padome.

Kas ir Strukturētais dialogs?

Inese Piņķe,
JSPA
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• Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus?
• Kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem?
• Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un mediju pratību?
• Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā
       iekļauties sabiedrībā?
• Kā padarīt lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?
• Kā jaunieši var līdzdarboties dabas aizsardzībā?
• Kādām fiziskām telpām ir jābūt pieejamām jauniešiem, lai veicinātu viņu personisko,
       kultūras un politisko attīstību? 

Latvijas jauniešu balss politikas
veidošanā: Strukturētais dialogs

Teju 900 jaunieši no visas Latvijas tikās ar politikas veidotājiem Strukturētā dialoga populārajā 
aktivitātē “Kafija ar politiķiem”, lai kopā diskutētu un meklētu risinājumus dažādiem jauniešiem 

aktuāliem jautājumiem vietējā un Eiropas līmenī. Jauniešu ierosinājumi tika apkopoti un 
prezentēti ES Jaunatnes konferencē Bulgārijā.

Latvijā Strukturētā dialoga aktivitātes aizsākās 
ar gatavošanos ES Jaunatnes konferencei, kas 
šogad pavasarī notika Bulgārijā un kurā tika 
apkopoti dažādu ES valstu jauniešu viedokļi. Šis 
darbs aizsākās jau pagājušā gada rudenī, kad ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu Strukturētā 
dialoga aktivitātes varēja īstenot dažādās Latvijas 
pašvaldībās. Rezultātā IZM Jaunatnes politikas 
valsts programmas ietvaros tika atbalstīti 26 
projekti. Pašvaldības un jaunatnes organizācijas 
organizēja vietēja līmeņa konsultācijas starp 
politikas veidotājiem un jauniešiem, aktualizējot 
problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas 
līmenī un izstrādājot rekomendācijas Latvijas un ES 
institūcijām par Strukturētā dialoga VI cikla tēmu. 
Jaunieši ar politikas veidotājiem tikās un diskusijās 
iesaistījās, izmantojot neformālās izglītības metodi 
“Kafija ar politiķiem”. 

Strukturētā dialoga aktivitātēs visā Latvijā piedalījās 
877 jauniešu un 303 politikas veidotāju no 26 
dažādiem Latvijas reģioniem, kuri kopā meklēja 
atbildes uz šādiem jautājumiem:

Latvijas jauniešu izstrādātās rekomendācijas tika apkopotas un 
prezentētas ES Jaunatnes konferencē Bulgārijā 2018. gada 17. - 19. 
aprīlī, kurā tikās vairāk nekā 200 dalībvalstu jauniešu, lai diskutētu par 
Strukturētā dialoga VI cikla tēmu. Kopumā Eiropā savu viedokli izteica 
aptuveni 48000 jauniešu. Konferences rezultātā tika izstrādāti “Jaunatnes 
mērķi”, kas tiks izmantoti, veidojot nākamo Eiropas jaunatnes stratēģiju 
2019. - 2027. gadam.
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Projektu īstenotāju pieredze
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere:

“Kafija ar politiķiem” ir nozīmīgs pasākums. Jaunpils novadā dzīvo sabie-
driski aktīvi un radoši jaunieši. Šī diskusija sniedz jauniešiem iespēju iz-
teikt savas domas un redzējumu un mums, deputātiem, ļauj saskatīt tās 
nianses, kuras svarīgas ir tieši jaunatnei. Vadot pašvaldību vairāk nekā 
trīsdesmit gadu, man ir unikāla iespēja salīdzināt to, kā mainās jaunieši 
un viņu redzējums par dzīvi Jaunpils novadā. Šis attīstības cikls ir kā 
aplis. Iespējas līdzdarboties novada dzīvē ir bijušas plašas vienmēr un 
aug ar katru gadu. Arī šajās tikšanās reizēs mēs visi apzināmies, ka mūs-
dienu pasaule tā ir iekārtota, ka  tie jaunieši, kuriem šodien ir viedoklis 
un viņi to vēlas izteikt skaļi, jau rīt būs lēmumu pieņēmēji. Tāpēc uzskatu, 
ka arī  deputātiem šī ir unikāla iespēja neformālās sarunās ieklausīties 
jauniešos un dot viņiem kaut daļiņu no sava redzējuma un vērtībām, kas 
jauniešiem noderēs nākotnē.”

Jaunpils novada jaunatnes darbiniece Ieva: 

“Šādi pasākumi veicina tik nepieciešamo kopības sajūtu, kas jauniešiem 
rada labu un drošu vidi ideju izteikšanai un realizēšanai un dod spēku, 
motivāciju un ticības apziņu tam, ka viņi spēj ietekmēt notikumu gaitu 
un realizēt savas idejas. Savukārt politikas veidotājiem ir iespēja iepazīt 
jauniešus un ieraudzīt viņos potenciālu un to, ka jaunieši ir resurss un 
sabiedrības daļa, ar kuru jārēķinās.”

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe:
 
„Mani iepriecināja jauniešu spēja formulēt savu domu, izteikt argu-
mentētus un konstruktīvus priekšlikumus novada vadībai. Jaunieši iete-
ica pašvaldībai nodrošināt iespēju vasarā strādāt brīvprātīgo darbu, un 
šogad šī ideja arī tiks realizēta.”

Salas novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste Vita Tropa:

“Esam ieplānojuši, ka arī nākamgad jaunieši dzers kafiju ar politiķiem, lai 
pārrunātu projekta laikā tapušo rekomendāciju virzību praksē un lai Salas 
novads kļūtu arvien pievilcīgāks un draudzīgāks jaunajai paaudzei.”

Projekta dalībnieks Maksims:

“Šādas tikšanās ir vērtīgas un vajadzīgas, jo lēmumu pieņēmēji dzird 
jauniešu viedokļus, apzinās mūsu intereses un vajadzības, savukārt mēs 
mācāmies izteikt un formulēt savas domas par konkrētiem jautājumiem.”

“Izpētot ES Jaunatnes konferencē izstrādātos jaunatnes mērķus, varam redzēt teju vi-
sas Latvijas jauniešu idejas. Tas parāda, ka Latvijas jauniešu idejas tiek sadzirdētas 
Eiropā un tās ir ļoti līdzīgas arī citu valstu jauniešu redzējumam par to, kā Eiropai būtu 
jāattīstās. Tagad ir pienācis pats svarīgākais brīdis, kurā visiem kopā jāstrādā pie šo 
mērķu sasniegšanas,” vērtē  Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens.

Par Strukturētā dialoga turpmākajām aktivitātēm aicinām sekot līdzi Latvijas Jaunatnes 
padomes tīmekļa vietnē www.ljp.lv.
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Kur Latvijā norisinājās aktivitāte “Kafija ar politiķiem”?

