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Mums  – izglītības un jaunatnes jomā 
strādājošajiem  – 1.  septembris ir kā 
atskaites punkts, kad atskatīties uz 
sasniegto un izvirzīt nākamos mērķus 
un izaicinājumus jaunajam mācību 
gadam. Strādājot spēcīgā un darīt varošā 
komandā, ir svarīgi uz brīdi izvēr tēt 
sasniegto un pēc tam turpināt darboties 
tālāk .

Arī mēs Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrā  (JSPA) darām tāpat. Mums šis gads ir 
bijis ļoti ražens. Ikdienā strādājam ar dažādām 
jaunatnes jomā iesaistītajām grupām, bet 
īpaši vēlamies izcelt ievērojamos eTwinning 
Latvijas nacionālā tīkla sasniegumus. eTwinning 
starptautiskajā platformā no Latvijas ir reģistrējušies 
jau vairāk nekā 6000 Latvijas skolotāju. Ik gadu 
Latvijas skolotāji ar eTwinning starpniecību īsteno 
vairāk nekā 350 projektu. Latvijas skolotāju īstenotie 
projekti regulāri tiek izvirzīti un nominēti Eiropas 
līmeņa konkursos. Piemēram, iepriekšējā mācību 
gadā 1. vietu prestižajā eTwinning Eiropas Balvas 
konkursā teju 700  projektu konkurencē ieguva 
privātā skola „Klasika”. Šogad pirmo gadu visā 
Eiropā skolām tika pasniegti eTwinning skolu tituli. 
Latvijā šogad tādas ir 24 skolas. Latvijas eTwinning 
nacionālā tīkla atbalsta komanda, kas strādā 
JSPA, ir izveidojusi savu kvalitātes standartu, un 
nu tiek strādāts pie tā, lai šo līmeni noturētu. Šajā 
mācību gadā Latvijā eTwinning vēstnieku pulkā 
darbosies 21  pedagogs, tāpat arī turpināsies 
klātienes un tiešsaistes apmācības. Brīdī, kad 
Latvijā notiek pāreja uz kompetenču izglītību, 
aicinām ikvienu pedagogu izmantot eTwinning 
tīklošanas un projektu īstenošanas iespējas. 
Tā, mūsuprāt, ir lieliska vide, kuru izmantot kā 
instrumentu kompetenču izglītībā dažādos skolu 
mācību priekšmetos. 

Ar gandarījumu vērojam, kā jaunatnes jomā 
strādājošie savā ikdienas darbā izmanto 
starptautiskās un nacionālās atbalsta iespējas, 
šādi stiprinot gan jomu kopumā, gan arī papildinot 
savas zināšanas starptautiskā vidē. Jaunajā 
mācību gadā turpināsim darbu ar programmām 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā”, „PROTI un DARI!”, 
„IZM Jaunatnes politikas valsts programma”. Tomēr 
lielākais mūsu šī rudens izaicinājums ir ieviest un 
Latvijā iedzīvināt jaunu ES programmu – „Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, kas jauniešiem piedāvā 
vēl plašākas mobilitātes iespējas (gan brīvprātīgo 
darbu, gan praksi un apmaksātu darbu, gan arī 
iespējas īstenot solidaritātes projektus savas vietējās 
sabiedrības labā). 

Izaicinājumu nākamajam mācību gadam ir daudz – 
sociālā iekļaušana, darba ar jaunatni kvalitātes 
celšana… Varētu tos uzskaitīt vēl un vēl, bet šoreiz 
vēlamies padalīties ar kādu īpašu JSPA jaunumu. 
Līdz ar 1.  septembri mēs aizsākām sadarbību ar 
Liepājas un Daugavpils Universitātēm projekta 
„Among others” ietvaros. JSPA jau ir iesaistījusies 
mācību satura izveidē jaunatnes lietu speciālistiem, 
kas mācās maģistratūras programmā. Projekta 
mērķis ir ieviest starpkultūru dimensiju šo speciālistu 
mācību programmās, kā arī veicināt viņu izglītības 
kvalitāti kopumā. 

Vēlu visiem īpašu, ražīgu, panākumiem un veiksmi 
bagātu jauno mācību gadu!

Rudens nāk ar jauniem 
izaicinājumiem
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„8KEYCOM” spēles:

Šis Stratēģiskās partnerības 
projekts inovāciju atbalstam tika 
īstenots ar “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” atbalstu. Projekts ilga 
no 2015. gada 1. septembra 
līdz 2017. gada martam. “Baltijas 
Reģionālais fonds” to īstenoja 
sadarbībā ar partneriem no 
Spānijas, Horvātijas un Igaunijas. 

„Vienā vai citā veidā” – saziņai 
dzimtajā valodā;

„Reiz sensenos laikos” – saziņai svešvalodās;
„4 elementi” – matemātiskām prasmēm un 
pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās;

„Digitālais piedzīvojums” – digitālām prasmēm;

„Mans mācīšanās ceļš” – mācīšanās mācīties;

„Sociālās emocijas” – sociālām 
un pilsoniskām prasmēm;

„60 sekundēs”  – pašiniciatīvai 
un uzņēmējdarbībai;

Ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas 
atbalstu Stratēģiskās partnerības projekta labās 
prakses apmaiņai (“Local Action Youth”) laikā 
tapusi praktiska rokasgrāmata, ar kuru iesakām 
iepazīties ikvienam, kurš ikdienā strādā jaunatnes 
jomā. Grāmatas mērķis ir iedvesmot attīstīt darbu 
ar jauniešiem šādās tēmās: veicināt jauniešu iesaisti 

Lai attīstītu jaunatnes darbinieku kompetences 
par cilvēktiesību  izglītību un tās pieeju darbā ar 
jauniešiem, kā arī izzinātu, kā Eiropas  programmas 
var turpmāk atbalstīt jaunatnes darbiniekus jauniešu 
izglītošanā par cilvēktiesību tēmām, Jaunatnes 
starptautisko programmu  aģentūra oktobrī īstenoja 
divu ciklu nacionālas mācības. Mācībās  piedalījās 
personas, kas veic darbu ar jaunatni dažādās 
vidēs – ieslodzījuma vietās, skolās, nevalstiskajās 
organizācijās, jauniešu centros u.c. Mācības 
deva iespēju dalībniekiem paraudzīties uz sevi 
kā  indivīdu un uz sevi kā profesionāli un izvērtēt 
savas kompetences tādos aspektos kā dzimumu 
līdztiesība, nediskriminācija, naida runa u.c., apgūt 
dažādas metodes un rīkus, kurus turpmāk izmantot 
izglītojošā darbā ar jauniešiem par cilvēktiesību 
tēmām.

Iegūst „Veiksmes stāsta” titulu

Eksperti no Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāta Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras 
jomas nodibinājuma „Baltijas Reģionālais fonds” īstenoto projektu „Enterprising and 
Surprising through 8 Key Competences” novērtējuši ar augsto Eiropas līmeņa nomināciju 
„Veiksmes stāsts”. 

