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STARPTAUTISKI

Runā un rīkojies!
Berlīnē (Vācija) no 2017. gada 16. līdz 18. ok-

tobrim norisināsies Eiropas līmeņa konference par 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” prak-
si, ietekmi un nākotnes lomu demokrātisko vērtību, 
attieksmju un aktīva pilsoniskuma popularizēša-
nā starp jauniešiem Eiropā. Pieteikšanās līdz 27. 
augustam!

Plašāka informācija: 
www.jaunatne.gov.lv/apmacibas

INOVĀCIJA BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ

Eiropas Komisija piešķir budžetu 
Eiropas Solidaritātes korpusam

“Solidaritāte nav tikai princips — tas ir prāta 
stāvoklis, kas ir visas Eiropas Savienības pamatā. 
Solidaritātes korpuss ir šī principa iemiesojums. 
Esmu lepns par to, ko šis korpuss pārstāv, un pa-
teicīgs visiem, kuri reģistrējas, kā arī organizācijām, 
kuras dod darba vai prakses iespējas mūsu jaunie-
šiem. Šodien mēs korpusam izveidojam atbilstošu 
juridisko formu un piešķiram budžetu. Vietējie da-
lībnieki ir tie, kas šo korpusu un Eiropas solidaritāti 
iedzīvina,” budžeta piešķiršanas dienā sacīja komi-
sijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. 

Pilnu ziņu lasiet: http://bit.ly/2rQMgh2

TRADĪCIJAS

“Time to Move 2017”
Arī šoruden Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra koordinēs plašu pasākumu kampaņu jau-
niešiem “Time to Move 2017”, kuras mērķis ir infor-
mēt jauniešus par viņu iespējām Eiropā. Informatīvi 
“Time to Move 2017” kampaņas pasākumi notiks 
šī gada oktobrī. Plašāka informācija drīzumā www.
jaunatne.gov.lv

NENOKAVĒ

“Projektu nakts 2017” tuvojas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

jau trešo gadu pēc kārtas organizē tematisku va-
saras festivālu “Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir 
palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē! Festivāla 
laikā atbalstīsim organizāciju pārstāvjus program-
mas “Erasmus+” projektu sagatavošanā. “Projektu 
nakts 2017” laikā būs iespējas iepazīt “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” – Jauniešu apmaiņas, Eiropas 
Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobili-
tātes projektu būtību un, protams, strādāt pie sava 
projekta pieteikuma.

“Projektu nakts 2017” notiks 2017. gada 19. - 
20. augustā viesu namā “Turbas” (40 km attālu-
mā no Rīgas un 5 km attālumā no Ogres, Suntažu 
virzienā). 

Plašāka informācija: 
apmacibas@jaunatne.gov.lv

STARPTAUTISKI

TICTAC Bulgārijā
Izmanto iespēju un piesakies TICTAC – daudz-

pusīgām apmācībām, kuru mērķis ir veicināt jau-
natnes darbinieku mobilitātes projektu kvalitāti 
programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 

TICTAC apmācības notiks no 22. līdz 28. oktob-
rim Bulgārijā. Pieteikšanās līdz 3. septembrim.

Plašāka informācija: 
www.jaunatne.gov.lv/apmacibas
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Jūrmalas jaunieši pilnveido 
zināšanas par “Erasmus+” iespējām 
un attīsta kritisko domāšanu 

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, 17. maijā, 
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā tika rīkots 
Eurodesk seminārs “Jauniešu kritiskā domāšana un 
informācija medijos”, kurā Jūrmalas jaunieši uzzi-
nāja par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk 
un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespē-
jām un attīstīja savas prasmes informācijas meklē-
šanā un tās kritiskā izvērtēšanā. 

Semināra dalībniece, Jūrmalas Jauniešu inicia-
tīvu centra aktīviste Elīza Ošiņa: “Semināra laikā 
sapratu, ka ne viss, ko izlasu medijos, ir reāli fakti 
un patiesība. Apzinos, ka ziņās tiek pausti cilvēku 
viedokļi par konkrēto tēmu, bet tas nebūt nenozī-
mē, ka informācija ir patiesa. Ir svarīgi sekot līdzi 
informācijai un kritiski to izvērtēt, pirms pieņemt to 
kā reālu faktu”.

Pateicoties neformālās izglītības metožu izman-
tošanai, jaunieši aktīvi dalījās pieredzē par saviem 
interneta lietošanas paradumiem, informācijas 
meklēšanas iespējām un informācijas izplatīšanas 
dažādiem aspektiem. Pēc nelielas informatīvās 
prezentācijas un izglītojošiem video materiāliem 
par kritiskās domāšanas būtību, jaunieši pārrunāja 
svarīgākos kritērijus informācijas izvērtēšanā un to, 
kā atšķirt faktus no viedokļiem. Jaunieši diskutēja 
par vārda brīvību, individuālo atbildību satura vei-
došanā un drošības pamatprincipiem internetā.

Linda Kalniņa, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu 
centra jaunatnes darbiniece

EIROPAS JAUNATNES NEDĒĻA 
LATVIJAS REĢIONOS
Reizi divos gados visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Jaunatnes nedēļa. Ar plašu pasā-
kumu programmu tā šajā pavasarī aizritējusi arī Latvijā. Atskatāmies uz dažiem no 
spilgtākajiem notikumiem. 

Brocēni – Imanta - Lutriņi

‘’Saldus jauniešu dome “Es un mēs” Eiropas 
Jaunatnes nedēļas ietvaros rīkoja informatīvu sa-
draudzības pasākumu Brocēnu un Saldus novadu 
jauniešiem “Iespēju Laboratorija”. Pirmā diena bija 
veltīta tam, lai, izmantojot neformālās izglītības 
metodes, interaktīvā veidā informētu jauniešus 
par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 
mūžizglītības kompetencēm, Eurodesk un Eiropas 
Jaunatnes portālu. Visas aktivitātes notika brīvā 
dabā, jaunieši daudz darīja paši, tika dalīti grupās, 
kā arī vakarā kopīgi mācījās dziesmas. Pasākuma 
otrajā dienā devāmies uz Brocēnu Jauniešu centru 
“Kopā”, kā arī Lutriņiem, lai kopā ar jauniešiem un 
vietējiem iedzīvotājiem dziedātu dziesmas, dalītos 
iespaidos un spēlētu spēles. Lielākais ieguvums, 
ko uzsver paši jaunieši, ir kopā pavadītais laiks, 
kopības sajūta un iegūtā informācija par dažādām 
iespējām.’’

Ilze Fišmeistere, Brocēnu Jauniešu centra 
“Kopā” jaunatnes lietu speciāliste. 

Ikšķilē aizvadīts NVO tīklošanās pasākums
8. maijā, kā lielisks starpposms, apvienojot Eiro-

pas Jaunatnes nedēļu un Eiropas dienu, Ikšķilē 
tika aizvadīts Jauniešu domju un nevalstisko or-
ganizāciju tīklošanās pasākums. Tas deva iespēju 
jauniešiem no dažādiem novadiem rast kontaktus 
un iepazīt domubiedrus. Šajā pasākumā mēs gan 
iepazinām Ikšķili, pildot dažādus sadarbību veicino-
šus uzdevumus, gan uzzinājām vairāk par Eurodesk 
un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kā arī no ilgga-
dēju dalībnieku skata punkta tika sniegts ieskats 
jauniešu projektos un programmās.

“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” 
Ikšķiles jauniešu vienība.

Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā 
vēl notika šādi pasākumi:
`` Seminārs “Īstenot starptautiskus projektus par 

medijpratību?” (Rīga).
`` “Erasmus+” pieredzes stāsti un eko dārzi pilsē-

tās (Rīga). 
`` Pavasara Atklāšanas pārgājiens Siguldā 

(Sigulda).
`` Eiropas Jaunatnes nedēļas atklāšana 

(Vecumnieki).
`` Seminārs “Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas 

Eiropā?” (Rīga) 
`` Brīvprātīgais: Latvijā un Pasaulē – tikšanās ar 

EBD projektu brīvprātīgajiem (Baldone).
`` Konference “Jaunas metodes darbā ar jaunatni 

pašvaldībās” (Rīga).
`` Meistarklase kopā ar improvizācijas teātri “Spie-

diens” (Rīga).
`` Pasākums jauniešiem (Priekuļi).
`` Seminārs “Creative experience of EVS” 

(Jēkabpils).
`` Eiropas vakars (Saulkrasti). 
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attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” datiem, 
kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un JSPA rīcī-
bā esošajiem datiem. Izvērtējot situāciju jaunatnes 
jomā Latvijas pašvaldībās, var secināt, ka nākotnē 
vajadzētu attīstīt jaunatnes darba tīklojumu pagas-
tos; vajadzētu apzināt vietējo situāciju, jauniešu vēl-
mes un vajadzības, kā arī vajadzētu izstrādāt vietē-
jās situācijas analīzi un jauniešu vajadzībās balstītu 
stratēģiju jaunatnes jomai pašvaldībās. Šajos ietei-
kumos būtu jāiekļauj arī pašvaldību kompetenču 
palielināšana finansējuma piesaistē, savstarpējas 
konsultācijas un pieredzes apmaiņa starp pašval-
dībām, kā arī jāturpina iesāktais – pašvaldības 
speciālistu izglītošana par jaunatnes jomas nozīmi. 

Jaunatnes aktualitātes Eiropā – kāda ir citu 
valstu pieredze?

Pēc V. Šķēles uz improvizētās skatuves kāpa 
jaunatnes jomas pārstāvjiem Eiropā labi zināmais 
Austrijas universitātes “Danube University Krems” 
migrācijas un globalizācijas pētnieks Manfreds 
Zentners (Manfred Zentner), kurš dalībniekus iepa-
zīstināja ar aktualitātēm darbā ar jaunatni pašval-
dībās Eiropā kopumā. Šī prezentācija izraisīja lielu 

“EIROPAS JAUNATNES NEDĒĻAS 
2017” KONFERENCĒ DISKUTĒ PAR 
JAUNATNES POLITIKAS ATTĪSTĪBU 
LATVIJAS PAŠVALDĪBĀS
EDGARS KNOHENFELDS
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinators
Jautāsiet, cik ilgi iespējams ballēties? Kā būtu ar diviem gadiem pēc kārtas? Tieši tā! 
Pagājušajā gadā svinīgi sagaidījām Eiropas brīvprātīgā darba 20. gadadienu, bet šogad 
jau svinam programmas “Erasmus+” 30 gadu dzimšanas dienu. 

Ņemot vērā apaļo jubileju, šī gada Eiropas Jau-
natnes nedēļas pasākumi, kas pārsvarā ilga no 1. 
līdz 7. maijam, bija jo īpaši krāšņi. Visā Latvijā noti-
ka 14 dažādi pasākumi dažādos reģionos. Viens no 
centrālajiem – Rīgā, kur vairāk nekā 60 pašvaldību 
pārstāji un citi jaunatnes jomas eksperti pulcējās, 
lai diskutētu par darba ar jaunatni attīstību novados. 

Konference “Jaunas metodes darbā ar jaunat-
ni pašvaldībās” 3. maijā notika līdz šim Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pa-
sākumiem neierastā vietā – K.K. fon Stricka villā, 
Rīgā. Radošajās un kamīnu apsildītajās telpās 
pulcējās vairāk nekā 130 cilvēku no pašvaldībām, 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, valsts 
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Kon-
ferencē piedalījās arī eksperti no Austrijas, Lietuvas 
un Somijas. 

Jaunatnes joma pašvaldībās – uz pētījumiem 
balstīta realitāte Latvijā un Eiropā?

Pēc konferences atklāšanas uzrunām par dar-
bu ar jaunatni Latvijas pašvaldībās stāstīja JSPA 
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadī-
tāja Vladislava Šķēle. Informācija tika balstīta uz 
2017. gada pētījuma par Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 

interesi dalībnieku vidū. Kā vienu no galvenajiem 
secinājumiem pētnieks minēja dažādās pieejas un 
metodes, ko ietekmē atšķirīgās sistēmas katrā no 
valstīm: vairākumā Eiropas Savienības valstu vadlī-
nijas darbā ar jaunatni nosaka nacionālā līmenī, bet 
ir valstis (Slovēnija, Beļģija u.c.), kur pašvaldības ir 
pilnīgi neatkarīgas darba ar jaunatni organizēšanā. 
Efektīvākās metodes konkrētajā valstī bieži tiek 
izvēlētas, balstoties uz tradīcijām, pastāvošajiem 
normatīvajiem aktiem un pētījumiem. Svarīgs fak-
tors visās Eiropas valstīs ir jauniešu aktīva iesaiste 
un uz pētījumiem balstīts darbs ar jaunatni. 

Konferences turpinājumā – 4 darba grupas
Pavisam konferences laikā norisinājās četras 

darba grupas, kuras vadīja gan pašmāju, gan ār-
valstu eksperti.

Jau pieminētais Manfreds Zentners vadīja darba 
grupu “Uz pētījumiem balstīts darbs ar jaunat-
ni vietējā līmenī”. Eksperts uzsvēra, ka ne vien-
mēr pašvaldībai ir jāveic apjomīgs pētījums. Galve-
nokārt jāsaprot, kādi dati jau ir pieejami. Bieži vien 
pietiek sarīkot fokusa grupu ar jauniešiem un citām 
iedzīvotāju grupām, lai iegūtu pirmo priekšstatu par 
to, kas notiek pašvaldībā. Ir būtiski sadarboties arī 
ar skolām, sociālajiem dienestiem, policiju un citām 
iestādēm, kurām ir savs redzējums par jauniešu si-
tuāciju. Tas var palīdzēt jaunatnes darbiniekam no-
skaidrot informāciju par to mērķa grupu, kuru būtu 
jāpiesaista jauniešu centram. Darba grupa secināja, 
ka pašvaldībām nav pietiekamas informācijas par 
to, kas notiek ar jauniešiem, kuri nav aktīvi un neap-
meklē jauniešu centrus. Nav informācijas arī par šo 
jauniešu vajadzībām, interesēm, kompetencēm un 
sociālo stāvokli. Pašvaldību pārstāvji norādīja, ka 
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redze “Erasmus+” programmā. Vairums dalībnieku 
nebija informēti par “Erasmus+” iespējām. Ņemot 
vērā šo faktu, grupā tika ieskicētas “Erasmus+” 
sniegtās iespējas un izvērsta plašāka diskusija, ko 
nozīmē domāt un rīkoties ilgtermiņā un stratēģiski. 
Tika akcentēts, ka programmas “Erasmus+” pro-
jekti ir rīks, nevis pašmērķis, ko sasniegt.  Vēlāk 
dalībnieki dalījās četrās grupās pēc sev interesējo-
šām tēmām: plānošanas dokumenta izveide (divas 
grupas), jauniešu līdzdalības veicināšana un darbā 
ar jaunatni iesaistīto kapacitātes celšana. Viņu uz-
devums bija izvirzīt mērķi, ko vēlas sasniegt, tad 
piemērot uzdevumus mērķa sasniegšanai un galu 
galā – saprast, kuru no “Erasmus+” piedāvātājiem 
projektu veidiem izmantot, lai izpildītu uzdevumus 
un tādējādi sasniegtu mērķi. Šī aktivitāte bija ļoti 
vērtīga, jo daļa no jaunatnes lietu speciālistiem bija 
pavisam nesen uzsākuši savas darba gaitas un 
darbs ar jaunatni viņiem bija kas jauns.  Galvenais 
secinājums no šīs darba grupas – jaunatnes lietu 
speciālistiem jādomā ilgtermiņā un plānveidīgi, kas 
šobrīd vēl nenotiek, jo viņi ir spiesti ikdienas darbā 
“dzēst ugunsgrēku”. 

