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Izmanto iespēju iegūt profesiju
Vēlies iegūt sirdij tuvu profesiju, bet nezini, ko 

mācīties? Varbūt vēlies iegūt jaunu profesiju, jo līdz-
šinējā specialitāte nav īstā? Iespējams, jau strādā 
savā profesijā, bet trūkst tikai izglītības? Dažreiz 
pats svarīgākais, lai mācības ir bez maksas. Tas ir 
iespējams, iegūstot profesiju ar Jauniešu garantiju!

2016. gada vasarā notiek uzņemšana Jauniešu 
garantijas profesionālās izglītības programmās, ku-
rās jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) 
gada vai pusotra laikā bez maksas var iegūt darba 
tirgū pieprasītu profesiju. Mācības notiks 37 profe-
sionālās izglītības iestādēs teju 100 dažādās pro-
fesijās. Mācību laikā izglītojamie, kas ir sekmīgi un 
neattaisnoti nekavē mācības, saņem stipendiju no 
70 līdz 115 eiro mēnesī, kā arī citas priekšrocības 
un atbalsta pasākumus. 

Programmu finansē Eiropas Sociālais fonds, 
līdzfinansē ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva 
un Latvijas valsts. Sīkāka informācija par uzņem-
šanas nosacījumiem, termiņiem un profesijām: 
www.viaa.gov.lv/jauniesugaratija.

ATBALSTS JAUNIETIM

Piesakies atbalstam pašvaldībā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

sadarbībā   ar   Latvijas   pašvaldībām vai to ap-
vienībām ir uzsākusi projekta “PROTI un DARI!” 
īstenošanu.

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ie-
skaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu 
un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā bezdarbnieki, ir iespēja iesaistīties šajā projektā 
un saņemt vispusīgu un individuālajām vajadzībām 
piemērotu atbalstu.  Šajā procesā tiks nodrošināta 
dažādu jomu pārstāvju iesaiste, kā arī jauniešiem 
tiks sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas, 
piemēram, psihologa, karjeras konsultanta u.c. 
Projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitā-
tes, kas piemērotas katra jaunieša individuālajām 
vajadzībām. Šo aktivitāšu mērķis ir attīstīt jaunieša 
prasmes, kuras nepieciešamas, lai turpinātu vai uz-
sāktu mācības, iekļautos darba tirgū vai nevalstisko 
organizāciju, vai jauniešu centru darbībā. 

Pieteikšanās dalībai projektā notiek jaunietim 
tuvākajā pašvaldībā.

Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/lv/
jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari.

JAUNUMS

Akreditācijas apliecinājums
No šī gada Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra 
ikvienai jauniešu organizācijai vai 
pašvaldības institūcijai, kas akre-
ditējusies Eiropas Brīvprātīgā darba 
(EBD) projektiem (kas kļuvušas par EBD uzņemo-
šajām, nosūtošajām vai koordinējošajām organizā-
cijām), izsniedz akreditācijas apliecinājumu.

Ja tava organizācija ir saņēmusi akreditāciju 
pirms 2016. gada 1. janvāra, un arī tu vēlies savai 
organizācijai iegūt šo apliecinājumu, aicinām sazi-
nāties ar Maiju Kolbergu (maija.kolberga[at]jaunat-
ne.gov.lv). 
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Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild par 
informāciju,autortiesību aizsardzību saitēs uz citu iestāžu/
privātpersonu tīmekļa vietnēm, kontiem un vietnēm.
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Aktivitātes notika Rīgā, Liepājā, Daugavpi-
lī, Ventspilī, Saldū, Jelgavā, Jūrmalā, Pāvilostā, 
Alūksnē, Kusā un Viesītē un tajās iesaistījās ap 
700  dalībnieku – skolēni, studenti, skolotāji un 
jaunatnes darbinieki. 

Projekta noslēgumā 8. aprīlī Rīgā notika pa-
neļdiskusija “Jaunieši – pārmaiņu veicinātāji bēgļu 
jautājumos”, kurā piedalījās Latvijas Republikas 
12.  Saeimas deputāte Ilze Viņķele, kustības “Gri-
bu palīdzēt bēgļiem” aizsācējs Egils Grasmanis, 
biedrības “Patvērums “Drošā māja”” brīvprātīgo 
koordinators Reinis Grāvītis, Jordānijas organizāci-
jas “I-Dare for Sustainable Development” direktore 
Suha Ismaila un Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu 
pašpārvaldes vadītāja un bēgļa Abdula skolasbied-
rene Maira Asare. 

Diskusijas dalībnieki secināja, ka jauniešiem 
šodien jāveic dubultmisija – tā kā viņi ir atvērtāki 
pret citām kultūrām un vieglāk pieņem jauno, viņu 
spēkos ir ne tikai palīdzēt bēgļiem integrēties, bet 
arī veicināt iecietību vecākās paaudzes vidū, kura 
dažkārt pret citām kultūrām izturas piesardzīgāk vai 
pat noraidoši. 

Vecpiebalgas vidusskolas skolniece Maira Asa-
re dalījās pārdomās par to, cik spēcīgu iespaidu 

uz viņas vienaudžiem atstāj informācijas atspogu-
ļojums par bēgļiem dažādos interneta portālos, it 
īpaši komentāru sadaļās, tādēļ aicināja medijus 
nepieļaut naida runas izplatību rakstu komentāros. 

Projekts “1001 stāsts starpkultūru dialogam” 
tika organizēts ar mērķi veicināt sabiedrības, it 
īpaši jauniešu, izpratni par kultūru daudzveidību un 
pretdiskriminācijas jautājumiem, veidot diskusiju 
Latvijas publiskajā telpā par migrācijas un bēgļu 
jautājumiem, veicināt iecietību un savstarpējo sa-
pratni Latvijas sabiedrībā, kā arī attīstīt starpkultūru 
dialogu un sadarbību starp Latviju un valstīm, kas 
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atrodas Vidusjūras dienvidu un austrumu krastā, 
labāk iepazīstot šī reģiona kultūru un jauniešu dzīvi 
tajā. 

Projektu īstenoja Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra sadarbībā ar Annas Lindes fonda 
Latvijas tīkla dalīborganizācijām, ar Annas Lindes 
fonda un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
pateicas visām projektā iesaistītajām organizācijām 
par aktīvu dalību izglītojošo aktivitāšu īstenošanā: 
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultā-
tei, biedrībai “Access Lab”, biedrībai “homo ecos:”, 
resursu centram sievietēm “Marta”, jauniešu studi-
jai “BaMbuss”, biedrībai “Radi Vidi Pats”, Viesītes 
novadam, Pāvilostas novadam, Kusas multifunk-
cionālajam centram “1. stāvs”, Jūrmalas Jaunatnes 
iniciatīvas centram, radošajai apvienībai jauniešiem 
“TREPES”, JIC “Šķūnis” un Saldus jauniešu domei 
“Es un MĒS”, Daugavpils zinātkāres centram bēr-
niem “Zili brīnumi”. 

Vairāk par aizvadītajiem pasākumiem lasiet un 
skatiet Annas Lindes fonda Latvijas tīkla Facebook 
lapā: 

https://www.facebook.com/annaslindesfondsLV/ 
Ko ir gatavi darīt Latvijas jaunieši bēgļu 
integrācijai? 
`` Mācīt latviešu valodu, vēsturi, kultūru un veidot 

aktivitātes bērniem un sievietēm.
`` Būt cilvēcīgam, atbalstīt. Aicināt citus aizdo-

māties.
`` Iesaistīt bēgļus savos projektos, lai tiem rastos 

kopīgas saites ar latviešu jauniešiem.
`` Ziedot līdzekļus un mantas.
`` Informēt sev tuvos par citu kultūru labajām pu-

sēm, īpašībām.
`` Būt atvērtam pārmaiņām.

`` Būt atvērtiem un saprotošiem, izpalīdzīgiem (arī 
bez finansiāla ieguldījuma).
`` Pieteikties un darboties kādā no organizācijām, 

kas grib panākt, lai visi pasaules cilvēki būtu 
vienlīdzīgi un vienoti.
`` Palīdzēt ikdienā varu ar sabiedrības domas virzī-

šanu uz pozitīvo. Es esmu bijusi Muceniekos un 
vadījusi spēles. Tas gan bija jau sen, bet tas ir 
radījis tos pozitīvos piemērus, ar ko dalīties, ka 
bēgļi ir forši un jauki cilvēki. 
`` Palīdzēt patvēruma meklētājam ar valodas mā-

cīšanu, vietējas kultūras iepazīšanu, popularizē-
šanu ar iecietību un pieklājību.
“Pasākumā iegūtā informācija, kura bija diezgan 

skarba, liek nedaudz pārdomāt, kāpēc cilvēki dodas 
bēgļu gaitās. Jordānijas jaunietes sniedza plašu ie-
skatu savas zemes iedzīvotāju dzīves apstākļos. 
Kas satrauca visvairāk, – skati no Sīrijas, kādi pa-
vērās pēc kara... Lielāko daļu klātesošo diezgan 
dziļi aizskāra šī informācija,” stāsta pasākuma “Nāc 
iepazīties!” organizētāja Kusas multifunkcionālā 
centra “1. stāvs” vadītāja Iveta Kaparkalēja. 

“1001 STĀSTĀ STARPKULTŪRU 
DIALOGAM” LATVIJĀ 
IEKLAUSĀS 700 JAUNIEŠU 
SINTIJA LASE
Lai padziļinātu izpratni par Vidusjūras reģiona kultūru un uzzinātu vairāk par bēgļiem un 
patvēruma meklētājiem, projektā “1001 stāsts starpkultūru dialogam” no 27. marta līdz 
8. aprīlim visā Latvijā tika organizēti vairāk nekā 30 izglītojoši pasākumi, diskusijas un 
radošās darbnīcas. 
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dokumentā. Ar savu pieredzi un labo praksi dalījās 
Ogres, Talsu, Gulbenes, Jelgavas novadu un Jelga-
vas pilsētas pašvaldības. Dalībniekiem bija iespēja 
uzzināt par Lietuvas pieredzi Viļņas pašvaldības 
jaunatnes stratēģijas plānošanā.

Dažādās darba grupās dalībnieki apsprieda un 
vēlāk prezentēja savus secinājumus un priekšliku-
mus par starpinstitūciju sadarbību nacionālā un vie-
tējā līmenī darba ar jaunatni plānošanai un uzlaboša-
nai pašvaldībās, par to, kā plānošanas dokumentos 
noteikto īstenot, kā ieviest politikas plānošanas do-
kumentus, kā nodrošināt jauniešu līdzdalību lēmu-
mu pieņemšanā pašvaldībās, kā organizēt efektīvu 
jaunatnes darbu pašvaldībā un kā plānot darbu ar 
jaunatni, balstoties uz pierādījumiem.

Lielu interesi dalībnieku vidū izpelnījās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) pārstāvja Andra Eglīša sniegtā infor-
mācija par normatīvo aktu regulējumu, kas jā-

ņem vērā, izstrādājot plānošanas dokumentus. 
VARAM pārstāvis dalījās praktiskajā pieredzē 
par dažādiem plānošanas dokumentu ieviešanas 
knifiņiem.

Foruma noslēgumā Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas pārstāve Marika Arkliņa informēja par nā-
kamo gadu prioritātēm jaunatnes jomā, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pār-
stāve Viola Korpa klātesošos iepriecināja ar ziņu 
par projekta “PROTI un DARI!” uzsākšanu, savu-
kārt JSPA pārstāve Vladislava Šķēle pastāstīja par 
pašvaldību iespējām piedalīties un saņemt finan-
sējumu no “Erasmus+” programmas Strukturētā 
dialoga projektiem, kā arī Cēsu un Vecpie balgas 
pašvaldību pārstāvji dalījās savā praktiskajā pie-
redzē par Amatas novada īstenoto šāda veida pro-
jektu, kurā iesaistīti visi bijušā Cēsu rajona terito-
rijā esošie novadi. 

Foruma norisi bija iespējams arī vērot NVO TV, 
kopumā bijuši 93 skatījumi. Ieraksts pieejams 
www.nvotv.lv.

Forumu organizēja JSPA sadarbībā ar biedrību 
“Līdzdalības platforma” un biedrību “Latvijas Sar-
kanais Krusts” (JSPA reģionālais koordinators Zem-
gales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības pro-
grammas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 
attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Forumu 
finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Švei-
ces sadarbības programmas līdzekļiem paplašinā-
tajai Eiropas Savienībai. 

Forumā piedalījās simts dalībnieku – gan paš-
valdību darbinieki, kuri savos novados ir tieši saistīti 
ar jaunatnes stratēģiju izstrādi, gan jauniešu centru 
pārstāvji, gan jaunieši, gan nevalstisko organizāciju 
aktīvisti.

Lai gūtu priekšstatu par kopējo šābrīža situāciju 
Latvijā jaunatnes jomā un par tās attīstības tenden-
cēm, tika prezentēti pētījuma “Darba ar jaunatni 
situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni 
attīstības modeļu izstrāde” rezultāti. Notika arī at-
skats uz 2013. gada Nacionālajā jaunatnes politi-
kas forumā izstrādātajām rekomendācijām – kā tās 
ir izdevies ieviest un kuras būtu vēl tuvākajā laikā 
ieviešamas.

Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
dažādu pašvaldību stratēģiju izstrādes pieredzi – 
uzzināt gan par grūtībām, ar kādām pašvaldības 

ir saskārušās, izstrādājot savā novadā jaunatnes 
jomas plānošanas dokumentus, gan dalīties iespē-
jamo risinājumu pieredzē. Tāpat arī tika aplūkoti 
dažādi plānošanas dokumentu formāti – kādas ir 
priekšrocības, ja plānošanas dokuments ir atse-
višķs, paredzēts tikai jaunatnes jomai, un kādas 
ir priekšrocības un trūkumi, ja šis dokuments ir kā 
viena no sadaļām kopējā pašvaldības plānošanas 

REĢIONĀLAIS FORUMS 
“JAUNATNES STRATĒĢIJA 
PAŠVALDĪBĀS” IR 
NOSLĒDZIES
VITA VODINSKA
JSPA Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmas daļas projektu koordinatore
No 12. līdz 13. maijam Ikšķiles novada “Turbās” norisinājās reģionālais forums “Jaunatnes 
stratēģija pašvaldībās” ar mērķi apzināt situāciju un attīstīt prasmes jaunatnes politikas 
dokumentu izstrādē, kā arī lai uzklausītu Latvijas un kaimiņvalstu labās prakses piemērus 
un veidotu kontaktus nākotnes sadarbībai.

