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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
sagaidot Latvijas simtgadi, svinīgi sagaidīja Latvijā 
šā gada simto brīvprātīgo – jaunieti no Ukrainas. 
Kopš 1999. gada, kad tika dibināta Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra un jauniešiem 
visā Latvijā kļuva pieejamas mobilitātes iespējas 
visā Eiropā, ar Eiropas Brīvprātīgā darba projektu 
atbalstu starptautiskajā brīvprātīgajā darbā uz 
citām Eiropas valstīm no Latvijas devušies vairāk 
nekā 1700 jauniešu. Savukārt Latviju kā sava 
brīvprātīgā darba mītnes zemi šo gadu laikā 
izvēlējušies vairāk nekā 1500 jauniešu no citām 
valstīm. Ja skatāmies, cik kopumā Latvijas jauniešu 
piedalījušies starptautiskajos jaunatnes jomas 
projektos (programmās “Jaunatne”, “Jaunatne 
darbībā”, “Erasmus+: Jaunatne darbībā”), tad 
kopš 1999. gada tie ir 55 322 jaunieši, no kuriem 
10 430 jauniešu – ar ierobežotām iespējām. 

Jaunieši piedalās un paši īsteno starptautiskus un 
nacionālus projektus, uzlabo savas svešvalodu 
zināšanas, gūst praktisku pieredzi, iepazīst dažādu 
valstu kultūras, lauž stereotipus un pēc tam ar savām 
zināšanām un pieredzi dalās ar citiem jauniešiem. 
Šīs prasmes jauniešiem noder, uzsākot savas darba 
gaitas, veidojot savus uzņēmumus un īstenojot 
savas nākotnes ieceres.

Šis gads ir īpašs ar vēl kādu zīmīgu notikumu – 
tuvojas 2019. gads, kad Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai aprit 20 gadi. Tādēļ jau 
tagad vēl vairāk izceļam un akcentējam tās 
pārmaiņas, kuras notikušas ar jauniešiem un 
organizācijām, kuri iesaistījušies starptautiskajos 
jaunatnes jomas projektos.

Latvijas simtgades 
noskaņās
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Žurnāls “Jaunatne” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Šogad aprit 100 gadi, kopš Latvijas valsts dibināšanas. Tas ir gads, kurā aizdomājamies 
par to, kā tapusi mūsu valsts, par Latvijas vēstures līkločiem un pārdzīvoto, par Baltijas 
ceļu, neatkarības atgūšanu un iestāšanos Eiropas Savienībā. Līdz ar iestāšanos Eiropas 
Savienībā Latvijas iedzīvotāji ieguva iespēju brīvi pārvietoties pa visām ES valstīm, 
vienotu valūtu un robežu drošības garantu. Esam kopā ar valstīm, kuras iestājas par mieru, 
demokrātiju, vienlīdzību un cilvēktiesībām. Uzskatām, ka vieni no lielākajiem ieguvējiem 
ir Latvijas jaunieši, jo viņiem ir iespēja paplašināt savas zināšanas un gūt starptautisku 
pieredzi, izmantojot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” un no šī gada – arī “Eiropas 
Solidaritātes korpuss ”. 
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Lai radītu izpratni, parādītu iespējas 
un veicinātu uzdrīkstēšanos jauniešiem 
iesaistīties ES programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā ” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss ” projektos, 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra novembra beigās īstenoja 
konferenci. Konferencē piedalījās gan 
jaunieši ar ierobežotām iespējām, 
gan arī viņu pavadošās personas un 
organizāciju pārstāvji, kuri plāno 
īstenot iekļaujošus starptautiskus 
jaunatnes jomas projektus. 

Akt
ualit

āte
s Svarīgākais par “Erasmus+: Jaunatne 

darbībā” 2019. gadā

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” projektu iesniegšanas termiņi: l īdz 5. februāra 
plkst. 13.00; līdz 30. aprīļa plkst. 13.00; līdz 1. oktobra plkst. 13.00. 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā”  
2019. gada prioritātes: 
• pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veici-

not dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dia-
logu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un 
cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas 
uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotpras-
mi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas 
apziņu;

• jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iema-
ņām un metodēm to profesionālai attīstībai, 
ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir ne-
pieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību 
nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu gru-
pām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai 
jauniešu vidū;

• Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni 
veicināšana, tostarp: jaunatnes darbinieku ka-
pacitātes stiprināšana; jaunu, efektīvu metožu 
izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un no-
vērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū; jau-

niešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un 
nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jaunie-
šiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem 
no migrantu ģimenēm; starpnozaru sadarbība 
jaunatnes darbā; saiknes stiprināšana starp po-
litiku, pētniecību un praksi; jauniešu pārejas no 
skolas uz darba dzīvi atvieglošana; zināšanu 
uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku 
jaunatnes jomā; jaunatnes darba, neformālās 
un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu 
un vietējā līmenī.

• Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka 
jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes 
un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar 
bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vaja-
dzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma 
izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks 
pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros 
tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma mek-
lētāji un migranti.

Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv

Šī ir otrā reize, kad visā Eiropā tiek īstenota 
“DiscoverEU” iniciatīva. 18 gadus vecie 
jaunieši savos Eiropas ceļojumos dosies 
no 2019. gada 15. aprīļa līdz 31. oktobrim. 
“DiscoverEU” jauniešiem atmaksā ceļa 
izmaksas. Ēdināšana un dzīvesvieta 
jāsedz pašiem. Pamatā ceļošana notiks 
ar vilcienu. Ir zināms, ka šajā reizē no 
Latvijas “DiscoverEU” iniciatīvā būs iespēja 
piedalīties 48 jauniešiem. 

Samanta Zlaugotne, kura pašlaik studē Rīgas 
Stradiņu universitātē “DiscoverEU” ir viena no 44 
Latvijas jauniešiem, kura bez maksas ceļoja pa 
Eiropu pirmajā reizē, kad notika “DiscoverEU”. Ar 
“DiscoverEU” atbalstu Samanta apceļoja septiņas 
Eiropas valstis; viņa bija Prāgā (Čehijā), Venēcijā 
(Itālijā), Amsterdamā (Nīderlandē), Kopenhāgenā 
(Dānijā), Oslo (Norvēģijā), Stokholmā (Zviedrijā) 
un Tallinā (Igaunijā). “Pārsvarā apskatīju pilsētas 
un vecpilsētas. Skatījos objektus, kuri bija bez 
maksas, jo mans ceļošanas budžets bija ļoti mazs. 
Kopumā brauciens bija izdevies. Iemācījos plānot 
maršrutu, orientēties transportu sarakstos, uzlaboju 
angļu valodas prasmes un iemācījos dažus 
vārdus svešvalodās, plānot savas finanses, kļuvu 
patstāvīgāka un drošāka. Protams, ieguvu arī jaunus 
draugus, kuri arī bija no šī projekta. Noteikti iesaku 

TURPINĀS INICIATĪVA 
“DISCOVEREU”

arī citiem jauniešiem šo iespēju izmantot,” stāsta 
Samanta.
Pēc pirmā “DiscoverEU” pa visu Eiropu bez maksas 
ceļoja 14 475 jauniešu, starp kuriem 44 jaunieši no 
Latvijas. Populārākās valstis, kuras jaunieši apmeklēja, 
bija Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Austrija 
un Čehija. Aptaujājot jauniešus pēc ceļojuma, viņi 
atzina, ka “DiscoverEU” laikā viņi mācījušies būt 
patstāvīgi, iepazinuši citu valsts tradīcijas un kultūru, 
mācījās patstāvīgi plānot un organizēt, kā arī risināt 
neparedzētas situācijas. 65 % no aptaujātajiem 
atzina, ka viņiem bez “DiscoverEU” nebūtu šādas 
iespējas apceļot Eiropu.

Ieskaties www.jaunatne.gov.lv 
apmācības sadaļā! Tajā vienmēr 
atradīsi aktuālās mācības, kursus, 
pieredzes apmaiņas braucienus un 
konferences, kurām var pieteikties, 
lai uzlabotu savas zināšanas 
starptautiskā vidē. Visas izmaksas 
(ceļa, dzīvošanas, ēdināšanas un 
ar mācībām saistītās) tiek segtas 
no programmas “Erasmus+” 
finansējuma. Dalībniekiem no 
Latvijas jānodrošina līdzfinan-
sējums 28,46 eiro apmērā. 

Vēlies papildināt 
savas zināšanas 

starptautiskā vidē?

JSPA aicina 
starptautiskus projektus 
īstenot arī cilvēkiem  
ar invaliditāti
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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (JSPA) ikdienas 
darbā šogad dominēja trīs galvenās pamatvēr tības: sociālā 
iekļaušana, kvalitatīvs darbs ar jaunatni un solidaritāte . 

Kintija Bulava, JSPA
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2018. gada JSPA notikumu apskats

JANVĀRIS

Par JSPA tradīciju kļuvis 
“Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” ikgadējais 
seminārs
Gada sākumā seminārā 
informējām par programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
2018. gada prioritātēm un 
jaunumiem. Eiropas Komisija 
šim gadam darbā ar jaunatni 
bija izvirzījusi šādus prioritāros 
darbības virzienus: atbalsts 
sociāli atstumtiem jauniešiem, 
veicinot dažādību, starpkultūru 
un starpreliģiju dialogu, vienotas 
neatkarības vērtības, iecietību 
un cieņu pret cilvēktiesībām, kā 
arī atbalsts kvalitatīva darba 
ar jaunatni veicināšanai, 
stiprināšanai un attīstībai. 

FEBRUĀRIS + VISU 
GADU

Sākas otrais cikls 
starptautiskajā ilgtermiņa 
projektā pašvaldībām
Pateicoties ilgtermiņa projektam 
“Eiropa kļūst lokāla: atbalsts 
darbam ar jaunatni pašvaldību 
līmenī” (“Europe Goes Local: 
Supporting Youth Work in 
Municipal Level”, 2016.–2019.), 
kuru Latvijā īsteno JSPA, ik gadu 
septiņas Latvijas pašvaldības 
saņem starptautisku atbalstu, lai 
attīstītu savā reģionā darbu ar 
jaunatni. 2018. gadā projektā 
darbojās Liepājas pilsētas, 
Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, 
Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas 
novadu pašvaldības. Zīmīgi 

aģentūras (ne tikai JSPA) un to 
partneri – Eiropas Jaunatnes 
forums, POYWE tīkls, InterCity 
Youth tīkls u.c. 

piebilst, ka šī ilgtermiņa projekta 
stratēģiskajā partnerībā 
iesaistījušās 22 “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” nacionālās 

MARTS + VISU GADU

JSPA izveido Konsultatīvo 
padomi
Lai veicinātu sabiedrības 
līdzdalību JSPA īstenotās 
jaunatnes politikas ieviešanā, tika 
izveidota Konsultatīvā padome, 
kurā darbojas pārstāvji gan no 
nevalstiskajām organizācijām, 
gan no pašvaldībām. Galvenie 
jautājumi, par kuriem šogad 
diskutēja un lēma Konsultatīvā 
padome – jaunās programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
ieviešana Latvijā, Eiropas 
jaunatnes harta, kas izstrādāta 
programmas “Erasmus+” īstenotā 
projektā “Europe goes local” u.c. 
Konsultatīvajā padomē piedalās 
Sanda Gertnere (biedrība 
“Ghetto Games”), Zane Začeva 
(Latvijas Pašvaldību savienība), 
Staņislavs Babins (biedrība 
“Radi Vidi Pats”), Emīls Anškens 

(Latvijas Jaunatnes padome), 
Gints Klāsons (jaunatnes jomas 

APRĪLIS + VISU GADU

“Iedvesmas personas” 
pasākumi visā Latvijā
Lai veicinātu jauniešu aktīvu 
līdzdarbošanos un Eiropas 
pilsoniskuma apziņu, ar Eiropas 
Komisijas atbalstu Latvijā notika 
JSPA organizēts iedvesmas 
pasākumu cikls, viesojoties un 
uzrunājot jauniešus Madonā, 
Aizkrauklē, Jēkabpilī, Ozolniekos, 
Skrundā, Dundagā, Limbažos, 
Ludzā un citur. Jauniešus 
iedvesmoja uz rīcību un aktīvu 
iesaistīšanos Gatis Kondrāts, 
pasākumu vadītājs un biedrības 
“Street Warriors” vadītājs, kā arī 
Reinis Reķis, mūziķis, grupu “RR 
Band” un “Reinis Reķis ar putniem” 
līderis. 

Saņem Eiropas balvu
Privātās vidusskolas “Klasika” īstenotais eTwinning Latvija projekts 
“ICT World 2017” teju 700 projektu konkurencē iegūst Eiropas 
eTwinning balvu. Tajā skolēni mācījās programmēšanu, robotiku un 
spēļošanu, veidoja 3D modeļus, veica eksperimentus brīvā dabā un 
ne tikai. 

pētnieks), Katrīna Leitāne 
(Siguldas novada pašvaldība).
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MAIJS

Starptautiska konference 
pašvaldību speciālistiem
Šis bija jau otrais gads pēc 
kārtas, kad JSPA organizēja 
starptautisku konferenci 
pašvaldību speciālistiem, kuri 
ir iesaistīti darbā ar jaunatni. 
2018. gada konferences 
“Nākamais solis darbā ar 
jaunatni” tēma bija mobilais 
darbs ar jaunatni. Lai stiprinātu 
darbu ar jaunatni pašvaldībās 
un nodrošinātu dažādu 
valstu pieredzes apmaiņu, 
konferencē piedalījās 
starptautiski jaunatnes jomas 
eksperti no Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas un Beļģijas. 

JŪNIJS

120 skolotāju no visas 
Eiropas Rīgā apguva 
tehnoloģijas un metodes 
vēstures mācīšanai
No šā gada 26. līdz 28. jūnijam 
eTwinning seminārs Rīgā pulcēja 
120 pedagogu no 24 Eiropas 
valstīm, lai profesionāļu vadībā 
apgūtu tehnoloģijas un metodes, 
kas palīdzētu radoši mācīt 
vēsturi un ar to saistītos mācību 
priekšmetus. Radošajās darbnīcās 
skolotāji mācījās 3D tehnoloģijas, 
virtuālās realitātes rīkus, komiksu 
veidošanu un pilsētvides izpēti 
ar mobilo lietotņu palīdzību, lai 
iegūtās prasmes pēc tam varētu 
likt lietā savās mācību stundās.

JŪLIJS

Latvijā ierodas  
100. brīvprātīgais
Svinot Latvijas simtgadi, JSPA 
sagaidīja un svinīgi sveica 
Latvijā ieradušos 2018. gada 
100. brīvprātīgo. Brīvprātīgā – 
Natālija Kameniuka (Nataliia 
Kameniuk) Rīgā ieradās no 
Ukrainas, bet tālāk devās uz 
Talsiem, kur gandrīz gadu ilgā 
projektā īstenos brīvprātīgo 
darbu Talsu tūrisma un 
informācijas centrā.

Latvijā aizsākas jauna 
Eiropas programma 
jauniešiem – “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”

Lai veicinātu solidaritāti, visā 
Eiropas Savienībā tika izsludināta 
jauna starptautiska programma  
– “Eiropas Solidaritātes korpuss”. 
Tā jauniešiem vecumā no 18 
līdz 30 gadiem piedāvā iegūt 
starptautisku un nacionālu 
pieredzi brīvprātīgajā darbā, 
atrast savu pirmo prakses vai 
darba vietu, kā arī īstenot 
solidaritātes projektus, ieguldot 
savu enerģiju un idejas 
sabiedrībā aktuālu izaicinājumu 
risināšanā. 
Jaunā programma ilgs no 2018. 
līdz 2020. gadam, un tās 
īstenošanai visā Eiropas Savienībā 
būs pieejami 375,60 milj. eiro. 
Latvijā to administrē JSPA.

AUGUSTS + VISU GADU

Jau otro gadu pēc kārtas JSPA 
organizēja pieredzes apmaiņas 
pasākumu projektā „PROTI un 
DARI!” iesaistīto pašvaldību 
pārstāvjiem, t.sk. programmas 
vadītājiem un mentoriem. 
Pasākuma mērķis bija nodrošināt 

vidi, kurā apmainīties ar projektā 
gūto pieredzi dažādās Latvijas 
pašvaldībās, kā arī informēt par 
projekta aktualitātēm. Divu dienu 
laikā vairāk nekā 100 dalībnieku 
diskutēja dažādās darba 
grupās, šādi uzzinot, kā kolēģi 

citās pašvaldībās projektā 
iesaista jauniešus NEET situācijā, 
ar kādiem šķēršļiem sastopas un 
kā tos pārvar, un galvenais – kā 
jauniešu dzīves izmainās pēc 
iesaistīšanās projektā „PROTI un 
DARI!”.

