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Augustā notiks Projektu nakts

Vai esi ko dzirdējis par Eiropas Savienības prog-
rammu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”? Tev ir ide-
ja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projek-
ta gatavošanā? Vēlies uzlabot projekta rakstīšanas 
prasmes? Tad piedzīvo vērienīgo Projektu nakti!

Kam: jauniešiem un jaunatnes jomā 
strādājošajiem.

Kā: 24 h interaktīvās apmācībās.
Kad: no 21. līdz 22. augustam.
Kur: skaistā, ērti sasniedzamā vietā Babītes 

novadā.
Ieguvums: ideju attīstīšana un uzlabošana; 

izpratne par jaunatnes jomas projektu būtību un 
mērķiem; treneru atbalsts nepieciešamo zināšanu 
apguvē; programmas “Erasmus+” administratīvās 
komandas konsultācijas; gatavība iesniegt projek-
tu jau 1. oktobrī. 

Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv.
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Numuru veidoja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
© 2015 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
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www.jaunatne.gov.lv • www.erasmusplus.lv

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

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

Uzlabojam zināšanas Pērnavā!

“Apmācību programma bija bagātīga un katra 
aktivitāte bija noderīga, jo spējām atklāt savs stip-
rās un vājās puses, spējām viens otru atbalstīt un 
uzmundrināt. No šīm apmācībās mēs ieguvām 
jaunus kontaktus, ar kuriem vēl aizvien uzturam 
sakarus, jo būsim kā partneri vienam “Erasmus+” 
projektam. Šajās apmācībās uzlabojām arī savas 
krievu valodas prasmes, jo tik daudz krievu va-
lodā mēs vēl nebijām runājuši. Esam priecīgi, ka 
mums tika dota iespēja aizbraukt uz šāda veida 
apmācībām, jo guvām lielāku pārliecību pār sa-
viem spēkiem un lielāku ticību pašiem sev,” pēc 
apmācībām “Formula 2”, kas no 27. februāra līdz 1. 
martam notika Igaunijā stāsta Ina Babule. 

Ja arī tavas organizācijas pārstāvji vai tu pats 
vēlies piedalīties starptautiskās apmācībās, meklē 
vairāk informācijas www.jaunatne.gov.lv vai www.
salto-youth.net. 

Vairāk informācijas 
www.jaunatneslietas.lv 
par iespējām jauniešu pasākumu 
kalendārā!

12.AUGUSTS

Lai ROSINĀTU jauniešiem būtisku
JAUTĀJUMU AKTUALIZĒŠANU, 
Izglītības un zinātnes MINISTRIJA 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā 
rudenī IZSLUDINĀS KONKURSU,
NOSAKOT  VIENU LATVIJAS
PAŠVALDĪBU vai DIVU pašvaldību 
APVIENĪBU, kas 2016. GADĀ
uzņemsies 
JAUNIEŠU GALVASPILSĒTAS lomu.
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Eiropas Jaunatnes nedēļa Latvijā 
noslēdzas ar „Dzelzs Vilka” koncertu

KINTIJA BULAVA
Komunikācijas daļas vecākā referente

No 27. aprīļa līdz 10. maijam Latvijā, tāpat kā citās Eiropas 
valstīs notika Eiropas Jaunatnes nedēļa, kuras mērķis bija 
veicināt jauniešu līdzdalību. Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra šīs nedēļas laikā organizēja jauniešiem 
un jaunatnes jomā strādājošajiem vairākus informējošos 
seminārus par programmas „Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” projektiem, „Eurodesk” un Eiropas Jaunatnes portāla 
iespējām. Bet Eiropas Jaunatnes nedēļas noslēgumā jau-
niešus priecēja grupas „Dzelzs Vilks” koncerts.

Eiropas Jaunatnes nedēļas 
noslēguma pasākums notika 
10. maijā Latvijas Dzelzceļa 
vēs tures muzejā, kur ikviens 
interesents bija aicināts līdzdar-
boties radošajās darbnīcās un 
prāta spēlēs, šādi iepazīstot Ei-
ropas Brīvprātīgā darba un citu 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
īstenoto projektu pieredzi, iz-
zinot savas iespējas Eiropā, kā 
arī baudot jauniešu mūzikas un 
deju grupu priekšnesumus. 

Visas dienas garumā uz ska-
tuves uzstājās jaunieši, ieprie-
cinot klātesošos ar dziesmām, 
dejām un citiem muzikāliem 
priekšnesumiem. Pasākuma 
laikā uzstājās arī ielu vingrotāji 
no Siguldas. Paralēli koncertam 
zālē darbojās radošās darbnī-
cas un dzīvās bibliotēkas, kurās 
ikviens pasākuma apmeklētājs 
varēja izmēģināt roku kādā akti-
vitātē, uzzināt, kādas ir jauniešu 
iespējas līdzdarboties dažādās 
nevalstiskajās un jauniešu orga-
nizācijās, kā arī klātienē iepazīt 
to Eiropas jauniešu pieredzi, kas 
savu Eiropas Brīvprātīgo darbu 
izvēlējušies veikt Latvijā. 

Pasākuma vadītāji: Solvita 
Jirgensone un Jānis Bukšs

Ar skanīgām dziesmām pasākumu 
atklāj Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas 

skolas meiteņu koris „Vivace”.

Blociņu gatavošanas darbnīca, kuru 
organizēja jauniešu centrs „Kaņieris”.

Kultūras koledžas koris „Bonum 
Cultura” prot pārsteigt: 

jaunieši dziedāja dziesmas 
pat Āfrikas cilšu valodās.

Lizy Rize. Viņai jau kopš bērnības 
sirdslieta ir muzicēšana. Vairākkārt 

guvusi uzvaras laurus tādos 
starptautiskos konkursos kā 

„Baltic Talents», „Debut», „Talent 
Show», „Amberstar». Priecājamies, 

ka viņa uzstājās arī uz Eiropas 
Jaunatnes nedēļas skatuves. 

Uz Eiropas Jaunatnes nedēļas skatuves 
kāpa arī Jaunsargu pašpārvaldes 

pārstāvji. Viņi dalījās pieredzē par 
savu darbu, kā arī aicināja klātesošos 
pārbaudīt savas prasmes jaunsargu 

lietās: pielaikot pilnā ekipējumā 
jaunsargu mugursomu, piepumpēties 
ar mugursomu plecos uz plaukstām 
un pat kulakiem, pielaikot jaunsargu 

tērpu un skaisti defilēt pa telpu. 

Lielformāta spēle par Eiropas 
Savienību. Tajā ikviens jautrā 
veidā varēja pārbaudīt savas 

zināšanas par Eiropas Savienību. 
Šīs radošās darbnīcas organizatori – 

ES Māja. Līdzās tai darbojās 
arī informatīvais stends, kurā 

klātesošie varēja sastapt Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā pārstāvjus. 

Kreppapīra puķu darbnīca. 10. maijs 
bija arī Māmiņu diena, tādēļ šajā 

darbnīcā aicinājām jauniešus sagatavot 
mīļus apsveikuma ziedus savām 
māmiņām. Šo radošo darbnīcu 

vadīja „Baltijas Reģionālais fonds”. 

Prāta spēļu – prāta asināšanas 
darbnīca. To vadīja „Latvijas 

Jaunatnes Padome”.

Ieva Grēvele. Jauniete, kas dzīvo 
mūzikā un kurā mūzika rit kā asinis pa 

dzīslām. Mērķtiecīga, neatlaidīga un 
dzīvespriecīga meitene, kura gribētu, 

lai ikviens cilvēks uz zemeslodes 
būtu patiesi laimīgs un vesels.

Erudīcijas un pastkaršu spēlēs savu 
prāta asumu varēja pārbaudīt „Klubs 

Māja” vadītajā radošajā darbnīcā. 

Savas akrobātikas un virtuozitātes 
prasmes demonstrēja ielu 

vingrotāji no Siguldas.

Lielu popularitāti izpelnījās Izglītības 
un zinātnes ministrijas spēle 

jauniešiem – tematiskais cirks, kurā 
varēja pārbaudīt savas zināšanas 

par jaunatnes politiku Latvijā.

Deju grupa „The Others”.

„Dzelzs Vilka” iesildītāji: talantīgie 
puiši no grupas „Without borders”.

Grupas „Dzelzs Vilks” 
koncerts jauniešiem.

Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra izsaka patei-
cību visiem māksliniekiem un 
nevalstisko organizāciju pārstāv-
jiem par dalību Eiropas Jaunat-
nes nedēļas noslēguma pasāku-
mā. 

Fakti:
`` Eiropas Jaunatnes nedēļa 

notiek jau septīto reizi.
`` 19 – tik pasākumu jau-

niešiem Latvijā notika 
Eiropas Jaunatnes nedē-
ļas ietvaros; no tiem 11 
pasākumi notika Rīgā, 
6 – Bauskā, 1 – Saldū, 
1 – Lielvārdē. 
`` Eiropas Jaunatnes nedē-

ļai veltītie pasākumi no-
tika arī Latvijas reģionos, 
tos organizēja Jaunatnes 
starptautisko program-
mu aģentūras reģionālie 
koordinatori.
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Latvijas „Ideju Laboratorijas” 
diskusiju rezultātā nonācām 
pie tēmas, ko grupā vēlējāmies 
apspriest un attīstīt tālākai iz-
skatīšanai Briselē – kā izveidot 
vienotu sistēmu jauniešu brīv-
prātīgā darba klasificēšanai un 
atzīšanai, lai padarītu brīvprātīgo 
darbu populārāku un noderīgāku 
pašiem jauniešiem. Projektam 
izstrādājām starptautiski piemē-
rojamu, vienotu sistēmu, ievie-
šanas modeli un mērķauditoriju. 
Tālākajā izstrādes posmā aktīvi 
apspriedām būtiskas detaļas un 
sagatavojām ideju iesniegšanai. 
Finiša taisnē projekts tika nodots 

balsošanai. Šādā sistēmā ikviena 
Eiropas Savienības dalībvalsts 
sagatavoja savu priekšlikumu 
un nodeva to tālākai izskatīšanai 
Briselē, kur projektu pilnveide 
būtu valstu izvirzīto kandidātu 
uzdevums. 

Eiropas Jaunatnes nedēļa 
jauniešu pārstāvjiem sastāvēja 
no šādiem pasākumiem – „Ideju 
Laboratorijas” semināra, struk-
turētā dialoga, Eiropas Jaunat-
nes politikas līmeņa debates un 
Erasmus YO! festivāla. Projektu 
daļā – seminārā un strukturētajā 
dialogā – katras valsts pārstāvim 
vai pārstāvjiem bija iespēja iepa-
zīstināt pārējos ar savas valsts vai 
organizācijas radīto ideju. Pre-
zentācijas norisinājās neformāli, 
dalībniekiem veidojot nelielas 
darba grupas, kas diskusiju un 
debašu rezultātā spēja nonākt 
pie kopsaucēja, kas iespēju robe-
žās apvienoja visu projektu ide-
jas. Un projektu ideju dažādība, 
kas apvienojama divos projektos 
bija tiešām liela, piemēram, in-
formācijas telpas paplašināšana 
un pieejamības nodrošināšana 
ikvienam jaunietim, darba de-
vēju un ņēmēju sasaiste, darba 
kvalitātes uzlabošana, brīvprā-
tīgo darba akreditēšana Eiropas 

Par Eiropas Jaunatnes nedēļu 
Briselē stāsta Sintija Tarasova.

Veiksmīgu sakritību rezultātā 
uzzināju par Latvijas „Ideju Labo-
ratoriju” un izlēmu piedalīties. 
Jaunatnes politika un līdzdalība 
mani ir interesējusi jau sen, tā-
dēļ iespēja piedalīties iniciatīvu 
projektos un diskusijās bija tieši 
man piemērota. Dalība debašu 
kustībā man palīdz pārliecināt un 
argumentēt savu pārliecību, bet 
līdzdarbošanās jauniešu domē 
ļauj saskatīt reālas problēmas 
jaunatnes politikā, tādēļ jutos pār-
liecināta, apspriežot sabiedrības 
attīstībai svarīgus jautājumus. E
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Savienības mērogā, jauniešu 
iesaistīšana neformālajā izglītī-
bā... Semināra un dialoga darba 
grupu sniegums – divi dažādi 
projekti par jaunatnes politikas 
struktūras uzlabošanu Eiropas 
Savienībā – tika prezentēti Eiro-
pas Jaunatnes politikas debatēs, 
piedaloties arī Latvijas izglītības 
un zinātnes ministrei Mārītei 
Seilei, Eiropas izglītības, kultū-
ras, jaunatnes un sporta komisā-
ram Tiboram Navračičam (Tibor 
Navracsics) un Eiropas Jauniešu 
politikas kustību aktīvistiem un 
līderiem. 

Erasmus projektu festivāla 
YO! laikā ikvienam interesen-
tam bija iespēja uzzināt vairāk 
par dažādiem projektiem, kas 
notikuši un vēl joprojām notiek 

jauniešu iesaistīšanu uzņēmēj-
darbības veidošanā, aizsākšanā 
un izprašanā. 