“ Dažādās darba grupās dalībnieki 
apsprieda un vēlāk prezentēja savus 
secinājumus un priekšlikumus par 

starpinstitūciju sadarbību nacionālā 
un vietējā līmenī darba ar jaunatni 

plānošanai un uzlabošanai pašvaldībās.
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tas palīdzēja noteikt nākamā dzīves perioda vir-
zienu. Tāpat šobrīd man nākas veltīt diezgan daudz 
laika, lai satiktu visus manus draugus, kas pēc 
manis sailgojušies. Taču man vajadzīgs arī laiks, lai 
pierastu pie atgriešanās, lai aptvertu visu, kas no-
ticis. To ir grūti izskaidrot, bet šobrīd gribas izbrīvēt 
arī laiku pašai sev, lai atrastu savu vietu dzīvē. 
Pastāsti par savu EBD pieredzi Latvijā. Ko 
tajā darīji?

Man patīk runāt par šo savu pieredzi, tādēļ esiet 
gatavi uzklausīt manu bezgalīgo stāstu par to, kā es 
nokļuvu EBD tieši Latvijā. 

Kādā skaistā janvāra rītā es teicu ardievas drau-
giem, ģimenei un siltajam, saulainajam Spānijas 
klimatam, un iekāpu lidmašīnā uz Latviju. Pirmais, 
kas mani Latvijā sagaidīja, bija sniegs. Un ledus. 
Katrs zemes centimetrs bija pārklāts ar baltu, pelēki 
slidenu ledus kārtu. Tas tiešām bija diezgan sarež-
ģīti  – staigāt pa šādu zemi. Pēc divām nedēļām 
mana vadītāja man jautāja, kas līdz šim ir grūtākais, 
kas ar mani noticis EBD aktivitātē Latvijā. Tieši jau-
nie staigāšanas apstākļi bija lielākais izaicinājums. 

Pavisam drīz sāku saprast, kas tas tāds ir – EBD. 
Tā ir iespēja sākt domāt ārpus rāmjiem, pārstāt dzī-
vot pagātnē un visu laiku saskatīt jaunas iespējas. 
Savā EBD darbā es iemācījos – lai atrisinātu iespē-
jamās problēmas, vajag ar tām patiesi sastapties, 
ieskatīties tām acīs un tad arī risināt. Sākumā tas 
šķiet pavisam grūts ceļš, par kuru nav zināms, kā 
tas beigsies un vai tikšu līdz galam, vai arī apstāšos 
pusceļā vai nekurienē. Tāpat iemācījos – ja kaut ko 
vēlos, vajag pa īstam cīnīties, lai to iegūtu. Jā, tas 
ir izaicinājums, bet gribas saņemt labāko no katra 
soļa, kuru speru.

Visskaistākā lieta, ko sev atklāju, ka Eiropa nav 
tikai Brisele. Esam es un tu. Viņš un viņa. Šeit un 
tur. Ir Joao, ir Liene, ir Teo un Almi. Ir Laia. Eiropa 
ir viņiem visiem, Eiropa ir visur. Faktiski Eiropa ir 

haoss, bet tas ir mūsu skaistais haoss! Tā piedā-
vā iespēju dzīvot ārzemēs un kļūt par ārzemnieku. 
Tāpat tā piedāvā iespēju saprast, cik daudz ir lietu, 
kas visu Eiropu vieno, un cik daudz ir arī atšķirīgā, 
kas katrai valstij ir individuāls. Pirms kāda laika iz-
lasīju kādu jauku domu graudu par mobilitāti, kas 
lieliski apkopo manas sajūtas EBD projektā. Tajā 
bija teikts: “Tieši pirmais solis ir visgrūtākais. Tas 
ir brīdis, kad tu no brīva prāta izlem sevi pakļaut 
neērtiem brīžiem, bailēm un vienatnei. Kopš šī brī-
ža tu sevi pakļauj lēmumam kļūt par ārzemnieku, 
autsaideru vai bēgli. Tā ir atteikšanās no visa, kas 
kādreiz tev bijis, par labu kaut kam labākam jau-
najā vietā.”

Tur, kur tu esi, vienmēr ir labāk. Šajā projektā 
es ne tikai uzzināju ko jaunu par citu kultūru, bet 
arī daudz ko par savējo, jo, stāstot citiem par Spā-
niju, man vajadzēja pilnībā izprast lietas, par kurām 
stāstu. Tas tiešām nebija nemaz tik vienkārši, kā 
varbūt izklausās. Reiz viena no manām EBD drau-
dzenēm teica: “Normālos ikdienas apstākļos, būtu 
daudz cilvēku, ar kuriem negribētu nekā kopīga, 
bet, piedaloties EBD projektā, tu satiec tik daudz 
dažādu cilvēku un tev viņi ir jāpieņem ar visām viņu 
dīvainībām un atšķirībām. Un tas pat rada kopības 
sajūtu.” Šie draudzenes vārdi, manuprāt, perfekti 
raksturo EBD projektā piedzīvoto. 

Pēdējais lielais piedzīvojums EBD projektā bija 
tas, ka “Baltijas Reģionālajā fondā”, kurā pati biju 
brīvprātīgā, kļuvu par mentori nākamajam brīv-
prātīgajam, kas uz šo biedrību arī dodas no Spā-
nijas, arī no manas nosūtošās organizācijas. EBD 
projektu iepazinu kā ātri augošu, jaunieša brīvību 
atbalstošu un bezmaksas iespēju, kuru ir vērts iz-
mēģināt ikvienam, kam vien ir interese. Tādēļ arī 

Kādi ir tavi pirmie iespaidi pēc atgriešanās 
mājās no EBD, kuru izdzīvoji Latvijā?

Patiesībā es jūtos lieliski. Vēl pirms dažiem mē-
nešiem nevarēju iedomāties, ka jutīšos tik labi, jo 
man šķita, ka atgriešanās mājās nozīmēs arī atgrie-
šanos manā vecajā dzīvē. Biju patīkami pārsteigta, 
kad, pārbraucot mājās, ieraudzīju, cik daudz lietu ir 
mainījušās. Kaut arī ne tik ļoti mainījušās lietas ap 
mani, cik savā EBD gada laikā pati esmu mainīju-
sies, tādēļ vecos izaicinājumus redzu pavisam citā-
di. Baidījos, ka atgriežoties sašļukšu, bet patiesība 
ir pavisam cita – visu laiku gribas tikai virzīties pa 
savu dzīvi uz priekšu, pielāgoties un iet izaugsmes 
ceļu. Patiesībā, ir neiespējami pilnībā atgriezties 
atpakaļ. Ja reiz esi izaicinājis sevi aizbraukt, vairs 
nevari atgriezties sākumpunktā.

Kas bija pirmais, ko izdarīji mājās? Pēc kā 
visvairāk ilgojies?

Daži mani EBD draugi, atgriežoties mājās pēc 
projekta beigām, brauca cauri manai pilsētai, 
Madridei. Tad nu man bija iespēja satikties ar vi-
ņiem. Tā bija tiešām brīnišķīga sajūta – būt kopā 
ar tiem pašiem cilvēkiem, tikai savā pilsētā. Man  

SPĀNIJAS SAULI UN SILTUMU 
IEMAINĪJU PRET LATVIJAS 
SNIEGU UN LEDU
KINTIJA BULAVA 
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Alba Garrote Quintana pirms nedaudz vairāk kā gada sakravāja visu savu iedzīvi 20 kilo-
gramu čemodānā un pieņēma izaicinājumu – kļūt par Eiropas brīvprātīgo Latvijā. Gadu viņa 
par mājām sauca biedrību “Baltijas Reģionālais fonds”, kurā veica savu Eiropas Brīvprātīgo 
darbu (EBD). Šopavasar atgriezās savā dzimtenē – Spānijā, kur jau liek lietā EBD gūtās 
zināšanas. 

“ Eiropa ir haoss, bet tas ir mūsu 
skaistais haoss! Tā piedāvā iespēju dzīvot 
ārzemēs un kļūt par ārzemnieku. Tāpat tā 
piedāvā iespēju saprast, cik daudz ir lietu, 
kas visu Eiropu vieno, un cik daudz ir arī 
atšķirīgā, kas katrai valstij ir individuāls.
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saku – EBD – tas ir Bezgalīgais stāsts, kur vienam 
projektam beidzoties, organizācija sāk nākamo, 
aicina pie sevis nākamos brīvprātīgos un sāk visu 
pa jaunam, tikai citādi. 
Ko tu no Latvijas atceries visspilgtāk?

Tās noteikti ir latviešu tradicionālās dejas un 
dziesmas. Esmu arī pārsteigta par to, cik latviešiem 
ir cieša saikne ar dabu – tas ir kaut kas maģisks 
un svēts. Jūs pat dzerat koku sulu! Mūsdienās, kad 
tik daudz uzmanības tiek pievērsts ekoloģijas un 
klimata jautājumiem, Eiropa to varētu pamācīties 
no Latvijas. Ak, un Positivus festivāls, Līgo svētku 
svinēšana… Tas viss bija neaizmirstami, patiesi. 
Kā tev veicās ar latviešu valodu?

Patiesībā latviešu valoda man ne visai patika, jo 
man tā šķita pārāk sarežģīta, ar visiem latviešu va-
lodas kursiem, kas EBD laikā man tika nodrošināti. 
Projekta laikā man bija iespēja palīdzēt arī koriem, 
un es biju tik pārsteigta par latviešu tautas dzies-
mām. Tās klausoties, radās interesantas sajūtas, 
kaut arī dziesmu vārdus es nesapratu. Visvairāk 
mani iespaidoja latviešu tradicionālās zīmes un to 
nozīmes. Mana mīļākā ir Austras koks. Es pat uz-
taisīju tetovējumu ar latviešu simboliem, lai vienmēr 
atcerētos savu gadu Latvijā. 
Ko jaunu tu iemācījies projekta laikā?

Projekta laikā es veicu tik daudz, ka ir grūti visu 
jauno noformulēt. Mācījos latviešu valodu, organizē-
ju vairākus kultūras pasākumus, piedalījos vairāku 
“Erasmus+” projektu rakstīšanas procesā, strādāju 

par fotogrāfi un video montāžisti nacionālajos un 
starptautiskajos projektos, kurus īstenoja “Baltijas 
Reģionālais fonds” un Latvijas Jaunatnes padome. 
Šī plašā pieredze man palīdzēja attīstīt savas zinā-
šanas, paaugstināt savu pašvērtējumu un satikt tik 
daudz profesionāļu, kas man palīdzēja kļūt par tādu 
personu, kāda esmu pašlaik. 
Kas bija tavi lielākie izaicinājumi?

Bija daudz lietu, ar kurām man vajadzēja tikt 
galā, dzīvojot tik tālu no mājām. Bet vislielākais 
mans izaicinājums bija pieņemt faktu, ka esmu 
pilnībā viena. Tas nozīmē – es pati varu atrisināt 
savas problēmas, es pati esmu atbildīga par savām 
izvēlēm un lēmumiem, un vissvarīgākais – esmu 
brīva un varu darīt, ko vēlos. Un tas patiesībā ir 
vis bailīgākais, kas ir pasaulē. Kurš gan zina, ko pa 
īstam vēlas! Tikai tad, kad paiet laiks, nāk atbildes, 
bet ironiski ir tas, ka nepareizās izvēles un kļūdas 
ikvienu ved tuvāk pretī lielajam mērķim. 
Kā tu izlēmi, ka tieši Latvija būs valsts, kurā 
veiksi savu EBD?

Pieņemu, ka daudzi EBD stāsti sākas mājās ar 
līdzīgu ideju. Es iztēlojos, kas varētu būt mana la-
bākā iespēja un kā es varētu to pēc iespējas labāk 
īstenot. Biju savas dzīves krustcelēs un nezināju, ko 
turpmāk darīt. Tas bija brīdis, kad jautāju pati sev – 
vai ir vērts turpināt strādāt darbā, kurš nenes man 
piepildījumu? Izvērtēju savu tā brīža dzīvi un sapra-
tu, ka tajā nav nekā tāda, kas mani noturētu palikt 
mājās. Pārmaiņas savā dzīvē ieviesu, sperot pirmos IN
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pavisam mazos soļus. Vispirms septembrī pieteicos 
angļu valodas nodarbībām vietējā jauniešu centrā. 
Angļu valodu mācīja divas EBD jaunietes – viena 
no Zviedrijas, otra no Horvātijas. Jau pēc dažām 
nodarbībām mēs kļuvām par labām draudzenēm. 
Es biju priecīga, ka varu viņām pastāstīt par spā-
ņu kultūru, savukārt pati ļoti daudz ko uzzināju par 
EBD projektiem. Sapratu, ka būtu brīnišķīgi, ja arī 
es varētu izmantot iespēju aizbraukt prom no savas 
valsts. Tā nu sāku meklēt labu projektu. Man pat 
nebija svarīgi, uz kuru valsti došos. Decembrī no 
“Baltijas Reģionālā fonda” saņēmu apstiprinājuma 
vēstuli dalībai EBD projektā. No mirkļa, kad pateicu 
savai ģimenei un draugiem, ka piedalīšos EBD pro-
jektā, līdz brīdim, kad pārcēlos uz gadu Latvijā, pa-
gāja tikai 4 nedēļas. Visi tuvinieki domāja, ka esmu 
jukusi. Bet tā jau ir – lai piedalītos EBD projektā, 
nelielu devu neprātības vajag!

Jā, es biju nobijusies, dodoties savā EBD, bet būt 
par brīvprātīgo ārzemēs – tā ir pozitīva un transfor-
mējoša pieredze ne tikai personai, kas pieņēmusi šo 
izaicinājumu, bet arī visiem apkārtējiem – ģimenei un 
draugiem. Arī viņiem pēkšņi jāsaskaras ar kultūru, 
ekonomisko un politisko situāciju tajā valstī, uz kuru ir 
aizbraucis brīvprātīgais. Atceros, kā pirmajā nedēļā, 
kad biju Latvijā, zvanīju savai vecmāmiņai, un viņa 
daudz labāk zināja, kāds laiks būs gaidāmajā nedēļas 
nogalē Latvijā, nekā es. Tas bija tik dīvaini, tik mīļi un 
vienlaikus arī tik pārsteidzoši. Vēl viena pārsteidzoša 
situācija – pēc tam, kad es tik pēkšņi aizbraucu savā 
EBD aktivitātē, draudzene, kas redzēja, cik viegli un 
ātri man tas izdevies, arī izlēma izmēģināt EBD pro-
jektu. Ir vajadzīga tikai drosme. Pašlaik mana drau-
dzene ir EBD projektā Zviedrijā. Kā jau minēju, EBD 
projektam ir ļoti transformējoša ietekme – mainot 
savu dzīvi, mainās arī pārējo dzīves. 
Dzirdēju, ka vienu brīdi tu domāji pēc EBD 
palikt vēl kādu laiku Latvijā dzīvot, kādēļ 
pārdomāji?

