
jaunatne. gov. lv 2016 # 48

JAUNATNE
10.–13. lpp. 
Jaunieši no Latvijas Japānā izstrādā 
rīcības plānus mūsdienu sabiedrības 

problēmu risināšanai

14.–17. lpp. 
Kā 2016. gadu iesākusi biedrība 

“Latvijas Mazpulki”? 

22.– 23. lpp. 
Radošā rakstīšana jaunatnes 

darbiniekiem

24.–25. lpp. 
Mīli dabu. Jā, tieši tik vienkārši!

4.–5. lpp. 
Intervija ar Paulu Ūdriņu: no dalības 
Jauniešu apmaiņā par Eiropas 

Brīvprātīgā darba koordinatori



[ 1 ]

jaunatne. gov. lv

STARPTAUTISKAS APMĀCĪBAS

Piesakies Eiropas sadarbības forumam jaunatnes jomā
Forums sniegs iespēju satikties NVO, jaunatnes organizāciju un padomju pārstāvjiem, vietēja un re-

ģionāla līmeņa jaunatnes politikas īstenotājiem un programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo 
aģentūru pārstāvjiem un izteikt viedokli par Eiropas jaunatnes stratēģijas ieviešanu. Tas norisināsies no 
2016. gada 27. līdz 28. jūnijam Bonnā, Vācijā. 

Pieteikšanās forumam līdz 27. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē www.salto-youth.net.

ATBALSTS JAUNIETIM

Ir izsniegti pusmiljons Youthpass sertifikātu
Jau vairāk kā 500 tūkstoši jauniešu var parādīt, ko viņi ir piedzīvojuši un kādas prasmes sevī attīstījuši, 

piedaloties “Erasmus+” jaunatnes jomas projektos.
Youthpass sertifikāts ir visā Eiropā atzīts neformālās izglītības rīks, kuru plaši izmanto jaunatnes darbā. 

2015. gada nogalē Youthpass sertifikāta apliecību ar numuru 500 000 izsniedza Rumānijas organizācija 
“Asociatia Culturala ARTEC”. Sertifikāts tika izsniegts kādam jaunietim, kurš piedalījās jauniešu apmaiņas 
projektā “Dance and sing with me for social inclusion”.

Vairāk informācijas: www.youthpass.eu

APAĻA JUBILEJA

20 gadi un 100  000 brīvprātīgo
Eiropas Brīvprātīgo darbs (EBD) ir daļa no “Erasmus+” programmas. Šie projekti ļauj 17 līdz 30 gadus 

veciem jauniešiem darboties kā brīvprātīgajiem visā Eiropā un ārpus tās, kā arī sniedz atbalstu organizāci-
jām, kas nodrošina brīvprātīgā darba iespējas.

EBD, ko 1996. gadā kā izmēģinājuma programmu izveidoja Eiropas Komisija, līdz šai dienai ir radījis 
iespējas vairāk nekā 100 000 brīvprātīgajiem jauniešiem dot savu ieguldījumu tāda mērķa piepildīšanā, 
kas vieš viņos pārliecību. EBD brīvprātīgie ir snieguši atbalstu ar bēgļiem un vidi, bērniem un vecāka gadu 
gājuma cilvēkiem saistīto problēmu risināšanā un darbojušies kultūras pasākumos, kā arī daudzās citās 
vērtīgās iniciatīvās.

Lai atzīmētu savu 20. gadadienu, Eiropas Brīvprātīgo darbs ir sācis īstenot kampaņu “EBD 20”. Kam-
paņā tiks pausts, ka EBD ir atvērts visiem jauniešiem neatkarīgi no viņu izglītības un kvalifikācijas, un 
uzsvērts, ka tiem, kuru dzīvē ir bijis mazāk izdevību, brīvprātīgajā darbā veidojas jaunas prasmes un apziņa 
par savām iespējām. 

Plašākai informācijai http://europa.eu/youth/evs20.
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12. augustā – Starptautiskās Jaunatnes dienas 

pasākums;
22.-23. septembrī – Strukturētā dialoga reģio-

nālā konference;
12. oktobrī – Eiropas informācijas tīkla jaunie-

šiem Eurodesk “Time to Move” jeb “Laiks doties!” 
pasākums;

9. decembrī – Konkursa “Labākais darbā 
ar jaunatni 2016” laureātu godināšanas svinīgā 
ceremonija.

Otrā grupa – aktivitātes, ko iniciē paši jaunie-
ši (Jauniešu forums 2015) un atbalsta, finansē un 
organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar 
jauniešiem. 
`` Facebook un twitter lapas “Jelgava – Latvijas 

jauniešu galvaspilsēta 2016” izveidošana un 
administrēšana;
`` Pašvaldības atbalsts jauniešu iniciatīvām (jau-

niešu iniciatīvu grupām);
`` Nacionālo dārgumu jaunatklāšana (trīs Zemga-

les pašvaldību jauniešu iniciatīvas kopīgais mēr-
ķis ir stiprināt savu vienaudžu patriotismu, mu-
dināt skolēnus apmeklēt nacionālas un lokālas 
nozīmes objektus – www.nacionaliedargumi.lv);
`` Vides objekts “Jelgava – pirmā Latvijas jauniešu 

galvaspilsēta 2016”;
`` Foto/video konkurss “Jaunietis Jelgavā – Latvi-

jas jauniešu galvaspilsētā 2016”;
`` Āra trenažieru laukuma/sporta laukuma ie-

rīkošana Jelgavas mikrorajonā pie Miezītes 
bibliotēkas;
`` BASTA GAMES (Vasaras perioda aktivitāšu pie-

dāvājumu attīstība);
`` Izveidota jauna štata vienība Jelgavas pašvaldī-

bā – “jaunatnes darbinieks”;
`` Plašākas telpas un iespējas daudzfunkcionāla 

jauniešu centra izveidei Jelgavā.
Trešā grupa – citi titulam atbilstoši pasākumi, 

ko īstenos pašvaldības un valsts institūcijas, jau-
niešu organizācijas, jaunieši: pilsētas svētki, LLU 
fakultāšu dienas, dažādu jomu konkursi, deju uzve-
dumi, mūzikli, koncerti, sporta pasākumi utt.

Jauniešu ikdiena Jelgavā
Galvenās darba ar jaunatni jomas: izglītība un 

apmācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, ve-
selības aizsardzība, sports un labklājība, līdzdalība, 

brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un 
pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

Īstenojot darbu ar jauniešiem Jelgavā, mēs ņe-
mam vērā viņu vēlmes, viedokļus un vajadzības. 
Piemēram, lai risinātu jauniešu bezdarba problē-
mas, mēs izzinām, kādi ir tā cēloņi un prognozējam, 
kādas būs sekas. Lai nodrošinātu nepieciešamo 
sociālo atbalstu, mēs apzinām jauniešu aktuālākās 
vajadzības. Lai veiksmīgi informētu jauniešus, no-
skaidrojam, kādi ir viņu ikdienas informācijas iegu-
ves paradumi. Cenšamies vismaz reizi divos gados 
īstenot jaunatnes politikas monitoringu – aptaujas, 
lai iegūtu jauniešu vērtējumu par to, cik sekmī-
gi tā tiek īstenota, kuras ir jauniešiem aktuālākās 
problēmas, kādas ir viņu aktivitātes un kāda dzīves 
kvalitāte kopumā. Piemēram, bērnu un jauniešu 
centrā “Junda” no 2013. gada 1. janvāra ir atcelta 
maksa par interešu izglītības programmu apguvi 
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarē-
tajiem bērniem. Savukārt, citur pilsētā piedāvātajai 
interešu izglītībai Jelgavas pilsētas administratīvajā 
teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (kurās 
ir trīs vai vairāk bērni) noteikti maksas atvieglojumi 
līdz pat 100 % apmērā no dalības maksas.

Plāno braukt ciemos?
Atbraucot uz Jelgavu, būs grūti izvelēties, kam 

vairāk pievērst uzmanību, jo mums ir būtisks kat-
ras pašvaldības institūcijas, jauniešu organizācijas 
vai jauniešu iniciatīvu grupas ieguldījums titula 
iegūšanā. Mēs esam gatavi demonstrēt viesiem 
jauniešu līdzdarbošanās iespējas gan pilsētas at-
tīstībā un veselības aprūpes sistēmā, gan ekono-
mikā un nodarbinātībā, gan kultūras pieejamībā un 
daudzveidībā, gan sociālā drošībā un mobilitātes 
iespējās, un pašu jauniešu iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanas procesā. Jelgavas pilsētas pašvaldība 
iedves mo jauniešus attīstīt savus talantus, spējas 
un prasmes, kā arī sniedz tiem personības izaug-
smes iespējas. Vairāk informācijas  www.jelgava.lv.

Mums ir bērnu un jauniešu centrs “Junda”, 
“Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, 
kas realizē vairākas programmas skolēniem un jau-
niešiem, radoša darba pieeja mācību iestādēs, Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, deju centrs 
“Cukurfabrika” un vēl daudzi citi objekti un vietas, 
ko apmeklēt. 

Jelgavā darbs ar jaunatni ir 
stratēģiski pārdomāts

Ar šī titula iegūšanu Jelgava ir uzcēlusi sev aug-
stu latiņu. Būt pirmajai Latvijas Jauniešu galvaspil-
sētai 2016. gadā nozīmē – būt par piemēru citām 
pašvaldībām, demonstrējot, kā jāorganizē un jāīs-
teno veiksmīgs un uz augstu rezultātu vērsts darbs 
ar jauniešiem. Esam gatavi dalīties savā pieredzē, 
un turpināsim paši augt un attīstīties, uzlabojot jau-
niešu dzīves kvalitāti Jelgavā. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu darbā ar jauniešiem jau daudzus ga-
dus. Darbs jaunatnes jomā tiek veikts stratēģiski 
pārdomāti, tas tiek plānots ilgtermiņā. Darbs ar jau-
natni Jelgavā tiek koordinēts, šim mērķim ir nodro-
šināts budžets, pieejama informācija par jauniešu 
iespējām, nodrošināta jauniešu līdzdalība lēmu-
mu pieņemšanā, tiek īstenoti atbalsta pasākumi, 
tostarp pilsoniskās audzināšanas sekmēšanā un 
iesaistīšanā neformālās izglītības aktivitātēs. Paš-
valdībai ir pieredze starptautiska līmeņa projektu 
realizēšanā jaunatnes jomā, nodrošināta jauniešu 
uzņēmējdarbības veicināšanas atbalsta sistēma, 
pieredze un pietiekama kapacitāte līdzdarboties 
plaša mēroga pasākumu organizēšanā. Ņemot 
vērā Jelgavas pašvaldības ieguldījumu darbā ar 

jauniešiem, uzskatām, ka pilsēta pilnībā atbilst kon-
kursa kritērijiem un ir pelnījusi iegūt titulu “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta 2016”. 

Balsoja kā vienota ģimene
Pašvaldībā tiek nodrošināta starpnozaru sadar-

bība jaunatnes jomā: darbs pašvaldības komisijās, 
darba tikšanās, pasākumu organizēšana, kur veik-
smīgi sadarbojas jauniešu nevalstiskās organizācijas, 
skolēnu dome (darbojas Jelgavas skolēnu un pašval-
dības interešu saskaņošanas jautājumos, kas saistīti 
ar skolu jaunatnes pašpārvalžu darbību, izglītību un 
jauniešu prasmju attīstīšanu), studentu pašpārval-
des, Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde, pilsētas 
pašvaldības iestādes “Kultūra”, “Jelgavas sociālo 
lietu pārvalde”, “Sporta servisa centrs”, “Zemgales 
reģiona kompetenču attīstības centrs”, izglītības ie-
stādes, valsts un pašvaldības policija, Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, NVA un citas institūcijas. 
Līdz ar to pieteikuma sagatavošana konkursam bija 
vēl viens veiksmīgs kopīgi padarīts darbs. 

Jelgavniekiem ir ļoti augsti attīstīts lokālais pat-
riotisms, tādejādi konkursa otrajā posmā – balso-
šanā internetā piedalījās ļoti daudzi jelgavnieki gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Katru dienu visi balsojām kā 
viena liela, kupla ģimene – jelgavnieku ģimene. 

“Jauniešu galvaspilsētas 2016” 
pasākumu kalendārs

Pasākumus, kurus plānojam organizēt Jelgavā, 
var sadalīt trīs grupās.

Pirmā grupa – pasākumi, kas jāorganizē Jel-
gavā saskaņā ar konkursa Nolikumu un tie būs: 
26. februārī – Strukturētā dialoga V cikla atklāša-
nas pasākums (jau īstenots);

2. aprīlī – “Latvijas jauniešu galvaspilsētas 
2016” atklāšanas svētki;

21.-22. aprīlī – Pieredzes apmaiņas seminārs 
jaunatnes lietu speciālistiem no Latvijas reģioniem;

JAUNIEŠU GALVASPILSĒTA 
2016 – JELGAVA
JEĻENA GRĪSLE 
Jelgavas pilsētas pašvaldības Integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Par šī gada Jauniešu galvaspilsētu ir kļuvusi tieši Jelgava. Tas ir brīnišķīgs iemesls, 
lai dotos atpūtas braucienā tieši uz šo Zemgales pērli. Kādus pārsteigumus jaunieši te 
var sagaidīt? 
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Ar ko nodarbojas “Piedzīvojuma gars”? 
Tā ir salīdzinoši jauna organizācija, kuras vēstu-

re meklējama skautu kustībā. Organizācijas biedri 
rīko laivu braucienus, nakts pārgājienus, dažādas 
komandu spēles, ekskursijas, līderu apmācības. 
Viņi ļoti atbalsta aktīvu dzīvesveidu. Kā jebkurai 
biedrībai, arī šai ir nepieciešami brīvprātīgie. Es 
pieteicos un pašlaik arī pie viņiem darbojos. Inte-
resanti, ka arī šajā biedrībā ir Eiropas brīvprātīgais 
no Horvātijas. 
Tik aktīvi darbojoties, nešķiet, ka dienā ir par 
maz stundu?