Ceturto darba grupu “Jaunas metodes 
darbā ar jaunatni: jauniešu sasniegšanas un 
iesaistes stratēģijas” vadīja eksperti no So-
mijas – Ritva Sāriketa (Ritva Saarikettu) un Antī 
Korhonens (Antti Korhonen). Abiem ekspertiem ir 
ilggadēja pieredze nacionālā un starptautiskā jau-
natnes darbā. Galvenā tēma, par ko tika diskutēts 
šajā darba grupā, bija “outreach” jaunatnes darbs 
jeb darbs, kur jaunatnes darbinieks strādā ar jau-
nieti viņam dabiskā un ierastā vidē. Tika aplūkota 
Somijas pieredze šajā jomā. Somijā “outreach” 
jaunatnes darbinieks kā profesija izveidojās 2007. 
gadā, kad tika secināts, ka par 200 000 jauniešu 
visā valstī nav nekādu datu. “Outreach” jaunat-
nes darbinieks ir tas, kurš klauvē pie jaunieša 
mājas durvīm, nevis gaida, kad viņš ieradīsies 
kādā jaunatnes centrā vai citā iestādē. “Outre-
ach” jaunatnes darbinieki cieši sadarbojas ar vi-
sām iestādēm un organizācijām, kas ir iesaistītas 
jaunatnes jomā, lai palīdzētu jaunietim tikt galā ar 
situāciju, kurā tas nonācis. Somijas eksperti uz-
svēra programmas “Erasmus+” nozīmi darbā ar 
neaktīvajiem jauniešiem, kuri nekur nestrādā vai 
nemācās. Īpaši nozīmīga loma ir Eiropas brīvprā-

vērtīgs būtu visiem vienots metodoloģisks atbalsts, 
lai šos jautājumus regulāri izzinātu. 

Otru darba grupu – “Interaktīvs jauniešu 
centrs kā telpa individuālai attīstībai” vadīja ek-
sperte no Lietuvas Egle Rimeikute (Eglė Rimeikytė). 
Viņa ikdienā ir jaunatnes darbiniece jauniešu centrā 
“Mēs”.

Savas prezentācijas laikā Egle iepazīstināja dar-
ba grupas dalībniekus ar savu profesionālo pieredzi, 
strādājot ar jauniešiem, tajā skaitā, arī no dažādām 
riska grupām – jauniešiem, kam nav sveša nozie-
dzīgo nodarījumu pasaule, jauniešiem ar atkarībām, 
romu tautības jauniešiem u.c. Strādājot ar šāda pro-
fila jauniešiem, rezultāts nav tūlītējs, taču, iesais tot 
jauniešus dažādās aktivitātēs, apbruņojoties ar lielu 
pacietību un saprotot, kāda pieeja nepieciešama 
katram jaunietim, viņi kļūst pārliecinātāki par sevi, 
spēj realizēt savu radošo potenciālu un gūst motivā-
ciju iesaistīties izglītības iegūšanas un karjeras vei-
došanas procesā. Viļņas jauniešu centrā “Mēs” tiek 
izmantotas arī programmas “Erasmus+” sniegtās 
iespējas piedalīties starptautiskos Jauniešu apmai-
ņas projektos. Centrā “Mēs” iesaistīti arī divi Eiro-
pas Brīvprātīgā darba veicēji, kas vietējos jauniešus 
aicina iesaistīties dažādās aktivitātes, piemēram, 
spāņu valodas apguvē.

Diskusijas laikā izskanēja svarīga atziņa par jau-
natnes darbinieku lomu, strādājot ar dažāda profila 
jauniešiem, īpaši, attiecībā uz riska grupas jaunie-

šiem. Proti, ja jaunietis nenāk uz jauniešu centru, 
centram ir “jādodas” pie viņa. jo ne vienmēr bez 
papildu atbalsta viņš ir pietiekami motivēts pārkāpt 
jauniešu centra slieksni. Tieši jaunatnes darbinie-
kam ir jāspēj jauniešus uzrunāt un iesaistīt tos 
centra aktivitātēs. Lai to panāktu, jaunatnes dar-
biniekam ir jābūt daudzšķautņainam savas jomas 
profesionālim, nereti apvienojot sevī pedagoga, 
psihologa un citu speciālistu kompetences. Taču 
īpaši tika uzsvērts, ka jaunatnes darbiniekam nav 
jāpilda sociālā darbinieka funkcijas – tā vietā ietei-
cams modelis darbā ar dažāda profila jauniešiem 
būtu jaunatnes darbinieka cieša sadarbība gan ar 
psihologu, gan sociālo darbinieku. Diemžēl realitātē 
tas netiek īstenots resursu trūkuma dēļ. 

Noslēgumā tika pausta ideja, ka jauniešu cen-
tram ir jābūt neformālās izglītības “mājvietai”, nevis 
tikai interešu izglītības iestādei – lai jaunietis ne 
tikai apmeklētu jau esošās centra aktivitātes, bet 
arī iesaistītos jaunu iniciatīvu plānošanā un īsteno-
šanā, tādējādi panākot, ka jauniešu centrs ir droša 
telpa viņa pašpilnveidei un pašizpausmei.

No visām darba grupām vislielāko interesi izsau-
ca Latvijas ekspertes Kristīnes Ļeontjevas darba 
grupa “Darba ar jaunatni ilgtermiņa plānošana 
vietējā līmenī: E+ kā resurss pašvaldībām”. Kā 
vēlāk izrādījās, no visiem grupas dalībniekiem, kuri 
lielākoties pārstāvēja jaunatnes lietu speciālistus, 
tikai kādiem trim vai četriem bija zināšanas un pie-

tīgajam darbam, kas, balstoties uz Ritvas stāstī-
tajiem piemēriem, spēj sagriezt jaunieša dzīvi par 
360 grādiem un ievirzīt viņa dzīves ceļu pozitīvā 
gultnē, pat, ja jaunietis ir bijis īslaicīgā brīvprātīgā 
darbā citā valstī.

Somijā jauniešu centri īsteno aktivitātes ne tikai 
jauniešiem, bet ģimenēm kopumā. Tas stiprina ve-
cāku uzticēšanos jaunatnes darbiniekiem, un bieži 
vien vecāki lūdz palīdzību jaunatnes darbiniekam 
brīžos, kad paši saviem spēkiem netiek galā, jau-
nietim nonākot grūtībās. 

Darba grupas beigās dalībnieki sadalījās gru-
pās un apsprieda, ko jaunatnes darbinieki Latvijā 
varētu izmantot no Somijas pieredzes savā darbā 
ar jauniešiem. Galvenie secinājumi – jaunatnes 
darbiniekiem ir “jāiet ārā” no jauniešu centriem, lai 
sasniegtu neaktīvos jauniešus, jāstiprina sadarbība 
starp dažādu jomu institūcijām, kuras strādā ar jau-
niešiem, kā arī jāstrādā ne tikai ar jauniešiem, bet 
ar visu ģimeni kopumā. 

Eksperti uzsvēra – lai arī Somijā ir liela piere-
dze (30 gadi) jaunatnes darbā, viņi apskauž Latviju 
un citas Baltijas valstis, kas ir vēl jaunatnes darba 
attīstības sākumā, jo Somijā ir ļoti grūti ieviest jau-
ninājumus ierastajā sistēmā. 

Diskusijas un improvizācijas teātris
Konferences noslēgumā tika rīkota paneļdisku-

sija ar IZM un JSPA pārstāvju, Latvijas Pašvaldību 
Savienības, jauniešu centru un nevalstisko organi-
zāciju dalību, lai pārrunātu secinājumus no darba 
grupām un sniegtu redzējumu par nākotnes per-
spektīvām darbā ar jaunatni. 

Jautāsiet – vai tiešām Eiropas Jaunatnes nedē-
ļas viens no svarīgākajiem pasākumiem notika bez 
jauniešu iesaistes? Atbilde, protams, ir NĒ. JSPA 
piedāvāja unikālu iespēju jauniešiem visas dienas 
garumā darboties improvizācijas teātra “Spiediens” 
aktieru pavadībā. 33 jaunieši piedalījās šajās meis-
tarklasēs un veidoja ne tikai teatralizētu uzvedumu, 
ar kuru uzstājās konferencē, bet arī filmēja uzrunā-
jošus video klipus, aicinot citus jauniešus būt ak-
tīviem un izmantot iespējas, ko sniedz programma 
”Erasmus+”.

Informācija par šo konferenci (prezentācijas, bil-
des un video) ir atrodamas tīmekļa vietnē www.
jaunatne.gov.lv un JSPA Facebook.com profilā. 
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personisko viedokli un paplašināt savu personis ko 
rīcības lauku, savukārt, strādājot ar zēniem, tiek 
attīstītas spējas ieklausīties citos, runāt par emo-
cijām un izjūtām, kā arī mācīt nevardarbīgi risināt 
konfliktsituācijas. 

Kādus aizspriedumus par dzimumu lomām 
un normām tu novēro savos jauniešos?

Sievišķīguma un vīrišķīguma slogs
Jauniešiem ir ļoti svarīgi tas, kā viņi izskatās un 

kā viņus uztver apkārtējie, tāpat viņi viegli pakļau-
jas mediju uzspiestajiem priekšstatiem par to, kas 
ir “īsta sieviete” un “īsts vīrietis”. Tur ļoti liela nozī-
me ir ķermenim, ārējam izskatam, uzvedības vei-
dam un nodarbēm, kas skaidri raksturo sievišķīgas 
sievietes un vīrišķīgus vīriešus. Tomēr, strādājot ar 
jauniešiem, ir svarīgi ar savu piemēru un atbalstu 
iedrošināt jauniešus, ka katra cilvēka dzimuma iz-
pausmēm NAV jāpakļaujas nekādiem noteiktiem 
standartiem un katram cilvēkam ir jāatrod savs 
autentiskais veids, kā izteikt savu būtību. Apkār-
tējo spiedienam vai viedoklim nevajadzētu kļūt par 
iemeslu censties kādu atdarināt – ir svarīgi atrast 
sevi.

Vai tu ar saviem jauniešiem esi 
runājusi/-is par to, kas ir sievišķība un 
vīrišķība (ja tādas vispār eksistē..)?

Sieviešu apspiešanas pieredzes stāsti
Aizdomāšanās par to, ka patiesībā ikvienam no 

mums regulāri nākas saskarties ar nevienlīdzībām 
dzimumu starpā, var būt sāpīga. Runājot par per-
sonisko pieredzi esot jaunai sievietei vai vīrietim, 
vērojama interesanta tendence - vēl nevienās no 
apmācībām (kopā - astoņās) neesmu piedzīvojusi 
situāciju, ka sievietes nebūtu varējušas atcerēties 
kādu situāciju, kad tikušas diskriminētas/apspies-
tas sava dzimuma dēļ (vīriešiem gan tas parasti 
nenākas tik viegli..). Tas var notikt ar aizskarošiem 
jokiem un komentāriem, ar seksistisku attieksmi un 
izturēšanos, ar diskrimi nāciju izglītības un darba 
jomā vai pat iesaistot vardarbību. Vīriešiem parasti 
ir grūti noticēt, ka ar šādām situācijām sievietēm 
nākas saskarties diendienā un, ka tas var būt aiz-
skaroši, sāpīgi un tas atstāj negatīvu iespaidu uz 
sievietēm ilgtermiņā. Arī vīrieši piedzīvo nepatīka-
mas situācijas sava dzimuma dēļ, tomēr būtiski ir 
uzsvērt, ka tas notiek proporcionāli daudz retāk, 

kamēr meitenēm un jaunām sievietēm nākas ar to 
rēķināties visu laiku. Turklāt “apspiedēji” ir ne tikai 
vīrieši, bet arī daudzas sievietes. 

Vai arī tev ir kāds ne īpaši patīkams 
stāsts, kas saistās ar dzimumu 
apspiešanu/diskrimināciju?

Nekā nedarīšana var būt bīstama
Noslēgumā, runājot par dzimumu līdztiesību, ir 

būtiski atcerēties, ka mums kā jaunatnes darbi-
niekiem ir liela atbildība nodrošināt visiem jaunie-
šiem drošu un atbalstošu vidi. “No Hate Speech” 
kustības pētījumi 2015. gadā liecina, ka mērķgru-
pa, pret kuru visvairāk vērsta naida runa, nicīgi 
izteikumi, neiejūtīgi joki un aizskaroši komentāri, 
ir sievietes, imigranti un LGBT cilvēki. Ir svarīgi būt 
godīgiem pašiem pret sevi - vai tiešām mēs vien-
mēr esam iekļaujoši savā rīcībā un vārdos un pat 
neapzināti mums negadās kādu aizskart?! Mana 
personiskā pieredze un novērotais apmācībās ir 
tāds, ka mēs VISI to darām. Dzimumu normas un 
aizspriedumi un vīriešu pārākuma pieņemšana 
mūsos ir tik dziļi ieēdušās, ka bieži vien sākumā 
mēs tos pat nepamanām. Tikai kļūstot arvien ie-
jūtīgāki un uzmanīgāki, sākam novērot tos sevī un 
apkārtējos. Tādēļ, lai sabiedrība kļūtu iekļaujošā-
ka, taisnīgāka un līdztiesīgāka, ir būtiski, lai mēs 
situācijās, kad ievērojam uz aizspriedumiem bal-
stītu rīcību, nevienlīdzīgu attieksmi, diskrimināciju 
un komentārus, reaģētu. 

Ja mēs kā feminsti vēlamies, lai mūsu sabied-
rībā arī meitenēm un jaunām sievietēm būtu vienlī-
dzīgas iespējas un attieksme kā puišiem un jauniem 
vīriešiem, mums visiem pie tā jāpiestrādā. 

Vai tu esi feminists/feministe?!! 

Iesākumā noteikti gribētos precizēt, kas tad 
īsti tiek saprasts ar feminismu. Ja kādam šķiet, ka 
femi nisms nozīmē radikālas, izmisušas, rūtainos 
kreklos ģērbtas un visādā ziņā ar dzīvi neapmie-
rinātas sievietes, kas ienīst vīriešus un grib padarīt 
pasauli par matriarhātu (kas diemžēl ir ļoti parasts 
aizspriedums un tikai pierāda to, cik feminismam 
vēl daudz darāmā..), laiks iepazīties ar feminisma 
kustības vēsturi, sasniegumiem un uzskatiem, lai 
nepamatotos uzskatus kliedētu. Izskaidrojot femi-
nisma būtību vienkāršotā veidā – tas ir uzskats, 
ka neskatoties uz to, ka sieviešu un vīriešu starpā 
eksistē atšķirības, tiem jābūt līdztiesīgiem un jāno-
drošina vienlīdzīgas tiesības, iespējas un attieksme. 
Tas noteikti nav nekas radikāls un nevienam jau-
natnes darbiniekam nevajadzētu sagādāt grūtības 
“parakstīties” zem šāda apgalvojuma. 

Dzimumu līdztiesība ir vērtība, kas ir arī 
jaunatnes darba vērtība

Jaunatnes darba būtība ir veicināt jauniešu 
vispusīgu attīstību, pašpaļāvību, patstāvību, savu 
resursu apzināšanos un izmantošanu un veiksmī-
gu iekļaušanos sabiedrībā. Jaunatnes darbiniekam 
būtu jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret jebkuru jau-
nieti neatkarīgi no viņa etniskās piederības, ādas 
krāsas, piederības sociālajai grupai… arī dzimu-
mam. Tāpat kā solidaritāte, cieņa pret daudzveidī-
bu, cilvēktiesību respektēšana, aktīva līdzdalība un 
sociālā iekļaušana, arī dzimumu līdztiesība ir viena 
no vērtībām, kurām būtu jābūt par pamatvērtībām 
ikvienam jaunatnes darbiniekam, kurš veic jaunat-
nes darbu jebkurā ES valstī. 

Savā pieredzē esmu ievērojusi, ka apmācības 
par dzimumu līdztiesību parasti izvēršas ļoti emo-

cionālas, jo ikvienu no mums lielā mērā definē tas, 
vai esam sievietes vai vīrieši.

Vai dzimumu līdztiesības veicināšanu tu 
uzskati par vienu no savām kā jaunatnes 
darbinieces/darbinieka pamatvērtībām?