Apkopojot projekta iespaidus 
un emocijas, secinu, ka esmu ie-
guvēja. Esmu ieguvusi daudz ko, 
sākot jau ar starptautiska semi-
nāra dalības pieredzi, beidzot ar 
pastiprinātu interesi iesaistīties 
jauniešu politikas realizēšanā un 
aktualizēšanā. Protams, divu die-
nu seminārs nevar novērst visas 

nepilnības un trūkumus attiecī-
gajā jomā, bet tas ļauj saprast lie-
lākas problēmas un aktualitātes 
sabiedrībā kopumā. Domājot par 
tiešajiem ieguvumiem Latvijas 
jaunatnes politikai, secinu, ka 
tieši iespēja salīdzināt, cik daudz 
jau līdz šim ir spējušas citas val-
stis jaunatnes politikas sektorā, 
vai cik daudz vēl citas sasniegs, 
ļauj apjaust, cik ātri Latvijā mēs 
spētu realizēt dažāda līmeņa un 
veida izmaiņas vai uzlabojumus 
jaunatnes politikā. Ir skaidrs, ka 
mēs varam aizņemties citu valstu 
idejas un tās realizēt. Piemēram, 
vienots sociālais medijs jaunat-
nes politikas jomā ir viegli un ātri 
īstenojams projekts. Jauniešu ie-
saiste neformālajā izglītībā – ne-
valstiskajā sektorā – būtu realizē-
jama, piesaistot skolu sistēmām 
neformālās organizācijas (veido-
jot tiešu, viegli pieejamu saikni).

Domājot par nākotni, ceru, ka 
arī turpmāk Latvijā tiks organi-
zētas „Ideju Laboratorijas”, kas 
ļaus saprast jauniešu viedokli un 
situāciju, saredzēt kā to uzlabot 
vai mainīt arī reģionālā līmenī, 
jo, manuprāt, vissvarīgākā joma 
šobrīd ir jauniešu iesaiste reģio-
nālā līmenī, kas ilgtermiņā arī 
veidos labāku starptautisko sa-
darbību. 

SINTIJA TARASOVA

Kā iesaistīties un kā iesaistīt jauniešus aktīvā jaunatnes 
politikā? Kā uzlabot un ietekmēt sabiedrības ikdienu te un 
tagad? No 2015. gada 27. aprīļa līdz 10. maijam, Eiropas 
Jaunatnes nedēļas ietvaros, ikvienā Eiropas Savienības da-
lībvalstī norisinājās „Ideju Laboratorijas” – strukturētie dia-
logi un ideju darbnīcas ar mērķi rast atbildes uz jaunatnes 
politikā aktuāliem jautājumiem. No 4. līdz 6. maijam Jau-
natnes nedēļas noslēguma pasākums norisinājās Briselē, 
piedaloties ikvienas dalībvalsts „Ideju Laboratorijas” jau-
niešu izvirzītajam pārstāvim vai pārstāvei. Latvijas jauniešu 
iniciatīvas un idejas pārstāvēja Sintija Tarasova no Cēsīm. 

Latvijas Ideju Laboratorija 
piesaka sevi Briselei 

“ Kā izveidot vienotu 
sistēmu jauniešu brīvprātīgā 

darba klasificēšanai un 
atzīšanai, lai padarītu 

brīvprātīgo darbu 
populārāku un noderīgāku 

pašiem jauniešiem. 

visā pasaulē saistībā ar jauniešu 
ikdienas dzīvi, minoritātēm, jau-
niešu politiku un starpkultūru 
pieredzes apmaiņu. YO! festivāla 
laikā bija iespējams iepazīties ar 
labākajiem katras valsts „Eras-
mus+” projektiem, kas nori-
sinājušies pēdējo gadu laikā. 
Man pašai, protams, bija liels 
prieks, uzzinot, ka par labāko 
Latvijas projektu atzīts Vidzemes 
reģiona projekts, kas saistīts ar 
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klāja Eiropas Izglītības, kultūras, 
jaunatnes un sporta komisārs Ti-
bors Navračičs, kā arī Latvijas Re-
publikas Izglītības un zinātnes 
ministre Mārīte Seile. Vairākkārt 
tika uzsvērta nepieciešamība 
jauniešus nopietnāk iesaistīt 
vietējos pārvaldības procesos, 
un dot iespēju pašiem pieda-
līties lēmumu pieņemšanā, tā 
ļaujot apzināties savu nozīmi 
sabiedrībā, kas arī bija viens no 
Vidzemes plānošanas reģiona 
realizētā projekta mērķiem. Pēc 
paneļdiskusijas tika apbalvoti la-
bākie Eiropas jaunatnes projekti. 
Vidzemes plānošanas reģiona 
realizētais jauniešu projekts ir 
atspoguļots Eiropas līmeņa in-
formatīvajā brošūrā.

no 27. aprīļa līdz 10. maijam 
notika Eiropas Jaunatnes ne-
dēļa, kuru organizēja Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūra. 

No Latvijas kopumā tika no-
minēti četri projekti. Eiropas 
Komisija par labāko atzina Vi-
dzemes plānošanas reģiona īs-
tenoto projektu. Uzvarētājs tika 
noskaidrots starp 35 finālistiem 
no visām ES valstīm.

Atgādinām, ka programma 
„Erasmus+” sniedz iespēju dar-
boties neformāli, veidot un īste-
not projektus starptautiskā līme-
nī, sadarboties ar citu valstu 
jauniešiem, iegūt nozīmīgas 
prasmes un iemaņas, attīstot 
jaunatnes jomu Eiropā un Latvi-
jā. Programmas mērķis ir veici-
nāt Eiropas pilsonības apzināša-
nos un iesaistīt jauniešus Eiropas 
nākot nes veidošanā. E
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Maija sākumā projekta pār-
stāvji devās uz Briseli, lai pieda-
lītos Eiropas Jaunatnes nedēļā, 
kuras ietvaros notika projektu 
apbalvošanas ceremonija.

Briseles iespaidi
6. maija dienas pirmajā 

pusē Eiropas Parlamenta espla-
nādē norisinājās YO!Fest, kura 
ietvaros bija izveidota telts ar 
labākajiem „Erasmus+” projek-
tiem. Teltī norisinājās dažādas 
diskusijas gan ar projektu pār-
stāvjiem, gan arī ar „Ideas Lab” un 
„New Narrative for Europe” pār-
stāvjiem (citas nacionālo Jaunat-
nes aģentūru rīkotas iniciatīvas 
ES jauniešiem). Interesanti bija 
Eurofound prezentētie pētījumu 
rezultāti par jauniešu uzņēmēj-
darbību, kas parādīja Eiropas 
tendenci, ka 48% jauniešu gribē-

tu darboties kā pašnodarbinātie, 
taču tikai 6% tādi ir, par galvena-
jām barjerām uzskatot finanšu 
nepietiekamību, administratīvo 
slogu un informācijas trūkumu 
par uzņēmējdarbības uzsākšanu. 

Dienas otrajā daļā norisinājās 
augsta līmeņa paneļdiskusija 
„Jaunatnes iesaistīšanās veici-
nāšana, lai izvairītos no neie-
cietības un antidemokrātiskas 
uzvedības.” Paneļdiskusiju at-

RŪTA VASERMANE
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģiona projekts „Jauniešu uzņē-
mējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, 
ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības ie-
spējām lauku reģionos” ir atzīts par Latvijas uzvarētāju la-
bāko Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” īstenoto 
projektu vidū. 

Projekts par jauniešu uzņēmējdarbības 
veicināšanu – labākais Latvijā

nozīmē būt Eiropas pilsonim, kā 
arī veidoja izpratni par ES2020 
stratēģiju. Proti, apmācību ciklā 
jaunieši uzzināja, cik nozīmīga 
loma sava biznesa uzsākšanā ir 
inovatīvai, videi draudzīgai un 
ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai. 
Tas ļāva apzināties, ka ikviens 
no viņiem ir spējīgs ietekmēt ne 
tikai reģiona, bet visas Eiropas 
Savienības ekonomisko nākotni. 
Vidzemes plānošanas reģiona 
projekts tika īstenots laika pos-
mā no 2013. gada 1. februāra 
līdz 30. oktobrim. Projektā pie-
dalījās 30 jaunieši vecumā no 
18 līdz 25 gadiem. 

Par „Erasmus+” projektu 
apbalvošanu

Tā parasti notiek Eiropas 
Jaunatnes nedēļas laikā, kas 
savukārt ir pasākums, kurš 
visā Eiropas Savienībā notiek 
reizi divos gados. Arī Latvijā 

Emīls Lukjanskis un Rūta Vasermane. Spilgtākā atziņa pēc 
brauciena uz Briseli: Iepazīšanās ar citu valstu pieredzi 

jauniešu projektu ieviešanā iedvesmo darbiem!

“ 48% jauniešu 
gribētu darboties kā 

pašnodarbinātie, taču 
tikai 6% tādi ir. 

Īstenotā projekta būtība
Projekta „Jauniešu uzņēmēj-

spējas un dialoga veicināšana 
par videi draudzīgas, ilgtspējī-
gas un inovatīvas uzņēmējdar-
bības attīstības iespējām lauku 
reģionos” laikā jauniešiem tika 
organizētas dažādas aktivitātes 
(semināri, apmācības, simulā-
ciju spēles, ideju ģenerēšanas 
darbnīcas, tikšanās ar uzņēmē-
jiem), kuru mērķis bija sniegt 
ieguldījumu nacionāla, reģio-
nāla un vietēja līmeņa atbalsta 
sistēmu kvalitātes uzlabošanā, 
kas orientētas uz jauniešiem  – 
potenciālajiem uzņēmējiem. 
Jau nieši meklēja atbildes uz jau-
tājumiem, ko katram no viņiem 
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Kāds bija tavs ceļš līdz 
Tallinai?

Patiesībā ļoti žigls. Pēc vidus-
skolas beigšanas biju domājusi, 
ka došos Eiropas Brīvprātīgajā 
darbā, bet kaut kā šī ideja paju-
ka. Pārāk ilgi nočammājos. Pirms 
gada – jūlija beigās – bija pēdē-
jās dienas, kad varēja iestāties 
Baltijas Filmu mediju skolā un, 
to uzzinot, manī radās jautājums 
– kādēļ gan neiestāties? Filmēt 
un fotografēt man ļoti patīk. Biju 
darījusi to jau iepriekš. Aizpildīju 
visus pieteikumus un dokumen-
tus un pēc divām nedēļām sēdē-
ju iestājeksāmenos. Viss notika 
ļoti spontāni. Acīmredzot tā bija 
lemts, tādēļ arī notika. 

stāsts, ko izstāstījām 16 – 17 
minūtēs. Līva Vilnīte ir filmas 
režisore, es – režisores asistente. 
Kādas atšķirības jauniešos 
esi pamanījusi Tallinā? 

Tie ir ierastie stereotipi, ka 
Igaunijā cilvēki ir lēnīgāki. To 
nevaru noliegt. Bet par mums 
viņi smejas, ka mums esot seši 
pirksti. Pirmo reizi ko tādu dzir-
dēju. Mediju nozarē igauņi ir ļoti 
atvērti un sadarboties griboši. Ir 
arī nelielas kultūras atšķirības. 
Skola gan ir kā suverēna valsts, 
kur visi sanāk kopā, katrs no sa-
vas pilsētas un valsts. Satiekas 
tik dažādi cilvēki. Sākumā par 
Tallinu domāju – tā pati Rīga, 
tikai mazāka. Ar laiku pamanīju, 
ka Tallina ir ziemeļnieciskāka. 
Uz ielām cilvēki ir vēsāki. Mums 
ar kursa biedreni bija piedzīvo-
jums. Braucām no Tallinas ar lie-
lu čemodānu, jo kursa biedrene 
caur Rīgu tālāk brauc uz Viļņu, 
kur ir viņas mājas. Igaunijā ne-
viens nelikās ne zinis, ka stiep-

Jau vidusskolā zināji, ka 
vēlies savu nākotni saistīt 
ar filmu veidošanu un 
fotografēšanu?

Man vidusskolā bija viedok-
lis, ka pēc izlaiduma obligāti 
nav uzreiz jāiet un jāmācās. Bet 
fotografēt un filmēt man ļoti pa-
tika. Biedrībā „Apvienība Jums” 
veidoju video, pasākumos foto-
grafēju. Bet nebiju līdz galam 
pārliecināta, ka gribētu to mācī-
ties. Biju izpētījusi izglītības ie-
spējas šajā profesijā Latvijā, bet 
tās man nepatika. Kad ieraudzī-
ju sludinājumu par skolu Tallinā, 
uzreiz sapratu – jā, tā varētu būt 
man. Nekļūdījos. Nu jau pirmais 
gads tajā ir pabeigts.

jam šo lielo čemodānu, bet Lat-
vijā divi puiši palīdzēja. Meitene 
no Viļņas bija sajūsmā par tik 
atsaucīgiem cilvēkiem Latvijā. 
Šobrīd tev vairs nav sajūtas, 
ka tomēr vajadzēja gadu 
padzīvot nemācoties?