Vienmēr jau ir par maz, bet, ja visu saplāno un 
darbojas, visu var paspēt. Noderīgu pieredzi un zi-
nāšanas ieguvu sinerģijas projektā Horvātijā. 
Kā kļuvi par Eiropas Brīvprātīgā darba 
koordinatori?

Tas bija apmēram pirms gada. Bija sācies pa-
vasaris un mēs kārtojām “Klubs “Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai” biroju un runājāmies ar kolēģiem. 
Viņi man piedāvāja kļūt par Eiropas Brīvprātīgā dar-

ba brīvprātīgo koordinatori. Sākumā ļoti sabijos no šī 
piedāvājuma, jo tā ir ļoti liela atbildība. Tās ir attiecī-
bas vairāk kā gada garumā ar vairākām iesaistītajām 
pusēm. Sāku sevi šaustīt, ka šādam darbam neesmu 
gatava, ka man vēl jāmācās. Bet mani iedrošināja, 
jo projektā nebūšu viena. Man ir ļoti laba komanda, 
kura sniedz padomus, palīdz. Tā uzrakstījām projek-
tu, iesniedzām to uz 30. aprīļa “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” projektu iesniegšanas termiņu, projek-
tu apstiprināja, un jau no 1.  septembra pie mums 
biedrībā ir divi brīvprātīgie. Meitene un puisis – abi 
tikko pabeiguši vidusskolu. Meitene ir no Itālijas, bet 
kopš bērnības dzīvo Vācijā. Savukārt puisis ir slovē-
nis, kura mamma ir amerikāniete. Nevilšus sanācis, 
ka pie mums biedrībā ir divi brīvprātīgie, kas kopā 
pārstāv četras dažādas kultūras. 

Kā notika brīvprātīgo izvēlēšanās process?
Mums biedrībā ir izveidota vesela sistēma. Vis-

pirms brīvprātīgajam lūdzām atsūtīt savu CV un 
motivācijas vēstuli. Lūdzām atbildēt arī uz dažiem 
jautājumiem. Vērtējam to, cik brīvprātīgais ir ieinte-
resēts projekta būtībā, nevis tikai viņa vēlmi izmē-
ģināt brīvprātīgo darbu kaut kur ārzemēs. Pēc tam 
notiek skype intervijas, kurās tuvāk iepazīstamies ar 
potenciālajiem brīvprātīgajiem un uzdodam arī āķī-
gus jautājumus, lai redzētu, kā viņi uz tiem reaģē. 

Kā pašlaik aizrit tava ikdiena?
Mācos Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 12. klasē. Vi-

dusskolas gadiem izvēlējos specifisku mācību mo-
deli – starptautiskās attiecības un komercdiplomā-
tija. Papildus standarta mācību priekšmetiem mēs 
apgūstam arī saskarsmes kultūru, lietišķo etiķeti, 
politiku un tiesības. Tie ir ļoti interesanti priekšmeti. 
Bet nu jau ir sācies laiks, kad intensīvi gatavojamies 
noslēguma eksāmeniem.
Kā izdomāji, ka mācīsies starptautiskās 
attiecības?

Esmu dzimusi Ventspilī. Tur mācījos pamatsko-
lā. Vidusskolas mācības vajadzēja turpināt kaut kur 
citur. Mamma dzīvoja Rīgā, un viņa man pastāstī-
ja, ka Rīgā ir tāda 3. ģimnāzija, kurā papildus vi-
dusskolas parastajiem priekšmetiem var apgūt arī 
starptautiskās attiecības un komercdiplomātiju. 
Man patīk humanitārās zinātnes, tāpēc izdomāju, 
ka tieši to arī mācīšos. Esmu priecīga par savu iz-
vēli, jo mācības ir ļoti interesantas. Mēs mācāmies 

no pieredzes. Uz skolu pie mums ciemos nāk amat-
personas, citreiz paši dodamies uz dažādiem pa-
sākumiem, piemēram, uz tiesu. Vakari pēc skolas 
man arī ir diezgan aizpildīti. Tiekos ar jauniešiem vai 
apmeklēju kādu pasākumu, vai piedalos apmācībās 
un konferencēs. 

Esmu pamanījusi, ka diezgan aktīvi darbojies 
biedrībā “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai 
Eiropai”. Kā nokļuvi līdz tai? 

Kad 10. klases vecumā pārcēlos dzīvot Rīgā, 
nevienu nepazinu. Jaunajā klasē sadraudzējos ar 
vienu meiteni. Kopā aizgājām uz Eiropas Savienības 
mājas atvērto durvju dienu. Tur bija daudz galdiņu 
un organizācijas, kuras jauniešiem piedāvāja pa-
vadīt interesantu brīvo laiku. Pie ieejas durvīm bija 
“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” galdiņš, 
pie kura par biedrības aktivitātēm stāstīja ļoti smai-
dīgi un enerģiski jaunieši. Kārdināja ar pasākumiem 
un interesantiem stāstiem. Tā viņiem piesekoju 
sociālajos tīklos. Aizpildīju biedra karti. Sāku iet uz 
biedru sēdēm. Sāku palīdzēt dažādos pasākumos. 
Pati esmu piedalījusies vairākos projektos kā da-
lībniece. Tagad esmu biedrības Eiropas Brīvprātīgā 
darba koordinatore. Paralēli tam mācos arī par ap-
mācību treneri biedrībā “Piedzīvojuma gars”. 

NO DALĪBAS JAUNIEŠU APMAIŅAS 
PROJEKTĀ PAR EIROPAS 
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA KOORDINATORI
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Paulai Ūdriņai ir 18 gadi. Pašlaik viņa mācās Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. Kā daudziem 
12. klases skolēniem, arī viņai jautājums par nākotnes plāniem ir grūti atbildams. Bet tas, 
par ko Paula ir pārliecināta – viņai ir patiesa interese par Eiropas Brīvprātīgā darba iespē-
jām. Kā Paula kļuva par aktīvu jaunieti, kas ne tikai pati iesaistās starptautiskos projektos 
visā Eiropā, bet arī iesaista tajos citus jauniešus? Par to un daudziem citiem jautājumiem 
arī ir mūsu saruna.

“  Sākumā ļoti sabijos no šī 
piedāvājuma, jo tā ir ļoti liela atbildība. 
Tās ir attiecības vairāk kā gada garumā 

ar vairākām iesaistītajām pusēm.

“  Nevilšus sanācis, ka pie mums 
biedrībā ir divi brīvprātīgie, kas kopā 

pārstāv četras dažādas kultūras. 
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Tad apspriedāmies ar izvēlētajiem brīvprātīgajiem 
un kopā rakstījām projektu, lai tas pēc iespējas 
precīzāk atbilstu gan biedrības, gan brīvprātīgā 
vēlmēm. 

Cik grūti ir koordinēt brīvprātīgos, no kā 
sākumā tik ļoti baidījies?

Ir daudzas lietas, kuras nezinu, jo šis ir pirmais 
projekts, kurā esmu koordinatore. Bet ļoti novērtēju 
grupu, kas man palīdz. Vēl arvien ir nedaudz bailīgi, 
bet ne vairs tik ļoti. Esmu priecīga, ka brīvprātīgie ir 
tiešām gudri un radoši.
Kurās situācijās tev jāsniedz viņam atbalsts?

Brīvprātīgie tikko ir pabeiguši vidusskolu, ir tādi 
“svaigi gurķīši”, kuriem, tāpat kā man pašai, arī ir 
vajadzīgs atbalsts. Atbalsts ar padomu, kā noorga-
nizēt pasākumu, kā pasākumam piesaistīt cilvēkus, 

kas to vēlēsies apmeklēt, kā noformēt čekus, lai 
tie der atskaitēm... Kopā risinām šādus un līdzīgus 
jautājumus. 
Izklausās, ka tev ir ļoti svarīgi būt aktīvai. 
Kādēļ?

Man patīk, ka gūstu jaunu pieredzi, zināšanas, 
veidojas arī plašāks redzesloks un uzzinu stāstus, 
ar kuriem varu pēc tam iedvesmot arī citus savus 
vienaudžus. Jaunieši pusaudžu gados katrs meklē 
sevi, vēlas sajusties piederīgi. Iesaistoties organizā-
cijā un piedaloties dažādos pasākumos, ir iespēja 
kļūt par daļu no kaut kā lielāka. Tā arī veidojas tā 
piederības sajūta. Iegūstu arī daudz jaunu draugu 
un paziņu. Šie kontakti var noderēt nākotnē, kad 
meklēšu darbu. Mācīties darot – tas ir vislabākais 
veids, kā iegūt pieredzi, kuru pēc tam varu iekļaut 
arī savā CV. 
Kā tu redzi, ko vajadzētu darīt, lai jaunieši, 
kuri nekur nemācās un nestrādā, kļūtu 
aktīvāki un vairāk iesaistītos savas dzīves 
veidošanā?

Arī mēs biedrībā “Klubs “Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai” esam pamanījuši, ka reģionos 

jaunieši nav tik aktīvi kā pilsētās. Viņi nezina sa-
vas iespējas. Varbūt jaunieši nav tik aktīvi tāpēc, ka 
baidās, jo nezina, kā tas ir – būt aktīvam un kaut 
ko radīt. No savas pieredzes zinu, ka bailes ir no 
visa nezināmā, jo viss sākumā šķiet tik sarežģīti. Lai 
iedrošinātu, manuprāt, ir labi, ja izveido individuālu 
komunikāciju un katram atsevišķi sniedz atbalstu. 

Informāciju šādam jaunietim jāsniedz saprotami un 
interesantā veidā. Jāstāsta par iespējamiem iegu-
vumiem. Vislabāk, ja ieguvumos dalās paši jaunieši, 
jo viņi viens ar otru runā savā valodā. 
Pastāsti par saviem nākotnes sapņiem un 
mērķiem!

12. klases skolēnam šādi jautājumi šķiet diez-
gan sāpīgi. Arī man, – jo ir neziņa par nākotni. Jā, 
man ir vīzija, kādu vēlētos savu dzīvi. Gribētu strā-
dāt jaunatnes jomā, būt aktīvā un neformālā vidē. 
Varētu kļūt par apmācību treneri, bet nekas kon-
krēts man vēl nav padomā. Tuvākais – gribu doties 
Eiropas Brīvprātīgajā darbā, strādāt tajā ar jaunatni 
āra dzīves aktivitātēs. Gada laikā domas mainīsies, 
pavērsies jaunas iespējas, un tad jau domāju, ka 
nākotnes mērķi kļūs precīzāki. Piedaloties starp-
tautiskajos projektos, esmu ieguvusi daudz draugu 
dažādās Eiropas valstīs. Plānoju uzrunāt kādu no 
Eiropas organizācijām un kopā rakstīt Eiropas Brīv-
prātīgā darba projektu. Gribu iesaistīties projekta 
rakstīšanas procesā, jo tieši es veidoju pasauli 
tādu, kādu to vēlos redzēt. 
Kā tu kā jauniete jūties mūsdienu Latvijā?

Labi. Esmu priecīga, ka caur aktīvo darbošanos 
dažādās jauniešu organizācijās un pasākumos 
esmu iemācījusies nebaidīties. Zinu, ka man vēl 
daudz jāmācās, un esmu tam gatava. 

“ Vēl arvien ir nedaudz bailīgi, bet 
ne vairs tik ļoti. Esmu priecīga, ka 

brīvprātīgie ir tiešām gudri un radoši.