SEPTEMBRIS
Pieredzes apmaiņa 
projekta “PROTI un 
DARI!” īstenotājiem

Projektu nakts 2018
Šis bija jau ceturtais gads, kad JSPA augusta beigās īstenoja 
mācību festivālu „Projektu nakts”, kura laikā visi programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” interesenti  – gan jaunieši, gan 
jaunatnes jomā strādājošie  – savas idejas pārvērta reālos, 
starptautiskos un kvalitatīvos projektos. „Projektu nakts  2018” 
pulcēja vairāk nekā 100  dalībnieku no 27 Latvijas pilsētām un 
novadiem, kā arī ekspertus – projektu koordinatorus un mācību 
vadītājus. 

Akt
ualit

āte
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OKTOBRIS

Gulbenē pasniegta 
Latvijā pirmā “Eiropas 
Solidaritātes korpusa” 
Kvalitātes zīme
9. oktobrī svinīgā ceremonijā, 
kurā piedalījās gan Gulbenes 
novada pašvaldības pārstāvji, 
gan citi interesenti, oficiāli 
pasniegta Eiropas Solidaritātes 
korpusa Kvalitātes zīme, kas 
ļauj tās ieguvējai – Gulbenes 
2. pirmskolas izglītības iestādei 
„Rūķītis” – piedalīties Eiropas 
Solidaritātes korpusa programmā 
un uzņemt brīvprātīgos jauniešus.

“Eurodesk” starptautiskā 
konference
Lai apspriestu nākotnes attīstību 
un diskutētu par sadarbību, 
no 18. līdz 22. septembrim 
Rīgā notika JSPA administrētā 
informācijas tīkla jauniešiem 
“Eurodesk” starptautiskā konfe-
ren ce “Eurodesk Network 
meeting”. Rīgā bija ieradušies 

tīkla pārstāvji no 28 valstīm, 
sadarbības partneri no jau-
natnes organizācijām ERYICA, 
EYCA un ESN, kā arī Eiropas 
Komisijas pārstāvis. Konferences 
noslēgumā noritēja arī “Euro-
desk” asociācijas ģenerālā 
asambleja, kurā tika ievēlēta 
jauna asociācijas valde, par 
tās prezidenti kļūstot lietuvietei 

Ingridai Jotkaitei. Dalībnieki 
viesojās arī “Eurodesk” reģionā lā 
koordinatora “Baltijas Reģionā-
lais fonds” jauniešu studijā 
“BamBuss” un izteica atzinību 
par fonda izstrādāto “8keycom” 
spēļu mugursomu kā metodi 
darbā ar jauniešiem. 2019. gadā 
“Eurodesk” konferences notiks 
Lietuvā un Norvēģijā.

DECEMBRIS

Pirmo “Eiropas 
Solidaritātes korpusa” 
projektu svinīga 
apstiprināšana
Programma “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” dod iespēju popularizēt 
solidaritāti kā vērtību, dod iespēju 
risināt vietējai sabiedrībai aktuālus 
izaicinājumus, kā arī ar šo aktivitāšu 
starpniecību sniedz jauniešiem 
jaunu, praktisku pieredzi uzlabot 

eTwinning Gada balva
13. oktobrī norisinājās Nacionālā 
eTwinning konference, kuras 
laikā labākie 6 projektu autori 
prezentēja savu darbu eTwinning 
projektos. Konferences laikā 
tika noskaidrots arī 2018. 
gada labākais eTwinning 
projekts. Tas bija projekts “Math 
Code”, ko īstenoja Kalnciema 
vidusskolas skolēni sadarbībā ar 
Čehijas Republikas jauniešiem. 
Konferenci apmeklēja vairāk 
nekā 140 dalībnieki, kas bez 
labāko projektu prezentācijām 
piedalījās arī atraktīvās 
nodarbībās, kuras vadīja 
Normunds Bergs un Bruno Bahs.

Pēc projekta izvērtēšanas 
ar organizācijām, kurām ir 
apstiprināti projekti, tiek slēgti 
līgumi par projektu īstenošanu. 
Pirmais projektu pieteikumu 
izvērtēšanas posms notika 
2018. gada nogalē. Decembrī 
tika parakstīti pirmie projektu 
līgumi, ļaujot organizācijām  
2019. gada sākumā uzsākt 
projektu īstenošanu.  

kompetences, lai vieglāk varētu 
iekļauties darba tirgū. Programmā 
var iesaistīties jebkura reģistrēta 
organizācija. Lai organizācija 
varētu īstenot projektu, tai 
vispirms jāsaņem Kvalitātes zīme, 
kas ir kā garants programmas 
nosacījumu pārzināšanai un 
ievērošanai. Kad saņemta 
Kvalitātes zīme, organizācija 
iesniedz savu projekta pieteikumu. 

NOVEMBRIS

Starptautiska konference, veicinot sociālo iekļaušanu
JSPA organizētajā konferencē “Starptautiskā dimensija jauniešu 
ar veselības problēmām dzīvē mūsdienās” tika apskatīti mūsdienu 
izaicinājumi, ar ko jaunieši, kuriem ir veselības problēmas, sastopas, 
kā arī tika rasti risinājumi šiem izaicinājumiem. 

Latvijas – Japānas 
apmaiņas programma
Lai veidotu labāku sapratni un 
draudzīgas attiecības starp 
Latvijas un Japānas jauniešiem, 
tādējādi stiprinot starptautisko 
sadarbību un dodot iespēju 
jauniešiem labāk iepazīt un 
izprast abu valstu kultūru un 
sabiedrību, kā arī veicināt 
jauniešu līderību globālā līmenī, 
tika īstenota Latvijas – Japānas 
apmaiņas programma. 
Apmaiņas laikā grupa Japānas 
jauniešu viesojās Latvijā, 
iepazīstot mūsu kultūru, vēsturi un 
mainoties ar pieredzi. Pēc tam 
līdzīgā apmaiņas braucienā uz 
Japānu devās jauniešu grupa no 
Latvijas. 
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runājošajos. Krievu valodas kā sarunvalodas trūkums 
ir būtisks mīnuss un šķērslis darba atrašanā. Ar angļu 
valodu kā svešvalodu nav pietiekami. Tāpat Latvijā 
darba devēji nav pieņemoši pret cilvēkiem, kuri ir 
seksuālo minoritāšu pārstāvji vai kuriem ir īpašas 
vajadzības (invaliditāte vai veselības ierobežojumi). 
Domājot par ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko 
izaugsmi, jaunieši no Latvijas kā izaicinājumu min to, 
ka Latvijā politikā trūkst jaunākas paaudzes politiķu, 
kuri iekļūst Saeimā un var iestāties par inovatīvām 

Latvijas pilsētas. Rīga ir Latvijas centrs, bet, izbraucot 
no tās, atklājas Latvijas dažādība.”

Rika Mitsuhashi, Japānas jauniešu apmaiņas 
delegācijas vadītāja palīdze: “Vēlos pateikties 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
komandai par tik fantastisku uzņemšanu Latvijā. 
Jūtamies ļoti gaidīti Latvijā! Jauniešiem no Japānas 
tā ir ļoti nozīmīga pieredze – iepazīt Latvijas 
kultūru, cilvēkus, dabu… Pati personīgi esmu ļoti 

pārmaiņām un sistēmu sakārtošanu. Pozitīvi, 
ka Latvijā pamatskolas un vidusskolas izglītība 
ir bez maksas, bet jaunieši uzskata, ka būtisks 
atbalsts būtu arī bezmaksas augstākā izglītība. 
Savukārt jaunieši no Japānas dalījās pieredzē par 
pašreizējo viņu valsts izglītības sistēmas situāciju. 
Tehnoloģiju laikmetā jaunās tehnoloģijas sāk 
izmantot arī mācību procesā. Mācības kļūst arvien 
interaktīvākas un skolēniem interesantākas. Ar to 
vien, ka skolotāja klases priekšā kaut ko stāsta, 
ir par maz. Jaunieši atzinīgi novērtēja, ka līdzīgi 
pārmaiņu procesi notiek arī Latvijā.

Latvija Japānas delegācijas acīm
Kazuya Taguchi, Japānas jauniešu apmaiņas 
delegācijas vadītājs, Japānas Iekšlietu un sakaru 
ministrijas pārstāvis: “Šī ir septītā reize, kad Japānas 
valdībai jauniešu apmaiņas programmā notiek 
sadarbība ar Latviju. Redzot, cik ļoti daudz jaunieši 
gūst šīs apmaiņas programmas laikā, esmu par to, 
lai šī sadarbība turpinātos. Jaunieši ir mūsu nākotne. 
Ir patīkami redzēt, cik enerģiski jaunieši no Latvijas 
un Japānas diskutē par sabiedrībā nozīmīgām 
tēmām, kā kopā meklē risinājumus problēmām, 
iepazīst viens otra kultūru. Esmu pozitīvi pārsteigts, 
cik Latvijas jaunieši ir aktīvi un diskutēt protoši! Šīs 
apmaiņas programmas laikā visiem Japānas grupas 
dalībniekiem sanāk mazliet iepazīt arī Latviju un tās 
dabu. Tas ir pārsteidzoši, cik tā ir īpaša un dažāda! 
Latvijas meži ir liela vērtība. Tāpat kā atšķirīgās 

pārsteigta par Latvijas vēsturi. Jūsu tauta ir tik daudz 
pārdzīvojusi, bet vienlaikus sabiedrība ir tik atvērta 
un pretimnākoša. Vērojot Latvijas jauniešus, redzam, 
cik ļoti viņi ir aktīvi, uz diskusijām vērsti un spēj 
formulēt savu viedokli par sabiedrībā nozīmīgām 
tēmām. Latvijā jaunieši ļoti labi komunicē angļu 
valodā. Jaunieši no Japānas ir mazliet nobijušies. 
Viņi baidās iesaistīties diskusijās savas valodas 
barjeras dēļ. Daudziem jauniešiem no Japānas šī ir 
pirmā pieredze, kad viņi runā angļu valodā. Japānā 
cilvēki pārsvarā runā tikai japāņu valodā. Pie mums 
svešvalodas nav izplatītas. Angļu valoda nav ļoti 
populāra. Dalība šajā apmaiņas programmā ir ļoti 
liels ieguvums abu valstu jauniešiem.”

Yuri Shinoda, jauniete no Japānas: “Vēlējos 
piedalīties šajā apmaiņas programmā, jo gribēju 
aizbraukt uz Eiropu. Esmu diezgan daudz ceļojusi 
pa Āzijas valstīm, bet Eiropā esmu bijusi tikai Beļģijā. 
Tagad arī Latvijā. Šī ir ļoti, ļoti noderīga pieredze. 
Esmu pārsteigta, cik Latvijas jaunieši ir aktīvi un diskutēt 
griboši. Viņiem par visu ir savs viedoklis un redzējums. 
Mēs, Japānas jaunieši, tik ļoti neuzdrošināmies 
izteikties. Šī apmaiņas programma ir lieliska iespēja 
vienam no otra mācīties. Jums ir lieliskas tautiskās 
dejas! Mēs kopā ar jauniešiem dejojām gan jūsu 
dejas, gan mūsējās. Zinu, ka Latvijā cilvēkiem garšo 
suši, kas ir japāņu ēdiens. Kamēr viesojāmies Rīgā, 
biju aizgājusi uz suši restorānu, un, ziniet, jūsu suši 
garšo ļoti, ļoti atšķirīgi. Neatpazinu mūsu garšu.”

Latvijas vizītes laikā jaunieši no Japānas tikās ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, ar Ārlietu ministrijas 
pārstāvjiem, Japānas vēstnieku Latvijā, Izglītības 
un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, viesojās Rīgas 
Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Vaivaru 
pamatskolā un citās institūcijās, apmeklēja Liepāju un 
ļāvās Baltijas jūras valdzinājumam.

Jauniešu apmaiņas centrālais notikums Latvijā bija 
“Jauniešu līdzdalības forums”, kurš ilga trīs dienas (no 
18. līdz 20. septembrim), un tajā vienlaikus piedalījās 
gan jaunieši no Japānas, gan no Latvijas. Forumā 
jaunieši diskutēja par ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030 iekļautajiem mērķiem, sniedzot 
savu redzējumu pašlaik esošajiem izaicinājumiem 
un galvenais – savus ieteikumus, kas būtu jādara, lai 
situācija pasaulē uzlabotos. Diskusijas laikā no 17 
ANO izvirzītajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tika 
izvēlēti pieci, kuru risināšanā varētu iesaistīties arī paši 
jaunieši: kvalitatīva izglītība; tīrs ūdens un piemēroti 
sanitārie apstākļi; dzimumu līdztiesība; labs darbs un 
ekonomiskā izaugsme, kā arī mazināta nevienlīdzība. 

Kopīgie un atšķirīgie izaicinājumi 
nākotnei
Identificējot, kas ilgtspējīgas attīstības kontekstā 
kopīgs un kas atšķirīgs katrai no valstīm, jaunieši 
secināja, ka rūpes par dabas aizsardzību ir 
svarīgas kā Latvijā, tā Japānā. Ja Latvijā kā vieni no 
nozīmīgākajiem izaicinājumiem dabas aizsardzībā 

ir atkritumu nešķirošana, atkritumu izmešana mežā, 
Baltijas jūras piesārņojums un par daudz plastmasas 
maisiņu un plastmasas iepakojumu, Japānā, 
pēc jauniešu domām, viens no nozīmīgākajiem 
izaicinājumiem ir smogs un gaisa piesārņojums 
lielajās pilsētās. Diskutējot par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem, kā arī izglītības un darba jomu, 
jaunieši atzina – gan Latvijas, gan Japānas jaunieši 
sastopas ar līdzīgām problēmām. Piemēram, 
jaunietim grūti nokļūt darba tirgū, jo darba devēji 
vēlas darbinieku ar darba pieredzi. Arī tad, ja 
jaunietim ir iegūta mūsdienu darba tirgum atbilstoša 
augstākā izglītība. Kā iegūt pirmo darba pieredzi, 
ja bez pieredzes darbā jaunieti neņem? Vieglāk 
darbu atrast lielajās pilsētās, taču tur dzīvošanas 
izdevumi ir krietni augstāki. No otras puses – 
ja tomēr izdodas atrast darbu mazpilsētā, par 
līdzvērtīgu darbu, kāds būtu darīts lielpilsētā, alga 
tiek maksāta nesamērīgi zemāka. Diskriminējošā 
lomā joprojām atrodas sievietes, kuras devušās 
bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jaunieši diskusiju 
laikā atzina, ka pēc bērna piedzimšanas sievietēm 
darba tirgū ir grūtāk atgriezties, turklāt nereti ir 
situācijas, kad darba devējs starp darbinieku 
sievieti un vīrieti izvēlas tieši vīrieti, jo viņš nedosies 
bērnu kopšanas atvaļinājumā. 

Diskutējot par atšķirīgo, jaunieši no Latvijas dalījās 
pieredzē, ka, viņuprāt, Latvijas darba tirgum 
raksturīga segmentēšanās latviski un krieviski 
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Kintija Bulava, JSPA

ŠOGAD JAUNIEŠU APMAIŅA 
SĀKĀS AR JAPĀNAS JAUNIEŠU 
VIESOŠANOS LATVIJĀ  
(NO 8. LĪDZ 24. SEPTEMBRIM).

Japānas delegācija patīkami pārsteigta: 
latviešu jaunieši ir ļoti aktīvi un nebaidās 

izteikt savu viedokli par sabiedrībā 
aktuālām tēmām

Reizi trīs gados Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties 
ar Japānas valdību, īsteno jauniešu 
apmaiņas programmu, piedāvājot 
jauniešiem no Japānas atbraukt uz Latviju, 
iepazīt mūsu valsts kultūru, vēsturi un 
mums raksturīgo. Un otrādi – arī jaunieši 
no Latvijas dodas uz Japānu, lai iepazītu 
Japānas valstij  raksturīgo. 
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Ņemot vērā, ka Latvijas 
delegācijai izveidojās ļoti 
draudzīgas attiecības ar japāņu 
jauniešiem, bijām ļoti priecīgi, 
ka devāmies kopā, kas radīja 
drošības sajūtu un palīdzēja 
neapjukt pirmajās dienās Japānā. 
Viens no piedzīvojumiem Japānā 
mums visiem kopā bija tikšanās ar 
Japānas kroņprinci Naruhito.
Vizīte Japānā sākās ar 
starptautisko jauniešu konferenci, 
kur piedalījās ne tikai jaunieši 
no Latvijas un Japānas, bet 
arī jaunieši no Dominikānas 
Republikas, Laosas Tautas 
Demokrātiskās Republikas, 
Čīles Republikas, Vjetnamas 
Sociālistiskās Republikas un 
Austrijas Republikas. “Tas ir 
pārsteidzoši, cik daudz kopīgā 
mums visiem ir. Šeit es nerunāju 
par to, ka visi pārāk aktīvi lietojam 
sociālos medijus. Es runāju par 
vērtībām, kopīgo redzējumu 
nākotnei, ticību cilvēka tiesībām, 
izglītības nozīmei, apkārtējās 
vides aizsardzībai, kultūras 
saglabāšanai,” atzīst Latvijas 
delegācijas dalībnieks Ričards 
Križanovskis. 