Klajā nāk #LocalActionYouth 
praktiskā rokasgrāmata

Mācības par cilvēktiesību
izglītību jaunatnes jomā
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Projekta laikā tika izstrādāta 
“8KEYCOM”, kas ir 9 spēles, 
kur katra no tām atbilst kādai no 
8 mūžizglītības kompetencēm. 
Spēles sastāv no dažādiem 
neformālās izglītības elementiem 
– simulācijām, diskusijām, 
individuāliem un grupu darbiem 
u.c. Spēlējot šīs spēles, dalībnieki 
uzlabo savas zināšanas un attīsta 

prasmes un attieksmes dažādās 
jomās un līmeņos. Spēles iekļauj 
vairāku sarežģītības līmeņu 
uzdevumus un tās ir piemērotas 
jauniešiem no 13 gadu vecuma. 
Svarīga spēles sastāvdaļa ir 
izvērtēšana, caur ko jaunieši paši 
var analizēt, kādas kompetences 
ar veicamo uzdevumu palīdzību 
iespējams attīstīt, kāpēc tās ir 
svarīgas un nepieciešamas.

„Atklāj un savieno” – kultūras 
izpratnei un izpausmei;

„Ētik-pols” – bonusspēle – matemātiskām 
prasmēm un pamatprasmēm dabaszinībās, 
tehnoloģijās un vēl vairākām kompetencēm.

Plašāk par projektu
www.8competencesgame.com

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra visas 
komandas vārdā sveic projektu īstenotājus ar 
augsto novērtējumu Eiropas līmenī!

lēmumu pieņemšanā, atbalstīt uzņēmējdarbību un 
uzlabot komunikāciju. Rokasgrāmata pieejama: 
ej.uz/LocalActionYouth_Handbook.

Projektu “Local Action Youth” īstenoja biedrība 
“Pierīgas partnerība”, “Ravakka” un Olaines 
novada pašvaldība.

„PROTI un DARI!” uzņem apgriezienus
Jau otro gadu pēc kārtas Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA) organizēja divu dienu 
pieredzes apmaiņas pasākumu projektā „PROTI 
un DARI!” iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem, t.sk. 
projektu 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, kādi ir jauniešu dzīves apstākļi 
un dzīves situācija, un galvenais – kā jauniešu 
dzīves izmainās pēc iesaistīšanās projektā „PROTI 
un DARI!”. Šis projekts sniedz atbalstu diezgan 
sarežģītai jauniešu grupai – tiem jauniešiem, kuri 
nekur nemācās, nestrādā un nav reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Pašlaik ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru sadarbības līgumi par projekta “PROTI 
un DARI!” īstenošanu ir noslēgti ar 81 pašvaldību. 
Lai sniegtu atbalstu pēc iespējas vairāk jauniešiem 
NEET situācijā, projekta „PROTI un DARI!” darbības 
termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada beigām.



24 stundu laikā vairāk nekā 100 ideju pār top par reāliem 
projektu pieteikumiem. Šis ir jau cetur tais gads, kad 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) augusta 
beigās īsteno mācību festivālu „Projektu nakts”, kura laikā 
visi programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā ” interesenti – 
gan jaunieši, gan jaunatnes jomā strādājošie – savas idejas 
pārvērš 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, kas 24 stundu 
laikā dažādās tematiskās 
darbnīcās apguva radošumu 
un ideju ģenerēšanu, zināšanas 
par projekta attīstības ciklu, 
neformālās izglītības metodēm 
un mācīšanos, veiksmīgas 
partnerības veidošanu, 
projektu redzamību, publicitāti, 
rezultātiem un to izplatīšanu.

„Projektu nakts 2018” norises 
laikā dalībnieki attīstīja 
projekta idejas, plānojot un 
rakstot Jauniešu apmaiņas, 
Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
un Stratēģisko partnerību 
projektus jaunatnes jomā, kurus 
iesniegt šī gada noslēdzošajā 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektu konkursā, lai saņemtu 
finansējumu savām idejām un 
pārvērstu tās realitātē. Tāpat arī 
„Projektu nakts” laikā dalībnieki 
tika informēti par Eiropas 
Komisijas jaunās programmas 
„Eiropas Solidaritātes korpuss” 
iespējām un to, kā jaunajā 
programmā īstenot Brīvprātīgā 
darba, prakses/apmaksāta 
darba vai Solidaritātes projektus.

100 dalībnieku no 27 Latvijas pilsētām un novadiem

24 stundu jautājumu–atbilžu iespēja

Ceļš no idejas līdz projekta pieteikumam – kopā veikts

Pasākuma īpašie viesi – ex Brīvprātīgie 

10 darbnīcas, kurās smelties praktiskus padomus
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Kintija Bulava, JSPA
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Projektu nakts 2018

„„Erasmus+: Jaunatne 
darbībā ” projekti 

pašvaldībām ir fantastisks 
resurss, kuru izmantot – it 
īpaši, ja ir vēlme veidot un 
at tīstīt jaunas stratēģiskas 

partnerības, izstrādājot 
jaunas sadarbības sistēmas.”
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Pasākuma īpašie viesi bija ex Brīvprātīgie – jaunieši, 
kuri nesen atgriezušies no starptautiskā Brīvprātīgā 
darba aktivitātēm, lai savā starpā apmainītos 
ar iespaidiem un izlemtu, kā dzīvot tālāk, kā 
arī, lai kopīgi apkopotu ieteikumus nākamajiem 
Brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem.

„Uz šo projektu rakstīšanas festivālu ierados ar 
konkrētu mērķi – vēlējos uzzināt, kā „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” programmas projektus īstenot 
ne tikai starp partneriem Eiropas Savienības valstīs, 
bet arī ārpus tās. Pats pašlaik studēju dabaszinātnes, 
un mani interesē stratēģisku partnerību vai jauniešu 
apmaiņas projektu īstenošana, kas saistīti ar dabu 
un ilgtspējīgu dzīvesveidu,” stāsta Kristaps Kairišs, 
Daugavpils Universitātes Studentu pašpārvaldes 
pārstāvis.

Paulīna Latsone, „Latvijas Skauti un Gaidas” 
valdes locekle: „Pēdējos gados organizācijā 
neesam īstenojuši „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmas projektus, tāpēc atbraucām uz 
„Projektu nakti”, lai uzzinātu, kā mūsu idejas ietērpt 
reālos projektos. Nākamgad vēlamies organizēt 
Baltijas Džambareju – tā ir liela, starptautiska 
nometne, kurā tiekas dažādu valstu skauti un 
gaidas un rada jaunas stratēģiskas partnerības. 
Otra lieta, kuru mēs vēlētos izmēģināt, – uzaicināt 
starptautisku brīvprātīgo. Iespējams, mēģināsim 
iesniegt projektu arī jaunajā „Eiropas Solidaritātes 
korpusā”.”

