
jaunatne. gov. lv 2016 # 51

JAUNATNE

12.–13. lpp. 
Kā mēs trenējāmies starpkultūru 

dialoga mākslā Libānā 8.–11. lpp. 
Saruna ar Mairu Belovu: uz studentiem 

centrēta izglītība - virziens, uz kuru jātiecas14.–15. lpp. 
Ar DigiGo konferenci Latvijā sāk 

diskutēt par digitālo jaunatnes darbu 20.–21. lpp. 
Nacionālā tīklošanās - Latvijas 

pieredze soli priekšā citiem



SATURS
Ko sagaidīt no 2017. gada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Būt kopā – tik vienkārši un vēl arvien vajadzīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kopējās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmaiņas 2017. gadā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Uz studentiem centrēta izglītība – virziens, uz kuru jātiecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kā mēs trenējāmies starpkultūru dialoga mākslā Libānā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Arī Latvijā sāk diskutēt par digitālo jaunatnes darbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jaunatnes iniciatīvu centru pārstāvji dodas studiju vizītē uz Šveici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Labākie eTwinning skolu sadarbības projekti – Daugavpilī, Dobelē un Babītē . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Nacionālā tīklošanās – Latvijas pieredze soli priekšā citiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Par pirmajiem iespaidiem projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā dalās Ventspils pilsētas pašvaldība . . 22

Stratēģiskās partnerības projektu panākumu recepti meklējot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kādēļ ir tik nozīmīgi atzīt neformālajā izglītībā jaunatnes jomā iegūtās kompetences? . . . . . . . . . . . . . . . 26

Gads pēc Eiropas Brīvprātīgā darba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Di
za

in
s 

& 
dr

uk
a 

SI
A 

GR
 &

 A
RT

. J
SP

A 
izs

ak
a 

pa
te

ic
īb

u 
bi

ed
rīb

ai
 "

Yo
un

g 
Fo

lk
s 

LV
" p

ar
 v

āk
a 

fo
to

.

@Jaunatne

@ErasmusPlusLV

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

Erasmus+ Latvija

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

JSPALatvia

Numuru veidoja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
© 2016 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 
Tālrunis 67358065, fakss 67358060
e-pasts: info@jaunatne.gov.lv 
www.jaunatne.gov.lv • www.erasmusplus.lv

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

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



[ 1 ]

jaunatne. gov. lv

2 0 17.  g a d s 
būs pilns jaunu 
iza ic inā jumu un 
jaunu aizsākumu. 
Programma “Eras-
mus+” svin savu 
3 0 .  d z imš anas 
dienu. Ar ī “Eras-
mus+: Jaunatne 
darb ī bā” projek-
tiem tas būs īpašs 

gads, jo šie projekti laika gaitā attīstī jušies “Eras-
mus+” programmas ietvaros. 2017. gadā tiks 
ieviesti vairāki programmas papildinājumi, kas 
piedāvās jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 
vēl plašākas iespē jas. Piemēram, Eiropas Soli-
daritātes korpuss, kura mērķis ir sniegt atbalstu 
jauniešiem attīstīt savas prasmes un iegūt darba 
pieredzi, brīvprātīgi pal īdzot pārvarēt problēmsi-
tuācijas dažādās Eiropas Savienības vietās. 

2017. gads ir gads, kad Latvijai starptau-
tiskajiem jaunatnes jomas projektiem pieejami 
3  571  846 eiro. Tā ir ievērojama summa, kuru 
varam ieguldīt jaunatnes jomas attīstīšanā. 

Sociālās iekļaušanas jautājumi ir ne tikai Eiro-
pas Komisijas dienas kārtībā, bet arī Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras. Mēs aicinām 
projektu iesniedzējus iesniegt projektus, kuros kā 
dalībnieki tiek iesaistīti jaunieši ar īpašām vajadzī-
bām vai ierobežotām iespējām. Arī aģentūra pati 
aizsākusi ilgtermiņa projektu “Būt kopā”, kura 
mērķis ir sniegt atbalstu un pilnveidot zināšanas 
organizācijām, kuras projektu īstenošanā vēlas 
iesaistīt jauniešus ar īpašām vajadzībām.  

2017. gadā turpināsim darbu ar NEET grupas 
jauniešiem projekta “PROTI un DARI” ietvaros. 
Esam gandarīti redzēt, ka tik daudz pašvaldību 
ir gatavas strādāt ar īpašās grupas jauniešiem 
ilgtermiņā. 

Aicinu ikvienu jaunieti un jaunatnes jomā strā-
dājošo nebaidīties būt kopā arī ar šīs grupas jau-
niešiem, sniegt atbalstošu roku un palīdzēt viņiem 
ceļā uz viņu nākotnes darba vidi. 

Lai laimīgs Jaunais gads un izdodas viss 
iecerētais!

DAINA SPROĢE, 
Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras direktore JA
U

N
U

M
I

Jaunieši ir Eiro-
pas nākotnes gal-
venā vērtība. Bra-
tislavas deklarācijā, 
kuru ieviesuši ES 
valstu valdību vadī-
tāji, izvirzīts mērķis, 
nākotnē izveidot 
daudzsološu ekono-
miku un nodrošināt 
labākas iespējas 

jauniešiem. Savukārt Eiropas Komisijas 2016. gada 7. 
decembra iniciatīvā apkopoti visi ES jaunatnes jomā pa-
veiktie darbi, un uzsākts Eiropas Solidaritātes korpuss. 

Arī Komisijas darba programmā 2017. gadam par 
prioritāti izvirzīta jaunatnes joma. 2017. gadā ES mo-
bilitātes programmai “Erasmus” (tā ir pirmssākums 
programmai “Erasmus+”) paliek 30 gadu. Tas ir 
iemesls, lai svinētu “Erasmus+” 30 gados piedzīvo-
to, lai veicinātu informētību par projektu ietekmi un 

mobilitāti, kuru atbalsta “Erasmus+” un iepriekšē-
jās izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta jomas 
programmas. 

Jaunatnes darba jomā galvenais uzsvars 2017. gadā 
būs jaunatnes darba ieguldījuma novērtēšanā un nefor-
mālās, kā arī interešu izglītības aktivitātēs, šādi atbals-
tot jauniešu pielāgošanos darba tirgum. Pēdējo gadu 
laikā ES Jaunatnes stratēģijas ieviešana ir parādījusi 
augstu pievienoto vērtību, atbalstot jaunatnes darbu un 
neformālo izglītību, kā arī iesaistījusi jauniešus un jau-
natnes organizācijas politikas veidošanā. Turpmākajos 
gados Komisija turpinās attīstīt praktiskus rīkus jaunat-
nes darbiniekiem, lai palīdzētu viņiem labāk tikt galā ar 
tādiem izaicinājumiem kā jauniešu marģinalizācija un 
vardarbīga radikalizācija, kā arī ar riskiem un iespējām, 
kas saistītas ar mūsu sabiedrības digitalizāciju.

Vēlu visiem ražīgu un veiksmīgu 2017. gadu!
MARTINE REIČERTE, 

Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektoriāta direktore

KO SAGAIDĪT NO 2017. GADA?
Nē, šī nebūs astroloģiskā prognoze 2017. gadam! Esam sagatavojuši ceļa vārdus darbā ar 
jaunatni 2017. gadam. Lai visiem laimīgs un panākumiem bagāts Jaunais gads!
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IESPĒJA JAUNIEŠIEM

Sākusies Jauniešu garantijas 
ziemas uzņemšana

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu 
garantijas izglītības programmās, kurās gada vai 
pusotra laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pie-
prasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas 
uzņemšanā jauniešus gaida 24 profesionālās izglī-
tības iestādes visā Latvijā.

Pēdējoreiz var apgūt kādu no 38 profesijām 
pusotra gada laikā. To vidū ir tādas profesijas kā 
grāmatvedis, automehāniķis, SPA speciālists, lau-
ku īpašuma apsaimniekotājs, kā arī poligrāfijas 
ražošanas tehniķis, floristikas speciālists un citas. 
Piedāvājumā ir arī 21 profesija, kuru var apgūt 
gada laikā, piemēram, pavārs, frizieris, lietvedis, 
atslēdznieks, šuvējs, mūrnieks un citas.  

Lai pieteiktos, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 
29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo 
profesionālo izglītību. Jaunietis var strādāt arī algo-
tu darbu vai būt pašnodarbināts, ja var to savienot 
ar mācībām. 

Mācību laikā var saņemt stipendiju līdz 115 
eiro mēnesī, nepieciešamos mācību līdzekļus, 
bezmaksas vietu kopmītnē un karjeras atbal-
sta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu 
praksi. 

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības 
iestādē pusotru gadu ilgajās programmās var ies-
niegt līdz 6. janvārim, savukārt gadu ilgajās – līdz 
17. februārim. Ar visām profesijām, izglītības ies-
tādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocī-
bām var iepazīties mājaslapā: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākot-
nējās profesionālās izglītības programmu īsteno-
šana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar ES 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts 
budžeta. 

JAUNUMS

Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekti

No 2017. gada programmas “Erasmus+” ietva-
ros varēs īstenot Stratēģiskos Eiropas Brīvprātīgā 
darba (EBD) projektus. Šajā projektu veidā finan-
sējums tiks piešķirts akreditētām EBD koordinējo-
šām organizācijām, kurām ir pozitīva pieredze EBD 
projektu īstenošanā. Stratēģiskajos EBD projektos 
EBD tiek izmantots kā instruments, lai stratēģiski 
risinātu kādu problēmu saskaņā ar programmas 

“Erasmus+” prioritātēm, tādējādi nodrošinot sis-
temātisku ietekmi vietējā, reģionālā, valsts un/vai 
Eiropas līmenī. 

Projekta ietvaros papildus standarta EBD akti-
vitātēm var īstenot arī citus pasākumus, kas vērsti 
uz projekta mērķu sasniegšanu un ietekmes no-
drošināšanu, piemēram, darba ēnošana semināri, 
konferences, darbnīcas, apmācības. 

Sīkāka informācija par Stratēģiskajiem EBD 
projektiem http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
stra te gis kie- eiropas-brivpratiga-darba-projekti

TUVOJAS KONFERENCE

Jaunatnes pilsoņu asambleja 2017 
““Free Together” Creating, engaging, 
enterprising for a better living together”

Piesakies, ja brīvi runā franču valodā! Konferen-
ce jaunajiem projektu vadītājiem, izmaiņu veicējiem 
savā zemē, kuriem ir radoši vai sociālās uzņēmēj-
darbības projekti labākai dzīvei kopā. Tā norisi-
nāsies no 2017. gada 26. līdz 31. maijam Tornai, 
Beļģijā. Pieteikšanās līdz 2017. gada 29. martam.

Plašāka informācija: www.jaunatne.gov.lvJA
U
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NENOKAVĒ

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņi 2017. gadā

Ja 2017. gadā vēlies īstenot “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” programmas projektus, iegaumē 
datumus, līdz kuriem varēs iesniegt projekta pie-
teikumus. Tāpat kā iepriekš arī 2017. gadā “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektus varēs iesniegt 
3 reizes gadā. 

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mā-
cību nolūkos” projekti:
`` Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais 

darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitāte  – līdz 
2017. gada 2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 
2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā 
laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;

`` Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti – 
līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vie-
tējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.
2. pamatdarbības “Sadarbība inovāci-

jas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” 
projekti:
`` Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam  – 

līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vie-
tējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;

`` Stratēģiskās partnerības labas pieredzes ap-
maiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jaunie-
šu iniciatīvas) – līdz 2017. gada 2. februāra un 
2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā 
laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.
3. pamatdarbības “Atbalsts politikas re-

formām” Jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās projekti – līdz 2017. gada 
2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 2017. gada 
4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz 
plkst. 12:00 pēc Briseles laika. 

NOZĪMĪGI

Par Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmu 2016. gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2016. gadam ietvaros ad-
ministrēja trīs apakšprogrammas:

“Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināša-
nai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jaunie-
šu piederības apziņu”. 

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdz-
dalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā 
jaunatnes politikā”. 

“Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, 
sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos”. 

Kopumā visu trīs apakšprogrammu ietvaros 
aģentūrā tika saņemti un izvērtēti 105 projektu ie-
sniegumi, no kuriem apstiprināti – 69. 2016. gadā, 
salīdzinot ar 2014. un 2015. gadu, visās trīs apakš-
programmās projektus ir īstenojušas 13 jaunas 
pašvaldības un 4 jaunas biedrības. Visos projek-
tos kopumā bija iesaistīti 6798 jaunieši (2014. un 
2015. gadā kopumā iesaistījušies 7486 jaunieši). 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. ga-
dam prioritāte bija Latvijas jauniešu valsts gribas un 
piederības sajūtas veicināšana savai valstij ar ne-
formālās izglītības aktivitātēm, gatavojoties Latvijas 
valsts simtgadei.

STARPTAUTISKI

Eiropas Jaunatnes nedēļa 2017
No 1. līdz 7. maijam norisināsies Eiropas Jau-

natnes nedēļa, kuras mērķis ir veicināt jauniešu 
solidaritāti un sociālo atbildību visā Eiropā. Kampa-
ņas aktivitātes Latvijā īstenos Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra un tās sadarbības part-
neri. 
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Kā radās ideja par projektu “Būt kopā”?
Vladislava: Programmas “Erasmus+” nacionālo 

aģentūru direktori ir izvirzījuši sociālo iekļaušanu 
kā vienu no nākamā posma stratēģiskajām priori-
tātēm. Mūsu aģentūra ir viena no 17 Eiropas aģen-
tūrām, kura nacionālā līmenī izstrādā projektu, lai 
iesaistītu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” program-
mā vairāk jauniešu ar īpašām vajadzībām.  Pēc 
tam katras valsts nacionālajā līmenī iegūto piere-
dzi plānots apkopot jau starptautiskā līmenī. Nacio-
nālā līmenī Latvijā projektu koordinēs Normunds.
Kādi tev, Normund, bija pirmie iespaidi, kad 
uzzināji, ka JSPA plāno īstenot šo projektu?