Strukturētā dialoga vietēja līmeņa
konsultācijās piedalījās

Baldones
novads

Iecavas
novada
dome

Jaunpils
novads

Auces
novads

Jelgavas
novads

Kandavas
novada
dome

Kuldīgas
jauniešu biedrība

“Kaktuss”

Biedrība
“Ventspils Jauniešu 

dome”

Rojas
novada
dome

Jūrmalas 
pilsēta

Ikšķiles
novads

Mālpils
novads

Limbaži

Gulbenes
novads

Valmieras
“Vinda”

Lielvārdes
novada

pašvaldība

Vārkavas
novada
dome

Jēkabpils 
novads
Biedrība 

“Jēkabpils 
NVO resursu 

centrs”

Salas
novads

Rūjienas
novada

pašvaldība

877 - Jaunieši
303 - Lēmumu
          pieņēmēji

13 - 17 g.v.

18 - 21 g.v.

22 - 25 g.v.

virs 25. g.v.

646
sievietes

412
vīrieši

652

168

42

337

Biedrība 
“Creative 
Minds for 
Culture”

Biedrība
“Bērnu

un jauniešu
centrs

“Dari Vari”

Biedrība 
“Jaunatne 
smaidam”



Ar iespaidiem un atziņām pēc mācībām 
Portugālē dalās Ilze Dreimane, Iecavas 
Jauniešu centra vadītāja.

„Mans stāsts par izaicinājumiem sakās 
pirms diviem gadiem, kad ielēcu 
vilcienā, ko sauc par jaunatnes darbu, 
un par kuru izpratne sākumā man bija 
līdzīga nullei. Strādājot ar jauniešiem 
diendienā, realitātē nākas sastapties 
ar dažādām sabiedrības izpratnēm 
par šo sfēru, jo stereotipi, tāpat kā par 
jauniešiem, nāk līdzi. Vieniem par to, 
cik slinki un lieli huligāni ir jaunieši, 

krāsainas, jautras… Bet, atgriežoties 
atpakaļ pie saviem cilvēka pirmsāku-
miem, atcerēsimies to, ka mums visiem 
patīk spēlēties visos vecumos. Ar spēļu 
palīdzību mēs apgūstam pasauli – caur 
veikalu simulācijām bērnībā, emociju 
atpazīšanām un vēlēšanos simulācijām, 
lai izprastu, cik svarīga ir mūsu līdzda-
lība. Pieaugot cilvēki turpina spēlēties, 
tikai to sauc citādāk  – par hobijiem: 
makšķerēšanu, medībām, gleznošanu, 
orientēšanos u.c. 

Ar ko atšķiras spēlēšanās kaifs un vieg-
lums no neformālām metodēm? Mācī-
bās atbildēju sev uz šo jautājumu – ar 
analītisko daļu, refleksiju, kurā aktivitā-
tes dalībnieki paši analizē savu mācīša-
nās procesu, sajūtas un ietekmi uz viņu 
personību. Tātad, spēlēšanās procesam 
pievienojot nedaudz refleksijas pipa-
riņu,  – rodas brīnumi  – dalībnieki sāk 
analizēt sevi. Atrodot sevī iztrūkstošo 

citiem par to, cik jaudīgi viņi ir un kādas 
pārmaiņas viņi var ieviest dzīvē, ja bijis 
pareizs atspēriena punkts. Kāda ir mana 
ietekme šajā procesā? Un  – vai tāda 
vispār ir? 

Ir viegli izdegt ikdienā, tāpēc kādā 
janvāra vakarā pārskatīju aktuālo 
mācību piedāvājumu vietnē www.
jaunatne.gov.lv, un atkal un atkal 
atgriezos pie starptautiskām mācībām 
ar nosaukumu The power of non-formal 
education jeb „Neformālās izglītības 
spēks”. Burtiski pēdējās minūtēs 
nosūtīju pieteikumu, lai piedalītos savās 
pirmajās starptautiskajās mācībās. 
Saņemot apstiprinājumu, prieks mijās 
ar bailēm  – par ceļošanu, kultūras 
un valodas barjerām… šaubas par 
pietiekamo angļu valodas līmeni. Beigu 
beigās  – uzdrošināties būt mazam un 
izdzīvot neformālās izglītības maģiju 
uz savas ādas. Ir taču kāds iemesls, 

informāciju par šo procesu, sarunu va-
karā, kurā stāstīju par piedzīvoto Madei-
rā, izmantoju metodi one step forward, 
īpašu uzmanību pievēršot mācībās 
iegūtajām niansēm – telpas apgaismo-
jums, mūzika, noskaņa, balss tembrs, 
noskaņa grupā... Vadot strukturētu re-
fleksiju, saņēmu vislabākos rezultātus 
savā darba pieredzē. Ieguvu pārliecību 
un sajūtu, ka mācībās esmu apbērta ar 
maģiskiem putekļiem un esmu feja.

Ja šķiet, ka mobilitātē tiek apgūtas 
metodes un tas viss ir stāsts par to, kā 

kāpēc es biju viena no mācību 
dalībniecēm, kura izturēja konkursu no 
755 pretendentiem. Devos ceļā.

Mācības norisinājās no 7. līdz 12. martam 
Madeiras galvaspilsētā Funšelā, Portu-
gālē, pulcējot 36 dalībniekus – jaunat-
nes darbiniekus un mācību vadītājus.

Pirmā reakcija, sastopoties ar neformā-
lās izglītības metodēm, diezgan bieži 
ir – nu, jūs jau te tikai spēlējaties… ko 
šādi var iemācīties? Jā, šīs metodes ne-
reti jau pa gabalu sauc – esam košas, 

starptautiskā vidē sevi iekšēji izjauc un 
saliec no jauna, iekšējie stereotipi lūzt 
viens pēc otra kā skaliņi pret kāju. Tad 
tu satiec jaunu sevi. Labā ziņa ir tā, ka 
ikviens vari satikt jaunu SEVI.”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) vidēji ik gadu jaunatnes jomā 
strādājošajiem nodrošina iespēju apmeklēt vairāk nekā 50 starptautiskas mācības par dažādām 
ar jaunatni saistītām tēmām. Reizēm starptautiskajās mācībās Latviju pārstāv tikai 1 dalībnieks, 

kā tas ir bijis arī šajā gadījumā, piedaloties neformālās izglītības “spēka” mācībās. Kopumā 
SALTO resursu centra piedāvātajās starptautiskās mācībās ik gadu no Latvijas piedalās vairāk 

nekā 100 jaunatnes jomā strādājošo.