Dmitrijs Zverevs, Rīgas domes Jaunatnes nodaļas 
vadītājs, pozitīvi vērtē pašvaldības iesaisti 
starptautisko projektu īstenošanā: „Mūsu mērķis 
„Projektu naktī” bija izstrādāt jaunu projektu. Mums 
ir konkrēta ideja, kuru drīzumā vēlamies iesniegt 
projektu konkursā, un „Projektu nakts” ir lieliska 
vieta, kurā klātienē visas diennakts laikā izjautāt 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
ekspertus, konsultējoties par projekta rakstīšanu. 
Uzskatu, ka „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti 
pašvaldībām ir fantastisks resurss, kuru izmantot – it 
īpaši, ja ir vēlme veidot un attīstīt jaunas stratēģiskas 
partnerības, izstrādājot jaunas sadarbības 
sistēmas. Tieši pie šādas projekta idejas mēs 
pašlaik strādājam.”

„Projektu nakts 2018” atklāšana kopā ar grupu „Street Warriors”

„Projektu nakts 2018” atklāšana kopā ar grupu „Street Warriors”

„Projektu nakts 2018” atklāšana kopā ar grupu „Street Warriors”

Projektu idejas = reāli projektu 
pieteikumi telšu pilsētiņā

Radošā gaisotnē brīvā dabā tikās starptautisko projektu rakstītāji no visas Latvijas

„Projektu nakts” laikā pieredzējušie programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotāji 
deva padomus par to, kā labāk sagatavot savu 
projekta pieteikumu, kas jāņem vērā, lai projekts 
izdotos. Nakts melnumā ikviens varēja smelties 
iedvesmu Reiņa Reķa zvangu skaņu melodijās un 
dziesminieka Aivara Konuša ģitāras spēlē. Tāpat 
arī dalībniekiem bija iespēja piedalīties Diānas 
Ņikitinas meistarklasē par projektu ideju veiksmīgu 
realizēšanu.
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„Kurp ES” mobilais treileris 
apceļo Ķekavas novadu

“Čau, Santiņ!” ar roku māj kārtējais skolēns, kurš 
Eurodesk treilerim tuvojas no Ķekavas vidusskolas 
puses. “Kas šodien te notiek? Kas ir tur iekšā,” puisis 
interesējas, un Santa viņu aicina kampaņas “Time 
to move” treilerī, lai pagatavotu tēju un sāktu savu 
stāstu par jauniešu iespējām Eiropā.

Santa Auziņa-Stucere ir Ķekavas novada Jaunatnes 
iniciatīvu centra (JIC) jaunatnes lietu speciāliste, 
kura pēdējos piecus gadus savu ikdienu aizvada 
kopā ar novada jauniešiem. Sākot no 2018. 
gada Ķekavas JIC ir arī Eiropas informācijas tīkla 
Eurodesk Latvijas reģionālais koordinators, kura 
uzdevums tuvējās apkārtnes jauniešiem sniegt 
informāciju par plašajām mobilitātes iespējām 
Eiropā un iesaistīt viņus Eiropas Savienības (ES) 
programmās. Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) Latvijā administrē Eurodesk 
informācijas tīklu.

“Vai esat dzirdējuši kaut ko par “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”?” Santa jautā 12. klases skolēniem, 
kuriem šobrīd ir brīvstunda un kuri labprāt ne tikai 
noklausās viņas stāstījumu, bet arī aktīvi iesaistās 
diskusijās. Izrādās, ka jaunieši par bezmaksas 
mācību mobilitātēm Eiropā dzird pirmo reizi un 
patīkami pārsteigti par iespēju realizēt Jauniešu 
apmaiņu un doties Brīvprātīgajā darbā, kur ES 
apmaksā gan uzturēšanās, gan aktivitāšu izmaksas.
Mobilais info punkts jeb ceļojošais treileris “Kurp 
ES” kampaņas “Time to move” ietvaros no 15. līdz 
21. oktobrim septiņas dienas apceļoja Ķekavas 
novadu, katru dienu viesojoties kādā no novada 
pagastiem vai ciematiem, stāstot jauniešiem par 
simtiem iespēju Eiropā, konsultējot par Jauniešu 
apmaiņas projektiem, Brīvprātīgā darba iespējām 
Eiropā, Eiropas Solidaritātes korpusu, iniciatīvu 
“DiscoverEU”, JSPA mācību iespējām, vietējā 
līmeņa iniciatīvām un JIC aktualitātēm. Jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem Baložos, Valdlaučos, 

Arita Zvejniece, JSPA Katlakalnā, Ķekavā, Daugmalē, Dzērumos un 
Mellupos bija iespēja izspēlēt arī JIC pašu radītās 
galda un kāršu spēles.

Santa sarakstā pieraksta tos jauniešus, kuri labprāt 
iesaistītos un strādātu pie jauna “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekta 
vai Solidaritātes projekta, lai jau tuvākajās nedēļās 
visus aicinātu uz JIC telpām ģenerēt idejas. 
Saulainajā rudens dienā, kad mobilais informācijas 
punkts ir piestājis pie Ķekavas vidusskolas, treilerī 
paviesojas ap 100 jauniešu. Par pasākumu 
interesējās arī JIC jaunie žurnālisti, kuri veidoja 
sižetu izklaides medijam ChaulaTV.

“Es uzskatu, ka Eurodesk ir ļoti laba platforma, lai 
popularizētu jauniešiem citus veidus kā mācīties 
neformālā ceļā. Ir tik daudz brīnišķīgu iespēju iegūt 
starptautisku pieredzi, bet jaunieši vienkārši nezina 
par savām iespējām, kas turklāt ir bez maksas. 
Vislabāk ir mācīties darot pašiem – pašiem radot 
ideju, pašiem to realizējot un varbūt pašiem 
kļūdoties. Bet mūsu uzdevums ir būt platformai, 
kur var saņemt informāciju, padomu, uz kuras var 
atsperties un doties tālāk,” spriež Santa.

Arī mobilais darbs ar jaunatni Ķekavas novadā 
nav nekas svešs, jo JIC ik pa laikam dodas uz kādu 
no novada attālajiem pagastiem vai ciemiem, lai 
vietējiem jauniešiem piedāvātu alternatīvas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas.

Ķekavas JIC šobrīd ir lielu pārmaiņu priekšā, jo 
jau jūnijā būvnieki sola nodot “Jaunu ideju centra” 
atslēgu pašvaldībai, kur Ķekavas jauniešiem un 
iedzīvotāju kopienai pavērsies plašākas iespējas 
pavisam jaunās telpās. Tur jauniešu intereses 
veicināšanai par uzņēmējdarbību būs atvērta arī 
kopstrādes telpa, kas top “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” Stratēģiskās partnerības projekta 
ietvaros. Kopā strādāšanas telpā jaunieši varēs 
saņemt atbalstu savas uzņēmējdarbībās idejas 
realizēšanai, kā arī citu iniciatīvu īstenošanai, 
pētniecībai un projektu attīstīšanai.

Informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk ir radījis 
jauniešiem ērti lietojamu datubāzi, kurā pārskatāmā 
veidā viegli meklēt dažādas Eiropas piedāvātās 
iespējas piecās jomās: mācīšanās, brīvprātīgais 
darbs, līdzdalība, prakse un granti. Datubāzi meklē 
te: programmes.eurodesk.eu.