Normunds: Sociālās iekļaušanas projekts “Būt 
kopā” man šķiet ļoti laba ideja. JSPA ar savām ak-
tivitātēm gan vienmēr ir bijusi ļoti atsaucīga pret 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām un mudinājusi 
viņus iesaistīties “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektos.  Mēs redzam  – lai iekļautu projektos 
jauniešus ar invaliditāti, viņiem vajadzīgi speciā-
li organizēti projekti tieši viņiem. Nevis tādēļ, ka 
šie jaunieši būtu izlepuši. Drīzāk otrādi – jaunieši 
baidās pieteikties projektiem, jo viņiem ir pieredze, 
ka vai nu viņus neapstiprina projektam, jo viņiem 
ir īpašas vajadzības, vai arī, ierodoties projektā, 
viņiem rodas sajūta, ka viņi tajā nav gaidīti. Tā-
dēļ, uzskatu, ka šis sociālās iekļaušanas projekts 

“Būt kopā” palīdzēs gan projektu īstenotājiem uz-
zināt, kā labāk īstenot projektus, kuros ir jaunieši 
ar īpašām vajadzībām, gan arī pašiem jauniešiem 
drosmīgāk pieņemt izaicinājumu kļūt par projekta 
dalībnieku. Pat tikai viena dalība kādā no “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektiem jaunieša ar 

īpašām vajadzībām dzīvē var izmanīt daudz. Viņš 
kļūst drošāks, viņam ir vieglāk iesaistīties vēl kādā 
projektā un visā sabiedrībā kopumā – darba vidē, 
darba kolektīvā…

Projekti, kuros piedalās gan jaunieši ar īpašām 
vajadzībām, gan jaunieši no citām sociālajām gru-
pām, ir īpaši ar vēl vienu aspektu. Citi jaunieši iepa-
zīst tos jauniešus, kuriem ir invaliditāte, un arī pēc 
projekta turpina ar viņiem komunicēt un iesaistīt arī 
citās sabiedriskās aktivitātēs. Viņi ierauga, ka jau-
nieši ar īpašām vajadzībām ir tādi paši kā pārējie. 
Arī viņiem patīk joki, arī viņiem patīk darīt blēņas, 
patīk draudzēties un būt kopā. Viņi tāpat kā citi grib 
vienkārši baudīt jaunību. 
Kā jūs redzat, cik ļoti nepieciešams pašlaik 
Latvijā aktualizēt sociālās iekļaušanas tematu?

Normunds: “Apeirons” šogad piedalījās Lat-
vijas Republikas Tiesībsarga organizētā pētījumā, 
kurā vērtējām, cik ļoti pieejama augstākā izglītība 
ir jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Noskaidro-
jām, ka vides pieejamība cilvēkiem, kuri pārvieto-
jas ratiņkrēslos, ir ļoti ierobežota. Daudzas augst-
skolas jauniešiem ar īpašām vajadzībām piedāvā 
e-studijas jeb attālinātās studijas, bet arī tas ir 
ierobežojoši. Interesants atklājums pētījuma laikā 
bija atlaižu faktors. Izrādās Latvijā ir daudz augst-
skolu, kuras jauniešiem ar invaliditāti piedāvā 
atlaides, bet šī informācija ir paslēpta dziļi augst-
skolu stratēģiskajos dokumentos un netiek īpaši 
popularizēta. Pašlaik Latvijā jaunietis ar īpašām 
vajadzībām var apgūt augstāko izglītību tālmācībā.

Ikdiena jaunietim ar īpašām vajadzībām Latvi-
jā arī mūsdienās ir diezgan ierobežojoša. Bērnībā 

BŪT KOPĀ – TIK VIENKĀRŠI 
UN VĒL ARVIEN VAJADZĪGI
KINTIJA BULAVA, 
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Kā vienu no 2017. gada prioritātēm Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
ir izvirzījusi veicināt sociālo iekļaušanu jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tādēļ jau 2016. 
gada otrajā pusē uzsākts sociālās iekļaušanas projekts “Būt kopā”. Kāda ir projekta būtība, 
kā tajā iesaistīties un kādēļ ir tik svarīgi aktualizēt šo tematu, jautājam Normundam Pīli-
pam, “Apeirons” apmācību koordinatoram, Maijai Muceniecei, “Apeirons” projektu vadītājai, 
un Vladislavai Šķēlei, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājai. 



[ 5 ]

jaunatne. gov. lv

SO
CI

Ā
LĀ

 IE
KĻ

A
U

ŠA
N

A
 L

AT
V

IJĀdaudzi jaunieši nokļūst specializētā institūcijā, tad 
specializētā skolā un vēl pēc tam specializētā 
augstskolā (salīdzinoši labu izglītību jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām piedāvā Sociālās integrācijas 
valsts aģentūras Koledža). Pēc tam diemžēl ir arī 
specializēta darba vieta, ja jaunietim izdodas tādu 
atrast. Dzīve ir diezgan ierobežota. 

Maija: Man bija liels pārsteigums, kad organi-
zējot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
Jauniešu apmaiņas projektu, jaunietis ar īpašām 
vajadzībām nenorādīja, ka viņam nepieciešams per-
sonīgais asistents. Pēc tam, sarunājoties ar jaunieti, 
uzzināju, ka viņš tā rīkojās, jo baidījās, ka citādāk 
netiks uzaicināts piedalīties projektā. Tā agrāk jau 
bijis. 

Cik Latvijā ir šādu cilvēku, kuriem vajadzētu 
palīdzēt?

Maija: Lai cik arī skumji tas nebūtu, Latvijā nav 
statistikas mērījumu, kas pateiktu, cik kopā ir cilvē-
ku ar īpašām vajadzībām. Mums ir pieejami statisti-
kas dati ar informāciju, cik bērnu mācās speciālajās 
iestādēs. Varam saņemt statistikas datus no Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras par to, cik pie-
augušo cilvēku un cik bērnu saņem invaliditātes 
pabalstus. Tomēr šie dati precīzi neatklāj cilvēku 
ar īpašām vajadzībām skaitu Latvijā. Ir ļoti daudz 
jauniešu, kuriem ir dzirdes problēmas, bet viņiem 
nav piešķirta invaliditāte. Statistiski šādi jaunieši 
nekur netiek uzskaitīti, bet viņiem ir nepieciešams 
atbalsts, lai iekļautos sabiedrībā. Tādu piemēru ir 
daudz. Pašlaik tiek uzskatīts, ka Latvijā ir 180 tūk-
stoš cilvēku ar invaliditāti, tajā skaitā arī bērni un 
jaunieši. Atsevišķi dati par invaliditātes grupām vai 
vecuma posmiem nav. 
Kā jums šķiet, kā projekts “Būt kopā” varētu 
uzlabot situāciju?

Maija: Jebkuri centieni kaut ko uzlabot vien-
mēr ir vajadzīgi un pozitīvi vērtējami. Situācija jau-
niešu vidē, kuriem ir invaliditāte, uzlabojas, bet ir 

“jaunieši nav robotiņi, kuriem 
patīk vieniem sēdēt mājās un 
attālināti mācīties. Jaunieši 

ar īpašām vajadzībām arī grib 
satikt citus savus vienaudžus, 

grib mācīties kopā, grib mācīties 
sarunājoties un diskutējot.
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atsevišķas jauniešu grupas, kuras nespēj piedalīties 
kopējos pasākumos vides pieejamības trūkuma dēļ. 

Normunds: Lielākā problēma ir cilvēku nezi-
ņa. Neziņas dēļ palīdzības sniegšana var pat būt 
kaitīga. Piemēram, cilvēkam, kurš sēž ratiņkrēslā, 
nepatīk, ja viņu kā lellīti kaut kur nēsā no vienas 
telpas uz citu. Viņam pēc iespējas gribas tikt ar visu 
galā pašam. Viņš vēlas justies patstāvīgs. Viņam 
tas rada sajūtu, ka viņš ir līdzvērtīgs. Šis projekts 
pēc būtības mazinās cilvēku neziņu kā strādāt ar 
jauniešiem ar invaliditāti  un kā sagatavot projektus, 
kur tie pilnvērtīgi varētu piedalīties. 
Pastāstiet sīkāk par pašu projekta būtību. Kā 
tas norisināsies un kā tajā varēs iesaistīties?

Vladislava: Projektam esam izvirzījuši lielo 
mērķi  – iesaistīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmā jauniešus ar ierobežotām iespējām. 
Vēlamies strādāt gan ar tām organizācijām, kuras 
ir aktīvas un kuras jau šobrīd īsteno “Erasmus+” 
projektus, bet kurām nav pieredzes darbā ar jau-
niešiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat vēlamies 
uzrunāt organizācijas, kuras ikdienā strādā ar šiem 
jauniešiem, bet vēl nav iesaistījušās programmā. 

Normunds: Notiks vairākas apmācības, kurām ar 
JSPA starpniecību izziņosim pieteikšanos. Pirmās ap-
mācības notiks 2017. gada sākumā. Tajā uzrunāsim 
organizāciju pārstāvjus, kuriem “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” projektos nav pieredzes ar jauniešiem, 
kuriem ir īpašas vajadzības. Tad vēlākā pavasarī 
plānojam apmācības pieredzējušajiem organizāciju 
pārstāvjiem. Sniegsim papildus atbalstu un papildus 
zināšanas darbā ar jauniešiem, kuriem ir invaliditāte. 
Savukārt 2017. gada otrajā pusgadā notiks pieredzes 
apmaiņas seminārs, kurā apkoposim veiksmīgos 
pieredzes stāstus. Paralēli tam organizācijām, kurām 
būs interese, sniegšu mentora atbalstu. Plānojam arī 
sagatavot apkopojošu informāciju par sociālo iekļau-
šanu un publicēt to JSPA tīmekļa vietnē, lai visi var 
ātri un ērti atrast sev interesējošu informāciju. 

Vladislava: Projekta aktivitātes notiks gan nacio-
nālā, gan starptautiskā mērogā. Kad notiks starp-
tautiskas pieredzes apmaiņas tikšanās, tajās tiks 
aicināti piedalīties arī Latvijas organizāciju pārstāvji. 
Maija, pastāsti par “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” atbalstīto Jauniešu apmaiņas 
projektu. Kā tajā tika integrēta sociālās 
iekļaušanas tematika?

Maija: Projekta idejas aizsākumi meklējami pēc 
2014. gada pārrobežu projekta noslēgšanās Lietu-
vā. Tā projekta ietvaros Gražutes nacionālajā parkā 
tika iekārtota vide, lai tā kļūtu pieejamāka cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem. Lai izvērtētu vides pieeja-
mību, dzima ideja – īstenot Jauniešu apmaiņas 
projektu, kurā piedalās arī jaunieši, kuri ikdienā 
pārvietojas ratiņkrēslos. Tā kā kempings, kurā tika 
labiekārtota vide, atrodas nacionālā parka teritorijā, 
loģiska dzima arī nākamā projekta tēma – veidot 
projektu kā izdzīvošanas nometni, kur jaunieši tie-
kas brīvā dabā, paši iekārto apkārtni, pielāgojot to 
savām vajadzībām un interesēm. 10 dienu garumā, 
kamēr notika šis projekts, centāmies būt maksimāli 
tuvi dabai. Jaunieši paši gatavoja sev ēst. Naktīs 
gājām skatīties sikspārņus. Veidojām sajūtu takas. 
Mācījāmies atpazīt ārstnieciskos augus un tos 
pēc tam atrast arī dabā. Paši būvējām saunu, uz 
atklātas uguns brūvējām alu. Viens no lielākajiem 
projekta notikumiem bija kopīgais velo maratons. 
Tas bija 40 kilometrus garš, un tajā piedalījās gan 
jaunieši ar speciāli pielāgotiem ratiņkrēsliem, gan 
jaunieši uz velosipēdiem. Pasākums bija ļoti iespai-
dīgs. Mūs atbalstīja Zarasai pilsētas pašvaldība, 
velomaratona noslēgums norisinājās Zarasai bib-
liotēkā, kurā pateicības runu teica arī pilsētas mērs. 

Projekta laikā redzējām, cik tas ir svarīgi jau-
niešiem mācīt neatkarīgas dzīves prasmes, mācīt 
uzņemties atbildību par visu, ko dara, mācīt iesais-
tīties ikdienas plānošanas procesos. 
Kā jaunieši jutās pēc projekta?

Maija: Interesanti, ka šādos projektos, lielākie 
ieguvēji ir jaunieši bez invaliditātes. Jaunieši ar in-
validitāti ir tādi, kādi viņi ir, un projekta laikā varbūt 
iemācās kaut ko jaunu. Bet jaunieši bez invalidi-
tātes iemācās saredzēt, kurā brīdī nepieciešams 
sniegt palīdzību, paši aizdomājas vairāk par sevi 
un savu dzīvi. Viņi sajutās sentimentāli. Jaunieši 
apbrīnoja tos jauniešus, kuriem ir invaliditāte – kā 
viņi tik daudz spēj savā dzīvē tikt ar visu galā un vēl 
nezaudēt optimisma un joku garu. 

Projektam noslēdzoties, viena jauniete no Latvi-
jas, kura bija pametusi mācības skolā, atkal atsāka 
mācīties. Cita meitene sāka strādāt sociālajā jomā. 
Projekta plānošanas un īstenošanas laikā nekad 
nevar zināt, cik lielas pārmaiņas tas iekustinās kon-
krētā jaunieša dzīvē. 
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2017. gadā 1. pamatdarbības projektiem 
(Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais 
darbs (EBD), Stratēģiskais EBD, Jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projekti) ir šādas 
prioritātes:
`` pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, vei-

cinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dia-
logu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un 
cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas 
uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotpras-
mi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas 
apziņu;

`` jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iema-
ņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sa-
biedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti 
sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas 
radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.
Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, 

ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivi-
tātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski sais-
tīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu 
vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma 
izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks 
pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros 
tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma mek-
lētāji un migranti.

2017. gadā 2. pamatdarbības projektiem “Stra-
tēģiskās partnerības inovāciju atbalstam” ir izvirzīta 
nacionālā prioritāte - kvalitatīva jaunatnes darba 
veicināšana.

Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas:
`` atbalsta jaunatnes darbinieku kapacitātes stipri-

nāšanu, kā arī kapacitātes stiprināšanu jaunat-
nes darbā;

`` atbalsta jaunatnes darbiniekus efektīvu metožu 
izstrādē un kopīgošanā, lai sasniegtu atstumtus 

jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību 
jauniešu vidū;

`` veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļau-
šanu un nodarbinātību (tostarp NEET – jauniešu, 
kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, 
ne mācībās), īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, 
kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no 
migrantu ģimenēm, ietverot nesen ieradušos 
imigrantus un gados jaunus bēgļus;

`` veicina starpkultūru dialogu un nostiprina 
zināšanas un iecietību pret daudzveidību 
sabiedrībā;
`` veicina starpnozaru sadarbību jaunatnes darbā;
`` atvieglo jauniešu pāreju no jaunības uz pieau-

gušo pasauli, it sevišķi viņu integrāciju darba 
tirgū; attīsta viņu iemaņas, nosakot kvalitātes 
standartus, ētikas un profesionālās rīcības 
kodeksus;

`` stiprina saiknes starp politiku, pētniecību un 
praksi;

`` uzlabo zināšanas par jaunatnes situāciju un 
politiku jaunatnes jomā, jaunatnes darba, nefor-
mālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu Eiropas, 
valstu un vietējā līmenī.
Mainīta 2. pamatdarbības projektu pietei-

kumu iesniegšanas kārtība 
`` Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam 
- 2017. gada 26. aprīlis (līdz plkst. 13:00 pēc 
vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles 
laika).