Galvenokārt tas bija darba dēļ. Gribēju atgriez-
ties mājās Spānijā, lai attīstītu savu profesionālo 
karjeru. Jutu, ka pienācis īstais brīdis atgriezties. 
Tas ir lieliski – uz brīdi aizbraukt no savas valsts, 
lai gūtu jaunu pieredzi, bet pienāk brīdis, kad jā-
atgriežas pie savām saknēm un zināšanām, kuras 
esmu apguvusi savā profesijā un jādomā, kurp do-
ties tālāk, lai sasniegtu nākamos mērķus. Kamēr 

neatgriezies, tā pa īstam nevari novērtēt visu to jau-
no, ko projekta laikā izdevies izmainīt un iemācīties. 
Citējot manu draugu no EBD projekta viņa pēdējā 
projekta dienā: “Ir pienācis laiks atgriezties reālajā 
dzīvē.” Tāds laiks bija pienācis arī man. 
Kāda izskatās tava nākotne? Par ko tu sapņo?

Es gribētu strādāt kādā no Eiropas Savienības 
institūcijām, pašlaik gatavojos eksāmenam, bet tas 
aizņem daudz laika. Pa to laiku plānoju strādāt digi-
tālā mārketinga jomā, kas bija arī viena no manām 
pēdējām pieredzēm Latvijā. Starp citu, ļoti noderīga 
un veiksmīga. Tāpat es plānoju turpināt darboties arī 
nevalstisko organizāciju sektorā, strādājot ar Eiropas 
Savienības projektiem. Viens no maniem lielajiem 
panākumiem EBD projektā bija jauniešu apmaiņas 
projekta rakstīšana, koordinēšana un īstenošana, 
kas tika novērtēts kā otrs labākais projekts Latvijā. 
Par to biju ļoti lepna un daudz ko iemācījos, tādēļ 
plānoju šīs savas prasmes turpināt arī Spānijā. 
Kurā jomā tu gribētu strādāt?

Man vienmēr ir paticis mācīties jaunas lietas. Es 
neapstājos, kamēr neesmu izpratusi, kā lieta darbo-
jas. Tikai tad dodos pie nākamās. Nav svarīga joma, 
kurā darboties. Man būtiskāk ir darīt darbu, kurā 
varu iemācīties ko jaunu un kur varu sevi izaicināt. 
Vairāk par jomu, kurā strādāt, vēlos izvēlēties cilvē-
kus, ar kuriem kopā strādāt. To nu zinu droši – vēlos 
strādāt kopā ar azartiskiem cilvēkiem.
Ko tu ieteiktu citiem jauniešiem, kuri plāno 
doties EBD?

Ieteiktu likt punktu šīs sarunas lasīšanai un sākt 
uzreiz – atvērt Eiropas datu bāzi ar organizāciju pie-
dāvājumiem (skat. http://www.youthnetworks.eu/ un 
http://europa.eu/youth/eu/article/looking-volunte-
ering-opportunities_en) un sākt rakstīt savu pieteiku-
mu EBD projektam jau tagad. Tā ir nenovērtējama 
iespēja, kuru nevar salīdzināt ne ar vienu citu projektu 
“Erasmus+” programmā. Pat tad, ja tev ir lieli nākot-
nes plāni, tie var pagaidīt, bet tu nevari gaidīt. Esmu 
satikusi neskaitāmus cilvēkus, kuri tieši pēc dalības 
EBD projektā, izmainījuši savu dzīvi pilnībā. Esmu 
satikusi brīvprātīgos, kas īsi pirms bakalaura grāda 
iegūšanas uz gadu aizbrauc EBD un tieši savā jaunajā 
profesijā gūst savu pirmo darba pieredzi kā brīvprātī-
gais. Esmu satikusi tādus jauniešus, kas pēdējā 
brīdī ielec EBD vilcienā 30 gadu vecumā un maina 
savu dzīvi pilnībā. Nenokavējiet savu iespēju! 
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nesekmīgs, tu neesi skauta vārda cienīgs un tev jā-
nodod kaklauts, līdz esi atzīmes izlabojis un atkal 
esi sekmīgs.
Cik organizācijā pašlaik ir biedru?

Agnija: Esam ap 800 biedriem vecumā no 8 līdz 
pat virs 90 gadiem. Mums ir daži skautu un gaidu 
vadītāji brieduma gados. 70 – 80 % jauniešu ir ve-
cumā līdz 25 gadiem, ap 10 % tādu, kuriem ir virs 
25. Mūsu organizāciju vada jaunieši, es esmu viena 
no vecākajām. Man ir 33 gadi, Jānim – 28. 
Un kā izpaužas jūsu piektā vērtība – labais 
darbs?

Agnija: Skautiem un gaidām ir devīze – katru 
dienu jāizdara vismaz viens labais darbs. Ik rītu 
skauts savā kaklautā iesien mezglu, kā atgādinā-
jumu tam, ka viņam jāizdara labais darbs. Mezgls ir 
kā simbols, un to var atsiet brīdī, kad labais darbs 
izdarīts. Pati gaidās iestājos 7 gadu vecumā. Gun-

tiņu forma man joprojām stāv tēta skapī no tiem 
laikiem. Ļoti spilgti atceros, cik tolaik nozīmīgs man 
bija šis kaklautā iesietais mezgls. 
Kas Latvijas skautiem un gaidām ir lielākie šī 
brīža izaicinājumi?

Agnija: Brīvprātīgo atbalstīšana. Mūsu organi-
zācijā visi darbojas brīvprātīgi un to koordinēšanai, 
atbalstīšanai un motivācijai ir nepieciešami līdzekļi. 
Uz vienību vadītājiem turas visa mūsu darbība – šie 
brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji (brīvprātīgie 
jaunatnes darbinieki) ik nedēļu vada nodarbības 
bērniem un jauniešiem, nedēļas nogalēs organizē 
pārgājienus un citas āra dzīves nodarbības (vidēji 
ap 10 h nedēļā). Lai to visu nodrošinātu nacionālā 
līmenī un kvalitatīvi, ir nepieciešams pastāvīgs dar-
binieks, kas tikai ar to nodarbojas. Protams, raks-
tām projektus, piesaistām līdzekļus, bet, gandrīz visi 
granti ir īstermiņā. Ja arī kādu projektu īstenojam, 
nav īsti adekvāti prasīt atskaites tādos apmēros, kā 
šobrīd to paredz valsts līmeņa projekti. Mums arī 
aktuāls ir jautājums – kā atrast cilvēkus, kas vē-
las darboties brīvprātīgi. Piemēram, Jānis šobrīd 

darbojas ne tikai LSGCO valdē un ir Latvijas skautu 
priekšnieks, bet viņš ir arī Ogresgala 5. skautu un 
gaidu vienības vadītājs, kā arī priekšnieks un vadī-
tāja vietnieks izglītības jomā Ogresgala pirmsskolas 
izglītības iestādē “Ābelīte”. Viss ir jāpagūst, jāatlici-
na laiks visiem, arī ģimene prasa savu. 

Jānis: Esmu novērojis, ka Latvijā ir sociālais 
slānis, kurš uzskata, ka būt brīvprātīgajam – tas 
ir moderni un mūsdienīgi. Tad, kad cilvēks ir gana 
nobriedis un dzīvē jau kaut ko sasniedzis, viņš zie-
do savu brīvo laiku kā brīvprātīgais. Bet tie cilvēki, 
kas man ir apkārt, un arī es pats, brīvprātīgo darbu 
uztveru citādāk. Tā nav prestiža lieta. Tas nav ne-
kas uzspiests. Tā ir misija. Katrs šeit, šajā pasaulē 
esam dzimuši, lai kaut ko darītu. Viens sevi realizē 
kā inženieris, cits sevi atrod kuģniecībā, vēl kāds – 
brīvprātīgajā darbā. Pavisam nesen piedzīvoju kādu 
pārsteidzošu situāciju. Man zvanīja mamma un 
teica, lai ieslēdzu radio. Raidījumā uzstājās mana 
klasesbiedrene, kura jau 20 gadus dzīvo ārpus 
Latvijas, un kurai šobrīd runāt latviski jau sagādā 
grūtības. Atcerējos, kāda viņa bija 2. klasē. Vēlāk 
viņa izmācījās katastrofu ekonomiku, un ar savām 
zināšanām aizbrauca nevis, piemēram, uz Japānu, 
kur pelnītu 100 tūkstošus gadā, bet izvēlējās doties 
uz Sīriju palīdzēt maziem bērniem.

Agnija: Sabiedrībā ir zems izpratnes līmenis par 
brīvprātīgo darbu. Latvijā nav apzināti veidota pilso-
niskā sabiedrība. Ja atceramies, 2008. gadā Eiro-
pas Padome veica pētījumu, kurā atklājās, ka tikai 
2,7 % no visiem Latvijas bērniem un jauniešiem kā 
biedri ir iesaistīti kādās organizācijās. Izglītības un 
zinātnes ministrijas dati rāda, ka pašlaik jaunatnes 
NVO aktivitātēs iesaistās ap 10 % jauniešu. Tomēr 
ilgtermiņā darbojošos biedru skaits dažādās pilso-
niskās grupās nepalielinās. Nesen veiktais Rīgas 
domes pētījums parādīja, ka ilgtermiņā sabiedrības 

Kādās noskaņās Latvijas skautiem un 
gaidām ir iesācies šis gads?

Agnija: Kā katrs gads, arī šis mums iesākās 
diezgan darbīgi. Latvijas skautiem un gaidām ir 
tradīcija gada pirmajā nedēļas nogalē satikties Lož-
me tējkalnā, kur pieminam latviešu strēlniekus. Tā ir 
nometne trīs līdz četru dienu garumā, kurā pieda-
lās bērni un jaunieši, – kā puiši, tā meitenes. Šis ir 
viens no populārākajiem pasākumiem organizācijā, 
kur katrs apgūst sadzīvošanu ar dabu ziemā, kā arī 
izzina un izdzīvo Latvijas vēsturi. Citus gadus šajā 
pasākumā esam piedzīvojuši vētru, citus gadus 
sniegputeni. Šogad bija liels sals, bet neskatoties uz 
to, ka piektdienā daļa no Latvijas skolām lielā sala 
dēļ bija slēgtas, mūsu nometnē piedalījās vairāk 
nekā 160 jauniešu. 
Kur jūs visi nakšņojāt?

Agnija: Zviedru armijas tipa teltīs. Tām pa vidu 
ir krāsns, kuru visu nakti ir jāpiekurina, bet jaunieši 
visi guļ aplī viens otram cieši līdzās. Šoziem nomet-
nē bija ļoti liels sals, tādēļ krāsniņām bija dubultā 
kontrole – ne tikai naktssardze, kura pa nakti re-
gulāri apstaigā visas teltis, bet arī naktssardze kon-

krētajā teltī. Februārī mums notika ziemas nometne 
mazskautiem un guntiņām, kurā apguvām vietējās 
kultūras un mazpilsētas izzināšanu. Viesojāmies 
Dzērbenē. Martā notika “Latvijas skautu un gaidu 
centrālās organizācijas” vadītāju un vadītāju viet-
nieku konference. Tādas mums notiek reizi gadā. 
Lemjam par organizācijas iekšējām lietām. Šogad 
pieņēmām svarīgus lēmumus par organizācijas vī-
ziju un stratēģiskajiem virzieniem. 
Kas mainīsies?

Agnija: Mūsu darbība kļūs fokusētāka. Lielāko-
ties turpināsim darīt to pašu, ko līdz šim, tikai vairāk 
akcentēsim savu darbību piecos virzienos: daba, iz-
augsme, stāja, atvērtība un labais darbs. Arī turp-
māk skauti un gaidas būs dabai draudzīgi, varbūt 
vairāk pievērsīsimies videi un ekoloģijai, arī turpmāk 
praktizēsim āra dzīvi. Katrā lietā, ko darīsim, vēla-
mies, lai notiek gan personiskā, gan organizācijas 
izaugsme. Skautu un gaidu stāja – tā ir mūsu iekšē-
jā disciplīna un tas, ka uz mums var paļauties. Pie-
mēram, kad Ogrē bija plūdi, bez saukšanas Ogres 
skauti un gaidas gāja un palīdzēja, un šis atbalsts 
tika novērtēts. Atvērtība – tā nozīmē, ka esam at-
vērti jauniem biedriem, nešķirojot pēc dzimuma, ve-
cuma, reliģiskās, politiskās vai etniskās piederības. 
Kā skautisma un gaidisma dibinātājs lords Roberts 
Stīvensons Smits Bēden-Pauls ir teicis: “Skautisms 
ir atvērts visiem, bet ne visi var būt skauti.” Mūsu-
prāt, šādu principu mēs nodrošinām. Organizācijā 
darbojas dažādi bērni un jaunieši – gan turīgi, gan 
mazturīgi, gan ar teicamām sekmēm, gan tādi, 
kuriem mācībās tik ļoti neveicas. Tiesa gan, ja esi 

SKAUTI UN GAIDAS VIENO 
JAUNIEŠUS VISĀ LATVIJĀ
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
2015. gada nogalē biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) svi-
nēja 25 gadu jubileju, bet jau nākamgad tā atzīmes latviešu skautisma simtgadi.* Kāda 
ir organizācijas panākumu atslēga? Kā jaunietim iesaistīties organizācijā un ko vajadzētu 
mainīt, lai jaunatnes joma visā valstī attīstītos vēl aktīvāk? Uz sarunu esam aicinājuši Lat-
vijas skautu priekšnieku vad. Jāni Iklāvu un Latvijas gaidu priekšnieci vad. Agniju Jansoni. 

“ Pašlaik jaunatnes NVO aktivitātēs 
iesaistās ap 10 % jauniešu. Tomēr 
ilgtermiņā darbojošos biedru skaits 

dažādās pilsoniskās grupās nepalielinās. 

* 100 gadi kopš esošajā Latvijas teritorijā darbojas skautu 
vienības; pasaulē tās darbojas kopš 1907. gada. 
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iesaiste pilsoniskās aktivitātēs samazinās. Brīvprā-
tīga darbošanās kādā organizācijā – tā ir daļa no 
pilsoniskuma, normāla demokrātijas sastāvdaļa. 
Diemžēl realitātē redzam, ka cilvēki ir neaktīvi. Vē-
lēšanās vēlētāju skaits nesasniedz pat 60 %, vēl 
mazāks ir to skaits, kas gatavi iesaistīties politikā. 
Par kādu pilsoniskumu varam runāt, ja neinvestē-
jam pietiekami un mērķtiecīgi, lai tas veidotos.

Otrs mūsu lielais izaicinājums ir jaunatnes jomas 
nesakārtotība valsts līmenī. Lai arī Jaunatnes liku-
mu pieņēma jau 2008. gadā, uznāca krīze un tā 
nauda – 1 miljons latu, kas bija ieplānota jaunatnes 
politikai – tā arī nav atrasta valsts budžetā. Šobrīd 
Jaunatnes politikas valsts programmas budžets ir 
0,32 miljoni eiro. Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras budžets ir Eiropas Komisijas līdzeklis, 
kā atbalstīt jauniešus starptautiskās aktivitātēs, 
nevis valsts līmenī. Protams, esam pateicīgi arī par 
to, ka varam no valsts saņemt kaut 15 tūkstošus 
eiro kā atbalstu mūsu darbības īstenošanai, tomēr 
šī summa ir niecīga. Tas nav stratēģisks attīstības 
process jaunatnes politikas sektorā valstī. 