Sabiedrībā eksistējošām dzimumu normām 
ir jāmainās

Gan sabiedrībā, gan arī mūsos pašos ir dziļi 
iesakņojušies aizspriedumi par dzimumu normām 
un lomām, kas veicina atšķirīgu attieksmi un gai-
das pret vīriešiem un sievietēm un veicina to, ka 
ir izveidojusies statusu hierarhija, kur vīriešiem jau 
kopš dzimšanas ir priviliģētākas pozīcijas un iespē-
jas. Dzimumu normas nosaka, kas tiek uzskatīts 
par “normālu”/akceptējamu un atbalstāmu katra 
dzimuma uzvedībā. To bieži vien pat paši nepa-
manām, bet tas negatīvi ietekmē gan meitenes un 
jaunas sievietes, no kurām tiek sagaidīta pakļāvī-
ga uzvedība, apdomīgums, rūpes par apkārtējiem 
un savu ārējo izskatu (skaistums) un kurām bieži 
trūkst pašvērtības sajūtas un pārliecības par sevi, 
gan arī šie stereotipi par “normālo” ietekmē zēnus 
un jaunos vīriešus, kurus saista ar lielāku vardar-
bību un agresivitāti uzvedībā, uz kuriem bieži tiek 
likts liels spiediens būt spēcīgiem, veiksmīgiem un 
līderiem. Ir būtiski apzināties, ka šīs normas iero-
bežo jauniešu brīvību attīstīt sevī esošo potenciā-
lu un uzspiež tiem noteiktus uzvedības un rīcības 
modeļus. 

Lai dotu iespēju jauniešiem attīstīt sevī īpašības 
un uzvedību, kas tiem ir vājāk attīstīta strikto dzi-
muma normu dēļ, Skandināvijā bieži tiek izmantota 
meiteņu un zēnu grupu metode. Strādājot ar meite-
nēm, viņas tiek iedrošinas izteikt un formulēt savu 

VAI VISIEM JAUNATNES DARBINIEKIEM 
BŪTU JĀBŪT FEMINISTIEM?
IEVA GRUNDŠTEINE
jaunatnes darbiniece 
Pēdējo gadu laikā, vadot vairākas apmācības par dzimumu līdztiesību, arvien vairāk 
esmu aizdomājusies par jaunatnes darbinieku lomu dzimumu līdztiesības veicināšanā. 
Vai pietiek ar to, ka mums pašiem šķiet, ka vienlīdzīgi izturamies gan pret meitenēm, 
gan zēniem un atklāti pret ne vienu dzimumu nevēršamies, vai arī varbūt tomēr jābūt 
nedaudz paškritiskākiem un jāatzīst, ka mēs varētu darīt vairāk. Šajā rakstā vēlos 
dalīties ar savām pārdomām un viedokli par šo tēmu. 

Papildus informācijai
Rokasgrāmata zēnu un meiteņu grupu vadī-

tājiem: http://www.peace.ax/images/stories/pdf/
Metodbok_LAT_webb_2.pdf

Rokasgrāmata “Gender matters”: http://
www.eyc b .coe . i n t /gend e rmat te rs /pd f /
Gender_matters_EN.pdf
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Izstāsti, kā tev izdevās atrast savu EBD 
projektu? 

Ieva zināja, ka es meklēju iespējas kaut kur 
iesais tīties. Kad viņai bija projekts, ko man piedā-
vāt, viņa man zvanīja un jautāja, vai vēlos. Viņa pa-
līdzēja man sagatavoties un tad devos ceļā.

Nav bailes no projekta?
Mazliet ir. Tas ir visilgākais laiks, ko pavadu ār-

pus Latvijas viena. Būšu prom astoņus mēnešus. 
Atgriezīšos tikai oktobrī. Projektā piedalās arī citi 
brīvprātīgie. Sarunājamies angļu valodā. Paralēli 
tam apgūstu spāņu valodu. Pirms projekta zināju 
dažas frāzes, jo Tukumā uz brīdi bija brīvprātīgā no 
Spānijas, un es no viņas šo to iemācījos. Kas man 
bija jādara, lai nokļūtu EBD projektā? Jāaizsūta 
savs CV un motivācijas vēstule. Tas arī viss. Jau 
pēc laika saņēmu apstiprinājumu, ka projektā varu 
piedalīties, un gatavojos ceļam. 

Kāda, tavuprāt, ir šī brīvprātīgā darba lielākā 
jēga?

Man tas rada patīkamas emocijas. Sirsniņa pie-
pildās ar smaidu. Ir ļoti patīkam darīt citiem labu. 
Tā man ir jauna pieredze – mācīties ar neformālās 
izglītības palīdzību. Iepazīstu sevi pavisam citādu. 
Varu dzīvē izmēģināt to jomu, kurā gribētu strādāt 
nākotnē.

Kas ir bijuši tavi lielākie izaicinājumi?
Neatceros… Esmu tāda – ja kaut kas ir jāiz-

dara, sevi piespiedīšu to izdarīt līdz galam. Esmu 
tā mācīta, ka iesāktais jāpabeidz. Tas nekas, ja ir 
bailes. Nekas. 

Kā Tukumā aizrit jauniešu ikdiena?
Tukumā ir vidusskola, kurā mācās daudz jaunie-

šu. Tāpat ir daļa, kas pabeiguši pamatskolu, turpina 

Kas Annas dzīvē mainījies, uzzinot par jauniešu 
mobilitātes iespējām Eiropā? Kā Anna atrada savu 
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu un kā viņai tajā 
klājas? Šajā žurnāla numurā uz sarunu par jauniešu 
dzīvi esam aicinājuši Annu Laumu Plataci.

Izstāsti, kā tevi dzīve saveda ar biedrību 
“Pozitīvā Doma”?

Ar Ievu (Ievu Upesleju – biedrības “Pozitīvā 
Doma” vadītāju – aut.piez.) iepazīstināja mans ve-
cākais brālis. Viņš arī savulaik kā Eiropas brīvprā-
tīgais pabija Serbijā, strādāja ar bēgļiem, un caur 
šo projektu bija iepazinies ar Ievu. Kad pēc vairāku 
gadu prombūtnes no Tukuma, te atkal atgriezos, 
jautāju Ievai, ko es varētu darīt, kā palīdzēt, kā 
iesaistīties. Tukumā darbojās Eiropas brīvprātīgie, 
kas ieradušies no citām valstīm, man bija iespēja 
palīdzēt viņiem – palīdzēju iepazīt Tukumu, pārva-
rēt valodas barjeru, palīdzēju ikdienas mazās lieti-
ņās… Pēc tam man bija iespēja kā brīvprātīgajai 
iet uz Tukuma neredzīgo biedrību un lasīt viņiem 
priekšā dažādus stāstus un grāmatas. Un tad – pa-
vērās iespēja pašai kļūt par Eiropas brīvprātīgo. No 
7. marta dzīvoju Spānijā un kā brīvprātīgā strādāju 
ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. 

Kā sajuti, ka vēlies piedalīties Eiropas 
brīvprātīgajā darbā?

Pirms tam man bija viena īstermiņa Eiropas 
Brīvprātīgā darba projekta pieredze Bulgārijā. 
Tur pabiju tikai vienu mēnesi, bet ar to pietika, 
lai iepazītu, kas ir brīvprātīgais darbs. Īstermiņa 
projektā palīdzējām organizēt ielu deju mākslas 
(Street art dance) festivālu. No tā projekta man 

ŠĪ GADA LIELĀKAIS IZAICINĀJUMS – KĻŪT 
PAR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO SPĀNIJĀ
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Droši var apgalvot, ka 19 gadus vecās tukumnieces Annas Laumas Plataces izvēle no 
marta līdz oktobrim Spānijā būt Eiropas brīvprātīgajai programmā “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” un projekta laikā sniegt atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir likum-
sakarīgs solis sevis meklēšanas un atrašanas ceļā. Pēc devītās klases absolvēšanas 
Annas dzīve iegrozījās tā, ka viņa kādu laiku dzīvoja Lielbritānijā, pēc tam atgriezās 
Latvijā, Rīgā un vēl pēc kāda laika – Tukumā, kur viņa iepazina biedrību “Pozitīvā 
Doma” un sāka aktīvi tajā darboties.

mācīties tehnikumos. Katrā novadā ir četras pamat-
skolas. Bet Tukumā ir diezgan maz jauniešu, jo dau-
dzi aizbrauc. Ir jauki, ka Tukumā ir tik foršs jauniešu 
centrs, jo jauniešiem tur ir lieliska iespēja satikties.

Kā tu pati jūties kā jauniete Tukumā?
Kad pabeidzu 9. klasi, aizbraucu. Man tolaik bija 

15 gadu un nemaz nezināju, ka Tukumā ir jauniešu 
centrs. Iespējams, nemaz nebiju to meklējusi, tādēļ 
arī neatradu. Tad dzīvoju Anglijā, strādāju, atgriezos. 
Iepazinos ar Ievu un sāku darboties jauniešu centrā. 
Ieva iesaka dažādas apmācības, kurās piedalīties, 
palīdz man ar padomu, kad tas nepieciešams. Dzīve 
tagad šķiet piepildītāka, kā jebkad agrāk. 

Ko tev devušas apmācības?
Esmu daudz jauna uzzinājusi, izpratusi, kāda 

loma ir projektiem, kādēļ tie ir tik svarīgi un kā tos 
rakstīt. Iespējams, arī es kādreiz uzrakstīšu un īste-
nošu pati savu projektu. Man ir daudz ideju. 

Kādi ir tavi pirmie iespaidi Eiropas 
Brīvprātīgajā darbā Spānijā? Ko tajā dari? Kā 
aizrit tava ikdiena? (Šo jautājumu uzdodam tad, 
kad Anna jau ir Spānijā un jau ir iejutusies EBD 
projektā.)

Spānijā esmu jau gandrīz trīs mēnešus. Laiks 
skrien vēja spārniem. Strādāju centrā “Bonagent”, 
kas ir centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šie 
cilvēki ir lieliski! Tik daudz buču un apskāvienu die-
nas laikā! Centrā veidojam dažādus mākslinieciskus 
niekus, dejojam, zīmējam, dodamies ārā, spēlējam 
futbolu. Visvairāk man patīk nometnes – tajās cilvē-
ki spēj rast vairāk prieka, jo dara to, ko paši vēlas. 
Ārpus darba izbaudu citas EBD projekta iespē jas – 
satieku cilvēkus, izjūtu pilsētas ritmu, muzejus, 
ielas, kalnus un jūru… La Vida es bella! 

palikušas tikai labākās atmiņas. Nāca šis piedā-
vājums, un es piekritu. 

Tu minēji, ka kādu laiku pēc pamatskolas 
beigšanas dzīvoji ārpus Latvijas. Ko tu darīji?

Dzīvoju Anglijā, pieskatīju māsas meitu un 
paralēli mācījos angļu valodu. Gāju uz kursiem, 
lai pēc tam varētu iestāties koledžā. Bet atgriezā-
mies Latvijā. Māsa ar ģimeni nolēma atgriezties, 
tādēļ arī es. Kādu laiku dzīvoju pie māsas Rīgā, 
arī tur pieskatīju viņas meitiņu, bet tad atgriezos 
dzīvot Tukumā. Man pašlaik ir 19 gadu un ir sajū-
ta, ka visu laiku esmu iekšā notikumos. Man ļoti 
patīk neformālā izglītība un tās iespējas. Vidus-
skolā iet negribēju. 

Ko gribētu darīt pēc Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekta (EBD)?

Gribētu savu dzīvi saistīt ar sociālo sfēru. Ļoti 
interesējos par psiholoģiju. Kad atgriezīšos, iespē-
jams, iestāšos skolā. Pašlaik kā Eiropas brīvprātīgā 
izmantoju iespēju pārbaudīt, vai man patiešām šī 
joma ir tuva un man patīk. 
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trūkst kādas specifiskas kompetences vai ir nepie-
ciešams uzlabot sociālās prasmes, Lietuvas Valsts 
nodarbinātības dienests kopā ar piesaistītajiem 
pakalpojumu sniedzējiem piedāvā neformālas pro-
fesionālās apmācības šo prasmju apgūšanā, kā arī 
organizē tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem 
un vizītes uzņēmumos.

Savukārt, tiem jauniešiem, kuri vēl nejūtas pār-
liecināti par savām spējām uzreiz uzsākt darbu (arī 
jaunieši bez iegūtās profesijas), tiek piedāvātas 
apmācības, lai attīstītu savu motivāciju, pārliecī-
bu, komunikācijas un citas prasmes. Vienlaikus ir 
iespējas apmeklēt psihologa konsultācijas, lai kopā 
noteiktu piemērotību kādai konkrētai darba vai izglī-
tības jomai. Jauniešiem, kuriem ir lielākas iespējas 
iekļauties darba tirgū, piedāvā iepazīt uzņēmumu 
specifiku un interesējošo profesiju, tiem, kuri vēlas 
iegūt izglītību, – iepazīt dažādas izglītības iestādes, 
“ēnot” interesējošās profesijas u.c. Noslēdzoties 
dalībai projektā, jaunieši tiek aicināti piedalīties ra-
došajā darbnīcā, lai veiktu pašnovērtējumu. 

Vienlaikus aktīvs darbs notiek ar tiem jaunie-
šiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu 
un nav reģistrēti Lietuvas Valsts nodarbinātības 
dienestā. Darbu ar šiem jauniešiem visā Lietuvas 
teritorijā veic 57 partneri – jauniešu centri, jau-
niešu organizācijas un citas uz darbu ar jaunatni 
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orientētas iestādes, ko dalībai projektā piesaistī-
jis Lietuvas Republikas Sociālās nodrošināšanas 
un darba ministrijas pakļautībā esošais Lietuvas 
Jaunatnes lietu departaments. Līdzīgi kā projek-
tā “PROTI un DARI!”, šie jaunieši sākumā tiek 
uzmeklēti un aicināti piedalīties projektā. Pēc 
tam tiek izzinātas viņu intereses, prasmes, vaja-
dzības, un uz tā pamata tiek veidota individuāla 
pasākumu programma vidēji 4 mēnešu garumā. 
Programma var ietvert tādas atbalsta aktivitātes 
kā simulāciju spēles, vizītes pie darba devējiem, 
brīvprātīgais darbs, dzīves prasmju un motivāci-
jas attīstības aktivitātes, iepazīšanās ar izglītības 
iestādēm un citas. 

Lietuvā darbs ar jauniešiem, tostarp arī ar tiem, 
kuri nestrādā un nemācās, tiek atbalstīts valsts lī-
menī, un ir izstrādāta sistēma, kas palīdz sniegt 
viņiem efektīvu atbalstu. Tā, piemēram, pašvaldī-
bu jaunatnes lietu koordinatoriem ir nozīmīga loma 
neaktīvo mērķa grupas jauniešu uzrunāšanā, jo 
viņi ir atbildīgi par starpinstitucionālas sadarbības 
veidošanu starp pašvaldību, policiju, probācijas 
un sociālo dienestu un citām iesaistītajām institū-
cijām. Šo darbinieku pienākumos ietilpst arī datu 
apkopošana par potenciālajiem mērķa grupas 
jauniešiem. Vēlāk dati tiek nodoti Jaunatnes lietu 
departamentam atbilstības pārbaudes veikšanai 
un tālāk – projektā iesaistītajiem stratēģiskajiem 
partneriem, tādā veidā veicinot lielāka mērķa gru-
pas jauniešu skaita iesaisti atbalsta saņemšanai. 
Vienlaikus Lietuvā pašlaik turpinās projekta po-
pularizēšanas aktivitātes, lai pēc iespējas vairāk 
jauniešu uzzinātu par projektu un tā piedāvātajām 
iespējām.

Jautājot kolēģiem par sasniegtajiem rezultā-
tiem, uzzinām, ka kopš 2015. gada oktobra pro-
jektā tikuši uzrunāti un iesaistīti apmēram 2  500 
nereģistrētie mērķa grupas jaunieši.