`` Stratēģiskās partnerības labas pieredzes ap-
maiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu 
iniciatīvas) - 2017. gada 2. februāris un 2017. 
gada 4. oktobris (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā 
laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).
Plašāka informācija: www.jaunatne.gov.lv  

KOPĒJĀS PROGRAMMAS 
“ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ” 
IZMAIŅAS 2017. GADĀ
Ja plāno iesniegt projektu 2017. gadā, tad aicinām pievērst uzmanību izmaiņām program-
mas “Erasmus+” vadlīnijās, kuras ir veikusi Eiropa Komisija. Aktuālās programmas vadlī-
nijas un elektroniskās projektu pieteikumu veidlapas meklē www.jaunatne.gov.lv “Erasmus” 
attiecīgā projektu veida apakšsadaļā “Dokumenti”.
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Kā, tavuprāt, jūtas mūsdienu studenti 
Latvijā?

Kopumā Latvijā studentiem klājas labi. Kopš 
Latvija atguvusi neatkarību, izglītības kvalitāte uzla-
bojas. Studenti, arī apkārtējā sabiedrība, – kļuvuši 
prasīgāki. Vairums profesoru un studentu  saprot, 
ka Latvijas augstākajai izglītībai ir jāspēj konkurēt 
ar citām Eiropas augstskolām un ir jācenšas būt 
vienu soli priekšā, vai arī vismaz vienādā līmenī. 
Tomēr, lai mūsu jaunieši, kas vēlas iegūt augstāko 
izglītību, neaizbrauktu uz citām Eiropas Savienības 
valstīm, kur ir valsts dotēta augstākā izglītība, pie-
mēram, uz Igauniju, Latvijā ne tikai nemitīgi jāpiln-
veido izglītības kvalitāte, bet arī īpaša uzmanība 
jāpievērš izglītības pieejamībai. 

Ja skatāmies uz studentu dzīvi no sociālās di-
mensijas skatpunkta, tad Latvijas studenti saņem 
mazu valsts atbalstu. Ir salīdzinoši maz valsts do-
tēto budžeta vietu. Stipendiju skaits ir vēl mazāks, 
arī stipendijas apmērs ir salīdzinoši neliels – 100 
eiro mēnesī. Par 100 eiro mēnesī students nevar 
izdzīvot. Arī tad nē, ja viņš dzīvo dienesta viesnīcā. 
Ļoti daudz studentu Latvijā, lai izdzīvotu, pat tad, 
ja saņem stipendiju, izvēlas arī piestrādāt, lielāko-
ties kādā mazkvalificētā darba vietā. Slodze tiem ir 
liela, studenti noguruši, jo enerģiju, kuru viņi velta 
darbam, varētu veltīt mācībām. Nesaku, ka strādāt 
papildus studijām ir slikti. Veiksmīgie stāsti ir tad, ja 
students savas studijās gūtās zināšanas var pielie-
tot darba vietā un iegūt praktisku pieredzi, kas var 
noderēt tālāko studiju kursu apguvei. 

Kamēr Latvijā nav ieviesta valsts dotēta augstā-
kā izglītība, pastāv situācija, ka studētgribētājiem 
nekas cits neatliek, kā ņemt kredītu, ja nav tikuši 
budžeta vietās. Šobrīd līdz galam nav sakārtots arī 
studiju kreditēšanas jautājums. Joprojām, lai iegū-
tu studiju kredītu ar valsts galvojumu, ir nepiecie-
šams papildu galvotājs. Ja students ir no trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes, viņam galvotāju ir 
grūti atrast. 

Pozitīvi vērtējams, ka Latvijā ir ļoti stabilas studē-
jošo pašpārvaldes un dažādi interešu pulciņi. Papil-
dus studijām var iesaistīties studējošo pašpārvalžu 
darbā, lai uzlabotu studiju kvalitāti, pieejamību un ri-
sinātu dažādus citus problēmjautājumus, piedaloties 
augstskolas lēmējinstitūciju darbā un esot kā tiltam 
starp studentiem un augstskolu vadību. Studentiem 

UZ STUDENTIEM CENTRĒTA 
IZGLĪTĪBA – VIRZIENS, 
UZ KURU JĀTIECAS
KINTIJA BULAVA, 
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Maira Belova kopš 2016. gada pavasara ir Latvijas Studentu apvienības prezidente. Ieguvu-
si bakalaura grādu Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, turpina studijas 
LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūrā. “Man patīk ietekmēt lietas un veikt izmaiņas,” tā 
par savu galveno motivāciju aktīvi darboties saka Maira. Viņa pārstāv Latvijas studentu 
intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tiekoties ar politiķiem un citiem lēmumu 
pieņēmējiem, kas veido jaunatnes, augstākās izglītības politiku Latvijā un visā Eiropā. 
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ir arī daudzas citas iespējas, piemēram, dziedāt, de-
jot, piedalīties debatēs. Ar neformālās izglītības pa-
līdzību var iegūt dažādas papildu prasmes, kas pēc 
tam noder darba tirgū. Runājot ar darba devējiem, 
redzam, ka viņi arvien vairāk novērtē tos jauniešus, 
kas paralēli studijām iegūst papildu kompetences, 
darbojoties dažādos interešu pulciņos. Arī piesako-
ties dažādu sabiedrisko fondu stipendijām, tiek vēr-
tēta studenta sabiedriskā aktivitāte. Tikai no paša 
jaunieša ir atkarīgs, vai grib būt aktīvs un kaut kur 
papildus iesaistīties, vai nē. Iesaku katram izmantot 
tās iespējas, ko piedāvā augstskolas, un atcerēties – 
jo vairāk dari, jo vairāk vari izdarīt!
Ar kādiem jautājumiem studenti visbiežāk 
vēršas pie Latvijas Studentu apvienības?

Katrā augstskolā un universitātē darbojas sava 
studentu pašpārvalde, kas risina studentu prob-
lēmjautājumus konkrētās augstskolas ietvaros. Vis-
biežāk tie ir jautājumi par studiju kvalitāti, studiju 
procesu un problēmsituācijām ar pasniedzējiem. 
Princips, kad students aiziet uz lekcijām un tikai 
klausās pasniedzējā, vairs nestrādā. Mūsdienās 
katram studējošajam jāmācās arī no citiem studen-
tiem, tie aktīvi jāiesaista studiju procesā, tajā skaitā 
studiju programmu izveidē un pilnveidošanā. Kopā 
ar studējošo pašpārvaldēm cenšamies veicināt pa-
stāvošās paradigmas maiņu augstākajā izglītībā uz 
student-centrētu izglītību, kas veicinātu sekmīgāku 
mācību materiāla apguvi, studenta kritiskās domā-
šanas attīstību un profesionālo izaugsmi.

Nacionālā līmenī studentu intereses pārstā-
vam mēs  – Latvijas Studentu apvienība. Latvijas 
Studentu apvienību veido akreditēto augstskolu 
studējošo pašpārvaldes. Esam kā jumtorganizācija 
studentiem. Ikdienā strādājam kopā ar ministrijām 
pie dažādu Ministru kabineta noteikumu, likumu 
grozījumu sagatavošanas un ieviešanas, pieda-
lāmies augstākās izglītības nozares plānošanas 
dokumentu radīšanā, lielās vīzijas un mērķu defi-
nēšanā. Šobrīd  strādājam pie doktorantūras prog-
rammu un promocijas procesa uzlabošanas; valsts 
vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas 
Latvijā; studiju virzienu akreditācijas un licencē-
šanas. Viens no visaktuālākajiem jautājumiem ir 
valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas princi-
pu definēšana. Mūsu vīzija par augstāko izglītību 
Latvijā – tā ir valsts dotēta augstākā izglītība. Man 
patīk atsaukties uz Igaunijas pieredzi, kur augstā-
kā izglītība bakalaura, maģistra un doktorantūras 
līmenī ir bez maksas. Igaunijā saredz likumsa-
karību – jo izglītotāki cilvēki, jo  lielāks ieguvums 
visai tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā. Sa-
protam, ka šāda modeļa ieviešana Latvijā ir ļoti 
saistīta ar finanšu iespējām. Finansējums Latvijā ir 
ierobežots, tādēļ šo jautājumu risinām pakāpenis-
ki. Šobrīd strādājam pie valsts finansēto budžeta 
vietu sadales principiem. Vēlamies izveidot sis-
tēmu, lai budžeta vietas ir tajās studiju program-
mās, kurās ir visaugstākā studiju kvalitāte. Šobrīd 
budžeta vietu sadalē lielu lomu spēlē vēsturiskais 
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princips – finansējumu studiju procesa nodrošinā-
šanai augstskolām piešķirt tādā apmērā, kāds tas 
bijis iepriekšējā gadā. Uzskatu, ka nepieciešamas 
reformas un šīm izmaiņām jānotiek pakāpeniski. 
Tā, lai izmaiņas skar studentus, kuri sāk studēt, ne-
vis tos, kas jau pašlaik studē un varētu šī iemesla 
dēļ pazaudēt savas budžeta vietas. 

Šobrīd paralēli vēl strādājam pie tā, lai visiem 
studēt gribētājiem,  kas netiek valsts finansētās 
studiju vietās, būtu pieejams valsts galvots kredīts. 
2015. gadā panācām, ka cilvēkiem ar 1. vai 2. gru-
pas invaliditāti valsts 100 % galvo par viņu studiju 
kredītiem. Pašlaik vēlamies panākt, lai jaunieši no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm arī saņem 
100 % valsts studiju galvojumu. Mēģinām valstiskā 
līmenī novērst arī citas problēmas, ar kurām sasto-
pas studenti. 
Kas ir Latvijas Studentu apvienības misija?

Mūsu mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt studentu 
intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. 
Esam arī Eiropas Studentu apvienības biedrs, tādēļ 
mums ir iespēja Latvijas studentu intereses aizstā-
vēt arī Eiropas dimensijā. 
Izstāsti, kā tavs dzīves ceļš aizveda līdz 
Latvijas Studentu apvienībai.

Nu jau rit sestais gads, kopš darbojos Latvijas 
Studentu apvienībā. Kad uzsāku studijas LU Fizikas 
un matemātikas fakultātē, pirmā kursa studentus 

iepazīstināja ar studentu dzīvi, ar studentu pašpār-
valdes darba iespējām. Šajā pasākumā uzzināju, ka 
ir arī tāda Latvijas Studentu apvienība. Tās pārstāvji 
stāstīja par semināru “Kam rūp students?”, kuru 
viņi organizē katru rudeni. Es biju starp tiem, kas 
pieteicās piedalīties. Tā nokļuvu šajā seminārā, kurā 
vienkopus satiekas pārstāvji no dažādām Latvijas 
augstskolām. Tieši šajā pasākumā sapratu, ka mani 
interesē viss studentu dzīves process un ka man 
patīk ietekmēt lietas. Patīk uzlabot vidi, kurā arī pati 
esmu. Latvijas Studentu apvienība ir valsts mēroga 
organizācija, kurā vēlamies, lai Latvijas pamatvērtība 
ir izglītoti cilvēki. Vēlamies, lai Latvijā studijas ir kva-
litatīvas, lai studenti ir aktīvi. Toreiz man ļoti iepatikās 
apvienības pamatvērtības, tādēļ iesaistījos dažādās 
darba grupās. Katru nedēļu bija darba grupu tikša-
nās. Man ļoti patika. Tieši esot Latvijas Studentu ap-
vienībā, sapratu, kā darbojas valsts pārvalde, kā tiek 
risināti politikas jautājumi valsts līmenī. Apguvu arī 
projektu vadīšanu, pasākumu organizēšanu. 
Kā kļuvi par Latvijas Studentu apvienības 
prezidenti?

Pirmos četrus gadus apvienībā darbojos kā 
aktīviste. Tad izdomāju, ka vēlos darboties valdē. 
Kandidēju un iekļuvu. Manā pārziņā bija studentu 
sociālie jautājumi. Rūpējos par augstākās izglītības 
pieejamības jautājumiem dažādos kontekstos  – 
gan lai studiju process un vide būtu pielāgotāka 
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cilvēkiem ar invaliditāti, gan lai dienesta viesnīcas 
būtu pieejamas, neraugoties uz to, no kuras augst-
skolas nāk studenti, lai sabiedriskā transporta ce-
nas draudzīgākas. Risināju arī stipendiju apjoma un 
piešķiršanas kārtības problēmjautājumus. Šogad  
tiku ievēlēta par apvienības prezidenti.
Kāda ir tava motivācija būt aktīvai un 
iesaistīties?

Man patīk ietekmēt lietas un veikt izmaiņas, kas 
uzlabo vidi, kurā dzīvojam. Lai arī izmaiņas dažkārt 
šķiet mazas, piemēram, grozījumi kādos Ministra 
Kabineta noteikumos vai likumā  – tas ietekmē 
sistēmu kopumā. Izglītība man ir vērtība. Uzskatu, 
ka izglītots cilvēks ir  tautsaimniecības un nācijas 
pamata garants. Tāpēc saredzu jēgu strādāt un ak-
tīvi iesaistīties jautājumos, kas skar izglītības jomu. 
Personīgi uzlaboju dažādas savas kompetences un 
prasmes, jo katra diena ir pilna ar izaicinājumiem, 
kuru pārvarēšana iemāca ko jaunu.
Kā izlēmi, ka turpināsi studijas teoloģijā?

Man ir profesionālais bakalaura grāds dabas 
zinātnēs un informācijas tehnoloģijā un papildus –  
vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāci-
ja.  Esmu ļoti daudz ieguvusi  no studijām. Ņemot 
vērā, ka  Fizikas un matemātikas fakultātē ir viens 
no lielākajiem studentu atbirumiem, iemācījos ne-
padoties, strādāt ar lielu informācijas daudzumu 
un pabeigt iesākto līdz galam. Turpinājumā izlēmu 

studēt teoloģiju. Vai plānoju strādāt baznīcā vai teo-
loģijas zinātnē? Pašlaik nē. Vēlējos papildināt savas 
zināšanas un teoloģija ir joma, kas man ļoti interesē. 
Tā ir mana profesionālā pilnveide. Izglītība vienmēr 
noder. Uzskatu, ka jāmācās visu mūžu – gan for-
mālajā, gan neformālajā izglītībā. 
Runājot par neformālās izglītības projektiem, 
piemēram, “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 
vai studentiem tie šķiet noderīgi?

Zinu daudz studentu, kuri izmanto Jauniešu ap-
maiņas un Eiropas Brīvprātīgā darba projektus. Tie, 
kas ir aktīvi, saskata iespējas, piedalās un pilnveido 
savas kompetences, kas vienmēr noder pēc tam arī 
darba tirgū. 
Kas ir tās trīs lietas, kuras uzreiz vēlētos 
mainīt valsts jaunatnes politikā? 