Jaunieši pēc diskusijām atzina, 
ka neko daudz par šīm valstīm 
iepriekš nebija zinājuši, tomēr 
tikšanās ar dalībniekiem no 
dažādu kontinentu valstīm ir 
viennozīmīgi paplašinājusi viņu 
redzesloku un veicinājusi jaunas 
sadarbības. Latviešu jaunieši arī 

atzina, ka līdz šim ir pieraduši 
diskutēt par sabiedrībā būtiskām 
tēmām Eiropas kontekstā, līdz ar 
to šis bija jauns izaicinājums – 
domāt globāli. 

Pēc dalības konferencē Latvijas 
delegācija devās uz Japānas 
dienvidiem, uz Šikoku salu. Šajā 
salā mēs viesojāmies divās 
prefektūrās – Koči un Kagavā. 

par starpkultūru attiecībām, 
nevienlīdzību un karjeras attīstību.  

Nākamā diena pēc taifūna 
atnāca saulaina, bez vēja, ar 
+25 grādiem, kas beidzot ļāva 
mums izbaudīt Koči šarmu –  
okeānu, kalnus, palmas un 
tempļus! Bija iespēja tikties arī 
ar Koči prefektūras pārstāvjiem, 
iepazināmies ar Koči kultūru, 

dienas ritms Japānā ir diezgan 
atšķirīgs no tā, kā tas ir pierasts 
Latvijā – Japānā skolēni ne tikai 
mācās, bet arī paši servē sev 
pusdienas un tīra telpas, kurās 
mācās. Japānas bērniem tiek 
mācīts domāt un rūpēties ne 
tikai par sevi, bet arī par vidi sev 
apkārt un citiem. 

“Dienas beigās jutos mazliet 
apmulsusi no lielās enerģijas, 
prieka un sirsnības, ko saņēmām 
no bērniem. Bērni mūs nelaida 
vaļā, aptaustīja un vēlējās iegūt 
mūsu parakstus. Protams, vienmēr 
varam diskutēt, vai un kāpēc kaut 
kas tāds būtu iespējams Latvijas 
skolās, tomēr tas, ko redzēju, 
šķita tiešām maģiski. Mācīt sakopt 
aiz sevis, šķirot atkritumus, cienīt 
skolotāju un vecākus cilvēkus jau 
no mazotnes, mācīt būt iecietīgam 
pret dažādību – tas ir pamats 
skaistas sabiedrības veidošanai,” 
uzskata dalībniece Zane Skujiņa. 

Uz Kagavu visi devāmies 
nedaudz satraukušies, zinot, ka 
tur mūs gaida ne tikai populāro 
Udon nūdeļu gatavošana, 
bet arī divu dienu viesošanās 
japāņu viesģimenēs. Katram no 
dalībniekiem šīs dienas izvērtās 
citādas – viens kāpa kalnos, otrs 

iepazina tradicionālo japāņu 
sporta veidu Kendo, cits devās 
pie jūras vai apskatīt japāņu 
dārzus. Dzīvošana viesģimenēs 
bija īpašs piedzīvojums, kas 
ļāva iepazīt Japānas cilvēkus un 
viņu ikdienu, ģimenes vērtības 
un tradīcijas. Neskatoties uz 
valodas un kultūru atšķirībām, 
dalībniekiem izveidojās ļoti 
īpaša saikne ar ģimenēm.

Programmas noslēdzošā daļa mūs  
veda uz Tokiju, kur izbaudījām 
pilnīgi citādu Japānu – 
augstceltnes, cilvēku masas, metro  
labirinti un spoži uzraksti! 
Brīvprātīgie Tokijā parūpējās, lai 
mēs lielpilsētā varētu iepazīt gan 
reliģiju un vēsturi, gan ēdienu un 
dabu, gan zinātni un tehnoloģijas. 
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Dita Usāre, JSPA

Otrais etaps: 
Japānas kultūras iepazīšana

Šā gada 24. septembrī Latvijas jauniešu delegācija 10 cilvēku sastāvā kopā ar japāņu jauniešiem, kas 
viesojās Latvijā, uzsāka ilgo ceļu uz Japānu. Japāņiem tā bija atgriešanās mājās, savukārt latviešiem – jauna 
piedzīvojuma sākums.

Kopumā Latvijas delegācijas 
dalībnieki atzina, ka šīs 16 
dienas Japānā ir neaizmirstama 
un spilgta pieredze – Japānas 
kultūra un sabiedrība tika 
iepazīta no visdažādākajiem 
aspektiem. 

“Ja ir viena lieta, par kuru man 
tiešām vairs nav šaubu, tad tā 
ir pārliecība par mūsu paaudzi 
un vērtībām, kas mūs vieno 
pat otrpus okeānam. Vienota 
un iekļaujoša sabiedrība vairs 
nav tikai tēlaini raksturota vieta 
ideālās pasaules meklējumos. 
Mēs ikkatrs esam būtisks 
komandas spēlētājs, lai virzītos 
pretī šim mērķim,” atzīst Latvijas 
delegācijas jaunietis Gvido 
Sirmais.

Koči mūs pārsteidza ar silto 
sagaidīšanu un atvērtību! 
Nākamajā dienā pār Koči 
nāca taifūns Trami, kas latviešus 
sākotnēji nedaudz uztrauca, 
tomēr vizītes organizatoriskā 
komanda par mums parūpējās, 
lai mēs būtu drošībā! Kamēr 
taifūns diktēja savus noteikumus, 
mēs laiku pavadījām lietderīgi, 
diskutējot ar Koči jauniešiem 

kā arī ar japāņu izcilnieka 
Sakomoto Romas dzīvesgājumu 
un sasniegumiem, kuram ir 
būtiska nozīme Japānas vēsturē. 
Izbaudījuši Koči spilgto dabu 
un sirsnīgos cilvēkus, devāmies 
jaunā piedzīvojumā uz Kagavas 
prefektūru, kur viesojāmies 
japāņu pamatskolā, kas ir viens 
no spilgtākajiem iespaidiem 
visā programmas laikā. Skolēnu 
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Reinis Reķis bērnībā vēlējās kļūt par mūziķi un 
uzņēmēju. Dzīve metusi dažādus līkločus, bet 
bērnības sapnis īstenojies. Reinim pašlaik ir 32 
gadi. Viņš ir multimākslinieks. Mūziķis, bundzinieks, 
perkusionists, dziesmu autors, grupu “RR Band” un 
“Reinis Reķis ar putniem” līderis, sitamo instrumentu 
spēles pasniedzējs, meistarklašu vadītājs un 
uzņēmējs. “RR Agency” direktors, korporatīvu un 
publisku pasākumu organizators un vadītājs, kā arī 
vairumtirdzniecības Z/S “Kliģēni” vadītājs. 

Vai atceries savus pirmos iespaidus, kad 
JSPA uzaicināja ar savu stāstu iedvesmot 
jauniešus dažādās Latvijas pilsētās?
Jutos priecīgs un novērtēts. Man ir prieks, ka varu ar 
savu stāstu dalīties. 

Esi daudz sasniedzis – divu mūzikas 
grupu līderis, darbojies uzņēmējdarbībā. 
Izstāsti, kā tas viss aizsākās?
Esmu mācījies Valsts Priekuļu lauksaimniecības 
tehnikumā. Jau tobrīd man bija interese par 
uzņēmējdarbību. Gribēju darīt kaut ko savu. Man 
bija pilna galva ar idejām. Tāpat paralēli muzicēju. 
Jau studiju laikā man bija pašam savs bizness. Sāku 
ar puķu ravēšanu. Kad bija nauda, visu laiku to kaut 

In
te

rv
ija Kintija Bulava, JSPA

Reinis Reķis iedvesmo jauniešus 
Latvijas reģionos

TURPINOTIES JAUNATNES 
STARPTAUTISKO PROGRAMMU 
AĢENTŪRAS (JSPA) 
ORGANIZĒTAJAM PASĀKUMU 
CIKLAM “IEDVESMAS 
PERSONAS”, JAUNIEŠI 
IEDVESMOJAS NO REĀLIEM 
PIEREDZES STĀSTIEM, KĀ 
NENOBĪTIES UN UZDROŠINĀTIES 
SEKOT SAVIEM BĒRNĪBAS 
SAPŅIEM, KĀ ARĪ UZZINA 
PLAŠĀK PAR SAVĀM IESPĒJĀM 
VISĀ EIROPĀ. 

kur ieguldīju. Lai sasniegtu dzīvē to, pēc kā vienmēr 
esmu tiecies, ir svarīgas divas lietas. Pirmā – darbu 
plānošana. Jāsaplāno ne tikai diena, bet arī nedēļa 
un pat vairāk. Kad darbi salikti pa plauktiņiem, tas 
ļoti palīdz. Otra lieta – komanda. Tai jābūt tādai, uz 
kuru var paļauties un ar kuru kopā strādāt.

Kad biji mazs, par ko vēlējies kļūt, kad 
izaugsi?
Gribēju būt gan mūziķis, gan uzņēmējs. Tas ir 
izdevies. Mūzika ir mans vaļasprieks, ar kuru 
izdodas arī gūt papildu ienākumus. Un esmu 
arī uzņēmējs. Mans pamatdarbs ir zemnieku 
saimniecībā, bet ar otru uzņēmumu sniedzam 
pakalpojumus arī pasākumu organizēšanas jomā. 

Vai var teikt, ka esi to cilvēku vidū, 
kuriem darbs vienlaikus ir arī hobijs?
Jā. Ir ļoti svarīgi, lai darbs ir arī hobijs. Tad tas 
sagādā prieku, un tad darbam ir arī augļi.

Kas ir tavas veiksmes pamatā?
Tieksme uz izaugsmi. Vienmēr esmu gribējis 
iemācīties darīt lietas un nodrošināt labu dzīvi. Esmu 
pārliecinājies, ka arī ar mazo uzņēmējdarbību var 
labi dzīvot. 

Kādus nākamos izaicinājumus esi sev 
izvirzījis?
Lielākais, pie kā pašlaik strādāju, būvēju māju. Ir 
arī citas lietas, kuras vēlos izdarīt, bet pagaidām 
par tām negribu skaļi runāt. Kad to izdarīšu, par to 
noteikti varēs dzirdēt un lasīt. 

“Iedvesmas personu” pasākumos parasti 
piedalās jaunieši no 15 līdz 18 gadu 
vecumam. Kāds tu pats biji tajā vecumā?
Biju bandīts. Ar mani vienmēr bija problēmas 
un nepatikšanas. Bet, neskatoties uz to, visās 
kompānijās biju aicināts un gaidīts. Biju ļoti aktīvs. 
Nekad mierā nestāvēju. Tagad smejos, ka skolu 
pabeidzu tik labi, ka neviena cita skola mani pretī 
neņēma. Man nepaveicās ar gala eksāmeniem. 
Bet viss ir kārtībā. Dzīve man tāpat visu iemācīja. 
Esmu praktiķis nevis teorētiķis. Esmu arī ļoti daudz 
strādājis, lai visu sasniegtu. Ir vajadzīga vēlme, 
degsme, un tad tikai uz priekšu.

Ko no savas pieredzes ieteiktu mūsdienu 
jauniešiem, lai viņiem viss dzīvē izdotos?
Dariet to, kas jums patīk, un jūs būsiet laimīgi. Tas 
ir svarīgākais. Nevajag skatīties, kā ir citiem. Dariet 
to, kas ir savs un kas patīk. 
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Zīmīgi uzsvērt, ka Strukturētā dialoga projekti 
ir vienīgie, kuros ar programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” atbalstu var īstenot nacionālus 
projektus. Pārējie programmas projektu veidi 
(Jauniešu apmaiņas, Jaunatnes darbinieku 
mobilitātes, Stratēģiskās partnerības jaunatnes 
jomā) ir paredzēti īstenošanai starptautiskā vidē, 
sadarbojoties vismaz diviem partneriem no 
dažādām valstīm. 

No projekta uz projektu
Kā Amatas novada pašvaldībā radās ideja īstenot 
projektu “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”? 
Stāsta Iveta Jermolājeva, projekta koordinatore. 

Šī projekta idejas aizsākumi meklējami citā projektā, 
kuru pašvaldība īstenoja iepriekšējās programmas 
“Jaunatne darbībā” laikos, realizējot projektu “Kas 
es esmu Eiropā”. Tolaik projekta ietvaros jaunieši 
tikās ar sava novada politikas veidotājiem, lai kopīgi 
diskutētu par jaunatnes politiku. Izvērtējot projektā 
sasniegto, tika pieņemts lēmums par sadarbības 
turpināšanu, kā galveno aktualitāti izvirzot 
plānošanas dokumenta izstrādes nepieciešamību. 
Cēsu vēsturiskais rajons 8 novadu sastāvā – Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, 

Raunas un Vecpiebalgas – apvienojās, lai kopīgiem 
spēkiem un ar savstarpēju atbalstu izstrādātu vidēja 
termiņa jaunatnes darba plānošanas dokumentu –  
“Jaunatnes politikas stratēģija 2019.–2023.
gadam”.

Projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” 
mērķis – izstrādāt astoņas jaunatnes politikas 
stratēģijas un kopīgu sadarbības platformu astoņiem 
vēsturiskā Cēsu rajona novadiem, kas balstīta uz 
jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu 
apzināšanu un vietējo politiķu un speciālistu iesaisti.

Galvenās aktivitātes

Projekts ilga 24 mēnešus, un tā laikā 
tika īstenoti šādi pasākumi:

• Projekta koordinatoru un 8 
novadu jaunatnes darbinieku 
tikšanās un mācības

• Darba grupas ar jaunatnes darbā 
iesaistītajiem speciālistiem katrā novadā

• Tikšanās ar jauniešiem 3 dienu 
pasākumā katrā novadā

• Jauniešu forums – kopīgas 
sadarbības platformas izstrāde

• 8 novadu jaunatnes 
darbinieku darba grupas 

• Jauniešu anketēšana 8 novados
• Jaunatnes politikas izstrāde 

un publiskā apspriešana
• Noslēguma konference par projektā 

paveikto, tā ietekmi uz darba 
ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā, 
kā arī ilgtermiņa sadarbības 
platformas prezentēšana

Minēto pasākumu galvenā ideja bija izzināt 
situāciju katrā novadā, iesaistot gan speciālistus, 

gan jauniešus, un, balsoties uz iegūtajiem datiem 
un izvērtējumu, būvēt katra novada plānošanas 
dokumentu. Projektā nozīmīgs akcents tika likts uz 
jauniešiem, lai izprastu, kā novads izskatās jaunieša 
acīm, kā arī uz skaidrojošo un izglītojošo darbu, lai 
prezentētu jaunatnes darbu un skaidrotu tā būtību. 
Izveidotais dialogs starp pašvaldības darbiniekiem 
un jauniešiem deva abām pusēm pārliecību, ka 
sadarbībā ir spēks. Jaunatnes darbu nevar atdalīt 
no pašvaldības kopīgā darba, bet ne vienmēr 
sadarbības partneriem vai jaunatnes darbā 
iesaistītajiem ir pilnvērtīga izpratne par jaunatnes 
darbu un jaunatnes politiku. Šis projekts deva 
nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes darba izpratnes 
veidošanā, kā arī jauniešiem palīdzēja sajust, ka 
viņi ir nozīmīga sava novada daļa un nākotne. 
Mēs ticam, ka šī projekta rezultātā jaunietim daudz 
vieglāk būs doties uz savu pašvaldību un runāt 
par savām idejām un vajadzībām, un ticam, ka 
pašvaldības arvien vairāk jauniešus redzēs kā sava 
novada resursu!