Otrs Lietuvā īstenotais projekts – “Jauns sā-
kums” ir domāts tiem mērķa grupas jauniešiem, 
kuri ir veiksmīgi piedalījušies projektā “Atklāj sevi”, 
bet pēc dalības tajā nav saņēmuši subsidēto dar-
ba vietu piedāvājumu, kā arī nav uzsākuši mācekļa 
praksi vai izglītības iegūšanu. Projekts “Jauns sā-
kums” piedāvā mērķa grupas jauniešiem aktīvus 
darba tirgus pasākumus, aroda apguves iespējas, 
kā arī subsidētas darba vietas. 

Nedēļas garumā kolēģi no Lietuvas, Latvijas, 
Igaunijas un Flandrijas (Beļģijas reģions) dalījās 
pieredzē par Jauniešu garantijas iniciatīvas īsteno-
šanu savās valstīs, par kopīgo un atšķirīgo projektu 
īstenošanā, par sasniegtajiem rezultātiem un izaici-
nājumiem, īstenojot aktivitātes, kā arī par projektu 
nākotni pēc 2018. gada. Vienlaikus, apmeklējot 
Lietuvas jauniešu centrus, bija lieliska iespēja iz-
zināt kaimiņu pieredzi darbā ar jauniešiem, īpaši 
tiem, kuri nestrādā un nemācās.

Lietuvas pieredze
Lietuvā Jauniešu garantija tiek īstenota divu 

veidu projektos, kas ir savstarpēji saistīti. Pirmais 
projekts ir “Atklāj sevi”, otrais – “Jauns sākums” .

Projektā “Atklāj sevi” bezdarbnieka statusā re-
ģistrētajiem jauniešiem, kuri ir gatavi uzsākt darba 
gaitas (arī jaunieši ar noteiktu profesiju), bet kuriem 

DAŽĀDAS VALSTIS, VIENOTS 
MĒRĶIS – ATBALSTĪT JAUNIEŠUS!
ALISE DEVJATAJEVA
JSPA Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
No š.g. 24. līdz 28. aprīlim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve 
kopā ar Eiropas sociālā fonda projekta “PROTI un DARI!” mentoru no Siguldas novada 
pašvaldības un programmas vadītāju no Ventspils pilsētas pašvaldības, kā arī kolēģiem 
no Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) un Izglītības un zinātnes ministrijas apmek-
lēja Lietuvu, lai piedalītos Baltijas-Flandrijas sadarbības protokola ietvaros organizētajā 
seminārā par Jauniešu garantijas ieviešanas jautājumiem.

Secinājumi
Piedaloties seminārā, secinājām, ka visās Balti-

jas valstīs mērķa grupas jauniešu skaits samazinās, 
kas ietekmē projektā sākotnēji paredzamos sasnie-
dzamos rādītājus. Vienlaikus, neskatoties uz to, ka 
katrā valstī ir savi Jauniešu garantijas projektu īste-
nošanas nosacījumi, plānotie mērķi un sasniegumi, 
galvenais uzsvars tiek likts uz jauniešiem un viņiem 
sniegto atbalstu, kā arī ir uzsvērta nepieciešamība 
stiprināt starpinstitucionālo sadarbību, lai veicinātu 
kopējo izpratni par projekta mērķi un sasniegtu to 
veiksmīgāk. Svarīgi ir arī paplašināt un attīstīt pras-
mes darbā ar mērķa grupas jauniešiem, attīstot 
esošās metodes un zināšanas, kā arī izzināt gan 
citu valstu, gan arī savā valstī projektā iesaistīto citu 
pašvaldību pieredzi un zināšanas, tā gūstot padziļi-
nātāku izpratni par projektu un meklējot risinājumus 
kopīgiem izaicinājumiem. 

Helēna Koha, projekta “PROTI un DARI!” pro-
grammas vadītāja no Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas: “Piedaloties šajā starptautiskajā seminārā, bija 
iespēja satikt kolēģus no dažādām valstīm un izzi-
nāt viņu darba pieredzi. Vērtīgi bija doties kopīgās 
pieredzes vizītēs, kurās zinoši un atvērti jauniešu 
centra darbinieki atbildēja uz visiem jautājumiem. 
Iedvesmojošs bija apmeklējums mākslas rezidencē 
“Točka” kas ikdienā veiksmīgi darbojas kā jaunie-
šiem droša un atvērta vieta, kurā var sajust domas 
un radošuma brīvību,”

Sabīne Birzniece, projekta “PROTI un DARI!” 
mentore no Siguldas novada pašvaldības: “Ma-
nuprāt, lai sasniegtu kopīgu rezultātu, svarīgi ir, 
lai visas iesaistītās puses darbotos vienam mēr-
ķim. Efektīva tīkla un starpnozaru sadarbības 
veicināšanai nepieciešami šādi semināri, kuros ir 
iespēja iepazīt citu valstu metodes un paņēmie-
nus, uzrunājot tos jauniešus, kuriem nepiecieša-
mas pārmaiņas un iesaiste Jauniešu garantijas 
projektos. Jaunietim ir jāuzticas, jāļauj attīstīt 
savas stiprās rakstura iezīmes un prasmes, bals-
toties uz viņa interesēm. Ļoti būtiski ir pielietot 
tās metodes, kas ir efektīvākas konkrēta jaunieša 
uzrunāšanai.”

Vairāk par projektu “PROTI un DARI!” uzzini, ap-
meklējot Jaunatnes starptautisko projektu aģentū-
ras tīmekļa vietni: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-
garantija/par-projektu-proti-un-dari 
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Ar sabiedrību runājam gan par bezatkritumu dzī-
vesveidu, gan klimata pārmaiņām, gan ilgtspējīgu 
dzīvesveidu. 

Kādas, jūsuprāt, šobrīd ir trīs top tēmas vi-
des aizsardzībā, par kurām mums katram va-
jadzētu aizdomāties?

Santa: Atbildīgs patēriņš, tagad aktuāls ir arī 
bezatkritumu dzīvesveids. Izvairīties no lieku preču 
iegādes, resursu patēriņa, atkritumu radīšanas. 

Sintija: Arī man primārais pašlaik šķiet bezatkri-
tumu dzīvesveids. Redzu, ka cilvēki aizvien vairāk 
pievēršas šai tēmai, sāk uzņemties atbildību un 
maina domāšanu. Tā nav tikai atkritumu šķirošana. 
Līdz ar to sāk mainīties arī domāšana. Rodas izprat-
ne, ka arī mana rīcība ietekmē klimata pārmaiņas 
un katrs varam kaut ko darīt klimata labā. 

Kas jūs saveda kopā ar biedrību “homo 
ecos:”?

Santa: Mans stāsts aizsākās ar dalību Eiro-
pas Brīvprātīgā darba projektā. Atgriezos un sāku 
meklēt iespējas, kur darboties arī Latvijā. Atklāju, 
ka šeit ir aktīvas organizācijas, un tā pakāpeniski 
iesaistījos vienā no tām. Tā kā mani pašu ļoti in-
teresēja ekoloģisks dzīvesveids, sāku darboties arī 
“homo ecos:”. Palīdzēju organizēt dažādas aktivitā-
tes un akcijas. Un tad, kā jau tas dzīvē mēdz notikt, 
brīvprātīgais darbs pārvērtās algotā darbā. 

Sintija: Es uz “homo ecos:” nācu strādāt par 
brīvprātīgo koordinatoru. Arī pirms tam strādāju ar 
jauniešiem. Mana lielā mīlestība ir izpratne par to, 
kas es esmu uz planētas un kāda ir katra cilvēka 
loma uz tās. “homo ecos:” filozofija saskan ar manu 
pasaules redzējumu, tādēļ arī esmu šeit. 

Kādu vēstījumu biedrība ar savu darbību 
vēlas paust plašākai sabiedrībai?

Santa: Stiprināt sociālo kustību, kam rūp, kā 
ietekmējam vidi, un kas vēlas mainīt savus para-
dumus, būt videi draudzīgāki. Ne tikai runā par to, 
bet arī ievēro. Aicināt cilvēkus ikdienā ieviest jaunus 
paradumus. Lai ikviens aizdomājas un saprot, ka 
ir daļa no lielāka stāsta, un ar savām izvēlēm spēj 
ietekmēt pasaulē notiekošo. 

Sintija: Man patīk, ka “homo ecos:” darbs ir 
orientēts uz parastiem cilvēkiem. Mēs visi viens no 
otra iedvesmojamies, dalāmies pieredzē un tā jau 
tās videi draudzīgās idejas izplatās. 

Pie kādiem projektiem strādājat pašlaik?

Santa: Jau piekto gadu īstenojam “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba pro-
jektus. Arī šobrīd biedrībā darbojas divi Eiropas 
brīvprātīgie. Vēl īstenojam bezatkritumu dzīvesveida 
projektu. Plānojam akadēmiju, kurā cilvēki izglīto-
tos par šīm tēmām – kā salabot salūzušas lietas, 
kā sašķirot, kā pārveidot. Organizēsim apmācības 
cilvēkiem, kuri grib ieviest jaunas iniciatīvas, varēsim 
šo iniciatīvu īstenošanai piešķirt arī nelielu finansiālu 
atbalstu. Aicinām pasākumu organizētājus tos rīkot 
videi draudzīgāk. Šogad sāksim sadarboties ar festi-
vālu Positivus, lai mēģinātu ieviest jaunas iniciatīvas 
par labu vides ilgtspējībai. Kā katru vasaru, arī šo-
gad organizēsim pasākumus jauniešiem – aici nāsim 
piedalīties ekspedīcijās, darboties radošās darb-
nīcās. Vēl mums ir pašiem savs radio raidījums, 
kurš top sadarbībā ar StarFM. Katru ceturtdienas 
vakaru – laikā, kad cilvēki brauc mājās no darba – 
mēs runājam par dažādām vides tēmām. Arī gada 
otrajā pusē ieplānotas daudzas aktivitātes. Šogad 
jau otro gadu norisinās projekts, kurā topošajiem 
pavāriem stāstām par atbildīgu pārtikas patēriņu. 

Kā jaunieši var iesaistīties “homo ecos:” or-
ganizētajās aktivitātēs?

Santa: Viens veids – organizācijas tīmekļa viet-
nē www.homoecos.lv var aizpildīt pieteikuma anke-
tu, lai kļūtu par brīvprātīgo. Sintija ar visiem sazinās 
un aicina uz sarunu, lai pastāstītu par iesaistīšanās 
iespējām organizācijā. Otrs veids – apmeklēt mūsu 
pasākumus. Par organizācijas jaunumiem stāstām 
savā ziņu lapā, kuru izsūtām uz reģistrētajām e-
pasta adresēm, kā arī biedrības sociālajos tīklos. 

Kur rodas projektu idejas?
Santa: Uz ielas, sarunās, vienam projektam bei-

dzoties, dzimst ideja turpinājumam. Skatāmies, kas 
ir aktuāls un par ko mums pašiem iedegas sirds. 

Tādēļ šoreiz uz sarunu esam aicinājuši biedrības 
“homo ecos:” vadītāju Santu Krastiņu un brīvprātī-
go koordinatori Sintiju Ludboržu. Biedrībai ir jau 10 
gadu pieredze ar vidi saistītu projektu īstenošanā. 
Noskaidrojām, kā sākās viņu stāsts un kā izdo-
das smelties idejas jaunu projektu īstenošanai un 
attīstīšanai. 

Kā aizsākās ideja par zaļā dzīvesveida po-
pularizēšanu un veicināšanu?

Santa: “homo ecos:” šogad svin 10 gadu ju-
bileju. Biedrības darbību aizsāka draugu grupa, 
kas ikdienā darbojās biznesa jomā. Viņi vēlējās 
darīt kaut ko sabiedrības un pasaules labā, tādēļ 
aizsāka papīra maisiņu kampaņu. Kampaņa tika 
īstenota ar vienu no Latvijas benzīntanku tīkliem. 
Tās laikā cilvēkus aicināja, dodoties pie dabas, 

“HOMO ECOS:” JAU 10 GADUS TUVINA 
CILVĒKU ZAĻĀKAI DOMĀŠANAI
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Atbalstot ilgtspējīgu dzīvesveidu un rūpējoties par apkārtējās vides aizsardzību, Eiro-
pas Komisija kā vienu no prioritātēm nākamajam periodam ir izvirzījusi “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projektus, kuru mērķis ir aktualizēt ar 
vidi saistītus jautājumus. Tieši šo projektu veidiem tiek plānots arī būtisks finansiāls 
palielinājums.

“ Mana lielā mīlestība ir izpratne par 
to, kas es esmu uz planētas un kāda ir 
katra cilvēka loma uz tās. “homo ecos:” 

filozofija saskan ar manu pasaules 
redzējumu, tādēļ arī esmu šeit.

izmantot papīra atkritumu maisiņus un pēc at-
pūtas dabā visu aiz sevis savākt. Kampaņai ritot, 
organizācija vēl nemaz nebija dibināta. Ideja par 
organizācijas dibināšanu radās vēlāk. Jau biedrī-
bas nosaukumā ir iekļauts aicinājums visiem kļūt 
par ekoloģiskiem cilvēkiem. Homo – cilvēks, Ecos 
– māja. Uz mūsu planētas visi dzīvojam kā vienās 
mājās un visi esam ekoloģiskie cilvēki. Ikdienā or-
ganizācijas aktivitātes aptver ļoti plašu tēmu loku. 
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Kas būtu pirmās lietas, kuras žurnāla “Jau-
natne” lasītāji varētu izmainīt uzreiz pēc šīs sa-
runas izlasīšanas, lai kļūtu videi draudzīgāki?

Santa: Ieteikums, kas ir arī mūsu organizāci-
jas misija, – apzināties, ka ikviens no mums var 
ietekmēt daudz. Pirms kaut ko jaunu iegādāties, 
pārdomāt, vai šī lieta tiešām ir vajadzīga. Pirms 
izmest kaut ko atkritumos, apdomāt – vai šim 
priekšmetam nevar piešķirt otru dzīvi, to pār-
veidojot vai arī kādam atdodot? Pārskatīt savus 
ikdienas paradumus, piemēram, ejot uz veikalu, 
paņemt savu auduma maisiņu. Šis viens mazais 
solis ļoti palīdzēs apkārtējai videi un apkārtējiem 
cilvēkiem. Pārvietoties ar velosipēdu vai kājām. 
Neradām lieku CO2, netērējam dabas neatjaunoja-
mos resursus – naftu, gāzi un citus. Turklāt, uztu-
roties ārā, mēs izturamies draudzīgi arī pret savu 
veselību un labsajūtu. 

Sintija: Man gribas ieteikt pamēģināt šķirot at-
kritumus. Tas ir ļoti labs veids, kā papētīt savus 
paradumus. Sākt atsevišķā urnā likt papīru, stiklu, 
plastmasu. Tā ļoti labi var redzēt, cik daudz atkritu-

mu veidojas ikdienā. Un tad neviļus sākam analizēt, 
cik daudz tiek tērēts lieki. Otra lieta, kuru gribu 
ieteikt, – atnākt ciemos uz “homo ecos:” un kļūt par 
brīvprātīgo. Redzot un izprotot tās vides vērtības, 
par kurām mēs iedegamies, jaunieši iedvesmojas, 
šo praksi pārņem un ar to iedvesmo arī citus. 

Ja jums būtu iespēja kaut ko mainīt jaunat-
nes politikā, kas tas būtu?

Santa: Aktualizēt neformālās izglītības nozīmi 
un lomu sabiedrībā. Ir prieks redzēt, ka šie jautā-
jumi jau pašlaik tiek risināti arī valstiskā līmenī. Ne-
formālo izglītību gan nevajadzētu pārāk formalizēt. 
Lielāku akcentu vajadzētu likt uz cilvēku izpratnes 
veidošanu par šo aktivitāšu nozīmīgumu. Tās pras-
mes, kuras jaunieši iegūst, nākot pie mums uz bied-
rību un piedaloties pasākumu organizēšanā, paši 
plānojot budžetu un pēc tam arī gatavojot atskaites, 
viņi neiegūtu nekur citur, vai arī iegūtu pavisam citā 
formātā. 