Kampaņu “Time to move” jau ceturto gadu organizē 
Eiropas informācijas tīkls Eurodesk, tā ik gadu 
oktobrī iepazīstina jauniešus ar simtiem iespēju 
doties uz ārvalstīm un piedalīties starptautiskos 
projektos, iepazīt Eiropu vai iegūt noderīgu pieredzi 
nākotnei. Šogad Latvijā kampaņas ietvaros notika 
33 pasākumi visā Latvijā.

Ideja noīrēt treileri un apbraukāt Ķekavas novadu, 
informējot jauniešus par dažādām mobilitātes 
iespējām Eiropā, radās Santai Auziņai-Stucerei.

Treilera iekšpusē pie siltas tējas tases jauniešiem bija 
iespēja gan uzzināt par jauniešu iespējām Eiropā, 
gan spēlēt JIC sagatavotās tematiskās spēles

Eurodesk mobilais informācijas punkts „Kurp ES” piestājis pie 
Ķekavas vidusskolas

Rūdolfs bija priecīgs, ka tieši mobilajā informācijas punktā 
uzzināja par iespēju realizēt Solidaritātes projektu, 
veicinot vietējās sabiedrības labumu, un savas idejas 
realizācijai, saņemot „Eiropas Solidaritātes korpusa” 
finansējumu. Tā kā viņam ir tieši 18 gadi, viņš plāno 
arī pieteikties iniciatīvai „Discover EU”, pretendējot 
saņemt bezmaksas biļetes ceļojumam pa Eiropu.
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Vēl plašākas iespējas jauniešiem: 
„Eiropas Solidaritātes korpuss”
Lai veicinātu solidaritāti visā Eiropā, Eiropas Komisija (EK) ir izstrādājusi jaunu starptautisku 
programmu – „Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tā jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem 
piedāvā iegūt starptautisku un nacionālu pieredzi brīvprātīgajā darbā, sniedz iespēju atrast 
savu pirmo prakses vai darba vietu, kā arī īstenot solidaritātes projektus, ieguldot savu 
enerģiju un idejas sabiedrībā aktuālu izaicinājumu risināšanā. 

Jaunā EK izstrādātā programma 
ilgs no 2018. līdz 2020. gadam, 
un tās īstenošanai visā Eiropas 
Savienībā būs pieejami 375,60 
milj. eiro.

Latvijā „Eiropas Solidaritātes 
korpusu” administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA). Paredzēts, 
ka jaunieši un organizācijas, 
kuras vēlas īstenot „Eiropas 
Solidaritātes korpusa” 
programmas projektus, projektu 
pieteikumus turpmāk varēs 
iesniegt trīs reizes gadā.

Ideja par šādas programmas 
nepieciešamību radās jau 
2016. gada nogalē, kad EK 
priekšsēdētājs Žans Klods 
Junkers savā runā par stāvokli 
ES paziņoja par ieceri izveidot 
Eiropas Solidaritātes korpusu, 
radot iespējas jauniešiem, kas 
vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu 
sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.

Informācija par projektu 
konkursu ir pieejama vietnē: 
jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-
s o l i d a r i t a t e s - k o r p u s s /
projektu-konkursirezultati.

Pirmajā programmas „Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu 
konkursā Latvijas organizācijām 
un jauniešiem savu ideju 
īstenošanai ir pieejami ap 670 
tūkstošiem eiro.

„Solidaritāte ir viena no Eiropas 
Savienības pamatvērtībām, 
tāpēc esam gandarīti Latvijā 
uzsākt jaunās ES programmas 
ieviešanu, jo tā ir praktiska iespēja 
ikvienam Latvijas jaunietim 
iesaistīties savām vēlmēm un 
interesēm atbilstošos projektos un 
strādāt sabiedrības labā, izrādot 
savu solidaritāti pret tiem, kuriem 
tā visvairāk nepieciešama. 
Aicinām jauniešus būt aktīviem un 
reģistrēties Eiropas Solidaritātes 
korpusa datubāzē (europa.
eu/youth/sol idar i t y_ lv) , 
kur jau šobrīd ir atrodami arī 
organizāciju piedāvājumi 
iesaistīties projektos,” stāsta Rasa 
Lazdiņa, JSPA Projektu vadības 
un uzraudzības daļas vadītāja.

Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” 
ietvaros organizācijas un jaunieši varēs īstenot 
šādas aktivitātes:
- brīvprātīgais darbs Latvijā vai ārvalstīs;
- apmaksāta prakse ES valstīs;
- darbs ES valstīs vai Latvijā;
- solidaritātes projekti.

Projektus var iesniegt jebkura publiska vai privāta 
organizācija (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, 
pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, 
neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai 
vēlas strādāt sabiedrības labā. Būtiski – lai varētu 
pretendēt uz programmas finansējumu, ikvienai 
organizācijai ir jāsaņem Kvalitātes zīme, ko piešķir 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Lai atrastu savu brīvprātīgā darba, prakses vai darba 
iespēju vai īstenotu solidaritātes projektu, visiem 
jauniešiem ir jāreģistrējas „Eiropas Solidaritātes 
korpusa” datubāzē – europa.eu/youth/
solidarity_lv. Jaunieši var pieteikties datubāzē 
esošajiem projektiem, vai arī gaidīt uzaicinājumu 
no organizācijām. Šobrīd tajā ir reģistrējušies 
jau vairāk nekā 70 000 tūkstoši jauniešu no visas 
Eiropas. No Latvijas – 654 jaunieši.

Piedaloties brīvprātīgā darba projektos, jauniešiem 
tiek atmaksāti ceļa izdevumi (turp un atpakaļ) uz 
izvēlēto valsti (projekta norises vietu); uzturēšanās 
izdevumi (dzīvesvieta un ēdināšana); vietējā 
transporta izdevumi; atbalsts vietējās valodas 
apgūšanai; veselības un dzīvības apdrošināšana 
un kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

Ja jaunietis veic apmaksātu praksi vai darbu, viņš 
saņem atalgojumu atbilstoši tās valsts likumdošanai, 
kurā veic aktivitāti. Ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti 
un atpakaļ tiek segti, bet izmaksas par ēdināšanu, 
dzīvesvietu un vietējā transporta izdevumiem 
jaunietim ir jāsedz pašam.

Papildinformācija ir pieejama vietnē: 
www.jaunatne.gov.lv.

Kā izmantot „Eiropas Solidaritātes 
korpuss” iespējasAkt

ualit
āte

s
Kintija Bulava, JSPA
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ŠOVASAR LATVIJĀ 
IERADĀS 
100. BRĪVPRĀTĪGAIS

Gaidot Latvijas simtgadi, 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
(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 veiks brīvprātīgo 
darbu Talsu tūrisma un 
informācijas centrā.