Projektam noslēdzoties, darbs turpinās
Ir milzīgs gandarījums, ka, neskatoties uz vairākiem 
būtiskiem izaicinājumiem (pašvaldību vēlēšanas, 
darbinieku maiņa u.c.), projekts šobrīd ir veiksmīgi 
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Iveta Jermolājeva,  Cēsu novada 
jaunatnes l ietu speciāl is te

Astoņi novadi  apvienojas un izstrādā 
Jaunatnes politikas stratēģiju

“Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās ” projektu laikā 
var īstenot ne tikai aktivitāti “Kafija ar politiķiem”, kuras laikā jaunieši tiekas ar lēmumu 
pieņēmējiem un risina jauniešiem nozīmīgos jautājumus. Tāpat šo projektu laikā lēmumu 
pieņēmēji var veidot stratēģiskas partnerības, at tīstot jaunatnes jomu nacionālā līmenī 
kopumā. Tieši tā ir noticis Cēsu pusē. noslēdzies, un mērķis ir sasniegts pilnībā. Projekta 

komanda izsaka pateicību Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai un sadarbības partneriem 
par iespēju realizēt projektu un izstrādāt plānošanas 
dokumentus astoņiem novadiem. Kā jau mēs 
zinām – lai kaut kur varētu nokļūt, ir jābūt mērķim 
un plānam. Pateicoties projektam un veiksmīgajai 
sadarbībai, astoņi novadi ir ieguvuši savu darba 
plānu nākamajiem pieciem gadiem!
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Šā gada martā Jūrmalas Bērnu un jauniešu 
interešu centrs un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu 
centrs īstenoja Eiropas Savienības programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņu 
“OK!”, kuras mērķis bija attīstīt jauniešu starpkultūru 
izglītības kompetences un sekmēt jauniešu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos, 
izmantojot dažādas mākslas un teātra metodes.

Jauniešu apmaiņas projekta ideja radās Jūrmalas 
jaunietēm Vairai Cipulei un Paulai Tārei, piedaloties 
citā “Erasmus+” jauniešu apmaiņā. Tad kopā ar 
citiem Jūrmalas jauniešiem tika izlemts, ka teātra 
metodes palīdzētu mazināt saskarsmes šķēršļus un 
neformālā gaisotne sekmētu mācīšanās procesu un 
savstarpējo komunikāciju. 

Sagatavošanās process jauniešu ar 
speciālām vajadzībām iekļaušanai
Lai sagatavotu projekta pieteikumu, tika organizētas 
klātienes un tiešsaistes tikšanās ar partnerorganizāciju 
pārstāvjiem, kuru laikā jaunieši pārrunāja projekta 
mērķus, plānoja aktivitāšu programmu, iespējamos 
rezultātus un nepieciešamos resursus. Atbilstoši 
jauniešu idejai un līdzšinējai pieredzei projektā tika 
veidota partnerība ar organizāciju “KF Heros” (Jevle, 
Zviedrija), kuras primārā mērķa grupa ir jaunieši ar 
īpašām vajadzībām, “Check-In” (Beja, Portugāle), 
Teračinas sadraudzības pilsētu asociāciju (Itālija) un 
Kabūras sadraudzības pilsētu asociāciju (Francija). 

Lai veiksmīgāk sagatavotos jauniešu apmaiņai, 
2017. gada decembrī grupu līderi un jauniete no 
Latvijas tikās Iepriekšējā plānošanas vizītē (IPV), kas 
palīdzēja izvērtēt uzturēšanās vietas un aktivitāšu 
atbilstību jauniešiem ar īpašām vajadzībām un 
identificēt neskaitāmas detaļas, kurām jāpievērš 
uzmanība jauniešu apmaiņas īstenošanas procesā. 

Plānojot jauniešu apmaiņu, ņēmām vērā, ka katram 
dalībniekam ir savas vajadzības un iespējas 
piedalīties projektā. Pats sagatavošanās process 
bija liela mācīšanās pieredze, jo, meklējot labākos 
risinājumus aktivitāšu telpām, transportam un 
programmas pilnveidei, bija jāizvērtē dalībnieku 
specifiskās vajadzības. Lielu atbalstu sniedza 
dalībnieku ar speciālām vajadzībām pavadošās 
personas, kas dalījās ar visdažādākajiem padomiem 
plānošanas procesā un bija jauniešiem līdzās, 
atbalstot un palīdzot visa projekta laikā. 

Atšķirīgiem veselības traucējumiem ir nepieciešami 
atšķirīgi vides un arī aktivitāšu pielāgojumi. Jauniešu 
apmaiņā piedalījās jaunieši ar kustību traucējumiem, 
tāpēc aktivitāšu norises vietas iepriekš izpētījām, 
pārliecinoties, ka jaunieši jutīsies komfortabli. Lai 
telpas būtu atbilstošas jauniešu vajadzībām, IPV laikā 
tiešsaistē sazinājāmies ar jauniešiem un parādījām 
istabiņas, kas palīdzēja pārliecināties par to atbilstību. 
Piemēram, lai nodrošinātu transportu dalībniekiem ar 
kustību traucējumiem, iepazināmies ar pakalpojuma 

sniedzēju piedāvājumiem un veicām atbilstoša 
transportlīdzekļa rezervāciju. Tāpat, plānojot 
pārvietošanos ar vilcienu, rēķinājāmies, ka iepriekš 
jāinformē AS “Pasažieru vilciens” par konkrētu laiku, 
bet nezinājām, ka tikai noteiktās vilciena pieturās 
tiek piedāvāta iespēja uzņemt un izlaist pasažierus 
ratiņkrēslos. 

Projekta programmu gatavojot, ņēmām vērā, 
ka grupā ir jaunieši, kuriem ir autisms, disleksija, 
uzmanības trūkuma un hiperaktivitātes traucējumi. 
Tāpēc aktivitāšu programmā lielu uzsvaru likām uz 
metožu dažādību, interaktivitāti, norišu vietas maiņu, 
īsām un biežām pauzēm, metodēm, kas palīdz 
jauniešiem pašiem adaptēt aktivitātes instrukcijas, 
laiku un izpildes veidu, darbošanos grupā vai 
individuāli.

Projekta dalībnieki sagatavo izrādi 
dažādās sajūtu valodās
Projektā izmantotās metodes un jauniešu pieredzes 
apmaiņa sniedza vērtīgu ieguldījumu iekļaušanas 
jautājumu risināšanā. Tas palīdzēja iesaistīt jauniešus, 
it īpaši jauniešus ar speciālām vajadzībām, attīstīt 
viņu komunikācijas prasmes, prasmi strādāt komandā 
un nebaidīties, saskaroties ar dažādības aspektiem. 
Process, kurā jaunieši kopīgi gatavoja mini-teatrālu 
priekšnesumu, sniedza viņiem unikālu sociālās 
mācīšanās pieredzi. Dažādības aspekti šajā 
procesā bija vienojošais spēks, ļaujot dalībniekiem 
apzināties sevi kā unikālas personības, tāpēc 
noslēguma priekšnesums, kas tika demonstrēts 
plašākai sabiedrībai Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, 
klātesošajiem atklāja dalībnieku būtību un emocijas. 
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Linda Kalniņa-Roderte,  Jūrmalas pi lsētas jaunatnes l ietu speciāl is te

PROJEKTA DALĪBNIEKU ATZIŅAS 

“Ieguvu ļoti vērtīgu pieredzi, pavadot laiku ar tik 
dažādiem cilvēkiem. Šis projekts man ļāva saprast 
to, ka iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām 
patiesībā nav ļoti liela problēma. Tikai jāmēģina 
vienam otru saprast. Un tas nav sarežģīti, ja saņem 
drosmi pajautāt un uzklausīt. Projektā bija arī tādi, 
kuriem ir ļoti sliktas angļu valodas zināšanas, bet 
mēs atradām veidus, kā komunicēt. Vislabāk man 
atmiņā ir palikušas tās dienas, kad mēs bijām uz 
skatuves un kopīgi veidojām savu priekšnesumu,” 
Jauniešu apmaiņas dalībniece Patrīcija (Jūrmala).

“Es iemācījos izteikt to, ko es patiesībā jūtu, 
nebaidoties, ka citi par mani smiesies vai 
padomās, ka esmu kaut kāds dīvainis. Pēc šīs 
jauniešu apmaiņas man ir vieglāk sarunāties ar 
svešiniekiem,” Patric (Jevle).

“Es sapratu, cik svarīgi ir sarunāties un klausīties. 
Reizēm cilvēki var saprast kaut ko citu, un tas 
rada daudz problēmu. Ir jābūt pacietīgiem, lai 
izskaidrotu, ko mēs gribam pateikt, it īpaši, ja 
otru cilvēku nepazīstam tik labi. Arī bez vārdiem 
var uzmundrināt un aicināt citus būt drošākiem, 
nebaidīties pateikt to, ko tajā brīdī patiesībā jūt,” 
Camilla (Teračina).

“Mūsu idejas var izteikt ar vārdiem, bet tos var 
izteikt arī ar mākslu. Un mūsu bailes arī var izteikt 
ne tikai ar vārdiem, bet lielākajai daļai no mums 
nav pārliecības un iniciatīvas, lai to izdarītu. Šajā 
apmaiņā mēs izaicinājām sevi atklāt vairāk, 
izmantojot mūziku, kustību un emocijas. Visspilgtāk 
prātā ir palicis tieši tas, ka mēs izzinājām savas 
emocijas, izmantojot klusumu, kas citiem par mums 
atklāja vairāk nekā vārdi,” Clara (Beja).

Jaunieši sagatavo teatrālu priekšnesumu, 
kurā uzsver dažādību

VIDEO ATSKATS UZ PROJEKTU: HTTPS://YOUTU.BE/YO4BCVQWVIW
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Starp galvenajiem mācību pārtraukšanas iemesliem* 
jaunieši min motivācijas trūkumu, vēlmi strādāt algotu 
darbu, nepatiku pret konkrētiem mācību priekšmetiem, 
pārāk lielu slodzi skolā, daudz mācību kavējumu, 
konfliktus ar skolotājiem vai klases/skolas biedriem, 
kā arī nepatiku pret mācībām. Statistika liecina, ka 
zēni pamet mācības divreiz biežāk nekā meitenes. 
Kā nozīmīgākos iemeslus viņi min darba uzsākšanu un 
nepatiku pret mācībām, bet meitenes – grūtniecību un 
veselības problēmas. 

Viens no veidiem, kā mazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, ir mērķtiecīgs darbs ar jaunatni, 
tostarp iespēja jauniešus iesaistīt dažādās jauniešiem 
paredzētās aktivitātēs – gan nacionālās, gan 
starptautiskās. Jaunatnes jomā strādājošie atzīst, 
ka programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti ir noderīgs 
instruments darba ar jaunatni dažādošanai. 
Jauniešiem patīk pašiem gan piedalīties starptautisku 
projektu plānošanā un īstenošanā, gan arī pašiem 
aizbraukt uz citu valsti iegūt jaunas zināšanas un 
pieredzi (vai uzņemt ārvalstu viesus Latvijā). RAY tīkla 
2014. gadā veiktā pētījuma dati, kuros apkopota 20 
dažādu valstu jauniešu pieredze, arī apstiprina, ka 
dalība starptautiskos projektos atstāj pozitīvu ietekmi 
uz projekta dalībnieku kompetencēm, izturēšanos 
un dzīves vērtībām. Vēl vairāk – starptautiskie 
projekti vislielāko pagrieziena punktu dzīvē sniedz 
tieši tiem jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, 
piemēram, trūcīgi dzīves apstākļi, invaliditāte, sociālā 
atstumtība u.tml. Tāpat RAY tīkla pētījuma dati atklāj, 
ka pēc dalības starptautiskajos projektos jaunieši 
ar ierobežotām iespējām biežāk projekta laikā 
apzinājušies, ko vēlas savā dzīvē darīt, nekā pārējie. 
Tas pierāda, cik nozīmīga ir jauniešu ar ierobežotām 
iespējām dalība projektā, jo tas ļauj aizmirst ikdienas 
problēmas. Starptautiska vide jauniešiem paplašina 
redzesloku, kas bieži vien ir noteicošais faktors 
sapņiem par nākotnes profesionālo ceļu. Apgūstot 
dzīvei vajadzīgās prasmes, izmantojot “mācīšanās 
mācīties” metodi, jaunieši ar ierobežotām iespējām 

kļūst daudz patstāvīgāki un pašpārliecinātāki. Turklāt 
redzot, ka mācīties var arī citādi, šie jaunieši ir 
motivētāki mērķtiecīgāk mācīties arī savā skolā. Tas 
pierāda neformālās izglītības nozīmīgumu. 

Latvijā vadošais darbā ar jauniešiem, kuri ir 
nokļuvuši tā dēvētajā drop out riskā, ir Izglītības 
kvalitātes dienesta (IKVD) īstenotais Eiropas Sociālā 
fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Projekta 
mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas 
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts 
veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu 
starp pašvaldībām un skolām, pedagogiem un 
vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus 
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem 
personalizētu atbalstu.

Arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) iesaistās darba ar jaunatni kvalitātes 
uzlabošanā, informējot jaunatnes jomā strādājošos 
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Kintija Bulava ,  JSPA
Sanda Roze ,  JSPA

Kā mazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku?

par starptautisku un nacionālu projektu īstenošanas 
iespējām, kā arī nodrošinot starptautiskas mācības 
un pieredzes apmaiņas pasākumus. Aptuveni reizi 
gadā JSPA, sadarbojoties ar citām ES nacionālajām 
aģentūrām, kuras savās valstīs administrē “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
programmas, īsteno starptautiskas mācības par to, kā 
strādāt ar jauniešiem, kuri ierindojušies drop out riska 
grupā.  2018.  gadā šādas starptautiskās mācības 

Mācības visā Eiropas Savienībā ik gadu pārtrauc 10,7 % skolēnu. Latvijā šie rādītāji diemžēl 
daudz neatpaliek no ES datiem. Katrs desmitais jeb 10 % skolēnu pamet mācības, izglītību tā 
arī neiegūstot, liecina Izglītības un apmācību 2017. gada pārskata dati.

notika Latvijā. Plānots, ka 2019.  gadā tādas notiks 
Bulgārijā, bet 2020. gadā – Itālijā. 

Lai kopīgi meklētu risinājumus, kā strādāt ar jauniešiem, 
kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības vai arī kuriem ir risks 
nepabeigt mācības, ir svarīgi, lai jaunatnes jomā 
strādājošie – gan skolotāji skolās, gan konkrētās 
pilsētas vai pašvaldības jaunatnes darbinieki – savā 
starpā sadarbotos un kopīgi meklētu risinājumus.

*Mācību pārtraukšanas cēloņi ident i f icēt i  šajos divos pētī jumos: Latvi jas Universi tātes Pedagoģijas un 
mākslas fakul tātes Pedagoģijas zinātniskā inst i tūta pētī jums “Jaunu izaicinājumu un to r is ināšanas iespēju 
ident i f icēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18–24) iesaist īšanos (atgriešanos) mācīšanās mūža 
garumā” (2014. gads) un SIA “Aptauju Centrs” un SIA “Excolo Latvia ” pētī jums “Par poli t ikas al ternatīvu 
veidošanu priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmas r is ināšanai” (2015. gads).

LATVIJĀ IDENTIFICĒTAS DIVAS 
AR PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 
PĀRTRAUKŠANAS RISKU 
SAISTĪTAS MĒRĶA GRUPAS:
• Obligātā izglītības vecumā esoši 

bērni, kuri nav reģistrēti nevienā 
izglītības iestādē. Starp viņiem 
arī bērni un jaunieši, kuri ieguvuši 
sākumskolas izglītību, taču neturpina 
pamatizglītību; arī jaunieši, 
kuri ieguvuši pamatizglītību, 
bet neturpina vidējās izglītības 
ieguvi (IKVD ziņojums 2015.)

• Izglītojamie, kuri ir reģistrēti 
izglītības iestādēs, taču neattaisnotu 
iemeslu dēļ kavē mācības.

IEDVESMO ĪRIJAS 
PIEREDZE
Judīte Emsiņa,  
Rīgas 14. vakarskolas koordinatore: 

“Savā darba pieredzē redzu, ka ir divu 
grupu jaunieši, kuri priekšlaicīgi pamet 
skolu. Vieni pamet skolu, jo sāk strādāt 
algotu darbu vai nodarbojas ar savu 
uzņēmējdarbību. Viņiem neder esošā skolu 
sistēma, bet viņi sevi ir atraduši un darbojas 
jomā, kuru izvēlējušies. Šādus cilvēkus 
nevajag ar varu vilkt atpakaļ skolā. Otra 
jauniešu grupa – kuri pamet skolu, jo skolā 
jūtas kā svešinieki, bet citas alternatīvas 
neredz. Viņi nemācās, bet arī citu neko 
nedara. Iespējams, sāk spēlēt azartspēles 
vai datorspēles. Viņiem sākas atkarības, 
jo nav ko darīt savā dzīvē. Šādiem 
jauniešiem jāsniedz atbalsts, strādājot 
kompleksi. Ja jaunietim ir sliktas attiecības 
ar ģimeni un draugiem, ja viņam nav citas 
atbalsta personas, tad skolā skolotājs var 
viņam palīdzēt, iesakot aiziet pie skolas 
psihologa vai sociālā darbinieka. Jāpalīdz 
jaunietim atrast atbalsta personu. Mani 
ļoti uzrunā Īrijas valsts piemērs. Viņiem 
ir ļoti sakārtota sistēma. Tiklīdz bērns 
neierodas skolā, tā uzreiz pie ģimenes 
dodas sociālais dienests un policija, lai 
noskaidrotu reālo situāciju un saprastu, 
vai bērnam nav jāsniedz palīdzība. 
Latvijā starpinstitucionālā sadarbība ir 
vāja. Diezgan bieži diemžēl ir situācijas, 
kad bērns neapmeklē skolu un mums 
trūkst informācijas, kur šādu jaunieti vispār 
meklēt.”