Otra lieta,– ieviest brīvprātīgā darba aktivitātes 
arī skolā. Zinu, ka jau pašlaik ir skolas, kuras to 
praktizē, bet šo kustību varētu paplašināt. Brīvprā-
tīgajā darbā iesaistījušies jaunieši izaug ar apziņu, 
ka var ietekmēt lietas un procesus; viņi ir atbildīgi 
par to, kas notiek pasaulē, un var dalīties ar citiem 
savā brīvprātīgā darba pieredzē.

Sintija: Esmu ievērojusi, ka reizēm labie nodomi 
jaunatnes politikas līmenī ir teorētiski un līdz jaunie-
šiem nemaz nenonāk. Vienmēr ir gribējies, lai tie, 
kuri ievieš jaunas iniciatīvas, vairāk izpēta reālo si-
tuāciju. Gribētos vairāk praktiskas darīšanas, ma-
zāk – runāšanas un diskusiju. 

“homo ecos:” ir ilgstoša “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” projektu īstenošanas pieredze. 
Izstāstiet, kā aizsākās interese par šiem pro-
jektiem un vai ir viegli tos īstenot?

Santa: Uzskatu, ka mana dzīve “apmeta kūleni” 
pēc tam, kad es pati sešus mēnešus pabiju Eiro-
pas Brīvprātīgā darba projektā Grieķijā. Atgriežoties 
man šķita, ka šī iespēja ir jāizmanto visiem Latvijas 
jauniešiem. Tā es pati nokļuvu neformālās izglītības 
aktivitātēs, nevalstiskajā sektorā. Iesaistījos ne-
formālās izglītības popularizēšanā. Sāku organizēt 
apmācības. Ienākot “homo ecos:”, pirmais, par ko 
aizdomājos – kādēļ šajā biedrībā vēl nav kāds Eiro-
pas brīvprātīgais? Esmu ievērojusi, ka katrs, kurš 
pievienojas “homo ecos:” komandai, kaut ko tajā 
ienes. Es aizsāku īstenot Eiropas Brīvprātīgā dar-
ba projektus. To vērtība ir iespēja realizēt lieliskas 
idejas, parādīt ārzemju jauniešiem, ko mēs Latvijā 
darām. Šobrīd visaktuālākie no “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” projektiem mums šķiet tieši Eiropas 
Brīvprātīgā darba projekti. Esam arī Eurodesk reģio-
nālie koordinatori. Uzņemam brīvprātīgajā darbā ne 
tikai jauniešus no ārzemēm, bet arī Latvijas jaunie-
šus nosūtām Eiropas brīvprātīgajā darbā. Vienmēr 
ir prieks, redzot, cik aktīvi kļūst jaunieši pēc dalības 
projektos un pasākumos. 

Sintija: Jā, jaunieši iepazīstas ar biedrības ak-
tivitātēm un pamatprincipiem. Iedvesmojas. Un at-
griežoties no sava Eiropas brīvprātīgā darba, atgrie-
žas arī “homo ecos:” un turpina darboties biedrībā. 

Santa: Mēs jauniešos redzam izaugsmi. Diezgan 
bieži pēc dalības Jauniešu apmaiņas projektos vai 
Eiropas brīvprātīgajā darbā jaunietis pats kļūst par 
speciālistu, kuru varam algot un aicināt vadīt kādu 
aktivitāti citiem jauniešiem. 

Ko jūs ieteiktu ņemt vērā citiem, kuri arī 
labprāt gribētu izmēģināt īstenot kādu no 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem?

Santa: Pirms sākt rakstīt projekta pieteikumu, – 
aizbraukt un piedzīvot pašam vismaz vienu projektu 
vai starptautiskas apmācības. Aizbraukt, lai sapras-
tu, kas ir neformālā izglītība, kā tā darbojas, kādas 
aktivitātes tās laikā notiek. Otrs ieteikums – atrast 
labus partnerus. Kur viņus atrast? Starptautiskās 
apmācības ir ļoti laba vieta, kur iepazīt vienam otru. 
Ne jau vienmēr vajag daudz partneru. Pietiek arī ar 
vienu – kaut vai tepat, no Igaunijas vai Lietuvas. Pir-
mo projektu var veidot nelielu, iesaistot jauniešus, 
kas jau ir pietuvināti organizācijai. Viņi būs arī labs 
atbalsts, organizējot pašu projektu. Būtiski, ka jau-
nieši tiek iesaistīti jau idejas ģenerēšanā. Tad viņi 
būs arī lieli palīgi projekta īstenošanas laikā. 
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Smācīšanās pārstrukturēt savu ierasto darbu, lai va-
rētu ar šādiem projektiem strādāt. “L@L” projekts 
paredzēja intensīvu darbu ne tikai pie starptautis-
kajiem mācību semināriem, projekta koordinatoru 
tikšanās reizēm un darbu pie intelektuālajiem re-
zultātiem, bet arī intensīvu darbu vietējā – kopienu 
līmenī. Pēc katra starptautiskā semināra izglītotāji 
atgriezās savās kopienās un ieviesa apgūtās un 
jaunradītās metodes savās skolās, jauniešu cen-
tros, dienas centros jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām utt. Viss viņu veiktais darbs tika dokumentēts 
– izglītotāji rakstīja pētnieku izstrādātajās dienas-
grāmatās nodarbību aprakstus un subjektīvos iz-
vērtējumus, savukārt jaunieši aizpildīja anketas, 
kurās novērtēja nodarbības un iegūtos mācību 
rezultātus. Visus šos dokumentus analizēja pētnie-
ki un eksperti visās projekta valstīs, lai varētu iz-
strādāt pētījumu, kurā tiek identificēti galvenie ele-
menti, kas jāņem vērā, lai veidotu radošu mācību 
vidi, kā arī, lai izstrādātu jaunu metodi – eduesc@
perooms. 

Projekta laikā regulārs darbs norisinājās gan 
vietējā un nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī, 
vienlaikus ieviešot vietējās un starptautiskās akti-
vitātes, gan arī izstrādājot intelektuālos rezultātus. 
Tas, ka stratēģiskās partnerības projekti aktivitāšu 
ziņā ir daudz apjomīgāki, ir viena no būtiskajām at-
šķirībām no projektiem, kas paredz vienu vai divas 
starptautiskās mobilitātes. Līdz ar to iesaistītajām 

organizācijām tas liek pārorientēt darbu un plānot 
aktivitātes ilgtermiņā. Lai arī vietējās aktivitātes nav 
obligāta prasība KA2 projektos, tomēr tās sniedz 
ļoti lielu vērtību visam projektam! Vietējo aktivitāšu 
rezultāti lika pamatu gan projekta gala pētījumam 
un tā bija vide, kurā aprobēt izstrādāto eduesc@
peroom metodi. Izglītotāju veiktās aktivitātes bija 
arī veids, kā ieviest reālas pārmaiņas viņu līdzšinējā 
darbā, kopienās, veicināt sadarbību starp formālo 
un neformālo sektoru ikdienas procesos un veidot 
mācīšanās procesu efektīvāku. 

Gulbenes novada skolotāji un jaunatnes darbi-
nieki atzīst – tā kā viens no projekta galvenajiem 
mērķiem bija radīt skolēniem drošu, efektīvu, ra-
došu mācību vidi, tad patīkami bija konstatēt, ka uz 
šīm neparastajām, netradicionālajām mācību stun-
dām un nodarbībām skolēni “raujas”, jo jūt, ka tur 
būs interesanti, būs savādāk. Skolēniem ir jāsajūt, 
ka mācīšanās var būt patiešām interesanta un aiz-
raujoša. Šim nolūkam pedagogi savā darbā izmanto 
dažādas metodes, vēro, kā skolēni tās uztver, kā 
reaģē. Tāpat svarīga ir klasē valdošā atmosfēra, lai 
ikviens skolēns kolektīvā justos labi. Secināts, ka 
skolēns sasniedz labākus rezultātus tad, kad viņš 
labi jūtas arī emocionāli. 

Jaunieši dzīvē izmēģina radošās mācību 
vides 

Projekta dalībniece Ieva Zāgmane no biedrī-
bas “Humana People to People in Latvia” Jaunpilī 

Šis ilgtermiņa projekts tika īstenots laika 
posmā no 2015. gada marta līdz 2017. gada 
februārim. Projekts norisinājās trijās valstīs, kur 
to ieviesa sešas organizācijas, no kurām četras 
pārstāvēja nevalstisko sektoru un divas – pašvaldī-
bas. Projekta partneri Latvijā bija biedrība “Humana 
People to People in Latvija” un Gulbenes novada 
dome; partneri no Nīderlandes – biedrības “Youth 
Exchange Service” un “Stichting Merakel”; partneri 
no Spānijas – biedrība “Promesas” un Maracena 
pašvaldība. Bez šīm sešām organizācijām projektā 
piedalījās vēl apmēram 20 citas formālās un ne-
formālās izglītības jomu organizācijas, 28 izglītotāji, 
kas piedalījās starptautiskajos semināros un vadīja 
vietējās nodarbības. Kopā 1941 jaunietis piedalī-
jās radošas mācīšanās vides nodarbībās, kas tika 
ievies tas projekta dalībvalstīs vietējā līmenī. 

Projekta laikā iegūti trīs intelektuālie rezultāti
1.  Pētījums «Pirmais skats uz mācīšanos. 

Situācijas analīze». Šajā pētījumā tika analizēti 
politikas dokumenti un esošā prakse attiecībā 
uz radošumu un radošu mācību vidi visās trīs 
projekta valstīs. 

2.  Jauna metode radošas mācību vides veidošanai 
– izglītojošas “izlaušanās istabas” jeb eduesc@
peroom. 

3.  Veikts pētījums par radošu mācību vidi – tika 
identificēti elementi, kas jāņem vērā, lai veidotu 
mācību vidi radošam un inovatīvam mācīšanās 
procesam formālās un neformālās izglītības 
iestādēs. 

Projekta ideja radās
2014. gada pavasarī starptautiskā semināra “Trai-
ning of European Trainers” laikā Spānijā. Seminārā 

SKATS UZ MĀCĪŠANOS 
DIVU GADU GARUMĀ
RŪTA KRONBERGA
Projekta koordinatore
Biedrība “Humana People to People in Latvia” kā vadošā organizācijā divu gadu laikā 
ieviesa “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansētu KA2 stratēģiskās partnerības projektu 
“Looking @ Learning” (“Skats uz mācīšanos”) ar mērķi radīt vietu un atbalstu formālās 
un neformālās izglītības profesionāļu sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai 
veidotu mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās vidi jauniešiem. 

izveidojās trīs cilvēku komanda, kuri interesējās, kā 
veidojas radoša mācību vide, kas veicina un atbal-
sta jauniešu radošuma pilnveidošanos un mācību 
rezultātu uzlabošanos. Šajā komandā bija Ignacio 
Salgado Andres no Spānijas, Gabi Steinprinz no 
Nīderlandes un Rūta Kronberga no Latvijas. Semi-
nāra noslēgumā sapratām, ka vēlamies darboties 
kopā un radīt projektu par radošas mācību vides 
veidošanu. Lai šo projekta ideju attīstītu, vairāk kā 
pusgadu regulāri sarakstījāmies, runājām skaipā 
gan par ideju, gan komandu, gan vienkārši par dzī-
vi. Kad projekta ideja bija formulēta, komanda no 
trim cilvēkiem izauga līdz septiņiem, no trim iesais-
tītajām organizācijām līdz sešām, kas gatavoja un 
iesniedza projekta pieteikumu. Tā kā projekts tapa 
komandā, tad arī visu projekta laiku darbojāmies 
kā komanda, atklāti izrunājot un pieņemot lēmu-
mus, sadalot pienākumus, rēķinoties ar partneru 
stiprajām un vājajām pusēm. Par cik stratēģiskās 
partnerības projekti ir ļoti apjomīgi, tad ļoti svarīgi 
izveidot stabilu un uzticamu komandu, ar kuru var 
ilgtermiņā strādāt. 

Projekta ieviešanas sākumposms 
Visai komandai bija nozīmīga mācīšanās gan par 

to, kas īsti ir stratēģiskās partnerības projekti, gan arī 
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YOUTHPASS MĀCĪŠANĀS PROCESS
VITA VODINSKA
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Šogad aprit 10 gadi, kopš Eiropas Savienības jaunatnes programmās ir pieejams You-
thpass. Šajā laikā ir izsniegti vairāk nekā 660 tūkstoši Youthpass sertifikātu “Jaunatne 
darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu ietvaros, no tiem gandrīz 14 tūk-
stoši projektos Latvijā. 
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vadīja nodarbības “Sapņo, Spēlējies, Radi”, kas 
sniedza iespēju vietējiem bērniem un pusaudžiem 
piedalīties radošajās mākslas nodarbībās, kurās 
tiek radīti mākslas darbi, darbojoties ar otrreizējai 
izmantošanai derīgiem materiāliem, veidojot atvērtu 
un radošu mācību vidi. Ieva atzīst, ka nodarbībās 
ieinteresēto dalībnieku skaits laika gaitā auga, un 
uz tām sāka nākt ne tikai bērni un pusaudži, bet arī 
jaunieši un vecāki. 

Nīderlandes centrs bērniem un jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām “Merakel” atzīst, ka šajā 
projekta iegūtās izglītotāju kompetences veidot 
pašvirzītu mācīšanās procesu, pievērst uzmanību 
mācību videi, ir pilnveidojis centra darbu. Šie jau-
nieši mācījās paši izdarīt dažādas vienkāršākas un 
sarežģītākas ikdienas izvēles, līdz ar to viņi kļuva 
patstāvīgāki gan mācību procesā, gan spēja labāk 
iepazīst sevi. 

K.Valdemāra pamatskolas skolotāja Jana So-
lovjova, kas radošas mācību vides aktivitātes īs-
tenoja skolas pašpārvaldes ietvaros, norāda, ka 
kopš projekta realizācijas sākuma pašpārvaldes 
aktivitātēs iesaistījās arvien vairāk skolēnu. Viņi 
nāca uz sanāksmēm un organizēja pasākumus. 
Starp skolēniem un skolotājiem radās ciešāka 
saikne un savstarpējā sapratne.   Jaunu metožu 
pielietošana mudināja mobilizēties pašiem sko-
lotājiem, būt radošākiem. Tas ir pozitīvi, jo nav 
jāieslīgst darba rutīnā. Turklāt bija patīkami, ka 
no šīm aktivitātēm iedvesmojas arī citi skolotāji. 
K.Valdemāra pamatskolas skolēni projekta ietva-
ros atjaunoja skolēnu pašpārvaldes telpas. Visas 
darbošanās gaitā skolēniem tika dota brīvība radīt 
un īstenot savas idejas. Tas veicināja lielāku inte-
resi un iesaistīšanos, pat brīžos, kad viņi saskārās 
ar dažādiem izaicinājumiem. Rezultātā skolēni ir 

Aktualitātes:
`` Atjaunota mājaslapa, kurā pieejama informā-

cija par Youthpass www.youthpass.eu. 
`` Tuvākajā laikā Youthpass sertifikātus būs 

iespējams izsniegt arī “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” 2. pamatdarbības (KA2) projektos.
`` Tuvākajā laikā būs iespējams Youthpass ser-

tifikātus izsniegt ne tikai “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” projektu dalībniekiem, bet arī 
projekta komandai, kuras dalībniekiem ak-
tivitātes organizēšana/īstenošana bieži vien 
arī sniedz mācīšanās rezultātus.
`` Tiek izstrādāta mobilā aplikācija mācīšanās 

atbalstam.
`` Mainījusies Youthpass kontaktpersona Lat-

vijā: Vita Vodinska: vita.vodinska@jaunatne.
gov.lv, 67356289.

Apzinies, ko
vēlies iemācīties

Iesaisties
aktivitātēs, kurās

var attīstīt izvēlētās
kompetences

Izvērtē aktivitātes
un ko tajās esi

iemācījies

Aizpildi Youthpass
kompetenču
izvērtējumu

Saņem Youthpass
sertifikātu

atjaunojuši savas pašpārvaldes telpas, tās ir per-
sonalizētas un pielāgotas viņu vajadzībām, kas arī 
rada lielāku motivāciju skolēniem piedalīties sko-
las attīstības procesos un apziņu, ka viņi var radīt 
“kaut ko ļoti vērtīgu.”