Natālija Kameniuka: „Uz Latviju 
atbraucu, jo man iepatikās Talsu 
novada fonda piedāvātais 
projekts – veikt brīvprātīgo 
darbu Talsu tūrisma informācijas 
centrā. Man ir 28 gadi, ir 
iegūtas divas profesijas – esmu 
IT speciāliste un angļu valodas 
pasniedzēja. Pirms šī projekta 
pieaugušajiem Ukrainā mācīju 
angļu valodu, bet sapratu, ka 
vēlos savā dzīvē kaut ko mainīt. 
Uzskatu, ka šis ir pēdējais brīdis, 
kad varu piedalīties „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektā, jo šī 
programma ļauj iegūt brīvprātīgā 
pieredzi līdz 30 gadu vecumam. 

Dalība šajā projektā man ir 
arī sava veida piedzīvojums. 
Brīvprātīgais darbs ir lieliska 
iespēja pašam sevi iepazīt, 
tas sniedz ieguvumu gan 
sabiedrībai, gan arī individuāli 
katram brīvprātīgā darba 
veicējam.”

JSPA direktore Daina Sproģe 
norāda: „Brīvprātīgais darbs ir 
neformālās izglītības veids, kur, 
nokļūstot citā valstī, citā ikdienā 
un kultūrā, jaunietis ik brīdi gan 
sadzīvē, gan darbā apgūst 
jaunas zināšanas un, kas ir īpaši 
būtiski, iepazīst pats sevi un savas 
spējas. Brīvprātīgais darbs tādā 
veidā ir ieguvums jaunietim, kas 
apgūst ko jaunu. Ar brīvprātīgā 
darba veicēja ieguldījumu 
ieguvums ir arī sabiedrībai, kurā 
tas darbojas.”

Kopš jaunās ES programmas 
„Eiropas Solidaritātes korpuss” 
(2018.–2020.) ieviešanas par 
brīvprātīgo, kurš savu laiku un 
darbu velta sabiedrības labā, 
var kļūt ar šīs programmas 
starpniecību. Iepriekš Brīvprātīgā 
darba projekti tika iekļauti 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
sastāvā.

Lai kļūtu par brīvprātīgo, 
jaunietim:

1. jāreģistrējas Eiropas 
Solidaritātes korpusa (ESK) 
datubāzē, vietnē europa.eu/
youth/solidarity_lv

2. jāatrod savs projekts, kurā 
īstenot brīvprātīgā darba 
aktivitāti, vai arī kopā ar 
organizāciju, kura ieguvusi 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
Kvalitātes zīmi, jāraksta savs 
projekta pieteikums.

Jaunieši ESK datubāzē var 
reģistrēties, sākot no 17 gadu 
vecuma, bet projektos var sākt 
piedalīties pēc pilngadības 
sasniegšanas. Dalība projektos 
ir iespējama līdz 30 gadu 
vecumam (ieskaitot).

„Eiropas Solidaritātes 
korpusa” Brīvprātīgā darba 
projekti piedāvā jauniešiem 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem 
iegūt pirmo darba pieredzi, 
risinot sabiedrībai aktuālus 
izaicinājumus un izrādot 
solidaritāti. Par brīvprātīgo darbu 
jaunietis algu nesaņem, bet ar 
Eiropas Komisijas atbalstu viņam 
tiek segti ceļa, dzīvesvietas, 
ēdināšanas un apdrošināšanas 
izdevumi, kā arī ik mēnesi 
jaunietis saņem nelielu kabatas 
naudu savām vajadzībām. 
Kabatas naudas apmērs katrā 
valstī ir atšķirīgs. Tās lielumu 
nosaka Eiropas Komisija.  

Plašāka informācija ir pieejama 
vietnē: www.jaunatne.gov.lv
 

Kā kļūt par brīvprātīgo?

„Talsu novada fonds brīvprātīgos 
uzņem no 2016. gada. Jaunieši 
ļauj pavisam citādi paskatīties 
uz organizācijas darbu. Viņi 
organizācijas ikdienā ienes 
lielāku dzīvību, Eiropas elpu, 
jaunas idejas un svaigu skatījumu 
uz līdz šim organizētajām 
aktivitātēm. Brīvprātīgie, kas 
atbraukuši no citām valstīm, 
saliedē arī vietējo sabiedrību. 
Interesanti, ka daudzi projekta 
laikā atbraukušie jaunieši Latvijā 
vēlas palikt arī pēc projekta 
beigām. Pirmais brīvprātīgais, 
kurš atbrauca uz Talsu novada 
fondu, bija no Francijas. Viņa 
projekts jau ir beidzies, taču viņš 
turpina dzīvot Latvijā – strādā 
par franču valodas skolotāju 
Rīgā,” iespaidos par „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā 
darba projekta īstenošanu dalās 
Iveta Rorbaha, Talsu novada 
fonda valdes priekšsēdētāja.

Atgādinām, ka ik gadu 
jauniešu skaits, kuri izvēlas 
kļūt par programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
brīvprātīgajiem Latvijā, svārstās 
robežās no 100 līdz nepilniem 
200.

Kintija Bulava, JSPA
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Kintija Bulava, JSPA
Lāsma Oficiere Čakste

Šogad Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 
(JSPA) viesojās filmēšanas komanda no Lielbritānijas 
BBC televīzijas, lai veidotu video sižetu par JSPA īstenoto 
projektu „Level up”. Tieši Eiropas Komisija BBC televīzijas 
žurnālistiem ieteica atbraukt uz Latviju, jo „Level up” 
projektu vēr tē kā ļoti labu piemēru Eiropas prakses ieviešanā 
nacionālā līmenī.

Jauniešu viedoklis: neformālā izglītība ir 
palīdzējusi atrast ceļu savā dzīvē

Projekts „Level up” tika īstenots 
2015./2016. gadā, un tā 
ietvaros tika sperti nozīmīgi soļi 
pretim neformālās izglītības 
atzīšanai nacionālā līmenī, proti, 
Youthpass sertifikāts, kas tiek 
izmantots kompetenču atzīšanai 
programmā „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, tika izmantots arī 
darba ar jaunatni kvalitātes 
celšanai vietējā līmenī. BBC 
televīzijas žurnālisti intervēja 
gan JSPA pārstāvjus, gan 
jaunatnes darbā iesaistītos, 
gan arī pašus jauniešus, kuri 
iesaistās neformālās izglītības 
aktivitātēs Latvijā un var dalīties 
iespaidos, kā šīs aktivitātes 
palīdzējušas atrast ceļu savā 
dzīvē. Lūk, Ēvalda Kārkliņa (26 
gadi) un Riharda Lāča (18 gadi) 
pieredzes.
 

Kā tu vēr tē savu dalību 
„Erasmus+: Jaunatne 
darbībā ” projektos? Kā 
tajos iegūtais ir palīdzējis, 
esot darba tirgū?
Šajos projektos esmu guvis 
milzīgu pieredzi, vadot un 
organizējot pasākumus, 
jauniešu grupas. Esmu bijis 
Jauniešu apmaiņas projekta 
grupas līderis, vadījis teātra 
nodarbības, spēlējis teātri uz 
ielas, guvis pieredzi, kā jauniešus 
iesaistīt aktivitātēs caur sportu 
un sporta metodēm, kā strādāt 
ar jauniešiem, kuri kādreiz bijuši 
ieslodzījuma vietās vai lietojuši 
narkotikas, esmu organizējis ielu 
festivālu. Šī pieredze man ļoti 
noder arī savā darbā, šobrīd 
organizējot Brocēnu jauniešiem 
dažādas aktivitātes.