SVARĪGI SADARBOTIES UN  
STRĀDĀT KOMPLEKSI
Ivita Mauriņa, Izglītības Valsts Kvalitātes 
dienesta vecākā eksperte

“Eiropas Savienības vidējais rādītājs, cik daudz jauniešu 
priekšlaikus pamet skolu, ir 10,7 %. Latvijā rādītāji ir līdzīgi, 
ar tendenci, ka pēdējo gadu laikā Latvijā samazinās 
skolu nepabeigušo jauniešu skaits. Rādītājs, kuram aicinu 
pievērst uzmanību un kas ir arī viens no iemesliem, kādēļ 
jaunieši nepabeidz skolu, ir neattaisnoti kavēto stundu 
skaits. Saskaņā ar starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas OECD PISA datiem Latvija ar 60 % ir 
pirmajā vietā skolēnu neattaisnoti kavēto stundu skaita 
ziņā.  Tāpat liek aizdomāties Latvijas bērnu labklājības 
tīkla pētījums, kurā atklājās, ka 50 % bērnu nepatīk iet 
skolā. Esam definējuši četrus galvenos iemeslus, kādēļ 
jaunieši pamet mācības – nav motivācijas mācīties, ir 
vēlme strādāt algotu darbu, grūtniecība un nepatika pret 
mācībām. 

Lai situāciju Latvijā uzlabotu, jāstrādā kompleksi. 
Jāstrādā ne tikai ar jauniešiem, kuri ir priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska grupā, bet arī ar viņu 
ģimenēm un klasesbiedriem. Mācībās skolās varētu 
nākt talkā neformālās izglītības mācību vadītāji un 
neformālās izglītības metodes. Vajadzētu veidot arī 
ciešāku sadarbību starp dažādu institūciju speciālistiem, 
lai situāciju varētu risināt kompleksi. Uzskatu, ka jaunā 
izglītības reforma ļoti palīdzēs ar to, lai bērniem būtu 
motivācija iet uz skolu. Nozīmīgu lomu tajā, vai jaunietim 
patiks skolā, spēlē skolotāji, viņu zināšanas un personība. 

Starptautiskajās mācībās, kurās piedalos ar JSPA 
atbalstu, mani ļoti uzrunāja ideja par atbalsta centriem 
sadarbībā ar skolām. Tā ir lieliska ideja – sadarbojoties 
ar skolām, veidot atbalsta centrus, kuri uzreiz sniedz 
atbalstu konkrētajam jaunietim konkrētajā situācijā, kas 
var ietekmēt jaunieša mācību procesu.”
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Brigita Medne,  projekta vadītāja
Foto: Ārons Tolands  (Aaron Toland)

“Viss sākās ar aizrautīgiem 
smiekliem un manu interesi par 
somu valodu,” smejas projekta 
vadītāja Brigita Medne. “Bet, 
ja nopietni, tad jau kādu laiku 
bija doma, ka vietējām rīcības 
grupām vajadzētu mācīties, 
kā efektīvāk un interesantāk 
iesaistīt jauniešus attīstības 
plānošanā. Idejai izdevās 
satikt un piesaistīt domubiedrus, 
tā attīstījās un turpināja augt 
arī īstenošanās laikā. Sniega 
bumbas efektā esam nonākuši 
līdz šai brīnišķīgajai grāmatai, 
kas, cerams, noderēs arī citiem.”

Sadarbība = izaicinājums 
un iespēja
Projekta ideju uzbūra vietējo 
rīcības grupu – biedrības 
“Pierīgas partnerība” un 
“Ravakka” (Somija) – vēlme 
izkrāsot un uzlabot savu 
darbu ar jaunatni. Savukārt 
Olaines novada pašvaldības 
jaunatnes darbinieki nāca 
pulkā ar pieredzi, neizsīkstošu 
vēlmi pilnveidoties šajā jomā, 
kā arī interesi uzzināt vairāk 
par jauniešu uzņēmējdarbības 
atbalstu. 

Apzinoties, ka sadarbībā ir 
spēks, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrā tiešsaistē 
tika iesniegts un radīts projekts 
“Local Action Youth” (nosaukums 

radās, spēlējoties ar vietējās 
rīcības grupas apzīmējumu angļu 
valodā – local action group). 

Tas ir Stratēģiskās partnerības 
projekts labās prakses apmaiņai 
ar mērķi:
• pilnveidot jaunatnes darbi-

nieku kompetences tēmās: 
jauniešu iesaiste lēmumpie-
ņemšanā, uzņēmējdarbības 
veicināšana un komunikācija;

• veicināt jaunatnes darbinieku 
un vietējo rīcības grupu sa-
darbību.

Ko tad īsti nozīmē  
“Vietējā rīcības grupa”?
Izprast vietējo rīcības grupu 
darbību un izrunāt ar to saistītos 
jēdzienus bija pārbaudījums 

projektā iesaistītajiem. Izprast, 
kā to vienkārši un interesanti 
izskaidrot, bija viens no šo 
organizāciju mācīšanās 
galvenajiem mērķiem projektā.
 
Vietējās rīcības grupas ir 
nevalstiskas organizācijas, 
kas īsteno vietējās teritorijas 
attīstību, apvienojot uzņēmējus, 
NVO, pašvaldības un jebkuru 
interesentu. Bottom-up pieeja, 
kuru izmanto reģiona attīstības 
veidošanā, iesaistot vietējo 
sabiedrību, ir vietējās rīcības 
grupas vadmotīvs ikdienas 
darbā. Tās darbojas noteiktā 
lauku teritorijā (visā Latvijā un 
Eiropā) un atbilstoši stratēģijai 
izsludina un administrē projektu 
konkursus.

Šī pieeja ir vairāk nekā tikai 
projekti, kas plašāk pazīstami 
ar nosaukumu LEADER. Tai 
ir potenciāls mainīt dažkārt 
iesūnojušu, centralizētu un 
papīros balstītu veidu, kā mēs 
mēdzam skatīties uz stratēģiju 
radīšanu un vietējo attīstību 
kopumā. Tai ir potenciāls veidot 
iedzīvotāju, tai skaitā jauniešu, 
reālajās vajadzībās un darbā 
balstītu attīstību. Lai pilnvērtīgi un 

radoši nodrošinātu sabiedrības 
piesaisti, nepieciešams apdomāt, 
kā to vislabāk darīt. Šajā procesā 
talkā var nākt neformālā izglītība 
un darbs ar jaunatni. 

Projekta tapšanas process
Projektu veido vairākas 
nozīmīgas sastāvdaļas: 
• partneru tikšanās – tās no-

drošināja pieredzes apmaiņu, 
kopīgu plānošanu, dažādu 

cilvēku iesaisti. Pēdējā tikšanās 
tika veltīta ne tikai projekta iz-
vērtēšanai, bet arī interesantai 
aktivitātei tīklošanās pasāku-
mā LINC 2018. Projekta ko-
manda dalījās ar metodēm 
un interaktīvā veidā runāja par 
jauniešu iesaistes nepiecieša-
mību ar vairāk nekā 300 pa-
sākuma apmeklētājiem – vie-
tējo rīcības grupu pārstāvjiem;

• mācības – jaunatnes jomā 
strādājošie no Latvijas un So-
mijas tikās astoņu dienu garā, 
intensīvā mācīšanās piedzī-
vojumā, kurā iepazina viens 
otru, izmēģināja dažādas 
metodes un izbaudīja nefor-
mālās izglītības garu; 

• vietējās aktivitātes – da-
lībnieki īstenoja tādas aktivitā-
tes kā argumentācijas darbnī-
ca jauniešiem veiksmīgākai 
iesaistei lēmumu pieņemša-
nā, Jauniešu Forums, “Uz-
ņēmīgo Cafe” (pasākums,  
kurā uzņēmēji kopā ar jau-
niešiem strādāja pie reāliem 
uzņēmējdarbības izaicināju-
miem), “Sadarbības kosmoss”  

Izmēģināt, mācīties un iesaistīt  
#LocalActionYouth

Pilnveidoties pašiem, lai atbalstītu un iesaistītu jauniešus. Iedrošināt jauniešus līdzdarboties 
un iesaistīties, at tīstīt teritoriju kopā. Šo un citu mērķu dēļ “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” 
Stratēģiskās partnerības projektā “Local Action Youth ” tikās vietējās rīcības grupas un 
jaunatnes darbinieki. Projekta rezultātā tapusi rokasgrāmata, kurā iekļautas aktivitātes un 
metodes, kā arī vairāki jaunatnes darbam un kopumā sabiedrības iesaistei svarīgi principi. 
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(pasākums, kas palīdzēja 
jaunatnes darbiniekiem un 
vietējo rīcības grupu pārstāv-
jiem atrast vienam otru “da-
žādās galaktikās” un iepa-
zīties), “PP + jaunieši = …?”, 
kas izvērtēja organizācijas 
darbu un īstenotos projektus, 
Youth LEADER (jauniešu ideju 
atbalsta iespēju popularizē-
šana) u.c. Pēc pasākumiem 
dalībnieki savā starpā dalījās 
ar saviem iespaidiem un gal-
venajiem secinājumiem. Liela 
daļa no tiem tika apkopota 
un iekļauta projekta laikā ta-
pušajā rokasgrāmatā. 

Rakstīšanas un 
rediģēšanas prieki, 
šokolāde un limonādes
Projektā sākotnēji bija ieplānots 
apkopot paveikto un uzrakstīt 
“vadlīnijas”. Tam bija ieplānots 
aptuveni mēnesis laika. Skan 
pietiekami skaidri un izdarāmi. 
Taču projekta laikā, augot 
zināšanām un aizrautībai, radās 
ideja, ka vērtīgāk būtu radīt 
reālu, praktiski izmantojamu 
rokasgrāmatu. Tā spēcīgāk un 
interesantāk atspoguļotu projektā 
atrastās un izmēģinātās metodes, 
kā arī runātu par jaunatnes jomai 
un sabiedrības iesaistei kopumā 
svarīgiem jautājumiem, ne tikai 
sarindotu īstenotās aktivitātes. Šī 
dziņa pēc vērtīga un pārdomāta 
satura un noformējuma 
pārvērtās aizraujošā negulētu 
nakšu, daudz dažādu cilvēku 
iesaistes, pārmērīga šokolādes 
un limonāžu patēriņa pilnā 
piedzīvojumā. Tas viss 
vainagojās ar lielisku rezultātu!

Uzrunāts ar kādu no trijiem 
projektā radītiem saukļiem uz 
vāka, lasītājs var iegrimt grāmatā 
pie tējas tases, ieskatīties, 

lai izmantotu kādu konkrētu 
aktivitāti, vai uzzināt vairāk par 
kādu no pamatidejām. Grāmatā 
ir četras nodaļas:

• Ievads (Introduction), kas 
atspoguļo projekta ideju, tajā 
iesaistītās organizācijas un 
projekta ceļu;

• Pamatprincipi (Key con-
cepts), kas piedāvā ska-
tījumu uz tādiem projektā 
svarīgiem tematiem kā dizai-
na domāšana, neformālā 
izglītība, līdzdalības kāpnes, 
sabiedrības virzīta vietējā at-
tīstība

• Metodes un aktivitātes 
(Methods and activities), 
kur lasītājs var iepazīties un 
izmēģināt kādu no mūsu 

piedāvātajām metodēm un 
aktivitātēm, piemēram, uz-
ņēmējdarbības izaicinājums, 
debates, aptaujas veido-
šana, simulācijas spēle “Kā 
attīstīt pilsētu?”, video veido-
šana u.c. 

• Uzzini vairāk (Check out 
more), kurā iekļauta nozīmī-
ga informācija par projekta 
partneriem, dažādām mājas-
lapām, “Erasmus+” program-
mu. 

Autoru mērķis bija veidot reāli 
izmantojamu rokasgrāmatu – tā, 
lai tā iegūtu nevis putekļu kārtu, 
bet drīzāk apbružātus stūrīšus. 
Vairākas no lapām ir izplēšamas 
un izmantojamas aktivitātēm, 
aizmugurē izveidotas aploksnes 

materiālu glabāšanai. Lasītājs 
tiek aicināts rakstīt grāmatā savas 
domas un piemērus. Ir piedomāts, 
lai arī teksts būtu pietiekami 
vienkāršs un saistošs, bet netiktu 
pazaudētas svarīgās idejas. Tajā 
pašā laikā grāmata pievēršas arī 
“lielajai bildei” un rosina lasītāju 
pievērst uzmanību līdzdalībai kā 
pašam pamatam ne tikai darbā 
ar jaunatni, bet jebkurā aktivitātē. 

Jūtot vēlmi nosvinēt un popularizēt 
grāmatu, tika organizēti 
grāmatas atklāšanas pasākumi 
gan Latvijā, gan Somijā.
“Projektā runājam par to, ka 
jaunieši bieži tiek uztverti kā viena 
grupa un ietīti stereotipos, bet šis 
projekts un grāmata – jauniešu 
ierosināti un īstenoti – rāda, ka 
jaunieši var daudz. Simboliski, 
ka grāmatas tapšanas process 
sakrita ar pašu projekta ideju –  
mācīties, pilnveidot sevi, lai 
atbalstītu citus. Radot materiālu 
un aktivitātes citiem, arī mēs kā 
grāmatas autori un citi projektā 
iesaistītie ļoti daudz procesā 
mācījāmies,” tā grāmatas autors 
Ārons Tolands (Aaron Toland).

Projektu “Local Act ion Youth” īs tenoja biedrība “Pierīgas 
partnerība”, “Ravakka” un Olaines novada pašvaldība. Tas t ika 
īs tenots no 2017. gada 29. septembra l īdz 2018. gada 28. jūl i jam.

IZMĒĢINI, IEDVESMOJIES, PIELĀGO UN DALIES! 
PROJEKTA LAIKĀ TAPUSĪ ROKASGRĀMATA PIEEJAMA:  

EJ.UZ/LOCALACTIONYOUTH_HANDBOOK!

JAUTĀ UN DALIES IDEJĀS: LOCALACTIONYOUTH@GMAIL.COM.  

METODES UN IDEJAS ATSPOGUĻOJAM ARĪ ŠEIT:  

FACEBOOK.COM/LOCALACTIONYOUTH!
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Kalnciema vidusskolas skolēni 
projektā “Math code” skolas 
direktores un matemātikas 
skolotājas Ivitas Saldavas 
vadībā kopā ar čehu skolēniem 
izveidoja tiešsaistes matemātikas 
uzdevumu krājumu, kurā apkopoti 
matemātiski uzdevumi par 
dažādām vietām Latvijā un Čehijā. 
Kalnciema vidusskolas skolēni 
atzīst, ka viens no lielākajiem 
ieguvumiem ir uzlabotas 
svešvalodu prasmes, jo projekts 
notika angļu valodā. Tāpat skolēni 
padziļināja savas zināšanas 
par dažādām matemātikas 
tēmām, kā arī iemācījās veidot 
videokonferences, kas noderēs 
arī turpmāk.

Kr.Valdemāra Ainažu 
pamatskolas projekts “Kustība 
PA” (projekta iesniedzēja Ineta 
Lielkalne) ir nacionāla līmeņa 
projekts, kas īstenots sadarbībā 
ar Preiļu 1. pamatskolu (projekta 
vadītāja Laila Vibornā). Tā mērķis 
ir veicināt skolēnu motivāciju 
mācīties fiziku. Lai to panāktu, 
skolu komandas pētīja un risināja 
dažādus ar kustību saistītus 

tos izaudzēt Latvijas dabas 
apstākļos. Projekta laikā skolas 
apmainījās ar valstu raksturīgajām 
augu sēklām, iesēja, audzēja 
un pētīja augšanas procesus. 
Padziļināti skolēni iepazina 
projekta dalībvalstu klimatiskos 
apstākļus, kultūru un valodu.

Šogad konkursa “Nacionālā 
eTwinning balva 2018” finālā 
iekļuva 1 nacionāla mēroga un 
5 starptautiskie skolu sadarbības 
projekti, kas pārstāv dažādus 
mācību priekšmetus un skolēnu 

vecuma grupas. Finālistu 
saraksts pieejams: http://bit.ly/
balva2018. 

Konkursā vērtē ne tikai to, kā 
projekts integrēts mācību saturā, 
bet arī, cik daudz skolēnu iesaistīti 
projekta plānošanā, kā notikusi 
komunikācija un sadarbība ar 
citiem projekta partneriem, kā 
projektā jēgpilni izmantotas 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, cik veiksmīgi 
sasniegts plānotais rezultāts. 