Jānis: Mums jābūt laimīgiem, ka jau vairāk 
kā ceturtdaļgadsimta dzīvojam brīvā Latvijā. Dzī-
vē redzam dažādas situācijas. Piemēram, atnāk 
bērns uz skautiem un gaidām, bet vecāki viņam 
to aizliedz, jo tas ir brīvprātīgais darbs: “Kam tad 
tas ir vajadzīgs, ja par to naudu nevar nopelnīt”. 
Ir jaunieši, kuri šādam vecāku spiedienam klausa. 
Ir tādi, kuri tam pretojas un meklē variantus, lai 
iesaistītos biedrībā. Manuprāt, paies vēl 30 gadu 
un tikai tad kaut kas būtiski mainīsies. Mūsu bērni 
būs tie, kas izmainīs sistēmu. Brīvprātīgais darbs 
jau ir gatavs Latvijai, tikai mēs vēl pagaidām tam 
neesam gatavi. 
Kā pievienoties Latvijas skautiem un gaidām? 

Agnija: Viss ir atkarīgs no vecuma kategorijas, 
kurā jauniņais ierindojas. Ja tas ir bērns vai jaunie-
tis, viņam jāmeklē savai dzīvesvietai vai skolai tuvā-
kā vienība. Visu vienību saraksts ir publicēts orga-
nizācijas tīmekļa vietnē www.skauti.lv. Tad vienības 
vadītājam jāraksta e-pasts vai jāzvana un jāsarunā 
pirmā tikšanās. Ja tuvējā apkārtnē nav skautu un 
gaidu vienības, tad jāmeklē pieaugušais, kurš gribē-
tu to vadīt. Pēdējos gados nav bijušas situācijas, kad 
kāds jaunietis pierunātu pieaugušo uzņemties šo 
darbu. Bet ik pa laikam parādās kāds pieaugušais, 

kurš izrāda iniciatīvu un vēlas vadīt skautu un gaidu 
vienību savā vietējā kopienā. Šī cilvēka dzīvē jāno-
tiek “lūzumam”, kad viņš sajūt, ka patiešām vēlas 
darīt šo darbu. Vadīt šo mazo kopienu – tas ir hobijs 
un dzīvesveids. Ja līdz galam to darīt negribas, ne-
būsi labs vadītājs. Nevienam nevienā jomā neiesaku 
darīt darbu, kurš nepatīk, īpaši vēl brīvprātīgi. 

Jānis: Pavisam mazos bērnus uz skautiem un 
gaidām parasti atved vecāki. Ļoti retos gadījumos 
bērni ap 8–9 gadu vecumu paši uzzinājuši par 
skautiem un sajutuši vēlmi pievienoties. Ja vērojam 
padsmitgadnieku paradumus, tad līdz 18 gadu ve-
cumam jaunieši iesaistās biedrībā. Tie, kas sasnie-
guši 18 gadus, iesaistās jau retāk. Taču pilngadīgie 
jaunieši – ja reiz atnāk, tad parasti paliek uz ilgāku 
laiku. 15 līdz 17 gadīgie ir tie, kuriem mainās intere-
ses, kuri maina skolu, viņiem mainās draugi un tas 
ir dabisks atlases process, kad jaunietis izvēlas no 
organizācijas aiziet vai uz laiku paiet malā. 

Agnija: Biedru naudas mūsu organizācijā ir de-
mokrātiskas, krietni zem ierastajiem ārpusskolu 
cenrāžiem. Ja tiek rīkoti pārgājieni vai nometnes, 
par tām jāmaksā atsevišķi. Organizācija šiem pa-
sākumiem mēģina piesaistīt līdzfinansējumu, bet 
dalības maksa par pasākumiem ir gandrīz vienmēr. 
Tiesa, mēs skatāmies, lai nauda nav šķērslis jau-
nieša dalībai pasākumā. 
Ar ko īsti atšķiras skauti no gaidām?

Jānis: Kādreiz tas bija ļoti izteikti – bija skautu 
vienības un bija gaidu vienības. Mūsdienās esam tik 
tālu asimilējušies, ka droši var apgalvot – ja nebūtu 
skautu, nebūtu gaidu, un, ja nebūtu gaidu, nebūtu 
skautu. 

Agnija: Skautisms kā kustība radās 1907. gadā 
Anglijā, 20 puišiem nometņojot. Pēc dažiem ga-
diem meiteņu bariņš piegāja pie skautisma dibinā-
tāja Bēden-Paula un teica, ka arī meitenēm vajag 
šādu kustību. Tā nu programma, kas tika radīta 
puišiem, tika pielāgota meitenēm. Tika sarakstīta 
grāmata “Skautisms zēniem”, kas bija tik populāra, 
ka dažu gadu laikā kustībā bija jau ap 200  000, 
mūsdienās tā apvieno ap 45 miljoniem aktīvo 
biedru. Skautisms Latvijā aizsākās 1917. gadā, 
gaidisms – 1921. gadā. Latvijas brīvvalsts laikā 
šīs abas organizācijas darbojās atsevišķi. Padomju 
okupācijas laikā tās tika aizliegtas, turpinājās tikai 
trimdā un 1989. gadā kustība atjaunojās. Tā laika ES
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sabiedrībai jau vairs nevajadzēja divas atsevišķas 
organizācijas, tādēļ tika izveidota viena organizāci-
ja “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”. 
Tagad viss notiek kopīgi. Protams, ir dažas lietas, 
ko puiši un meitenes veic atsevišķi, bet programma 
visiem ir vienota. 
Kā jūs paši nonācāt līdz “Latvijas skautiem 
un gaidām”?

Agnija: Es pirmo reizi uz skautiem aizgāju 1989. 
gadā, kad Jelgavā tika atsākta skautu un gaidu 
kustība. Mani vecvecāki pamudināja, vecāmamma 
Latvijas brīvvalsts laikā bija darbojusies mazpulkos, 
viņa bija gribējusi iet skautos, bet viņas vecāki to 
neatļāva politisku apsvērumu dēļ, lai arī skautu pre-
zidents Goppers bija dzīvojis kaimiņos. Skauti un 
gaidas bija neatkarīga organizācija un tāda ir arī šo-
dien, tādēļ zināmā veidā tieši viņa mani pamudinā-
ja guntiņām. Pēc otrās klases gan pārtraucu savu 
darbošanos, jo nedēļas nogalēs, kad notika gun-
tiņu tikšanās, mēs ar ģimeni braucām pie otriem 
vecvecākiem palīdzēt lauku darbos. Vidusskolā 
iepa zinos ar meiteni Annu, kura ar mani padalījās, 
ka dodas uz meiteņu tikšanos Rīgas Skolēnu pilī. 
Kad pajautāju, kas tā par tikšanos, viņa teica, ka 
darbojas gaidās. Visus šos gadus biju gribējusi tajā 
atgriezties, bet nebija sanācis. Kā aizgāju uz pirmo 
nodarbību vidusskolas laikā, tā darbojos vēl arvien. 

Jānis: Es mācījos 4. klasē, kad darbmācības 
skolotājs, kurš bija liels entuziasts un, kā izrādās, 
bija jūras skautu vadītājs, piedāvāja puišiem braukt 
uz nometni. Līdz tam nevienā nometnē nebiju dar-
bojies, piekritu un man iepatikās. Kopš tā laika 
esmu skauts. Ir visādi gājis – gan labi, gan slikti, ir 
piedzīvota gan augstākā laimes sajūta, gan bijis tik 
slikti, kā nekad. 
Kādēļ organizācijā vēl arvien gribas 
iesaistīties?

Jānis: Jūtos jauns. Man ir 28 gadi. No vienas 
puses man vajadzētu būt savai ģimenei, vajadzētu 
koncentrēties tikai uz savām lietām, bet es to ne-
māku. Neesmu to iemācījies, kaut varbūt būtu jā-
iemācās. Tas, ko esmu šeit ieguvis – ir cilvēki ap 
mani – esam gan kopā strīdējušies, gan darījuši 
kopā labas lietas. Esmu ieguvis izturību, un man ļoti 
patīk, ka kopā daudz smejamies. 

Agnija: Šeit es varu būt tāda, kāda esmu. Man 
patīk cilvēki, ar kuriem kopā darbojamies, kā arī 

apziņa, ka dodu savu ieguldījumu valsts attīstībā, 
ka neesmu viena, organizācija veido kopības sajū-
tu. Citreiz, kad atkal esmu iestājusies pret visādām 
netaisnībām un aktualizējusi sistēmas nepilnības, 
mana draudzene mani pavelk uz zoba, sakot: “Tu 
jau kā Latvijas Žanna D’Arka, kādēļ tev vispār to 
vajag?”. Protams, var jau padoties un neko nedarīt, 
bet, ja klusēsi, nekas jau arī nemainīsies. Man at-
miņā ļoti iespiedušies dziedātāja Mārtiņa Freimaņa 
vārdi – “sliktās lietas notiek tad, kad labie cilvēki 
klusē un neko nedara”. Kādam ir jāieiet arī pret 
straumi, lai valstī notiktu attīstība un cilvēki negri-
bētu aizbraukt no valsts. 
Kas ir jūsu katra šodienas labais darbiņš, 
kurš varētu atraisīt šodienas mezglu skauta 
kaklautā?

Jānis: Mana darba kolēģe neizgāja mašīnai teh-
nisko apskati. Sarunāju viņai meistaru, kas salabos 
mašīnu.

Agnija: Es pirms mūsu tikšanās paspēju satik-
ties ar draudzeni, kura pa dienu atrakstīja, ka ir sa-
skumusi un raud. Sanāca izbrīvēt laiku, lai uzklausī-
tu viņas lielo bēdu. 
No kā jūs ikdienā pārtiekat, jo nav jau 
noslēpums, ka par darbu organizācijā algu 
nemaksā?

Agnija: Pārtiekam no svaiga gaisa un mīlestības 
(smejas). Darbojos mazākos vai lielākos projek-
tos dažādās nevalstiskajās organizācijās. Studēju 
starptautiskās ekonomiskās attiecības un veicu pē-
tījumu par sieviešu līderību uzņēmumos. 

Jānis: Esmu vadītāja vietnieks izglītības jomā 
pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” Ogresgalā, 
kā arī pirmsskolas izglītības pedagogs. 
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citus ir nepieciešams motivēt un iedrošināt. Bieži 
nākas dzirdēt, ka jaunietis sāk darbu pie savas ide-
jas attīstības, taču dažādu iemeslu dēļ to pārtrauc. 
Daži apgalvo, ka vēlas iesaistīties projektā, bet, kad 
pienāk laiks rīkoties un izlemt, tā šī vēlme pazūd. 
Šis ir tas smagākais darbs jaunatnes darbinie-
kam, skolotājam vai kādam aktīvākam vienaudzim 
– sniegt visu nepieciešamo atbalstu un radīt šādā 
jaunietī motivāciju neapstāties. Svarīgi strādāt arī ar 
šī jaunieša vecākiem, lai arī viņi sniegtu jaunietim 
atbalstu un motivētu viņu jau ģimenē. 

Protams, vieglāk ir pašam uzrakstīt projektu 
jauniešiem un tad motivētākos iesaistīt projektā. 
Tomēr šāda prakse ne tikai nesaskan ar Jauniešu 
apmaiņas garu, bet arī atņem jauniešiem lielu daļu 
no mācīšanās procesa. Pēc savas pieredzes varu 
teikt, ka tie projekti, kurus ir izstrādājuši jaunieši 
un kuros liela uzmanība ir pievērsta sagatavošanas 
posmam un tā kvalitātei, ir daudz veiksmīgāki un 
vieglāk īstenojami.
Kādi ir pieprasītākie temati, par kuriem 
visbiežāk tiek īstenoti Jauniešu apmaiņas 
projekti?

Tradicionāli populārākie temati ir saistīti ar kul-
tūru, mūziku, vidi, informācijas tehnoloģijām un 
nodarbinātību. Lielākoties tēmas ir saistītas ar kon-
krēto jauniešu interesēm un organizācijas darbības 
virzienu. Ir novērojams, ka nereti jaunieši izvēlas tē-
mas, kuras ir saistītas ar kādiem notikumiem viņiem 
tuvā apkārtnē vai pasaulē kopumā. Piemēram, bēg-
ļu krīze Eiropā un viedokļu dažādība saistībā ar to. 
Kādēļ nesarīkot kopīgu projektu, veltītu divu šķieta-
mi atšķirīgu pasauļu starpā ar mērķi iepazīt vienam 
otra kultūru un tradīcijas? Beigās var izrādīties, ka 
nemaz neesam tik ļoti atšķirīgi. Tāpat novērojam, ka 
lielākā daļa mūsu vienaudžu pavada pie dažādām 
viedierīcēm, zaudējot spēju komunicēt ar apkārtē-
jiem, zaudējot spēju uzklausīt otru cilvēku. Kādēļ 
nerealizēt projektu, kurā netiek izmantoti datori un 
telefoni, tā vietā notiek socializēšanās, izmantojot 
dažādas radošas aktivitātes, tai skaitā, pārgājienu 
ar nakšņošanu brīvā dabā? Visi šie ir reāli projektu 
piemēri, visi – aktuāli jauniešiem.
Kuras vecuma grupas jaunieši visbiežāk 
īsteno Jauniešu apmaiņas projektus?

Uz šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt, jo katrā pro-
jektā dalībnieku vecuma robežas bieži vien ir atšķi-

rīgas. Programmas vadlīnijas nosaka, ka jauniešu 
vecums, kuri drīkst piedalīties apmaiņas projektā kā 
dalībnieki ( īstenotāji), drīkst būt vecumā no 13 līdz 
30 gadiem. Visbiežāk gan novērojama jauniešu ie-
saiste projektos vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Ie-
spējams, skaidrojumu var meklēt apstāklī, ka šajā 
vecumā jaunieši ir patstāvīgāki un ir jāiegulda ma-
zāks darbs, lai viņus motivētu, sekotu līdzi darbu 
izpildei utt. Tomēr jāsaprot, ka svarīgākais nav da-
lībnieka vecums, bet gan viņa spējas, intereses un 
motivācija. Jaunietim, kuram ir 13 gadi, visticamāk 
intereses būs atšķirīgas no 20 gadus sasnieguša 
jaunieša. Šis ir vēl viens iemesls, kādēļ svarīgi, lai 
apmaiņas projektu plānotu visi jaunieši kopā. Pre-
tējā gadījumā, izplānojot projektu jauniešu vietā un 
iesaistot tos no ļoti plašas vecuma amplitūdas, var 
rasties situācija, ka daļai dalībnieku apmaiņas pro-
jekts nav interesants un viņi nesaskata ieguvumus 
no dalības tajā. 
Kā jaunieši atrod partnerus citās valstīs, ar 
kuriem kopā īstenot projektu?