Uzdrošināties būt mazam. Mana pirmā
pieredze starptautiskās mācībās
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Kintija Bulava,
JSPA
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3 lietas, kuras pēc mācībām esmu izmēģinājusi darbā ar jauniešiem Iecavā
• Pēc mācībām jauniešu centrā veidoju iepazīšanos ar neformālo izglītību jaunā pieejā. Telpā novietoti trīs galdi, pie kuriem 

cilvēki tiek piesēdināti nejaušā secībā. Katram galdiņam ir savs uzdevums, piemēram, katram grupas dalībniekam 12 minūšu 
laikā izveidot vismaz vienu lecošu origami vardi; pie otrā galdiņa sēdošajiem no pieejamajiem materiāliem jāizveido divas 
žonglēšanas bumbas. Pēc 12 minūtēm grupa maina vietu un iet pie nākamā galdiņa. 

• Apzinājos, cik svarīgi ir sniegt jauniešiem vairāk par vienu atsauces avotu. Tas palīdz paplašināt redzesloku un mudina iegūt 
dziļāku izpratni par tēmu plašāk nekā, piemēram, redzēts filmās.

• Ja jaunieši nav motivēti, viņi jāapbruņo ar zināšanām, nevis jāizdara viņu vietā – šis ieteikums vienmēr labi strādā.. Cik labi, 
ka mums atļauj pašiem kļūdīties un no tā mācīties!

Par starptautiskām mācībām
• JSPA ir SALTO Resursu centra sastāvā, kura mērķis ir īstenot dažādas mācības jaunatnes jomā strādājošajiem, lai, pirmkārt, 

celtu kvalifikāciju par noteiktu ar jaunatni saistītu tēmu starptautiskā līmenī, paplašinot redzesloku arī ar citu valstu piere-
dzēm, un, otrkārt, lai jaunatnes darbiniekus izglītotu par programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām, šādi iedroši-
not rakstīt un īstenot savas projektu idejas starptautiskā līmenī. 

• www.jaunatne.gov.lv/apmacibas – šeit vienmēr atradīsiet aktuālās mācības, uz kurām var pieteikties.
• Visas izmaksas (ceļa, dzīvošanas, ēdināšanas un ar mācībām saistītās) sedz Eiropas Komisija. Dalībniekiem no Latvijas ir 

jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. 



30

šādi jaunieši. Un, otrkārt, grūtībās 
nonākušajiem ir tendence ierauties 
sevī. Viņi droši jūtas savas dzīvesvietas 
teritorijā un nemaz paši nevēlas kaut ko 
savā dzīvē mainīt. Tas tādēļ, ka ticība 
saviem spēkiem tuva nullei, kā arī trūkst 
citādākas dzīves pieredzes. 

Kā, ņemot vērā šādus reālos apstākļus, 
atrast jauniešus NEET situācijā?
Sarunās ar pašvaldību pārstāvjiem, 
kuri iesaistījušies projektā, par sevišķi 
iedarbīgām tiek atzītas šīs divas 
metodes: cieša ekspertu no dažādām 
pašvaldības un valsts institūcijām 
sadarbošanās un projekta publicitāte 
gan medijos, gan sociālajos tīklos, 
šādi uzrunājot jauniešus vai jauniešu 
ģimenes locekļus, kas uzzina par 
projekta iespējām. 

 “PROTI un DARI!” maina 
jauniešu dzīves

 Lai niansēti atklātu projekta ietekmi 
reāla jaunieša dzīvē, turpinājumā pa-
stāstīsim par kādu jaunieti, kura dzīve 
pēc projekta mainījusies kā nakts pret 
dienu. 
Kādas pašvaldības projekta vadītājas iz-
veidojušas sadarbību ar vakarskolu, ku-
ras pedagogi zina par rūpju jauniešiem, 

jo daļa tādu mācās vai savulaik mācīju-
šies skolās. Tā kāda skolotāja pastāstīja 
par jaunieti, kura māte ir mirusi un pats 
pārstājis mācīties, noslēdzot 7. klasi. 
Pašlaik jaunietim ir jau vairāk nekā 20 
gadu, viņš dzīvo lauku mājā dažus kilo-
metrus no pilsētas un cits nekas vairāk 
par viņu nav zināms. Projekta “PROTI un 
DARI!” vadītājas uzmeklēja šo jaunieti 
un atklājās šāda dzīves situācija: jau-
nietis dzīvo kopā ar tēvu un brāļiem un 
māsām, dzīvo antisanitāros apstākļos. 
Piemājas dārzs nav iekopts. Ģimene 
neaudzē ne kartupeļus, ne salātus vai 
dilles, neiet mežā pēc ogām vai sēnēm, 
negatavo ziemai krājumus ievārījumu 
vai konservu veidā. Jaunietim nebija 
nekādas vēlmes rūpēties par savu hi-
giēnu. Drēbju mazgāšanu viņš uztvēra 
kā lieku darbību savā dzīvē. 

Tēvam ziemā vietējā baznīcā ir gadī-
juma darbi. No kādiem ienākumiem 
ģimene dzīvo atlikušā gada laikā, nav 
saprotams? Tāpat nav saprotams, kā 
viņi rūpējas par savām ikdienas ēdien-
reizēm.

Projekta “PROTI un DARI!” projekta va-
dītāja nenobijās un pastāstīja jaunietim 
par tām atbalsta iespējām, kuras pro-
jekts var piedāvāt. Uzsākot darbu ar 
jaunieti, atklājās, ka viņam nav pases 
un pazudis personas kods. Viņš vismaz 
piecus gadus nebija apmeklējis ģime-

Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldī-
bām jau vairākus gadus īsteno projektu 
“PROTI un DARI!”. Projekta aktivitātes 
paredzētas jauniešiem no 15 līdz 29 
gadu vecumam. Projekta mērķa audi-
torija ir jaunieši, kas dažādu iemeslu 
dēļ nokļuvuši grūtajā situācijā. Citiem 
vārdiem, tie ir jaunieši, kuri pašlaik ne-
mācās, nestrādā, neapgūst arodu un 
nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieki. Situācijas, 
kādēļ jaunieši nokļūst ārpus aprites un 
viņiem ir grūti iekļauties darba vai mācī-
bu dzīvē, ir dažādas. Situācijā bez dar-
ba un ienākumiem, un ticības/vēlmes 
iesaistīties aktīvajā dzīvē mēdz nokļūt 
gan jaunieši ar augstāko izglītību, gan 
tādi, kuru mācības apstājušās pamat-
skolas klasēs. 
Pašlaik projektā “PROTI un DARI!” 
iesaistījušās 77 pašvaldības. Projektā 
iesaistītie eksperti – jaunatnes lietu 
speciālisti, mentori, karjeras lietu 
speciālisti, psihologi un citi –atzīst – 
pašvaldības teritorijā dzīvo jaunieši, kuri 
nokļuvuši šādā situācijā, bet bieži viņus 
ir grūti atrast. Pirmkārt, tādēļ, ka trūkst 
vienotas datu bāzes, kurā būtu uzskaitīti 

Viens no lielākajiem projekta “PROTI un DARI!” izaicinājumiem ir ne 
tikai atrast, bet arī veiksmīgi motivēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
un neapgūst arodu, izmantot projekta sniegtās atbalsta iespējas. Šis 
izaicinājums gulstas uz pašvaldību pleciem, kuru apgrūtina arī Fizisko 
personu datu aizsardzības normatīvi, kas ierobežo iespējas dažādām 
institūcijām sadarboties savā starpā, lai atrastu un uzrunātu grūtajā 
situācijā nonākušo jaunieti. Ko darīt?