Nē. Pirmo reizi mūžā mācos 
to, kas mani ļoti interesē. Pirms 
tam biju par video un fotogra-
fēšanu mācījusies kursos un se-
mināros, bet tagad esmu skolā 
starp domubiedriem. Ir tik forši 
runāt par tehniskām detaļām 
ar jauniešiem, kuriem arī tas 
interesē. Pirmais mēnesis Tal-
linā aizritēja vienā sajūsmā. Ap 
Lāčplēša dienu sākās ilgas pēc 
Latvijas, uzradās pirmais nogu-
rums. Sajutos tik skumīga. Bet 
ar laiku pieradu, uz gada beigām 
vispār jau iemācījos savas emo-
cijas sabalansēt. Tallinā man jau 
izveidota sava pasaule, sākusies 
pieaugušo dzīve. 
Cik gadus tev jāmācās?

Trīs.

Kā tev tur iet?
Mācos audiovizuālos medi-

jus. Mācības ir par visu ko – par 
televīziju, filmu vēsturi. Mēs 
varam strādāt uz vietas skolā, jo 
ir pieejama visa nepieciešamā 
tehnika. Mācāmies darot, jo kā 
gan citādi apgūt audiovizuālos 
medijus. Tā ir ļoti laba iespēja, 
kādas nav nekur tuvākās apkārt-
nes skolās. Baltijas Filmu mediju 
skola ir Tallinas Universitātes sa-
stāvā. Tallinā cilvēkiem ļoti patīk, 
ja brauc pie viņiem mācīties no 
citām valstīm. Manā kursā mā-
cās arī puisis no Venecuēlas.
Ko dari brīvajā laikā?

Strādāju ar dažādiem projek-
tiem. Piedalījos filmas „Saulītes” 
veidošanā. Pašlaik rit pēdējie 
soļi pirms pirmizrādes. Tā 9. jū-
lijā tiks rādīta Latvijā, Kaņepes 
Kultūras centrā. Pēc sesijas nu 
jau kļuvis nedaudz mierīgāk. Va-
sarā būšu mājās Latvijā; mums 
ir dažādi plāni ar vietējiem 
baušķeniekiem. 
Par ko būs jaunā filma 
„Saulītes”? 

Tas ir diezgan smags stāsts – 
par māti, viņas zaudējumu un 
slimību. Diezgan komplicēts 

Kāda veidojās tava dzīve, 
kamēr dzīvoji Bauskā? 

Man liela daļa ārpuskolas 
dzīves aizritēja ar „Apvienību 
Jums”. Organizēju pasākumus, 
fotografēju. Vienmēr atradās, ko 
darīt. Veidojām paši savu multi-
mediju studiju. Mēģinājām da-
būt arī jauniešu māju. Tagad, kad 
mācos Tallinā, par jaunumiem 
biedrībā uzzinu caur e-pastiem. 
Ļoti spilgti atmiņā iespiedusies 
pagājušās vasaras jauniešu die-
na. Bijām to jau organizējušas arī 
iepriekšējos gados, bet pieredze 
rādīja – ja pasākumam nav reklā-
mas, tas nav sevišķi apmeklēts. 
Tādēļ pagājušajā gadā par pasā-
kumu veidojām mazus tīzerus  – 
kopumā sešus – lai uzkurinātu 
jaunatni. Un izdevās! Mums 
bija tik grandiozs pasākums, 
ar ļoti skaistu skatuvi un daudz 
apmeklētājiem. Solvita (Solvita 
Jirgensone, biedrības „Apvienī-
ba Jums” vadītāja  – red. piez.) 
mums jauniešiem tik daudz 
stāsta par lietām, kas notiek 
apkārt. Par lietām, kurām pie-
vērst uzmanību, par projektiem, 
kuros varam piedalīties. Tas ļoti 
palīdzēja, domājot, ko darīt pēc 
vidusskolas. Vēl arvien manī ir 
ideja doties Eiropas Brīvprātīgajā 

KINTIJA BULAVA
Komunikācijas daļas vecākā referente

Sintija Andersone ir dzimusi Bauskā. Pēc vidusskolas absol-
vēšanas domāja, ka ar mācībām gadu iepauzēs, lai sapras-
tu, ko patiesi dzīvē vēlas darīt. Bet tad pavisam spontāni 
iespēju durvis atvēra Baltijas Filmu mediju skola. Sintija 
izturēja atlases konkursu un nu jau pirmais mācību gads 
Tallinā ir aiz muguras. 

Esmu Eiropas brīvprātīgā darba fane

“Igaunijā neviens nelikās ne zinis, ka stiepjam šo 
lielo čemodānu, bet Latvijā divi puiši palīdzēja. 
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darbā. Tas ir tik forši, ka mazās 
Latvijas pilsētās arī ir apvienī-
bas, kurās jauniešiem darbo-
ties. Rīga ir Rīga, bet arī Bauskā 
notiek forši pasākumi.
Sanāk, ka tieši caur 
darbošanos „Apvienībā 
Jums” atradi savu ceļu 
turpmākajā dzīvē?

Jā, man apvienībā bija ļoti 
daudz izaicinājumu. Bija jāuz-

pārceļas uz Rīgu vai izbrauc 
vispār no valsts. Bet, kas paliek 
mazpilsētās? Kas ir to nākotne? 
Jo vairāk iespēju jaunietim ir 
arī ārpus Rīgas, jo ticamāk, ka 
viņš turp atgriezīsies arī pēc 
studijām.
Ko tu ieteiktu jauniešiem, 
kas šobrīd vēl tikai meklē 
savu pirmo profesiju?

Nesteigties. Zinu, ka pēc 
vidusskolas beigšanas ir ļoti 

liels sabiedrības spiediens; visi 
saka  – ir jāiet mācīties tālāk. 
Bet vidusskolu tikko beigušais 
varbūt nemaz īsti vēl nezina, 
ko tieši mācīties. Nav vēl iz-
mēģinātas pietiekami daudzas 
lietas. Tādēļ iesaku īstenot vis-
trakākās idejas, varbūt no tām 
pat var uztaisīt savu biznesu. 
Vajag mēģināt visu, kas intere-
sē un meklēt sevi. Ir pavisam 
cits entuziasms mācīties to, kas 

patīk. Visa dzīve krāsojas gaišā-
kās krāsās. 
Ko tu gribētu darīt, kad 
pabeigsi skolu Tallinā?

Vēlos radīt filmas. Gribu būt 
režisore. Bet pirms tam – ceļošu. 
Ir svarīgi gūt pieredzi un zināša-
nas. Gūt plašāku pasaules re-
dzējumu. To man paver arī mācī-
bas Tallinā. Redzu tik daudz 
stāstu, kurus vēlētos caur savām 
filmām pastāstīt citiem. 

taisa reklāmas video. Nekad to 
nebiju darījusi. Visu apguvu 
pašmācību ceļā. Sākumā varbūt 
neizdevās tik profesionāli, cik 
gribētos, bet visi mācījāmies 
darot. Ja toreiz nebūtu piekri-
tusi filmēšanai, varbūt nemaz 
neuzzinātu, cik ļoti man patīk šis 
process. Tad pieteicos Rīgas Ki-
nostudijas organizētajos kursos 
un tad jau pavērās šis ceļš…

Ja tu būtu mūsu Izglītības 
un zinātnes ministre, kas 
būtu tās lietas, kuras vēlētos 
mainīt jauniešu politikā?

Gribētos, lai jauniešiem ir 
vairāk iespēju, kas tiek atbalstī-
tas arī finansiāli. Mēs gribam 
darboties, radoši īstenot savas 

idejas. Nav jau tā, ka jaunieši vē-
las tikai ballēties un izklaidēties, 
mums notiek arī dažādi izglīto-
joši pasākumi. Neesam bagāta 
pašvaldība, tādēļ jauniešiem 
trūkst finansējuma. Ja man būtu 
iespēja, piešķirtu vairāk.
Kādēļ ir forši, ka jaunietis ir 
aktīvs?

Jo aktīvāks ir jaunietis, jo 
vairāk viņš iemācās. Latvijas 
pilsētās ļoti tipiska jauniešu pro-
blēma ir, ka viņi aizbrauc prom, 

“Tas ir tik forši, ka 
mazās Latvijas pilsētās 
arī ir apvienības, kurās 
jauniešiem darboties. 

Rīga ir Rīga, bet arī Bauskā 
notiek forši pasākumi.
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lamentā), Eiropas kvartāla un 
institūciju apmeklējums, šokolā-
des muzejs, ekskursija Briseles 
vēsturiskajā centrā, IKT darbnī-
cas skolēniem un skolotājiem un 
pats galvenais notikums – svinīgā 
balvas pasniegšanas ceremonija 
Briseles Dabaszinātņu muzejā 
(the Royal Belgian Institute for 
Natural Sciences in Brussels), kur 
galvenās balvas (trijās vecuma 
grupās) pasniedza Eiropas Ko-
misijas Izglītības, kultūras, jau-
natnes un sporta lietu komisārs 
Tibors Navrāčičs.

Mūsu ieguvumi? 
Galvenais laikam ir ticība 

saviem spēkiem! Mēs varam! 
Labie sapņi piepildās! Pasāku-
ma laikā satikām mūsu projekta 
partnerus no Portugāles un Nor-
vēģijas un iepazinām bērnus un 
skolotājus no citām valstīm. Dau-
dzi no mūsu grupas pirmo reizi 
piedalījās tik plašā starptautiskā 
pasākumā ārpus Latvijas (un 
bez vecākiem!). Daudziem būs 
reāla motivācija apgūt angļu va-
lodu, bet galvenais – motivācija 
veidot jaunus projektus. Un ne 
tikai balvas dēļ, jo šis pasākums 
mums palīdzēja apjaust, ka aiz 
eTwinning interneta platformas 

atrodas patiešām dzīvi cilvēki, 
kas kopā ar mums izpilda pro-
jekta uzdevumus, priecājas 
par sasniegumiem un ir atvērti 
draudzībai! Tas ir vislabākais 
atklājums.

eTwinning Balvas pasākuma 

video eTwinning Instagram lapā: 
h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m /

etwinning_europe/
Talantu šova noslēgumā visi 

danco „cūkas driķos”
https://www.youtube.com/

watch?v=KEA5woA19Ng 
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Par projektu
„SOUNTRACKERS” projekta 

produkts ir daudzas mazas ani-
mācijas filmiņas, bet galvenā 
ideja ir sadarbība! Mēs – Rīgas 
Skolēnu pils multiplikācijas 
pulciņa bērni, zīmējām animā-
cijas filmiņas, un mūsu partne-
ri – Portugāles un Norvēģijas 
skolu bērni – mūzikas skolotāju 
vadībā komponēja un pievieno-
ja skaņu. 

Projekta rezultātu var apska-
tīt projekta blogā: http://sound-
trackers.weebly.com.

Balvas pasniegšanas ceremo-
nijas pasākumā no 6. līdz 9. mai-
jam Briselē „SOUNTRACKERS” 
Latvijas komandu pārstāvēja 
projekta veidotāji – astoņi skolē-
ni un divas skolotājas.

Mūsu tikšanās Briselē bija 
unikāla – vienlaicīgi ar eTwinning 
Balvas pasākumu nosvinējām 
arī eTwinning desmito dzimša-
nas dienu 7. maijā un arī Eiropas 
Savienības dzimšanas dienu 9. 
maijā. Četru dienu garumā – no 
6. līdz 9. maijam – mums bija no-
organizēta patiešām notikumiem 
bagāta, neaizmirstama program-
ma. Iepazīšanās ceremonija un 
boulings, ekskursija uz Eiropas 
parlamenta informācijas centru 
(tiem, kas vecāki par 14 gadiem, 
bija ekskursija pašā Eiropas Par-

Labākie Eiropā
TATJANA GVOZDEVA
Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” multiplikācijas, Eiropas 
kultūras un televīzijas pulciņu interešu izglītības skolotāja

Šogad, eTwinning 10 gadu jubilejā, eTwinning Eiropas Bal-
vas konkursā, 12 - 15 gadu vecuma grupā galveno balvu 
iegūst BJC „Rīgas Skolēnu pils” multiplikācijas pulciņa 
sadarbībā ar Escola b/s Domingo capela Espinho (Portu-
gāle) un Vestsiden skole Porsgrunn (Norvēģija) veidotais 
projekts „SOUNTRACKERS”!