Ceļi ir visdažādākie. Visbiežāk organizācijai, 
skolai vai pašvaldībai jau ir kaut kādi kontakti un 
sadarbības partneri. Tad vispirms tiek uzrunāti viņi. 
Otrs veids ir aptaujāt visus sadarbības partnerus 
un meklēt partnerus pēc viņu ieteikumiem. Labā 
sadarbība iepriekš bieži vien ir izšķirošais solis, lai 
ieteiktu šo organizāciju vēl kādam. 

Bieži vien organizācijas iepazīstas viena ar otru 
dažādos starptautiskos pasākumos. Piemēram, 
aģentūra regulāri izsludina pieteikšanos uz dažāda 
veida starptautiskajām apmācībām. Tā ir lieliska 
vieta, kur atrast līdzīgi domājošos.

Kā pēdējo sešu gadu laikā, kopš tu 
pievienojies aģentūras kolektīvam, ir 
mainījušies īstenotie un iesniegtie Jauniešu 
apmaiņas projekti?

Saturiski projekti nav daudz mainījušies. Toties 
izmaiņas vērojamas projektu iesniedzēju interesē 
par jauniešu apmaiņas projektiem. Vērojams bū-
tisks iesniegto projektu skaita pieaugums, un liels 
prieks, ka šī pozitīvā tendence turpinās arī šogad.  
Katru gadu novērojam interesi no pavisam jaunām 
organizācijām, kurām līdz šim nav pieredzes ar pro-
grammu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Jo vairāk 
un dažādāki projektu iesniedzēji, jo vairāk jauniešu 
tiek ietekmēti caur programmu. Pat tad, ja projektu 
neizdodas uzrakstīt ar pirmo reizi, jaunieši ir ieguvuši 

zināmu pieredzi – viņi ir pētījuši programmas vadlī-
nijas, dažādus informatīvos materiālus, piedalījušies 
aģentūras rīkotajās apmācībās par projektu izstrādi, 
domājuši, kā savu ideju ietērpt jauniešu apmaiņas 
projekta rāmī, nākuši uz konsultācijām. Tā jau arī 
ir liela daļa no kopējā projekta mācīšanās procesa.  
Vai uzlabojas projektu kvalitāte, ja pieteikums 
vienreiz tiek noraidīts un pēc tam nākamajā 
projektu konkursā tiek iesniegts atkārtoti?

Ir gadījumi, kad iesniedzējs ir veicis uzlabojumus 
projektā un tas tiek apstiprināts, bet ir bijuši gadī-
jumi, kad pēc uzlabošanas projekts tiek noraidīts 
atkārtoti. Ļoti daudz kas ir atkarīgs, kā projekta 
iesniedzējs ir izpratis veicamos uzlabojumus un cik 
daudz pūļu veltījis, lai tos veiktu. Pēc pieredzes varu 
teikt, ka veiksmīgākie ir tie iesniedzēji, kuri ļoti “deg” 
par savu projektu un nenokar degunu pēc saņemta 
atteikuma. Ļoti pozitīvi, ka pēc noraidījuma saņem-
šanas iesniedzējs konsultējas ar aģentūru par veica-
majiem uzlabojumiem, meklē iespējas, kā papildināt 
savas zināšanas un iesniedz projektu atkārtoti. 
Jauniešu apmaiņas projekti ir tie projekti, 
kurus iesaka rakstīt pašiem jauniešiem, lai 
viņi šādi iegūtu pirmo projekta rakstīšanas 
un īstenošanas pieredzi. Kā praksē šis 
ieteikums tiek ievērots?

Praksē ir dažādi (smejas). Salīdzinot Jaunie-
šu apmaiņas projektus ar citiem projektu veidiem 
programmā “Erasmus+”, var teikt, ka šis ir vienīgais 
projektu veids, kura centrā ir jaunietis un viņa vaja-
dzības. Ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Lielu un smagu 
darbu. Zināms, ka jaunieši ir daudz un ar dažādu 
dzīves realitāti – vieni ir uzņēmīgāki un aktīvāki, 

PIEPRASĪTĀKAIS “ERASMUS+: 
JAUNATNE DARBĪBĀ” PROJEKTU 
VEIDS – JAUNIEŠU APMAIŅAS
KINTIJA BULAVA 
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Ja 2010. gadā visos trīs projektu iesniegšanas raundos Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) saņēma 63 Jauniešu apmaiņas projektu pieteikumus, tad šī gada pirmajā 
raundā vien ir jau iesniegti 60 pieteikumi. Kas ir šī projekta veida popularitātes pamatā? 
Par kādiem tematiem jaunieši visbiežāk izvēlas īstenot šos projektus? Iztaujājam Edgaru 
Knohenfeldu, JSPA Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatoru. 
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Ja organizācijai nav vēl sadarbības partnera, tad 
tā partnerus var meklēt arī partneru meklēšanas 
tīklā OTLAS. Tajā var atrast ne tikai uzaicinājumus 
kļūt par partneriem kādas citas organizācijas ini-
ciētā projektā, bet arī ievietot sludinājumu par paša 
projektu un atrast vēlamos partnerus. 

Kas ir biežākās kļūdas, kuras pieļauj 
Jauniešu apmaiņas projektu īstenotāji?

Vai.. [nopūšas] Kļūdas ir visdažādākās. Ja man 
ir jānosauc tikai pāris, tad komunikācijas trūkums 
visu partneru starpā un darba dalīšanas trūkums 
grupā ir vienas no tipiskākajām un reizē arī vistāl-
ejošākajām kļūdām. Situācija, kad projekta partneri 
jau ir zināmi, bet joprojām neizdodas izveidot labu 
un efektīvu komunikāciju ar kādu no partneriem. 
Nenotiek pilnvērtīga informācijas apmaiņa par pro-
jektu, netiek saskaņotas programmā iekļautās ak-
tivitātes, partneris aktīvi neiesaistās projekta tap-
šanas procesā. Visbiežāk tas noved pie situācijas, 
kad projekta laikā rodas problēmas ar šo konkrēto 
partneri – tas nespēj vai nav motivēts veikt sev uz-
ticētos pienākumus projektā, ierodas uz projektu 
citā sastāvā kā bija plānots vai vēl ļaunāk, pēkšņi 
atsakās no dalības projektā.

Otra tipiskā kļūda ir tā, ka projekta idejas autors 
cenšas visu izdarīt viens pats. Viņš vienlaicīgi vēlas 
komunicēt ar partneriem, rakstīt projektu, meklēt 
domubiedrus, īstenot projektu, rakstīti gala atskaiti 
utt. Lūdzu, nedariet to! Savā darbā man iznāk ļoti 
daudz saskarties ar dažādām projektu īstenotāju 
pieļautajām kļūdām, piemēram, aizmirst saskaņot 
ar aģentūru apmaiņas datumu maiņu, aizmirst sa-
skaņot dalībnieku skaita izmaiņas grupā, iesniedzot 
projekta gala atskaiti, aizmirst iesniegt dažāda veida 
dokumentus. Vairumā gadījumu šo kļūdu cēlonis ir 
darba dalīšanas trūkums. Projekta koordinators ir 
centies  visus pienākumus uzņemties pats un vien-
kārši dažas lietas ir paslīdējušas garām. Spēcīgas 
projekta komandas izveidošana ir viena no panā-
kuma atslēgām, lai projekts noritētu veiksmīgi. Es 
ticu, ka katram no dalībniekiem var piešķirt kon-

krētus uzdevumus un atbilstības, balstoties uz viņa 
spējām, kompetenci un motivāciju. 
Vai, atskatoties uz apstiprinātajiem Jauniešu 
apmaiņas projektiem, nāk prātā kāda īpaši 
oriģināla ideja?

Vai, par apmaiņas projektu radošajām idejām 
varētu stāstīt un stāstīt! To ir patiešām daudz, un 
izcelt kādu vienu ir ļoti grūti. Jaunieši projektos paši 
ir veidojuši savus mūzikas skaņdarbus (DJ prasmes), 
veidojuši savus blogus, dzīvojuši uz jahtas, izveidoju-
ši paši savu šausmu filmu, izstrādājuši galda spēles 
u.c. Visas šīs aktivitātes bija tikai daļa no projekta, 
lai celtu gan savas kompetences, gan pievērstu sa-
biedrības uzmanību kādam jauniešiem aktuālam 
tematam. Katru gadu man sanāk tikties ar kolēģiem 
no citu valstu aģentūrām un tiešām ir liels prieks, ka 
mums ir tik daudz piemēru, par kuriem ar lepnumu 
var stāstīt citiem. Liels prieks, ka arī paši iesniedzēji 
cenšas projektus realizēt ļoti rūpīgi un atbildīgi, un 
projekta beigās pašiem ir liels lepnums par padarīto. 
Projekta īstenotāji bieži vien paši sūta aģentūrai in-
formāciju par savu apmaiņas projektu ar lūgumu to 
izvērtēt kā labas prakses piemēru un publicēt kādā 
no informatīvajiem materiāliem, lai vēl plašāka audi-
torija uzzina par projektu un tā rezultātiem.
Ko gūst jaunieši un organizācijas, īstenojot 
Jauniešu apmaiņas projektus?

Jaunas zināšanas, pieredzi, izpratni par dažādām 
lietām, dažādas attieksmes, attīstību u.c. Katram šie 
ieguvumi būs savi. Ja runājam par jauniešiem, tad 
daudz kas ir atkarīgs no jaunieša pieredzes un aps-
tākļiem, kādos viņš dzīvo. Jaunietim, kurš nemācās, 
nestrādā un ir sociāli neaktīvs (tā saucamā NEET 
grupa), arī vietējās pilsētas parka sakopšana var 
būt par lielu grūdienu dzīvē. Citam jaunietim tā šķitīs 
vien parasta aktivitāte. Manuprāt, viena no svarīgā-
kajām lietām, kura raksturo neformālās izglītības 
projektus, ir šo ieguvumu apzināšana. Saprotot, ko 
tad mēs vēlamies iegūt projektā, mēs spēsim iegu-
vumus pilnvērtīgāk izmantot mūsu tālākajā dzīvē.

Ar organizācijām ir līdzīgi. Mazas organizācijas, 
bez lielas pieredzes projektos, būs lielas ieguvējas 
pat no paša mazākā projekta, jo būs iegūta pie-
redze sadarbībā ar citu organizāciju, būs pieredze 
starptautisku projektu īstenošanā utt. Pieredzēju-
šām organizācijām ar šādiem ieguvumiem būs par 
maz, tādēļ tās var vairāk iegūt, piemēram, no kāda JA
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Jauniešu apmaiņas projekti 
skaitļos un faktos
Jauniešu apmaiņas projekti ir viens no projektu veidiem, kas tiek īstenoti “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmā. 
Kopējais iesniegtais Jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu skaits

Vēlies kļūt par Jauniešu apmaiņas projekta 
dalībnieku?

http://lastminute.eurodesk.eu/

Meklē savam projektam starptautiskus 
partnerus?

https://www.salto-youth.net/tools/
otlas-partner-finding/  

http://www.youthnetworks.eu/

http://www.youthforeurope.eu/

Lai īstenotu Jauniešu apmaiņas projektu:
`` jauniešiem jābūt vecumā no 13 līdz 30 gadiem;

`` grupai jābūt vismaz vienam pilngadīgam līderim;

`` projektā jāpiedalās vismaz vienai organizāci-
jai no Latvijas un vismaz vienai organizācijai no 
Programmas valsts vai ES kaimiņvalsts;

`` jābūt kopīgai idejai, kuru projekta laikā īstenosiet.

2010. gadā 63
2011. gadā 68
2012. gadā 76
2013. gadā 124
2014. gadā 83
2015. gadā 123

projekta tēmas, kura tai ir jauna un kuras apskatī-
šana organizācijai dotu jaunu pieredzi un celtu tās 
kapacitāti. Tā pati NEET grupas jauniešu vai jaunie-
šu patvēruma meklētāju iesaistīšana projektā var 
izrādīties visnotaļ izaicinoša.
Ko tu ieteiktu visiem tiem, kas plāno iesniegt 
projektus nākamajā projektu iesniegšanas 
termiņā?

Meklēt domubiedrus savai idejai, izveidot spēcī-
gu komandu un degt par savu ideju līdz pašam ga-
lam. Aicinu pirms projekta katram pajautāt pašam 
sev – kas ir tas, ko vēlos ar šo projektu sasniegt, 
kādēļ man tas ir svarīgi un kādēļ citiem par to būtu 
jāzina? 

Tikpat svarīgi kā visu programmas vadlīnijās 
rakstīto noteikumu ievērošana ir labas partnerības 
izveidošana ar saviem partneriem un tādu aktivi-
tāšu plānošana, kuras pašam šķiet interesantas. 
Plānojot projektu, jāatceras, ka pašiem viņu arī 
vajadzēs īstenot! 

Šobrīd daudz jauniešu konsultējas ar aģentūras 
pārstāvjiem, lai rastu atbildes uz saviem jautāju-
miem, izstāstītu ideju un saprastu, kur labāk šo 
ideju realizēt. Tiem, kuri varbūt kautrējas, iesaku 
nebaidīties un droši zvanīt aģentūrai. Tā ir lieliska 
iespēja rast atbildes uz saviem jautājumiem, rast 
atbalstu savai idejai un saņemt iedrošinājumu dar-
boties tālāk. 

“ Spēcīgas projekta komandas 
izveidošana ir viena no panākuma 

atslēgām, lai projekts noritētu veiksmīgi. 
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No Latvijas projektā piedalījās 17 jaunatnes dar-
binieki. 2015. gada maijā notika pirmā dalībnieku 
tikšanās, lai pārrunātu projekta gaitu un apgūtu 
prasmes virzīt jauniešu mācīšanās procesu. Pēc tik-
šanās visi jaunatnes darbinieki savu aktivitāšu ietva-
ros uzsāka pielietot Youthpass mācīšanās metodes 
un izsniegt jauniešiem sertifikātus. 2015. gada sep-
tembrī notika vidus-termiņa izvērtēšanas tikšanās, 
savukārt novembrī – galīgās izvērtēšanas tikšanās. 

Visu pilotprojekta laiku gan Igaunijā, gan Latvi-
ja notika arī pētījums, lai objektīvi analizētu rezul-
tātus un sniegtu ieteikumus sertifikāta ieviešanai 
nacionālā līmenī. 2016. gada martā notika starp-
tautiska prezentācijas konference par projekta 
rezultātiem. 