Kā aizrit tava ikdiena 
Brocēnos?
Ļoti dažādi. Organizēju dažādus 
pasākumus jauniešiem. Dodos uz 
skolām un stāstu jauniešiem par 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
iespējām, par Eurodesk, tagad 
arī par „Eiropas Solidaritātes 
korpusu”. Brocēnos jaunieši ir 
diezgan aktīvi, paši kļūst par 
brīvprātīgajiem un dara dažādus 
darbiņus sabiedrības labā. 
Mums Brocēnos ir izstrādāta 
brīvprātīgā darba sistēma. Ja 
jaunietis ir brīvprātīgi nostrādājis 
50 stundas, viņš saņem bronzas 
sertifikātu, ja 100 stundas – 
sudraba, ja 150 un vairāk stundu 
– zelta sertifikātu. Strādāt ar 
jauniešiem ir ļoti interesanti!

NEFORMĀLĀ 
IZGLĪTĪBA PALĪDZĒJA 
PILNVEIDOT SAVAS 
PRASMES

Dalība „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektos Rihardam 

skolā nemāca. Vienīgais, kur sevi 
nedaudz disciplinējam, ir sporta 
nodarbībās, bet to, kā izmantot 
savas spējas, – nemāca. 

Vai tādēļ izlēmi 
vidusskolas zinības apgūt 
tālmācībā?
Līdz tam mācījos E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tā 
ir ļoti laba skola, neko sliktu 
par to nevaru teikt, tomēr, 
manuprāt, visai skolu sistēmai 
Latvijā ir diezgan radikāli 
jāmainās. Lēmumu par mācību 
vides maiņu pieņēmu pēc 
stopēšanas piedzīvojuma pa 
Eiropu. Kad atbraucu atpakaļ, 
vairs nespēju solā nosēdēt un 
klausīties matemātikas jauno 
vielu. Negribēju vēl vienu 
gadu diendienā sēdēt skolā 
un garlaikoties. Tā sāku cīnīties 
par iespēju turpināt mācības 
tālmācībā. Mamma piekrita, 
parakstīja visus dokumentus, 
un tagad, viena gada laikā 
man ir izdevies pabeigt divas 
vidusskolas klases.

Kā tu redzi savu nākotni?
Šobrīd esmu iestājies RTU, Vides 
Zinātnes. Daudz par nākotni 
negribu runāt. Jādara, un tad jau 
redzēs.

palīdzēja attīstīt komunikācijas 
prasmes, it īpaši brīžos, kad 
jāuzstājas publikas priekšā, kā 
arī pieņemt, ka cilvēki ir dažādi 
un ar katru no viņiem ir jāmāk 
sadarboties.

Kā tavs dzīves ceļš aizveda 
līdz neformālās izglītības 
projektiem?
Divatā ar draugu meklējām 
dažādas iespējas, kur iesaistīties. 
Dzīvoju Alūksnē, un sākumā 
man šķita, ka te nekas nenotiek. 
Ar draugu papētījām iespējas 
internetā un bijām pārsteigti. 
Aizgājām uz jauniešu centru un 
sākām iesaistīties. Iepazinos ar 
jauniem draugiem. Iesaistījos 
dažādās jaunieša centra rīkotās 
aktivitātēs. Man tur iepatikās. 
Jauniešu centrā notika citādāka 
mācīšanās. Daudz ko varēju 
pats iepazīt, izmēģināt. Man 
uzticēja organizēt dažādas 
aktivitātes, pats varēju iesaistīties 
projektos un pasākumos. Šāda 
darbošanās man bija ļoti 
interesanta.

Kā tu vēr tē savus 
ieguvumus no šādas 
aktīvas darbošanās?
Viens no lielākajiem ieguvumiem 
ir prasmes, ko apgūstu, strādājot 
ar svešiem jauniešiem vienā 
komandā. Tas man ir palīdzējis 
uzlabot komunikācijas prasmes, 
„atvērt prātu” un nebūt 
noslēgtam. Esmu uzlabojis arī 
savas prezentēšanas prasmes. 
Nereti ir gadījies, ka jāuzstājas 
dažādu cilvēku auditorijā. 
Sākumā satraucos, kā tas būs. 
Tagad šādas prezentācijas mani 
vairs daudz nesatrauc. Protams, 
dažreiz jau uznāk mazās bailītes, 
bet ar tām turpinu strādāt, lai 
nebaidītos.

Kā var iemācīties 
nebaidīties?
Jāstrādā pašam ar sevi. 
Neformālā izglītība ir tas, ko 

PERSONĪGĀ PIEREDZE 
„ERASMUS+: JAUNATNE 
DARBĪBĀ” PROJEKTOS 
PALĪDZ IKDIENAS 
DARBĀ AR JAUNIEŠIEM

Ēvalds pašlaik ir jaunatnes lietu 
speciālists Brocēnu novada 
jauniešu centrā „Kopā”. Zināmā 
veidā šāda darba vietas izvēle 
ir likumsakarīgs turpinājums tam, 
ka skolas gados viņš ir bijis 
aktīvists, kuram paticis iesaistīties 
dažādās jauniešiem paredzētās 
aktivitātēs.

Kā tu kļuvi par aktīvistu?
Tas notika diezgan nejauši. 
Bija 2014. gada septembris, es 
strādāju Pampāļu pamatskolā 
(ēdināšanas sektorā), un vienu 
dienu pie manis atnāca pagasta 
pārvaldnieks un jautāja, vai 
es negribētu kļūt par pagasta 
jaunatnes lietu koordinatoru. 
Mazliet apdomāju un piekritu. 
Man ar citiem jauniešiem 
veidojās ļoti laba sadarbība. 
Piedalījos mācībās par to, kā 
strādāt ar jauniešiem, pats biju 
organizējis lielu forumu, kurā 

iesaistījās ap 200 jauniešu. 
Droši vien Pampāļos to pamanīja 
un tādēļ piedāvāja strādāt ar 
jauniešiem.

Vai uzreiz zināji, ka savu 
darbu vēlētos saistīt ar 
jaunatnes jomu?
Nē. Pēc jauniešu foruma 
noorganizēšanas vēlējos 
izmēģināt Rīgas sniegtās 
iespējas. Kādu brīdi dzīvoju Rīgā 
un strādāju pārdošanas sektorā. 
Braukāju pa visu Latviju un 
mēģināju cilvēkiem pārdot ideju, 
ka viņiem vajadzīgas jaunas 
dzīvokļu durvis. Šis darbs nebija 
domāts man. Atgriezos mājās 
un drīz arī saņēmu piedāvājumu 
strādāt ar jauniešiem. Jāatzīst, ka 
nozīmīgs pagrieziena punkts bija 
arī dalība „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektos. Esmu bijis 
Jauniešu apmaiņā un uz mēnesi 
garā Brīvprātīgā darba projektā. 
Pašlaik strādāju Brocēnu novada 
jauniešu centrā „Kopā”. Paralēli 
tam vadu dažādus pasākumus, 
iesaistot jauniešus gan doties 
pārgājienos, gan citās aktivitātēs, 
kas notiek brīvā dabā. Man ir 
izdevies atrast darbu jomā, kas 
man patīk.