Viena no lietām – nepieciešams jau no pašiem 
mācību pirmsākumiem jauniešus iesaistīt nefor-
mālajā izglītībā. Iesaistīt organizācijās, aicināt 
līdzdarboties sabiedriski pilsoniskajās aktivitātēs. 
Ir svarīgi, lai jauniešos veidojas pilsoniskā apziņa 
un katrs saprot, ka viņam ir iespēja ietekmēt savu 
dzīves vidi. Šobrīd jauniešiem, kuri nekur nestrādā, 
nemācās un kuriem nav profesijas, bieži vien ir sa-
jūta, ka viņi neko nevar ietekmēt. Viņiem šķiet, ka 
nav jēgas neko darīt, jo nav piederības sajūtas sa-
biedrībai. Bet, lai tā rastos, jāsāk par to izglītot jau 
no bērnības. Protams, arī pašlaik ir pozitīvie piemēri. 
Redzam, ka pie mums nāk jaunieši – personības ar 
savu viedokli. Ir svarīgi apzināties, ka mēs katrs vei-
dojam sabiedrību un katrs varam ietekmēt procesus. 

Otra lieta skar augstāko izglītību. Vēlētos, lai 
vairāk jauniešu Latvijā saprot, ka izglītots cilvēks 
ir vērtība. Nav vērts mācīties ķeksīša pēc vai tādēļ, 
ka jāiegūst diploms. Ir vērts mācīties sevis dēļ. Ja 
jauniešu vidū palielinātos šāda izpratne, tad, pieņe-
mu, samazinātos arī plaģiātisma skaits vai studijās 
neieinteresēto skaits. 

Trešā lieta – stāstīt jauniešiem skolās par to, ko 
nozīmē augstākā izglītība un zinātne un kā veikt 
savā dzīvē pareizās izvēles. Latvijā apmēram 40 % 
studentu nepabeidz studijas. Protams, tas saistīts 
gan ar personīgās dzīves izmaiņām (ģimenes dibi-
nāšana, bērniņu dzimšana), gan arī finanšu aspek-
tiem. Taču, iespējams, ļoti daudzi studē to, kas ne-
maz neinteresē. Būtu vērtīgi skolās jauniešus vairāk 
izglītot par karjeras iespējām.  
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Nav noslēpums, ka migrācijas spiediena rezultātā 
gan Eiropas, gan Vidusjūras reģiona valstis piedzīvo 
spēcīgas pārmaiņas. Dalījums starp “mēs” un “viņi” 
arvien nostiprinās. Spriedze sabiedrībā pieaug, un 
sadursme kļūst neizbēgama, izpaužoties gan tieši, 
gan netieši. Ja fizisku vardarbību ir iespējams pama-
nīt, tad netiešu aizskaršanu pamana vien vērīgākie. 
Diemžēl jaunieši ir trauslākais posms šajā situācijā, jo 
viņi vieglāk nekā pieaugušie pakļaujas radikalizācijas 
riskam, kā arī kļūst par upuriem neiecietībai un ag-
resijai. Tāpēc izglītoti jaunatnes darbinieki ir nozīmīgi 
spēlētāji cīņā par miermīlīgu sabiedrību ap mums.

Semināra laikā dalībnieki pastāstīja par naida 
runas izplatību un labo praksi iecietības veicināša-
nā savās izcelsmes valstīs, guva teorētisku ieskatu 
par to, kas ir radikalizācija, vardarbīga ideoloģija un 
naids, ar praktiskiem uzdevumiem apguva dažādas 
metodes darbam ar jauniešiem, lai attīstītu dažādī-
bas akceptēšanu, kā arī apmeklēja bēgļu nometni 
Libānas dienvidos “Marj el Khokh” un nevalstiskās 
organizācijas “Amel Association International” cen-
trus, kas sniedz praktisku atbalstu gan bēgļiem, 
gan citām mazāk aizsargātām sabiedrības grupām 
Libānā, piedāvājot apgūt dažādu profesiju pamatus, 
piemēram, gaisa kondicionētāju mehāniķa amatu, 
kas, starp citu, Libānā ir pieprasīta profesija.

Pirmo reizi Tuvajos Austrumos
Iespaidos par dalību projektā dalās Anna, dalīb-

niece no Latvijas.
Dalība projektā “Intercultural dialogue  – RE-

STARTED” man nozīmēja ļoti daudz, īpaši perso-
nīgā līmenī. Tas bija piedzīvojums – uzdrošināties, 
ielūkoties un sastapt sevi, pacelt acis un redzēt 
dažādību ap sevi, sajust un novērtēt to.

Lai arī semināra temats man nebija svešs, pir-
mo reizi biju Tuvajos Austrumos, piedzīvojot mēre-
nu kultūršoku. Pretstatā ierastajai sakārtotībai jutu 
Beirūtas dzīslas pulsējam neparedzamā satiksmē 
un neapsaimniekoto atkritumu smakas apvītā ap-
kārtnē. Šie atkritumi ir tikai rezultāts nesekmīgai 
politikai. Libānu joprojām plosa cīņas par varu. 
Kontrasti uz katra stūra. Manuprāt, nav labākas 
vietas, kur veicināt starpkultūru dialogu, jo dažādī-
ba ir tās posts un laime.

Savukārt bēgļu nometnes un palīdzības centru 
apmeklējums raisīja diskusijas ar citiem dalībnie-
kiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kas manu 
prātu nodarbināja jau vēl pirms pieteikšanās se-
mināram. Ko nozīmē jēdziens “patvērums” dažā-
dās kultūrās? Libānietis no gruzdošās politiskās 

KĀ MĒS TRENĒJĀMIES STARPKULTŪRU 
DIALOGA MĀKSLĀ LIBĀNĀ
ANNA AUDERE un KRISTA BALDIŅA
No 2016. gada 22. līdz 30. oktobrim Beirūtā, Libānā, notika seminārs “Intercultural dia-
logue  – RE-STARTED”, kura laikā 30 jaunatnes darbinieki no 5 Eiropas (Igaunija, Latvija, 
Bulgārija, Itālija un Grieķija) un 4 Vidusjūras reģiona (Libāna, Tunisija, Maroka un Jordānija) 
valstīm apmainījās ar pieredzi, kā strādāt ar jauniešiem, lai veicinātu starpkultūru dialogu, 
izpratni par naida runu un vardarbīgu ideoloģiju, kā arī dažādības pieņemšanu.
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nestabilitātes patveras draugu un ģimenes lokā, 
baudot garšas un smaržas, tajā pašā laikā kāds 
irākietis ar ģimeni turpat blakus mājā patvēries aiz 
drupām, kuras Beirūtas centrā atstājis kārtējais pil-
soņu karš. Nieka 2 h brauciena attālumā no Beirū-
tas centra kalnu ielejā gulstas telšu pilsētiņa, kurā 
patvērumu no kara dzimtajā Sīrijā raduši simtiem 
ļaužu no zīdaiņa vecuma līdz sirmgalvjiem. Iesprū-
duši laikā un vietā. Skaudrā realitāte neatstāja 
vienaldzīgu. 

Katrs ceturtais cilvēks Libānā – bēglis
Iespaidos par dalību projektā dalās Krista, da-

lībniece no Latvijas.
Šī bija lieliska iespēja jaunatnes darbiniekiem 

no dažādām pasaules valstīm satikties un dalīties 
ar savas valsts aktuālajiem notikumiem, paverot 
daudz plašāku skatījumu uz to, kas notiek katrā 
konkrētajā zemē, kā arī salīdzināt to ar mediju in-
formāciju, kuru sniedz katra dalībnieka pārstāvētā 
valsts. Katru dienu pēc nodarbībām mēs tikāmies 
savās mazajās “ģimenēs”. Es biju kopā ar cilvēkiem 
no Libānas, Jordānijas, Grieķijas un Tunisijas. Lai 
gan sevi uzskatu par pieredzējušu ceļotāju un kul-
tūru pazinēju, tomēr bija brīži, kad sapratu – katrs 
no mums nes sevī bagātu savas tautas mantoju-
mu un izpratni par to, kas notiek ap mums pasaulē, 
kurā dzīvojam. Pieredze, kuru ieguvu, sastrādājo-
ties, diskutējot un vienkārši runājot ar šiem cilvē-
kiem, mani ļoti bagātināja.

Kad dažādu kultūru cilvēki sastopas un ne-
baidās būt autentiski un patiesi, lietas, uzskati un 
redzējumi mainās. Es ticu, ka pasaule kļūst labā-
ka, tajā parādās vairāk iecietības, mīlestības un 
sapratnes. Viena no spilgtākajām pieredzēm, kuru 

piedzīvoju, bija bēgļu nometnē Libānas dienvidos. 
Tur bija iespēja pavadīt laiku ar pusaugu meitenēm, 
dziedot latviešu dziesmas un gatavojot pusdienas 
kopā ar nometnes vecākajām sievietēm. Uz mirkli 
mūsu pasaules sastapās un mēs saskatījām viens 
otrā vienkāršo un neaizsargāto cilvēku.

Man bija arī privilēģija paceļot pa Libānu pēc 
projekta un iepazīt tās bagātīgo dabu un kultūru 

– nacionālos ciedru parkus, klintī izveidotos kloste-
rus, vēsturiskās pilsētās – Tripoli un Biblosu, kā arī 
apžilbt no Beirūtas spožajām nakts gaismām. Se-
cinājums tikai viens – Libāna ir attīstīta, viesmīlīga 
un skaista zeme ar sarežģītu politisko situāciju un 
dzīvām pagātnes kara rētām.

Katrs ceturtais Libānā ir bēglis. Viņu nami ir at-
vērti tiem, kuri bēg no kara. Starp mums seminārā 
bija arī divi puiši no Sīrijas, kuri bija pazaudējuši 
daļu ģimenes un savas mājas. Viņu stāsti un daž-
brīd skumjās acis televīzijas ziņas padarīja par klāt-
esošu realitāti. Pavadot laiku šajā valstī, sapratu, 
cik tā cenšas būt viesmīlīga, atvērta un izpalīdzīga.

Starpkultūru dialogs ir iespējams tikai tad, ja 
paši izvēlamies aktīvi klausīties un atļaut nepazīsta-
majam un svešajam atklāt sevi. Atšķirības starp 
kultūrām, reliģijām un cilvēkiem kopumā ir neizbē-
gamas un dabiskas, tāpēc, lai atšķirīgo neuztvertu 
kā draudu, semināra laikā dzima ideja aicināt līdz-
cilvēkus dalīties ar viedokļiem un emocijām par 
dažādību, kultūru, identitāti, līdzāspastāvēšanu, lai 
veicinātu sapratni starp dažādiem sabiedrības pār-
stāvjiem un miermīlīgu sadzīvošanu. Visi semināra 
dalībnieki dalījās ar saviem vēstījumiem pasaulei 
Facebook lapā “Humans for Diversity”, un ikviens, 
kurš jūtas līdzīgi domājošs, ir aicināts izplatīt pa-
saulē arī savu vēstījumu.  
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Atpakaļceļa nav
Digitālās tehnoloģijas šobrīd ir jauniešu kultūras 

centrā, līdz ar to darbā ar jauniešiem tās ignorēt ne-
var. “Digitālais jaunatnes darbs ir efektīvs līdzeklis, 
kā uzrunāt jauniešus, kā iesaistīt viņus dažādās ak-
tivitātēs, tāpēc ir īstais brīdis aktualizēt jautājumu 
par jaunu pieeju darbam ar jaunatni,” konferencē 
uzsvēra Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras direktore Daina Sproģe.

Konferences laikā veiktā dalībnieku aptauja pa-
rādīja, ka darbā ar jauniešiem Latvijā visvairāk iz-
manto Facebook, WhatsApp un Instagram, bet reiz 
populārā vietne Draugiem.lv tiek lietota arvien retāk. 
Šie rīki galvenokārt tiek izmantoti informācijas iz-
platīšanai, komunikācijai, pasākumu, kampaņu un 
organizāciju popularizēšanai, taču eksperti norāda, 
ka digitālo tehnoloģiju potenciāls darbā ar jaunie-
šiem ir daudz lielāks, tikai tas vēl ir radoši jāizzina. 
Iespēju un digitālo rīku ir ļoti daudz, bet, kā norā-
dīja daudzi konferences dalībnieki, tas vien neko 
nenozīmē. Ir nepieciešamas idejas, labās prakses 
piemēri, tādi šo rīku izmantošanas risinājumi,kas 
jauniešus tiešām sasniegtu, iesaistītu un dotu viņu 
balsij lielāku spēku.

Kā būt sadzirdētam?
Viena no konferences lektorēm, “Apvienības 

JUMS” vadītāja Solvita Jirgensone norādīja – ir 
kļūdaini uzskatīt, ka jauniešiem trūkst informāci-
jas: “Informācijas ir ļoti daudz, un jaunatnes dar-
ba, nevalstisko organizāciju vēstījumi bieži šajā 

informācijas plūsmā pazūd. Tāpēc mums ir ļoti 
labi jāzina, kas mēs esam un kādus mērķus ar 
savām tiešsaistes aktivitātēm vēlamies sasniegt. 
Nav vērts tērēt spēkus, uzturot un izmantojot 
resursus, kas neatbilst jūsu mērķiem un mērķa 
grupai.”

Par satura veidošanas nozīmi konferencē runāja 
arī digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis, 
uzsverot, ka ir svarīgi, lai jaunieši gribētu dalīties ar 
jūsu saturu: “Jaunieši vairāk uzticas saviem drau-
giem, nevis jums.” Nav nozīmes, kādas tehnoloģijas 
jums ir pieejamas. Lielākā vērtība ir saturs, ar ko 
cilvēki grib dalīties, un to var radīt arī ar visvienkār-
šākajiem jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem.

Arī konferences laikā veiktā dalībnieku aptauja 
apliecināja – kā vislielāko izaicinājumu, izmantojot 
sociālos medijus un digitālos rīkus darbā ar jaunie-
šiem, jaunatnes darbinieki redz kvalitatīva satura 
radīšanu. Dalībnieki atzina, ka vēl viens izaicinā-
jums ir zināšanu un tehnisko iemaņu trūkums, kā 

ARĪ LATVIJĀ SĀK DISKUTĒT 
PAR DIGITĀLO JAUNATNES DARBU
INESE PRIEDĪTE
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
6. oktobrī Rīgā vairāk nekā simts jaunatnes darbinieku, izglītības iestāžu un pašvaldību 
pārstāvju no visas Latvijas tikās vienas dienas konferencē “DigiGo – Digitālais jaunatnes 
darbs”, kuras galvenā tēma bija informācijas tehnoloģiju, digitālo un sociālo mediju pratība 
un pielietojamība jaunatnes darbā, iesākot diskusiju par digitālā jaunatnes darba attīstību 
Latvijā. 
Konferences programma tika veidota tā, lai dalībnieki varētu attīstīt savu mediju pratību, 
mācītos izmantot sociālos un digitālos medijus darbā ar jauniešiem, labāk izprastu drošību 
internetā, tiešsaistes aktīvismu un līdzdalību.
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arī laika trūkums. Gribam to vai nē, arī jauniešu or-
ganizācijām un jaunatnes darbiniekiem ir jāapgūst 
mūsdienīgākās mārketinga stratēģijas un paņē-
mieni – cīņā par jauniešu uzmanību mums ir daudz 
konkurentu no citām sfērām.