Iesaisties Eiropas lielākajā skolotāju tīklā arī tu!
`` Kas var iesaistīties? Jebku-

ra veida un līmeņa izglītības 
iestādes, kuras nodrošina 
izglītību bērniem un jau-
niešiem vecumā no 3 līdz 
19 gadiem; jebkura mācību 
priekšmeta skolotāji, direk-
tori, bibliotekāri un citi sko-
las darbinieki. 
`` Kāpēc iesaistīties eTwin-

ning? Lai mācību procesu 
padarītu starptautisku, attīs-
tītu skolēnu svešvalodu un 
starpkultūru komunikāciju 
prasmes; lai iegūtu starp-
tautisku pieredzi un domu 
apmaiņu ar pedagogiem 
dažādās valstīs; lai populari-
zētu savu un skolas pieredzi; 
lai iegūtu zināšanas par citu 
tautu kultūru kopīgajām un 
atšķirīgajām iezīmēm; lai 
pilnveidotu savas svešvalo-

du prasmes; lai iegūtu iema-
ņas darbā ar IKT; lai varētu 
pieteikties dalībai starptau-
tiskos semināros un izvirzīt 
savus projektus dažādām 
balvām; lai praktiski vērotu 
nodarbības, kā ar bērniem 
un jauniešiem strādā kolēģi 
citās valstīs, gūtu idejas un 
iedvesmu.
`` Kā iesaistīties? Reģistrējies 

www.etwinning.net. Mek-
lē sadarbības partnerus, 
īsteno projektus un dalies 
pieredzē. 
`` Kas ir eTwinning? Tas ir 

Eiropas skolu sadarbības 
tīkls, kura mērķis ir veicināt 
izglītības iestāžu sadarbību, 
izmantojot informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT). Plašāka informācija: 
www.etwinning.net. 

“ Galvenais laikam ir 
ticība saviem spēkiem! 
Mēs varam! Labie sapņi 

piepildās! Pasākuma 
laikā satikām mūsu 
projekta partnerus. 
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Par projektu īsumā… 
Kas? Eiropas Brīvprātīgā darba projekti ir ES programmas 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmās pamatdarbības projekti, 
kuru mērķis ir radīt iespēju jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 ga-
diem gūt darba un profesionālo pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu 
kādā citā valstī, jaunieša izvēlētajā darbības jomā. 

Kā? Lai īstenotu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu (uzaici-
nātu, piemēram, uz savu pašvaldību kādu brīvprātīgo no citas 
valsts), jāuzraksta projekta pieteikums. Tai pašvaldības iestādei 
(vai NVO), kas plāno uzņemt pie sevis brīvprātīgo, jāveic organi-
zācijas akreditēšana, lai saņemtu EBD uzņēmējorganizācijas/no-
sūtītājorganizācijas/koordinējošās organizācijas statusu. Plašāka 
informācija par akreditāciju http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
organizaciju-akreditacija. 

Kad? Atlikušais projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 
2015. gadā: 1. oktobris. 

Kur? Projekti iesniedzami tiešsaistē. Plašāka informācija http://
jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs E
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Pirmās sajūtas?? Tas ir fan-
tastiski!! Viņi izvēlējās mani! 
Es došos uz ārzemēm, uzlabošu 
savu angļu valodu un strādāšu 
ar bērniem. Ko gan vēl es varētu 
vēlēties?

Bet tikai pēc tam pa īstam 
sāku saprast, ko tas nozīmē. 

Būšu prom no savas ģimenes un 
draugiem astoņus mēnešus. Tik 
ilgai prombūtnei man bija jāsa-
kravā tik daudz mantu, cik ielien 
vienā koferī. Tajā bija jāietilpina 
arī ziemas drēbes, turklāt tādas, 
kas der garai un aukstai ziemai. 
Kā mana mamma teica – Latvijas 

ziemas ir gandrīz tikpat aukstas, 
cik Sibīrijā. Man vienai būs jādo-
das uz ārzemēm. Tas vēl nekad 
nebija noticis. 

Pirms devos prom no mājām, 
prom no savas valsts, man bija 
jāpaspēj izdarīt daudz dažādu 
lietu, jāsakārto dažādi papīri (ap-
drošināšana, deklarēšanās, ārstu 
atļauja u.c.), kā arī jāapmeklē 
pirms aizbraukšanas apmācības 
(tur atkal bija daudz dokumentu 
jākārto). Pirms dodies ceļā, tev, 
iespējams, jau viss būs tik tālu 
apnicis, ka nekur vairs negribē-
sies braukt, bet tas ir tā vērts!

Man tika dota iespēja ceļot, 
iepazīt jaunu valsti, cilvēkus un 
kultūru, citu dzīvesveidu, ēdie-
nus, tradīcijas un vēl daudz da-
žādu lietu. Varēju iepazīt jaunu 
dzīvesvietu un iekļauties jaunā 
darba kolektīvā. Tuvējā apkārtnē 
atradu jaunus draugus. Pēc ie-
braukšanas apmācībām es bei-
dzot sapratu, ka neesmu vienīgā 
neprātīgā persona, kura izvēlē-
jusies izmēģināt šo projektu.

Pirmā darba diena bija ļoti 
grūta. Man nebija ne jausmas, 
kā viss te strādā. Kā viņi sastrā-
dājas un ko tieši man vajadzē-
tu darīt?? Bet pēc kāda laika 
sāku strādāt patstāvīgi un pati 

Kā jūs te, Latvijā, varat dzīvot bez saules?
KAMILA ŠUMŠALOVA

Kamila Šumšalova ir jauniete no Čehijas. Par valsti, kurā 
veikt savu Eiropas Brīvprātīgo darbu, viņa izvēlējās tieši 
Latviju. No pagājušā gada novembra līdz šā gada jūlijam 
Kamila darbojās kā brīvprātīgā Alūksnes Bērnu un jaunie-
šu centrā. 

“ Jo vairāk iemācījos pateikt latviski, 
jo vairāk varēju saprast, ko bērni vēlas no 

manis un paust, ko es vēlos no viņiem.

bērniem organizēju dažādas 
darbnīcas un pasākumus. Vienā 
dienā vadītāja mani atstāja ar 
bērniem vienu pašu, un nepalī-
dzēja tulkojot to, ko saku! Kā gan 
lai es strādāju ar cilvēkiem, kuri 
negrib vai neprot runāt angļu va-
lodā, ja pati nerunāju latviski?? 
Galvenais nevajag satraukties. 
Izaicinājums pieņemts. Jāsāk 
pēc iespējas ātrāk mācīties lat-
viešu valodu, jo pēc tam strādāt 
ar bērniem būs tikai vieglāk.

Kopš tās dienas sapratu, ka 
kolēģes man uzticas un esmu 
spējīga vadīt grupu patstāvīgi. 
Jo vairāk iemācījos pateikt lat-
viski, jo vairāk varēju saprast, ko 
bērni vēlas no manis un paust, 
ko es vēlos no viņiem.

Dzīvojot svešā valstī, nākas 
pieņemt faktu, ka šeit nevaru 
darīt daudzas lietas, ko biju 
pieradusi darīt mājās, vai arī, ka 
šeit nevaru nopirkt pat pusi no 
lietām, ko biju pieradusi lietot 
un iegādāties ikdienā mājās (ne-
skatoties uz to, ka nekur tālu jau 
nebiju aizceļojusi, tikai nedaudz 
vairāk uz ziemeļiem).

Kāds ir nozadzis sauli! No-
pietni! Kā jūs te, Latvijā, varat 
dzīvot bez saules?? Pirmajos di-

vos vai trīs mēnešos, ko pavadīju 
Latvijā, saule spīdēja varbūt pie-
cas reizes, no kurām divas es to 
redzēju pa lidmašīnas logu. Bet 
vasarā gan ir miljons reižu labāk.

Kā jūs varat dzīvot bez kal-
niem?? Uzkāpšu kādā kalnā – tā 
būs pirmā lieta, ko izdarīšu, 
kad atgriezīšos mājās. Lai gan 
man patīk Latvijas daba. Meži 
ir visur, kur vien skaties. Tīra 
daba, civilizācijas un industriju 
neiznīcināta.

Pēc visa šeit piedzīvotā man 
nāksies pamest šo valsti, kura jau 
ieguvusi īpašu vietu manā sirdī. 
Lūk, ko nozīmē piedalīties Eiro-
pas Brīvprātīgā darba projektos – 
izkāpt no savas komforta zonas. 

„Brīvprātīgajiem neviens 
ne mak sā. Viņu darbs ir 
ne no vēr tējams.”

Čehijas nevalstiskās jauniešu 
organizācijas „Pionýr” motto, no 
kuras Kamila devās Eiropas Brīv-
prātīgajā darbā. 
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Man bija gods un prieks re-
dzēt cilvēkus Lietuvas Neatkarī-
bas dienai veltītajā pasākumā, 
tieši tajā pašā dienā, kad bija 
parakstīta Neatkarības deklarā-
cija – 16. februārī. Klātesošie ne 
tikai uzzināja tā laika vēsturiskos 
apstākļus, bet arī pēc manas re-
ceptes iemācījās vārīt cepelīnus 
un pēc tam salīdzināja tos ar ma-
nis gatavotajiem. 

Sākoties vasarai, skolu ap-
meklējumus nomainīja nomet-
nes. Kā latviski nerunājoši cilvēki 
mēs piedalījāmies Juglas vidus-
skolas angļu valodas nometnē, 
kur jauniešus aicinājām runāt 
angliski. Es mazliet izlikos, jo, pa-
teicoties brīnišķīgajām latviešu 
valodas skolotājām, man ir liels 
latviešu valodas progress, un 
projekta beigās es plānoju kārtot 
latviešu valodas eksāmenu. 

Projekta laikā es piedalījos 
dažādos lielākos un mazākos pasā-
kumos, sākot jau ar organizācijas 
20 gadu jubilejas svinībām, pielikt 
savu roku pie veiksmīgas Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē, piedalīties gan nopiet-
nos, gan jauniešu pasākumos, 
kuros mēs, cerams, godam pārstā-
vējām Klubu „Māja”. Kopā ar kolē-
ģi no Vācijas spējām iesniegt jau-
niešu apmaiņas projektu, kas būtu 
noritējis vēl šajā vasarā. Diemžēl 
projekts netika apstiprināts, bet 
visas šim projektam izdomātās 
metodes vienā vai otrā veidā varē-
sim pielietot Kluba „Māja” rīkotajā 
nometnē vēlāk vasarā.

Kā jau iepriekš minēju, man 
bija jādodas uz skolām visā Lat-
vijā, bet arī ārpus projekta es 
daudz ceļoju. Līdz ar to man izde-
vās redzēt tikpat daudz Latvijas, 

cik vidējam latvietim. Varbūt es 
visus pārsteigšu, bet vislielāko 
iespaidu radīja Rēzekne, jo, ap-
meklējot Rēzekni, var saprast 
visas Latvijas reģionu attīstības 
problēmas, sevišķi Latgales, kad 
politiķi nolemj neatbilstoši Rē-
zeknes mērogam būvēt labāku 
koncertzāli nekā Rīgā un lielu 
jauniešu centru. Jebkurā gadī-
jumā es priecājos, ka Rēzekne 
ir negaidīti skaista pilsēta ar 
lielām iespējām. Tā kā es esmu 
jau gandrīz latvietis, man grūti 
pateikt, kuras vietas man Latvijā 
īpaši patīk, jo es esmu iemīlējis 
visu, taču ticu, ka Rīga ir viena 
no foršākajām pilsētām Eiropā. 
Pat mana māsa, kura ir apceļo-
jusi visu Eiropu, to apgalvo, un 
grib vēl un vēl atgriezties Rīgā. 
Izmantojot iespēju, es visus tāpat 
aicinu paceļot pa Lietuvu, un var-
būt jūs arī kaut ko negaidītu un 
ļoti patīkamu atradīsiet  – mēs 
bieži nenovērtējam to, kas ir 
mums tuvu. 

Es bezgalīgi priecājos, ka sagā-
dāju iespēju parādīt Latvijai sevi. 
Skatoties no malas, es saprotu, 
ka latvieši ir ļoti patriotiska tauta. 
Man tādu iespaidu radīja nedē-
ļa no 11. līdz 18. novembrim, 
kad vairākums cilvēku staigāja 
ar piespraustām Latvijas karoga 

lentītēm, kad tik daudz cilvēku 
sapulcējās krastmalā, lai aizdegtu 
svecītes par izcīnīto brīvību. Savu-
kārt Brīvības piemineklis ir kļuvis 
par ārkārtīgi svarīgu simbolu. 
Jums ir skaistas Lielvārdes jostas 
rokassprādzes, kuras simbolizē 
latviskumu. Protams, patriotis-
kums atspoguļojas arī Saeimā, 
kur nacionālistu (pozitīvā nozīmē) 
partija ir ietekmīga. Man Latvija ir 
labs piemērs, kur cilvēki lepojas ar 
savu valsti un iet Eiropas integrā-
cijas virzienā. Pagātne (vēsture), 
patriotiskums un latviskums, ma-
nuprāt, latviešiem ir daudz svarī-
gāks nekā lietuviešiem.

Tiem, kuri grib kļūt par EBD 
brīvprātīgo, es ieteiktu vispirms 
meklēt projekta nozari, kura 
jums patīk, vai tas būtu darbs jau-
niešu centrā vai zoodārzā. Galve-
nais, ka tas jums patiktu, jo, pat 
dzīvojot foršā vietā, jums būs jā-
mokās septiņas stundas, piecas 
dienas nedēļā tur, kur jums nepa-
tīk. Protams, ir svarīgi nenobīdīt 
savus hobijus vai citas intereses 
malā un labi apsvērt, vai jūs izdzī-
votu mazā pilsētā, – tas Latvijā ir 
ļoti aktuāli. Pa jokam sakot, EBD 
brīvprātīgajam Latvijā jābūt gata-
vam ēst kartupeļus katru dienu, 
un labāk izvelēties citu valsti, ja 
jums šie dārzeņi nepatīk! 