No katra finālā pieteiktā projekta 
vienam projektā iesaistītajam 
skolotājam (starptautisko 
projektu kategorija) un 2 
projekta partneriem (nacionālo 
projektu kategorija) tiek piešķirts 
eTwinning apbalvojums – 
apmaksāta dalība eTwinning 

ikgadējā Eiropas konferencē no 
24. līdz 27. oktobrim Varšavā, 
Polijā, kur piedalīsies vairāk 
nekā 500 eTwinning skolotāju 
no visas Eiropas. Tāpat oktobrī 
un novembrī katru fināla projekta 
skolu apciemos “Laboratorium”, 
lai skolēniem novadītu 
aizraujošas dabaszinību 
nodarbības un eksperimentus.
 
“Nacionālā eTwinning balva” ir 
Latvijas skolu sadarbības projektu 
konkurss, kurā katru gadu 
aicinām piedalīties eTwinning 
projektu īstenotājus. Konkursa 
mērķis ir identificēt labās prakses 
piemērus eTwinning projektu 
īstenošanā Latvijā un apbalvot 
veiksmīgākos projektu veicējus.

eTwinning ir Eiropas Savienības 
programmas izglītības, 

Baiba Suseja,  JSPA
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Labākie eTwinning skolu sadarbības 
projekti – Kalnciemā, Ainažos un Preiļos

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas 
skolu sadarbības tīkla eTwinning  ietvaros šā gada 13. oktobrī 
Rīgā rīkoja Nacionālo eTwinning  konferenci, kurā apbalvoja 
konkursa “Nacionālā eTwinning  balva 2018” uzvarētājus. 
Nacionālo eTwinning  balvu 2018 nacionālo projektu 
kategorijā ieguva Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts 
“Kustība PA”, kas īstenots kopā ar Preiļu 1. pamatskolu. 
Nacionālo eTwinning  balvu 2018 starptautisko projektu 
kategorijā ieguva Kalnciema vidusskolas projekts “Math 
code”. Skatītāju balvu ieguva Siguldas pilsētas vidusskolas 
projekts “My international garden – the travelling seed”.

uzdevumus, veicot aprēķinus par 
ātrumu. Uzdevumus apkopoja 
elektroniskā krājumā. Projektā 
skolēni attīstīja pētnieciskās 
prasmes, kritisko domāšanu, kā 
arī mācījās sadarboties.

Siguldas pilsētas vidusskolas 
mazākie skolēni projektā “My 
international garden – the 
travelling seed” (projekta 
iesniedzēja Ieva Gaile) kopā 
ar skolēniem no 12 dažādām 
Eiropas valstīm pētīja dalībvalstu 
raksturīgākos augus un mēģināja 

apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā “Erasmus+” aktivitāte, kura 
tiek īstenota, izmantojot projektu 
kā mācību metodi un nodrošinot 
kompetenču pieeju izglītībā, 
veicina pedagogu profesionālo 
pilnveidi IKT, metodikas un valodu 
jomā. Reģistrējoties eTwinning, 
skolotāji var īstenot projektus 
vietējā un Eiropas mērogā, 
izmantot bezmaksas tiešsaistes 
partneru atrašanas, sadarbības 
un projekta gaitas atainošanas 
rīkus, kā arī piedalīties vietējā un 
starptautiskā mēroga pedagogu 
profesionālās pilnveides 
pasākumos gan tiešsaistē, gan 
klātienē. Pašlaik eTwinning.
net platformā reģistrējušies 
aptuveni 600 000 skolotāju, no 
kuriem 6000 ir Latvijas skolotāji. 
Informācija par citiem eTwinning 
pasākumiem – www.etwinning.lv.
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Projektā ar neformālās izglītības 
metodēm, kas ir ļoti svarīgas un 
nepieciešamas saskarsmē ar 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
jaunieši pilnveidoja brīvprātīgā 
darba līdzdalības sistēmu cilvēku 
ar invaliditāti integrācijai mūsdienu 
sabiedrībā.  

Lai uzlabotu cilvēku ar īpašām 
vajadzībām iespēju pilntiesīgi 
iekļauties mūsdienu dzīves 
procesos, ir ļoti svarīgi attīstīt 
ilgtermiņa darbu ar jaunatni. 
Projekta ietvaros tika pozitīvi 
popularizēts darbs ar jaunatni, 
kas bija vērsts uz labās prakses 
pārņemšanu un pieredzes 
apmaiņu, jo, strādājot ar jaunatni 
šodien, mēs varam cerēt, ka 
rītdiena būs labāka.

Dalās pieredzē un apgūst 
jaunas zināšanas
Projekta iniciatori ir vairāki jaunieši, 
kuri jau vairākus gadus aktīvi 
sadarbojas ar biedrību “Lux 
Viridia” un jau šobrīd iesaistās 
dažādu sociālās integrācijas 
pasākumu organizēšanā un 
realizēšanā. 
Projekta nepieciešamību noteica 
brīvprātīgo jauniešu pozitīvais 
skatījums uz cilvēkiem ar 
invaliditāti un viņu vēlme iegūt 
jaunas zināšanas un prasmes šajā 
jomā.

darba līdzdalības sistēmas 
pilnveidi darbā ar cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un mūsdienu 
sabiedrības informēšanu par 
šādu cilvēku esamību, izmantojot 
dažādas interaktīvas formas.

Teātris un mūzika – lielisks 
veids, kā stāstīt sabiedrībai 
par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām
Apmaiņas laikā jauniešiem bija 
iespēja darboties teātra un 
mūzikas meistarklasēs. Jaunieši 
daudz darbojās komandās – 
aktivitātēs, kuras bija vērstas uz 
izpratnes veidošanu par cilvēku ar 
īpašām vajadzībām fiziskām un 
emocionālām atšķirībām ikdienas 
dzīvē. 
Kā projekta noslēguma 
izvērtēšanā atzina paši jaunieši, 
viens no saviļņojošākiem 
momentiem bija nodarbība, kuras 

laikā dalībniekiem, savstarpēji 
sadarbojoties, caur savām 
personiskajām sajūtām tika 
dota iespēja izjust, kā tas ir būt   
neredzīgam, nedzirdīgam vai 
personai ar kustību traucējumiem. 
Jaunieši apgalvoja, ka caur šīm 
sajūtām viņi aizdomājās par 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
no pavisam cita skatu punkta.

Cilvēki ar invaliditāti – 
sabiedrības daļa
Cilvēki ar invaliditāti jebkurā 
sabiedrībā pieder pie riska 
grupas, kas ir pakļauta sociālai 
izstumtībai un pat diskriminācijai. 
Par cēloņiem šādai situācijai 
joprojām kalpo aizspriedumi, 
taču daudz biežāk to izraisa 
sabiedrības neinformētība un 
vienaldzība. Sabiedrībai vispirms 
ir jāiemācās ieraudzīt cilvēka 
personība un tikai tad tā īpašās 
vajadzības vai kādas citas 
atšķirības. 
Lai notiktu pārmaiņas, sabiedrība 
ir jāizglīto, ar sabiedrību ir jārunā, 
un tas jāsāk darīt jau no pašiem 
pamatiem – no bērnības. Lai 
uzlabotu cilvēku ar īpašām 
vajadzībām iespēju pilntiesīgi 
iekļauties mūsdienu dzīves 
procesos, ir ļoti svarīgi attīstīt 
ilgtermiņa darbu ar jaunatni. 

Piekritu palīdzēt –  
un man ļoti iepatikās
Projekta “Brīvprātīgais darbs – 
kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām 

Apmaiņā kopskaitā piedalījās 
33 dalībnieki no Latvijas, 
Azerbaidžānas un Ukrainas 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
kuriem ir vēlme pašrealizēties, 
darboties, mācīties un iesaistīties 
dažādu sociālās integrācijas 
pasākumu organizēšanā un 
koordinēšanā. Projekta laikā, 
tiekoties ar vairāku biedrību, fondu 
un iestāžu pārstāvjiem: Sarmu 
Freibergu – fonda “Nāc Līdzās” 
vadītāju, Juriju Lanavoju – Ogres 
dienas centra “Saime” vadītāju un 
Evu Viļķenu – biedrības “Cerību 
spārni” vadītāju, kā arī strādājot 
ar pieredzējušiem pasniedzējiem 
no Ukrainas – Vitāliju Liubotu un 
Anastasiju Voitjuku, un daudz 
darbojoties praktiski, jauniešiem 
bija iespēja papildināt esošās 
un iegūt jaunas zināšanas un 
prasmes saskarsmē ar cilvēkiem ar 
invaliditāti, uzzināt par brīvprātīgā 

vajadzībām un mūsdienu 
sabiedrību” Latvijas dalībnieces 
Anitas Rudzītes pieredze 
brīvprātīgajā darbā aizsākās pirms 
vairāk nekā pieciem gadiem. Anita 
bija dzirdējusi, ka tiek meklēti 
brīvprātīgie palīgi sportisko un 
radošo aktivitāšu dienu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām “IE[SPĒJA]” 
organizēšanā. Jauniete piekrita 
toreiz palīdzēt, un viņai tas ļoti 
iepatikās! 
Kā stāsta pati jauniete: “Ļoti 
piesaistīja pozitīvā atmosfēra un 
cilvēku attieksme vienam pret otru, 
vienkāršība un tāda īsta un patiesa 
mīlestība.” 

Katru gadu kā brīvprātīgā Anita 
nometnē “IE[SPĒJA]” iesaistās 
dažādu pasākumu organizēšanā, 
šobrīd piepalīdz ar dekorācijām 
un kostīmiem integratīvajā teātrī 
cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās 
attīstības traucējumiem “Ārpus 
robežām”. Anita secina: 
“Iesaistoties brīvprātīgā darbā, 
esmu kļuvusi daudz drošāka, 
atvērtāka un vairāk pieņemu visus 
cilvēkus sev apkārt.” 

Azerbaidžānā – palīdzēt 
sievietēm ar invaliditāti  
ir apkaunojums
Viena no projekta Azerbaidžānas 
dalībniecēm bija klusā un ļoti 
trauslā Sara Rajabli. Jaunietei ir 
tikai 21 gads, bet viņas apņēmība 
un degsme ir apbrīnojama! 
Apmaiņas laikā Sara atklāja, 
ka Azerbaidžānā sabiedrība 
ļoti nicinoši izturas pret cilvēkiem 
ar invaliditāti. Cilvēki ar īpašām 
vajadzībām praktiski vienmēr 
ir bezdarbnieki, īpaši sievietes. 
Azerbaidžānā ir vairāk nekā 
210  000 sieviešu ar īpašām 
vajadzībām, 95% no viņām ir 
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Zanda Vītola, “Lux Vir idia ”

Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 

mūsdienu sabiedrību
Pateicoties Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) no 30. jūlija līdz 5. augustam 
viesu namā “Aļņi”, T īnūžu pagastā, tika realizēts starptautisks projekts “Brīvprātīgais darbs 
– kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību”. Projekta laikā 
tika izveidota brīvprātīgā darba sistēma – radošā un jauniešiem saistošā veidā, veicinot 
pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
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bez darba. Saras vecāki un 
ģimene bija ļoti neapmierināti 
par jaunietes ideju palīdzēt 
sievietēm ar invaliditāti, jo viņu 
valstī tas skaitās apkaunojums. 
Savukārt, Sarai ir vēlme mainīt ne 
tikai Azerbaidžānas, bet arī visas 
pasaules skatījumu un attieksmi pret 
šīm sievietēm.

Sievietēm ar invaliditāti tā ir 
vienīgā iespēja nopelnīt
Saras projekts palīdz sievietēm ar 
īpašām vajadzībām, kuras atrodas 
bezdarbnieka statusā. Šīs sievietes 
mājās cep Azerbaidžānas 
nacionālos gardumus, un tālāk 
cilvēku komanda pārdod 
preci dažādām kompānijām 
un privātpersonām. Kā stāsta 
pati jauniete: “Tas ir vienīgais 
veids, kā sievietes ar īpašām 
vajadzībām var nopelnīt naudu! 
Es organizēju šīm sievietēm 
arī dažādas meistarklases, lai 
viņas varētu papildināt savas 
prasmes gatavošanā, sekoju līdzi 
tendencēm. Lepojamies, ka esam 
savu sortimentu papildinājušas 
ar bezglutēna un bezcukura 
saldumiem.”
Kad tikāmies, Saras projekts 
darbojās tikai 10 mēnešus, 
un komandā tobrīd strādāja 
15 sievietes, kurām tika dota 
iespēja ne tikai nopelnīt, bet arī 

pilnveidoties, pierādīt sevi un 
saprast, ka invaliditāte nebūt 
nav dzīves beigas. Uzzinot, ka 
viņu gatavotos gardumus iepērk 
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet 
arī starptautiskas kompānijas un 
ārzemnieki, viņām rodas vēlme 
darīt vairāk, labāk un no sirds.

Brīvprātīgais darbs – 
vērtīgākais no hobijiem
Par emocijām un ieguvumiem 
jauniešu apmaiņā dalās vēl 
viens Latvijas dalībnieks – Artis 
Vasiļevskis. 
Arta brīvprātīgā darba pieredze 
aizsākās, kad viņš darbojās Ikšķiles 
jauniešu domē. Ikšķilē tobrīd 
darbojās ļoti aktīva jaunatnes 
lietu speciāliste Agnese Jankuna, 
kuras pamudināts, Artis ir vairāk 
ieinteresējies par brīvprātīgo 
darbu.
Artis jau piecus gadus kā 
brīvprātīgais ir piedalījies vairāku 
dienu pasākumā IE[SPĒJA], kas 
notiek cilvēkiem ar intelektuālās 
un fiziskās attīstības traucējumiem. 
Pasākuma laikā brīvprātīgo palīgu 
uzdevums ir iesaistīt šos cilvēkus 
aktivitātēs, veidot komandu un 
atbalstīt viņus. Līdz tam Artim nebija 
saskares ar šādiem cilvēkiem, 
tāpēc jo īpaši svarīgi šķita atrast 
pareizo pieeju. Kā atzīst jaunietis, 
pirmais gads bija grūts.
Nu šī brīvprātīgā darbošanās 
ir izveidojusies par Arta hobiju. 
Puisis ir sapratis, ka tā ir ļoti laba 
pieredze! “Esmu iepazinis pats 
sevi, kļuvis atvērtāks jaunām 

idejām, mana komforta zona 
kļuvusi daudz plašāka, kā arī esmu 
lauzis daudzus stereotipus sevī. 
Šobrīd ikdienā strādāju algotu 
darbu, bet vienmēr cenšos atrast 
laiku darbam ar sabiedrību,” tā 
apgalvo Artis.

Akcija pilsētvidē – 
sabiedrības informēšanai un 
izglītošanai
Projekta noslēgumā jaunieši devās 
uz Ogres pilsētas centru, Brīvības 
ielas un Bērzu alejas krustojumu, 
kur realizēja apmaiņas laikā 
izstrādāto un sagatavoto akciju 
pilsētvidē. 
Akcijas mērķis bija informēt 
sabiedrību par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, par viņu tiesībām, 
vēlmēm un iespējām. Mūsu 
mērķis bija pievērst sabiedrības 
uzmanību problēmām, ar kurām 
ikdienā saskaras cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, kā arī mēģināt 
lauzt sabiedrības aizspriedumus 
un stereotipus par cilvēkiem ar 
invaliditāti.
Akcija izdevās ļoti patiesa un 
emocionāla. Esam pārliecināti, 
ka cilvēkus, kuri šajā mirklī bija 
pilsētā un redzēja jauniešu 
veidoto performanci, tas neatstāja 
vienaldzīgus.
Ir pagājis laiks, taču jaunieši 
joprojām sazinās, dalās ar 
savām idejām un kaļ plānus 
jauna projekta izstrādei! 
Patiesi priecē viņu ieinteresētība, 
neatlaidība un vēlme turpināt 
pilnveidoties.