1716

Eiropas Brīvprātīgais darbs 
Liepājas katoļu pamatskolā: 
liecības par starpkultūru mākslas 
projektu bērniem

Kamilla Sāra Saretto (Camilla Sara Saretto) 
jau gandrīz gadu kā starptautiskā brīvprātīgā 
programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

ietvaros darbojas Liepājas katoļu pamatskolā. 
Kādas pārmaiņas raisa brīvprātīgais darbs?

Par mani
Pirms sāku runāt par savu Brīvprātīgā darba 
pieredzi, vēlos mazliet pastāstīt par sevi. Esmu 
Kamilla no Itālijas un dzīvoju Liepājā kopš 2017. 
gada septembra nogales. Esmu pa pusei itāliete, 
pa pusei peruāniete. Ceļošana un jaunu kultūru 
iepazīšana ir kas tāds, ko esmu īstenojusi jau no 
mazotnes. Man bija iespēja dzīvot dažādās valstīs, 
un pagājušā gada augustā es nolēmu pieteikties 
brīvprātīgajam darbam Latvijā, par ko nezināju 
gandrīz neko.
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Kamilla Sāra Saret to, Eiropas brīvprāt īgā

Kad pateicu savai ģimenei un draugiem, ka 
pārceļos pēc nepilna mēneša, viņi uzskatīja mani 
par drosmīgu un mazliet traku, bet es klausījos tikai 
sevī, un te, nu, es esmu – apmierināta ar savu izvēli. 
Es nolēmu uzsākt šo piedzīvojumu kā brīvprātīgā 
Liepājas Katoļu pamatskolā tāpēc, ka gribēju 
iemācīties mazliet vairāk par pedagoģiju, iegūt 
jaunas prasmes un pieredzi. Man ir bakalaura 
grāds pirmsskolas pedagoģijā un maģistra grāds 
mākslas pedagoģijā, un šis projekts perfekti atbilda 
manām iepriekšējām studijām un interesēm.
 

Pirmie iespaidi Liepājā
Kad ierados Liepājā, jutos pilnīgi apjukusi zemē, 
kuras valodu nesapratu. Pirmā mēneša laikā 
domāju, ka padošos, daudzas reizes domāju 
par atgriešanos mājās. Taču skolas darbinieki 
un mana koordinējošā organizācija („Radi Vidi 
Pats”) man lieliski palīdzēja iejusties. Laikam ritot, 
es šeit jūtos ļoti laimīga, skola man ir kā mājas, kur 
eju un pavadu laiku gan ar tās darbiniekiem, gan 
bērniem. Esmu ļoti pozitīvi pārsteigta par to ikdienas 
darbu, ko veic pedagogi, lai bērniem nodrošinātu 
labu izglītību, kur viņi var mācīties, brīvi izpaužot 
sevi, savas domas un radošumu.
Mana brīvprātīgās loma ir asistēt skolotājiem 
stundu laikā un nodarbināt skolēnus pagarinātajā 
dienas grupā. Lai arī stundas beidzas plkst. 14.00, 
1.–4. klase paliek skolā līdz pat plkst. 17.00, kad 
viņu vecāki beidz darbu. Un tieši šajā pēcstundu 
periodā brīvprātīgajam ir liela nozīme. Man bija 
iespēja īstenot savu personīgo iniciatīvu ar mērķi 
nodrošināt skolēniem kvalitatīvi pavadītu laiku. Tā 
kā esmu mākslas skolotāja, nolēmu uzsākt mākslas 
klubu skolēniem no 1. līdz 3. klasei. Sākumā ļoti 
baidījos, ka bērni nesapratīs manus uzdevumus un 
es savukārt nesapratīšu viņu vajadzības. Sāku ar 
ļoti vienkāršām lietām, lai izvairītos no jebkādām 
neērtībām.
 
Kopā ar bērniem veidojām mākslu
Pēc pāris nedēļām atradu veidu, kā komunicēt. Mēs 
runājām jauktā angļu–latviešu valodā, un reizēs, 
kad nebija pietiekami skaidrs, lietojām žestus. Tas 
bija jautri, un bērniem ļoti patika. Tad nolēmu turpināt 
ar kaut ko interesantāku un izaicinošāku. Maniem 
mazajiem māksliniekiem bija iespēja mācīties, 
izklaidēties un izmēģināt dažādas mākslas tehnikas. 
Nodarbības bija ļoti labas, un bērni bija laimīgi, un 
arī bērnu vecāki ļoti novērtēja to, ko daru. Svarīgākā 
no tēmām bija „Ceļojums apkārt pasaulei”, kurā 
bērni katru reizi varēja iepazīt jaunu valsti un tās 
kultūru. Viņi klausījās leģendas un mūziku, skatījās 
dažādu valstu attēlus un īstenoja savus darbiņus 
saistībā ar redzēto un dzirdēto. Beigu beigās viņi 
atcerējās daudzus faktus un vārdus citās valodās un 
iepazinās ar jauniem mākslas veidiem.
Mēs runājām arī par emocijām un citu viedokļu 
respektēšanu. Man šīs mākslas nodarbības bija 
liels izaicinājums ne tikai valodas barjeras dēļ, bet 
arī tāpēc, ka man nebija pārāk daudz pieredzes 
darbā ar sākumskolas bērniem, jo pārsvarā biju 
strādājusi bērnudārzos. Tagad esmu ieguvusi 
pārliecību darbā ar šo mērķauditoriju.
 

Lielākais gandarījums
Mans vislielākais panākums bija strādāšana kopā 
ar kādu mazu meitenīti. Kad mēs sākām darboties 
februārī, viņai bija ļoti zema pašapziņa, viņa baidījās 
kļūdīties un nekad nespēja pabeigt iesākto. Viņa 
vienmēr sēdēja atsevišķi, neieinteresēta sarunāties 
ar citiem vienaudžiem, nerādīja savus zīmējumus. 
Es nolēmu pievērsties viņai vairāk, palīdzot pabeigt 
darbiņu, pēc tam slavējot viņu par padarīto. Es 
pārliecināju viņu par to, cik daudz viņa var pati 
izdarīt un ka nav jābaidās no citu nosodījuma. 
Tajā pašā laikā es strādāju arī ar pārējo grupu, lai 
iekļautu meitenīti brīvās spēlēs un sarunās. Šodien šī 
mazā meitenīte ir pavisam cits cilvēks. Tagad viņa ir 
nevaldāma, smaidīga, enerģijas pilna. Tagad viņa 
ir daudz atbrīvotāka un vienmēr ir pirmā, kas vēlas 
parādīt savu pabeigto darbiņu. Viņa sēž kopā ar 
draugiem un lieliski pavada laiku ar viņiem. Viņai 
vairs nav vajadzīga mana palīdzība, drīzāk viņa ir 
tā, kas palīdz citiem. Es ļoti lepojos ar visiem saviem 
mazajiem māksliniekiem.
Skolā es vadu arī itāļu valodas nodarbības 
pieaugušajiem, kas man tiešām izdodas, neskatoties 
uz to, ka nekad agrāk neko līdzīgu nebiju darījusi.
 