Atbraucot, mums kopā ar otru 
brīvprātīgo – Paulu no Vācijas, sā-
kās virkne apmācību, kas ļāva iekār-
toties un iedzīvoties. Atbraukšanas 
treniņš sagādāja iespēju iepazīties 
ar citiem „likteņa draugiem”, pa-
runāt par saviem projektiem, pie-
nākumiem un nākotnes idejām. 
Oktobrī jau devāmies uz skolām, 
kas bija mūsu galvenais pienākums 
līdz vasarai un aizņēma lielāko daļu 
projekta laika. Būtu grūti saskaitīt 
visas autobusos pavadītās stundas, 
bet vislielāko iespaidu atstāja Latvi-
jas skolas, kur man bija forša iespē-
ja būt skolotāja ādā un, izmantojot 
neformālas izglītības metodes, 
iepazīstināt skolēnus ar Lietuvu, 
EBD, Eiropas Savienības vēsturi un 
Latvijas prezidentūru Eiropas Savie-
nības Padomē. Protams, ka katra 
no apmeklētajām skolām man 
radīja citu iespaidu. Tieši tāpēc, ka 
iespaidu uzkrājās tik daudz, es tos 
visus mēģināju apzinīgi fiksēt savā 
blogā organizācijas mājaslapā.

Mūsu organizācijā pastāv tra-
dīcija, ka katrs brīvprātīgais sāku-
mā iepazīstina gan organizācijas 
biedrus, gan citus interesentus 
ar savu valsti. Tā kā Lietuvā ir ļoti 
populāras tā saucamas „prātu 
kaujas”, es izdomāju arī tādā vei-
dā parādīt savu valsti, iesaistot 
klātesošos atbilžu meklēšanā uz 
dažādiem jautājumiem. Viena 
tēma bija „Lietuva-Latvija”, tāpēc 
es gribu uzdot vienu jautājumu 
saistībā ar to: kāds pasākums 
2003. gadā tika iekļauts UNESCO 
mantojuma sarakstā kā nemate-
riālās kultūras mantojums?

pārējiem brīvprātīgajiem, kuri 
grib sauļoties kaut kur Spānijā? 
Iemesli bija dažādi. 

Vispirms studiju laikā es biju 
vienu gadu dzīvojis Austrijā, tā-
tad vairāk vai mazāk man dzīve 
Rietumeiropā bija pazīstama. 
Otrkārt, zināju, ka tur cilvēkiem ir 
pilnīgi vienalga, kas tā tāda Lie-
tuva ir un kur vispār tā atrodas, 
līdz ar to EBD projektā nebūtu ie-
spējams izmantot „lietuviskumu” 
pilnā mērogā. Turklāt vēlējos uz-
zināt, kā dzīvo kaimiņvalstīs, sa-
līdzinot ar Lietuvu. Klubs „Māja” 
pievērsa manu uzmanību, jo tā 
bija politikas aktualitātēs ieinte-
resēta organizācija ar noteiktām 
aktivitātēm, atstājot iespēju pa-
šam izpausties ar savām idejām. 

Mazsvarīgi nebija tas, ka man 
būtu iespēja dzīvot Rīgā, mācī-
ties latviešu valodu, kuru biju 
jau sācis apgūt universitātē, jo 
to prasīja mans bakalaura darbs. 
Man nebija nekādas nožēlas par 
to, ka no projektiem, kuriem 
pieteicos, tika apstiprināts pro-
jekts tieši Latvijā, jo man bija 
palikušas tikai vislabākās atmi-
ņas no nometnes Mazirbē pirms 
pieciem gadiem un vienas vizītes 
Rīgā. Es zināju, ka latviešu tauta 
ir dziesmota un man nebūs grūti 
pielāgoties. 

Sveiki,
Mani sauc Paulius Narvydas, 

un man ir 23 gadi. Pirms „pār-
latvēšanas” es biju lietuvietis no 
mazas pilsētas Prieni, beidzis 
vēstures studijas Viļņas Univer-
sitātē. Dzīve pārmainījās tad, 
kad nolēmu, ka pēc studijām 
negribu kādu laiku ne strādāt, ne 
mācīties tālāk. Pēc meklējumiem 
internetā atradu Eiropas Brīvprā-
tīgo darbu. Pieteikšanas process 
šķita sarežģīts, bet man likās 
vērts atvēlēt tam mazliet laika no 
bakalaura darba rakstīšanas un 
pastrādāt pie pieteikuma vēstuļu 
sūtīšanas organizācijām. Turklāt 
pirmo impulsu deva tikšanās ar 
manu tagadējo nosūtītājorgani-
zāciju, kura izskaidroja man visu, 
ieskaitot to, ka nav jābaidās raks-
tīt e-pastus un painteresēties. 
Izvēloties uzņēmējorganizāciju, 
pievērsu uzmanību kaimiņval-
stīm. Kāpēc darīju tieši pretēji 

PAULIUS NARVYDAS

Vēstule no Paulius, kurš no 2014. gada septembra līdz 
2015. gada augusta beigām Latvijā piedalās jaunatnes or-
ganizācijas „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” rīko-
tajā Eiropas Brīvprātīgā darba projektā. Vēlamies piebilst, 
ka vēstuli jau oriģinālā Paulius ir rakstījis latviešu valodā, 
tai ir labots tikai atsevišķu vārdu lietojums. 

Man Latvija ir piemērs, kā 
lepoties ar savu valsti
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Kāda izglītība un prasmes 
nepieciešamas, lai kļūtu 
par brīvprātīgo EBD 
projektos?

Specifiskas prasmes un zinā-
šanas nav nepieciešamas. Tev jā-
zina, ka nedz EBD nosūtītājorga-
nizācijām, nedz arī uzņemošajām 
EBD organizācijām nav tiesību 
prasīt, lai tavas svešvalodas pras-
mes būtu augstākā līmenī par 
pamatzināšanām, vai arī, lai tev 
būtu kāda īpaša izglītība. Galve-
nais - jābūt vēlmei iemācīties ko 
jaunu.

Vai pēc 2 mēnešus garas 
EBD aktivitātes var doties 
EBD vēlreiz?

Brīvprātīgais var piedalīties 
tikai vienā EBD aktivitātē. Izņē-
mums: brīvprātīgie, kuru EBD 
ir bijis līdz 2 mēnešiem (max 
59 dienas), var piedalīties vienā 
papildu EBD aktivitātē ar nosa-
cījumu, ka kopējais brīvprātīgā 
darba ilgums abās aktivitātēs 
nepārsniedz 12 mēnešus. 

Kāds ir sagatavošanās 
posms pirms projekta 
uzsākšanas? 

Tavai nosūtītājorganizācijai 
ir jāparūpējas par tevis sagata-
vošanu, organizējot informatī-
vu semināru, kurā tiek sniegta 
informācija par programmu 
„Erasmus+”, EBD, kā arī jāpārru-
nā dažādas iespējamās kultūru 
atšķirības un konfliktsituācijas. 
Tev jāsaņem arī informatīvs 
ceļvedis (info Kit), kurā atradīsi 
visu nepieciešamo, kas tev būtu 
jāzina pirms došanās ceļā. Pirms 
izbraukšanas nosūtītājorganizā-
cija tevi apdrošinās.

Vai brīvprātīgajam 
pienākas brīvdienas?

Jā, brīvprātīgajam katru ne-
dēļu pienākas divas brīvas die-
nas. Par to, kuras nedēļas dienas 
tās būs, brīvprātīgais vienojas ar 
uzņēmējorganizāciju pirms akti-
vitātes uzsākšanas. 

Papildus tam, par pavadīto 
mēnesi brīvprātīgajam pienākas 
divas atvaļinājuma dienas, kas ir 
apmaksātas ar dienas naudu un 
naudu pārtikai.  

Vai noslēdzot brīvprātīgā 
darba aktivitāti, 
brīvprātīgajam pienākas 
kāds sertifikāts? 

Jā, brīvprātīgais pēc savas 
aktivitātes saņems Eiropas lī-
meņa sertifikātu (Youthpass), 

kurā tiks atspoguļotas projekta 
laikā iegūtās prasmes un veiktās 
aktivitātes.

Youthpass ir neatņemams 
brīv prātīgā darba mācīšanās 
instruments, ar kura palīdzību 
tiek plānots un strukturēts katra 
brīvprātīgā individuālais mācī-
šanās process. Uzņēmējorgani-
zācijai ir pienākums nodrošināt 
brīvprātīgo ar kvalitatīvu You-
thpass izstrādes procesu visas 
aktivitātes laikā. 

Kādas saistības ir jānokārto 
pēc projekta beigām?

Pēc savas aktivitātes beigām, 
tev uz elektroniskā pasta adresi 
tiks nosūtīta saite, kur vajadzēs 
aprakstīt projekta laikā gūto pie-
redzi un sadarbību ar iesaistīta-
jām pusēm. 
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Esam apkopojuši biežāk uz-
dotos jautājumus, uz kuriem der 
zināt atbildes, pirms dodies Eiro-
pas brīvprātīgajā darbā. 

Kas jādara, lai kļūtu par 
Eiropas brīvprātīgo?

Vispirms jāsaprot, ka, īsteno-
jot EBD projektus, organizācijām 
ir iespēja uzņemt ārvalstu jau-
niešus (brīvprātīgos) vai nosūtīt 
Latvijas jauniešus brīvprātīgajā 
darbā uz ārvalstīm. EBD mērķis 
ir sniegt labumu brīvprātīgajam, 
organizācijai un sabiedrībai, brīv-
prātīgā aktivitātēs izmantojot ne-
formālās mācīšanās principus un 
metodes. Ja tu kā jaunietis vēlies 
kļūt par Eiropas brīvprātīgo, ir jā-
atrod gan organizācija Latvijā, kas 
tevi nosūtīs brīvprātīgajā darbā, 
gan arī organizācija tevis noska-
tītajā valstī, kas vēlas uzņemt tevi 
kā brīvprātīgo.

Kur atrast 
nosūtītājorganizāciju?

Jeb to organizāciju, kas tevi 
sagatavos Eiropas Brīvprātīgajam 
darbam, kā arī atbalstīs brīvprātī-
gā darba laikā. Aicinām izmantot 
akreditēto nosūtītājorganizāciju 
sarakstu šajā datu bāzē: http://
europa.eu/youth/evs_database_
en. Ailē „EVS accreditation type” 
izvēlies „Sending organisation” 
un „Organisation country” – Lat-
via). Tev nav jābūt šīs organizā-

cijas biedram, galvenais, lai tev 
ar viņiem ir viegli kontaktēties 
un tiem uzticies, jo viņi būs tie, 
kas projekta laikā un pēc tā tevi 
varēs atbalstīt. Iespējams, tā var 
būt organizācija netālu no tavas 
dzīvesvietas. Noteikti iesakām ar 
viņiem satikties arī klātienē. 

Kur atrast 
uzņēmējorganizāciju?

Vispirms apsver, uz kuru val-
sti vēlies doties un kādā jomā 
vēlies veikt savu brīvprātīgo dar-
bu. Uzņēmējorganizāciju tev var 
palīdzēt sameklēt nosūtītājorga-
nizācija vai arī to vari meklēt mi-
nētajā datu bāzē http://europa.
eu/youth/evs_database_en (iz-
vēloties ailē „EVS accreditation 

type” – „Receiving organisation” 
un „Organisation topics” – jomu, 
kurā organizācija darbojas). Vari 
arī atlasīt pēc valsts, tomēr gal-
venajam kritērijam vajadzētu būt 
organizācijas/projekta darbības 
jomai, jo darbs aizņems lielāko 
daļu tava laika. Iepazīsties ar 
katras tev interesējošās organi-
zācijas aprakstu un sazinies ar 

šo organizāciju. Sākotnēji vari 
noskaidrot sev interesējošos 
jautājumus, piemēram, kad tā 
plāno uzņemt brīvprātīgos un uz 
cik ilgu laiku, un tad pēc atbildes 
saņemšanas nosūtīt savu CV un 
motivācijas vēstuli. Iespējams, 
būs jānosūta e-pasti un motivā-
cijas vēstules vairākām organi-
zācijām, līdz kāda tevi izvēlēsies. 
Motivācijas vēstuli raksti katrai 
organizācijai savu. Vari rakstīt to 
brīvā formā, norādot savas inte-
reses darboties tieši konkrētajā 
organizācijā. Nav nepieciešama 
darba pieredze vai valodu zi-
nāšanas (tomēr ir valstis, kurās 
vēlamas vismaz pamatzināšanas 
attiecīgajā valodā). Galvenais ir 
tava vēlme un interese darboties 
tieši viņu organizācijā. 

Kad tevi izvēlēsies, būs jā-
iesniedz projekts (to darīs tava 
uzņēmējorganizācija vai nosūtī-
tājorganizācija atkarībā no valsts, 
uz kuru būsi izvēlējies/-usies 
doties), un, ja projektu apstipri-
nās (šis process aizņem ~3 mē-
nešus), tad varēsi doties Eiropas 
Brīvprātīgajā darbā.