Kā projektā iesaistīt jauniešus
sevišķi grūtajās situācijās?

Kintija Bulava,
JSPA
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“Projekta “PROTI un DARI!” 
vadītājas uzmeklēja šo 
jaunieti un atklājās šāda 
dzīves situācija: jaunietis dzīvo 
kopā ar tēvu un brāļiem un 
māsām, dzīvo antisanitāros 
apstākļos. Piemājas dārzs 
nav iekopts. Ģimene neaudzē 
ne kartupeļus, ne salātus vai 
dilles, neiet mežā pēc ogām 
vai sēnēm, negatavo ziemai 
krājumus ievārījumu vai 
konservu veidā. Jaunietim 
nebija nekādas vēlmes rūpēties 
par savu higiēnu. Drēbju 
mazgāšanu viņš uztvēra kā 
lieku darbību savā dzīvē. “
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nes ārstu. Ar projekta atbalstu jaunietim tika uztaisīta pase, iegādātas 
brilles, sniegta karjeras konsultācija un, protams, arī psihologa konsul-
tācijas un citas atbalsta aktivitātes. 

Bet kā viens no būtiskiem pagrieziena punktiem jaunieša dzīvē bija 
dalība draudzes vasaras nometnē. Sākotnēji jaunietis, uzzinot par šo 
iespēju, kategoriski tai pretojās, jo dziļi sirdī baidījās iziet ārpus ieras-
tās mājas vides. Bet, pateicoties tam, ka projekta mentors arī darbo-
jas draudzē, kā arī pateicoties tam, ka ziemās tieši šajā draudzē tēvs 
strādā gadījuma darbus, jaunieti izdevās pierunāt piedalīties nometnē.

Rezultātā, gadu pēc dalības projektā, jaunietis vakarskolā ir pabeidzis 
8. klasi un rudenī turpinās mācības pamatskolā. Turklāt būtiski izcelt, 
ka pēc atgriešanās skolā, jaunietis nav kavējis nevienu mācību dienu. 
Ir sācis rūpēties par savu izskatu un nemazgāts apģērbs palika vēs-
turē. Jaunietis sācis interesēties par pašvaldībā notiekošajām aktivitā-
tēm jauniešiem un pēc iespējas arī tajās iesaistās.

Dalies stāstā!
Ja arī tavā pašvaldībā ir veiksmes 
stāsts, kā projekts “PROTI un DARI!” 
ir mainījis jaunieša dzīvi, vai arī zini 
par jauniešiem, kuriem projekta 
atbalsts būtu nepieciešams, raksti 
kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Jaunieti, maini dzīvi,
piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības 
par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi 
pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? 
Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams 
pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta “PROTI un 
DARI!” iespējas!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi 
reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad 
piesakies dalībai projektā “PROTI un DARI!”. Projektā 
iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām 
sarunām ar ekspertiem, kas palīdz izzināt, kas ir 
personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu 
jaunam dzīves sākumam. Piemēram, ar projekta 
“PROTI un DARI!” atbalstu var iegūt autovadītāja 
tiesības, apgūt profesiju (frizieris, manikīrs u.c.), uzsākt 
uzņēmējdarbību, piedalīties nometnēs un semināros, 
kā arī izmantot daudzas citas atbalsta iespējas. Svarīgi 
zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu 
atbalstu.

Lai iesaistītos projektā, sazinies ar sev tuvāko 
programmas/projekta vadītāju

http://bit.ly/2qZS8oU
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Kristīnai ir vīrs un trīs bērni. Viņa ir ie-
guvusi vidējo izglītību un beigusi nagu 
kopšanas speciālista kursus. „Es arī 
drusku pastrādāju šajā profesijā, bet 
sapratu, ka laukos tas neiet, īpaši tad, 
ja nespēj piedāvāt neko citu,” stāsta sie-
viete. Kamēr jaunākais bērns bija mazs, 
viņa nevarēja strādāt pilnas slodzes 
darbu, bet palēnām, maziem solīšiem, 
sāka rīkoties, lai kaut ko savā dzīvē sa-
sniegtu un mainītu. 

Pirmais solis bija iesaistīšanās Nodar-
binātības valsts aģentūras projektā, 
veicot brīvprātīgo darbu Vilces muižā. 
„Vilces Tūrisma informācijas punkta va-
dītāja man pastāstīja par projektu „PRO-
TI un DARI!”, un es nolēmu pieteikties. 
Strādājot muižā, es sapratu, ka man 
patīk organizēt un vadīt pasākumus, 
veidot dekorus un noformējumu. Tāpēc, 
pateicoties projektam, es iestājos floris-
tikas kursos,” stāsta Kristīna, piebilstot, 
ka kursus joprojām apmeklē, bet ta-
gad jau par saviem finanšu līdzekļiem. 
„Esmu ļoti priecīga par to, ka varēju iz-
mantot iespēju mācīties, jo vairums cil-
vēku tomēr stāv uz vietas un nekas no 
tā nemainās. Bet, lai varētu mācīties, ir 
rūpīgi jāplāno savi līdzekļi, tāpēc iespē-
ja mācīties bez maksas ir nenovērtēja-
ma,” atzīst sieviete. 
Projekta laikā viņa sāka kārtot arī B ka-
tegorijas autovadītāja tiesības, apgūstot 
teorētiskās apmācības. „Vēl mazliet, un 
arī tiesības man būs kabatā,” priecājas 
Kristīna. Pašlaik viņa jau ir nokārtoju-
si eksāmena teorētisko daļu un pēc 
dažām braukšanas nodarbībām plāno 
pieteikties arī braukšanas eksāmenam. 