Projekta pētījumā secināts, ka sākotnēji jau-
natnes darbinieki paši ne vienmēr saskatījuši, kā 
jaunatnes darbā notiek mācīšanās. Viņi jauniešos 
saskatījuši aktivitāšu “patērētājus”, nepiedāvājot 
uzņemties atbildību par procesu un savu mācīša-
nos. Šaubas bija arī par jauniešu motivāciju sevis 
izvērtēšanā, jo bieži vien vārdam “mācīšanās” 
jauniešu vidū mēdz būt negatīva pieskaņa. Tomēr 
projekta gaitā veidojot piemērotu mācīšanās vidi, 
izmantojot individuālu pieeju un dažādas metodes, 
tika atzīts, ka jaunieši mācās ar prieku un paši var 
uzņemties atbildību un izvērtēt, ko ir iemācījušies. 

Viens no izaicinājumiem Youthpass pieejas 
ievie šanā bija tam nepieciešamais laiks – mācī-
šanās plānošana, mērķu izvirzīšana un to regulāra 
izvērtēšana kopā ar jauniešiem, kā arī individuāls 
darbs, kas rada papildu slodzi. Tomēr projekta no-
slēgumā jaunatnes darbinieki atzina, ka tā ir izvēle 

starp mācīšanās aktivitāšu piedāvāšanu un brīvā 
laika aizpildīšanu vai, kā teica viens no jaunatnes 
darbiniekiem, – izvēle starp kvantitāti un kvalitāti.

Ņemot vērā projekta rezultātus, secināts, ka, 
apmācot jaunatnes darbiniekus, daudz lielāks uz-
svars jāliek uz viņu kā mācīšanās virzītāju lomu. 
Jebkuru aktivitāšu centrā jāliek mācīšanās as-
pekts, jo bieži vien jaunieši, apmeklējot jauniešu 
centru vai biedrību aktivitātes, neapzinās, ka šajā 
procesā mācās. Ja viņi to neapzinās, tad gūto pie-
redzi un kompetences ir daudz sarežģītāk pielietot 
dzīvē. Lai arī “Erasmus+” projektu ietvaros Youth-
pass bieži vien tiek lietots kā metodoloģiska pieeja, 
vairāki jaunatnes darbinieki atzina, ka ārpus šiem 
projektiem viņi neliek tik lielu uzvaru uz mācīšanos 
jaunatnes darbā. 

Ieviešot Youthpass nacionālā līmenī, tiktu bū-
tiski celta jaunatnes darba kvalitāte, jaunatnes 
darbinieki daudz vairāk domātu par savu lomu un 
par mācīšanos. Tomēr būtu nepieciešama arī ap-
mācība vai citi atbalsta mehānismi tā ieviešanai. 
Joprojām ir daudz jautājumu: par kādiem projek-
tiem, aktivitātēm Youthpass tiktu piešķirts, kas to 
varētu izsniegt, kā palīdzēt jaunatnes darbiniekiem 
šajā procesā, kas koordinētu šo procesu?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem un turpinātu 
darbu pie neformālās izglītības atzīšanas procesa 
Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi 
darba grupu. Pilotprojekta un pētījuma rezultāti kal-
pos par pamatu turpmākajam darbam.

Savukārt Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra turpinās aktīvu darbu šīs tēmas aktualizē-
šanā un jaunatnes darbinieku apmācībā. 

Šobrīd vairākas pašvaldības izsniedz sertifikātus 
vai apliecinājumus par dalību brīvprātīgajā darbā 
vai projektos, tomēr šiem dokumentiem nav vienota 
standarta un tie nav radīti ar mērķi veicināt kvalitāti 
jaunatnes darbā.

Kā zināms, programmas “Erasmus+” ietvaros 
tiek lietots Youthpass sertifikāts. Tas nav tikai ap-
liecinājums, bet arī metodoloģiska pieeja darba ar 
jauniešiem plānošanā. Uzsākot darbu ar jauniešiem, 
viņi paši var izvirzīt savus mācīšanās mērķus, pro-
jekta gaitā tos izvērtēt, mainīt, sekot līdzi progresam 
un visbeidzot apkopot astoņu mūžizglītības kompe-
tenču ietvarā. Jauniešiem pašiem jāformulē kom-
petences, ko viņi ir ieguvuši. Jaunatnes darbinieks 
šo procesu atbalsta; viņš virza jauniešu mācīšanos, 
balstoties uz viņu individuālajām vajadzībām. Šādā 
procesā var iesaistīt visdažādākos jauniešus, jo kat-
ram ir iespējams atrast individuālu pieeju. 

Lai celtu jaunatnes darba kvalitāti Latvijā, kā arī 
lai testētu Youthpass sertifikātu nacionālā mērogā, 

jau 2015. gada sākumā tika uzsākts projekts “Level 
up”, kurš norisinājās vairākos etapos. Pēdējais no 
tiem notika šī gada martā. Tajā tika prezentēti pro-
jekta rezultāti. 

Projektu īsteno Latvijas un Igaunijas Nacionālās 
aģentūras sadarbībā ar SALTO Training and Coope-
ration un Eiropas Komisiju, kā arī ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas atbalstu. Projekts “Level up” 
norisinās programmas “Erasmus+” ietvaros. 

AKTUĀLS JAUTĀJUMS: KĀ 
ATZĪT JAUNATNES DARBA 
REZULTĀTĀ GŪTĀS KOMPETENCES 
NACIONĀLĀ MĒROGĀ?
VLADISLAVA ŠĶĒLE 
JSPA Eiropas Savienības programmas daļas projektu koordinatore
Lai gan Latvijā jaunatnes darbs aizvien attīstās, iesaistot lielāku jauniešu skaitu un dažā-
dojot aktivitātes, mums joprojām nav nacionāla mēroga atzīšanas instrumenta tām kom-
petencēm, kas gūtas neformālās mācīšanās ceļā. “  Ieviešot YOUTHPASS nacionālā līmenī, tiktu būtiski celta jaunatnes darba kvalitāte, 

jaunatnes darbinieki daudz vairāk domātu par savu lomu un par mācīšanos. 
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Pārgājiens solījās būt vērienīgs – labos laika 
apstākļos un lielu pulku dalībnieku.“Fit Nation Lat-
via” meklēja iespēju iegūt atbalstu no dažādām 
organizācijām. Apvienība jau iepriekš veiksmīgi ir 
sadarbojusies ar Siguldas novada Jaunrades centru 
un Jauniešu iniciatīvu centru “Mērķis”. Pasākuma 
laikā dalībniekiem tika stāstīts gan par Eurodesk 
iespējām, gan par Eiropas Jaunatnes portālu un 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, proti – 
ikviens jaunietis dažādu īstenoto projektu pieredzes 
stāstu veidā uzzināja par aktīvu, veselīgu, radošu 
un harmonisku dzīvesveidu.

Lai īstenotu lielo pavasara pārgājienu, tika pie-
saistīti vairāk nekā 12 brīvprātīgie, kas sagatavoja 
un realizēja šādus aktivitāšu punktus: 
`` lidojošie šķīvīši - zem šķīvīša ir jautājums par 

tēmu “Eiropas Brīvprātīgais darbs” (attiecīgi jā-
iemet riņķī pareizās atbildes); 
`` mīkla “Maini dzīvi, domā plašāk”; 
`` “Izvingro Eiropu” – vingrojumu komplekss, kas 

atgādina burtus, kuri ietverti vārdos EIROPA, 
ERASMUS+, EURODESK; 
`` adrešu zirnekļa tīkls (laika uzdevums) – jālien 

cauri no virvēm izveidotam zirnekļa tīklam, jā-
iegūst mājas lapas adrese, jāatbild uz jautājumu 
par organizāciju, kam pieder adrese;
`` dažādi individuāli, pāru un grupu uzdevumi, kuru 

mērķis ļaut dalībniekiem tuvāk iepazīt citu vār-
dus, intereses, nodarbošanos, motivāciju pieda-
līties pasākumā;
`` simulāciju aktivitātes – “Es, Eiropas brīv prā tīgais”.

“Fit Nation Latvia” ar gandarījumu teic, ka šis pa-
sākums viņiem sniedzis daudz pozitīvu emociju un 
motivāciju turpmāko plānu īstenošanai. Esot iegūta 
ļoti liela pieredze un ieskats publisko pasākumu 

organizēšanā. Tiesa gan apvienībā min, ka, ja būtu 
zinājuši, ka dokumentu sakārtošana pirms pasāku-
ma norises prasa tik daudz laika, tad būtu pārgā-
jienu sākuši organizēt vēl mēnesi ātrāk, lai pietik-
tu laika visu vēl detalizētāk apspriest, kā arī būtu 
vairāk laika atbalstītāju piesaistei, kas, iespējams, 
beigu pasākumu padarītu vēl interesantāku. Taču 
kopumā, ņemot vērā tā brīža pieredzi, pasākums 
izdevies lieliski, bez nopietniem starpgadījumiem un 
strīdiem, par ko liecina dalībnieku atsauksmes un 
labie vārdi.

Pārgājiena dalībniece Laura Kaļāne stāsta: ““Fit 
Nation Latvija” atsāka vai pat iesāka, cerams, pa-
liekošu tradīciju – doties pārgājienos Siguldā. Pa-
vasara pārgājiens noorganizēts lieliski – gan pasū-
tījuši mātei dabai kolosālus laikapstākļus, gan 
parūpējušies par Slackline un ielu vingrotāju 
priekšnesumiem. Tā turpināt! Sigulda aizrauj! Mūs 
pārgājiens aizrāva un uzrunāja uz visiem 100! Gai-
dām nākamo!” 

Noslēgumā kempingā “Dainas” visi dalībnieki 
tika cienāti ar siltu zupu. Dalībniekiem bija iespēja 
vērot ielu vingrotāju un lentošanas jeb Slackline.lv 
priekšnesumus, kā arī iegūt balvu no atbalstītā-
jiem – veikala “Gandrs”. 

Pasākumu organizēja apvienība “Fit Nation Lat-
via”, kura Siguldā vada arī grupu fiziskās sagatavo-
tības nodarbības, apvienojot fitnesu un fizioterapi-
ju. Apvienību vada divi jauni un ambiciozi jaunieši 
Oskars Brikulis un Uģis Seņkāns. 

Intervijas laikā viņi atzīst, ka esot bijuši patīkami 
pārsteigti par plašo atsaucību un atraktīvajiem pār-
gājiena dalībniekiem. Sākumā radusies ideja par to, 
ka “Fit Nation Latvia” un dalībnieki, kas jau apmek-
lē treniņus, varētu doties pavasari sagaidīt ārpus 
nodarbību telpām. Piesaistot citus domubiedrus, 
puiši izveidoja publisko pasākumu sociālajā tīklā 
Facebook, savā oficiālajā lapā ievietoja uzaicinā-
jumu pievienoties pavasara atklāšanas pārgājienā 
Siguldā. Pārsteidzoši, ka ļoti ātri pasākums kļuva 
populārs un nedēļas laikā tika savākti vairāk nekā 

150 dalībnieki, kas vēlētos piedalīties pārgājienā. 
Šis skaitlis ar katru dienu palielinājās. 

Savukārt 20. marta rītā pieteikumu skaits bija 
sasniedzis jau 584. Lai nodrošinātu pietiekamu 
informācijas apjomu, “Fit Nation Latvia” izlēma, 
ka komunicēs ar interesentiem izveidotajā pasā-
kuma lapā, publicējot gan informāciju par pašu 
maršrutu, gan tā sarežģītību, apskates objektiem, 
tikšanās vietu, laikiem un pat karti ar koordinā-
tēm, ko katrs varēja lejupielādēt savā viedtālrunī. 
Dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un iz-
vērst diskusijas par tēmu. Pieteikties pārgājienam 
varēja arī elektroniski, aizpildot anketu. Jaunieši 
atzīst, ka tieši mūsdienīga, ātra un efektīva komu-
nikācija ir viena no veiksmes atslēgām, lai pasā-
kums izdotos.

PAVASARA ATKLĀŠANAS GĀJIENĀ 
SIGULDĀ TIEKAS TEJU 400 JAUNIEŠU
ILZE VILCIŅA 
Eurodesk Siguldas reģionālā koordinatore
20. martā aizvadīts vērienīgs pavasara atklāšanas pārgājiens Siguldā, kur pulcējās 
vairāk nekā 380 dalībnieku no Siguldas, Rīgas un citām Latvijas pilsētām. Pārgājiena 
maršruts iekļāva Siguldas apkārtnes skaistākās vietas – Svētku laukumu, Velnalu, Kāj-
nieku tiltu un citas, kopā veidojot maršrutu aptuveni 15 km garumā. 

“ Tieši mūsdienīga, ātra un efektīva 
komunikācija ir viena no veiksmes 
atslēgām, lai pasākums izdotos. 
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otrajā un trešajā paaudzē. Organizācijā ir ļoti at-
tīstīta brīvprātīgā darba sistēma. Otrā vizīte notika 
“Betonne jeugd”. Tā ir jaunatnes organizācija un 
centrs, kas strādā ar sociālā riska jauniešiem  – 
bezpajumtniekiem, nabadzīgajiem, jaunajiem ve-
cākiem, narkotiku atkarīgajiem, piedāvājot profe-
sionālu atbalstu. Pēc tam tika apmeklēts jauniešu 
centrs “JES”, kas strādā ar dažādiem jauniešiem, 
bet centra pamatuzdevums ir atklāt jauniešu talan-
tus un kompetences, piemēram, darbojoties deju 
studijā, ierakstu studijā, konsultējoties ar karjeras 
konsultantu vai vienkārši pildot skolā uzdotos mā-
jasdarbus. Jauniešu centrā ir attīstīts ielu jaunat-
nes darbinieku tīkls, kas veido pirmo saikni ar ielu 
bērniem. Noslēguma prezentācijā ar savu pieredzi 
dalījās organizācijas “Demos” pārstāvis. “Demos” ir 
zināšanu centrs, kas vērsts uz padziļinātu jaunatnes 
jomas izpēti, sākot ar viedokļu apzināšanu, tādejā-
di radot uz pierādījumiem balstītu un labvēlīgu vidi 
atvērtai, iekļaujošai un demokrātiskai sabiedrības 
veidošanai. 

Agnese Jankuna: “Seminārā tika iegūta vērtīga 
ārvalstu pieredze darbā ar jauniešiem. Bija iespēja 
redzēt to, kā darbu ar jauniešiem iespējams veikt, 
paplašinot mērķauditoriju Otrkārt, iegūti jaunas 
metodes, kā definēt problēmas darbā ar jaunie-
šiem. Treškārt, šajās dienās tika definēts problēmu 
loks un izstrādāts jau konkrēts uzdevumu plāns, 
kas jāveic pašvaldībā specifiskas mērķauditorijas 
sasniegšanai.” 