“ Iesaistoties organizācijā un 
piedaloties dažādos pasākumos, ir 

iespēja kļūt par daļu no kaut kā lielāka.
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Ņemot vērā tuvo-
jošos Latvijas valstij 
nozīmīgo gadadienu, 
arī Jaunatnes politi-
kas valsts programmā 
2016. gadam (turp-
māk – Valsts program-
ma) īpašs uzsvars likts 

uz Latvijas valsts simtgades mērķu sasniegšanu, 
kā arī jauniešu piederības sajūtas savai valstij 
stiprināšanu. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
(JSPA) atklātos projektu konkursos būs iespējams 
saņemt atbalstu šādās aktivitātēs:
1. Atbalsts jauniešu centru darbības nodro-

šināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un 
stiprināt jauniešu piederības apziņu
Ikviena pašvaldība var pieteikties projektu kon-

kursā ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu patrio-
tismu un piederības sajūtu Latvijas valstij, veicināt 
jauniešu uzņēmību vairāk iesaistīties pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātēs, tostarp arī Latvijas valsts 
simtgadei veltītās.
`` Vienam projektam maksimāli pieejamie finanšu 

līdzekļi: 3500 EUR.
`` Apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 

aprīlis – septembris.
2. Atbalsts jaunatnes organizāciju darbības un 

līdzdalības sekmēšanai valsts politikas īste-
nošanā un starptautiskajā sadarbībā
Tās organizācijas, kuras ir iekļautas jaunatnes 

organizāciju sarakstā, var pieteikties projektu kon-
kursā atbalstam savai darbībai un līdzdalībai valsts 
jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā 
sadarbībā, kā arī tādu aktivitāšu īstenošanai, kas 

veidos un stiprinās jauniešu patriotismu un piederī-
bas apziņu Latvijas valstij un veicinās Latvijas valsts 
simtgadei veltīto pasākumu īstenošanu.
`` Vienam projektam maksimāli pieejamie finanšu 

līdzekļi: 3164,28 EUR (vietēja mēroga jaunatnes 
organizācijām), 15000 EUR (nacionāla mēroga 
jaunatnes organizācijām).
`` Apstiprinātā projekta īstenošanas periods: aprī-

lis – oktobris.
3.  Atbalsts sociālās atstumtības riskam pa-

kļauto jauniešu iesaistei neformālajā izglītī-
bā, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos 
procesos
Pašvaldību iestādes (jauniešu centri, skolas 

u.tml.) un nevalstiskās organizācijas var pieteik-
ties projektu konkursā ar mērķi iesaistīt sociālās 
atstumtības riskam pakļautos jauniešus dažādās 
aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos 
procesos un tādejādi pilnveidojot šo jauniešu soci-
ālās prasmes. Atšķirībā no iepriekšējo gadu projek-
tiem, kad katru gadu tika atbalstīta viena no soci-
ālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu grupām 
(piemēram, 2014. gadā ieslodzījuma vietās esošie 
jaunieši, 2015. gadā jauniešu mājās un bērnunamos 
dzīvojošie jaunieši), tad 2016. gadā projektos varēs 
iesaistīt ikvienu sociālās atstumtības riskam pakļau-
to jaunieti – gan neredzīgos, gan romu tautības, gan 
jauniešu mājās dzīvojošos, gan jaunās māmiņas, 
gan nabadzības riskam pakļautos jauniešus u.tml, 
tādejādi iesaistot būtiski lielāku dalībnieku skaitu.
`` Vienam projektam maksimāli pieejamie finanšu 

līdzekļi: 2500 EUR.
`` Apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 

maijs – septembris. 

VALSTS TURPINA ATBALSTĪT 
JAUNATNES CENTRU UN JAUNATNES 
ORGANIZĀCIJU DARBĪBU
VITA VODINSKA
JSPA Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2016. gadā pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām 
būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai īstenotu dažādus jauniešu interesēm atbilstošus 
projektus. 
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Jauniešu apmaiņā piedalījās 24 jaunieši no 
Itālijas, Spānijas, Portugāles, Krievijas un Latvijas. 
Gandrīz visiem dalībniekiem tā bija pirmā pieredze 
starptautiskā projektā.

Šis projekts bija veltīts sociālās iekļaušanas un 
jauniešu pašapziņas celšanas veicināšanai, izman-
tojot pozitīvus pieredzes stāstus, ko katrs dalībnieks 
bija iemūžinājis savās sagatavotajās fotogrāfijās, 
kas pirms projekta kā mājas darbs tika uzņemtas 
katra dalībnieka mītnes valstī. Fotogrāfijas atspo-
guļoja tēmas, ko katrs dalībnieks bija izvēlējies kā 
sev aktuālas un par kurām vēlējās pastāstīt citiem. 

Jau no pirmajiem mirkļiem, kad mēs, Latvijas 
dalībnieki ieradāmies Itālijā, visiem bija sajūta, ka 
šis piedzīvojums būs īpašs. Kopš pirmajiem brīžiem 
savstarpējā cilvēciskā attieksme ļāva visiem jaunie-
šiem ļoti ātri sadraudzēties, un bija sajūta, ka visi 
viens otru pazīst jau ļoti ilgi. Pat neskatoties uz to, 
ka pārstāvējām ļoti dažādas un atšķirīgas kultūras 
un sociālās realitātes, ar kurām katrs saskaras ik-
dienā. Lai gan daudzi projekta dalībnieki nerunāja 
angliski, valodas barjera netraucēja savstarpēji 
sazināties.

Vienu dienu projekta dalībnieki pavadīja Ne-
apolē, kur visi sadalījās mazākās grupās, veicot 
orientēšanās uzdevumu, tādā veidā iepazīstot 

pilsētu un attīstot pašorganizācijas prasmes un 
prasmes strādāt grupā. Šis uzdevums vēl vairāk 
saliedēja jauniešus, un viņi devās jautrā kompānijā 
apskatīt pilsētu un uzņemt daudz fotogrāfiju, un gūt 
emocijas, kas vēl ilgi paliks atmiņā. 

Vakarus jaunieši pavadīja dziedot un dejojot kat-
ras projektā pārstāvētās valsts nacionālās dejas. 
Pēc Itālijā pavadītām dienām, kas pagāja necerēti 
ātri, visi jaunieši jutās ļoti laimīgi, par iespēju pieda-
līties šādā starptautiskā jauniešu apmaiņā un iegūt 
tik daudzveidīgu ieskatu citu valstu kultūrās un ik-
dienas ieradumos, uzlabot savas svešvalodu zinā-
šanas un saskarsmes prasmes. 

S.E.L.F.I.E. ITĀLIJĀ
SINTIJA BERNAVA
Nevalstiskā organizācija – biedrība “Donum Animus”
Seši jaunieši no Latvijas piedalījās starptautiskā jauniešu apmaiņā “S.E.L.F.I.E.” (Self Life 
for Improve Environment), kas no 2016. gada 12. līdz 19. janvārim norisinājās Mondragone, 
Itālijā. 

Fakti
`` Jauniešu apmaiņas projekti ir ES program-

mas “Erasmus+ : Jaunatne darbībā” pirmās 
pamatdarbības projekti, kuru mērķis – jau-
niešiem veidot starptautisku pieredzi. 
`` Lai īstenotu Jauniešu apmaiņas projektu, jā-

uzraksta projekta pieteikums. 
`` 2016. gadā projektu iesniegšanas termiņi: 

2. februāris, 26. aprīlis, 4. oktobris. 
`` Projekti iesniedzami tiešsaistē. Plašāka in-

formācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
jauniesu-apmainas-projekti
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likas, Ēģiptes, Kambodžas, Mozambikas, Papua 
Jaungvinejas un arī Japānas. Atkritumu apsaim-
niekošanas problēmas Ēģiptē, nepietiekams uzturs 
Āfrikas bērniem, atalgojuma neesamība Papua 
Jaungvinejas skolotājiem, praktisku dzīves prasmju 
trūkums Latvijas skolēniem – tās ir tikai dažas no 
problēmām, kuru risināšanai centāmies radīt īste-
nojamus rīcības plānus, apvienojot dažādās konfe-

rences dalībnieku pieredzes un 
pasaules skatījumus.

Lai iepazītu Japānu tās 
daudzveidībā un ne tikai pie 
pārrunu galda, apmeklējām vai-
rākus Japānas reģionus – gan 
galvaspilsētu Tokiju, gan tropis-
ko Okinavu un ar “udon” nūde-
lēm slaveno Kagavas prefektūru.

Japāņu augstās mācīšanās spējas, prāta, ķer-
meņa un gara līdzsvaru iepazinām, apmeklējot 
dažāda vecuma bērnu skolas un jauniešu centrus. 
Gadsimtiem senas tradīcijas iepazinām autentiskā 

Iespēja kļūt par japāņu ģimenes locekli
“Tas joprojām šķiet kā sapnis,” atzīst jaunie-

ši, kuri agrā pirmdienas rītā lidostā kopā ar savu 
grupas līderi bija ceļā, lai īstenotu sapni un arī at-
bildīgu misiju – pārstāvētu Latviju starptautiskajā 
jauniešu apmaiņas programmā “INDEX 2015”, kas 
no 21. septembra līdz 8. oktobrim Japānā pulcēja 
jauniešus no visas pasaules.

Latvijas delegācijas sastā-
vā piedalījās Jānis Jostmanis, 
Jurita Krūma, Daniels Liekniņš, 
Nauris Mālītis, Marta Rikša, 
Ieva Skrīvere, Dace Šikova, Arta 
Voicehovska, Mārtiņš Zariņš un 
grupas vadītāja – LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas pārstāve 
Sanda Brūna.

Vizītes centrālais notikums bija jauniešu konfe-
rence, kuras debatēs un darbnīcās par vides, izglī-
tības un kultūras jautājumiem Latvijas delegācija 
darbojās līdzās jauniešiem no Dominikānas Repub-LA
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tējas ceremonijā un sojas darbnīcā, savukārt japā-
ņu izdomu un tieksmi pēc inovācijām novērtējām, 
tiekoties ar to uzņēmējiem akrila stikla rūpnīcā, 
funkcionālā kartona ražotnē un jaunās paaudzes 
lauksaimnieku bioloģiskajā saimniecībā.

Sajūtām bagātākā ceļojuma daļa bija iespēja 

uz divām naktīm un vienu dienu kļūt par kādas, 
lielākas vai mazākas, japāņu ģimenes locekli, kas 
katram no delegācijas pārstāvjiem ļāva iegūt otrus 
vecākus, māsas un brāļus vairāk kā 7 tūkstošu 

kilometru attālumā no Latvijas šķietami atšķirīgā, 
tomēr arī tik līdzīgā kultūrā – Japānā.

Latvijas prezidents, sēņošana, 
jauniešu neviltotais entuziasms

Šīs programmas laikā arī Latvijā ciemojās 
jauniešu grupa no Japānas. Jautājām, kādi ir viņu 
spilgtākie iespaidi un atmiņas par mūsu valsti.

Madoka Hibino: “Šī bija septītā reize, kad ceļo-
ju uz Eiropu, bet nav šaubu, ka tieši šīs 18 dienas, 
kuras pavadīju Latvijā, man atstājušas vislielāko 
iespaidu, kas paliks atmiņā uz visu dzīvi. Ļoti novēr-
tēju Latvijas programmas dalībniekus un organiza-
torus, kas mums sagatavoja tik brīnišķīgu Latvijas 
iepazīšanas programmu. 

Visvairāk atmiņā iespiedušies Latvijas lauku 
reģionu apmeklējumi un sarunas ar vietējiem jau-
niešiem. Šādi varējām iepazīt Latvijas jauniešu 

JURITA KRŪMA
Turpinot sadarbību starp Latvijas un Japānas jaunatnes jomas līderiem, arī 2015. gadā 
Latvijas jaunieši piedalījās starptautiskajā jauniešu apmaiņas programmā “INDEX 
2015”. Kādi ir spilgtākie iespaidi Latvijas un Japānas jauniešiem no šī projekta? 

JAUNIEŠI NO LATVIJAS JAPĀNĀ 
IZSTRĀDĀ RĪCĪBAS PLĀNUS MŪSDIENU 
SABIEDRĪBAS PROBLĒMU RISINĀŠANAI

“ Sajūtām bagātākā ceļojuma daļa 
bija iespēja uz divām naktīm un vienu 

dienu kļūt par kādas, lielākas vai 
mazākas, japāņu ģimenes locekli.

“ Japāņu augstās mācīšanās 
spējas, prāta, ķermeņa un gara 
līdzsvaru iepazinām, apmeklējot 

dažāda vecuma bērnu skolas 
un jauniešu centrus.
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prezidentu Raimondu Vējoni. Man bija tas gods 
uzdot viņam arī dažus jautājumus. Es viņam 
jautāju, kas, viņaprāt, Latvijai ir vissvarīgākais. 
Prezidents man atbildēja: “Atbalstīt jauniešus. 
Mums jāatbalsta jauniešu tra-
kās idejas. Pieaugušie dažreiz 
nevar saprast jauniešus un viņu 
idejas, tomēr mēs saprotam, ka 
tieši jauniešu trakās idejas pa-
sauli padarīs labāku.” Mani ļoti 
iedvesmoja Latvijas prezidenta 
teiktais.”

Hitomi Aso: “Visvairāk atmiņā iespiedies laiks, 
ko pavadīju Latvijas viesģimenē. Dzīvoju ģimenē, 
kurā ir tētis, mamma, 10-gadīga meita un 7 mēne-

šus vecs puika. Mani pārsteidza, ka ģimenē visi 
rūpējas par mazāko dēliņu. Japānā rūpes par ma-
zuļiem gulstas tikai uz mammu pleciem. Tādēļ sie-
vietēm, kurām ir bērni, nav viegli atrast darbu. Lat-

vijā par šo atšķirību biju ļoti 
pārsteigta. Mani pozitīvi izbrīnīja 
fakts, ka arī latviešu vīrieši baro 
mazuļus ar pudelītēm, ka gandrīz 
visām sievietēm, kurām ir mazi 
bērni, ir arī darbs. Esmu ļoti pa-
teicīga savai viesģimenei par tik 
sirsnīgo uzņemšanu. Mēs kopā 

devāmies uz tirgu (tas bija vesels piedzīvojums!), 
braucām sēņot un man bija iespēja piedalīties arī 
ģimenes radinieku mājas ballītē.” 

pro blēmas un salīdzināt tās ar savējām. Biju pār-
steigta, cik aktīvi Latvijas jaunieši iesaistās reģionu 
attīstībā. Līdz šim neko tādu nebiju pieredzējusi, jo 
esmu dzimusi un visu mūžu augusi Tokijā, kas ir ļoti, 
ļoti liela pilsēta ar neskaitāmām jauniešu izpausmes 
iespējām. Tas azarts, ar 
kādu latviešu jaunieši mek-
lē risinājumus savām prob-
lēmām, mums  – japāņiem 
būtu jāmācās.”