Nepieciešami inovatīvi risinājumi
Taču digitālais jaunatnes darbs nav tikai komu-

nikācija internetā. Digitālais jaunatnes darbs var 
ietvert programmēšanas nodarbības, jauniešiem 
paredzētu mobilo lietotņu izstrādi, ekspertu konsul-
tācijas internetā, robotikas nodarbības, tiešsaistes 
kampaņu veidošanu, spēļošanas elementu lietoša-
nu, iespēju internetā pabeigt skolu tiem, kuri no tās 
izslēgti, vai dažādus radošos projektus, kuros iz-
manto audio, foto, video, blogus. Konference aplie-
cināja, ka vairums jaunatnes darbinieku jau izmanto 
digitālos un sociālos medijus darbā ar jauniešiem 
un redz tam pievienoto vērtību. Ieguvumi ir dažādi, 
un viens no būtiskākajiem tiek saistīts ar jauniešu 
nodarbinātību. Gan Latvijā, gan citviet Eiropā ak-
tuāla problēma joprojām ir kvalificētu informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu pieeja-
mība, līdz ar to radoša darbošanās ar digitālajiem 
un sociālajiem medijiem šodien var būtiski uzlabot 

jauniešu karjeras iespējas nākotnē. Digitālais jau-
natnes darbs ir īpaši svarīgs arī, lai attīstītu digi-
tālās pilsonības prasmes un spēju kritiski izvērtēt 
mediju saturu.

“Protams, saistībā ar digitālo tehnoloģiju izman-
tošanu pastāv arī daudzi riski,” Īrijas digitālā jaunat-
nes darba pieredzē konferencē dalījās Odrija Reilija, 
Īrijas Nacionālās jaunatnes padomes eksperte, “tā-
pēc ir nepieciešami radoši risinājumi, kā dažādas 
ar tehnoloģiju izmantošanu saistītās problēmas 
novērst. Piemēram, ja jaunieši nepietiekami kustas 
un pavada laiku svaigā gaisā, tad varam domāt, kā 
ar tehnoloģiju palīdzību šo problēmu risināt. Tehno-
loģiju kritizēšana nepalīdz, jo tās nekur nepazudīs.”

Reģionālo konferenci organizēja Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 
biedrību “Līdzdalības platforma” un nodibinājumu 

“Baltijas Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietva-
ros. Konferences ieraksts ir apskatāms NVO TV 
(http://www.nvotv.lv/videos/regionala-konference-
digigo-digitalais-jaunatnes-darbs), savukārt mate-
riāli no konferences ir apskatāmi adresē http://jau-
natne.gov.lv/lv/lejupielades 

http://www.nvotv.lv/videos/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-darbs
http://www.nvotv.lv/videos/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-darbs
http://jaunatne.gov.lv/lv/lejupielades
http://jaunatne.gov.lv/lv/lejupielades
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Latvijas–Šveices sadarbības programmas 
ietvaros līdz 2016. gada beigām tiks izveidoti 26 
multifunkcionāli jaunatnes iniciatīvu centri. Šo cen-
tru pārstāvjiem šī gada oktobrī bija iespēja doties 
studiju vizītē uz Šveici ar mērķi gūt priekšstatu 
par Šveices jaunatnes darba sistēmu, nākotnes 
sadarbības iespējām starp jaunatnes darbiniekiem 
Latvijā un Šveicē, kā arī apgūt inovatīvas metodes 
ikdienas darbam ar jauniešiem.  Vizītes dalībnieki 
augstu novērtēja šo iespēju – pavadīt piecas die-
nas valstī, kuras vārds jauniešu centros ir otrs po-
pulārākais aiz vārda Latvija. 

Vizītes pirmajā dienā plkst. 04:30 trīsdesmit 
Latvijas jaunatnes jomas pārstāvji satikās Rīgas 
lidostā, lai dotos kopīgā lidojumā uz Ženēvu, kur 
mūs silti uzņēma JSPA sadarbības partneris Švei-
cē – organizācija “euforia”. Pirmās dienas vakar-
pusē spērām pirmos soļus savu kolēģu un Šveices 
jaunatnes jomas iepazīšanā, tiekoties ar Šveices 
jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem 
un jaunatnes programmu īstenotājiem.

Otrās dienas programma dalībniekus gar skaisto 
Ženēvas ezeru veda uz Renēnas un Krisjēras pilsē-
tām, kur latviešiem bija iespēja iepazīties ar divu at-
šķirīgu jaunatnes centru darbības specifiku un darba 
metodēm. Bija īpaši patīkami redzēt, ka tieši bērni 
un jaunieši, nevis pieaugušie ir šo centru “saimnie-
ki”– bērnu un jauniešu viedoklis, ērtības un labsajūta 
ir pirmajā vietā. Šis bija sākums arī ielu jaunatnes 
darba iepazīšanai, kas Šveicē ir īpaši attīstīts.

Trešajā dienā organizācija “euforia” iepazīstinā-
ja ar īstenotajām programmām un darba metodēm, 
Balvu Bērnu un jauniešu centra darbiniece Guni-
ta Prokofjeva atzīst, ka tās noteikti atradīs vietu 

Latvijas jauniešu centru ikdienā. Šo programmu 
iepazīšana bija veiksmīgs ievads turpmākajai die-
nas daļai, kad dalībnieki tika sadalīti piecās grupās, 
lai piedalītos “rallijā” pa Ženēvu, kurā iepazinām 
visdažādākās jauniešu pulcēšanās vietas un or-
ganizācijas – sociālā dienesta infopunkts, mobilo 
aktivitāšu punkts, ielu jaunatnes darbinieki skeit-
parkā Ženēvas centrā, moderns piecstāvīgs jau-
niešu centrs, sociālais dienests, ģimeņu kopienas 
centrs. “Vakarpusē grupas tikās īpašā pilsētas vidē, 
kur tiesības atrasties ir izcīnījušas neformālās jau-
niešu grupas, kas tur pulcējas savu interešu vieno-
tas. Šajā pilsētas vidē tiekas subkultūru interesenti, 
kur krāsas un jauniešu idejas nevienu no Šveices 
viesiem neatstāj vienaldzīgu. Šī vieta vēstīja par to, 
ka divu vienādu cilvēku pasaulē nav,” stāsta Gunita. 

Ceturtā diena tika veltīta ikdienas sadarbības 
veicināšanai ar kolēģiem, balstoties uz “win-win 
situation” modeli, kad abas iesaistītās puses nonāk 
pie sevi interesējošā rezultāta, kā arī sava darba un 
studiju vizītes izvērtēšanas aktivitātēm.

“Ļoti spilgts iespaids ir par dažādību – par prog-
rammām jauniešu centrā, kuras ik  gadu ir atšķi-
rīgas, par interesantiem sadarbības pasākumiem 
starp dažādām iedzīvotāju vecuma grupām, par to, 
ka daži jauniešu centri ir vienkārši tāpēc, lai būtu 
vieta, kur uzkavēties, skatīties filmas, pavadīt laiku 
ar draugiem. Šveicē ir daudz vairāk nodarbināto 
jaunatnes darbā un aptuveni puse no jaunatnes 
darbiniekiem ir vīrieši,” savos iespaidos dalās Talsu 
novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu 
speciāliste Līva Maķe.

Studiju vizīti atceras Iecavas novada domes jau-
natnes lietu speciāliste Ieva Dreimane: “Šī nedēļa 

JAUNATNES INICIATĪVU 
CENTRU PĀRSTĀVJI DODAS 
STUDIJU VIZĪTĒ UZ ŠVEICI
DITA USĀRE, 
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
2016. gada 17. – 21. oktobrī Šveices Konfederācijas vēstniecības, Izglītības un zinātnes 
ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāvji kopā ar Lat-
vijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros izveidoto 26 multifunkcionālo jaunatnes 
iniciatīvu centru pārstāvjiem no visas Latvijas devās studiju vizītē uz Šveici.
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bija ļoti vērtīga, tā deva jaunas idejas, kuras integ-
rēt savā centra vidē un sadarbības iestādēs. Neat-
sverama pieredze par redzēto dažādību – moderns 
piecstāvīgs jauniešu centrs pretstatā nolaistai, 
pašu rokām atjaunināmai jauniešu pulcēšanās 
vietai, kas parāda jauniešu sabiedrības nepiecieša-
mības un dažādību. Pārliecinājāmies, ka mums ir 
jāmācās pieņemt lietas, nevis ielikt tās rāmjos. Pro-
tams, arī darbības modeļi  ir atšķirīgi. Vienuviet tas 
ir sistemātisks darbs jauniešu centrā, citur – attīs-
tīts ielu jaunatnes darbs (ko bija īpašs prieks redzēt 
darbībā). Arī tas, kā jauniešu iniciatīvas atrod savas 
dzirdīgās “ausis”. Studiju vizīte apstiprināja, ka lai 
cik dažādi centri izskatās vizuāli, tomēr liels sirds 
darbs tiek ielikts, lai tie augtu un attīstītos kopā ar 
jauniešiem!”

Vizītes deva pamatu secināt, ka jaunatnes 
joma Latvijā attīstās pareizā virzienā, tomēr ir ne-
pieciešams to dažādot, aktualizējot ielu jaunatnes 

darbu, ieviešot aktivitātes jauniešiem ar dažādām 
interesēm, dažādām vecumu grupām un dažā-
diem sociālajiem slāņiem. JSPA Starptautiskās 
sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinato-
res, studiju vizītes organizatores Dita Usāre un Vita 
Vodinska pauž gandarījumu par vizītes rezultātiem, 
kuri tika attīstīti 2016. gada 23. – 25. novembrī 
organizētajās apmācībās par Šveicē gūtās piere-
dzes piemērošanu darbā ar jaunatni Latvijā. Paldies 
dalībniekiem par izrādīto atsaucību, motivāciju un 
entuziasmu! 

Studiju vizīti organizēja JSPA sadarbībā ar 
Šveices nevalstisko organizāciju “euforia” Latvi-
jas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts 
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīs-
tītos reģionos” ietvaros. To finansēja Šveices 
Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas 
Savienībai. 
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Nacionālo eTwinning balvu 2016 nacionālo 
projektu kategorijā ieguva Dobeles 1. vidusskolas 
projekts “Matemātiskās multfilmas”, kas īstenots 
sadarbībā ar Babītes vidusskolu.

Nacionālo eTwinning balvu 2016 starptautisko 
projektu kategorijā ieguva Daugavpils Saskaņas 
pamatskolas projekts “Green Missions”. 

Skatītāju balvu saņēma Lībagu sākumskolas 
projekts “No manis pie tevis: От меня к тебе”.

Jau vairākus gadus Daugavpils Saskaņas pa-
matskola ir Eko skola. Pildot “zaļās misijas” pro-
jektā “Green Missions”, skolēni vecumā no 9 līdz 
11 gadiem kopā ar vienaudžiem no Grieķijas, 
Polijas un Lielbritānijas mācījās šķirot atkritumus 
un pārstrādāt tos, meklēja informāciju par ener-
ģijas veidiem, diskutēja par veselīgu dzīvesveidu, 
svinēja Zemes dienu, tādējādi kļūstot saprotošāki 
apkārtējās vides jautājumos. Projekts aktīvi iestā-
jas par globālu domāšanu attiecībā uz dabu un 

apkārtējās vides aizsardzību skolas ikdienas dzīvē. 
Tas ir izcils piemērs komunikācijai un sadarbībai 
starp partneriem. Vērtīga ir skolēnu sadarbība 
starptautiskās grupās, no kurām katrai ir savs 
skolotājs-mentors.

Projekta “Matemātiskās multfilmas” mērķis ir 
nesaprotamus un grūti izrēķināmus teksta uzdevu-
mus padarīt saprotamus, tos vizualizējot, veidojot 
animācijas. Tajā sadarbojās divas Latvijas skolas – 
Dobeles 1. vidusskola (skolotāja Inese Zvaigznone) 
un Babītes vidusskola (skolotāja Daiga Sīpola). Dar-
ba gaitā 8–10 gadus veci skolēni veidoja iepazīša-
nās prezentāciju, zīmēja logo, domāja savus teksta 
uzdevumus, piedalījās video konferencē un teksta 
uzdevumu tirgū, animēja, tulkoja un ieskaņoja tek-
sta uzdevumus, piedalījās aptaujās, balsojot par 
animācijas filmām, kas tika ieskaņotas 4 valodās. 
Izveidotās multfilmas pieejamas projekta tīmekļa 
vietnē.

LABĀKIE ETWINNING SKOLU 
SADARBĪBAS PROJEKTI – 
DAUGAVPILĪ, DOBELĒ UN BABĪTĒ
BAIBA SUSEJA, 
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning 
ietvaros 2016.  gada 8. oktobrī Rīgā, Spīķeru koncertzālē rīkoja Nacionālo eTwinning kon-
ferenci, kurā apbalvoja konkursa “Nacionālā balva 2016” uzvarētājus. 
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“Esi radošs un videi draudzīgs!” – šāds bija pro-
jekta “No manis pie tevis: От меня к тебе” sauk-
lis. Sadarbojās 5 -11 gadus veci bērni no Lībagu 
sākumskolas (projekta iesniedzēja Irina Statņuka), 
Pastendes PII “Ķipars”, Jūrmalas PII “Zvaniņš, kā 
arī PII “Sitsi” no Igaunijas. Skolēni kopīgi ar saviem 
sadarbības partneriem sacerēja pasaku, kuru ilus-
trēja un iestudēja lupatu leļļu lugā. Pasaka vēstī 
dažādām dzīves situācijām – pļavā, mežā, pie jū-
ras un pilsētā. Projekta noslēgumā tika izveidota 
digitāla pasaku grāmata “Jautrie Didi piedzīvojumi”, 
kas ir kā metodiskais materiāls par drošību, ko var 
izmantot no pirmskolas līdz sākumskolai visos ve-
cumposmos. Projekts ir izcils piemērs, kā padarīt 
tik populāro rotaļlietu ceļošanu vēl vērtīgāku – do-
dot rotaļlietai konkrētu uzdevumu katrā valstī, tā 
palīdz kopīgi izveidot plānoto galaproduktu!

Konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2016” 
finālā iekļuva 1 nacionāla mēroga un 5 starptau-
tiskie skolu sadarbības projekti, kas pārstāv da-
žādus mācību priekšmetus un skolēnu vecuma 
grupas. Finālistu saraksts un projektu prezentā-
cijas pieejamas http://www.etwinning.lv/saturs/
finalistu-prezentacijas-0.

Konkursā vērtē ne tikai to, kā projekts attīsta 
dažādas kompetences un kā integrēts mācību sa-
turā, bet arī cik lielā mērā skolēni iesaistīti projekta 
plānošanā, kā notikusi komunikācija un sadarbība 
ar citiem projekta partneriem, kā projektā jēgpilni 
izmantotas informācijas un komunikācijas tehno-
loģijas, cik veiksmīgi sasniegts plānotais rezultāts. 

No katra finālā pieteiktā projekta vienam projek-
tā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu 
kategorijā) un 2 projekta partneriem (nacionālo 
projektu kategorijā) tika piešķirts eTwinning apbal-
vojums – apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā Ei-
ropas konferencē no 26. līdz 29. oktobrim Grieķijā, 
kur piedalījās vairāk nekā 500 eTwinning skolotāju 
no visas Eiropas. Tāpat oktobrī un novembrī katru 
fināla projekta skolu apciemoja “Laboratorium” pār-
stāvji, lai skolēniem novadītu aizraujošas dabaszinī-
bu nodarbības un eksperimentus.

 “Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu 
sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aici-
nām piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. 
Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemē-
rus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbal-
vot veiksmīgākos projektu veicējus. 
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Annas Lindes fonds darbojas 42 valstīs, līdz ar 
to dalībnieku skaits forumā bija iespaidīgs – ALF 
Facebook lapā norādīts, ka forumu apmeklēja vai-
rāk kā 600 dalībnieku. Diemžēl nevarēju parunāt ar 
katru no viņiem, tomēr tā bija iespēja iegūt daudz 
jaunu ideju, ar kurām gaiss bija piesātināts. 

UNESCO ģenerāldirektore Irina   Bokova, uz-
runājot valstu pārstāvjus, uzsvēra: “Neviens nav 
dzimis kā vardarbīgs ekstrēmists – vardarbīgs eks-
trēmisms tiek veidots un piepildīts. Jaunieši mācās 
ienīst – mums jāmāca viņiem miers. Tas sākas sko-
las solā,” piebilstot, ka “Izglītība ir labākais veids kā, 
graujot aizspriedumus un neziņu, padziļinot starp-
kultūru un digitālās prasmes atbruņot procesus, 
kas noved līdz vardarbīgam ekstrēmismam.” Šie 
vārdi ļoti labi ilustrē kopā sanākšanas konceptu – 
mēs mācāmies, apmaināmies ar idejām un iedves-
mojamies paši saviem nākamajiem soļiem, kā iz-
mantot izglītību, lai novērstu vardarbību un mācītu 
mieru. Libānas pārstāvis man pastāstīja iedvesmo-
jošu stāstu par to, kā viņi īsteno divu gadu program-
mu, izglītojot jaunus, atbildīgus līderus, kuri mācās 
radīt, nevis iznīcināt un iegūst (ar labi strukturētu 
apmācību palīdzību) holistisku sapratni par kampa-
ņu vadīšanu, budžeta strukturēšanu, finansējuma 

piesaistīšanu, resursu mobilizēšanu un koncentrē-
šanos uz izvēlēto gadījumu un rezultātiem. Man tas 
ir ļoti motivējoši – mācīties citu valstu pieredzi kā 
var īstenot inovatīvas lietas, redzēt tās darbojamies. 

Forumā stāstīju par to, kā norisinās ALF tīkla 
tikšanās Latvijā. Katrā valstī ALF tīkla koordinē-
šana norisinās atšķirīgi. Šķiet, ka Latvijā tikšanās 
ir regulāras un organizētas atšķirībā no daudzām 
citām valstīm, kur organizācijas neko nezina par 
regulārām sanāksmēm un drīzāk darbojas atse-
višķi, dažu organizāciju grupās, neko nezinot par 
nacionālo praksi. Izstāstīju arī par Latvijas projektu 

“1001 Story for Intercultural Dialogue 2016”, kurā 
iesaistījušās daudzas organizācijas, tostarp manis 
pārstāvētā  – Access Lab. Pastāstīju arī par pa-
gājušā gada kapacitātes celšanas pasākumu, par 
mūsu tikšanos struktūru utt.  Daudzām valstīm tā 
bija atklāsme un viņi mūs apskauda (protams, ar 
baltu skaudību!) par to, kā nacionālais ALF tīkls var 
būt organizēts un pilnveidots. Es tiešām ļoti lepojos 
ar Latvijas tīklu, saņemot šādu atgriezenisko saiti!

Kopumā par Maltas forumu – ir būtiski pieminēt, 
ka Malta atrodas tieši pusceļā starp Eiropu un Āfriku, 
tā ir perfekta vieta, lai simbolizētu sadarbību starp 
Vidusjūras dienvidiem un ziemeļiem. Šī gada forums 

NACIONĀLĀ TĪKLOŠANĀS – LATVIJAS 
PIEREDZE SOLI PRIEKŠĀ CITIEM
DIANA IELEJA, 
Access Lab, ALF Latvijas tīkls
Biju viena no diviem Latvijas pārstāvjiem Annas Lindas fonda forumā, kurš no 23. līdz 
25. oktobrim notika Valletā, Maltā. Tā bija iespēja satikt citus tīkla dalībniekus, dalīties 
idejās, projektu iespējās, Latvijas pieredzē un kopā vairāk iepazīt tīklu, kas mani saviļņoja 
un aizrāva. 
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raksturojams ar Maltas ES Prezidentūras pieeju un 
“People-Centric” pārdomas par Eiro pas-Vidusjūras 
attiecībām. Programma balstījās stratēģiskās de-
batēs (“AGORA”), kā arī pieredzes apmaiņā un tīk-
lošanās aktivitātēs (“MEDINA”). Galvenais fokuss 
bija uz trim jomām: Eiropas kaimiņattiecību politikas 
pārskats, ES ārējo attiecību kultūras stratēģija un 

“Vidusjūras reģiona” koncepts, kā centrālā tēma 
kopā ar “Migrāciju” un “Jūru”. 

Atsevišķs uzsvars tika likts uz pilsētām, kuras 
tiek identificētas kā “kritiskie spēlētāji” kultūras 
diplomātijā, kopā ar reģionālo un nacionālo pārval-
di, kultūras institūtiem, nodibinājumiem un pilso-
niskās sabiedrības organizācijām. Zinot pieaugošo 
izpratni par Latvijas pilsētu identitāti, domāju, ka 
šī pieeja sniedz nozīmīgu impulsu Latvijas pilsētām 
un mazpilsētām spēlēt svarīgu lomu kultūras jomā 
un sadarbībā. 

Bagātīga kultūras programma, skaista, vēs-
turiska atrašanās vieta (atjaunotais Vidusjūras 
reģiona konferenču centrs), silti laikapstākļi (līdz 
pat +34 grādiem oktobrī!) un lielisks enerģisku un 
entuziastisku cilvēku multikulturālais sajaukums – 
tas viss piešķīra unikālu garšu šim forumam. Ja 
pievēršamies praksei, tad es vēlētos izcelt speci-
fiski jaunu programmu, kas tika atklāta forumā – 

“Young Mediterranean Voices” kā turpinājums 
veiksmīgajam priekšgājējam “Young Arab Voices”, 

mācot un mudinot jaunos vīriešus un sievietes iz-
teikt savu viedokli strukturēti un iemācīties kā un 
ar kuru kanālu starpniecību savu viedokli veiksmīgi 
nodot tā, lai tas kļūst labi zināms gan sabiedrībai, 
gan politikas elitei. Drosme, vēlme un spējas runāt 
un prasme tikt sadzirdētam ir lieliska kompeten-
ce, kuru attīstīt jauniešos, lai viņi varētu veidot un 
ietek mēt nākotni. 

Noslēgumā vēlos pakavēties pie vienas no 10 
prioritātēm, kas tika minēta foruma sagatavošanās 
materiālos – “Atkārtota Annas Lindes fonda ap-
stiprināšana”. Džordžs Vella (George Vella), Maltas 
ārlietu ministrs, pauž to šādi: “Annas Lindes fonds 
reprezentē bākugunis pār Vidusjūru, kas apvieno 
cilvēkus, saskaroties ar bezprecedenta reģionāla-
jiem izaicinājumiem”. Sliecos piekrist šiem vārdiem, 
redzot, cik liela nozīme ir apmaiņai un kopīgai 
iedvesmai. 

Plašākai informācijai: 
http://www.annalindhfoundation.org/forum2016
https://www.facebook.com/annalindhfoundation/

posts/1192128264177139
http://ufmsecretariat.org/wp-content/uplo-

ads/2016/07/ALF-Mediterranean-Forum-2016-The-
Valletta-Agenda.pdf

http://xarxaespanyolafal. iemed.org/uplo-
ads/20160203/Draft_programme___Anna_Lindh_ 
EuroMed_Forum_2016.pdf 
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Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt mērķa gru-
pas jauniešus, attīstot viņu prasmes un veicinot iesaisti 
izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē, Jauniešu garanti-
jas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts 
aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā 
arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Līdz 2016. gada beigām aģentūra ir parakstījusi 
sadarbības līgumus ar 70 Latvijas pašvaldībām par 
projekta īstenošanu. Ar šīm pašvaldībām piešķirto 
finansējumu vairāk nekā 6,4 miljonu eiro apmērā ir 
iespējams nodrošināt atbalsta pasākumu sniegšanu 
4200 mērķa grupas jauniešiem. Vienlaikus turpinās 
sadarbības līgumu slēgšana ar pārējām pašvaldībām, 
kuras ir apstiprinājušas dalību projektā. 

Laika posmā no 2016. gada 14. oktobra līdz 
11. novembrim aģentūra Latvijas reģionos un Rīgā 
organizēja piecus pieredzes apmaiņas pasākumus, 
kuros kopumā piedalījās 154 dalībnieki, pārstāvot 
53 pašvaldības. 

Vienā no pieredzes apmaiņas pasākumiem 
lūdzām Ventspils pilsētas pašvaldības Izglītības 

pārvaldes jaunatnes lietu speciālistu Kristianu Jace-
viču un biedrības "Ventspils Jauniešu dome" projektu 
vadītāju, projekta programmas vadītāju Nauri Mālīti 
dalīties pirmajā pieredzē, īstenojot projektu. 
Jūsu pašvaldība viena no pirmajām ir 
uzsākusi darbu ar mērķa grupas jauniešiem 
projektā “PROTI un DARI!”. Lūdzu, pastāstiet, 
kas bija pirmie soļi tajā.

Nauris: Pirmie divi projektā iesaistītie jaunieši 
jau iepriekš bija mūsu redzeslokā. Izlēmām, ka sāk-
sim darbu ar viņiem, izvērtēsim, kā viņiem veiksies, 
un tad sludināsim plašāku pieteikšanos, iesaistot 
arī citus projekta mērķa grupas jauniešus.

Jau tagad redzam, ka ir ļoti būtiski sniegt jau-
niešiem detalizētu un skaidru informāciju par visu 
projektu jau pašā sākumā. Tad viņi ieinteresējas 
un saka: “OK, izklausās labi”. Viņi saprot, ka va-
rēs piedalīties tādās aktivitātēs, kas pašu spēkiem, 
piemēram, finansiālu šķēršļu dēļ, neizdotos. Ļoti 
bieži ir arī tā, ka jaunietis pats vēlas piedalīties 
kādā pasākumā, bet viņam nav iespēju to organi-
zēt. Piedaloties projektā, ar mūsu palīdzību viņam 
paveras šādas iespējas.  

Kad sajutām, ka ir pienācis brīdis projektam 
uzrunāt plašāku jauniešu loku, publicējām par to 
rakstu  reģionālajā avīzē. Tas ir ļoti labs veids, kā 
par projektu pastāstīt ne tikai pašiem jauniešiem, 
bet arī viņu vecākiem un vecvecākiem, kuri no-
dod informāciju tālāk mērķa grupai. Publicējām 
arī ziņas sociālajā tīklā Facebook – vienu ziņu 
ievie tojām mūsu organizācijas lapā, otru likām kā 
reklāmrakstu.  

PAR PIRMAJIEM IESPAIDIEM 
PROJEKTA “PROTI UN DARI!” 
ĪSTENOŠANĀ DALĀS VENTSPILS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
ALISE DEVJATAJEVA, 
JSPA Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Veiksmīgi norit Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta “PROTI un DARI!” īstenošana. Projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 
gadiem ir iespēja saņemt individuālu un kompleksu atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pār-
maiņas viņu dzīvē. 
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Kristians: Mēs cerējām, ka, uzrunājot jaunie-
šus Facebook tīklā, būs plašāka atsaucība. Tos 
jauniešus, kuri nav nevienā datu bāzē, mērķtiecīgi 
uzrunājām sociālajos tīklos, domājot, ka tur viņi 
varētu uzturēties. Publicētajā ziņā vienkāršā valodā 
informējām jauniešus, kādēļ viņiem būtu jāiesais-
tās projektā. Uzsvērām, kādas prasmes projekta 
laikā būs iespējams apgūt, kā arī to, ka, piedalo-
ties projektā, ir iespēja ieviest savā dzīvē pozitīvas 
pārmaiņas. Mūsu ideja bija laba, bet priekšdienām 
zinām, ka vēl vairāk jāpiedomā pie Facebook ziņas 
satura, pielāgojot to jauniešu auditorijai. 

Priecājamies, ka jau projekta sākumā mums iz-
devās izveidot ļoti veiksmīgu stratēģisko partnerību, 
piesaistot vairākas iestādes un organizācijas, pie-
mēram, biedrību “Ventspils Jauniešu dome”, Bāriņ-
tiesu, Sociālo dienestu, nodibinājumu “Spēkuguns” 
un citus. Caur šīm stratēģiskajām partnerībām 
mēs nodrošinām ne tikai dažādas aktivitātes mūsu 
mērķa grupas jauniešiem, bet piesaistām arī men-
torus, kuri uzrunā potenciālus jauniešus, izmantojot 
savus pieejamos resursus.   
Projektā ir iespējams nodrošināt jaunietim 
diezgan lielu aktivitāšu klāstu. Vai, īstenojot 
projektu, jau redzat, kuras ir pieprasītākās 
aktivitātes?

Nauris: Trīs jaunietes, kas tagad piedalās pro-
jektā, labprāt vēlētos pilnveidot valodu prasmes, 
īpaši krievu valodu, jo Ventspils pilsētā aptuveni 
trešdaļai no iedzīvotājiem sarunvaloda ģimenē 
ir krievu. Valodu apguve veicinātu iespēju atrast 
darbu, jo īpaši darbu ar klientiem, tūristiem. Paši 
redzam, ka ir nepieciešams organizēt kopīgu aktivi-
tāti par finanšu pārvaldību, kuras laikā jauniešiem 
tiktu sniegta informācija par to, kā rīkoties ar savu 
budžetu, kāda ir nodokļu sistēma valstī un citām 
saistošām tēmām. 
Kāds jums pašam kā programmas vadītājam, 
kas visciešāk strādā ar mērķa grupas 
jauniešiem, ir lielākais izaicinājums?