Marita Kroiča: “Semināra programma bija sa-
gatavota ļoti veiksmīgi. Bija iespēja ne tikai izzināt 
citu valstu pieredzi un atšķirības jaunatnes politikas 
jomā, dalīties ar labās prakses piemēriem, bet arī 
doties studiju vizītēs uz 4 organizācijām. Šīs or-
ganizācijas sniedza praktiskus piemērus un inte-
resantas atziņas, kuras arī es varu pielietot savā 
ikdienas darbā gan ar jauniešiem, gan arī ar Eiropas 
jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk dalīborgani-
zācijām. Arī metodes, kas tika izmantotas semināra 
laikā mācību procesā, būs pielietojamas semināros 
un apmācībās, kuras organizēšu aģentūras darba 
plāna ietvaros.”

Agnese Freimane: “Seminārs Beļģijā deva iespē-
ju iepazīt citu valstu praksi darbā ar jauniešiem, radīt 
jaunas idejas un iespēju apdomāt, kā risināt esošās 
problēmas. Bet lielākais ieguvums bija tikšanās ar 

organizāciju “Betonne Jeugd”, kuras laikā es sapra-
tu, ka ir ļoti svarīgi veltīt daudz vairāk laika regulārām 
sarunām ar jauniešiem – pat tad, kad visiem NVO 
organizatoriem projekta ideja liekas laba, svarīgākais 
ir uzzināt, vai pašiem jauniešiem tā patiktu! Tikai viņi 
pateiks, kas viņiem ir nepieciešams, kas trūkst ap-
kārtējā vidē, ko viņi vēlas iemācīties, un kā viņi vēlas 
pavadīt brīvo laiku. Ja jaunieši atbalstīs ideju, tad arī 
projekts būs veiksmīgs.”

Anna Īviņa: “Manuprāt, viena no svarīgākajām 
lietām, ko sniedza seminārs Beļģijā, bija informācija 
par citādiem darba modeļiem, kas tiek izmantoti ār-
zemēs. Tā bija iespēja apstāties ikdienas darba mū-
žīgajā skrējienā, lai izvērtētu, ko var izmainīt vietējā 
līmenī, lai jaunatnes darbs tiešām spētu funkcionēt 
pēc iespējas efektīvāk. Ir svarīgi veicināt izpratni par 
to, ka jaunatnes darbam ir ļoti spēcīga preventīvā 
darba nozīme un iespējas.”

Einārs Ervīns Deribo: “Pieredzes brauciens bija 
ļoti vērtīgs. Ļoti labu iespaidu atstāja jauniešu cen-
tra “JES” metodika, kā viņi strādā, sākotnēji izprotot 
katra jaunieša personīgās intereses un pēc tam tās 
integrējot jauniešu centra aktivitātēs un darbībā. 
Interesanti bija vērot, cik ļoti centra darbinieki uzti-
cas saviem brīvprātīgajiem jauniešiem, uzticot tiem 
vadīt interešu pulciņus un studijas.” 

Semināra mērķis bija apspriest izaicinājumus 
darbā ar jauniešiem, dalīties pieredzē un labās 
prakses piemēros, kā arī izstrādāt jaunas pieejas, 
kas palīdzētu sasniegt pēc iespējas plašāku jaunie-
šu auditoriju.

Seminārā piedalījās ne tikai jaunatnes lietu spe-
ciālisti, bet arī NVO sektora, valsts iestāžu un minis-
triju pārstāvji, jauniešu centru darbinieki no Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Beļģijas. 

Semināra ietvaros, pirmkārt, tika apspriesti izai-
cinājumi darbā ar jauniešiem, īpaši jauniešu sasnie-

dzamība. Otrkārt, prezentācijas veidā tika sniegta 
pieredze par jaunatnes politiku, darbu ar jauniešiem 
Latvijā. Notika dalīšanās labās prakses piemēros 
pašvaldībās, tika meklēti jauni risinājumi, pieejas un 
metodes, kas palīdzētu sasniegt pēc iespējas vairāk 
jauniešu, tostarp no dažādām vidēm un sociālā riska 
grupām, lai iesaistītu vietējās kopienas attīstībā.

Viena no semināra dienām bija veltīta pieredzes 
vizītēm, kuru laikā tika apmeklētas 4 dažādas or-
ganizācijas Antverpenē. Kā pirmā – organizācija 
“PAJ”, kas ikdienā strādā ar migrantu jauniešiem 

JAUNATNES DARBĀ IESAISTĪTIE 
DISKUTĒ PAR JAUNIEŠU SASNIEDZAMĪBU
MARITA KROIČA 
JSPA Komunikācijas daļas vadītāja 

AGNESE JANKUNA
Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājuma no 14. līdz 18. martam Ikšķiles nova-
da pašvaldības jaunatnes lietu specialiste Agnese Jankuna, Liepājas bērnu un jaunatnes 
centra Jauniešu mājas vadītāja Anna Īviņa, Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālists 
Einārs Ervīns Deribo, jauniešu organizācijas “Avantis” projektu vadītāja Agnese Freimane un 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vadītāja Marita Kroiča 
piedalījās starptautiskā seminārā ““iReachable” – Actual challenges for youth work”, kas 
notika Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības līguma ietvaros. 



Žurnāls JAUNATNE # 49 jaunatne. gov. lv

[ 25 ][ 24 ]

JA
U

N
AT

N
ES

 D
A

RB
IN

IE
KU

 M
O

BI
LI

TĀ
TE

S 
PR

O
JE

KT
A

 P
IE

RE
D

ZE

JA
U

N
AT

N
ES

 D
A

RB
IN

IE
KU

 M
O

BI
LI

TĀ
TE

S 
PR

O
JE

KT
A

 P
IE

RE
D

ZE

atziņām, pagrieziena punktiem savā dzīvē un panā-
kumu stratēģijām. Rīta apļi lika gan kopā smieties, 
gan raudāt, un tieši dalībnieku uzdrošināšanās būt 
ievainojamiem un apziņa, ka viņu sakāmais ir sva-
rīgs visai grupai, ka viņos tiešām ieklausās, palī-
dzēja stiprināt saikni un uzticēšanos grupā.

Esi lomu modelis. Iemieso tās uzvedības, kā-
das vēlies redzēt grupā, ar kuru strādā. Ja vēlies, lai 
dalībnieki ir patiesi un atklāti, saņem drosmi atklāt 
arī kādu nozīmīgu stāstu no savas dzīves. Ja vēlies 
rosināt uzdrīkstēšanos un riska uzņemšanos, atļauj 
sev nebūt perfektam un kļūdīties. Paskaidro arī no-
lūkus un motīvus, kas rosinājuši tevi izvēlēties vienu 
vai otru tēmu, metodes un darba stilu.

Izmanto pieskārienu spēku. Uzmundrinātā-
ju un komandas veidošanas uzdevumu, kas ietver 
dažāda veida fizisku kontaktu, izmantošanai ap-
mācībās ir sena vēsture un liels atbalsts. Iekļaujot 
programmā šādus uzdevumus, palīdzēsi izpausties 
un veidot ciešāku saikni ar citiem arī tiem cilvē-
kiem, kas ne tik ērti jūtas verbālajā komunikācijā. 
Cieņpilna pieskaršanās, sinhrona dejošana un citas 
enerģiskas aktivitātes stiprina piederības sajūtu 
grupai. Taču atceries ņemt vērā kultūras normas 
un atšķirības – ne visi cilvēki jūtas ērti, kad viņiem 
pieskaras, tāpēc sāc ar vienkāršākām, drošākām 
aktivitātēm un dodies uz priekšu soli pa solim, vien-
mēr atstājot iespēju iesaistīties uzdevumos kādā 
alternatīvā veidā.

Dod laiku sakārtot domas. Apmācību pro-
grammas mēdz būt intensīvas un ietvert daudz 
darba grupās. Taču katrs dalībnieks apmācības 
laikā pieredz individuālus procesus, kas var būt vēl 
intensīvāki un nozīmīgāki nekā programmas akti-
vitātes. Tāpēc brīvais laiks ir svarīgs. Un tāpat ir 
svarīgas un noderīgas aktivitātes, kas dod iespēju 
dalībniekiem būt klusumā un vienatnē ar sevi, pie-
mēram, apmācību rītos vai vakaros grupai vari dot 
automātiskās jeb brīvās rakstīšanas uzdevumu uz 
laiku no 5 līdz 15 minūtēm vai izmantot mandalu 
krāsošanu un dažādas citas meditatīvas aktivitātes, 
tostarp pastaigas dabā.

Pārvērt mācīšanos mākslā. Lai kāda arī 
nebūtu tava pasākuma tēma, nepiemirsti klasiku. 
Skaitīt dzejoļus skolā varbūt nebija sevišķi iedves-
mojuši. Taču apmācību vidē pa vienam tēmai at-
bilstošam dzejolim dienā nekaitēs. Izmanto citātus, 

mākslas darbus, vizualizācijas, performances, – it 
visu, kas ir mazliet neierasts, taču radoši pauž tieši 
to vēstījumu, ko vēlies nodot saviem dalībniekiem. 
Dod iespēju arī dalībniekiem pašiem radīt mākslu – 
iespējams tādējādi taps arī oriģināli materiāli, ko 
varēsi izmantot projekta redzamības veicināšanai 
un rezultātu izplatīšanai.

Līdzsvaro intelektuālo un ķermenisko dar-
bu. Līderība ir viena no tām tēmām, par kuru var 
daudz lasīt, dzirdēt, runāt, taču visas šīs zināša-
nas parasti mūs nebūt nepadara par labākiem 
līderiem. Lai arī zinām, kā darīt būtu pareizāk, 
vecie ieradumi bieži ir stiprāki. Balstot izaugsmes 
procesu darbā ar ķermeni, vispirms varam iemie-
sot jaunos ieradumus, kurus vēlamies praktizēt, 
piemēram, pārliecību vai sadarbību. Ķermenis 
bieži ir kustīgāks un elastīgāks nekā mūsu prāts, 
tāpēc darbs ar ķermeni var sniegt ātrāku un labā-
ku rezultātu, īpaši, kad vēlamies panākt nozīmīgas 
pārmaiņas sevī, attiecībās ar citiem vai darba vie-
tā, organizācijā. Ķermenis ir instruments, kas dod 
mums iespēju radīt un palielināt savu personisko 
starojumu jeb harizmu, paust atbalstu, novērst 
konfliktus, rast lielāku mieru un stabilitāti. Metožu 
daudzveidība ir viens no produktīvas mācīšanās 
priekšnoteikumiem, tāpēc vienmēr izmanto iespē-
jas apgūt ko jaunu un izmēģināt visdažādākos 
veidus, kā strādāt ar sevi un citiem, nebaidoties 
sasaistīt aktivitātes un tēmas, kas šķiet pat pavi-
sam nesaderīgas.

Projekts “Embodied Leadership” ir “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitā-
tes projekts, kas finansēts ar Eiropas Komisijas at-
balstu.  

Apmācības mērķis bija sniegt dalībniekiem 
iespēju attīstīties kā līderiem un sociālo pārmai-
ņu vēstnešiem, iniciētājiem un īstenotājiem. Tas 
ietvēra uzdevumu attīstīt dalībnieku radošumu, 
uzņēmīgumu, sadarbības un komunikācijas pras-
mes, empātiju, izpratni par sevi un savas kopienas 
vajadzībām.

Visas šīs tēmas tika skatītas, strādājot galve-
nokārt ar ķermeni un kustību, piemēram, improvi-
zācijas teātra uzdevumi palīdzēja labāk sajust un 
saprast otru cilvēku, līdz ar to arī labāk komunicēt 
un sadarboties, spēt uzrunāt citus, lai gūtu atbal-
stu savu mērķu sasniegšanā. Akrobātiskā joga 
mācīja uzticēties un pieņemt izaicinājumu, kā arī 
palīdzēja apzināties, ka mūsu spējas un iespējas 
bieži vien ir daudz lielākas, nekā to iedomājamies. 
Kopā radot deju horeogrāfiju un mūziku, dalībnie-
ki praktizēja domāšanas stratēģijas un prasmes, 
kas raksturo radošākos cilvēkus, bet apgūstot 
ķermeņa darba pamatus, dalībnieki atklāja, cik 
nozīmīgs atbalsts var būt cieņas, uzmanības un 
pieņemšanas pilns pieskāriens, un savas spējas 
palīdzēt otram. 

“Mana svarīgākā mācīšanās atziņa – esot at-
vērtiem un ieklausoties sevī un citos, aug perso-
niskā apmierinātība un laime individuāli un grupā. 
Šis ir lielisks sākuma punkts man kā līderim, kas 
vēlas strādāt ar sevi un citiem cilvēkiem,” gala iz-
vērtēšanas anketā norādīja kāds no dalībniekiem. 
“Mans lielākais ieguvums ir manu līderības pras-
mju pilnveide – attīstīju spēju pielāgoties, empātiju, 
komunikācijas prasmes, palielināju savu kapacitāti 
mācīties, tikt galā ar sevi, novērtēt daudzveidību un 
atšķirības, uzņemties riskus un radīt inovācijas. Šīs 

kompetences palīdzēs man strādāt labāk,” apkopo 
kāds cits dalībnieks.

Tomēr apmācība deva ko vairāk par kompetenču 
attīstīšanu. Viens no dalībniekiem gala izvērtēšanā 
norādīja, ka viņa svarīgākā atziņa ir “nepieciešamī-
ba radīt vidi, kur klausīšanās, uzticēšanās, cieņa, 
atbalsts un atturēšanās no tiesāšanas sniedz cilvē-
kiem iespēju atvērties, izzināt savas vajadzības un 
veidot kontaktu ar citiem”. Pateicoties dalībniekiem 
un izvēlētajām metodēm, šādu grupas vidi apmā-
cībā izdevās radīt. Neierasti drošā, pieņemošā un 
atklātā grupas gaisotne rosināja pārmaiņas daudzu 
dalībnieku attiecībās ar viņiem tuvajiem cilvēkiem, 
atgriežoties mājās, atrisinot ieilgušas problēmas, kā 
arī palīdzēja radīt skaidru vīziju par vidi, kādu viņi 
vēlas redzēt savā darba vietā, savā komandā un 
savā kopienā. Dalībnieku ciešo attiecību rezultāts 
ir jaunas iniciatīvas, kas tiek kopīgi īstenotas, spī-
tējot ģeogrāfiskajiem attālumiem. Tādējādi projekts 
ir praktisks piemērs tam, cik produktīva var būt 
piederība līdzīgi domājošu cilvēku kopienai, kurā tu 
vari būt tu pats un rast atbalstu. Tas iedvesmo un 
dod enerģiju. Kā radīt šādu grupas gaisotni apmā-
cību vai apmaiņu ietvaros? Lūk, daži ieteikumi no 
kursa “Embodied Leadership” pieredzes:

Palīdzi mācīties klausīties. Viena no emocio-
nāli spilgtākajām apmācību kursa aktivitātēm bija 
rīta aplis, kad, sekojot indiāņu cilšu tradīcijām, kat-
ru rītu pa apli tika dots īpašs koka zars, kas dod 
tiesības runāt cilvēkam, kas to tur rokās. Pārējo 
uzdevums ir klausīties neiebilstot, neuzdodot jautā-
jumus, nedodot padomus, atbildes un nekomentē-
jot, kā arī nedomājot par savu sakāmo. Dalībnieki 
varēja runāt par jebko – apmācības pieredzi un 

6 CITĀDAS METODES, KĀ IEDVESMOT 
GRUPU PERSONĪGAI ATTĪSTĪBAI
INESE PRIEDĪTE
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
Pirms gada, no 28. maija līdz 7. jūnijam Bernātos biedrība “Piepildīto sapņu istaba” uzņēma 
starptautisku apmācību kursu “Embodied Leadership”. Apmācību kursā piedalījās 24  jau-
natnes un izglītības jomas profesionāļi no desmit Eiropas valstīm. Dažus mēnešus vēlāk 
ir pabeigti apmācības turpinājuma pasākumi un izvērtēšanas aktivitātes, un esam gatavi 
dalīties atziņās, kas var noderēt arī citām organizācijām, īstenojot projektus par līderību, 
uzņēmību, sociālo un pilsonisko kompetenču attīstību.
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[ 27 ][ 26 ] nozīmē atgriešanos mājās. Daudzi no viņiem ne-
kad nav bijuši Jeruzālemē, Telavivā, pie jūras, jo 
tas ir liegts ar likumu – viņi nedrīkst iziet ārpus 
Palestīnas teritorijām.