Rei Okajima: “Kad 
braucu uz Latviju, biju 
mazliet satraucies par savām angļu valodas 
zināšanām. Taču ierodoties šeit un sākot maz-
pamazām komunicēt ar latviešu jauniešiem, 

uzzināju daudz interesanta par Latvijas kultūru, 
vēsturi, ekonomiku, politiku un citām jomām. 
Biju patiesi izbrīnīts, redzot, ar cik lielu pozitīvis-
mu un degsmi latviešu jaunieši radījuši drosmī-
gus un lielus nākotnes sapņus. Bija interesanti 

uzzināt, kādas ir Latvijas 
nākotnes idejas. Atgrie-
žoties Japānā, sapratu  – 
nav svarīgi, cik daudz 
katrai valstij ir naudas, cik 
liela teritorija un cik cilvē-
ku runā dzimtajā valodā. 

Vissvarīgākais ir jauniešu ambīcijas, kas ļauj 
domāt pozitīvi un izsapņotās idejas arī īstenot. 
Neaizmirstama bija arī mūsu tikšanās ar Latvijas 

“  Atgriežoties Japānā, sapratu – 
nav svarīgi, cik daudz katrai valstij 
ir naudas, cik liela teritorija un cik 

cilvēku runā dzimtajā valodā.

“ Japānā rūpes par 
mazuļiem gulstas tikai uz 
mammu pleciem. Tādēļ 

sievietēm, kurām ir bērni, 
nav viegli atrast darbu.
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KINTIJA BULAVA, 
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Šogad aizsākam jaunu rakstu sēriju – sarunas ar dažādām jauniešu organizācijām. Kāds 
noskaņojums valda jauniešu vidē? Kā tas ir – mūsdienās noorganizēt pasākumu jaunie-
šiem? Rūpēties, lai jauniešu intereses tiktu aizstāvētas arī valstiskā līmenī? Kā aizrit ikdiena 
jauniešu vidē? Šoreiz uz sarunu esam aicinājuši biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes 
priekšsēdētāju Randu Medni un “Latvijas Mazpulku” atbildīgo sekretāri Ilzi Jukņēviču. 

Ar kādām pārdomām un kādā noskaņojumā 
“Latvijas Mazpulkiem” sācies šis pavasaris?

Randa: Lielākais notikums, kuram gada sākumā 
ļoti gatavojāmies, bija mūsu konference “Laiks. Lau-
ki. Labklājība.” Parasti ne tikai mūsu biedrībai, bet arī 
citām Latvijas jauniešu organizācijām ziemas mēneši 
nav notikumiem piesātināti, jo tad ir ļoti ierobežotas 
finansiālās iespējas. Janvāris un februāris ir klusākie 
mēneši. Šogad šī konference tos atdzīvināja. 
Šogad “Latvijas Mazpulki” pēc atjaunošanās 
svin 25 gadu jubileju. Kas jūsu skatījumā 
ir būtiskākās lietas, kuras šo gadu laikā ir 
mainījušās jaunatnes politikā?

Randa: Labā lieta ir tā, ka jauniešiem pašlaik ir 
daudz vairāk iespēju iesaistīties, nekā tas bija kād-
reiz, ja es salīdzinu, piemēram, ar savu pieredzi. 

Jautājums, cik jaunieši paši ir griboši iesaistīties, 
cik atbalstoši viņu iecerēs ir vecāki un vai skolotāji 
jauniešus pamudina iesaistīties. Bēdu stāsts ir tas, 
ka pa šiem gadiem mazumā gājušas jaunatnes or-
ganizācijas. Tās Latvijā ir ļoti vājas. Tik lielām or-
ganizācijām kā mēs – “Latvijas Mazpulki” – tādām 
vajadzētu būt vēl vismaz 20. Taču pašlaik raksturī-
gi, ka Latvijā ir daudzas mazās organizācijas, kuras 
te parādās, te atkal pazūd. Šīs organizācijas maz 
iesaistās jaunatnes politikas veidošanas procesos. 
Priecē fakts, ka mūsdienās jauniešiem ir ļoti daudz 
iespēju ceļot, piedalīties starptautiskos projektos. 
Tas, ko, mūsupāt, vēl vajadzētu attīstīt – nacionālos 
tīklus. “Latvijas Mazpulki” jauniešiem piedāvā na-
cionāla līmeņa aktivitātes, bet tādu pasākumu, kas 
notiek visas Latvijas mērogā, ir ļoti maz.  ES
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Kas ir kavējošie faktori?
Randa: Tā ir jaunatni atbalstošas izpratnes vei-

došana valsts politikas līmenī. Ja vēlamies, lai jau-
nieši vadītu lielas organizācijas, mums jādod iespē ja 
tām iegūt tādu finansiālu bāzi, ar kuru var rēķinā-
ties. Piemēram, lai varētu atļauties noīrēt biroju 
organizācijas aktivitātēm, lai būtu iespēja algot pro-
fesionālu projektu vadītāju. Pašlaik tādas iespējas 
Latvijā nav. Jā, ir sponsorēšanas kustība, kad zie-
dotāji ziedo konkrētam organizācijas mērķim, tomēr 
tā ne visai labi strādā. Arī ziedotāju vēlme ziedot 
jauniešiem jāstiprina. Gribētu, lai valsts nodrošina 
minimālu finansējumu organizācijām, kā tas notiek, 
piemēram, mūsu kaimiņvalstīs. Šobrīd lielākoties 
Latvijā jauniešu organizācijas pārtiek no projekta uz 
projektu. Ja finansiāli, ar telpu atbalstu var iesaistī-
ties pašvaldība, tas ir brīnišķīgi. Bet valsts līmeņa 
organizācijām pašvaldības nesniedz atbalstu. Tām 
vajadzīgs valsts atbalsts.
Kā “Latvijas Mazpulkiem” izdevies sasniegt 
25 gadu vecumu?

Randa (domā): Tās ir mūsu divas Ilzes. Tie ir 
cilvēki – entuziasti – arī Latvijas reģionos, kas zie-
dojuši savas dzīves “Latvijas Mazpulku” labā. Viņi 
līdzās saviem darbiem ir atraduši laiku arī mazpulku 
aktivitātēm. Tās ir neskaitāmās sarunas ar mūsu 
ziedotājiem. Tās ir neskaitāmas negulētas naktis. 
Tā ir dzīve bez brīvdienām. 

Ilze: Ilze Kļava (“Latvijas Mazpulku” padomes 
priekšsēdētājas vietniece – aut.piez.) organizācijā 
darbojas jau 24 gadus, es – 22. Pateicoties maz-
pulku vadītāju entuziasmam, mazpulku jauniešu 
brīvprātīgā darba iedvesmai un mazpulcēnu aktivi-
tātei, “Latvijas Mazpulkiem” izdodas visas iesāktās 
tradīcijas turpināt un organizācijai augt.

Randa: Mūsu veiksmes stāsta atslēga noteikti ir 
arī tas, ka Latvijas krīzes gados “Latvijas Mazpul-

kiem” nenomainījās vadība. Tā izvilka un turpināja 
cīnīties. Un, ja jau krīzei esam tikuši pāri, tad arī 
tagad iesākto turpinām.

Ilze: Mums ir ļoti paveicies arī ar kaimiņiem, ar 
kuriem kopā jārūpējas par biroja ēkas apkuri zie-
mā. Mēs varam maksāt savu daļu maksājumu ta-
jos mēnešos, kad mums ir pieejams  finansējums, 
jo ir mēneši, īpaši gada sākumā, kad nav neviena 
aktīva projekta. Diemžēl Jaunatnes politikas valsts 
programma paredz projekta īstenošanu apmēram 
no aprīļa līdz oktobrim.

Randa: Tādā ziņā organizācijām ļoti pateicīga ir 
programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, jo tās 
projekta aktivitātes var saplānot visu gadu. Pro-
grammas noteikumi neuzliek par pienākumu īstenot 
projektu tikai gada pavasara un vasaras mēnešos. 
Kopā ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” organizā-
cijas var saplānot savas finansiālās iespējas visa 
gada garumā.
Vai Latvijas krīzes gados jaunieši arī kļuva 
mazāk aktīvi?

Randa: Ja pazuda jauniešu pulcēšanās punkts, 
tad arī jaunieši pazuda.

Ilze: Bija daudz pensijas vecuma mazpulku vadī-
tāju, kuri krīzes gados bija spiesti aiziet no skolas, jo 
citādi nevarēja saņemt pensijas, laukos tika slēgtas 
mazās skolas, kurās darbojās mazpulki. Vienu brīdi 
“Latvijas Mazpulku” skaits bija samazinājies par 40. 
Bet šobrīd situācija ir nostabilizējusies.
Kas ir “Latvijas Mazpulku” misija, kas jūs 
visus vieno?

Randa: Mums ir skaidras darbības vērtības. Tās 
ir – labi padarīts darbs, izpratne par demokrātiju, 

MAZPULKI MĀCA JAUNIEŠIEM MĪLĒT 
LATVIJU UN LATVIJAS DABU

“ Tik lielām organizācijām kā 
mēs – “Latvijas Mazpulki” – tādām 

vajadzētu būt vēl vismaz 20.



[ 17 ][ 16 ]

Žurnāls JAUNATNE # 48 jaunatne. gov. lv

Kādi ir jūsu novērojumi – jaunieši atgriežas 
dzīvot laukos?

Randa: Jebkuram jaunam cilvēkam uz brīdi ir 
jāaizbrauc, jāizzina pasaule ārpus sava ciemata. 
Konkrētu datu par to, cik jauniešu pēc izglītības ie-
gūšanas atgriežas laukos, mums nav. Vērojot maz-
pulku jauniešus, redzam, ka liela daļa no viņiem 
izvēlas dzīvot laukos. Ja var savā profesijā strādāt 
arī Latvijas reģionos un ietekmēt vidi, kurā dzīvo, 
kādēļ gan neatgriezties? Latvija ir ļoti pateicīga, jo 
no jebkuras vietas Latvijā  brauciens ar mašīnu līdz 
Rīgai aizņem pusotras līdz maksimums divas ar 
pusi stundas. 
Kā kļūt par daļu no “Latvijas Mazpulkiem”? 

Randa: Ja jaunietis vēlas kļūt par mazpulcēnu, 
viņam savā novadā ir jāuzrunā mazpulku vadītājs, 
jāizsaka vēlme iesaistīties, jāuzraksta iesniegums 

un reizi gadā jāsamaksā biedra nauda – 1 eiro. Ja 
novadā nav sava mazpulka, tad to ir ļoti vienkārši 
izveidot. Ir jāatrod uzņēmīgs cilvēks, kurš vēlētos 
vadīt mazpulku, tad jāsasauc sapulce un pēc tās 
jāuzraksta protokols, norādot, cik biedru ir organi-
zācijā (minimālais skaits – 5 jaunieši), kāda ir 
biedrības adrese un kontaktinformācija. Tas ir pil-
nīgi pietiekami, lai savā novadā aizsāktu mazpulku 
kustību. Visi “Latvijas Mazpulki” var piedalīties 
organizācijas pasākumos, projektu konkursos un 
rīkot savus pasākumus un konkursus vietējiem 
jauniešiem. Vasarā rīkojam arī jauno vadītāju sko-
las, kurās apmācam jaunos mazpulku vadītājus. 
Parasti plašāku informāciju par šīm apmācībām 
izziņojam maijā, tādēļ aicinu visus interesentus 
plašāku informāciju meklēt mūsu tīmekļa vietnē 
www.mazpulki.lv.  

ES
I K

U
ST

ĪB
Ā

ES
I K

U
ST

ĪB
Ā

valstiskums, latviska pašapziņa un sakopti Latvijas 
lauki. Lai ko mēs darītu, ikvienā “Latvijas Mazpulku” 
aktivitātē ir ievītas kādas no šīm vērtībām. Tieko-
ties ar “Latvijas Mazpulku” vadītājiem, redzam, ka 
arī viņiem ir svarīgas mūsu vērtības – lai jauniešiem 
veidotos saikne ar dabu, rastos izpratne par veselīgu 
dzīvesveidu, latviskumu un vairotos vēlme dzīvot un 
strādāt Latvijā, jo īpaši, Latvijas reģionos.

Ilze: Konferencē “Laiks. Lauki. Labklājība” aici-
nājām jauniešus uzrakstīt, kādu viņi redz savu dzīvi 
pēc 10 gadiem. Bija tik priecīgi lasīt, ka daudzi jau-
nieši vēlētos vadīt mazpulkus vai palīdzēt tiem. 

Randa: Mēs vēlamies, lai jaunieši, kas iesaistās 
mazpulkos, iemīl vietu, kurā viņi dzīvo. Lai viņi redz 
un novērtē to, kas ir, nevis to, kā nav. Jaunieši paši 
ir gatavi uzlabot vietu, kurā vēlas dzīvot.

Ilze: Šovasar gribam sapulcināt visus bijušos 
mazpulcēnos kopā.

Randa: Jā, mums ir ideja veidot Mazpulku 
"Alumni" klubu. Sapulcināt visus, kas kādreiz dar-
bojušies mazpulkos, un runāt, kā pašlaik viņi var 
mūs atbalstīt. 
Konferencē “Laiks. Lauki. Labklājība” pre-
zentējāt savu projektu rezultātus. Izstāstiet, 
kas ir galvenie secinājumi pēc projekta 
“Augsim savam novadam”, kuru īstenojāt ar 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
atbalstu?