Ieskaties arī šajā datu bāzē: 
http://lastminute.eurodesk.eu/. 
Te organizācijas var publicēt 
sludinājumus, ja tām nepiecie-
šami dalībnieki projektos. Kā 
atlases kritēriju izvēlies valsti, 
uz kuru doties, un izpēti, kādi 
piedāvājumi tur atrodami. Ie-
spējams tieši šobrīd kāda no 
organizācijām tevis noskatītajā 
valstī meklē brīvprātīgo no ci-
tas valsts. 

Praktiska pamācība: kā kļūt 
par Eiropas brīvprātīgo

Fakti:
`` EBD var doties jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem.·EBD pro-

jekta ilgums var būt no 2 līdz 12 mēnešiem.
`` Jaunietim par dalību EBD nav jāmaksā (izņemot iespējamu ie-

guldījumu ceļa izmaksu segšanā).
`` Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, bet viņam tiek segti visi 

apstiprinātie izdevumi, kas saistīti ar viņa projektu: ceļa un 
uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, 
darbam nepieciešamā apmācība, valodu kursi, kā arī neliela 
kabatas nauda personīgiem tēriņiem. Veicot brīvprātīgo darbu, 
ir apdrošināta veselība un dzīvība. 

`` Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv.

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekti paredz 
iespēju jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz 
kādu no Eiropas valstīm, vai arī kaimiņos esošajām prog-
rammas partnervalstīm, lai veiktu brīvprātīgo darbu un 
veidotu savu, iespējams, pirmo darba pieredzi. 
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nākotnes darba gaitām un 
mainīt negatīvo domāšanu 
par apkārtējo vidi. Šajā ap-
mācību programmā pieda-
lās 10 jaunieši no Daugav-
pils bērnu nama „Priedīte” 
un Kraujas bērnu nama 
„Naujenes”.

4. „Sadarbības un saskars-
mes attīstīšana” – apmācī-
bu programma, kuras mērķis 
ir attīstīt izpratni par pozitī-
vas saskarsmes nozīmi ikdie-
nā, attīstīt spējas sadarboties 

un risināt konflikta situācijas, 
veicot kopīgu uzdevumu.
Šajā apmācību programmā 

piedalās 12 jaunieši no Ventspils 
sociālās aprūpes centra „Sel-
ga” un Talsu novada Strazdes 
bērnunama.

Jauniešu iniciatīvu 
projekti

Jauniešiem, kuri pabeiguši 
ilgtermiņa apmācību kursu, ir 
iespēja iesaistīties pēc jauniešu 
iniciatīvas veidotos projektos. 

Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūrā ir iesniegti 
14  iniciatīvu projekti, kuri nori-
sināsies dažādās Latvijas vietās, 
un plānots, ka tajos piedalīsies 
ap 230 jauniešu.

Iniciatīvu projekti dod iespē-
ju jauniešiem gan pilnveidot 
sava biznesa uzsākšanas pras-
mes, gan iegūt iemaņas izdzīvo-
šanai brīvā dabā, iemācīties ve-
selīgi pavadīt brīvo laiku un 
dažādas citas interesantas un 
noderīgas prasmes. 
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Ar minēto pasākumu plānots 
uzlabot sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu dzīves 
kvalitāti, sekmēt viņu līdzdalī-
bu sabiedriskajos procesos un 
nodrošināt iespējas darba tirgū, 
pilnveidojot sociālās prasmes, kā 
arī nostiprinot veselīga un aktīva 
dzīves veida paradumus.

Sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu 
un sociālo darbinieku 
apmācības

Šogad notikuši divi apmācību 
cikli sociālajiem darbiniekiem un 
darbā ar jaunatni iesaistītajām 
personām, kuru dalībnieki piln-
veidoja savas prasmes jauniešu 
sociālās iekļaušanas jomā. 

Tika izveidotas četras apmācī-
bu grupas, kuru sastāvā ir darbi-
nieki no jauniešu mājām un ne-
valstisko organizāciju pārstāvji. 

Ņemot vērā jauniešu vēlmes, 
rezultātā tika sagatavotas četras 
desmit dienu apmācību pro-
grammas, kuras tiek realizētas 
astoņās jauniešu mājās dažādos 
Latvijas novados. 
1. „Es sev un citiem” – apmācī-

bu programma, kuras mērķis 
ir ar neformālās izglītības me-
todēm veicināt jauniešu mājā 

dzīvojošo izpratni par sevi, 
apkārtējo vidi, sabiedrību, Ei-
ropu un pasauli, kā arī nostip-
rināt viņos piederības sajūtu 
un vēlmi mijiedarboties ar 
sabiedrību un aktīvi iesaistī-
ties sabiedriskajās norisēs un 
procesos. 
Šajā apmācību programmā 

piedalās 12 jaunieši no Ģimenes 
krīzes centra „Dzeguzīte”, kā arī 
Kokneses novada jaunieši.

2. „Veselīgs dzīvesveids” – 
apmācību programma, ku-
ras mērķis ir veidot izpratni 

par veselīga dzīvesveida 
pamatprincipiem un attīstīt 
prasmes, lai pielietotu gūtās 
zināšanas patstāvīgā dzīvē 
jauniešu mājās.
Šajā apmācību programmā 

piedalās 10 jaunieši no trim 
jauniešu mājām – no Sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas centra 
„Eleja” jauniešu mājas, Jelgavas 
bērnu sociālās aprūpes centra 
jauniešu mājas un Jelgavas SOS 
jauniešu mājas.
3. „Mana sapņu profesi-

ja nākotnē” – apmācību 
programma, kuras mērķis ir 
īstenot jauniešu māju iemīt-
niekiem atbilstošu un kvali-
tatīvu neformālo izglītību, 
veicinot viņu izpratni par 
savu nākotnes profesiju, ap-
kārtējās vides resursu izpēti 

VITA VODINSKA 

Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja 

Valsts programmas ietvaros Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra nodrošina atbalsta pasākumus sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem. Šogad, īste-
nojot ilgtermiņa apmācību kursu „Augšup”, atbalsts tiek 
sniegts bērnunamos un jauniešu mājās dzīvojošajiem jau-
niešiem un darbiniekiem, kuri strādā ar viņiem. 

Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās 
iekļaušanas veicināšanai

4. Ventspils / Talsi

3. Daugavpils / Naujene

1. Koknese
2. Jelgava / Eleja

“ Aģentūrā ir iesniegti 
14 iniciatīvu projekti, 

kuri norisināsies dažādās 
Latvijas vietās. 
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imigrantu integrācijai; sistēma, 
kas palīdzētu māksliniekiem, 
kuri vēlas gūt lielāku publicitā-
ti, un namu īpašniekiem atrast 
vienam otru un kopā radīt sienu 
gleznojumus; kampaņa, kas ro-
sinātu lielveikalus un ražotājus 
samazināt preču iepakojuma 
daudzumu, kā arī citas jaunas 
idejas. Tā bija lieliska iespēja ar 
praktiskas darbošanās palīdzību 
apgūt dizaina domāšanas proce-
su, tā struktūru un vērtības. Šo-
brīd kopā ar citiem dalībniekiem 
meklējam veidus un iespējas, kā 
dizaina domāšanas darbnīcas un 
maratonus noorganizēt arī savās 
valstīs un pilsētās, aicinot vietē-
jos iedzīvotājus radīt dažāda vei-
da jauninājumus, kas padarītu 
viņu ikdienas dzīvi labāku.

kas ir svarīgas un vajadzīgas 
plašākam cilvēku lokam, ne tikai 
mums pašiem.

Dizaina domāšana sastāv no 
pieciem posmiem – empatizē-
šanās, problēmas definēšanas, 
ideju ģenerēšanas, prototipa iz-
strādes un testēšanas. Šo proce-
su gan mēdz strukturēt dažādos 
veidos, un dažādas noderīgas 
metodes, ko var izmantot darbā 
ar komandām dizaina domāša-
nas procesā, tai skaitā mācību 
darbā, var atrast tīmekļa vietnēs 
Design Thinking for Educators/ 
http://www.designthinkingfore-
ducators.com / un Development 
Impact and You/ http://diytool-
kit.org /. Vienkārši uzdevumi, lai 
izprastu dizaina domāšanas gal-
venos soļus īsā laikā, pieejami 
arī šajā tīmekļa vietnē: https://
dschool.stanford.edu/groups/
designresources/wiki/ed894/
The_GiftGiving_Project.html 

Dizaina domāšanu var iz-
mantot, lai mudinātu jauniešus 
domāt un rīkoties, uzlabot savu 
ikdienas dzīvi, arī lai veicinātu 
sociālo atbildību, uzņēmīgumu 
un iniciatīvu, kā arī lai apgūtu 
zināšanas par dažādām problē-
mām un procesiem ap mums.

Starptautiskās apmācības 
ietvaros mēs dizaina domāšanu 
pieredzējām, mēģinot saprast, 
kādas ir šā brīža aktuālākās 
problēmas Luksemburgas iedzī-
votājiem un radot risinājumus 
tām. Pagāja trīs pilnas darba 
dienas, līdz bijām kopā ar ie-
dzīvotājiem notestējuši dažādu 
jaunu pakalpojumu vai produk-
tu prototipus. Mācību laikā tika 
attīstīta ideja par kopienas dār-
za veidošanu un izmantošanu 

Viens no iemesliem, kāpēc 
ir noderīgi pieredzēt dizaina do-
māšanas procesu, ir tās pamatā 
esošo vērtību apgūšana un stip-
rināšana, piemēram, darīšana kā 
viens no svarīgākajiem nosacī-
jumiem. Dizaina domāšana pa-
redz eksperimentēšanu, darbu 
ar prototipiem, vizualizācijām, 
testēšanu, tādējādi palīdzot sā-
kotnējās idejas radīšanā un piln-
veidošanā, kā arī nepārtrauktu 
darīšanu tā vietā, lai gaidītu, līdz 
gatavs būs nevainojams risinā-
jums. Mēģinot būt perfekti, mēs 
nereti vilcināmies pārāk ilgi un 
zaudējam daudzas iespējas, tā-
pēc princips darīt vienkārši, bet 
darīt uzreiz, nekavējoties, ir ap-
gūšanas un praktizēšanas vērts.

Foto: Valeria Cozzarini 
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Eksperimentējot ar šīm me-
todēm, parasti top daudzas ori-
ģinālas un neparastas projektu, 
produktu, pasākumu un pakal-
pojumu idejas, taču diemžēl ne 
visas no tām ir praktiski pielie-
tojamas un plašākai sabiedrībai 
nepieciešamas. Viens no iemes-
liem varētu būt, ka ideju ģenerē-
šanas procesā mums ir tendence 
vairāk fokusēties uz sevi – uz to, 
kas mums patīk un ir interesanti, 
ko protam, ko zinām. Līdz ar to 
paši varam būt sajūsmā par sa-
viem priekšlikumiem, taču bieži 
vien mērķa grupas, uz kurām 
orientējamies, nebūt nav tikpat 
aizrautīgas par tiem. Tāpēc, mek-
lējot idejas un risinājumus, kas 
būtu svarīgi plašākam cilvēku 
lokam, ir vērts izpētīt dizaina do-
māšanas principus un vērtības.

Es ar dizaina domāšanu iepa-
zinos šā gada aprīļa sākumā, kad 

man ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras un pro-
grammas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” atbalstu bija iespēja 
piedalīties starptautiskā mācī-
bu kursā par dizaina domāšanu 
„Create in Erasmus Plus ! - Disco-
ver Design Thinking”, kas notika 
Luksemburgā.

Dizaina domāšana ir struktu-
rēts process, kura ietvaros tiek 
radīti praktiski risinājumi labā-
kai nākotnei, ideju ģenerēšanas 
centrā novietojot cilvēku, viņa 
vajadzības un vēlmes. Dizaina 
domāšanu izmanto visdažādāka-
jās nozarēs, lai radītu inovatīvus 

produktus, pakalpojumus, vie-
tas un sistēmas. Lai praktizētu 
dizaina domāšanu, nav nepie-
ciešamas arhitekta, dizainera vai 
mākslinieka prasmes – dizaina 
domāšanas svarīgākā iezīme ir 
zinātkāre, interese par cilvēku, 
viņa rīcību, attiecībām un proce-
siem sabiedrībā. Dizaina domā-
šana paredz, ka ikviens cilvēks 
var piedalīties un sniegt savu 
devumu radošajā procesā, kas 
ir vērsts uz labākas ikdienas vei-
došanu. Dizaina domāšanu var 
uzlūkot kā vēl vienu radošās do-
māšanas metodi, taču tās īpašā 
priekšrocība ir fokuss uz lietotāja 
– tā cilvēka, kas izmantos mūsu 
idejas, mūsu radītos produktus, 
pakalpojumus vai pasākumus – 
vajadzībām. Dizaina domāšana 
ietver ideju radīšanu dialogā ar 
lietotāju, atklātu diskusiju, un 
tieši tāpēc tā ir īpaši vērtīga un 
praktiski noderīga.