Lielākais pārsteigums – izglītojošas 
izlaušanās istabas

Izglītotājiem un jauniešiem īpašs atklājums bija 
eduesc@peroom – izglītojošas izlaušanās istabas. 
Projekta laikā pasaulē pazīstamā brīvā laika spēle 
escape room tika pielāgota, lai to varētu izmantot 
ar mērķi mācīties. Dažādas eduesc@peroom tika 
radītas projekta laikā gan, lai labāk apgūtu dažādas 
sociālas tēmas, gan arī skolas mācību vielu. 

Projekta noslēgumā
Tika rīkoti trīs projekta rezultātu izplatīšanas pa-

sākumi katrā valstī – divi nacionāli un viens starp-
tautisks. Spānijā un Nīderlandē projektu rezultāti 
tika prezentēti vietējiem izglītotājiem no formālās 
un neformālās izglītības jomām, turklāt Spānijā tika 
izveidota eduesc@peroom, kas bija pieejama trīs 
dienas, lai dalībnieki varētu praktiski izzināt, kas 
ir šis jaunizveidotais mācību līdzeklis. Latvijā tika 
rīkots starptautisks projekta rezultātu izplatīšanas 
pasākums, kas notika Gulbenē divu dienu garumā. 
Šajā pasākumā bija dalībnieki gan no Latvijas, gan 
citām Eiropas valstīm. Dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar izstrādātajiem intelektuālajiem rezultā-
tiem, labās prakses piemēriem un apmeklēt izvei-
dotās radošās mācību telpas un eduesc@peroom 
Gulbenes novadā. 

Ar visiem projekta laikā sasniegtajiem rezultā-
tiem aicinām iepazīties projekta mājas lapā looking-
atlearning.eu; kā arī projekta Facebook.com lapā 
https://www.facebook.com/lookingatlearning/. 

“ Youthpass palīdz katram 
pašam apzināties un vēlāk arī 

izmantot iegūtās kompetences.

Izpratne par to, kas ir Youthpass arvien pieaug, 
tomēr reizēm nākas dzirdēt, ka cilvēki ar Youthpass 
saprot tikai sertifikātu, kuru izsniedz, beidzoties kā-
dai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta ietva-
ros organizētai aktivitātei. 

Tomēr Youthpass ir kas vairāk! 
Youthpass ir mūžizglītības 8 kompetencēs bals-

tīts mācīšanās process, kurā cilvēks pats apzinās, 
ko vēlas iemācīties, iesaistās neformālās izglītības 
aktivitātēs, kurās konkrētās kompetences iespē-
jams attīstīt, un pēc aktivitātes izvērtē, ko ir iemā-
cījies un to dokumentē. Gala rezultātā tiek saņemts 
Youthpass sertifikāts. 

Youthpass process:
Youthpass dod iespēju celt projektu un darba 

ar jaunatni kvalitāti, jo caur to īpaša uzmanība tiek 
pievērsta jauniešu mācīšanās procesam. Bieži vien 
ir grūti skaidri definēt, ko vēlamies iemācīties, grūti 
pamanīt, ko esam iemācījušies konkrētās aktivitā-

tēs, un to aprakstīt. Youthpass ir rīks, kas var pa-
līdzēt strukturēt mācīšanos, līdz ar to, pateicoties 
jaunatnes darbinieka atbalstam, jaunieši no projek-
tiem var iegūt vairāk! 

Youthpass palīdz katram pašam apzināties un 
vēlāk arī izmantot iegūtās kompetences. Tas veicina 
jaunatnes jomas atpazīstamību, jo varam dokumen-
tēt mācīšanās rezultātus. Ja jaunietis jau ir aprak-
stījis iegūtās kompetences, viņam būs daudz vieglāk 
par to pastāstīt arī, piemēram, darba devējam. 

Līdz ar to Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra aicina izmantot visu Youthpass potenciālu 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-
jektos! 
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kuma sākumā. Tā nu bija gan modinātāji, gan kopā 
saucēji, gan rīta rosmes vadītāji, gan komplimentu 
teicēji, gan uzmundrinātāji, gan karalis un karaliene 
un, protams, vislabākā loma bija KĀDS, jo šiem jau-
niešiem darba netrūka.

Dalībnieki kā galveno atzīmē, ka bijis vērtīgi sa-
tikt jauniešus no citām pilsētām, novadiem, uzzināt 
jaunu informāciju, kā arī pašiem radoši darboties. 
Lielākais ieguvums vairumam dalībnieku ir tas, ka 
uzzinājuši par programmu “Erasmus+”, ieguvuši 
jaunus draugus, iemācījušies kļūt atvērtāki un ko-
municēt ar dažādiem cilvēkiem, sastrādāties ko-
mandā, kā arī domāt radoši. Uz jautājumu – ko tad 
īsti nozīmē “Metam ledu veļasmašīnā”, dalībnieki 
atbild: “Darīt kaut ko atšķirīgu, baudīt dzīvi un neie-
likt sevi rāmjos”, “Lauzt ledu starp cilvēkiem un ie-
spējām, trakā veidā”, “Izaicināt sevi, rīkojoties pret 
vispārējiem noteikumiem/uzskatiem”, “Padarīt cil-
vēkus aktīvākus”. 
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ar brīvprātīgajiem aprunāties, uzzināt par viņu pār-
stāvēto valsti. Interesanti, ka brīvprātīgajiem vien-
mēr nācies atbildēt uz jautājumu – kādēļ izvēlējies 
īstenot savu projektu tieši Latvijā.

Lai veicinātu informācijas apriti un sadarbības 
iespējas, katra jauniešu centru un jaunatnes orga-
nizācijas komanda iepazīstināja ar sevi arī pārējos 
dalībniekus. Šeit netika izmantotas powerpoint 
prezentācijas, informācija tika pasniegta radoši, iz-
spēlējot etīdes, organizējot viktorīnas, kā arī stāstot 
stāstus.

Pēc informācijas pilnas dienas, vakara nefor-
mālajā daļā jaunieši jauktās komandās uzstājās 
un paši rīkoja talantu šovus, izspēlēja improvizāci-
jas spēles, kā arī piedalījās simulācijas spēlē par 
kultūru atšķirībām. Protams, tika spēlētas daudzas 
spēles, dodot iespēju jauniešiem izpaust savas lī-
deru spējas un pašiem vadīt, organizēt aktivitātes. 
Katram bija iedalīta sava loma, kuru izlozēja pasā-

Par “Eurodesk” informācijas punktiem 
un reģionālajiem koordinatoriem 
Lai informācija par programmu “Erasmus+” 
un Eiropas mobilitātes iespējām būtu pieejama 
arī Latvijas reģionos, dažādās Latvijas pilsētās 
darbojas gan aģentūras reģionālie koordinatori, 
gan arī informācijas punkti.
`` “Eurodesk” informācijas punkti – orga-

nizācijas (valsts, pašvaldību vai NVO, bet ne 
privātpersonas vai peļņu nesošas organizāci-
jas), kuras izplata informāciju par “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, “Eurodesk” un “Eiropas 
Jaunatnes portālu”. Par informācijas punktu 
var kļūt ikviena organizācija, kas izsaka vēlmi 
sadarboties, atsūtot pieteikumu. Ja tava orga-

nizācija vēlas kļūt par “Eurodesk” informācijas 
punktu, sazinies ar aģentūru, rakstot “Eurodesk” 
nacionālajai koordinatorei Maritai Kroičai 
(marita.kroica@jaunatne.gov.lv).
`` “Eurodesk” reģionālie koordinatori – 

organizācijas (valsts, pašvaldību vai NVO, 
bet ne privātpersonas vai peļņu nesošas 
organizācijas), kuras izplata informāciju par 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eurodesk” 
un “Eiropas Jaunatnes portālu”. Šīm orga-
nizācijām ir pieeja īpašai sistēmai First Class, 
kuras ietvaros ir iespē jams tīkloties un sazinā-
ties ar citu ES valstu koordinatoriem. Reģionālie 
koordinatori tiek apzināti iepirkuma rezultātā, 
kas tiek izsludināts katra gada sākumā.

Ideja par šāda pasākuma rīkošanu radās, sa-
tiekoties Kurzemes jaunatnes darbiniekiem apmā-
cībās “Neturi sveci zem pūra”. Vēlāk, ideju pārve-
dot mājās un izstāstot par to Saldus jauniešu domē, 
tika nolemts šo pasākumu izveidot par tradīciju, kas 
saved kopā un veicina Kurzemes novada jauniešu 
sadarbību. Pasākuma mērķis ir ar neformālās izglī-
tības aktivitātēm jauniešus informēt par dažādām 
programmas “Erasmus+” piedāvātām iespējām, 
tīklu “Eurodesk”, “Eiropas jaunatnes portālu”, kā 
arī dot vietu un laiku jauniešiem sadraudzēties savā 
starpā un padomāt par turpmākajiem pasākumiem.

Šo gadu laikā pie Saldus jauniešiem ciemojušies 
Kuldīgas, Dobeles, Brocēnu, Tukuma,Ventspils, 
Aizputes un Liepājas jaunieši. Protams, katrs no-
tikušais pasākums bija īpašs un ar citādu gaisotni, 
bet vienojošs tajos ir bijis tieši “Eurodesk” un “Eras-
mus+” aspekts, kā arī tas, cik daudz jauniešiem 
pašiem bijis jādara. Spēlējot teātri, improvizējot TV 
raidījumus, rakstot dzeju, veidojot info reklāmas, ir 
uzzināts, kā doties jauniešu apmaiņā, kā meklēt 
informāciju dažādās jauniešiem paradzētās mājas 
lapās, kādi ir programmas “Erasmus+” mērķi. Pē-
dējā pasākumā filmētie video apskatāmi SJD “Es 
un mēs” Facebook lapā.

Lai jaunieši izprastu un uzzinātu par Youthpass 
un 8 mūžizglītības kompetencēm, tiek rīkota pilsē-
tas trasīte, kuras laikā jauktās komandās dalībnieki 
pilda dažādus ar kompetencēm saistītus uzdevu-
mus, paralēli iepazīstot Saldu un viens otru. Pilsētas 
trasītes laikā jaunieši sadraudzējas savā starpā, kā 
arī nedaudz “izkāpj” no savas komforta zonas, jo 
uzdevumi var būt arī izaicinoši un dīvaini – kā, pie-
mēram, nopirkt veikalā 1 vīnogu.

Katru gadu kā neatņemama sastāvdaļa un pie-
vienotā vērtība ir Eiropas Brīvprātīgo jauniešu dalī-
ba pasākumā. Viņiem atvēlēts laiks, kurā dalīties ar 
savu pieredzi un iedrošināt citus jauniešus doties 
brīvprātīgajā darbā. Protams, tā kā brīvprātīgie arī 
piedalās pasākumā un visās aktivitātēs, komunikā-
cija veidojas viegli, nepiespiesti un jaunieši nebai-
dās uzdot jautājumus, kuri tiešām viņus interesē. 
Pēc dalībnieku izvērtējuma anketām novērojams, 
ka šī sadaļa ir vērtīga un vislabākais – ka ir iespēja 

METAM LEDU VEĻASMAŠĪNĀ
ILZE FIŠMEISTERE
“Eurodesk” reģionālā koordinatore Saldū
Visi, kas strādā ar jauniešiem, noteikti zina, kāds spēks un “piedūriens” ir 
tieši nedaudz trakām idejām. Un tā jau četras reizes Saldus jauniešu dome 
“Es un mēs” kā jauniešu informācijas tīkla “Eurodesk” reģionālais koordi-
nators pie sevis aicinājusi citu novadu jauniešu organizāciju, skolu, jaunie-
šu centru komandas, lai kopīgi “Mestu ledu veļasmašīnā” jeb sadraudzētos 
savā starpā, uzzinātu kas tad īsti ir “Eurodesk”, “Eiropas jaunatnes portāls”, 
“Erasmus+” un to piedāvātās iespējas.
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jumiem par jauniešu ikdienu, mācīšanās iespējām 
un darba gaitu organizēšanu, par to, kā darbinieki 
reaģē uz potenciālajām agresijas izpausmēm, ne-
kārtībām utt. Vēl vairāk, iestādes personāls labprāt 
dalījās ar brīnišķīgiem jauniešu īstenotajiem inicia-
tīvu projektu piemēriem. Jāatzīmē, ka tieši Cēsu 
ieslodzījuma vieta ir viena no aktīvākajām jaunatnes 
projektu īstenotājām. Jaunieši no Cēsu Audzinā-
šanas iestādes nepilngadīgajiem ir izstrādājuši un 
īstenojuši ļoti daudzus programmas “Jaunatne dar-
bībā” jauniešu iniciatīvas projektus, kā arī ikdienā 
turpina sadarboties gan ar dažādām nevalstiskajām 
organizācijām, gan brīvprātīgajiem. Kopumā semi-
nāra dalībnieki bija gandarīti par iespēju apmeklēt 
slēgta tipa institūciju Latvijā, ņemot vērā, ka lielākā 
daļa no viņiem tomēr darbojas daļēji slēgtās insti-
tūcijās un darbs ar jauniešiem vai nu īslaicīgās aiz-
turēšanas iestādēs, vai bēgļu nometnēs ikdienā ir 
mazliet citādāks. 

Dalībnieki bija ārkārtīgi gandarīti par viņiem 
sniegto iespēju piedalīties šādā pasākumā, atzīs-
tot, ka nevar nosaukt nevienu līdzīga tipa un satura 
apmācību vai projektu, kurā uzsvars tiktu likts tieši 
uz viņu darba specifiku un tai pielāgojamām meto-
dēm un pieejām darbam ar jauniešiem. Viena no 
dalībniecēm, kura šobrīd strādā probācijas dienes-
tā Tbilisi, Gruzijā, atzina, ka jūtoties tik ļoti iedves-
mota, ka pēc šīm apmācībām plāno dibināt savu 
nevalstisko organizāciju, kas darbosies taisnīguma 
atjaunošanas jomā un kopīgi ar Beļģijas kolēģiem 
2018. gadā plāno īstenot starptautisko iniciatīvas 

Aprīļa vidū, nedēļu pirms Lieldienām, skaistā 
Baltezera krastā norisinājās starptautisks semi-
nārs “Youth work in closed institutions”. Tā mērķis 
bija sniegt iespēju slēgta tipa institūciju darbinie-
kiem (cietumos, bēgļu nometnēs strādājošiem 
sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem u.c.) dalīties pieredzē un 
metodēs, kas tiek izmantotas ikdienas darbā ar 
jauniešiem, un izzināt neformālās mācīšanās lomu 
tajā. 

Seminārā piedalījās 22 dalībnieki no dažādām 
valstīm, tostarp Beļģijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, 
Slovēnijas, Itālijas, Ungārijas, Turcijas, Gruzijas un 
Krievijas. Dalībnieki uz četru dienu semināru bija 
ieradušies ļoti motivēti, gatavi sadarbībai gan sav-
starpēji, gan ar semināra vadītājiem. Tika radīta 
atbilstoša vide – laiks un telpa – radošam proce-
sam, proti, padziļinātam darbam pie dažādu radošu 
neformālās un pieredzes izglītības metožu iepazī-
šanas, izpētes un izstrādes. Vēlāk tās tika prezen-

tētas pārējiem dalībniekiem, pārrunājot, vai ir pie-
lietojamas viņu ikdienas darbā ar jauniešiem. Ļoti 
svarīga semināra daļa bija dalībnieku pārstāvēto 
institūciju/organizāciju ikdienas darba iepazīšana, 
meklējot līdzības, kopējos saskares punktus, tā-
dējādi domājot par potenciālo nākotnes sadarbību. 
Taču vislielāko interesi raisīja plānotā vizīte uz Cēsu 
Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, lai iepazītu 
kolēģus un viņu darba vidi. 