Randa: Projekta ietvaros notika astoņas tikša-
nās dažādās novadu domēs. Jaunieši ar domes 
pārstāvjiem tikās Daugavpilī, Krāslavā, Talsos, 
Priekulē, Smiltenē, Dobelē un Tukumā. Lai satiktos 

ar domes pārstāvjiem, mazpulcēni trenējās pre-
zentēt, apzinājās, kas jau ir izdarīts, domāja, ko vēl 
gribētu novadā uzlabot. Kopīgās sarunās ar domes 
pārstāvjiem meklējām atbildes uz diviem svarīgiem 
jautājumiem – kā “Latvijas Mazpulki” var palīdzēt 
novadam attīstīties un kā dome var palīdzēt maz-
pulkiem? Vēlamies, lai sadarbība ir abpusēja. Visas 
sarunas bija fantastiskas un ļoti iedvesmojošas. 
Domes pārstāvji secināja, ka mūsu jaunieši ir ļoti 
inteliģenti un darboties griboši. Kopā dzima daudz 
vērtīgu ideju. 

Piemēram, Krāslavā mazpulcēni audzēs stādi-
ņus, kurus pēc tam izmantos novada apzaļumo-
šanai. Citos novados dzima idejas, kā jauniešus 
iesaistīt vai atbalstīt uzņēmējdarbībā. Bija novadi, 
kuros jaunieši vēlējās metro un tramvajus, bet bija 
arī tādi, kur jauniešu idejas bija pat ļoti loģiskas – 
lai pašvaldība ierīko apgaismojumu uz ielas, kurā 
jaunietis dzīvo, lai nodrošina sabiedrisko transportu 
un jaunietis var nokļūt līdz mūzikas skolai. Prieks, 
ka pēc šīm tikšanās reizēm novadu domēs arī jau-
niešu apziņa par savām spējām ir palielinājusies. 
Viņi sajuta, ka dzīvo novados, kur var un drīkst kaut 
ko mainīt. 

Fakti:
`` Pavisam kopā ir 140 mazpulku organizācijas; 

Rīgas plānošanas reģionā – 19, Kurzemē – 22, 
Vidzemē – 37, Latgalē – 36, Zemgalē – 26. 
`` “Latvijas Mazpulkā” darbojas 2025 

mazpulcēni.
`` Mazpulku kustības pirmsākumi meklējami ASV 

19. gadsimta nogalē.
`` Mazpulki darbojas vairāk kā 70 valstīs. 
`` Latvijā mazpulki tika nodibināti 1929. gadā. 

Atjaunoti – 1991. gadā.
`` Mazpulku galvenā pamatideja: dalībniekiem 

iemācīt saprast, ka, strādājot lauksaimniecībā 
un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus 
un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot sa-
vus sasniegumus un materiālos ieguvumus, 
cilvēks aug, attīstās un izveidojas stiprs miesā 
un garā. Devīze “Mācīties darot!”.

Galvenie “Latvijas Mazpulku” 2016. gada 
pasākumi:
Aprīlī – gada nominācijas “Augsim Latvijai!” 

aizstāvēšanas.
3. maijs – sporta spēles “Zaļais starts”. 
20. maijs – Vislatvijas mazpulku salidojums “Saim-

niekosim videi draudzīgi!”. 
18. jūnijs – Mazpulku “Alumni” kluba salidojums. 
Jūlijs – liliju audzētāju seminārs; kartupeļu pētnieku 

seminārs.
18.–22. jūlijs – nometne “Visu daru es ar prieku!”.
Septembris – vietējie mazpulku forumi.
Oktobris – Kurzemes – Zemgales, Zemgales – Lat-

gales, Latgales un Vidzemes mazpulku forumi.
11.–13. novembris – Mazpulku līderu seminārs “Iz-

auguši Latvijai!”. 
3.–4. decembris – Jauns līderis laukos.
Plašāka informācija par pasākumiem –  

www.mazpulki.lv. 

“Jebkuram jaunam cilvēkam uz brīdi 
ir jāaizbrauc, jāizzina pasaule ārpus 
sava ciemata. Konkrētu datu par to, 
cik jauniešu pēc izglītības iegūšanas 

atgriežas laukos, mums nav.
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Kādas aktivitātes EBD jomā plānotas par 
godu 20. dzimšanas dienai?

Dita: Pagaidām ir skaidri zināms, ka dzimšanas 
dienas ietvaros visu trīs Baltijas valstu aģentūru 
pārstāvji satiksies, lai izvērtētu 20 gados notikušo, 
dalītos savā pieredzē, kā arī radītu jaunas idejas 
nākotnes attīstībai. Jau šobrīd ir zināms, ka 2017. 
gadā tiks krietni palielināts pieejamais budžets EBD 
projektu īstenošanai un mēs jau sākam plānot, ko 
darīsim, lai EBD projektu īstenotāju skaits Latvijā 
palielinātos. Notiks arī citas aktivitātes, par kurām 
aicinu visus interesentus lasīt tīmekļa vietnē http://
europa.eu/youth/evs20.
Kādi ir redzamākie ieguvumi organizācijām, 
kuras īsteno EBD projektus?

Maija: Īpaši gribas izcelt to, ka, īstenojot Eiro-
pas Brīvprātīgo darbu, arī vietējais brīvprātīgais 
darbs sāk attīstīties un tajā iesaistās arvien vairāk 
vietējo jauniešu. Ir pašvaldības, kuras izveidojušas 
savu brīvprātīgo kustības sistēmu. Tāpat sabiedrī-
bā arvien vairāk zūd stereotipi. Arī mazajos Latvi-
jas novados draudzīgi pieņem jauniešus no citām 
kultūrām. Zinām arī vairākus stāstus, kad jaunietis 
no citas valsts atbraucis veikt EBD Latvijā, bet pēc 

brīvprātīgās aktivitātes pieņēmis lēmumu pārcelties 
uz dzīvi Latvijā. 

Dita: Ir jau arī vispārējie ieguvumi, par kuriem 
daudzi droši vien būs dzirdējuši – īstenojot EBD pro-
jektus, paplašinās redzesloks, tiek iepazītas jaunas 
kultūras, katrs projektā iesaistītais iemācās kaut ko 
jaunu. 

Maija: Katrs jaunietis, kurš atbrauc uz Latviju 
veikt EBD, atbrauc ar savu dzīves pieredzi un savām 
zināšanām. Viņš organizācijai palīdz gan praktiska-
jos darbos, gan arī dažādo ikdienas aktivitātes ar 
savām idejām vai savas valsts kultūru. Nesen vie-
sojos organizācijā, kura ikdienā strādā ar cilvēkiem, 
kuriem ir invaliditāte. Pie viņiem 2006. gadā bija 
atbraucis kāds Eiropas brīvprātīgais, kurš kā vienu 
no darbības metodēm ar šiem jauniešiem ieteica 
muzikālo teātri. Šī ideja organizācijas darbiniekiem 
ļoti patika, bet vēl vairāk tā patika pašiem bērniem 
un jauniešiem. Tā tiek izmantota vēl joprojām. 
Kas ir grūtākais, kas organizācijām un arī 
brīvprātīgajiem jāpārvar, lai EBD projekts 
izdotos veiksmīgi?

Maija: Brīžiem šķiet, ka organizācijas, kuras 
vēlas īstenot EBD projektus, projekta mērķī ir kon-
centrējušās uz sevi un savām (organizācijas) vaja-
dzībām, nevis vietējās kopienas vajadzībām.  

Dita: Dažkārt, kad brīvprātīgais tikko ir ieradies 
Latvijā, viņš arī ir nobijies, satraukts un ar enerģiju 
tā nespridzina notikumus, kā varbūt organizācijas 
ir iedomājušās. Ir organizācijas, kuras gaida, ka 
brīvprātīgais izmainīs visu viņu ierasto ikdienu. Bet 
tā ne vienmēr notiek vai arī nenotiek uzreiz. Jāļauj 
atbraucējam iejusties, un organizācijai viņš arī 
jāatbalsta. 

Maija: Ja runājam par praktiskām grūtībām, 
redzam, ka organizācijām ir grūti atrast oficiālu 
dzīvesvietu, kurā projekta laikā brīvprātīgais mitinā-
sies. Vai nu cilvēki nav gatavi izīrēt savas dzīvesvie-
tas, slēdzot oficiālus īres līgumus un daļu no īres 
maksas maksājot nodokļos, vai arī viņi, uzzinot, ka 
dzīvesvietas izīrēšana norisinās Eiropas projekta ie-
tvaros, nosaka neadekvāti augstu īres maksu. Otra 
lieta, ko esam ievērojuši – organizācijām ir grūtības 
atrast ģimenes ārstus, kas papildus savai noslogo-
tībai būtu gatavi uzņemties ārstēt jaunieti no citas 
valsts un varētu sazināties ar viņu angļu valodā. 

EBD projekti ir daļa no “Erasmus+” program-
mas. Tie atbalsta jauniešus vecumā no 17 līdz 30 
gadiem, aicinot viņus strādāt brīvprātīgi ne tikai 
visā Eiropā, bet arī ārpus tās. Latvijā programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, tostarp 
EBD projektus, administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA). Kā Latvijā mainījusies 
vide EBD projektu īstenošanā? Jautājam JSPA ES 
programmu daļas projektu koordinatorēm Maijai 
Kolbergai un Ditai Kuģeniecei. 
Kāds noskaņojums projektu īstenotāju vidū 
valda EBD divdesmitgadē?

Dita: Pēdējā laikā ir pieaudzis EBD akreditēto or-
ganizāciju skaits. Latvijā šobrīd to ir 130. Informa-
tīvajos semināros, kurus organizējam, cilvēki uzdod 
arvien konkrētākus jautājumus par projektu būtību, 
no kā var secināt, ka EBD projekti Latvijā kļūst ar-
vien zināmāki un pieprasītāki.

Maija: Ļoti pozitīvi vērtējam, ka interese par EBD 
projektiem pieaugusi arī mazajos Latvijas pagastos, 
ciemos un novados. Cilvēki labprāt pie sevis uzņem 
brīvprātīgos. Redzam, ka Latvijas sabiedrība ir kļu-
vusi atvērtāka pret citām kultūrām - sākuši zust 
iedomātie stereotipi par cilvēkiem no citām valstīm.

Vai cilvēki no mazajām pašvaldībām 
nebaidās no angļu valodas, jo brīvprātīgie jau 
lielākoties runā tieši šajā valodā?

Maija: Ir dažas pašvaldības, kuras nedaudz 
baidās, bet “Erasmus+” programmas vadlīnijās 
nav teikts, ka brīvprātīgo var uzņemt tikai no an-
gliski runājošas valsts. Organizācijas pie sevis var 
uzaicināt arī jauniešus, kuri runā, piemēram, krie-
vu vai vācu valodās. Bet ir arī tādas pašvaldības, 
kurās organizāciju pārstāvji brīvprātīgos saskata 
kā izaicinājumu, apzinās, ka arī viņiem pašiem 
tā ir svešvalodu prasmju izaugsme. Un ne tikai 
svešvalodu. 

Dita: Lielākoties ir tā, ka satraukums par iespē-
jamām valodas barjerām zūd, kad organizāciju 
pārstāvji reāli dzīvē iepazīstas ar brīvprātīgo. Viņi 
atklāj, ka arī tam nav spīdošas valodas zināšanas, 
ka viņš vai viņa ir vienkāršs un interesants. Gluži 
tāds pats kā vietējie jaunieši, tikai atbraucis uz Lat-
viju no citas valsts.  
Kādas ir populārākās jomas, kurās tiek 
īstenoti brīvprātīgo projekti?

Maija: Līderis šajā jomā ir nevalstiskais sektors, 
kurš organizē aktivitātes bērniem un jauniešiem. 
Ļoti bieži EBD brīvprātīgos aicina uz jauniešu cen-
triem, pirmsskolas izglītības iestādēm, kuros bērni 
tiek mācīti pēc Valdorfa pedagoģijas, sociālajiem 
centriem un pansionātiem. Bet parādās arī jaunas 
jomas, kurās tiek īstenoti EBD projekti, piemēram, 
skolās, bibliotēkās, kristīgās organizācijās.

Dita: Nesen EBD projektiem akreditējām Latvi-
jas Jumiķu apvienību. Viņi plāno aicināt pie sevis 
brīvprātīgos, lai piedāvātu viņiem gūt ieskatu diez-
gan specifiskā profesijā, kas ir ļoti jauki. 

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 
ŠOGAD SVIN 20 GADU JUBILEJU
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Tas notika tālajā 1996. gadā, kad Eiropas Komisija izveidoja izmēģinājuma program-
mu – Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektus, kuru mērķis bija sniegt atbalstu jau-
niešiem profesionālā dzīves ceļa uzsākšanā. Līdz šī gada sākumam EBD projekti ir 
palīdzējuši vairāk kā 100  000 jauniešiem, kuri, savukārt, ar savu brīvprātīgo darbu 
risinājuši vides problēmas, atbalstījuši bērnus, vecāka gada gājuma cilvēkus un bēgļus, 
kā arī darbojušies neskaitāmos kultūras pasākumos un citās vērtīgās iniciatīvās. 
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Organizācijai, plānojot EBD projektu, būtu 
jau iepriekš jāsarunā ģimenes ārsts, kurš 
vajadzības gadījumā uzņemsies rūpes par 
Eiropas brīvprātīgā veselību?

Dita: Tas nav obligāti. Organizācijas, kurām jau ir 
EBD projektu īstenošanas pieredze, jau laikus izpē-
ta situāciju ar ģimenes ārstiem, lai tad, ja ir radusies 
problēma, uzreiz to varētu atrisināt. Citas organizā-
cijas meklē palīdzību tad, kad rodas problēma, kaut 
vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.  
Kādas ir biežākās kļūdas, kuras projektu 
īstenošanas laikā tiek pieļautas?

Dita: Dažreiz brīvprātīgie pirms ierašanās Lat-
vijā nav pietiekami sagatavoti. Viņiem nav skaidri 
izstāstīta projekta būtība, faktiskie dzīvesvietas 
apstākļi un citas nianses. 