Kristīna ir pārliecināta: ja cilvēks pats 
ir motivēts, tad arī saņem atbalstu. Par 
speciālistiem, kas darbojas projektā, 
viņa saka tikai tos labākos vārdus. „Viņi 
ir saprotoši, ļoti pretimnākoši un iegulda 
katrā projekta dalībniekā savu laiku un 
darbu. Viņi nepadodas un meklē risinā-
jumus katrai problēmai,” tā Kristīna. Viņa 
arī citiem novada iedzīvotājiem iesaka 
izmantot izdevību un iesaistīties pro-
jektā „PROTI un DARI!”, dodot padomu: 
galvenais – nevajag baidīties no izaici-
nājumiem, bet tos pieņemt. 

Šis gads Kristīnai iesācies jau saulai-
nākās un cerīgākās krāsās, un nesen 
viņa dabūjusi arī darbu. „Dabūju labā-
ku darbu, nekā sākotnēji biju cerējusi.” 
Sieviete neslēpj, ka bija cerējusi atrast 
kaut vai pārdevējas darbu veikalā, bet 
kopš marta vidus viņa strādā Jelgavas 
novada pašvaldībā un ir Elejas Tējas na-
miņa vadītāja. „Mani uzrunāja toreizējā 
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja. 
Es daudz nedomāju – mana atbilde uz-
reiz bija „Jā!”. Uzskatu, ka ir situācijas, 
kad nedomājot jāņem tas, ko dzīve pie-
dāvā, jo otras iespējas vairs var nebūt,” 
uzskata Kristīna. Viņa atklāj, ka sajūtas 
ir lieliskas un arī satraucošas, jo darbs 
ir interesants un saistošs, bet jāapgūst 
daudz jauna. „Domāju, ka sevi labi pa-
rādīju Vilces muižā, biju aktīva. Tomēr 
tur es biju tikai palīgs. Tagad daudz kas 
jāmācās par jomu, kurā līdz šim nebiju 
iedziļinājusies, taču zināšanas ir jāpapil-
dina ikvienā profesijā,” spriež viņa. 

Vēl Kristīna projektā guvusi psiholoģis-
ku pārliecību par saviem spēkiem, un 

Jelgavas novada pašvaldība,
JSPAAttīs

tīb
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„Dabūju labāku darbu, nekā sākotnēji biju cerējusi”
„Var teikt, ka ielēcu pēdējā vilcienā,” tā par savu dalību projektā „PROTI un DARI!” 
saka Kristīna no Jelgavas novada. „Šis projekts ir ļoti labs pirmais solis, lai sāktu kaut 
ko darīt,” spriež Kristīna Jankoviča-Zumente. Jau dažus mēnešus pēc projekta jauniete 
sāka strādāt algotu darbu. 



33

viņai ļoti palīdzējusi apziņa, ka nav viena ar savām domām un 
idejām, ka ir cilvēki, kas uzklausa un atbalsta. „Mūs visu laiku 
vērtē – pēc sociālā stāvokļa, pēc kaut kādiem nerakstītiem liku-
miem, bet katrs jau grib sevi pierādīt. Un arī es parādīju citiem un 
pierādīju sev, ka neesmu tik slikta, kā savulaik par sevi domāju. 
Es varu! Un varu vēl vairāk!” Kristīna saka paldies visiem projektā 
iesaistītajiem speciālistiem, kuri, viņasprāt, dara sabiedrības labā 
svētīgu darbu.

Par projektu „PROTI un DARI!”
Projekts tiek īstenots no 2014. gada septembra līdz 2020. gada decembrim. Projekta 
„PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

77  pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgumu ar JSPA par projekta „PROTI un 
DARI!” īstenošanu Latvijā. 

Katram jaunietim ir savas intereses, vērtības, mērķi un vajadzības. Tas nozīmē, ka 
katram jaunietim ir nepieciešama viņa interesēm, vērtībām, mērķiem un vajadzībām 
piemērota pieeja. Tieši tāpēc katra pašvaldība sniedz projektā iesaistītajiem jauniešiem 
ne tikai individuālu atbalstu (piesaistot zinošus un pieredzējušus programmu vadītājus 
un mentorus), bet piedāvā arī ļoti plašus un daudzveidīgus atbalsta pasākumus, kas 
būs piemēroti konkrētajam jaunietim.
 
Jaunietis var iesaistīties projektā „PROTI un DARI!” uz laiku līdz 9 mēnešiem.

Vēlies iesaistīties projektā? Meklē kontaktinformāciju šeit: http://bit.ly/2qZS8oU. 

Jaunietis var saņemt atbalstu projekta ietvaros arī tajā pašvaldībā, kurā faktiski dzīvo, 
neatkarīgi no tā, kur ir deklarētā dzīvesvieta. 

2017.  gada beigās 79% no Latvijā projektu pabeigušo jauniešu skaita ir sekmīgi 
pabeiguši dalību projektā; no tiem 38% – iesaistījušies darba tirgū, 28% – iesaistījušies 
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotos Jauniešu garantijas projekta pasākumos, 
22% – iesaistījušies izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, 12% – iesaistījušies 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

„Dabūju labāku darbu, nekā 
sākotnēji biju cerējusi”
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Kļūst par vides ekspertu, kurš prot 
zaļi saražot enerģiju
Daniēls  Liekniņš: „Brauciena laikā mums bija iespēja klā-
tienē satikt un par apmaiņas laikā iegūtajām zināšanām pa-
stāstīt Japānas kroņprincim Naruhito. Šis notikums man ir ļoti 
spilgti palicis atmiņā. Tāpat kā tropiskais karstums, atšķirīgā 
Japānas kultūra un dabas daudzveidība Okinavas salā. Tie-
koties ar dažādu valstu jauniešiem, sapratu, ka kopīgs mērķis 
vieno dažādas rases, reliģijas un kultūras. Kamēr biju Japānā, 
apmaiņas programmas laikā tiku iedalīts Vides grupā. Tolaik 
studēju bakalaura programmā un apguvu ķīmijas inženieriju. 
Studijas turpināju Spānijas Universitātē, kur ieguvu maģistra 
grādu vides inženierijā un ilgtspējīgā enerģijā. Iespējams, tie-
ši Japānā sapratu, ka nākotnē vides speciālisti, kuri zina, kā 
ražot zaļo enerģiju, būs nepieciešami visā pasaulē.”

Reizi trīs gados Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  (JSPA), sadarbojoties ar Japānas valdību, 
piedāvā jauniešiem no Latvijas doties uz Japānu un iepazīt šīs valsts kultūru. Apmaiņas projekta laikā arī 
jaunieši no Japānas brauc uz Latviju, lai iepazītu mūsu zemi un mūsu kultūru. Visas izmaksas sedz Japānas 
valdība.

Vai ir dzīve pirms un pēc Japānas?

Kintija Bulava,
JSPA

Attīs
tīb

ā

Plānots, ka Japānas jauniešu grupa Latvijā šogad viesosies no 8. līdz 25. septembrim
 savukārt Latvijas jauniešu grupa uz Japānu dosies no 25. septembra līdz 10. oktobrim.