Nauris: Lielākais izaicinājums ir uzņemties atbil-
dību par jaunieti, spēt saprast, ko jaunietis pats vē-
las darīt un kas būtu vērtīgs tieši viņam. Individuāla-
jās pasākumu programmās var iekļaut ļoti daudzas 
aktivitātes, bet vienmēr jādomā, vai tās patiešām 
šim konkrētajam jaunietim ir nepieciešamas, kā arī, 
vai tās sekmēs vēlamā rezultāta sasniegšanu.

Kā jūs redzat, – cik interesants projekts 
šķiet pašiem jauniešiem? 

Kristians:  Gadījumos, kad jaunietis pats iesais-
tījies projektā, kad viņu neviens nav uz to piespiedis, 
viņam ir interesants viss projekta process.  
Noslēgumā vēlos jautāt, – kas pēc jūsu 
domām ir vērtīgākais, ko dalība projektā var 
sniegt jauniešiem?

Kristians: Dalība projektā dod jaunietim iespēju 
neformālā un viņam draudzīgā veidā atrisināt tās 
problēmas, kuras viņš pats uzskata par nepārvara-
mām un kuras ir saistītas ar tādiem šķēršļiem, kas 
iepriekš, iespējams, bijuši traumējoši un veidojuši ne-
gatīvu pieredzi. Piedaloties projektā, ir iespēja ar drau-
dzīgu atbalstu atrisināt šīs problēmas. Tā ir arī iespēja 
pašam jaunietim iegūt plašāku dzīves redzējumu un 
gūt konkrētu palīdzību. Tomēr vienmēr jāatceras, ka 
katrs jaunietis ir individualitāte un tāpēc ar katru jā-
strādā individuāli. Tieši tā arī to darām Ventspilī.  

Nauris: Arī es projektu vērtēju pozitīvi. Jauniešiem, 
kas nekur nestrādā, nav ieguvuši arodu un nav reģis-
trēti kā bezdarbnieki, projektā ir iespēja kopā ar mums 
un mentoriem saprast, ko viņi paši vēlas dzīvē darīt, 
izmēģināt visdažādākās aktivitātes un tālāk mērķtie-
cīgi virzīties sava mērķa sasniegšanā. Redzu, ka pro-
jekts ir labs līdzeklis, kā atbalstīt jauniešus šādās si-
tuācijās un kā palīdzēt viņiem dzīvē sasniegt vairāk.  
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Īsumā 
Kas? Projektu “PROTI un DARI!” īsteno Jau-

natnes starptautisko programmu aģentūra, kā 
to nosaka 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 358 “Dalības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta 
mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īste-
notajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” īstenošanas noteikumi”. 

Ko? Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā 
bezdarbnieki. 

Plašāka informācija par projektu: 
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/

par-projektu-proti-un-dari 
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Kopš 2014. gada decembra biedrība “Piepildīto 
sapņu istaba” ir baudījusi dažādus piedzīvojumus, 
sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Austrijas 
īstenojot stratēģiskās partnerības projektu “Creati-
ve Learning Cookbook”. Šī projekta mērķis bija ra-
došuma veicināšana izglītībā. Projekts ietvēra trīs 
apmācību kursus un trīs rokasgrāmatu izstrādi par 
radošām mācību metodēm, vairāk nekā 20 apmā-
cību dalībnieku īstenotus turpinājuma pasākumus, 
Facebook lapas par radošumu izglītībā “Creative 
Learning Cookbook” administrēšanu, kā arī re-
zultātu izplatīšanas pasākumu ar vairāk nekā 50 
dalībniekiem no visas Eiropas projekta noslēgumā.

Īpašu akcentu likām uz stāstu stāstīšanu, ra-
došo rakstīšanu un vizuālo fasilitēšanu – ļoti kla-
siskām metodēm, kas bijušas nedaudz piemirstas, 
taču nesen atkal ir kļuvušas populāras gan biznesa 
vidē, gan jaunatnes darbā un izglītībā. 

Plašāka informācija par projektu, kā arī tā ietva-
ros tapušie metodiskie materiāli par stāstu stāstīša-
nas, radošās rakstīšanas un vizuālās fasilitēšanas 
izmantošanu mācībās un darbā ar jauniešiem ir 
pieejami projekta interneta lapā  www.creativelear-
ningcookbook.tumblr.com . Tā kā “Creative Learning 
Cookbook” bija viens no pirmajiem stratēģiskās part-
nerības projektiem Baltijā, šajā rakstā vēlamies dalī-
ties atziņās un ieteikumos citām organizācijām, kas 
vēl tikai gribētu izmēģināt spēkus stratēģisko partne-
rību īstenošanā. Kas ir galvenās lietas, ko, mūsuprāt, 
ir vērts apdomāt un ņemt vērā, lai projekts izdotos?

Izvēlieties uzticamus partnerus.
Stratēģiskās partnerības projekti var ilgt līdz di-

viem gadiem, tādējādi jo īpaši svarīgi ir izvēlēties 
partnerus, ar kuriem esat strādājuši kopā iepriekš 

un kuru darba stils un spējas jums ir labi zināmas. 
Projekta gaitā intereses un prioritātes var mainīties, 
un aizrautīga, motivēta komanda ir tā panākumu 
pamatā. Partneri, starp kuriem katrs ir eksperts 
kādā citā specifiskā jomā, īpaši bagātinās projektu, 
dodot iespēju arī vienam no otra mācīties. Tāpat kā 
ar kuru katru taču arī neprecēsies. Izvēloties parei-
zo cilvēku, vari būt drošs, ka, lai kas arī nenotiktu, 
kopīgiem spēkiem ar visām grūtībām tiksiet galā.

Skaidri definējiet lomas un atbildības.
Skaidrībai par katra partnera uzdevumiem vaja-

dzētu būt jau projekta sagatavošanas laikā. Ja visa 
projekta komanda dara visus darbus, – tā var būt 
izcila komandas darba pieredze, taču var beigties arī 
ar to, ka nekas nav izdarīts. Konkrētas gaidas citam 
pret citu un šo gaidu dokumentēšana līguma formā 
vienmēr ir noderīga ideja. Mēs papildus komunikācijai 
ar interneta starpniecību projekta sākumā organizē-
jām plānošanas sanāksmi Vīnē, lai efektīvāk vienotos 
par darba turpināšanu un jau sāktu nelielu komandas 
veidošanu projektā iesaistīto darbinieku vidū.

Nodrošiniet caurskatāmību.
Laba dokumentu sagatavošanas un uzglabāša-

nas prakse ir viens no elementiem, kas ļoti atvieglo 
sadarbību. Protokolējiet sapulces gadījumiem, ja 
projektā notiktu personāla maiņa, rastos konflikti, 
neskaidrības vai visas iesaistītās personas nevar 
būt klāt. Nodrošiniet visiem partneriem ērtu piekļu-
vi projekta dokumentācijai, tostarp budžeta plānam 
un pārskatam par tā izlietojumu, laika grafikam, 
publicitātes materiāliem, cenu piedāvājumiem, līgu-
miem ar pakalpojumu sniedzējiem, informācijai par 
publicitātes un rezultātu izplatīšanas pasākumiem 

STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS 
PROJEKTU PANĀKUMU 
RECEPTI MEKLĒJOT
INESE PRIEDĪTE
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
Uzsākt stratēģiskās partnerības projektu ir gluži tāpat kā apprecēties ar vairākiem cil-
vēkiem vienlaikus. Var nākt dažādas nedienas, var mainīties vēlmes un iespējas, taču 
savienību tik vienkārši pārtraukt vis nevar. 

http://www.creativelearningcookbook.tumblr.com
http://www.creativelearningcookbook.tumblr.com
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katrā valstī un tamlīdzīgi. Tas palīdzēs nodrošināt 
visiem partneriem vienādas zināšanas par projekta 
attīstību un darbiem, kas vēl jāpaveic.

Piedāvājiet bagātīgus mācīšanās resursus.
Parasti pēc projektiem sagaidām dalībnieku ra-

dītu turpinājuma pasākumu un jaunu projektu vilni, 
taču vai pietiekami atbalstām dalībniekus, sniedzot 
viņiem resursus un pārliecību, kas nepieciešama 
savu iniciatīvu īstenošanai? Ja jūsu projekts ietver 
mācīšanās aktivitātes, veltiet laiku, lai dalībniekiem 
sagatavotu papildu resursus, kas viņiem noderēs, 
pašiem vadot pasākumus pēc apmācības. Ir svarī-
gi dokumentēt gan apmācībā izmantotās metodes, 
gan piedāvāt papildu resursus par projekta tē-
mām. Līdz apmācību beigām daudzas detaļas jau 
ir piemirsušās, tādēļ pat vienkāršs visu izmantoto 
metožu saraksts lieti noderēs. Tāpat laba prakse 
ir atvēlēt nelielu projekta budžeta daļu dalībnieku 
īstenotām aktivitātēm, tādējādi atbalstot viņu pūles 
arī finansiāli. Gluži kā sadarbībā ar partneriem, arī 
attiecībās ar iesaistītajiem dalībniekiem ir svarīgi, 
lai viņiem būtu skaidrs, ko sagaida organizatori un 
ko var gaidīt paši dalībnieki. Noderīga metode ir lī-
gumu slēgšana ar katru no dalībniekiem pirms ap-
mācības, atrunājot iesaistīto pušu pienākumus un 
atbildības, vai vismaz visaptverošas, detalizētas in-
formācijas pakas sagatavošana, kas dalībniekiem ir 
pieejama jau tajā brīdī, kad viņi piesakās aktivitātei.

Iesaistiet dalībniekus projekta 
popularizēšanā un tā rezultātu izplatīšanā.

Reti kurā projektā ir rūpīgi padomāts par mehā-
nismiem, kā iesaistīt dalībniekus tā popularizēšanā 
un rezultātu izplatīšanā. Sociālie mediji šobrīd ir ie-
darbīgs instruments, lai par jūsu projektu informētu 
plašu publiku, taču darbs šajā vidē sniegs gaidīto 
rezultātu vien tad, ja spēsiet nodrošināt saturu, ar 
kuru cilvēki vēlas dalīties, kas rosina diskusijas. Līdz 
ar to laba – praktiski lietderīga, iedvesmojoša, emo-
cijas rosinoša – satura nodrošināšana ir svarīgs uz-
devums. Nežēlojiet naudu kvalitatīvu foto, zīmējumu 
un video izstrādei, dariet šos materiālus pieejamus 
arī dalībniekiem, aicinot viņus palīdzēt un dalīties ar 
tiem savos sociālajos tīklos. Iesaistot dalībniekus, 
sasniegsiet daudz vairāk cilvēku, nekā paļaujoties 
vien uz savas organizācijas sociālo tīklu kontiem 

un interneta lapu. Apziniet arī viedokļa līderus sava 
projekta tēmās – cilvēkus, kam jau ir daudz seko-
tāju sociālajos tīklos,  un meklējiet iespējas viņus 
iesaistīt savās komunikācijas aktivitātēs.

Sadarbojieties ar ekspertiem “no malas”.
Jebkurš “Erasmus+” projekts ir lieliska iespēja 

organizācijai paplašināt savu sadarbības tīklu. Pat, 
ja partneru  organizāciju personālam un brīvprātī-
gajiem ir visas nepieciešamās kompetences pro-
jekta īstenošanai, būsiet tikai ieguvēji, iesaistot arī 
ekspertus no citām organizācijām un citiem sek-
toriem. Viņi nāks ar jaunām idejām, metodēm un 
var sniegt arī vērtīgu atgriezenisko saikni, lai piln-
veidotu jūsu projekta aktivitātes. Projekta “Creative 
Learning Cookbook” ietvaros mēs sadarbojāmies 
ar ārējiem ekspertiem gan apmācību organizēša-
nā, gan publikāciju sagatavošanā, papildus lūdzot 
atgriezenisko saikni arī draugiem un kolēģiem. Tā-
dējādi, lai rezultāts izdotos, kopā strādāja daudz 
vairāk cilvēku nekā projektā tieši iesaistītie.

Esiet elastīgi.
Svarīgākais plānošanas elements ir vienotas 

izpratnes sasniegšana par mērķiem, kurus vēlaties 
sasniegt, par vērtībām, principiem, kuros balstīsiet 
savu sadarbību. Detalizēta aktivitāšu plānošana 
palīdz, taču realitāte plānos ievieš korekcijas, tā-
pēc svarīgi ir saglabāt atvērtu prātu un elastīgumu, 
pēkšņas izmaiņas un kļūmes pārvēršot iespējās. 
Kad kaut kas neizdodas, nav vērts pašiem savā 
nodabā krist panikā. Sazinieties ar nacionālās 
aģentūras pārstāvjiem, ja projektā nepieciešamas 
būtiskas izmaiņas, un viņi palīdzēs rast risinājumu. 

Plašāk par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”  
Stratēģiskās partnerības projektiem lasi šeit:  
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas- 
partneribas-projekti-jaunatnes-joma 

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas-partneribas-projekti-jaunatnes-joma
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas-partneribas-projekti-jaunatnes-joma
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Nacionālā foruma mērķis bija veicināt diskusiju 
par nākamajiem soļiem neformālās izglītības atzī-
šanai Latvijā. Forumā diskutēja par to, kā veicināt 
izpratni par jaunatnes darba lomu jauniešu kom-
petenču attīstīšanā un tika meklēti risinājumi, kā 
attīstīt starpnozaru sadarbību, lai sekmētu nefor-
mālajā izglītībā iegūto kompetenču atpazīstamību 
un pielietojumu darba tirgū.

Forumā Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta 
daļas vadītāja Vladislava Šķēle prezentēja JSPA 
piedāvājumu neformālajā izglītībā iegūto kompe-
tenču atzīšanas modelim, kas veidots pamatojo-
ties uz programmas “Erasmus+” atzīšanas rīku  – 
Youthpass. Īpašu uzmanību veltot nevis Youthpass 
kā dokumentam, bet tieši pašam mācīšanās proce-
sam un jaunatnes darba kvalitātes celšanai.

Šāda pieeja bija viens no galvenajiem pilotpro-
jekta “Level Up” secinājumiem, kura mērķis bija 
pilotēt Youthpass sertifikātu Latvijas nacionālajā 
kontekstā.