Maija: Sagatavot brīvprātīgo darbam Latvijā – tā 
ir nosūtītājorganizācijas atbildība, bet arī organizā-
cijas Latvijā, pirms ierodas brīvprātīgais, var kaut ko 
darīt lietas labā. Piemēram, veikt sarunas skype, ja 
nepieciešams, – arī vairākas. 
Kā ir ar dokumentu aizpildīšanu un 
finansējuma pielietojumu? 

Dita: Organizācijas pēdējos gados kļuvušas 
gudrākas un zina, ar kādiem vārdiem labāk rakstīt, 
lai dokumentos viss būtu kārtībā. Bet to, vai projek-
ta pieteikumā rakstītais reāli notiek arī tā īstenoša-
nas laikā, izlases kārtībā braucam pārbaudīt.

Maija: Man ir interesants novērojums – pēdējā 
laikā organizācijas uzskata, ka brīvprātīgajiem nav 
nepieciešams nodrošināt vietējā sabiedriskā trans-
porta izdevumus. Kaut arī “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programma paredz segt brīvprātīgajiem 
ceļa izdevumus, daudzi uzskata – ja reiz pilsētu ar 
kājām var izstaigāt 25 minūtēs, kādēļ gan jābrauc 
ar transportu? Mūsu cilvēki paši šos gabalus mēro 
kājām, tādēļ automātiski pieņem, ka arī brīvprātīgie 
to darīs. Bet brīvprātīgie šad tad par to mēdz sū-
dzēties. Viņam ir auksti, līst lietus, ir vējš, bet viņam 
vēl ar kājām kaut kur 20 minūtes pa lauku jāstaigā. 
Jāsaprot, ka viņš savās mājās ir pieradis citādi.

Dita: Vienā projektā mums teica, ka brīvprātī-
gajam tiks nodrošināts velosipēds. Kad jautāju, 
kā tad tas tiks nodrošināts ziemā, tika ierosināts, 
ka velosipēdam uzliks ziemas riepas. Lai arī tas ir 
iespējams variants, tik un tā brīvprātīgajam ir jāno-

drošina drošs un veselībai nekaitējošs pārvietoša-
nās līdzeklis. Ja brīvprātīgais piekrīt un saprot, ka 
ir nepieciešams atbilstošs apģērbs, un ir informēts 
par drošības pasākumiem, aizliegts tas nebūtu.
Izstāstiet, kā jūs abas nokļuvāt līdz EBD 
projektu koordinatoru amatam?

Maija: Kopš skolas laikiem esmu bijusi aktīva 
jauniete. Man patika organizēt pasākumus, darbojos 
gan skolas, gan universitātes pašpārvaldēs. Biju ie-
saistījusies arī “Papardes ziedā” kā vienaudžu izglī-
totāja. Tajā mirklī pat neapzinājos, ka savā veidā vei-
cu brīvprātīgo darbu. Tad kādu laiku strādāju bankā. 
Tomēr sapratu, ka man trūkst radošuma un iespējas 
izrādīt iniciatīvu. Tad ieraudzīju, ka JSPA meklē ko-
ordinatoru, kurš palīdzēs Japānas – Latvijas sadar-
bības programmā. Es pieteicos. Mani ievēroja. Pēc 
šī projekta tika meklēts projekta gala atskaišu ko-
ordinators. Pieteicos. Tad atkal mana iniciatīva tika 
novērtēta. Bija jauna vakance. Pieteicos. Un pašlaik 
strādāju par EBD projektu koordinatori. 

Dita: Man savā veidā brīvprātīgais darbs jau ir 
asinīs. Arī es esmu bijusi brīvprātīgā dažādās or-
ganizācijās un iestādēs – muzejos, krīzes centros. 
Vienā brīdī savā dzīvē sajutu vēlmi iegūt starpkul-
tūru pieredzi. Aizbraucu “Erasmus+” studiju apmai-
ņas projektā. Tieši tad saslimu ar būšanu ārzemēs. 
Atgriežoties atkal meklēju jaunas iespējas, un uzzi-
nāju par EBD projektiem. Pieteicos un vienu gadu 
tajā piedalījos. Zinu, ka būt brīvprātīgajam EBD pro-
jektā – tā tiešām ir dzīvi mainoša pieredze. Aicinu 
visus, kas vēlas, nenokavēt savu iespēju un doties 
EBD līdz 30 gadu vecumam. Neko jau nevar zaudēt. 
Var tikai iegūt. Pēc projekta atgriezos Latvijā, sāku 
meklēt darbu un ieraudzīju vakanci tieši JSPA darbā 
ar EBD projektiem. Man patīk, ka projektus redzu 
kopējā ainā. Atceros, gan kāds skats uz projektiem 
ir no brīvprātīgā viedokļa, gan redzu, kāds tas ir no 
koordinatora un Eiropas Komisijas viedokļa. 

Maija: “Erasmus+: Jaunatne darbībā” program-
ma nepārtraukti tiek pilnveidota. Attiecībā par EBD 
projektiem, kad tos sāka īstenot pirms 20 gadiem, 
neviena puse – ne brīvprātīgie, ne organizācijas, ne 
valstu nacionālās aģentūras – nezināja, kā tas 
būs – veidot projektus, kuros tiek izmantotas nefor-
mālās izglītības metodes. Vēl pirms 20 gadiem tas 
bija pavisam jauns termins. 

Īss ieskats EBD projektu 
īstenošanas pieredzē Latvijā

`` Darbu pie EBD projektu ieviešanas Latvijā JSPA 
sāka 2000. gadā.

`` 2000. gadā no Latvijas EBD aizbrauca 30 jaunie-
šu, Latvijā ieradās - 6 jaunieši.

`` Vienas no aktīvākajām organizācijām Latvijā, kas 
aizsāka EBD projektu īstenošanas pieredzi – Rē-
zeknes NVO centrs un Zemgales NVO.

`` Sākotnēji EBD projektos varēja piedalīties jaunieši 
vecumā no 18 līdz 25 gadiem (programmas “Jau-
natne” laikā), tad vecumā no 18 līdz 30 gadiem 
(programmas “Jaunatne darbībā” laikā) un tagad 
17 līdz 30 gadiem (programmas “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” laikā). 

`` No 2000. līdz 2006. gadam Latvijā EBD aktivitā-
tēs ieradās ap 600 jauniešu, no 2007. gada līdz 
2013. gadam – 622 jauniešu, no 2014. gada līdz 
2015. gadam – 224 jauniešu. 

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS (EBD) 
LATVIJĀ 2016. GADA SĀKUMĀ

EBD ir viens no projektu veidiem, kas tiek īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā. 
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paskatītos, kas patiesībā notiek pasaulē, pievēršot 
uzmanību nevis ziņām, bet savai apkārtnei,” pēc 
apmācības raksta Heili no Igaunijas.

Laura no Latvijas saka, ka īpaši izbaudījusi darbu 
ar maņām: “Mani pārsteidza, cik daudz informācijas 
kļūst pieejamas, vienkārši aktīvāk izmantojot visas 
maņas. Tā kā rakstīšana nekad nav bijusi man sais-
toša aktivitāte un rakstniecība nav mans sapnis, 
priecājos atklāt, ka patiesībā spēju radīt jēgpilnu 
tekstu vien 15 līdz 20 minūšu laikā.”

“Tā bija lieliska apmācība. Apguvu jaunus uz-
mundrinātājus, kas ir tiešām noderīgi, lai lauztu ledu 
un veicinātu saikni starp dalībniekiem. Tāpat apgu-
vu jaunus rakstīšanas uzdevumus un radu idejas, 
kā tos pielāgot manām darba vajadzībām,” skaidro 
Līsa no Igaunijas. “Mācoties visas šīs metodes, kas 
atraisa radošumu, pieredzēju arī lielisku personiskās 
izaugsmes procesu. Iemācījos daudz par sevi, par 
to, kā mani redz citi un kā es strādāju grupā.”

Rakstīšana ir viena no visklasiskākajām un se-
nākajām mācīšanās metodēm. Beidzoties skolēna 
un studenta periodam, no daudzu cilvēku dzīves 
gan tā pazūd. Tomēr, kā secina apmācības dalīb-
nieki, rakstīšana dod iespēju ne tikai mācīties, bet 
arī sniegt savu devumu dažādu sociālu problēmu 
risināšanā, piedāvājot savas idejas vai pieredzi pla-
šākai publikai. Rakstīšana palīdz sakārtot domas 
un var pat dziedēt sāpīgas pagātnes pieredzes at-
stātas rētas, pārvēršot grūtības un pārdzīvojumus 
iedvesmas stāstos. Rakstīšana ir arī viens no vis-
pieejamākajiem pašizpausmes veidiem. 

Neformālās izglītības kontekstā dažādi raks-
tīšanas uzdevumi nodrošina vienkāršu veidu, kā 

padziļināt mācīšanās procesu un dalībnieku atzi-
ņas un rosināt individuālu refleksiju par neformālās 
mācīšanās pieredzi. Aicinot neformālās mācīšanās 
procesa dalībniekus vairāk rakstīt un dalīties savos 
tekstos, varam gūt lielisku materiālu, ko izmantot, 
lai iepazīstinātu ar savu projektu rezultātiem plašā-
ku publiku, kā arī dokumentētu dalībnieku paveik-
to. Rakstot un lasot savus tekstus kopā ar citiem, 
radošā rakstīšana var kļūt par vienu no komandas 
veidošanas instrumentiem, kas palīdz satuvināties 
un citam citu labāk izprast. 

Viena no radošās rakstīšanas uzdevumu lielis-
kākajām iezīmēm ir tā, ka tie palīdz ātri un vienkārši 
tapt tiešām radošiem un neparastiem tekstiem. Ja 
arī tu piederi cilvēkiem, kas cīnās ar nespēju sākt 
rakstīt vai rast idejas rakstīšanai, ja tev šķiet, ka 
rakstīšana tev nepadodas vai radošums vispār ne-
piemīt, tad radošā rakstīšana ir tieši tev.

Projekts “Creative Learning Cookbook” ir “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projekts, kas finansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. 

RADOŠĀ RAKSTĪŠANA 
JAUNATNES DARBINIEKIEM
INESE PRIEDĪTE
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
No 2014. gada rudens biedrība “Piepildīto sapņu istaba” sadarbībā ar partneriem no Igau-
nijas un Austrijas īsteno ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektu par radošām mācību 
metodēm izglītībā un jaunatnes darbā. Projekta ietvaros jau notikuši trīs apmācību kursi, 
un uz to pamata top trīs metodiskie materiāli – par radošo rakstīšanu, stāstu stāstīšanu 
un vizuālo fasilitēšanu. Tie ietvers dažādas metodes un ieteikumus, kā šo trīs jomu dažādi 
elementi var tikt izmantoti mācīšanās procesā un darbā ar jauniešiem.
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“Piepildīto sapņu istaba” Latvijā uzņēma vienu 
no šiem apmācību kursiem. Laikā no 2015. gada 
25. jūnija līdz 3. jūlijam Bernātos tikās 20 jau-
natnes darbinieki, skolotāji un neformālās izglītī-
bas apmācību vadītāji, lai uzzinātu, kā izmantot 
radošo rakstīšanu un tās elementus dažādiem 
mācīšanās mērķiem, piemēram, jauniešu paš-
izziņas, radošuma, starpkultūru mācīšanās un 
pašrefleksijas veicināšanai. Programmas ietvaros 
dalībnieki gan paši izmēģināja dažādus radošās 
rakstīšanas uzdevumus, gan tika atvēlēts laiks 
pārrunāt un pārdomāt, kā katru uzdevumu var 
izmantot darbā ar jauniešiem. Šī darba rezultāti 
atspoguļojās daudzos turpmākajos pasākumos, 
ko dalībnieki īstenoja, atgriežoties mājās. Tā kā 
daudzu uzdevumu centrā bija dažādas dalībnieku 
personiskās pieredzes, piedalīšanās šajā kursā 
daudz sniedza arī viņu personiskajai izaugsmei:

“Apmācības laikā es labāk iepazinu sevi,” no-
rāda kursa dalībniece Laurita no Igaunijas. “Tagad 
es pievēršu vairāk uzmanības visam un visiem man 
apkārt. Instrumenti, ko izmantojām, lai rakstītu 
tekstus, palīdz man domāt plašāk un tēlaināk. Sāku 

vairāk domāt par vārdu lietojumu, lai padarītu ma-
nas runas vai rakstītos tekstus interesantākus.”

Estere no Austrijas atklāj, ka apmācību kurss 
viņai pavēris pavisam jaunu vārdu pasauli: “Guvu 
daudz lielāku pārliecību paust savas idejas radoši 

rakstītos tekstos. Apmācības personiskās izaug-
smes elements man bija īpaši svarīgs, jo deva 
iespēju veicināt sevis apzināšanos un pārliecību, 
kā arī veidot svarīgas saiknes ar interesantiem 
cilvēkiem.”