Kā dalība starptautiskās jaunatnes attīstības apmaiņas programmā „International Youth Development Exchange Program”)
ir izmainījusi dzīves jauniešiem, kuri šajā programmā piedalījās pirms trim gadiem? Lūk, Ievas, Daniēla, Artas un Mārtiņa stāsti.

Šoruden uzsāks darbu
Starptautiskajā Valūtas fondā ASV
Ieva  Skrīvere: „Visspilgtāk atmiņā ir palikusi ciemošanās 
vietējās skolās  – redzējām, cik citādi tiek organizētas mā-
cību stundas, apguvām, piemēram, kaligrāfijas pamatus, un 
starpbrīdī skolas pagalmā spēlējāmies ar mazāko klašu sko-
lēniem, ar kuriem spējām saprasties, lai gan mazie vēl nemaz 
neprot angļu valodu. Vēl ļoti siltas atmiņas ir saistībā ar pa-
likšanu japāņu viesģimenēs – tikām ļoti sirsnīgi uzņemti, un 
atvadu brīdī lidostā reti kura viesģimenes mamma neraudāja. 
Lai gan programma primāri ir paredzēta tam, lai iepazītu Ja-
pānu, kā pozitīvs blakusefekts ir iespēja iepazīt arī vairākas 
citas kultūras no starptautiskiem dalībniekiem, kas arī piedalī-
jās apmaiņas programmā. Šī apmaiņas programma ļoti spēci-
nāja lepnuma un patriotisma jūtas par Latviju, jo ļoti bieži Ja-
pānas jauniešiem un arī pārējiem programmas dalībniekiem 
bija jāstāsta par dzīvi Latvijā, par mūsu kultūru un tradīcijām. 
Šī starptautiskā pieredze noteikti paplašināja manu redzeslo-
ku. Arī es vasaras beigās pārcelšos uz ASV, kur jau zinu, ka 
trīs gadus strādāšu Starptautiskajā Valūtas fondā.”
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Pašlaik studē prestižā 
Japānas universitātē

Arta Voicehovska: „Šī programma man deva iespēju piepildīt 
savu sapni – beidzot aizbraukt uz Japānu. Tā kā studēju japā-
ņu valodu, interese par šo valsti aizsākās jau 2007. gadā. Ir 
bijuši brīži, kad šķita, ka mācos par iedomu valsti, kura nemaz 
nepastāv, jo kultūra, japāņu mentalitāte, daba un arhitektūra 
ir pavisam citādāka. Japāna iedvesmo. Tīrība un sava veida 
kārtība, kas valdīja Tokijā, mani pārsteidza. Japāņi, braucot 
ar eskalatoriem, visi kā viens stāv kreisajā pusē, lai tie, kuri 
steidzas, varētu ātri paskriet garām. Uz zemes nemētājas 
neviens papīriņš. Viss ir tik tīrs! Esmu ļoti pateicīga, ka varē-
ju būt viena no Latvijas delegācijas. Varu droši apgalvot, ka 
šī pieredze ir izmainījusi manu dzīvi. Pēc brauciena jutos tik 
laimīga, jo sapratu, ka mana izvēle studēt japāņu valodu un 
kultūru, bija pareiza. Programmas laikā ieguvu daudz draugu 
un paziņu. Šobrīd studēju Japānā, Tsukubas Universitātē – tā 
ir viena no prestižākajām un lielākajām universitātēm Japā-
nā. Interesanti, ka dalība apmaiņas programmā man palīdzē-
ja iegūt darbu, kad vēl dzīvoju Latvijā. Sertifikātu pievienoju 
savam CV, stājoties darbā japāņu klientu apkalpošanas sfērā. 
Dalība šajā programmā bija mana pirmā iespēja izmēģināt 
savas japāņu valodas zināšanas reālās dzīves situācijās. Tā-
pat daudzus materiālus, kurus ieguvu šīs programmas laikā, 
izmantoju arī savā bakalaura darbā par tēmu „Sieviešu kimo-
no loma Japānas sabiedrībā 20.–21.  gadsimtā”. Bakalaura 
darbu aizstāvēju, iegūstot 10 balles, un zinu, ka tas nebūtu tik 
sekmīgi izdevies bez šīs pieredzes!”

Maģistratūrā Japānā studē
ar Japānas valsts atbalstu

Mārtiņš  Zariņš: „Pieredze šajā apmaiņas programmā man 
ļāva saprast, ka mani ļoti interesē Japāna un tās kultūra. Sa-
pratu, ka Latviju un Japānu daudz kas vieno un ka es vēlos to 
izpētīt. Pēc programmas beigām atgriezos Latvijā ar domu – 
jāmeklē iespējas, kā tur atgriezties. Tā arī darīju. Meklēju 
dažādas atbalsta programmas, lai kā režisors/mākslinieks 
varētu veidot kādu projektu vai pat studēt Japānā. Divu gadu 
laikā uz dažādām atbalsta iespējām pieteicos četras reizes. 
Rezultātā – pašlaik Japānā studēju maģistratūrā kā MEXT – 
Japānas izglītības ministrijas stipendiāts. Ja vēl pirms diviem 
ar pusi gadiem man šķita neiespējami runāt japāņu valodā, 
tagad to varu darīt. Tas, ko man pašam deva šī apmaiņas 
programma, kurā piedalījos ar Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras starpniecību, ir pašapziņa, konstruktīvisms, 
drosme un pašaizliedzība, palīdzot citiem noticēt saviem 
sapņiem.” 

Šī ir septītā reize, kad JSPA sadarbībā ar Japānas valdību 
piedāvā Latvijas jauniešiem iespēju piedalīties Starptautiska-
jā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un 
Japānu. Latvija ir viena no piecām valstīm, kas piedalās šajā 
apmaiņas programmā. Vēl tajā piedalās Austrija, Čīles  Re-
publika, Dominikānas Republika, Vjetnamas Sociālistiskā Re-
publika. 
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Kādas iespējas 
piedāvājam? 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
Eiropas Savienības programma, kurā 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 ga-
diem jaunatnes darbiniekiem un citām 
personām, kas iesaistītas darbā ar 
jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu part-
neriem, ir iespēja iegūt jaunas kompe-
tences un pieredzi, pašiem veidojot 
un īstenojot projektus. Programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti 
galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot ne-
formālās izglītības metodes.

“PROTI un DARI!”
Projekta “PROTI un DARI!” (Nr. 
8.3.3.0/15/I/001) mērķis ir attīstīt jauniešu 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskai-
tot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnie-
ki, prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie am-
ata meistara, NVA vai Valsts izglītības at-
tīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu 
garantijas projektu pasākumos vai NVA 
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 
preventīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī nevalstisko orga-
nizāciju vai jauniešu centru darbībā.