Biedrība “LUX VIRIDIA” jau 
daudzus gadus darbojas sociālās 
integrācijas un iekļaujošas 
sabiedrības izveidošanas virzienā. 
Ir realizēta virkne pasākumu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Mēs esam daudz runājuši par 
cilvēkiem ar invaliditāti, par viņu 
vajadzībām un tīri cilvēcīgām, 
vēlmēm, kā arī plānojam to darīt 
turpmāk!
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Lielākoties tādēļ, ka man ir 25 gadi. Nesen esmu beigusi 
augstskolu un, līdzīgi kā daudzi citi, kas tik tikko saņēmuši 
diplomu, nejūtos pietiekami pārliecināta par savām 
spējām un zināšanām, lai ar savu CV rokās klauvētu pie 
uzņēmumu durvīm. Nemaz nezinu, pie kurām durvīm 
klauvētu, pat ja gribētu. Tā nu apsvēru domu par praksi 
vai brīvprātīgo darbu ārzemēs. Kā tas dzīvē parasti 
gadās, kad kaut ko meklē, tas tevi atrod. Tā diezgan 
negaidīti Eiropas Solidaritātes korpuss atrada mani. 
Eiropas Solidaritātes korpuss 18 līdz 30 gadus veciem 
jauniešiem piedāvā darba, prakses un brīvprātīgā darba 
iespējas Eiropā, kā arī ļauj jauniešiem grupās veidot 
solidaritātes projektus un uzlabot vidi un sabiedrību sev 
apkārt. Tā kā biju izlēmusi, ka vēlos iegūt pieredzi citā 
Eiropas valstī, fokusējos tieši uz prakses un brīvprātīgā 
darba iespējām ārzemēs. Man ir svarīgi attīstīt valodas, 
saskarsmes un profesionālās prasmes, bet tāpat arī ir 
skaidrs, ka nevēlos pārdot pusi savas iedzīves, lai uz 
dažiem mēnešiem saviem spēkiem finansētu prakses vai 
brīvprātīgā darba iespēju citā valstī. Eiropas Solidaritātes 
korpuss šajā gadījumā atbilst abiem maniem kritērijiem –
programma dod iespēju attīstīt sevi ar Eiropas Savienības 
atbalstu, gan praktisku, gan morālu, gan materiālu. 
Runājot par pirmajiem soļiem ceļā uz Eiropas 
Solidaritātes korpusu, viss sākās ar reģistrēšanos, kas 
ir diezgan vienkārša un neaizņem pārāk daudz laika. 
Eiropas Solidaritātes korpusa datubāze europa.eu/
youth/solidarity jau pirmajā solī piedāvā pievienoties. 
Lai izveidotu savu kontu, jāievada savs e-pasts un 
vēlamā parole. Kad tas izdarīts, jau nākamajā lapā 
atveras saraksts ar šī brīža aktuālajiem projektiem un 
piedāvājumiem. Lai būtu vieglāk orientēties neskaitāmajās 
lapās, var izmantot dažādus atlases kritērijus – izvēlēties 
projekta veidu (praksi, darbu vai brīvprātīgo darbu), 
norādīt sfēru, kurā ir vēlme darboties (piemēram, kultūra, 
vide vai izglītība), kā arī atlasīt valstis, uz kurām ir vēlme 

doties valodas, kultūras, laikapstākļu vai kāda cita sev 
tuva iemesla dēļ. Uzklikšķinot uz piedāvājuma, parādās 
visa nepieciešamā informācija – organizācijas un 
projekta/darba apraksts, dažādas praktiskas detaļas 
(dzīvesvieta, kabatasnauda, transporta izdevumi utt.) un 
vēlamais interesenta profils (valodas zināšanas, intereses, 
rakstura iezīmes utt.), kā arī pieteikšanās termiņš. 
Kad ieraudzīju pirmo projektu, kam vēlos pieteikties, radās 
sajūta, ka pieteikšanās būs tikpat viegla kā reģistrācija. 
Pie vakances apraksta redzama liela APPLY poga, kura 
aicina nosūtīt savu pieteikumu. To nospiežot, uzreiz tiek 
piedāvāts informēt organizāciju, ka esmu ieinteresēta. 
Kad jau gandrīz biju piekritusi, sapratu, ka varētu 
pieteikties, bet problēma ir tā, ka man īsti nav, ko piedāvāt, 
jo neko vairāk par manu vārdu un uzvārdu organizācija 
nesaņems. Man bija aizdomas, ka ar to varētu nepietikt 
spēcīgam pieteikumam. Apskatot lapu tuvāk, labajā stūrī 
ieraudzīju My Profile pogu, kur arī atradu visu, ko meklēju –  
iespēju raksturot sevi, savas intereses un pieredzi, 
pievienot CV, norādīt valodas zināšanas, izklāstīt savu 
motivāciju utt. Pēc profila izveides viss ir vienkārši – ja patīk 
projekts, spied APPLY un gaidi, kas notiks tālāk. Vismaz es 
tā darīju, un pagaidām šķiet, ka tas strādā. Jāpiemin gan, 
ka dažas organizācijas vēlas, lai ar tām sazinās e-pastā, 
un to norāda vakances aprakstā.  
Kopš reģistrācijas esmu pieteikusies četriem brīvprātīgā 
darba projektiem un gaidu jaunos piedāvājumus. 
Pēc personīgās pieredzes varu teikt, ka atbilde no 
organizācijas visticamāk neatnāks nākamajā dienā 
pēc pieteikšanās. Vai nākamajā nedēļā. Vai divās. Tas 
varbūt palīdz, ja līdzīgi kā man rodas vēlme četras 
reizes dienā pārbaudīt e-pastu. Šobrīd gan par to 
pārāk nesatraucos un turpinu pieteikties, jo zinu – kā tas 
parasti dzīvē gadās, kad kaut ko meklē, tad to atrod. 
Tāpēc mans Eiropas Solidaritātes korpusa projekts drīz 
atradīs mani.

Lāsma Oficiere - Čakste

Jaunieša pieredze: ceļš uz  
Eiropas Solidaritātes korpusu

Programma “Eiropas Solidaritātes  
korpuss” jauniešiem piedāvā:

•Brīvprātīgo darbu
•Apmaksātu praksi vai darbu
•Solidaritātes projektus

Plašāka informācija www.jaunatne.gov. lv

Godīgi sakot, nemaz īsti neatceros pirmo reizi, kad man kāds sarunas laikā ieminējās par 
Eiropas Solidaritātes korpusu. Atceros vien to, ka jau toreiz pie sevis nodomāju– tas varētu 
būt kas tāds, kas man varētu interesēt. 
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Nozīmīgs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) darbības virziens ir 
starptautiskas stratēģiskās partnerības ar citām Eiropas Savienības nacionālajām aģentūrām, 
kuras savās valstīs administrē programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss ”, kā arī nozares par tneriem. Pašlaik JSPA īsteno piecus dažādus 
ilgtermiņa projektus.

Informāciju sagatavoja Aija Kasemira, Agnese Lorence,  
Dita Usāre, Edgars Knohenfelds,  JSPA

Attī
st

īb
ā

Galvenās aktivitātes
• Katra projektā iesaistītā pašvaldība, balstoties 

uz galvenajiem izaicinājumiem un nepiecieša-
mību darbā ar jaunatni vietējā līmenī, izvirza 
vienu prioritāro virzienu (piemēram, jauniešu 
brīvprātīgā darba attīstība, jauniešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanas procesā, starpinstitūciju 
sadarbība darba ar jaunatni īstenošanā u.c.), 
kuru projekta ietvaros uzlabos un attīstīs, lai tā-
dējādi stiprinātu darba ar jaunatni sistēmas sa-
kārtošanu un īstenošanu ilgtermiņā.

• Projekta laikā notiek klātienes mācības, kas 
veltītas dažādām tēmām, kā arī praktisks darbs 

ILGTERMIŅA STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS  
“STRATEGIC PARTNERSHIP ON INCLUSION”

Galvenās aktivitātes
• Studiju moduļu nodrošināšana Daugavpils Uni-

versitātes maģistra studiju programmas “Karjeras 
konsultants un jaunatnes lietu speciālists” studen-
tiem.

• Studiju moduļu nodrošināšana Liepājas Univer-
sitātes maģistra studiju programmas “Karjeras 
konsultants” studentiem.

• Dalība starptautiska līmeņa pasākumos un piere-
dzes apmaiņa starp projektā iesaistītajām valstīm.

Piecas starptautiskas stratēģiskās 
partnerības darba ar jaunatni 

stiprināšanai Latvijā

Stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas 
jautājumos “Būt kopā” (“Be together”)

Galvenās aktivitātes
• Nacionālas mācības par jauniešu ar invaliditāti 

iesaisti programmā “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” gan organizācijām ar, gan bez pieredzes 
programmas projektu īstenošanā.

• Izstrādātas vadlīnijas “Sociālā iekļaušana prog-
rammas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projek-
tos: praktiski ieteikumi” (www.jaunatne.gov.lv/
lv/brosuras). 

• Tiek organizētas informatīvas tikšanās ar organi-
zācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar veselības 
grūtībām un invaliditāti, veicinot savstarpēju pie-
redzes apmaiņu.

• Tiek sniegts individuāls atbalsts organizācijām, 
kuras strādā ar jauniešiem ar veselības grūtībām 
un invaliditāti, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektu pieteikumu izstrādei.

• Tiek nodrošināta organizāciju, kuru pārstāv-
ji strādā ar jauniešiem ar veselības grūtībām,  

invaliditāti, dalība starptautiskās mācībās, piere-
dzes apmaiņas semināros un partnerības veido-
šanas pasākumos.

Kā iesaistīties projektā? 
• Organizācijas, kuras vēlas īstenot sociālās ie-

kļaušanas starptautiskus projektus, iesaistot tajos 
jauniešus ar veselības grūtībām vai invaliditāti, 
ir aicinātas sazināties ar JSPA Starptautiskās sa-
darbības un atbalsta daļas projektu koordinatori 
Aiju Kasemiru (aija.kasemira@jaunatne.gov.lv). 

Kas plānots 2019. gadā?
• Informatīvas tikšanās un pieredzes apmaiņa.
• Individuāls atbalsts projektu pieteikumu izstrādei 

organizācijām, kuras vēlas īstenot sociāli iekļau-
jošus projektus programmās “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

• Starptautiskas mācības, pieredzes apmaiņas 
semināri un partnerību veidošanas pasākumi. 

Mērķis
Veicināt jauniešu, kuriem ir veselības grūtības vai invaliditāte, dalību starptautiskajos jaunatnes jomas projektos 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Īstenošanas periods 
2017.–2020. gads (iespējams, īstenošanas laiks tiks pagarināts).

ILGTERMIŅA STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS “EIROPA KĻŪST 
LOKĀLA – ATBALSTOT DARBU AR JAUNATNI PAŠVALDĪBU LĪMENĪ”
(“EUROPE GOES LOCAL – SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL”)

Mērķis
• Atbalstīt vietējā darba ar jaunatni atzīšanu un kvalitātes celšanu pašvaldībās.
• Stiprināt Eiropas un starptautisko dimensiju darbā ar jaunatni vietējā līmenī.

Īstenošanas periods 
2017.–2020. gads.
2019. gadā JSPA turpinās īstenot projektu, iesaistot tajā vēl citas pašvaldības, kuras vēlas uzlabot darba ar 
jaunatni kvalitāti vietējā līmenī. 2019. gada sākumā tiks izsludināta pieteikšanās dalībai projektā. Plašāka 
informācija: www.jaunatne.gov.lv. 

vietējā līmenī, lai sasniegtu katras pašvaldības 
izvirzīto mērķi. Tāpat notiek individuālas konsul-
tācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru.

• Iespēja piedalīties nacionālās un starptautiskās 
mācībās un konferencēs, pieredzes braucienos 
(studiju vizītēs) Latvijā un Eiropā.

• Atbalsts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” un “Eiropas Solidaritātes Korpuss” esošo rīku 
darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

Projekta dalībnieki
Pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti vai citi 
darbinieki, kas ir atbildīgi par jaunatnes jomu.

STARPTAUTISKAIS ILGTERMIŅA PROJEKTS  
“AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA DARBA AR JAUNATNI JOMĀ”
(NON-FORMAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: DEVELOPING INTERCULTURAL 
COMPETENCE “AMONG OTHERS”)

Kas plānots 2019. gadā?
• Turpināt studiju moduļu īstenošanu Daugavpils 

Universitātē un Liepājas Universitātē. Uzrunāt ci-
tas Latvijas augstākās izglītības iestādes iesaistī-
ties projekta īstenošanā.

• Turpināt dalību dažādos starptautiska un nacio-
nāla līmeņa pasākumos.

Mērķis
• Attīstīt topošo jaunatnes darbinieku starpkultūru kompetences, lai veicinātu darba ar jaunatni kvalitāti.
• Veicināt neformālās izglītības metožu izmantošanu un starptautisko sadarbību augstākajā izglītībā. 
• Veicināt ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantošanu darbā ar jauniešiem.

Īstenošanas periods 
2018.–2019. gads (iespējams, īstenošanas laiks tiks pagarināts).
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“STARPTAUTISKI PROJEKTI JAUNATNES JOMĀ KĀ INSTRUMENTS DARBĀ 
AR JAUNIEŠIEM NEET SITUĀCIJĀ” 
(“INTERNATIONAL YOUTH PROJECT AS A TOOL WITH YOUNG PEOPLE IN NEET SITUATION”)

PROGRAMMAS “ERASMUS+” STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS ILGTERMIŅA 
PROJEKTS “JAUNATNE PAR CILVĒKTIESĪBĀM!” 
(“YOUTH FOR HUMAN RIGHTS”)

Galvenās aktivitātes
• Situācijas apzināšana visās projekta dalībval-

stīs (cilvēktiesību izglītības programmas, esošā 
prakse, apmācību metodoloģija un pieejas, citi 
pieejamie resursi par cilvēktiesību izglītību) un 
cilvēktiesību izglītības jomā iesaistīto organizā-
ciju identificēšana. 

• Darbs katrā no izstrādātajiem virzieniem: 1) mā-
cību vadītāju sagatavošana tālākam darbam ar 
jaunatnes darbiniekiem; 2) mācības “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru projektu 
koordinatoriem par cilvēktiesību izglītības ak-
tualizēšanu projektu iesniedzēju vidū; 3) darbs 
ar augstākās izglītības iestādēm par cilvēktie-
sību izglītības iekļaušanu studiju programmās 
speciālistiem, kas turpmāk varētu būt saistīti ar 
darbu ar jauniešiem.

• Projekta noslēguma konference Igaunijā, snie-
dzot pārskatu par paveikto.

Projekta dalībnieki
Cilvēktiesību izglītības eksperti, neformālās 
izglītības mācību vadītāji, darbā ar jaunatni 
iesaistītās personas, cilvēktiesību izglītības jomā 
aktīvas organizācijas, augstākās izglītības iestāžu 
pārstāvji, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo 
aģentūru darbinieki.

Kā iesaistīties projektā? 
Projektā var iesaistīties, JSPA tīmekļa vietnē www.
jaunatne.gov.lv sekojot līdzi informācijai par 
plānotajām aktivitātēm. 

Kas plānots 2019. gadā?
Nākamgad paredzēta tikšanās ar augstskolu un citu 
organizāciju pārstāvjiem, kas nodrošina mācības 
darbā ar jaunatni iesaistītajām personām. Tāpat  
paredzēts plaša mēroga tīklošanās pasākums 
organizācijām, kas īsteno izglītību cilvēktiesību 
jomā.
2019. gads ir projekta noslēguma gads, kad 
lielākais uzsvars tiks vērsts uz publicitātes un 
redzamības pasākumiem. Gada beigās Igaunijā 
notiks starptautiska konference, pulcējot tajā ne 
mazāk kā 100 dalībnieku. Konferencē tiks izvērtēta 
projekta īstenošanas norise un ietekme, tiks 
diskutēts par turpmākajām aktivitātēm un ilgtspējas 
nodrošināšanu, lai cilvēktiesību tēma un izglītība 
cilvēktiesību jomā tiktu īstenota arī pēc projekta 
beigām. 

Mērķis
Radikalizācijas novēršana un demokrātisko vērtību, pamattiesību, starpkultūru sapratnes un aktīvas pilsonības 
veicināšana, izmantojot izglītošanu cilvēktiesību jomā (human rights education). Projekta rezultātā sagaidāma 
stratēģijas izstrāde katrā no dalībvalstīm cilvēktiesību izglītības sekmēšanai darbā ar jaunatni un programmās 
”Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Īstenošanas periods 
2016.–2019. gads. Galvenās aktivitātes

• Tiek apzinātas organizācijas/institūcijas, kuras 
ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā, lai 
informētu un veicinātu to izpratni par iespējām 
programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”.

• Tiek veicināta jaunu kopīgu starptautisku projek-
tu īstenošana un labas prakses apmaiņa vietējā 
un starptautiskā līmenī programmas „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” ietvaros un ārpus tās.

• Nacionāla līmeņa mācības latviešu valodā 
(3.–4. oktobrī) ar mērķi sniegt pamatinformāciju 
par programmām “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī 
sniegt izpratni par jauniešu NEET situācijā ie-
saisti starptautiskos projektos, izvēršot stratēģisku 
sadarbību starp programmā pieredzējušām or-
ganizācijām un institūcijām, kuras ikdienā strādā 
ar jauniešiem NEET situācijā.