Drūmā, mazliet sniegotā trešajā semināra dienā 
dalībnieki kāpa autobusā, lai dotos uz Cēsīm, kur 
viņus jau gaidīja stingra drošības kontrole, ieejot tā 
sauktajā ‘’kolonijas’’ teritorijā. Otrpus žogam da-
lībniekus laipni sveicināja inspektore, kas izrādīja 
teritoriju, vairākas telpas – kapelu, bibliotēku, spor-
ta zāli u.c., labprāt atbildēja uz daudzajiem jautā-

KĀ STRĀDĀT AR JAUNIEŠIEM 
IESLODZĪJUMA VIETĀS?
AGNESE LORENCE 
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Visbiežāk, domājot par darbu ar jauniešiem, mēs iztēlojamies jaunatnes organizācijas, 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrus un skolas. Gribas domāt par vietām, uz kurām 
jaunieši nāk aktīvi un pašorganizēti. Retāk prātā nāk tādas vietas kā cietumi, sociālās 
korekcijas iestādes vai bēgļu nometnes, kurās darbs ar jauniešiem noris ne mazāk 
intensīvi un izaicinoši.

“ Tieši Cēsu ieslodzījuma vieta 
ir viena no aktīvākajām jaunatnes 

projektu īstenotājām.

“ Dalība tajā pamudinājusi viņu 
uzņemties lielāku lomu darbā ar 

jauniešiem savā institūcijā. 

projektu. Savukārt kāds cits dalībnieks minēja, ka 
šādi semināri ir viņa darba iedvesmas avoti. Dalība 
tajā pamudinājusi viņu uzņemties lielāku lomu dar-
bā ar jauniešiem savā institūcijā, iedrošināt savus 
kolēģus jaunām idejām un aktivitātēm. 

Nobeigumā jāpiebilst, ka programma “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” ir atvērta visiem, tāpēc 
aģentūra īpaši strādā pie tā, lai iesaistītu dažādas 
mērķa grupas, sniedzot arī papildu atbalstu, ja 
nepieciešams. Piemēram, Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra jau kopš 2012. gada 
nodrošina atbalstu (apmācības) ieslodzījuma vietu 
darbiniekiem un jauniešiem ieslodzījumā, sniedzot 
iespē ju neformālās izglītības programmu jaunie-
šiem veidošanai un ieviešanai ieslodzījuma vietās. 

Vairāk informācijas par sociālās iekļaušanas 
projektiem un aktivitātēm: http://jaunatne.gov.lv/lv/
erasmus/sociala-ieklausana 
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patstāvīgi parūpēties par savām pamatvajadzī-
bām un pilnvērtīgi piedalīties. Tas nozīmē, ka, jau 
no iekļūšanas ēkā, pārvietošanās ceļiem ir jābūt 
pietiekami plašiem un bez šķēršļiem. Cilvēkam ir 
jābūt iespējai nokļūt visos ēkas stāvos un visās 
telpās, kur paredzētas aktivitātes. Jāparūpējas arī 
par projektā piedāvāto transportlīdzekļu pieejamī-
bu. Ja personas ratiņkrēslos var izmantot avioreisu 
piedāvātos pakalpojumus, tad ne vienmēr pasūtī-
tais autobuss vai izvēlētais brauciens vilcienā būs 
pieejams. 

Dalībnieki uzsvēra, ka jauniešiem ar dzirdes 
grūtībām ir jāgarantē, ka visa sniegtā informācija ir 
saskatāma. Tātad, ikviens pateiktais vārds ir jāatai-
no zīmju valodā vai uzrakstos. Ikvienam izmanto-
tajam videoierakstam ir jābūt ar subtitriem. Ikvieni 
projekta aktivitātēs izmantotie skaņu signāli ir jāpa-
pildina ar vizuāliem elementiem – ar gaismu, norādi 
vai kustību. Piemēram, saucienu “Starts!” var pa-
pildināt ar spilgtas krāsas lakata strauju novicināša-
nu. Vai arī aicinājumu beigt grupu darbu un sanākt 
kopā – ar gaismu strauju ieslēgšanu un izslēgšanu. 
Apmācību dalībniece ar dzirdes grūtībām papildi-
nāja šos ieteikumus ar ierosinājumu izmantot mobi-
lo telefonu lietotņu sniegtās iespējas. Ir daudzas un 
dažādas lietotnes, kas dod iespēju gan savstarpēji 
sazināties grupu darbos, gan arī uzdot konkrētus 
jautājumus apmācību vadītājam. Šajā gadījumā 
jānodrošina, ka ir brīvi pieejams internets un visiem 
dalībniekiem ir iespēja instalēt attiecīgo lietotni.

Savukārt, iesaistot jauniešus ar redzes grūtī-
bām, viņuprāt, ir jāparūpējas, lai visu sniegto in-
formāciju viņi var sadzirdēt. Viss ir jāpastāsta. Gan 
tas, kas rakstīts kādā prezentācijā, gan kas attēlots 
kādā shēmā vai zīmējumā. Būtu labi, ja video ska-
tīšanās laikā jauniešiem ar redzes grūtībām tiktu 
komentēts, kas notiek situācijās, kad neviens ne-
runā. Ir jāsaprot, ka pat pavisam neredzīgi jaunie-
ši patiesībā spēj iepazīt telpas un patstāvīgi tajās 
orientēties. Lai to nodrošinātu, ir jādod viņiem laiks 
sākumā brīvi kustēties, lai iepazītu attiecīgo vidi un 
jāparūpējas par to, ka telpu iekārtojums nemainās. 
Iepazinuši telpu, neredzīgi jaunieši dažkārt pārvie-
tojas tajā tik droši un ātri, ka klusām pārbīdīts sols 
varētu izraisīt nepatīkamus pārsteigumus un nelai-
mes gadījumus.

Atšķirīgais vieno
Apmācību dalībnieki atzina, ka atšķirīgie inva-

liditātes veidi norāda uz noteikta veida palīdzības 
nepieciešamību, par kuru būtu jāpadomā. Tomēr 
jāatceras, ka šo grūtību līmenis var atšķirties. 
Kamēr viens cilvēks ratiņkrēslā nevarēs patstāvīgi 
pārvietoties bez asistenta palīdzības, cits pieejamā 
vidē pats varēs gan pārvietoties, gan arī parūpēties 
par sevi. Tāpat arī ir jaunieši, kuri pilnībā nedzird, 
un ir tādi, kas spēj sadzirdēt blakus stāvošu cilvēku. 
Arī redzes grūtības var krasi atšķirties. Tādējādi, 
domājot par sociālās iekļaušanas projektiem, ne 
tikai iespējami konkrētāk jāizzina, kāda veida invali-
ditāte būs jūsu projekta dalībniekiem, bet arī jājautā 
pašiem dalībniekiem par viņiem visnepieciešamāko 
palīdzību. Atcerēsimies, ka katrs pats vislabāk zina, 
ko viņš var un ko nevar, kādu atbalstu viņam vajag 
un kādu nē. Ja projekta rakstīšanas laikā vēl nav 
izvēlēti konkrēti dalībnieki, tad palīdzēt var organi-
zācijas, kuru mērķa grupas ir jaunieši ar attiecīga 
veida invaliditāti. Tās sniegs gan ieteikumus par 
organizējamām aktivitātēm, gan dos padomus, kā 
vislabāk piesaistīt jauniešus un, protams, arī palī-
dzēs ar nepieciešamo palīglīdzekļu un pieejamas 
vides piemēriem.

Drīzumā taps speciālas vadlīnijas
Šīs apmācības deva to dalībniekiem vispārīgu 

sapratni, kā parūpēties, lai visi projektu dalībnieki 
spētu piedalīties viņu rīkotajos sociālās iekļaušanās 
projektos. Patiesībā tas ir tikai virspusējs, saīsināts 
ieskats. Vēl ir ļoti daudz dažādu vērā ņemamu 
apstākļu un iespēju, kas jāpatur prātā. Lai apkopo-
tu šīs lietas un dotu iespēju ikvienai jauniešu grupai 
rīkot sociālās iekļaušanas projektus, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras īstenotā pro-
jekta “Būt kopā” turpinājumā ir paredzēts kopā ar 
pieredzējušiem speciālistiem izstrādāt vadlīnijas par 
jauniešu ar invaliditāti iesaistīšanu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” programmas projektos. Ja vēla-
ties ar tām iepazīties, tad sekojiet līdzi Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras sniegtajai in-
formācijai tās tīmekļa vietnes jaunajā sadaļā “Soci-
ālā iekļaušana”. Tur tiks ievietotas izstrādātās vad-
līnijas, zinošu organizāciju kontakti un cita veida 
informācija, kas palīdzēs ikvienam sociālās iekļau-
šanas projektu īstenotājam. 

Dažādie dalībnieki, pārstāvot dažādas orga-
nizācijas ar dažādiem mērķiem un to īstenošanas 
pieredzi, jau apmācību pirmajā daļā vienojās par 
kopīgu atziņu: 

“Svarīgākais ir vispirms atcerēties, ka jau-
nieši ar invaliditāti ir tādi paši cilvēki, un tikai pēc 
tam skatīties uz veselības problēmām, kas viņus 
ierobežo.”

Īstenojot sociālās iekļaušanas projektus, ir jā-
atceras, ka jaunieši ar invaliditāti ir tikpat dažādi kā 
visi citi jaunieši. Arī viņi vēlas iegūt jaunus draugus, 
jauki pavadīt laiku, darīt ko interesantu un aizrau-
jošu. Katra jaunieša intereses un izpratne par jauki 
pavadītu laiku ir vairāk vai mazāk atšķirīgas. Tas at-
tiecas arī uz palīdzēšanu – ikvienam jaunietim, ne-
skatoties uz viņa veselības stāvokli, ir nepieciešams 
atbalsts un iedrošināšana. Jaunietim ar invaliditāti 
varētu būt nepieciešams fizisks atbalsts pārvietojo-
ties, kamēr šis pats jaunietis ar savu piemēru un uz-
drošināšanos varētu sniegt labu iedrošinājumu ci-
tiem jauniešiem. Jaunieši ar invaliditāti nav vienādi 

un lietas, kas ir patikušas vienai grupai, ne vienmēr 
patiks arī citai. Attiecībā uz šādu jauniešu iesaisti 
projektos, vienojošais varētu būt dažādais atbalsts 
un nepieciešamie palīglīdzekļi, lai jaunietis varētu 
līdzvērtīgi piedalīties projekta aktivitātēs.

Katrai grupai savas vajadzības
Runājot par iespējām iesaistīt jauniešus ar da-

žādu invaliditāti, apmācību dalībnieki secināja, ka 
atšķirīgās grūtības liek pievērst uzmanību dažāda 
veida atbalsta nodrošināšanai. Piemēram, jaunie-
šiem ratiņkrēslos svarīgākais būtu vides pieeja-
mības jautājums. Plānojot aktivitātes šai grupai, ir 
jāņem vērā gan tas, ka aktivitātēm jānotiek vietās, 
kur ikviens cilvēks ar ratiņkrēslu var pārvietoties, 

MĒS VISI ESAM CILVĒKI
NORMUNDS PĪLIPS
Projekta “Būt kopā” koordinators
Pašās aprīļa beigās – 28. aprīlī noritēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
īstenotā ilgtermiņa sociālās iekļaušanas projekta “Būt kopā” otrās vienas dienas ap-
mācības par sociālās iekļaušanas projektu īstenošanu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmā. 

“ Ja personas ratiņkrēslos var izmantot 
avioreisu piedāvātos pakalpojumus, 

tad ne vienmēr pasūtītais autobuss vai 
izvēlētais brauciens vilcienā būs pieejams. 
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To noteikti var dēvēt par pirmās palīdzības kom-
plektu treneriem un skolotājiem, jo “Maģiskajā mu-
gursomā” ir daudzveidīgi materiāli, ar kuru palīdzī-
bu iespējams nodrošināt neskaitāmas neformālās 
izglītības aktivitātes un palīdzēt jauniešiem attīstīt 
personīgās un profesionālās kompetences. 

Kādēļ šāds rīks nepieciešams?
Papildus formālajai izglītībai dažādas apmācī-

bas un neformālās izglītības metodes ir būtiskas, 
lai tiktu veicināta jauniešu konkurētspēja. Tāpēc ir 
nepieciešams radīt jaunas un inovatīvas metodes. 
Spēles un mācīšanās attiecības nosaka gūtais 
prieks – ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, 
tad mācīšanās būs daudz efektīvāka, pat neskato-
ties uz grūtībām. Neformālās mācību metodes var 
palīdzēt jauniešiem attīstīt kompetences un veicināt 
izpratni, kas ir nepieciešams, lai meklētu, atrastu 
un saglabātu darbu, vai pat kļūtu par uzņēmējiem. 
Jo īpaši tiem, kuri ir atstumti, diskriminēti un kam 
trūkst pašapziņas un personīgās motivācijas. Pē-
tījumi liecina, ka jaunieši mācās vislabāk, ja tiem 
tiek dota iespēja uzņemties aktīvu lomu un nodro-
šinātas iespējas skaidri izprast mācību mērķus un 
apzināties savas izvēles. 
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Kas tas ir?
“8KEYCOM” ietilpst 9 spēles. Katra no tām at-

bilst kādai no 8 mūžizglītības kompetencēm. Spēles 
sastāv no dažādiem neformālās izglītības elemen-
tiem – simulācijām, diskusijām, individuālajiem un 
grupu darbiem u.c. Spēlējot šīs spēles, dalībnieki 
uzlabos savas zināšanas un attīstīs prasmes un at-
tieksmes dažādās jomās un līmeņos. Spēles iekļauj 
vairāku sarežģītības līmeņu uzdevumus un tās ir 
piemērotas jauniešiem no 13 gadu vecuma. Svarī-
ga spēles sastāvdaļa ir izvērtēšana, caur ko jaunieši 
paši var analizēt, kādas kompetences ar veicamo 
uzdevumu palīdzību iespējams attīstīt, kāpēc tās ir 
svarīgas un nepieciešamas.

“8KEYCOM” SPĒLES: 
 “Vienā vai citā veidā” – saziņai dzimtajā 

valodā;
“Reiz sensenos laikos” – saziņai svešvalodās; 
“4 elementi” – matemātiskām prasmēm un 

pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās; 

“Digitālais piedzīvojums” – digitālām 
prasmēm; 

“Mans mācīšanās ceļš” – mācīšanās 
mācīties; 

“Sociālās emocijas” – sociālām un pilsonis-
kām prasmēm; 

“60 sekundēs” – pašiniciatīvai un 
uzņēmējdarbībai;

“Atklāj un savieno” – kultūras izpratnei un 
izpausmei;

“Ētik-pols” – Bonus spēle – matemātiskām 
prasmēm un pamatprasmēm dabaszinībās un teh-
noloģijās un vēl vairākām kompetencēm.

Visi izstrādātie spēļu materiāli ir ievietoti mugur-
somā, kurā ir arī piezīmju papīrs, marķieri, krāsaina 
papīra lapas, kā arī spēlēm nepieciešamās papil-
du lietas – metamie kauliņi, gājienu kauliņi, smilšu 
pulkstenis u.c.. Komplektā ietilpst arī USB, kurā ir 
ierakstīta spēles rokasgrāmata latviešu un angļu 
valodās un spēļu elektroniskie materiāli. 

JAUNS UN UNIKĀLS NEFORMĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS RĪKS – “8KEYCOM”
GINTA SALMIŅA
“Baltijas Reģionālā fonda” projektu vadītāja
“8KEYCOM” izstrādāts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās part-
nerības projektā “Enterprising and surprising through 8 key competences”, kas nori-
sinājās no 2015. gada septembra līdz 2017. gada martam. Kā izmantot šo neformālās 
izglītības palīgrīku?

“ Spēles un mācīšanās attiecības 
nosaka gūtais prieks.

Kas izstrādāja?
“8KEYCOM” tika izstrādāts programmas “Eras-

mus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības 
projektā (K2) “Enterprising and surprising through 
8 key competences”, laika posmā no 2015. gada 
septembra līdz 2017. gada martam. Projekta koor-
dinējošais partneris no Latvijas bija “Baltijas Reģio-
nālais fonds”, projekta partneris no Spānijas – “AC 
Amics de la Biblioteca de la Fonteta”, no Igaunijas 
- “MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus”, no Horvātijas 
–“Association of the deaf and hard of hearing Nova 
Gradiška”.