IZM Jaunatnes
politikas valsts programma
Vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunat-
nes organizāciju un biedrību, kas 
veic darbu ar jaunatni, mērķtiecīgu 
sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi 
jauniešu pilnvērtīgai un vispārīgai attīs-
tībai. 

eTwinning
Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa 
no “Erasmus+”, kura mērķis ir veicināt 
izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot 
projektu kā metodi mācību procesā, 
nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, 
kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģi-
ju (IKT) jomā.

Eurodesk
Eiropas informācijas tīkls jauniešiem, 
kas darbojas 34 Eiropas valstīs, atbild 
uz jauniešu jautājumiem par un ap Eiro-
pu, kā arī informē par jauniešu iespējām 
Eiropā.

Ilgtermiņa projekti
“Jaunatne par cilvēktiesībām!” 

Projekta mērķis ir radikalizācijas 
novēršana un demokrātisko vērtību, 
pamattiesību, starpkultūru sapratnes un 
aktīvas pilsonības veicināšana, izman-
tojot izglītošanu cilvēktiesību jomā (hu-
man rights education).

“Kvalitātes celšana savā 
pašvaldībā”

Projekta mērķis ir veicināt kvalitāti dar-
bā ar jaunatni pašvaldībās.

“Būt kopā”

Projekta mērķis ir veicināt sociālo 
iekļaušanu, palielinot organizāciju 
skaitu, kuras izmanto programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas 
iekļaujošu projektu īstenošanā.  

“Starptautiski projekti jau-
natnes jomā kā instruments 
darbā ar jauniešiem NEET 
situācijā”

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par 
sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem 
NEET situācijā programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un “Solidaritātes Kor-
puss” ietvaros.

“Augstākā izglītība darba ar 
jaunatni jomā”

Projekta mērķis ir attīstīt starpkultūru 
kompetenci un veicināt neformālo mā-
cīšanos augstākās izglītības jomā. 

JSPA – vadošais sadarbības
partneris darba ar jaunatni attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir dibināta 1999. gadā. Tā ir Izglītības un 
zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu 

aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes 
informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar 

mūžizglītību.

JSPA sniedz jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem iespējas rakstīt projektus, izplata 
informāciju par jauniešu un jaunatnes darbinieku iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un 

nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu. 
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JAUNUMS! Eiropas Solidaritātes korpuss

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas:
• Brīvprātīgais darbs
• Prakse un darbs
• Solidaritātes projekti 

Atbalsta iespējas:
• Piesakies JSPA organizētajām mācībām vai starptautiskajām mācībām.
• Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo 

iekļaušanu u.c.
• Jautā padomu un pieredzi Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.
• Konsultējies JSPA.

Detalizēta informācija projektu iesniedzējiem
www.jaunatne.gov.lv/eiropas-solidaritates-korpuss/organizacijam

Detalizēta informācija jauniešiem
www.jaunatne.gov.lv/eiropas-solidaritates-korpuss/jauniesiem

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un 
jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu 
kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanai 2018. - 2020. gadā tiek plānots piešķirt 375.60 milj. eiro.
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*Norādītas plānotās summas. Gada laikā, līdz ar Eiropas
Solidaritātes korpusa ieviešanu, tās var mainīties,

ievērojot Eiropas Komisijas nosacījumus. 

Pieejamais finansējums projektu 
īstenošanai 2018. gadā

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Līdz 15. februāra plkst. 13:00
Līdz 26. aprīļa plkst. 13:00

Līdz 4. oktobra plkst. 13:00

(līdz 2020. gada decembrim)

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 3 189 347 €

Projektā “PROTI un DARI!” 6 802 502 €

Kā iesaistīties projektā?

Pašvaldības, kuras vēl nav noslēgušas sadarbības līgumu ar
JSPA par projekta īstenošanu, aicinātas sazināties ar

Raiti Imšu, JSPA Struktūrfondu daļas vadītāju
(tālr.nr. 67356248; e-pasts: raitis.imsa@jaunatne.gov.lv).

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

2 152 969 €*

593 165 €

108 998 €

334 215 €

1. Pamatdarbības projektiem
(Jauniešu apmaiņas, Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti)

 
2. Pamatdarbības projektiem
(Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā)

3. Pamatdarbības projektiem
(Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti)

4. Starptautiskām apmācībām

Attīs
tīb

ā
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Ar aktuālajiem apmācību 
piedāvājumiem var iepazīties šeit: 

jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 589 000 €

Vēlies īstenot projektu?

Aicinām sazināties ar Jāni Driginu, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas
projektu koordinatoru (tālr. nr. 67356253; e-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv).

Ilgtermiņa projekti un apmācības

Vēlies iesaistīties JSPA īstenotajos ilgtermiņa projektos?

Aicinām sazināties ar Vladislavu Šķēli, JSPA Starptautiskās sadarbības un
atbalsta daļas vadītāju (tālr.nr. 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv). 

Starptautiskas apmācības

JSPA aicina jauniešu līderus, jaunatnes jomā strādājošos ( jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes 
politikas veidotājus, sociālos darbiniekus, NVO sektorā darbojošos jaunatnes jomas speciālistus) 
piedalīties starptautiskās apmācībās. Vidēji ik gadu JSPA
dod iespēju papildināt savas zināšanas starptautiskā vidē ap 300 speciālistu. 
Dalība starptautiskajās apmācībās ir bez maksas. JSPA ar Eiropas Komisijas atbalstu sedz ceļa, 
uzturēšanās, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus. Dalībniekiem
jānodrošina līdzmaksājums 28,46 eiro apmērā.
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Iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai 
doties uz kādu citu valsti, lai piedalītos ar citu jauniešu grupu 
kopīgi izstrādātā projektā par pašu izvēlētu tēmu.

Stratēģiskās partnerības
inovāciju atbalstam 

Iespēja sadarboties dažādu sektoru organizācijām, lai ievies-
tu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem ak-
tuālas problēmas, uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.
Projekta laikā tiek radīti jaunatnes jomai nozīmīgi rezultāti, 
piemēram, inovatīva jaunatnes darba metodoloģija, pētījums 
par jaunatnes jomu, IT rīki jaunatnes darbā u.c.

Jaunatnes darbinieku
mobilitātes projekti

Iespēja jaunatnes darbiniekiem attīstīt profesionālās 
prasmes un iemaņas. Aktivitāšu rezultātā sagaidāms, ka 
jaunatnes darbinieki labāk spēs darboties savas mērķa 
grupas interesēs, būs gatavi integrēt jaunas metodes un 
prakses darbā ar jauniešiem, gūs plašāku izpratni par darbu 
ar jaunatni citās valstīs, veidos sadarbības projektus ar 
ārvalstu partneriem. Aktivitātes formātu var pielāgot grupas 
vajadzībām, piemēram, tas var būt starptautisks seminārs, 
apmācību kurss, kontaktu veidošanas seminārs, ēnošana, 
studiju vizīte vai cits. Visas aktivitātes organizē projektā 
iesaistītās organizācijas.