Dizaina domāšanas process 
sākas ar empatizēšanos – mē-
ģinājumu iejusties to cilvēku 
ādā, ar kuriem mēs strādājam. 
Par empātijas svarīgumu un 
iespējām to attīstīt ir pieejams 
lielisks RSA Animate video 
„The Power of Outrospection” 
/ht tps://w w w.youtube.com/
watch?v=BG46IwVfSu8/. Lai 
radītu jēgpilnus jauninājumus, 
ir nepieciešams saprast savas 
idejas lietotāju, viņa emocijas 
un vajadzības. Izpratne par viņa 
ikdienas dzīves problēmām un 
pareiza to definēšana, labu jau-
tājumu uzdošana ir tas nepiecie-
šamais sākums, lai radītu idejas, 

Dizaina domāšana ienāk 
arī jaunatnes darbā

INESE PRIED�TE

Neformālās izglītības apmācību vadītāja

Savā ikdienā vadu neformālās izglītības apmācības, to-
starp – par radošo domāšanu un ideju īstenošanu, tādē-
jādi man nav svešas visdažādākās ideju ģenerēšanas un 
radošās problēmu risināšanas metodes.

Piesakies starptautiskām apmācībām arī tu!
www.salto-youth.net ir tīmekļa vietne, kurā tiek publicētas 

apmācības, konferences un citi pasākumi, kuriem var pieteikties 
ikviens interesents, ja vien atbilst norādītajai mērķa grupai. 

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā „Support, Advan-
ced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā no-
zīmē „Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, kurā 
ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu 
jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu „Erasmus+: Jau-
natne darbībā”. 

Piesakoties SALTO starptautiskajām apmācībām, svarīgi zināt, 
ka dalība tajās no katras valsts tiek apstiprināta 1 līdz 3 dalībnie-
kiem. Apmācības pārsvarā notiek angļu valodā. 

SALTO izsludinātās apmācības regulāri tiek publicētas arī www.
jaunatne.gov.lv. 

“ Dizaina domāšanu var 
izmantot, lai mudinātu 

jauniešus domāt un rīkoties, 
uzlabot savu ikdienas dzīvi. 
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lai stāsts būtu patiess, nesamāk-
slots un viegli uztverams. Tāpat ir 
jāņem vērā, ka informācija jāsa-
koncentrē 1 minūtē. 

Citas metodes
Apmācību dalībniekiem bija 

iespēja doties pieredzes braucie-
nā un uzzināt vairāk par sociālās 
uzņēmējdarbības labās prakses 
piemēriem, jauniešu uzņēmēj-
darbības veicināšanas iespējām, 
kā arī iejusties klauna tēlā un ra-
doši izpausties Budapeštas ielās, 
lai pievērstu sabiedrības uzmanī-
bu Eiropas Padomes kampaņai 
„Naidam – Nē!”. Noslēdzošajā 
dienā dalībnieki diskutēja par sa-
darbības iespējām nākotnē un 
„Erasmus+” programmas piedā-
vātajām iespējām. 

par savu organizāciju, tās misiju, 
mērķiem un aktivitātēm. Viens 
no efektīviem veidiem, kā to 
darīt, ir 1 minūtes stāsts, ko ie-
priekš sagatavo dažādām mērķa 

grupām, atbilstoši iekļaujot sva-
rīgāko. Stāsta būtība ir ietverta 
tā saturā, tāpēc rūpīgi jāizvēlas 
atslēgas vārdi, kas raksturo or-
ganizāciju un paliks prātā mērķa 
auditorijai. Iepriekš var sagatavot 
vairākus variantus šādam stās-
tam un praksē izmēģināt audi-
torijas reakciju uz tiem. Svarīgi, 

pēc nepieciešamības izsaka savu 
viedokli, pārdomas par izvēlēto 
tēmu, problēmjautājumu, kas 
tiek apspriests. Vienlaicīgi izsa-
kās tikai viens cilvēks, pie kura 
tajā brīdī atrodas „mikrofons” – 
brīvi izvēlēts priekšmets. Brīdī, 
kad viens runā, pārējie klausās. 
Būtiski, ka visi grupas dalībnieki 
var izteikties, vai tieši otrādi – ja 
kāds nevēlas runāt, tas netiek uz-
spiests. Pirms sarunas dalībnieki 
vienojas par pamatprincipiem, 
kurus ievēros:
`` Klausies no sirds. Izvairies no 

citu nosodījuma, kritikas un 
neatbildi uz citu teikto ar ne-
gatīvu reakciju.
`` Runā no sirds un ar sirdi. Esi 

patiess un atklāts.
`` Runā spontāni. Atrodi savu 

„īsto brīdi”, kad runāt. Runā 
tikai tad, kad pie tevis ir 
„mikrofons”.
`` Runā koncentrēti, pasakot 

pašu galveno. 
Šīs komunikācijas metodes 

efektivitāti nosaka tas, cik labvē-
līga ir grupas atmosfēra, kas vei-
cina savstarpēju uzticēšanos un 
indivīda apņemšanos ne tikai iz-
teikties, bet jo īpaši, ieklausīties 
citos. Organizācijas šo komunikā-
cijas veidu var izmantot dažādās 
grupās, kā, piemēram, valdes, 
darbinieku, biedru, brīvprātīgo 
u.tml. grupās, atbilstoši izvēlo-
ties apspriežamo tēmu.

1 minūtes stāsts par 
organizāciju

Tiem, kas pārstāv organizāciju 
publiskos pasākumos, tiekoties 
ar dažāda līmeņa sadarbības 
partneriem, biedriem un atbals-
tītājiem, un popularizējot orga-
nizācijas vērtības, bieži ir jāstāsta S
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starpsektoru sadarbību un piln-
veidot organizācijas misijas un 
vīzijas popularizēšanas veidus. 
Programma bija balstīta uz ne-
formālās apmācības metodēm, 
kas palīdzēja dalībniekiem iepa-
zīties tuvāk un nodrošināja lab-
vēlīgu atmosfēru kompetenču 
pilnveidei un savstarpējai piere-
dzes apmaiņai. 

Komunikācija grupā
Apmācību laikā dalībnieki 

apguva vairākas komunikācijas 
metodes, viena no kurām bija 
„Padomes aplis” („The Way of 
Council”). Tā izmantojama iekļau-
jošai un demokrātiskai komu-
nikācijai grupā. Lai nodrošinātu 
atbilstošu atmosfēru, visiem 
sarunas dalībniekiem ir jājūtas 
vienlīdz iesaistītiem, drošiem 
un jājūt savstarpēja uzticēšanās. 
Dalībnieki apsēžas slēgtā aplī un 

kapacitāti, Latvijas, Ungārijas, 
Vācijas un Itālijas nacionālās 
aģentūras Budapeštā organizēja 
Eiropas Savienības programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
apmācības „Get Your Message 
Accross”, kurās piedalījās 16 da-
žādu NVO pārstāvji, kas darbojas 
jaunatnes jomā. 

Apmācību mērķis bija attīstīt 
dalībnieku iemaņas un pras-
mes efektīvai komunikācijai ar 
savu mērķa auditoriju, sekmēt 

NVO ikdiena nav iedomā-
jama bez komunikācijas ar 
jauniešiem, saviem biedriem, 
brīvprātīgajiem un organizācijas 
darbībā iesaistītajām pusēm. 
Savstarpējā komunikācija ir 
tas neredzamais diedziņš, kas 
satur kopā visus NVO darbības 
elementus un veicina organizā-
cijas misijas, vīzijas un mērķu 
popularizēšanu. Lai sekmētu 
jaunatnes jomas NVO komunikā-
cijas un sadarbības veidošanas 

LINDA KALNI A 
Latvijas Jaunatnes padomes Mediju programmas direktore

Kā prasmīgi izmantot radošumu un dažādus komunikācijas 
līdzekļus jauniešu nevalstisko organizāciju (NVO) darbā?

Apgūstot ziņu efektīvu 
pasniegšanas mākslu

Par apmācībām: 
„Erasmus+” apmācības „Get Your Message Accross”
Norises vieta: Budapešta, Ungārija
Norises laiks: 15.05.–20.05.2015.
Iesaistītās valstis: Latvija, Beļģija, Ungārija, Horvātija, Franci-

ja, Polija, Portugāle, Slovākija, Turcija, Apvienotā Karaliste. 
Arī tu vari piedalīties starptautiskās apmācībās. Seko līdzi 

jaunumiem par pieteikšanos apmācībām, konferencēm, diskusi-
jām www.jaunatne.gov.lv vai www.salto-youth.net.

“ Apmācību laikā dalībnieki apguva vairākas komunikācijas 
metodes, viena no kurām bija „Padomes aplis”. “ Būtiski, ka visi grupas 

dalībnieki var izteikties, vai 
tieši otrādi – ja kāds nevēlas 
runāt, tas netiek uzspiests. 



Žurnāls JAUNATNE # 45 / vasara jaunatne. gov. lv

26 27

kļūdas, lai jaunajās aktivitātēs 
nekas līdzīgs neatkārtotos.

Jāpiebilst, ka mēs esam at-
vērti ne tikai veloentuziastiem. 
Piemēram, jūnijā darbnīcas tel-
pās norisinājās ikgadējās Skaņas 
dienas pasākumi, kurus organi-
zēja Liepājas Universitātes Jauno 
mediju programmas studenti. 
Tāpat arī turpmākajos mēnešos 
aicinām visus pievienoties Liepā-
jas alternatīvu velomaršrutu iz-
strādes braucienos (katru ceturt-
dienu plkst. 18:00 no darbnīcas), 
otrreizējās pārstrādes radošajās 
darbnīcās (reizi mēnesī), dažādās 
apmācībās (piemēram, CV izstrā-
dē) gada nogalē. 

To, kā mums gāja „Boltik 
Baik” laikā, un sīkāku informāciju 
par tuvākajām aktivitātēm var la-
sīt mūsu mājas lapā: www.radivi-
dipats.lv un mūsu FaceBook lapā: 

https://www.facebook.com/
RadiVidiPats. 

pārāk brīvi savā projekta vadīša-
nas stilā, jo brīvprātīgajiem nebi-
ja skaidrs, ko no viņiem grib, lai 
arī mēs uzskatījām, ka viss ticis 
skaidri izrunāts. Un ko darīt, kad 
katram sava taisnība? 

Viens no veidiem, kā šādās 
situācijās rīkoties – nevairot gai-
das negaidīt konkrētu rīcību no 
brīvprātīgajiem, paturot prātā 
projekta kopējo mērķi un virzot 
viņus uz to. Un turpmākos pro-
jektos atcerēties, ka dažādiem 
jauniešiem nepieciešama atšķi-
rīga pieeja – reizēm viņu kom-
forta zona nav tik liela, lai pašini-
ciatīvas virzīti viņi varētu paveikt 
nepieciešamos darbiņus vai 
dažkārt pat ieraudzīt tos. Tas nav 
ne slikti, ne labi, vienkārši jāņem 
vērā. Kā mums vēsta partneror-
ganizācijas, brīvprātīgo atsauks-
mes, atgriežoties savās valstīs, 
ir ļoti pozitīvas, bet mums kā or-
ganizētājiem jāatceras pieļautās 

kas Liepājā pavadīja divus mē-
nešus, ne tikai iepazina Latviju 
un veiksmīgi apguva latviešu 
valodu, bet arī strādāja pie darb-
nīcas iekārtošanas, rūpējās par 
Ērmriteņu darbnīcu dalībnieku 
pabarošanu, stāstīja par savu 
Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 
pieredzi skolās un popularizēja 
ērmriteņus dažādos Liepājas 
pasākumos, piemēram, Līvas 
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laikā, parasti maija vidū, norisi-
nās Ērmriteņu darbnīcu nedēļa, 
kurā var piedalīties ikviens un 
uzbūvēt pats savu ērmriteni. Pro-
tams, ka realitātē „Radi Vidi Pats” 
ļaudīm darbs sākas krietni pirms 
projekta sākuma datuma un bei-
dzas... patiesībā vēl nav beidzies.

Nenoliedzami, ka šo gadu 
laikā projekta vadmotīvi ir mai-
nījušies. Lai arī joprojām uzska-
tām, ka Liepājas pilsēta varētu 
kļūt velosipēdistiem draudzīgā-
ka, šogad viena no galvenajām 
prioritātēm bija atvērtas telpas 
izveidošana un nostiprināšana 
un Liepājas jauniešu iesaistī-
šana. Pateicoties Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstītajam 
projektam „Citāda Virtuve tavam 
CV”, Liepājā Vecajā ostmalā 54 
atvērām pašapkalpošanās velo-
sipēdu darbnīcu „Radi Velo Pats”, 
kur visiem ir iespēja pašiem sala-
bot savus kājminamos vai veikt 
to aprūpi. Darbnīca nodrošina 
telpu, instrumentus un arī teh-
niskus padomus. Četri „Boltik 
Baik” brīvprātīgie no Ungārijas, 
Itālijas, Francijas un Portugāles, 

un drošu braukšanu, kā arī par 
velo vēsturi un citiem saistītiem 
jautājumiem.