“Mana pasaule kļuva lielāka. Dažus uzdevumus 
jau izmantoju savā ikdienā, piemēram, nelielos 
rakstīšanas uzdevumus, lai atraisītu radošumu un 
ļautu domām brīvi plūst. Es no jauna atklāju, kāpēc 
rakstīšana un lasīšana ir svarīga – cik svarīgi ir no-
vērsties no dažādiem ekrāniem, lai laiku pa laikam 

“ Mana pasaule kļuva lielāka. 
Dažus uzdevumus jau izmantoju 
savā ikdienā, piemēram, nelielos 

rakstīšanas uzdevumus.
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MĪLI DABU. JĀ, TIEŠI TIK VIENKĀRŠI!
LINDA LIEPA
Biedrība “Baltic Youth Way”
Ar Eiropas Savienības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes darbinieku mobilitātes pro-
jekta atbalstu pagājušās vasaras saulgriežu laikā Burtnieku novadā norisinājās starptautis-
ka mēroga apmācības “LOVE NATURE”. 
Tajās piedalījās 28 dalībnieki no 12 Baltijas, Eiropas, Balkānu un Kaukāza valstīm – Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Vācijas, Rumānijas, Albānijas, Armēnijas, Baltkrievijas, 
Gruzijas un Serbijas.

Apmācību mērķis – zināšanu, prasmju un iema-
ņu uzlabošana āra izglītības un mācīšanās caur 
pieredzi jomās, ko izmantot neformālajā izglītībā 
Eiropas Savienības un kaimiņreģionu valstīs, vei-
cinot jauniešu aktīvu iesaisti vides aizsardzības 
veicināšanā un veselīga dzīvesveida apzināšanā un 
izplatīšanā.

Kā Latvijā, tā pārgājiens
Apmācībās tika pielietotas dažādas radošas 

pieejas – laivošana, pārgājiens, komandas saliedē-
šanas aktivitātes, neformālās mācīšanās metodes, 
u.c. Neierasti bija arī tas, ka pārgājienu vajadzēja 
uzsākt uzreiz pēc ierašanās Latvijā, jau nākamās 
dienas rītā. Dalībniekiem tika dots uzdevums iepazīt 
vienam otru pirms projekta pasākuma, izmantojot 
tiešsaistes saziņas līdzekļus un veicot dažādus uz-
devumus, lai sagatavotos pārgājienam un laivošanai 
pa Gauju. Pārgājiens sākās ar laivošanu jau nāka-
majā dienā pēc visu dalībnieku ierašanās Latvijā. 
Tik strauja apstākļu un vides maiņa, uzreiz nonākot 
dabā ar cilvēkiem, kuri iepriekš iepazīti vien inter-
neta vidē, dalībniekiem spilgti iespiedusies atmiņā. 
Šajā brīdī dalībnieki uzreiz nonāca ārpus savas 
komforta zonas, un bija spiesti saskarties ar dažā-

dām grūtībām un šķēršļiem, kā arī tos kopīgi pārva-
rēt. Šis bija pirmais nopietnais pārbaudījums dalīb-
nieku spējai sagatavoties un savstarpēji sadarboties 
kopēja mērķa labad. Visu vēl spilgtāku padarīja tas, 
ka laivošana bija tikai sākums un iespēja vienam 
otru iepazīt kopīgi veicama uzdevuma laikā (daloties 
pieredzes stāstos, airējot un sadarbojoties), nokļūs-
tot līdz nākamajam posmam.

Nepilnās trīs dienās tika veikti aptuveni 84 ki-
lometri pa Gauju, no Gaujienas puses līdz Strenču 
apkaimei, mijoties dažādiem uzdevumiem pietur-
vietās ainaviski skaistajos Gaujas krastos. Strenči 
mūsdienās ir starptautiska plostnieku pilsēta, kur ik 
gadu notiek starptautiski plostnieku svētki, atmino-
ties kādreizējo plostnieka arodu. 

Izaicinājums – purva šķērsošana
Pēc laivošanas dalībniekus sagaidīja nākamais 

pārbaudījums. Zinoša lietpratēja pavadībā tika 
veikts pārgājiens caur Sedas purvu. 

Un tieši caur purvu, jo skaistajos Latvijas purvos 
ir ierīkotas brīnišķīgas koka taciņas, pa kurām stai-
gājot, izbaudīt dabas krāšņumu. Toties Sedas purvs, 
kurš padomju laikā tika nosusināts kūdras ieguvei, 
patreiz atkal ir dabas, augu, putnu un zvēru mājvieta.

Šis pārgājiens bija katra paša spēju un iespēju 
pārbaude, veicot aptuveni 4,6 kilometrus caur pur-
vājiem. Vakarā, sasniedzot viesu namu “Ķempēni”, 
dalībniekus patīkami pārsteidza lauku pirtiņa, kurā 

varēja atgūt spēkus nākamajās dienās paredzētajai 
apmācību programmai. Iespēja atpūsties un dalīties 
iespaidos pirtī par kopīgi pieredzēto bija pirmā iepa-
zīšanās ar vietējām Latvijas tradīcijām.

Mācīšanās caur pieredzi
Nākamajās dienās dalībniekiem bija iespēja 

izvērtēt savu un citu grupas biedru veikumu, atro-
doties dabā. 

Liels uzsvars tika likts arī uz sagatavošanās pos-
mu, kas šoreiz sākās kā uzdevums iepazīt vienam 
otru un izplānot pārgājienu un ar to saistītās nian-
ses, izmantojot tiešsaistes saziņas līdzekļus (face-
book, skype, e-pastu utt.). Bet pasākuma norises 
laiks izvērtās par mācīšanos caur pieredzi (expe-
riential learning), jo dalībnieki paši uz savas ādas 
izjuta sekas tam, kas notiek, ja daļa no komandas 
nav savlaicīgi izpildījusi paredzētos uzdevumus. 
Viens no piemēriem – ēdienkartes savlaicīga nesa-
gatavošana, kam kā vēlāk izrādījās, bija pozitīva, ar 
visu projekta tēmu saistīta pieredze veselīga uztura 
jomā, jo pārgājiena laikā ēdienreizēs gatavojām vie-
nīgi griķus un prosu ar vienkāršām piedevām. Šāda 
pieredze bija kas neierasts un jauns atsevišķu valstu 
pārstāvjiem, kuru ikdienas maltīte nav iedomājama 
bez gaļas produktiem.

Dažādu metožu pielietošana apmācību laikā 
jaunatnes darbiniekiem bija tikai daļa no turpmāko 
dienu programmas, kurā dalībnieki uzlaboja savas 
zināšanas, iemaņas un prasmes.

Turpmākajās dienās jaunatnes darbinieki ar 
neformālās izglītības metožu palīdzību apguva vēl 
daudz vairāk par veselīgu dzīvesveidu, dabas aiz-
sardzību un tās nozīmību, “Erasmus+” program-

mas piedāvātajām iespējām, apsprieda turpmākās 
sadarbības iespējas, kā arī notika pašu dalībnieku 
rīkotas radošās darbnīcas par veselīga dzīvesveida 
un dažādu sportisko aktivitāšu tematiku (joga, ka-
poera, u.c.).

Apmācību norises laiks  – izcelšanas vērts
Apmācības notika jūnijā, vasaras saulgriežu 

laikā. Lai dalībnieki varētu apgūt vēl vairāk para-
lēli apmācību programmai, un labāk iepazīt vietējās 
Latvijas tradīcijas, tika rīkotas tradicionālas vasaras 
saulgriežu svinības ar dziesmām, dejām, līgošanu, 
Jāņu mielastu, ugunskuru, rotaļām un citām jaut-
rām aktivitātēm. Pateicoties tradicionālo svētku svi-
nēšanai, ziņas par “LOVE NATURE” un “Erasmus+” 
programmu izskanēja arī otrpus okeānam Kanādā, 
Toronto latviešu izdotajā avīzē “Latvija Amerikā”, jo 
bija vienreizēja iespēja iepazīties ar Kanādas latvie-
šiem, kuri viesojās savā dzimtajā pusē. 

Šī pieredze ļoti patīkami pārsteidza un iedves-
moja jaunatnes darbiniekus, kā arī gāja roku rokā ar 
visu apmācību būtību un pat nosaukumu MĪLI 
DABU – “LOVE NATURE”! 

“ Ziņas par “LOVE NATURE” un 
“Erasmus+” programmu izskanēja arī 

otrpus okeānam Kanādā, Toronto latviešu 
izdotajā avīzē “Latvija Amerikā”.
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Konferences mērķi
`` Definēt un izplatīt jaunatnes darba lomu uzņē-

mējdarbības mācīšanā un jauno sociālo uzņē-
mēju atbalstīšanā.
`` Radīt jaunatnes darbiniekiem kopēju izpratni par 

sociālo uzņēmējdarbību.
`` Ieskicēt sociālās uzņēmējdarbības atbalsta 

struktūru/dalībnieku/politiku/programmu/finan-
siālos modeļus nacionālā un Eiropas līmenī.
`` Rosināt un stiprināt sadarbību nākotnē starp 

jaunatnes darbiniekiem un citām ieinteresēta-
jām pusēm.
`` Nodrošināt prakses un metožu apmaiņu, kas 

varētu noderēt sociālās uzņēmējdarbības atbal-
stīšanai un veidošanai.
`` Popularizēt “Erasmus+” ieguldījumu, atbals-

tot uzņēmējdarbības mācīšanos un sociālo 
uzņēmējdarbību.

Spēcīgs atbalsta instruments  – 
jaunatnes darbs 

Ņemot vērā augsto jauniešu bezdarba līmeni 
Eiropā, uzņēmējdarbība tiek piedāvāta kā alterna-
tīvs veids sava potenciāla realizēšanai. Jaunatnes 
darbs ļauj jauniešiem attīstīt uzņēmējdarbības 

prasmes, kas ir nozīmīgas jebkurā ikdienas dzīves 
aspektā. Tomēr tas līdz šim nav spēlējis būtisku 
lomu, lai mudinātu apgūt uzņēmējdarbības pras-
mes un uzņēmējdarbība reti tiek izvirzīta kā prio-
ritāte mācību procesā. Pašlaik jaunatnes darbs 
Eiropā ir būtiski attīstījies, un “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” programma ir ļāvusi apgūt prasmes, 
kuras nepieciešamas konkurējošajā darba tirgū. 
Ir vairāki veidi, kā jaunatnes darbs var atbalstīt 
uzņēmējdarbību. 

Piemēram – palīdzēt jauniešiem pieņemt pārdo-
mātus lēmumus, parādot uzņēmējdarbības karjeras 
riskus. Tas var radīt lielāku atbildības sajūtu, vei-
cot ekonomiskās darbības, liekot jauniešiem sniegt 
atgriezenisko saiti par biznesa ideju vērtībām un 
ētiskumu. Tāpat jaunatnes darbs var mudināt jau-
niešus izvēlēties alternatīvus biznesa modeļus kā 
dalībniekiem sociālajā ekonomikā, piemēram, aso-
ciācijās, kooperatīvos, nodibinājumos un sociālajos 
uzņēmumos. Tāda veida uzņēmējdarbībā būtiskas 
ir vērtības, prakse un attieksme, ko īpaši veido jau-
natnes darbs. Tā ir balstīta uz Eiropas sadarbības 
principiem, komandas darbu un sociālās ietekmes 
apzināšanos, turklāt bieži rada augsta līmeņa so-
ciālo inovāciju.

Konferencē bija iespējams satikt dalībniekus 
no dažādām jomām – valsts un pašvaldības ies-
tādēm, nevalstiskajām organizācijām, jauniešu 
centriem un sociālajiem uzņēmumiem, kā arī 
iepazīties ar sociālās uzņēmējdarbības labās 
prakses piemēriem no Maltas, Beļģijas, Lietuvas, 
Lielbritānijas, Vācijas, Turcijas un citām valstīm. 
Konferences laikā īpaši tika iepazīti Zviedrijas la-
bās prakses piemēri, kā arī apmeklētas vairākas 

Zviedrijas un Dānijas organizācijas, kas ir saistī-
tas ar jauniešiem un/vai sociālo uzņēmējdarbību.

No cigarešu izsmēķiem darinātas rotas
Ar lielisku sociālās uzņēmējdarbības piemē-

ru iepazīstināja Klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas 
attīstības institūts no Maltas (Institute for Climate 
Change and Sustainable Development), kur, domā-
jot par vides piesārņojumu un kaitīgo atkritumu sa-
mazināšanu, Maltas pludmalēs tiek savākti cigare-
šu izsmēķi, kuri tālāk tiek attīrīti un apstrādāti un no 
pārstrādātā materiāla izgatavoti suvenīri tūristiem 
– nelielas kaklarotas tauriņu formā. Šis bija pie-
mērs kā ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību tiek 
risinātas vairākas aktuālas problēmas, kā arī notiek 
lieliska starpsektoru sadarbība – jaunieši, uzņēmē-
ji, vietējā pašvaldība, speciālisti un zinātnieki. 

Otrs piemērs, kurš uzrunāja īpaši mani, bija no 
Lielbritānijas – Slam Methodology, kur tiek īsteno-
tas aktivitātes, kuru pamatprincips ir “jaunietis-jau-
nietim”. Tā ir īpaši izstrādāta sistēma, kurā jaunieši, 
sākot jau no 13 gadu vecuma, pēc skolas un brīv-
dienās vada nodarbības jaunākiem, tos izglītojot par 
dažādām aktuālām tēmām – veselīgu dzīvesveidu, 
personīgo līdzekļu budžetēšanu, līderību. Tiek strā-
dāts arī ar skolas mācību priekšmetiem, kuros daži 
skolēni nejūtas zinoši, savukārt nodarbību vadītā-
jiem tajos ir labas sekmes.