Stratēģiskās partnerības
labās prakses apmaiņai 

Iespēja organizācijām attīstīt un stiprināt sadarbības 
tīklus, paaugstināt kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, 
apmainīties ar idejām, praksēm un metodēm jaunatnes 
darbā.

Strukturētais  dialogs:
jauniešu un  jaunatnes

politikas  veidotāju
tikšanās  projekti 

Iespēja veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt 
diskusijas par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, 
kā arī par jaunatnes politiku. Projektā jaunieši var diskutēt 
par izvēlētām tēmām, gan savstarpēji, gan ar lēmumu 
pieņēmējiem, ekspertiem un jaunatnes jomas politiķiem, lai 
gūtu jaunatnes politikas veidošanai noderīgas atziņas.

Aktuālākā informācija, citi svarīgi kritēriji un informācija par finansēšanas noteikumiem pieejama programmas
„Erasmus+” vadlīnijās, kas publicētas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

Starptautiskās jauniešu
iniciatīvas

Iespēja jauniešiem, izmantojot savu iniciatīvu, īstenot savas 
idejas, būt tieši un aktīvi iesaistītiem projekta plānošanā un 
īstenošanā. Īstenojot jauniešu iniciatīvu, jauniešiem ir iespēja 
risināt vietējās kopienas problēmas, kā arī diskutēt par viņu 
izvēlētu tēmu, veicinot jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un 
sociālo atbildību. 

PROJEKTU VEIDI

Jauniešu apmaiņas
projektiM
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Kas var iesniegt projektu?
Pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko 
pārstāvi), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas 
jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgie uzņē-
mumi, reģionu asociācijas. 
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Katrai nacionālai jau-
niešu grupai vismaz viens grupas līderis, kurš ir vismaz 18 
gadus vecs.

Dalībnieku skaits: katrā nacionālajā grupā ir jābūt vismaz 4 
jauniešiem, kopā apmaiņā – 16 līdz 60 dalībniekiem (neskai-
tot grupu līderus). Visiem dalībniekiem jādzīvo valstī, kurā 
atrodas to nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Apmaiņas ilgums: no 5 līdz 21 dienai (neskaitot ceļā pavadī-
to laiku). Projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no 
Latvijas, vismaz vienai organizācijai no Programmas valsts* 
vai ES kaimiņvalsts**, apmaiņai jānotiek kādā no projektā ie-
saistītajām valstīm.

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, 
valsts un pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, arod-
biedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras 
iestādes, bibliotēkas, karjeras centri, neformālās jauniešu 
grupas (ar likumisko pārstāvi) u.c. 
Kas var piedalīties projektā?
Dažādu nozaru organizācijas, to pārstāvji un jaunieši. Dalīb-
niekiem nav vecuma ierobežojuma.

Dalībnieku skaits: nav ierobežots.
Projekta ilgums: no 6 līdz 36 mēnešiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no vis-
maz divām Programmas* valstīm. 
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no Program-
mas* valstīm, taču var iesaistīties arī organizācijas no pasaules 
valstīm, ja to dalība projektā nes būtisku pievienoto vērtību. 
Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.

Kas var iesniegt projektu?
Pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko 
pārstāvi), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas 
jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgie uzņē-
mumi, reģionu asociācijas. 
Kas var piedalīties projektā?
Personas, kas strādā jaunatnes jomā ( jaunatnes darbinieki, 
mentori, atbalsta personas, jauniešu līderi, sociālie darbinieki 
utt.). Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma. 

Dalībnieku skaits: kopā aktivitātē jābūt 1 līdz 50 dalībnie-
kiem (ieskaitot apmācītājus, apmācību fasilitatorus, ja nepie-
ciešams). Visiem dalībniekiem jādzīvo valstī, kurā atrodas to 
nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Projekta aktivitātes (apmācību kursa, semināra, utt.) 
ilgums: no 2 dienām līdz 2 mēnešiem (neskaitot ceļā pavadīto 
laiku). Projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no 
Latvijas, vismaz vienai organizācijai no Programmas valsts* 
vai ES kaimiņvalsts**, aktivitātei jānotiek kādā no projektā 
iesaistītajām valstīm.

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, 
valsts un pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, 
arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, 
kultūras iestādes, bibliotēkas, karjeras centri, neformālās 
jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi) u.c.
Kas var piedalīties projektā?
Organizācijas, to pārstāvji un jaunieši. Dalībniekiem nav 
vecuma ierobežojuma.

Dalībnieku skaits: nav ierobežots.
Projekta ilgums: no 6 līdz 36 mēnešiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no 
vismaz divām Programmas* valstīm. 
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no Program-
mas* valstīm, taču var iesaistīties arī organizācijas no pasaules 
valstīm, ja to dalība projektā nes būtisku pievienoto vērtību. 
Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.

Kas var iesniegt projektu?
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes 
organizācijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes.
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.
Projektā iesaistītajiem lēmumu pieņēmējiem/ekspertiem nav 
vecuma un ģeogrāfiskā ierobežojuma.

* Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, citas programmas valstis, kas nav ES
(Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija).
** Austrumu partnerības valstis, Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, Rietumu Balkānu valstis un Krievijas Federācija.

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, 
valsts un pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, 
arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, 
kultūras iestādes, bibliotēkas, karjeras centri, neformālās 
jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi). 
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Projektā var iesaistīt 
atbalsta personu, kas sniedz atbalstu jauniešiem projekta 
sagatavošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. Ja projektā piedalās 
nepilngadīgi jaunieši, atbalsta persona ir jāiesaista obligāti.

Dalībnieku skaits nav ierobežots.
Projekta ilgums: no 6 līdz 36 mēnešiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no 
vismaz divām Programmas* valstīm. 
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no Pro-
grammas* valstīm, taču var iesaistīties arī organizācijas no 
Partnervalstīm, ja to dalība projektā sniedz būtisku pievien-
oto vērtību. Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistīta-
jās valstīs.

Dalībnieku skaits: vismaz 30 cilvēku.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Projektus var īstenot nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā. 
Starptautiskus projektus iespējams veidot ar Programmas* 
valstīm un ar ES kaimiņvalstīm**.
Starptautiskā projektā jābūt iesaistītām vismaz divām 
organizācijām no vismaz divām valstīm, no kurām viena ir no 
Programmas* valsts. Projekta aktivitātēm jānotiek projekta 
iesniedzēja valstī.
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