2017. gada martā Latvijā notika projekta rezul-
tātu izplatīšanas pasākums – 20. martā apmācības 
jaunatnes darbiniekiem, kuri iepazinās ar spēlēm 
un izspēlēja tās, savukārt 21. martā apmācības 
jauniešiem vadīja jaunatnes darbinieki, kuri iepriek-
šējā dienā bija iepazinušies ar spēlēm.

Kādas ir dalībnieku atsauksmes par spēli?
- “Paldies par piepildīto apmācību dienu un 

Laimes dienā uzdāvātu pilnu mugursomu laimes! 
Spēles ir vērtīgas ar to, ka pielietojamas dažādās 
auditorijās un transformējamas. Ar šīm spēlēm var 
aizraujoši mācīties dažādos vecumos, ar dažādu 
intelekta pakāpi. Spēles ir interesantas, aizraujo-
šas. Tas ir fantastiski labs projekta rezultāts! Esmu 
patiesi laimīga un pateicīga, ka biju izvēlēta pieda-
līties šajās apmācībās un tagad esmu šīs unikālās 
“8KEYCOM” neformālās izglītības spēļu somas 
īpašniece!” (Maija Zaļuma, jaunatnes darbiniece no 
Saldus novada Jaunlutriņiem).

- “Liels paldies jums, kaut kas fantastisks un 
tik noderīgs ir paveikts no jūsu puses mūsu labā!” 
(Anna Gerasimova, biedrība “KĒFA”).

- “Liels paldies par apmācībām un vērtīgo ma-
teriālu!!! Jau šodien esmu iepazīstinājusi kolēģus 
ar spēlēm, esam sajūsmā, jau šonedēļ izmēģinā-
sim izspēlēt!” (Sabīne Birzniece, jauniešu centrs 
“Mērķis”).

Vairāk informācijas: www.8competencesgame.
com un www.facebook.com/8keycom

Jautājumiem: T. 29256888 – Ginta Salmiņa, 
E-pasts: info@brfonds.lv 
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sadarbības projektiem Nīderlandē un Beļģijā. Tik-
šanās laikā izdevās arī iedibināt nākotnes sadar-
bošanos organizācijām, kas nav oficiāli projekta 
partneri, piemēram, Liepājas Jauniešu mājai, Lie-
pājas Universitātei, Aizputes Ideju mājai, Karostai 
Kids. Protams, daļa ir idejas tālākai nākotnei, bet 
novērtēju, ka projekta ietekme sniedzas ārpus ofi-
ciāli iesaistītajām organizācijām.”

Linda Ulāne no biedrības “Radi Vidi Pats”. 
Piedalījās apmācībās “EVS NEETWORK Ahead” 
Beļģijā.

Youthpass praktiskā apguve
“Ļoti noderīgas šķita dažādas ikdienā pielietoja-

mas metodes, runājot ar brīvprātīgo par mācīšanās 
mērķiem, kā arī treneru sniegtie piemēri Youthpass 
aizpildīšanā, ko varēšu izmantot, veicot EVS brīv-
prātīgā mentora pienākumus. Vērtīgas bija arī ap-
mācībās piedāvātās neformālās izglītības metodes 
darbam ar bērniem un jauniešiem, ko varēsim pie-
lietot biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” 
rīkotajos pasākumos.”

Indra Kāle no biedrības “Bērnu un jauniešu 
mūzikas klubs”. Piedalījās apmācībās “SOHO” 
Portugālē.

Baltijas valstu pieredze EBD projektos
“Bija ļoti vērtīgi sastapt visu trīs Baltijas valstu 

dažādu ar EBD saistītu organizāciju un nacionālo 
organizāciju pārstāvjus un uzzināt viņu redzējumu 
par EBD no pašiem pirmsākumiem līdz pat šodie-
nai, kā arī skatījumu nākotnē. Pašai personīgi bija 
vērtīgi atskatīties uz savu EBD pieredzi ar 8 gadu 
distanci un apzināties, cik ļoti šī pieredze mani ir 
ietek mējusi un mainījusi pozitīvā nozīmē. Būtiski 
bija uzzināt aktuālo Baltijas valstu statistiku un to, 
kā uz EBD konceptuāli lūkojas dažādu Baltijas val-
stu aģentūru pārstāvji, un kopīgi radīt idejas attīs-
tībai. Kopumā ir iegūta plašāka “bilde” un dziļāks 
EBD pieredzes izvērtējums, kā arī jauni kontakti 
nākotnes ideju attīstībai.”

Sintija Lase. Piedalījās apmācībās “Baltic EVS 
Check Point Seminar: Experience, Visibility, Stra-
tegy.” 

Lūk, ko par starptautiskajās apmācībās iegūto 
stāsta jaunatnes darbinieki. Viņi atbild uz jautāju-
mu  – kas ir vērtīgākais, kas palicis prātā un kas 
noder pēc apmācībām. 

Iespēja iesaistīt jauniešus
“Visvērtīgākais bija piesaistīt jauniešus aktīvam 

dzīvesveidam un rosināt komunikāciju starp dažādu 
novadu jauniešiem (Līgatnes, Krimuldas, Amatas 
novados). Kāpēc? Esmu savā darbā ievērojis, ka 
pēdējā laikā arvien mazāk jauniešu piedalās spor-
tiskās aktivitātēs un arvien mazāk laika pavada 
kopā. Vairāk laika viņi velta sociālajiem tīkliem.” 

Viesturs Dumpis no Līgatnes novada Sporta 
centra. Piedalījās apmācībās “Cross over” Čehijā. 

Atbalsts jauniešu domēm
“Izstrādāts konkrēts rīcības plāns Ludzas jau-

niešu domes atjaunošanai un restartēšanai. Soli 
pa solim – strādāšu pēc šī plāna. Jau ir veik-
tas pārrunas ar jauniešu domes vadītāju par tās 
iekustināšanu.”

Solvita Binovska no Ludzas novada Bērnu un 
jauniešu centra. Piedalījās apmācībās “The Youth 
Council of my dreams” Islandē. 

Papildu zināšanas par projekta rezultātu 
izplatīšanu. 

“Visvērtīgākā aktivitāte bija uzzināt un izprast 
DEOR (projekta rezultātu izplatīšana un redzamī-
ba), izstrādāt konkrētu stratēģiju – izstrādājām 
to sava jauniešu apmaiņas projekta redzamībai, 
plānojām rezultātu izplatīšanu un izmantošanu. 
Veidojot stratēģiju, sākām ar mērķa un mērķ-
auditorijas definēšanu, nākamais solis bija – iz-
plānot konkrētos rezultātus, vai tie būs redzami, 
taustāmi vai nē… Veidojām shēmu - karti ar sa-
sniedzamo mērķauditoriju. Definējām informāciju, 
ko vēlamies viņiem nodot, ko vēlamies no viņiem 
sagaidīt, kādi būs tieši mērķauditorijas ieguvumi. 

Apzinājām, kurā projekta īstenošanas fāzē ko 
darīsim, kurš tieši to darīs. Vienojāmies, kā pēc 
projekta noslēgšanas uzzināsim, vai tā rezultāti ir 
sasnieguši mērķauditoriju un ko varam uzlabot, ja 
tas nebūs noticis.”

Linda Tarasova. Piedalījās apmācībās “Cherry 
on the Cake – increase the visibility of your Youth 
Exchange” Melnkalnē.

“Aizmirstie” nav aizmirsti
“Tā kā esmu praktizējoša jaunatnes darbinie-

ce, tad mani visvairāk uzrunāja Austrijas pētnieka 
prezentācija par jaunatnes darba mērķauditoriju un 
jauniešu centru apmeklētājiem Vīnē un Lielbritāni-
jas jaunatnes darbinieces prezentācija par jaunat-
nes darba realitāti un “aizmirsto” sabiedrības daļu. 
Tas bija ciešā sasaistē arī ar diskusijām pēc tam – 
par politisko dimensiju treneru un jaunatnes darbā, 
un lika daudz vairāk padomāt – kuru sabiedrības 
daļu projekti, sasniedz un kas iesaistās projektos, 
apmācībās un jaunatnes darbā, kā arī – kas notiek 
ar tiem jauniešiem, kurus neviena no šīm lietām ne-
sasniedz. Sapratu, ka jāturpina diskusijas un darbs 
pie tā, lai jaunatnes darbinieki prastu un varētu 
strādāt arī ar sabiedrības “aizmirsto” daļu.”

Rudīte Muraševa. Piedalījās apmācībās “Brid-
ges for Trainers 2016” Vīnē, Austrijā.

Ieguvēji visi
“Pateicoties šī projekta un šīs konkrētās tik-

šanās aktivitātēm, mana kolēģe Anna Īviņa devās 
studiju vizītē uz Tallinas Sporta un jaunatnes de-
partamentu, kurā tika gūtas daudzas vērtīgas mā-
cības, kuras vēlamies ar laiku ieviest arī Liepājā. 
Februārī tika iesniegts projekts, kura ideja dzima 
Beļģijas tikšanās reizē. Šajā pašā laikā Īrijas, Itā-
lijas un Nīderlandes Nacionālajās aģentūrās tika 
iesniegti četri projekti, kuru mērķgrupa ir jaunieši 
NEET situācijā un jaunieši ar ierobežotām iespē-
jām kopumā. Papildus tam radās idejas nākotnes 

KĀDĒĻ PAPILDINĀT SAVAS ZINĀŠANAS 
STARPTAUTISKĀS APMĀCĪBĀS?
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir SALTO Resursu centra sastāvā, tādēļ 
katru gadu var nodrošināt noteiktam skaitam jaunatnes darbinieku iespēju praktiski 
bez maksas (ar līdzfinansējumu 28,46 eiro apmērā) piedalīties starptautiskās apmācī-
bās par visdažādākajām tēmām. 

Kā pieteikties starptautiskām apmācībām? 
`` http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas - šeit vienmēr atradīsi aktuālās apmācības, kurām tiek meklēti 

dalībnieki.

`` Lai kļūtu par starptautisko apmācību dalībnieku, iesakām rūpīgi pārdomāt savu motivāciju dalībai 
mācībās, kā arī to detalizēti aprakstīt pieteikumā. Iespējams, tieši tas būs tavs trumpis, jo konkursā 
reizēm uzvar tikai 1 dalībnieks no 50. 

`` Aģentūras organizēto un izsludināto apmācību mērķa grupa lielākoties ir jaunatnes lietu speciālisti 
un ikviens jaunatnes darbinieks, kurš ikdienā strādā jaunatnes jomā. Reizēm apmācībām var pie-
teikties arī jauniešu līderi.

`` Ņemot vērā, ka aģentūra ir arī Eurodesk informācijas tīklā, tad regulāri tiek rīkoti arī informatīvi 
semināri par jauniešu iespējām Eiropā. Šo semināru mērķa grupa – jaunieši vecumā no 13 līdz 30 
gadiem. Lai pieteiktos šiem semināriem, informāciju arī meklē aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā 
“Apmācības”. 
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Trijās mācību dienās erudītā Siguldas pilsētas 
vidusskolas skolotāja Edgara Bajaruna vadībā sko-
lotāji apguva 3D modelēšanu – paši veidoja savus 
3D modeļus, iepazinās ar 3D iespējām, kā arī ar 
Baltic 3D atbalstu savus modeļus uz vietas varēja 
izdrukāt. 

“Uz pasaules fona Latvijai ir visas iespējas no-
stiprināties kā digitālai lielvalstij, taču, lai to izdarītu, 
katram skolotājam sava priekšmeta ietvaros jāspēj 
parādīt, kā modernās tehnoloģijas jēgpilni izmantot 
ikdienas dzīvē. Šogad uzsvaru liekam uz 3D tehno-
loģijām. Mūsu mērķis e-prasmju nedēļā ir dažādu 
priekšmetu (ne tikai informātikas) skolotājiem pie-
dāvāt praktiskas nodarbības, kurās tehnoloģijas 
var ne tikai apskatīt, bet arī praktiski izmēģināt un 
iemācīties tās pielietot dažādos mācību priekšme-
tos,” komentē eTwinning koordinators Latvijā Kris-
taps Auzāns.

Mācību noslēguma dienā, 1. aprīlī skolotāji sa-
vas projekta idejas prezentēja mini konferences “3D 
tehnoloģiju izmantošana izglītībā” dalībniekiem. La-

bākajiem trim projektiem Baltic 3D dāvināja iespēju 
izdrukāt sagatavotos 3D modeļus:
- Vidrižu pamatskolas un PIKC “Liepājas Valsts 

tehnikums” projekts “Biroja telpas iekārtojums 
3D formātā”; 

- Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industri-
jas tehnikums” un Liepājas A. Puškina 2. vidus-
skolas projekts “3D suvenīri”;

- Riebiņu vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnā-
zijas projekts “3D tehnoloģiju izmantošana skolā 
un eTwinning projektos ar satiksmes noteikumu 
palīdzību”.
Konferencē notika arī diskusija par 3D tehnoloģi-

ju izmantošanu skolās, kurā nozares profesionāļi ak-
tīvi izteica savu viedokli. Latvijas Interneta asociāci-
jas valdes locekle, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskolas “RISEBA” pārstāve Ina Gudele aicināja 
pedagogus nebaidīties lūgt palīdzību skolēniem, kuri 
jau “piedzimuši ar tehnoloģijām”, savukārt “Meirans 
IT” īpašnieks, Microsoft MVP Viktors Meirāns aici-
nāja vecākiem būt saprātīgiem tehnoloģiju iegādē 

12 SKOLAS MINI KONFERENCĒ 
PREZENTĒ 3D PROJEKTUS UN DISKUTĒ 
PAR TEHNOLOĢIJĀM IZGLĪTĪBĀ
BAIBA SUSEJA
JSPA Starptautiskās atbalsta un sadarbības daļas projektu koordinatore
Gadskārtējās e-prasmju nedēļas ietvaros no 30. marta līdz 1. aprīlim eTwinning Skolu 
sadarbības tīkls organizēja mācības, kurās dažādu priekšmetu skolotāji no 12 Latvijas 
skolām apguva prasmes 3D tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un projektos. 
Galarezultātā izveidoti 6 eTwinning projekti, kuros skolas sadarbosies dažādu priekš-
metu ietvaros.
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un “tā vietā, lai iegādātos jaunāko Iphone versiju, 
vecāki varētu iegādāties vienkāršus programmē-
šanas rīkus, lai bērni varētu darboties radoši, ne 
tikai patērēt tehnoloģijas”. Liepājas 6. vidusskolas, 
“Microsoft Showcase” skolas direktors Kārlis Strau-
tiņš savos izteikumos bija tiešs un nedaudz skarbs: 
“Kadri. Visu nosaka kadri... Skolotāji gaida konkrētu 
recepti, bet mūsdienās jārada pašiem.” Viņš savā 
darbā pieredzējis, ka tehnoloģijas nav risinājums, 
ja skolotājam “nedeg acis” un viņš nespēj sev lī-
dzi aizraut citus. Strautiņa vadīto skolu dēvē arī par 
“Citādu skolu”. Viņa vadībā skolā veiktas dažādas 

reformas, nesen nopirkti arī 3D printeri un daudzi 
Liepājas bērnu vecāki ir lepni, ka viņu bērniem ir 
iespēja mācīties tieši šajā skolā.

Uzņēmums Baltic 3D attīsta 3D tehnoloģijas un 
arī sadarbojas ar Latvijas skolām. Uzņēmuma di-
rektors Jānis Jātnieks komentē straujo mūsdienu 
tehnoloģiju attīstību un skolu spēju tikt tai līdzi: “Pie 
mums nāk skolēni, kuriem mums nav jāmāca 3D 
tehnoloģijas, jo viņi jau tās prot. Es ticu, ka pēc 5 
gadiem 3D printeris būs gandrīz katrā skolā. Bet 
tiem, kas ar tām strādā jau tagad, būs ne tikai prin-
teris, bet arī piecu gadu pieredze.” 