Pateicoties sabiedrības atsau-
cībai, nākamajā gadā tika rīkots 
„Boltik Baik 2012”, kurā tika ie-
saistīti astoņi Eiropas Brīvprātīgā 
darba veicēji. Projekta aktivitātes 
tika rūpīgi dokumentētas fil-
mā „End Then”, kuru iespējams 
noskatīties: https://youtu.be/
zKcF4Lllc1w. Saistībā ar izmai-
ņām biedrībā, mūsu aktivitātes 
uz kādu mirkli pieklusa, bet šā 
gada pavasarī jau savās telpās rī-
kojām „Boltik Baik 2015”. „Boltik 
Baik” ir aktivitātes divu mēnešu 
garumā – aprīlī un maijā, kuru 

Pirmos skaļos saucienus velo-
kultūras virzienā biedrība „Radi 
Vidi Pats” raidīja 2011.  gadā, rī-
kojot pirmo „Boltik Baik” projek-
tu. Tas bija laiks, kad riteņbrau-
cēji saskārās ar nesaprotošiem 
šoferiem, velo celiņu trūkumu un 
kopumā diezgan lielu sabiedrī-
bas ignoranci velokultūras jomā. 
Apvienojot spēkus ar Rīgas ērm-
riteņu darbnīcu „Apokalipses 
jātnieki” un Somijas organizāciju 
„Uusi Tuuli”, „Boltik Baik” ne ti-
kai iepazīstināja liepājniekus ar 
ērmriteni, bet arī aicināja būvēt 
pašiem savus unikālos kājmi-
namos. Papildus tika runāts par 
ceļu satiksmes noteikumiem 

LINDA ULĀNE
Biedrība „Radi Vidi Pats”

Lūk, biedrības „Radi Vidi Pats” pieredzes stāsts par to, kā 
no viena projekta, kas īstenots teju pirms pieciem gadiem, 
top arvien jauni un jauni projekti, beigu beigās uzlabojot 
gan pilsētvidi, gan arī iedvesmojot sabiedrību veselīgām 
fiziskajām aktivitātēm. 

Ērmriteņi ieņem Liepāju

“ Šogad viena no 
galvenajām prioritātēm 

bija atvērtas telpas 
izveidošana un 

nostiprināšana un Liepājas 
jauniešu iesaistīšana.

ciema svētkos un Ģimenes die-
nā, kā arī dokumentēja visas 
aktivitātes blogā (http://boltik-
baik.blogspot.com/), fotogrāfijās 
un filmā, kas drīz būs skatāma 
internetā.

Viens no lielākajiem izaici-
nājumiem bija komunikācija ar 
brīvprātīgajiem. Ņemot vērā, ka 
EBD ir mācīšanās projekts, „Radi 
Vidi Pats” pievērš lielu uzmanību 
brīvprātīgā izaugsmei. Mentori 
rūpējās, lai brīvprātīgie ne tikai 
dalās savās izjūtās par notiekošo, 
bet arī izvērtē savu mācīšanās 
procesu. Tāpat mēs līdz šim ne-
kad neesam brīvprātīgajiem ar 
pirkstu rādījuši, kas kur ir jādara. 
Mūsu pieeja ir – izrunāt projekta 
mērķi un visu paveicamo un tad 
ļaut brīvprātīgajiem pašiem iz-
lemt, kā viņi to paveiks, protams, 
sniedzot nepieciešamo atbalstu. 
Reizēm izrādījās, ka mēs esam 
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Projekta mērķis ir veicināt 
jauniešu vēlmi iesaistīties poli-
tiskajās aktivitātēs un lēmumu 
pieņemšanas procesos, kā arī 
izglītot lēmumu pieņēmējus par 
nepieciešamību iesaistīt jaunie-
šus šajos procesos, lai tie būtu 
jauniešu vajadzībām atbilstoši un 
veicinātu viņu attīstību.

Projekta dalībnieki ir jaunieši 
vecuma grupā no 13 – 30 gadiem, 
politiķi, kas ir lēmumu pieņēmēji, 
jaunatnes lietu speciālisti un re-
ģionālie plānošanas koordinatori, 
organizāciju vadītāji un pārstāvji, 
kas iesaistīti jauniešu organizāci-
jās vai strādā ar jaunatni.
Projekta ietvaros organizētās 
aktivitātes
`` No 2014. gada decembra līdz 

2015. gada martam LJP sadar-
bībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM), Strukturētā 
dialoga nacionālo darba grupu 
un reģionālajiem sadarbības 
partneriem ir īstenojusi 10 
informatīvos seminārus,  15 
vietējā līmeņa diskusijas, 5 
reģionālās un 2 nacionālās 
konferences, kā arī 5 reģionā-
lās noslēguma diskusijas par 
jauniešu politiskās līdzdalības 
veicināšanu. Balstoties uz 
Strukturētā dialoga Kurzemes, 
Zemgales, Vidzemes, Latgales 
un Rīgas reģionālo aktivitāšu 
rezultātiem, tika izstrādātas 
Latvijas rekomendācijas jau-
niešu politiskās līdzdalības 
veicināšanai nacionālajā un Ei-
ropas līmenī. Minētajās aktivi-
tātēs piedalījās apmēram 700 
jaunieši, dažāda līmeņa lēmu-
mu pieņēmēji, jauniešu orga-
nizāciju pārstāvji un jaunatnes 
darbā iesaistītās personas.

`` No 23. līdz 26. martam IZM, 
Eiropas Jaunatnes forums un 
LJP Rīgā organizēja Eiropas 
Jaunatnes konferenci par 
jauniešu politisko līdzdalī-
bu Eiropas demokrātiskajos 
procesos, kas ir viena no trio-
prezidentūras (Itālija – Latvija 
– Luksemburga) jaunatnes jo-
mas prioritātēm. Konferencē 
ap 260 jaunieši un jaunatnes 
politikas veidotāji no visas 
Eiropas izstrādāja  rekomen-
dācijas plašākai jauniešu līdz-
dalībai politiskajos procesos. 
Rekomendācijās ir iekļauti 
vairāk kā 40 000 Eiropas 
jauniešu ieteikumi, kas apko-
poti četrus mēnešus ilgušās 
Strukturētā dialoga diskusi-
jās ES dalībvalstīs.
`` Vienlaikus ar Eiropas Jaunat-

nes konferenci 24. martā LJP 
kopā ar 37 nevalstiskajām un 
valsts organizācijām rīkoja 
lielāko Latvijas jauniešu ne-
valstisko (NVO) organizāciju 
festivālu „Jaunieši iesaistās”. 
Pasākuma mērķis bija vei-
cināt savstarpējo pieredzes 
apmaiņu un sadarbību starp 
jauniešu organizācijām un 
organizācijām, kas strādā ar 
jauniešiem. Pasākumā tika 
nodrošināta konferences tieš-
raide un pievērsta plašāka 
Eiropas uzmanība jauniešu 
NVO darbam un jauniešu po-
litiskās līdzdalības veicināša-
nai Latvijā. Pavisam festivālu 
apmeklēja vairāk nekā 500 
jauniešu, viņu līderi, jaunie-
šu NVO pārstāvji, darbā ar 
jaunatni iesaistītie un citi 
interesenti no visas Latvijas, 
atzīstot, ka šādu pasākumu 

ir nepieciešams organizēt 
regulāri.
`` Paralēli Strukturētā dialoga 

diskusijām klātienē tika or-
ganizētas arī konsultācijas 
tiešsaistē, kurās savu viedokli 
bija iespēja izteikt jaunie-
šiem, politikas veidotājiem, 
jauniešu organizāciju pār-
stāvjiem un jaunatnes darbā 
iesaistītajiem.
`` Projekta ietvaros ir izveidota 

Brīvprātīgo skola  Preziden-
tūras un Strukturētā dialoga 
pasākumu sagatavošanai un 
īstenošanai,  kuras mērķis ir 
attīstīt jauniešu kompeten-
ces un spējas, kā arī prasmes 
pasākumu organizēšanā un 
radīt izpratni par politikas 
pasākumiem, kā vispār notiek 
lēmumu pieņemšanas procesi 
nacionālā un Eiropas dimensi-
jā. Brīvprātīgo skolā ir iesais-
tīti vairāk kā 200 jauniešu no 
dažādām Latvijas pilsētām.
`` Lai atspoguļotu jauniešu līdz-

dalības izmaiņas, ir uzsākts 
tās monitorings Latvijā, kas 
kalpos kā kvalitatīvs pētnie-
cisks informācijas avots un 
2015. gada rudenī būs brī-
vi pieejams interesentiem 
internetā. 
Plašāka informācija par 

Strukturēto dialogu, jauniešu 
politisko līdzdalību, projekta 
aktivitātēm un to rezultātiem: 
www.ljp.lv 

Twitter: @LJP_lv un @
StrukturetaisD 

Facebook: LatvijasJaunatne-
sPadome un StrukturetaisDialogs 

Video materiāli par jauniešu 
līdzdalību ir pieejami LJP YouTu-
be kanālā. P
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problēmjautājumus vietējā, na-
cionālā un Eiropas līmenī. Struk-
turētā dialoga laikā notiek jau-
niešu iesaistīšanās procesā, – no 
problēmas definēšanas līdz pat 
oficiāla jaunatnes politikas do-
kumenta izveidei. Strukturētais 
dialogs notiek trīs līmeņos – vie-
tējā, nacionālā un starptautiskā, 
un tajā tiek ņemti vērā ikvienā 
līmenī izvirzītie priekšlikumi par 
būtiskākajiem jautājumiem jau-
natnes jomā.
Jauniešu politiskās 
līdzdalības veicināšana 
Latvijā

Latvijas Jaunatnes padomes 
(LJP) galvenā darbības joma ir 
jauniešu interešu aizstāvība na-
cionālā un starptautiskā līmenī 
ar mērķi uzlabot jauniešu dzī-
ves līmeni Latvijā, piedaloties 
jaunatnes politikas veidošanā. 
LJP ir uzņēmusies galveno lomu 
Strukturētā dialoga ieviešanā 
Latvijā, vada Strukturētā dialoga 
nacionālo darba grupu, plāno un 
īsteno Strukturētā dialoga aktivi-
tātes visos Latvijas reģionos.

Lai veicinātu jauniešu un viņu 
organizāciju līdzdalību politis-
kajos procesos pašvaldības un 
valsts līmenī, LJP 2014. gadā 
sagatavoja projekta „Struktu-
rētā dialoga īstenošana Itāli-
jas, Latvijas un Luksemburgas 
prezidentūras laikā Eiropas Sa-
vienības padomē” pieteikumu 
un saņēma Eiropas Savienības 
neformālās izglītības program-
mas  „Erasmus+” finansējumu tā 
īstenošanai. 

jauniešu viedokli, bet neņemot 
to vērā lēmumu pieņemšanā. 
Strukturētais dialogs starp 
jauniešiem un politikas 
veidotājiem

Jauniešu politiskās līdzdalī-
bas veicināšana ir viens no jau-
tājumiem, kuram tiek meklēti 
risinājumi ne tikai Latvijā, bet arī 
citās valstīs un Eiropas Savienībā 
(ES) kopumā. Lai mazinātu plaisu 
starp jauniešiem un lēmumu pie-
ņēmējiem, sniegtu jauniešiem 
līdzvērtīgas iespējas un tiesības 
piedalīties politikas izstrādē, 
2005. gadā Eiropas Komisija 
un ES   dalībvalstis vienojās par 
nepieciešamību izveidot struk-
turētu dialogu ar jauniešiem 
un jauniešu organizācijām, jau-
natnes pētniekiem un politikas 
veidotājiem. 

Strukturētais dialogs  ir ie-
spēja jauniešiem un politikas 
veidotājiem kopīgi apspriest 

Kāpēc ir jāveicina jauniešu 
politiskā līdzdalība?

Politiskās līdzdalības zinā-
mākie veidi ir piedalīšanās vai 
kandidēšana vēlēšanās, protes-
tēšana un petīciju parakstīšana, 
bet līdztekus jaunieši var būt 
politiski aktīvi, paužot savu vie-
dokli klātienē un internetā, tie-
koties ar lēmumu pieņēmējiem, 
piedaloties sabiedriskajās ap-
spriešanās, darbojoties jauniešu 
pašpārvaldēs un jaunatnes lietu 
konsultatīvajās padomēs. Diem-
žēl realitātē jaunieši visos poli-
tiskās līdzdalības līmeņos saska-
ras ar dažādiem šķēršļiem, kas 
liedz viņiem iespēju aizstāvēt 
savas intereses un piedalīties 
sev nozīmīgu lēmumu pieņem-
šanā. Lēmumu pieņēmējiem 
bieži trūkst spējas un vēlēšanās 
sadarboties ar jauniešiem, vai arī 
jauniešu iesaistīšanās nereti no-
tiek konsultāciju veidā, uzklausot 

LINDA KALNI A

Latvijas Jaunatnes padomes Mediju programmas direktore

„Vienam sanāk haotisks monologs, bet diviem - strukturē-
tais dialogs!» Latvijas Jaunatnes padome dalās pieredzē, 
kā īstenots „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Strukturētā dia-
loga projekts.

Jauniešu politiskās līdzdalības 
veicināšana Latvijā



Eiropas Jaunatnes portāls  
http://europa.eu/youth/LV_lv

Viss par jauniešiem svarīgāko 
vienkopus. Ieskaties!