Iepazīstot dažādās kultūras, reliģijas, 
tradīcijas

Projekta laikā visspraigākās bija diskusijas par 
stereotipiem, kādi abu reliģiju pārstāvjiem ir vienam 
par otru. Šīs sarunas parasti norisinājās vēlu vaka-
rā, jau pēc projekta aktivitātēm uz kultūras centra 
jumta, no kura paveras skats ne tikai uz visu bēgļu 
ciematu, bet arī daļu no Palestīnas teritorijām.

Viens no secinājumiem, atgriežoties mājās – 
kultūru visspēcīgāk ietekmē tradīcijas, ne reliģija. 
Mēs manipulatīvi daudz ko “pierakstām” reliģijām, 
bet patiesībā runa ir par tradīcijām vai izkropļotu 
izpratni, ne to, kas rakstīts Korānā vai Bībelē. Paši 
palestīnieši apgalvo, ka Korānā nav agresijas un 
mēs neapņemamies to komentēt, jo neizprotam šos 
rakstus. Arī Bībeli cilvēki interpretē ļoti dažādi un 
manipulatīvi, jo viņiem pietrūkst zināšanu par pie-
lietoto simbolisko valodu un vēsturisko kontekstu. 
Iespējams, tieši tāpat ir ar Korānu. Projekts nebija 
par reliģijām, bet par cilvēcību un tradīcijām. Mēs 
viesojāmies kādā musulmaņu ģimenē. Projekta 
dalībniece, kura mūs uzaicināja, bija pārsteigta, ka 
mēs labprāt aicinājumu pieņēmām. Sirsnība, vien-
kāršība, draudzība, izpalīdzīgums – tas raksturo 
vietējos palestīniešus, kurus satikām un iepazinām.

Uz katra soļa skumjas
Tieši cilvēcību mēs pieredzējām ļoti daudz, tāpat 

kā arī skumjas. Mēs nesatikām nevienu, kura ģime-
nē kāds nebūtu bijis cietumā vai nebūtu piedzīvojis 

zaudējumu. Arī projekta laikā netālu no vietas, kur 
uzturējāmies, naktī notika uzbrukums palestīniešu 
ģimenēm, tika aizdedzinātas viņu mājas un bojā 
aizgāja nepilnus divus gadus vecs bērns, bet pārē-
jie ģimenes locekļi nonāca slimnīcā. Tajā rītā bēgļu 
ciematā valdīja neparasts klusums. Ja parasti mūs 
jau sešos no rīta modināja bērnu čalas, tad torīt bija 
stindzinošs klusums. Kad jau atgriezāmies mājās, 
uzzinājām, ka no ievainojumiem miris arī bērna tēvs. 

Šis pieredzes apmaiņas brauciens jauniešiem 
tikai apstiprināja, cik nozīmīgi ir mācīties domāt kri-
tiski, skatīties kritiski uz informāciju, ko saņemam 
un lasām. Mēs nevaram mainīt cilvēku domāšanu, 
bet varam mainīt savu attieksmi, vairot iecietību un 
izpratni. Par to arī mūsu projekts, kura nosaukums 
ietver ideju, ka saule mums visiem ir viena, neatka-
rīgi no tā, kurai reliģijai vai kultūrai piederam!

Video par projektu: 
https://www.youtube.com/ watch?v=7MvhiKg6y

ps&feature=youtu.be 
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Mūsu mērķis bija iepazīt, kā islāms un kristie-
tība ietekmē kultūru un pasaules uztveri, veicināt 
iecietību, veidojot izpratni par nezināmo, jo mēs 
baidāmies no tā, ko nepazīstam. Šodien, kad daudz 
tiek diskutēts par islāmu, šis projekts jo vairāk šķiet 
aktuāls.

Projekta aktivitātes norisinājās Palestīnas te-
ritorijās un apmeklētas tika arī vēsturiskās vietas 
Izraēlā. Jaunieši apmeklēja Betlēmi, kur, saskaņā 
ar Jaunajā derībā aprakstīto, piedzima Jēzus Kris-
tus, kā arī baznīcu, kura uzcelta uz klints alas, kur 
pārnakšņoja trīs gudrie, apmeklējot Betlēmi, Gerizi-
ma kalnu – seno Samariešu svētvietu, Hebronu un, 
protams, Jeruzalemi.

1 km² 29  000 iedzīvotāju
Projekta dalībnieki dzīvoja bēgļu ciematā Nab-

lusas pilsētā, kas atrodas pie pašas Jēkaba akas, 

kur šobrīd ir uzcelta Jēkaba baznīca, kurā uzturas 
pareizticīgo draudze. 29 tūkstoši palestīniešu dzīvo 
1 kvadrātkilometrā, viņiem ir atļauts paplašināties, 
bet tikai būvējot namus uz augšu. Bībelē par šo 
vietu un Jēkaba aku stāstīts, ka tur Jēzus Kristus 
saticis samariešu sievu, kura devusi dzert no akas 
un Jēzus pavēstījis līdzību par dzīvo ūdeni.

“Bēgļu ciemats” nenozīmē gluži to, ka šeit visi 
iedzīvotāji dzīvo lielā nabadzībā. Kāda daļa iedzī-
votāju tur tiešām uzturas, jo nemieru rezultātā ir 
nojauktas viņu mājas, bet lielākā daļa no viņiem 
šeit dzīvo vairākās paaudzēs. Bēgļu ciemata ap-
zīmējumam vairāk ir simboliska nozīme; tas no-
zīmē, ka tās nav viņu mājas. Palestīnas jaunieši 
pastāstīja, ka daudzām ģimenēm paaudzēs jopro-
jām ir saglabājušās atslēgas no viņu mājām Jaffā 
(vecpilsētas daļa greznajā Telavivā, jūras krastā), 
kur viņi cer atgriezties. Atslēga ir simbols, jo tas 

JAUNIEŠI NO LATVIJAS APMEKLĒ 
BĒGĻU CIEMATU PALESTĪNĀ
IVETA JERMOLĀJEVA 
biedrības “Youth for City – City for Youth” ("YCCY") projekta vadītāja
Cēsu jauniešu biedrība “YCCY” sadarbībā ar Palestīnas organizāciju “YCC” realizēja Jaunie-
šu apmaiņas projektu “One sun for everyone” programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
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Sevi saukt par mākslinieku uzdrošinās retais, to-
mēr skolā visi apguvām zīmēšanas iemaņas, kuras 
izmantojam dažādi vai visbiežāk neizmantojam, jo 
“es nemāku zīmēt”... Taču mieru, tikai mieru...

Tieši šī ir galvenā atziņa, kuru guvu Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras apmācībās 
par vizuālo rīku izmantošanu fasilitēšanas proce-
sā. Protams, kad vēlamies radīt kaut ko skaistu, 
arī pacietība ir ļoti būtiska. Tomēr jāatceras, ka, 
izmantojot vizuālos elementus prezentāciju laikā, 
vadot apmācības vai kā citādi mijiedarbojoties ar 
auditoriju, galvenais nav māksliniecisks skaistums, 
bet rūpība, vēstījums, kuru vēlamies nodot, asprā-
tība, rakstīta teksta atsvaidzināšana, kā arī teiktā 
atspoguļošana tā, lai to būtu vieglāk atcerēties. 

Dekonstrukcija mazākos elementos
Interesants vizuālās domāšanas treniņa paņē-

miens ir attēla dekonstrukcija:

Ar šādu pieeju jebkurš zīmējums šķiet vieglāk 
uzzīmējams. 

Visu dienu zīmējot un apgūstot jaunus vizuālos 
rīkus un elementus, apmācību dalībnieki nerima 
izkopt prasmes arī atpūtas brīžos. Īpaši iecienītas 
bija pasniedzēja Torbena grāmatas, kurās atrodami 
tūkstošiem piemēru, kā izmantot dažādus vizuālos 
elementus.

Ja vēlies smelties iedvesmu, kā citi ataino infor-
māciju vizuāli, tad gadījumā, ja lieto vietni Pinterest, 

ievadi atslēgas vārdus visual facilitation. Tas būs āt-
rākais veids, kā aizņemties pāris idejas. Apmācību 
otrajā daļā ieradās pārstāvji no animācijas studijas 
“Multen Kulten”, kuri pāris vārdos iepazīstināja ar 
animācijas pasauli, norādot iezīmes, ar kurām Stop 
motion atšķiras no citiem animācijas veidiem.

No vārdiem pie darbiem
Visi apmācību dalībnieki sadalījās grupās un uz-

sāka darbu pie animācijas filmiņas veidošanas no A 
līdz Z. Pats galvenais bija izdomāt stāstu/vēstījumu, 
kuru ar savu darbu vēlamies nodot citiem, izveidot 
tā saucamo Story board, izceļot pamatkadrus.

Vietnē Youtube pieejams video 12 principles of 
animation, kā palīdzēt izprast dažādus sīkumus, 
kurus vērts ievērot, veidojot animāciju.

Nosaukums Stop motion jau pasaka priekšā, 
kā veidojas animācija – no apturētas kustības mir-
kļiem, kas salikti secībā – 12 kadri sekundē. Pro-
fesionālajā kino izmanto 24 kadrus sekundē. Vienā 
sekundē jāsamontē 12 kadri; to var izdarīt, piemē-
ram, Windows Movie maker programmā.

Mūsu sākotnējais uzdevums bija izveidot 3 mi-
nūšu garu video, ko dažas grupas arī izdarīja. Tas 
nozīmē, ka bija jānofotografē 2160 attēli, katrs 
kadrs jāuzzīmē vai jāuztaisa aplikācijas tehnikā, lai 
panāktu kustības.

Lūk, viens no darbiem – 46 sekunžu filmiņa (vi-
deo iespējams apskatīties, skenējot QR kodu, vai 
vietnē Youtube, sameklējot kanālu Animācijas dar-
bnīca un video Maini dzīvi, domā plašāk! 

Noderīga literatūra:
`` “The doodle revolution”, Sunni Brown.
`` “Creative lettering”,  

Jenny Doh.
`` “The graphic facilitators 

guide”, Brandy Agerbeck. 

"VISUAL TOOLS FOR FACILITATORS"
JOLANTA SERMĀ
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Četru dienu apmācību programma bija sadalīta divās daļās – pirmā veltīta vizuālajiem 
rīkiem, otrā – animācijas filmu veidošanai Stop Motion tehnikā.

jeb Vairāk neko
nevajag!

BIEDRĪBA “RADOŠĀS IDEJAS” 
ROSINA JAUNIEŠUS IESAISTĪTIES 
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
SANITA PUTNIŅA 
biedrības “Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja
Biedrība “Radošās Idejas” turpina darbu pie metodikas izstrādes jauniešu uzņēmējspējas 
veicināšanai. 

Pēc metodikas izstrādātāju pirmās tikšanās no 
2015. gada 30. novembra līdz 4. decembrim Polijas 
pilsētās Kielcē un Varšavā, kuras laikā jaunatnes 
darbinieki dalījās ar labās prakses piemēriem un 
sāka darbu pie metodikas, biedrība “Radošās Ide-
jas” 2016. gada 15.-19. feburārī Latvijā uzņēma 10 
projekta darbiniekus no Polijas un Horvātijas.

Nedēļas laikā projekta komanda izmēģināja iz-
strādātās metodikas jauniešu uzņēmējspējas veici-
nāšanai, lai sagatavotos nākamajam solim – jaunie-
šu apmācībām viņu mītnes valstīs šī gada pavasarī. 
Projekta laikā iepazināmies arī ar Rīgas Tehniskās 
universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses cen-
tra un Rīgas IT Demo centra darbu kā labās prakses 
piemēriem. 

Projekta noslēgumā – laikā no 2016. gada jū-
lija līdz septembrim Horvātijā notiks starptautiskas 
apmācības 30 jauniešiem no Latvijas, Polijas un 
Horvātijas, sekmējot jaunu  uzņēmējdarbības ideju 
radīšanu jauniešu vidū.

Visas projekta aktivitātes tiek organizētas Eiro-
pas Savienības “Erasmus+” programmas “Sadar-
bība inovācijas veicināšanai un labās prakses ap-

maiņa” atbalsta virziena “Stratēģiskās partnerības 
jaunatnes jomā” projekta “Shake up Start-ups” 
ietvaros. 

Projekta būtība
Projekts tiek īstenots no 2015. gada 1. jūlija līdz 

2017. gada 1. janvārim un tā partneri ir Kielces paš-
valdības Kielces Tehnoloģiju parks, Interneta izglītī-
bas asociācija no Polijas, Vietējā attīstības aģentūra 
“Pins” no Horvātijas un biedrība “Radošās Idejas” 
no Latvijas.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības iz-
glītību un uzņēmējspēju kopienā, kas strādā ar jau-
niešiem, un panākt, lai darbā ar jaunatni veidotos 
starptautiska pieredze.

18 mēnešu laikā sadarbībā ar Polijas un Horvāti-
jas partneriem tiks izstrādāta un aprobēta izglītības 
programma – inovatīvs modelis jauniešu uzņēmēj-
spēju attīstīšanai, notiks pieredzes apmaiņas brau-
cieni, apmācības jaunatnes darbiniekiem, jauniešu 
starptautiskas apmācības, kā arī projekta rezultātu 
prezentēšanas pasākumi.

Plašākai informācijai: www.creativeideas.lv 