• Starptautiskas mācības Tallinā, Igaunijā angļu 
valodā (18.–22. novembrī) ar mērķi veicināt 
kompetenču attīstīšanu, kas nepieciešamas 
jauniešu NEET situācijā iesaistei starptautiskos 
projektos, veicināt partnerības veidošanu, pro-
jekta ideju attīstīšanu, kā arī veicināt ilgtermiņa 
sistēmas izveidi programmu “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes Korpuss” 
iekļaušanai ikdienas darbā.

Kas plānots 2019. gadā?
• Starptautiskas mācības Siguldā angļu valodā 

(februārī) par jauniešu NEET situācijā iesaisti 
programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

• Pieredzes apmaiņas vizīte Austrijā (aprīlī) angļu 
valodā ar mērķi iepazīties ar Austrijas organizā-
ciju darbu ar jauniešiem NEET situācijā, dalīties 
ar dažādām metodēm, kā arī veidot ilgtermiņa 
partnerības.

• Ēnošanas iespēja kādā no ilgtermiņa projektā 
iesaistītajām valstīm – 2019. gada maijā/jūnijā 
tiks dota iespēja organizācijām atrast sadarbī-
bas partnerus kādā no ilgtermiņa projektā ie-
saistītajām valstīm un doties pie viņiem uz vairā-
kām dienām ēnot ikdienas darbu ar jauniešiem 
NEET situācijā. 

• Personalizēts koučings pieredzējušu ekspertu 
pavadībā – nacionālo mācību dalībniekiem 
visa cikla garumā ir iespējams saņemt perso-
nalizētu atbalstu sistemātiskas pieejas izveidē 
jauniešu NEET situācijā iesaistei programmās 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas So-
lidaritātes korpuss”, kā arī personalizētu atbalstu 
(konsultāciju veidā) konkrētu projektu izstrādē. 

Projekta dalībnieki
• Institūcijas/organizācijas, kas ikdienā strādā ar 

jauniešiem NEET situācijā.
• Organizācijas, kuras ir iesniegušas un īstenoju-

šas vismaz vienu starptautisku projektu program-
mā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Kā iesaistīties projektā? 
Organizācijas, kuras vēlas īstenot starptautiskus 
projektus, lai sniegtu atbalstu jauniešiem NEET 
situācijā, aicinātas sazināties ar JSPA Starptautiskās 
sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatoru 
Edgaru Knohenfeldu (edgars.knohenfelds@
jaunatne.gov.lv).

Mērķis
Veicināt izpratni par sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Īstenošanas periods 
2018.–2020. gads.
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JSPA – VADOŠAIS SADARBĪBAS
PARTNERIS DARBA AR JAUNATNI ATTĪSTĪBAI

Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas:*

Detalizēta informācija 
projektu iesniedzējiem un jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir dibināta 1999. gadā. Tā ir izglītības un 
zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu 
aktivitāti un mobilitāti, l īdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un 
jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību 
saistībā ar mūžizglītību.

JSPA sniedz jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem iespējas rakstīt projektus, izplata 
informāciju par jauniešu un jaunatnes darbinieku iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu 
un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.

KĀDAS IESPĒJAS  
PIEDĀVĀJAM?

ILGTERMIŅA 
PROJEKTI

„Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Eiropas Savienības programma, 
kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 
30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem 
un citām personām, kas iesaistītas 
darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar 
ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt 
jaunas kompetences un pieredzi, 
pašiem veidojot un īstenojot 
projektus. Programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projekti 
galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot 
neformālās izglītības metodes.
 

„PROTI un DARI!”
Projekta “PROTI un DARI!”  
(Nr. 8.3.3.0/15/I/001) mērķis ir 
attīstīt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 
gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, 
prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē 
pie amata meistara, NVA vai 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
īstenotajos Jauniešu garantijas 
projektu pasākumos vai NVA 
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības 
vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos, kā 
arī nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā.

IZM Jaunatnes
politikas valsts programma
Vērsta uz valsts, pašvaldību, 
jaunatnes organizāciju un biedrību, 
kas veic darbu ar jaunatni, 
mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu 
labvēlīgu vidi jauniešu pilnvērtīgai 
un vispārīgai attīstībai.

eTwinning
Eiropas skolu sadarbības tīkls, 
daļa no “Erasmus+”, kura mērķis 
ir veicināt izglītības iestāžu 
sadarbību, izmantojot projektu kā 
metodi mācību procesā, nodrošinot 
kompetenču pieeju izglītībā, kā arī 
veicinot skolotāju tālākizglītību 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā.

Eurodesk
Eiropas informācijas tīkls jauniešiem,
kas darbojas 34 Eiropas valstīs, 
atbild uz jauniešu jautājumiem par 
un ap Eiropu, kā arī informē par 
jauniešu iespējām Eiropā

„Jaunatne par cilvēktiesībām!”
Projekta mērķis ir radikalizācijas 
novēršana un demokrātisko vērtību,
pamattiesību, starpkultūru sapratnes 
un aktīvas pilsonības veicināšana, 
izmantojot izglītošanu cilvēktiesību 
jomā (human rights education).

„Kvalitātes celšana savā
pašvaldībā”
Projekta mērķis ir veicināt kvalitāti 
darbā ar jaunatni pašvaldībās.

„Būt kopā”
Projekta mērķis ir veicināt sociālo 
iekļaušanu, palielinot organizāciju 
skaitu, kuras izmanto programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
iespējas iekļaujošu projektu 
īstenošanā.

„Starptautiski projekti jaunatnes
jomā kā instruments darbā ar 
jauniešiem NEET situācijā”
Projekta mērķis ir veicināt izpratni 
par sistemātisku pieeju darbā 
ar jauniešiem NEET situācijā 
programmu “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” un “Solidaritātes Korpuss”
ietvaros.

„Augstākā izglītība darba ar
jaunatni jomā”
Projekta mērķis ir attīstīt starpkultūru 
kompetenci un veicināt neformālo 
mācīšanos augstākās izglītības 
jomā.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas 
un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo 
jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanai 2018. – 2020. gadā tiek plānots piešķirt 375,60 milj. eiro.

BRĪVPRĀTĪGAIS 
DARBS

PRAKSE 
UN DARBS

SOLIDARITĀTES 
PROJEKTI

ATBALSTA 
PASĀKUMI

Atbalsta iespējas: 
Piesakies JSPA organizētajām mācībām vai starptautiskajām mācībām.

Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, 
neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.

Jautā padomu un pieredzi Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

Konsultējies JSPA.

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

 
Eiropas Solidaritātes korpuss Latvijā

457 000 € 120 710 € 109 069 € 127 234 €

*Norādīts 2018. gada pirmajā projekta konkursā pieejamais finansējums.
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...........................................................................  2 132 970 €*

................................................................................  593 165 €

................................................................................  108 998 €

...............................................................................  354 213 €
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īstenošanai 2018. gadā

„Erasmus+: Jaunatne darbībā”  3 189 347 €

1. Pamatdarbības projektiem
(Jauniešu apmaiņas, Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti)

2. Pamatdarbības projektiem
(Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā)

3. Pamatdarbības projektiem
(Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti)

4. Starptautiskām mācībām

IZM Jaunatnes politikas 
valsts programma   589 000 €

Vēlies īstenot projektu?

Aicinām sazināties ar Jāni Driginu, JSPA Projektu vadības un uzraudzības 
daļas projektu koordinatoru (tālr. nr.: 67356253; e-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv).

Ilgtermiņa projekti un mācības

Vēlies iesaistīties JSPA īstenotajos ilgtermiņa projektos?

Aicinām sazināties ar Vladislavu Šķēli, JSPA Starptautiskās sadarbības un
atbalsta daļas vadītāju (tālr. nr.: 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv).

Starptautiskas mācības

JSPA aicina jauniešu līderus, jaunatnes jomā strādājošos (jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes politikas 
veidotājus, sociālos darbiniekus, NVO sektorā darbojošos jaunatnes jomas speciālistus) piedalīties starptautiskās 
mācībās. Vidēji ik gadu JSPA dod iespēju papildināt savas zināšanas starptautiskā vidē ap 300 speciālistiem.

Dalība starptautiskajās mācībās ir bez maksas. JSPA ar Eiropas Komisijas atbalstu sedz ceļa, uzturēšanās, 
ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus. Dalībniekiem jānodrošina līdzmaksājums 28,46 eiro apmērā.

Kā iesaistīties projektā?

Pašvaldības, kuras vēl nav noslēgušas sadarbības līgumu ar JSPA par projekta 
īstenošanu, aicinātas sazināties ar Raiti Imšu, JSPA Struktūrfondu daļas vadītāju 
(tālr. nr.: 67356248; e-pasts: raitis.imsa@jaunatne.gov.lv).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

līdz 15. februāra plkst. 13.00;

līdz 26. aprīļa plkst. 13.00;

līdz 4. oktobra plkst. 13.00.

Projektā „PROTI un DARI!”  6 802 502 €

(līdz 2020. gada decembrim)

Ar aktuālajiem mācību piedāvājumiem
var iepazīties šeit:

JAUNATNE.GOV.LV/LV/APMACIBAS
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PROJEKTU VEIDI KAS TAS IR?

Aktuālākā informācija, citi svarīgi kritēriji un informācija par finansēšanas noteikumiem pieejama programmas „Erasmus+” 
vadlīnijās, kas publicētas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv
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„Erasmus+: Jaunatne darbībā”

41

KAM TAS PAREDZĒTS? SVARĪGAS IEZĪMES

JAUNIEŠU APMAIŅAS
PROJEKTI

JAUNATNES 
DARBINIEKU

MOBILITĀTES PROJEKTI

Iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai doties uz 
kādu citu valsti, lai piedalītos ar citu jauniešu grupu kopīgi izstrādātā 
projektā par pašu izvēlētu tēmu.

Iespēja jaunatnes darbiniekiem attīstīt profesionālās prasmes un 
iemaņas. Aktivitāšu rezultātā sagaidāms, ka jaunatnes darbinieki 
labāk spēs darboties savas mērķa grupas interesēs, būs gatavi 
integrēt jaunas metodes un prakses darbā ar jauniešiem, gūs 
plašāku izpratni par darbu ar jaunatni citās valstīs, veidos sadarbības 
projektus ar ārvalstu partneriem. Aktivitātes formātu var pielāgot 
grupas vajadzībām, piemēram, tas var būt starptautisks seminārs, 
apmācību kurss, kontaktu veidošanas seminārs, ēnošana, studiju vizīte 
vai cits. Visas aktivitātes organizē projektā iesaistītās organizācijas.
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Kas var iesniegt projektu?
Pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko 
pārstāvi), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi 
darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli 
atbildīgie uzņēmumi, reģionu asociācijas.
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Katrai nacionālai 
jauniešu grupai vismaz viens grupas līderis, kurš ir vismaz 
18 gadus vecs.

Dalībnieku skaits: katrā nacionālajā grupā ir jābūt vismaz 
4 jauniešiem, kopā apmaiņā – no 16 līdz 60 dalībniekiem 
(neskaitot grupu līderus). Visiem dalībniekiem jādzīvo valstī, 
kurā atrodas to nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Apmaiņas ilgums: no 5 līdz 21 dienai (neskaitot ceļā pavadīto 
laiku). Projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no 
Latvijas, vismaz vienai organizācijai no Programmas valsts* 
vai ES kaimiņvalsts**, apmaiņai jānotiek kādā no projektā 
iesaistītajām valstīm

Dalībnieku skaits: kopā aktivitātē jābūt no 1 līdz 50 
dalībniekiem (ieskaitot apmācītājus, apmācību fasilitatorus, ja 
nepieciešams). Visiem dalībniekiem jādzīvo valstī, kurā atrodas 
to nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Projekta aktivitātes (apmācību kursa, semināra utt.) 
ilgums: no 2 dienām līdz 2 mēnešiem (neskaitot ceļā pavadīto 
laiku). Projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no 
Latvijas, vismaz vienai organizācijai no Programmas valsts* 
vai ES kaimiņvalsts**, aktivitātei jānotiek kādā no projektā 
iesaistītajām valstīm.

Kas var iesniegt projektu?
Pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko 
pārstāvi), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi 
darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli 
atbildīgie uzņēmumi, reģionu asociācijas.
Kas var piedalīties projektā?
Personas, kas strādā jaunatnes jomā (jaunatnes darbinieki, 
mentori, atbalsta personas, jauniešu līderi, sociālie 
darbinieki utt.). Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma.

STRATĒĢISKĀS 
PARTNERĪBAS

INOVĀCIJU ATBALSTAM

Iespēja sadarboties dažādu sektoru organizācijām, lai ieviestu 
inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas 
problēmas, uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.
Projekta laikā tiek radīti jaunatnes jomai nozīmīgi rezultāti, piemēram, 
inovatīva jaunatnes darba metodoloģija, pētījums par jaunatnes 
jomu, IT rīki jaunatnes darbā u.c.

Dalībnieku skaits: nav ierobežots.
Projekta ilgums: no 6 līdz 36 mēnešiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no 
vismaz divām Programmas* valstīm.
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no 
Programmas* valstīm, taču var iesaistīties arī organizācijas no 
pasaules valstīm, ja to dalība projektā nes būtisku pievienoto 
vērtību. Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, 
valsts un pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, 
arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, 
kultūras iestādes, bibliotēkas, karjeras centri, neformālās 
jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi) u.c.
Kas var piedalīties projektā?
Dažādu nozaru organizācijas, to pārstāvji un jaunieši. 
Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma.

STRATĒĢISKĀS 
PARTNERĪBAS

LABĀS PRAKSES 
APMAIŅAI

Iespēja organizācijām attīstīt un stiprināt sadarbības tīklus, paaugstināt 
kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, apmainīties ar idejām, 
praksēm un metodēm jaunatnes darbā.

Dalībnieku skaits: nav ierobežots.
Projekta ilgums: no 6 līdz 36 mēnešiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no 
vismaz divām Programmas* valstīm.
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no 
Programmas* valstīm, taču var iesaistīties arī organizācijas no 
pasaules valstīm, ja to dalība projektā nes būtisku pievienoto 
vērtību. Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi,
valsts un pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, 
arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, 
kultūras iestādes, bibliotēkas, karjeras centri, neformālās 
jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi) u.c.
Kas var piedalīties projektā?
Organizācijas, to pārstāvji un jaunieši. Dalībniekiem nav 
vecuma ierobežojuma. 

STARPTAUTISKĀS 
JAUNIEŠU

INICIATĪVAS

Iespēja jauniešiem, izmantojot savu iniciatīvu, īstenot savas idejas, būt 
tieši un aktīvi iesaistītiem projekta plānošanā un īstenošanā. Īstenojot 
jauniešu iniciatīvu, jauniešiem ir iespēja risināt vietējās kopienas 
problēmas, kā arī diskutēt par viņu izvēlētu tēmu, veicinot jauniešu 
aktivitāti, uzņēmīgumu un sociālo atbildību.

Dalībnieku skaits: nav ierobežots.
Projekta ilgums: no 6 līdz 36 mēnešiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no 
vismaz divām Programmas* valstīm.
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no 
Programmas* valstīm, taču var iesaistīties arī organizācijas no 
Partnervalstīm, ja to dalība projektā sniedz būtisku pievienoto 
vērtību. Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, 
valsts un pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, 
arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, 
kultūras iestādes, bibliotēkas, karjeras centri, neformālās 
jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi).
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Projektā var 
iesaistīt atbalsta personu, kas sniedz atbalstu jauniešiem 
projekta sagatavošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. Ja 
projektā piedalās nepilngadīgi jaunieši, atbalsta persona 
ir jāiesaista obligāti.

JAUNATNES DIALOGA 
PROJEKTI

Iespēja veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt diskusijas 
par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā arī par jaunatnes 
politiku. Projektā jaunieši var diskutēt par izvēlētām tēmām gan 
savstarpēji, gan ar lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un jaunatnes 
jomas politiķiem, lai gūtu jaunatnes politikas veidošanai noderīgas 
atziņas. 
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Dalībnieku skaits: vismaz 30 cilvēku.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Projektus var īstenot nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā. 
Starptautiskus projektus iespējams veidot ar Programmas* 
valstīm un ar ES kaimiņvalstīm**.
Starptautiskā projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām 
no vismaz divām valstīm, no kurām viena ir no Programmas* valsts. 
Projekta aktivitātēm jānotiek projekta iesniedzēja valstī.

Kas var iesniegt projektu?
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes 
organizācijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes.
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Projektā 
iesaistītajiem lēmumu pieņēmējiem/ekspertiem nav 
vecuma un ģeogrāfiskā ierobežojuma.

* Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, citas programmas valstis, kas nav ES (bijusī Dienvidslāvijas Republika  
 Maķedonija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija).
**  Austrumu partnerības valstis, Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, Rietumu Balkānu valstis un Krievijas Federācija.
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