Ņemot vērā, ka forums pulcēja 250 dalībnieku no 
dažādām jomām un nozarēm – gan jaunatnes darbā 
iesaistītos, gan uzņēmējus, gan skolotājus, pašval-
dību pārstāvjus un jauniešus – viena no foruma sa-
daļām bija veltīta vienotas izpratnes par Neformālās 
izglītības jaunatnes jomā radīšanai. Tika apskatītas 
neformālās izglītības pazīmes un pamatprincipi.  

Viens no būtiskiem foruma mērķiem bija gūt 
dažādu jomu un nozaru pārstāvju viedokli par to, kā 
veidot neformālās izglītības sistēmu Latvijā. Piecās 
dažādās darba grupās dalībnieki apskatīja dažā-
dus neformālās izglītības atzīšanas aspektus un 
sagatavoja rekomendācijas, sniedzot priekšlikumus 
gan par piedāvātās neformālās izglītības atzīšanas 
sistēmu, gan to, par kādām aktivitātēm būtu pie-
šķirams Youthpass, kam būtu jāveic organizāciju 
un speciālistu akreditācija, kuri izsniegs Youthpass 
sertifikātus, kāds atbalsts būtu nepieciešams jau-
natnes darbiniekiem Youthpass ieviešanas procesā.

Galvenās rekomendācijas, ko darba grupas ie-
sniedza nosaka, ka:

KĀDĒĻ IR TIK NOZĪMĪGI ATZĪT 
NEFORMĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ JAUNATNES 
JOMĀ IEGŪTĀS KOMPETENCES?
VITA VODINSKA, 
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu vadītāja
No 2016. gada 9. līdz 10. novembrim Jūrmalā norisinājās Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras rīkotais nacionālais forums “Neformāls un atzīts” par neformālajā izglī-
tībā iegūto kompetenču atzīšanu un pielietojumu darba tirgū.
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`` Youthpass tiek izsniegts par aktivitāšu kopumu, 
kas pēc to satura un nolūka iedalāms vairākos 
posmos (piemēram, sagatavošana, īstenošana, 
noslēgums utt.), kur konkrētais jaunietis ticis ie-
saistīts no sākuma līdz beigām ar konkrētu mērķi, 
motivāciju un aktivitātei jābūt sabiedriska labuma;

`` Youthpass tiek izsniegts tad, kad jaunietim to 
vajag. Par kompetenču sadaļas aizpildīšanu ir 
atbildīgs jaunietis. To var izsniegt pēc kopīgas 
izvērtēšanas ar jaunatnes darbinieku. Aktivitātē 
pavadītajam laikam (stundu skaitam) nav galvenā 
vērtībā. Vērtība ir tam, cik indivīds ir iemācījies;

`` Youthpass tiek veidots kā digitāls profils datu 
bāzē (kā sociālais portāls, piemēram, LinkedIn), 
kur var pievienot dažādu aktivitāšu rezultātā ap-
gūtās kompetences;

`` Par Youthpass izmantošanu dalībnieki norāda, ka 
jauniešiem Youthpass būtu noderīgs savu kom-
petenču izprašanai, lai vieglāk orientētos darba 
tirgū un veiksmīgi atrastu savu sapņu profesiju, 
savukārt darba devējiem tas būtu noderīgs darba 
intervijā kā pamats konstruktīvākai sarunai.
Ar pilnu rekomendāciju tekstu var iepazīties 

aģentūras tīmekļa vietnē!
Lai dziļāk izprastu dažādus ar neformālās 

izglītības atzīšanu saistītos aspektus, foruma 

paneļdiskusijā piedalījās gan Izglītības un zinātnes 
ministrijas valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja, 
un pauda ministrijas nostāju – par neformālās iz-
glītības atzīšanas jautājuma virzīšanu kā prioritāru 
nākamgad, gan Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras vadītāja Daina Sproģe, kura apstip-
rināja, ka aģentūra ir gatava uzņemties Youthpass 
procesa pārraugošās iestādes lomu. Diskusijās 
piedalījās arī uzņēmēju puses pārstāve Microsoft 
komunikācijas vadītāja Baltijā un Latvijas Asoci-
ācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes 
locekle Kristīne Mennika, Saldus Jaunatnes at-
pūtas un iniciatīvu centra “Šķūnis” vadītāja, pro-
jekta “Level Up” dalībniece Rudīte Muraševa, kā 
arī jauniešu pārstāve Nellija Karpušenkova. Visi 
dalībnieki vienojās par nepieciešamību atzīt ne-
formālajā izglītībā iegūtās kompetences un to, ka 
nepieciešams noteikt skaidrus kritērijus Youthpass 
piešķiršanai.

Forums ir vēl viens solis uz neformālās izglītības 
jaunatnes jomā atzīšanas sistēmu Latvijā, kas vei-
cinātu kvalitāti jaunatnes darbā, kā arī celtu jomas 
atpazīstamību kopumā. Izglītības un zinātnes mi-
nistrija ir izveidojusi darba grupu, kas turpinās strā-
dāt ar šīs tēmas attīstību, ņemot vērā arī foruma 
rekomendācijas. 
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Gandrīz gadu pēc brīvprātīgā darba veikšanas 
ciemos uz Tukumu pie sava mentora Ilvara un pā-
rējiem draugiem un paziņām atbrauca Frančesko. 
Kad satikāmies, bija sajūta, ka esam šķīrušies ti-
kai pirms mēneša. Frančesko mani sveicināja un 
sarunu uzsāka latviešu valodā, par ko bija abpu-
sējs prieks. Frančesko minēja, ka daudzi latviešu 
valodas vārdi ir aizmirsušies, bet ciemošanās laikā 
atkal nākot atmiņā. Viņš stāstīja, ka, dzīvojot Prāgā, 
esot saticis latvieti, kas jau daudzus gadus dzīvo 
ārzemēs, un viņš esot sievieti gandrīz saraudinājis, 
negaidot uzsākdams sarunu latviešu valodā. Turp-
mākās pāris stundas ar Frančesko un viņa mentoru 
Ilvaru pavadījām sarunās un nonācām pie secināju-
ma, ka pieredzi, kas iegūta brīvprātīgā darba laikā, 
ir iespējams izvērtēt tikai pēc gada vai pat vēl vēlāk. 
Tā radās doma par interviju – stāsts par dzīvi gadu 
pēc EBD.  

“Kad pabeidzu savu EBD projektu, man bija citi 
plāni, bet tagad, atskatoties redzu, ka viss ir noticis 
citādāk, nekā iecerēts. Biju nolēmis atkal strādāt 
ārzemēs, kas, protams, bija iespējams, pateicoties 
manai iegūtajai pieredzei projektā Latvijā, kur biju 
iemācījies runāt angliski. Tā kā esmu studējis cil-
vēkresursu vadību, nolēmu pamēģināt jaunu darba 
pieredzi biroja vidē. Pašreiz strādāju lielā starptau-
tiskā uzņēmumā Prāgā. Ļoti bieži aizdomājos par 
to, kas man sniedza gandarījumu brīvprātīgā darba 

laikā un par ko esmu gandarīts pašreizējā darbā. 
Man ir daudz vieglāk izprast sevi, jo, izkāpjot no sa-
vas komforta zonas, spēju izmēģināt pilnīgi atšķi-
rīgu darba pieredzi. Katru dienu apgūstu ko jaunu, 
iespēju robežās palīdzu citiem, apzinos arī savas 
stiprās puses,” par dzīvi pašlaik stāsta Frančesko. 

EBD projekta beigās kopā veicām projekta iz-
vērtēšanu, taču Frančesko atzīst, ka tā īsti novērtēt 
ieguvumus var pēc ilgāka laika perioda. “Ja tagad 
veiktu jaunu sava EBD pieredzes un mācīšanās iz-
vērtēšanu, pievienotu daudz vairāk detaļu un nianšu. 
Ir vairākas lietas, ko sapratu tikai vairākus mēnešus 
pēc projekta beigām. Tagad ierosinātu uzlabojumus, 
kurus neredzēju, kad biju projekta iekšienē. Tagad 
redzu iemeslus, kāpēc es projektā rīkojos tā vai ci-
tādi, saprotu, kas patiešām man palīdzēja un moti-
vēja darīt vai nedarīt konkrētas lietas.” 

Runājām arī par seksuālo 
veselību un attiecībām

Frančesko piemetina, ka patiešām novērtē to, 
ka projekta laikā viņam bija iespēja īstenot savas 
idejas un ieceres gan pašā organizācijā, gan vietējā 
sabiedrībā, saņemt organizācijas atbalstu un uzti-
cēšanos. Neskatoties uz to, ka Frančesko strādāja 
sociālajā dienestā, viņš organizēja arī itāļu valodas 
nodarbības interesentiem, angļu valodas tējas pēc-
pusdienas vietējā kafejnīcā, pēc savas iniciatīvas 
kopā ar vietējo brīvprātīgo un ārsti - ginekoloģi un 
psihoterapeiti devās uz Tukuma pilsētas un novada 
skolām un vadīja jauniešiem nodarbības par sek-
suālo veselību un attiecībām. 

“Lielākais ieguvums no dalības EBD, papildus 
iespē jai uzlabot valodu prasmes un strādāt ar 

GADS PĒC EIROPAS 
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA
IEVA UPESLEJA, 
biedrība “Pozitīvā Doma”
2015. gadā biedrība “Pozitīvā Doma” uzsāka “Erasmus+” Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 
projektu “Brīvprātīgie Tukuma novadam”, kura ietvaros gandrīz gadu biedrībā darbojās 
Perrine Armande Domecq Sesma no Francijas, bet Tukuma novada Sociālajā dienestā  – 
Invalīdu dienas centrā “Saime” un Jauniešu sociālajā centrā – strādāja  Doroteja Bandle 
no Vācijas un Frančesko Scibilia no Itālijas. 
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pilnīgi citādi domājošiem cilvēkiem, ir tas, ka varēju 
iegūt pieredzi un testēt pats sevi dažādās jomās. 
Kad sāku projektu, zināju, ka man ir spēcīga intere-
se par sociālajām aktivitātēm – tikties ar cilvēkiem, 
lai sniegtu viņiem atbalstu, palīdzību, zināšanas un 
informāciju, bet nezināju, kurš virziens man intere-
sē un padodas visvairāk. Projekta laikā strādāju ar 
cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, kā arī ar bērniem 
vecumā no 8 līdz 13 gadiem. Bet izmantoju ikvie-
nu izdevību – strādāju arī ar senioriem, mazuļiem, 
pusaudžiem, organizēju nodarbības skolā, kultūras 
apmaiņu, aktivitātes, kas popularizē EBD projekta 
iespējas, mācīju citiem gan itāļu, gan angļu valo-
das. Atceros, uzsākot EBD projektu, man kāds tei-
ca – tavs projekts būs tāds, kāds esi tu pats. Tā 
tiešām arī bija. EBD bija laiks, kad varēju pārbau-
dīt sevi daudzās jomās, kā arī atklāt savu iekšējo 
degsmi, pieredzēt, cik daudz vien iespējams. Tas ir 
laiks, kad ir pieļaujams kļūdīties un no kļūdām mā-
cīties, bet viss ir iespējams atkarībā no attieksmes, 
ar kādu veicam brīvprātīgo darbu.”

Kļuvu par labākas pasaules 
vēstnieku savā darba vietā

Pēc atgriešanās Itālijā Frančesko bija iespēja 
izvērtēt savu pieredzi un dalīties tajā gan tiekoties 
ar nosūtītājorganizācijas pārstāvjiem, gan piedalo-
ties ikgadējā bijušo brīvprātīgo saietā, ko organizēja 

“Erasmus+” nacionālā aģentūra Itālijā.
“Piedalījos ikgadējā EBD brīvprātīgo saietā Si-

cīlijā, kur satiku daudzus bijušos brīvprātīgos, kuri 
pabeiguši brīvprātīgā darba projektus tajā pašā 
gadā, kad es. Bija brīnišķīgi atkal atgriezties EBD 
noskaņā pēc projekta beigām, pat, ja tas bija tikai 
uz dažām dienām, un satikt jaunus cilvēkus, kuri 

piedalījušies projektos ne tikai Eiropā, bet arī citur 
pasaulē. Atklāju, ka mēs visi bijām pieredzējuši 
līdzīgas aizraujošas sajūtas, kā arī līdzīgus izai-
cinājumus un grūtības, kā arī esam atraduši paši 
savu veidu, kā tās pārvarēt. Domāju, ka nacionālās 
aģentūras pārstāvjiem bija ļoti vērtīgi dzirdēt mūsu 
pieredzi, kas var noderēt viņu turpmākajā darbā ar 
EBD projektiem.”

Ciemošanās laikā Latvijā Frančesko tikās arī ar 
jauniešiem, kas pašreiz Tukumā veic EBD. Tās bija 
iedvesmojošas un atbalstošas sarunas, kurās jau-
nieši varēja padalīties projekta pieredzē. 

Jautāts par saistību ar EBD šobrīd, Frančesko 
atbild: “Es esmu viens no tiem, kas savā darba vietā 
ir atbildīgs par brīvprātīgo aktivitāšu organizēšanu. 
Esmu kļuvis par labākas pasaules vēstnieku un 
iesais tu kolēģus dažādās brīvprātīgā darba iniciatī-
vās. Tas man joprojām palīdz uzturēt dzīvu manu 

“brīvprātīgā dvēseli”. Gribētu iet uz skolām un popu-
larizēt EBD, bet faktiski popularizēju EBD jebkurā 
situācijā, kurā vien varu, runājot ar jauniem cilvē-
kiem par šo lielisko iespēju. Domāju, ka nākotnē 
strādāšu nevalstisko organizāciju jomā. Kas zina, 
varbūt atkal būšu saistīts ar EBD pasauli”. 



2016. gads
JSPA faktos

Par programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

notikuši 33 informatīvie pasākumi,

kuros piedalījušies 2772 dalībnieki

70 pašvaldības noslēgušas
līgumu par dalību Jauniešu

garantijas “PROTI un DARI!” projektā

no kuriem 
apstiprināti – 
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā”

kopumā iesniegti 389
projektu pieteikumi,

Kopumā programmā reģistrējušies 
4368 Latvijas skolotāji

+32%
Kāpums, salīdzinot

ar 2015. gadu

E-Twinning programmā
reģistrējušies

722 skolotāji

– tik organizāciju Latvijā 
   ir akreditētas darbam 
   ar Eiropas Brīvprātīgā darba 
   projektiem

116 
Tradīcija – 
jau 2 gadu pēc kārtas 
īstenots

interaktīvs kurss 
“Projektu nakts 
2016”

Jaunatnes
politikas valsts

programmā
izsludināti

un īstenoti 3
atklātie projektu

konkursi

JSPA Facebook
profilam

> 3100
sekotāju

20 apmācības jauniešiem 
(384 dalībnieki) un 

Latvijas un Šveices
sadarbības programmā īstenotas 

15 apmācības jaunatnes 
darbiniekiem (297 dalībnieki)

24 h
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