Vēl īpaši interesanti piemēri bija no Zviedrijas. 
Viens no tiem – no organizācijas “Forza Sweden”, 
kuru konferences laikā bija iespēja arī apmeklēt. 
Šī organizācija īsteno personīgās un profesionālās 
attīstības pasākumus jauniešiem, kuros tiek pie-
aicināti arī uzņēmēji – neformālās izglītības ap-
mācības, vasaras izaugsmes nometnes, profesiju 
gadatirgi u.c. aktivitātes. Šo organizāciju vada ļoti 

iedvesmojošs jauns cilvēks, kurš gan Zviedrijā, gan 
arī citās valstīs vada apmācības par t.s. paš-vadību 
(self-leadership). Otrs Zviedrijas piemērs ir no or-
ganizācijas, kura īsteno studentu un vidusskolēnu 
kopīgus pasākumus, lai iepazīstinātu ar studiju pro-
cesu un studēšanas dažādām niansēm. 

Jaunietis – jaunietim arī Latvijā
Tieši šī piemēra iedvesmota, jau 2016. gada 

janvārī jauniešu studijā “BaMbuss” noorganizēju 
līdzīgu pasākumu – “Satiec savu studentu!”, kurā 
piedalījās gandrīz 30 jaunieši – skolēni un studen-
ti, iepazīstoties neformālā gaisotnē un meklējot 
atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. No-
slēgumā skolēni atzīmēja, no kādām augstskolām 
un kādu studiju programmu studentus viņi vēlētos 
satikt nākamajā pasākumā, jo līdz pat maijam šādi 
pasākumi jauniešu studijā “BaMbuss” notiks katru 
mēnesi.

Vispār gan Latvijā, gan arī daudzviet citur Eiropā 
joprojām diezgan bieži nākas sastapties ar situā-
cijām, kad sociālā uzņēmējdarbība tiek jaukta ar 
sociālu ideju aktivitātēm, kas tomēr nav viens un 
tas pats, jo sociālās uzņēmējdarbības pamatprin-
cipi ir ekonomiskā neatkarība un ilgtspēja. Kopumā 
dalību konferencē uzskatu par ļoti vērtīgu pieredzi, 
jo tā bija iespēja iepazīties ar jauniem un līdzīgi do-
mājošiem jaunatnes jomā iesaistītiem cilvēkiem un 
apmainīties ar savām zināšanām, kā arī apmeklēt 
organizācijas Zviedrijā un, galvenais, iegūt labas 
idejas jauniem projektiem, kurus noteikti gribas īs-
tenot arī Latvijā. Tāpēc varu teikt, ka piedalīšanās 
bija sava veida “ideju laboratorija”.

Īpašu paldies saku Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai, kura atbalstīja manu dalību 
konferencē “Erasmus+” programmas ietvaros. 

KĀ JAUNATNES DARBS PALĪDZ 
JAUNIEŠIEM KĻŪT PAR UZŅĒMĒJIEM?
GINTA SALMIŅA
“Baltijas Reģionālā fonda” valdes locekle un projektu vadītāja 
2015. gada 23.–26. novembrī Zviedrijā, Malmē notika programmas “Erasmus+” finansēta 
Eiropas jaunatnes darba, sociālās iekļaušanas un uzņēmējdarbības konference “Towards 
Collaborative Practice – European Conference on Youth Work, Social Innovation, and En-
terprise”, kuru organizēja Zviedrijas Nacionālā aģentūra. No Latvijas konferencē piedalījās 
“Baltijas Reģionālā fonda” valdes locekle un neformālās izglītības vadītāja Ginta Salmiņa. 
Kopumā konferencē piedalījās vairāk kā 80 dalībnieku no 20 Eiropas Savienības valstīm.
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vairāk. Piemēram, man pat prātā neienāca, ka tik 
daudz jauna atskārtīšu par humoru. Vārdu kārtība, 
intonācija, ķermeņa valoda, konteksts, laiks, vieta, 
auditorija – visi šie aspekti par 360 grādiem mai-
na viena un tā paša joka iespaidu un nozīmi. Un ir 
tik daudz humora paveidu un kategoriju – sociāls 
humors, agresīvs humors, klaunāde utt. No vienas 
puses – sen zināmas lietas, tomēr līdz šim humoru 
drīzāk uztvēru kā spontānu, dabisku. Apmācību lai-
kā nācu pie atziņas, ka tas var būt daudz apzinātāks 
un vadāmāks, nekā biju domājusi. Un tieši ar šo ap-
zināto attieksmi pret humoru tik daudz var panākt 
ne vien kādās krīzes situācijās, bet arī ikdienā. Tur-
klāt, paliekot patiesam savā komunikācijā, jo vadīts, 
apdomāts humors nebūt nenozīmē samākslotu, sev 
neraksturīgu komunikāciju. Jāpiebilst, ka spēja hu-
moru izmantot kā efektīvu instrumentu, īpaši kādās 
konflikta situācijās, patiesībā ir ļoti sarežģīta un tikai 
ilgtermiņā attīstāma prasme. 

Jau kādu laiku mēdzu vairākkārt aizdomāties 
par motivācijas un ilgstošas koncentrēšanās prob-
lēmām, kuras sastopu gan darbā ar jauniešiem, 
gan citās dzīves sfērās. Piemēram – kā saglabāt 
dalībnieku motivāciju un aktīvu iesaistīšanos visā 
apmācību garumā. Šajās apmācībās no jauna (jo 
dziļākā līmenī) sapratu, ka viens no efektīvākajiem 
risinājumiem ir tieši mācīšanās vai citas pieredzes 
procesa spēļošana. Jo, stimulējot emocijas, kas 
rada enerģiju un motivē darboties un iesaistīties – 
ziņkārība, pozitīvs satraukuma, pozitīvs sacensības 
gars, noslēpumaini uzdevumu elementi, intriga par 
to, kas notiks tālāk – cilvēki aizrautīgi un aktīvi 
iesais  tās procesā. 

Valtera iespaidi
Humora darbnīca man bija ļoti noderīga un inte-

resanta, jo vadot apmācības, bieži apzināti vai neap-
zināti lietoju humoru (gan veidojot uzdevumus, gan 
pasniedzot informāciju) un man šķiet, ka produktīvai 
mācīšanās pieredzei kopīga smiešanās ir ļoti svarī-
ga. Tāpat arī tīri profesionāli mani interesē un es vē-
los attīstīt apmācību konceptu, kurā izzināt, kā hu-
mors un tā dažādas metodes (improvizācijas teātris, 
klaunāde, utt.) var palīdzēt attīstīt treneru un jaunat-
nes darbinieku kompetences. Tāpēc šajā darbnīcā 
man ļoti patika, ka tā bija ļoti strukturēta. Savukārt 
spēļošanas darbnīca manī vairāk raisīja pārdomas, 

nekā bija noderīga praktiski. Man ļoti patīk spēles 
un apmācībās spēļu vakari man ir mīļākie, tāpēc 
bija interesanti paskatīties, kā spēles elementus var 
ieviest apmācībās un mācīšanās procesā. Pēc šīs 
darbnīcas nonācu pie viena ļoti konkrēta secināju-
ma un pie vairākām pārdomām.

Secinājums – spēles un spēlēšanās elementus 
var ļoti labi izmantot runājot par tādām tēmām kā 
“Erasmus+” praktiskās lietas, Eiropas Brīvprātīgā 
darba projektā iesaistīto atbildības utt. Tā vietā, lai 
apmācību vadītājs stāstītu, kas un kā ir, ar spēles 
un sacensības elementu palīdzību šo procesu var 
padarīt jautru un aizraujošu.

Pārdomas – vai tādi spēles elementi kā apbal-
vojums, atzinība, badge (ordenis, nozīmīte) iet “roku 
rokā” ar neformālās mācīšanās pamatprincipiem. 
Daudz runājam par to, ka dalībnieks pats ir atbil-
dīgs par savu mācīšanās procesu, pats nosaka 
savus mācīšanās ieguvumus. Tāpēc man ir grūti 
saskatīt, kā tādus spēles elementus kā apbalvo-
jums vai pāriešana uz nākošo līmeni var ieviest 
mācīšanās procesa izvērtēšanā. Ja vien tas nav 
pats dalībnieks, kurš nosaka, kādu “apbalvoju-
mu” viņš saņem vai kādu “līmeni” ir sasniedzis. 
Taču vēl viena praktiska lieta, kas man patika 
visu apmācību laikā, un kam ir saistība ar spē-
les elementiem, bija feedback piespraudītes. Tās 
mudināja pievērst uzmanību pārējiem dalībniekiem 
un palīdzēja veidot pozitīvu atmosfēru un ciešākas 
attiecības starp dalībniekiem.

Kopumā – ļoti vērtīgas, spēcīgas apmācības, 
daudz interesantu diskusiju, kas uz līdz šim pašsa-
protamām lietām lika paraudzīties no pavisam jauna 
skatpunkta. Un, kas ne mazāk svarīgi – daudz smie-
šanās kopā ar pārējiem apmācību dalībniekiem, 
vadītājiem un organizatoriem! Paldies! ST
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Lai sasniegtu iecerēto, dalībnieki tika sadalīti di-
vās grupās, un katra grupa vienu dienu veltīja humo-
ra pētīšanai, otru – spēļošanas jeb gamification kon-
ceptam. Trešajā, apmācību noslēguma dienā, visi 
dalībnieki darbojās kopā, izvērtējot gūtās zināšanas, 
diskutējot par jau pavisam konkrētām metodēm un 
jauniegūto zināšanu pielietojuma dažādajām iespē-
jām. Abas darbnīcas (humora un spēļošanas) vadīja 
profesionāli apmācību vadītāji un jomu speciālisti. 
Humora darbnīcu, piemēram, vadīja lietuviešu piere-
dzējušais treneris un provokatīvās terapijas praktizē-
tājs Arturas Malinauskas un Eiropā zināmā humora 
trenere, psiholoģe, viena no Vācijas Humora institūta 
izveidotājām Eva Ulmane (Eva Ullmann). Abas darb-
nīcas ietvēra gan apjomīga teorētiskā materiāla apzi-
nāšanu un diskusijas, gan konkrētu metožu praktis-
ku izmēģināšanu un analīzi. Tādējādi dalībnieki jau 
apmācību laikā caur pieredzi varēja atskārst, kuras 
metodes vai pieejas ir tieši katram piemērotākās vai 
efektīvākās un attīstāmas tālāk.

Šajās apmācībās piedalījās jaunatnes darbinieki 
un apmācību vadītāji no Lietuvas un Latvijas, to-
starp arī mēs – Normunds Pīlips, Elīna Ķempele un 
Valters Melderis, un mēs padalīsimies savos iespai-
dos un vērtīgākajos ieguvumos.

Normunda iespaidi
Apmācības būtībā sastāvēja no divām pamattē-

mām, kas parādās nosaukumā – Spēļošana (Gami-
fication) un Humors. Terminam gamification nevarē-
ju atrast latvisko versiju, tādēļ pagaidām izmantoju 
savējo. Spēļošana ir pasaulē izplatīta pieeja, kad 
kādas nopietnas tēmas pasniegšanu un motivācijas 
aktivitātes var savienot ar dažādiem spēļu elemen-
tiem. Rezultātā tiek izveidotas attiecīgajai mērķa 
audi torijai interesējošas, aizraujošas un pat jautras 
aktivitātes, kuru uzdevums nav tikai labi pavadīt 
laiku, bet gan arī kaut ko iemācīties. Piemēram, 
apmācību laikā mēs apguvām “Erasmus+” vadlīniju 
pamatus, pildot slepeno aģentu uzdevumus. Savu-
kārt Humora blokā uzsvars bija uz humora kā līdzek-
ļa lietošanu dažādu sociāli grūtu situāciju risināša-
nā. Mēs uzzinājām vairāk par humora daudzveidību, 
par to, kāds humors savstarpēji atsvešina un kāds 
satuvina, un kā daudzveidīgi var lietot dažādos hu-
mora veidus, lai risinātu sarežģītas situācijas. Ļoti 
patīkami bija iepazīties ar abu pamattēmu balstošo 
nopietno un apjomīgo teoriju vai to avotiem, un papil-
dus arī praktiski izmēģināt un iepazīt to elementus.

Man personīgi šīs apmācības deva daudz jau-
nu atziņu un turpmākajā jaunatnes darbā noderīgu 
zināšanu. Jau tagad, plānojot jebkāda veida ne-
formālās izglītības aktivitātes, es pieķeru sevi pie 
domas  – kā izmantot spēļu elementus, lai vairāk 
piesaistītu uzmanību attiecīgajai tēmai un papildus 
palielinātu jauniešu motivāciju iesaistīties. 

Elīnas iespaidi
Cerēju, ka šīs apmācības palīdzēs vairāk apzi-

nāt spēļošanu un humoru kā mērķtiecīgus, struk-
turētus instrumentus, taču ieguvu daudz, daudz 

SPĒLĒŠANĀS UN HUMORS 
JAUNATNES DARBĀ UN NE TIKAI
ELĪNA ĶEMPELE, VALTERS MELDERIS, NORMUNDS PĪLIPS
No 24. līdz 27. septembrim Lietuvā, Bistrampolisē (Bistrampolis), netālu no Paņevežas, no-
risinājās programmas “Erasmus+” atbalstītās un Lietuvas un Latvijas Nacionālo aģentūru 
kopīgi organizētās apmācības jaunatnes darbiniekiem “Gamification and Humor as Methods 
in Youth Work” (“Spēļošana un humors kā metodes jaunatnes darbā”). Apmācību mērķis 
bija dot iespēju padziļināti iepazīt šīs interesantās pieejas un apzināt to unikālo potenciālu 
darbā ar jauniešiem, sekmējot ne vien jauniešu, bet arī jaunatnes darbinieku motivāciju un 
kompetences. 



EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAJAM 
DARBAM 20 GADU!
https://europa.eu/youth/evs20_lv