Arī pati mainos
Pieredze šajā īpašajā skolā mani ir ļoti mainījusi. 
Kad ierados, ļoti baidījos, bet tagad jūtos daudz 
drošāka un pozitīvāka. Skola ļāva man īstenot 
savus projektus, savas idejas, ņēma vērā manu 
viedokli un ieklausījās manās šaubās, lai kopīgi 
rastu risinājumu. Manuprāt, brīvprātīgais darbs 
ir lieliska iespēja jauniem cilvēkiem, kuri vēlas 
jaunus izaicinājumus un kuriem ir idejas darbam 
ar bērniem. Esmu pateicīga par iespēju satikt 
Liepājas Katoļu pamatskolas darbiniekus un bērnu 
vecākus, jo daudz ko iemācījos šajā mācību 
gada laikā. Ceru, ka arī es esmu atstājusi pozitīvu 
iespaidu uz cilvēkiem, ko satiku savā ceļā. Īpaši 
vēlos pateikties skolas darbiniekiem par silto 
uzņemšanu un organizācijai „Radi Vidi Pats”, manai 
koordinējošajai organizācijai, par sniegto iespēju 
un visu atbalstu, ko esmu no viņiem saņēmusi šajā 
laikā.

Kamil la Sāra Saret to bi ja Eiropas brīvprāt īgā Liepājas katoļu pamatskolā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
Eiropas brīvprāt īgā darba projektā „Educate my ChurChil  – church & chi ldren”.
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Nuno Nogueira, Eiropas brīvprāt īgais no Portugāles
Tulkojusi :  I lze Vanaga

Latvija – apslēptos dārgumus meklējot
Gulbenē kopš pagājušā gada novembra 
Tirzas pamatskolā un Gulbenes novada 
sociālās aprūpes centrā „Tirza ” brīvprātīgi 
strādā jaunietis no Por tugāles – Nuno 
Nogueira. Kādi ir viņa iespaidi par 
brīvprātīgā darba pieredzi Latvijā, 
kas iegūta ar programmas „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā ” atbalstu?

Kādēļ tieši Latvija?
2017. gada septembrī sāku 
apsvērt domu par iespēju kādu 
laiku padzīvot ārpus Portugāles, 
ko īstenībā vienmēr biju 
vēlējies. Biju gandrīz pabeidzis 
universitāti, tāpēc tas bija labs 
laiks, lai to īstenotu.
Tajā laikā arī atklāju brīvprātīgā 
darba iespējas Eiropas 
Savienībā, konkrēti Eiropas 
Brīvprātīgā darba programmu, 
kas man palīdzētu šo sapni 
īstenot. Nosūtīju pieteikumus 
uz dažādām valstīm, tajā 
skaitā Latviju. Kaut kas mani 
šajā valstī piesaistīja. Laikam 
jau nezināmais, kas raisīja lielu 
zinātkāri. Kad projekta „Coming 
Soon...” koordinatore Ilze teica, 
ka mana kandidatūra ir atbilstoša 
vakancei, ne mirkli nešaubījos un 
teicu: „Jā!”
Latvijā ierados 2017. gada 
novembrī. Ir pagājis jau nepilns 
gads, kopš esmu Latvijā. Varu 
teikt, ka šo laika posmu esmu 
piepildījis ar unikālu pieredzi, 
ko nebūs iespējams atkārtot 
vairs nekad un nekur. Es vienmēr 
saku, ka man patiktu palikt 

Latvijā, jo man patīk šīs valsts 
cilvēki un kultūra. Esmu pateicīgs 
par iespējām, kas man šeit tiek 
nodrošinātas.

Ko tu dari Gulbenē?
Savu ikdienu pārsvarā pavadu 
Tirzā un Gulbenē. Tirza – tas ir 
mazs punktiņš Latvijas kartē, bet, 
reiz tur nokļuvis, varu teikt, ka šeit 
jūtos kā mājās. Šī vieta piesaista 
ar vietējās kopienas pozitīvo 
attieksmi un cilvēku enerģiju. 
Strādāju Tirzas pamatskolā un 
Gulbenes novada sociālās 
aprūpes centrā „Tirza”. Abas 
uzņemošās organizācijas man 
uzticas un ļauj darboties bez 
šķēršļiem. Komunikācija ar 
bērniem un vecāka gadagājuma 
cilvēkiem man patiešām sniedz 
prieku. Tāpēc saku: „Paldies Tev, 
Tirza, no visas sirds!”
Esmu pieredzējis un izmēģinājis 
neskaitāmas lietas: mācījies 
latviešu valodu, dejojis, spēlējis 
teātri, braucis ar laivām un 
slēpojis. Tomēr visiespaidīgākā 
pieredze ir dalība XVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju svētkos, 
konkrēti – Deju svētkos. Nekad 

nebiju piedalījies tik apjomīgā 
notikumā. Tas bija vienkārši 
maģiski – emocijas, ko nevar 
izstāstīt. Līdzīgas emocijas guvu, 
klausoties koru dziedājumus 
Dziesmu svētkos. Tas tomēr ir 
kaut kas neticams – dzīvot vienā 
kontinentā un atklāt dārgumus, 
par ko iepriekš nekad neesi 
dzirdējis un ko nekad nebūtu 
iedomājies piedzīvot.
Viens no maniem mīļākajiem 
hobijiem un izaicinājumiem ir 
riteņbraukšana. Ar velosipēdu 
braucu ikdienā, kā arī ceļoju 
uz citām Latvijas pilsētām, 
piemēram, Alūksni un Rēzekni. 
Mans pēdējais velobrauciens 
bija patiešām lielākais 
izaicinājums, ceļojot uz diviem 
riteņiem – brauciens uz 
Munameģi un atpakaļ, kopumā 
14 stundu laikā noripojot 
188 km. Šis šobrīd ir mans 
personīgais rekords, protams, 
līdz brīdim, kad to uzlabošu.

Kādās noskaņās gaidi projekta izskaņu?
Šobrīd esmu ne vien iemīlējis Latviju, bet arī stiprinājis saikni ar savu 
tēvzemi – Portugāli. Neskaitāmu kultūras kontekstu burzmā beidzot esmu 
atklājis, ko nozīmē būt portugālim un kā paust mīlestību pret portugāļu 
kultūru. Šis laiks Latvijā man ir devis iespēju iepazīt pašam sevi, vietu, no 
kurienes nāku, un saprast, ko no šīs dzīves vēlos.
Katrs mirklis Latvijā man ir kā apslēpto dārgumu atklāšanas moments. 
Dārgumu, kuri ir apslēpti plašajai pasaulei, tāpat arī Eiropai. Tie, kuri 
reiz nonākuši Latvijā, būs pārsteigti, atklājot, bez kādas neatsveramas 
pieredzes bagātības viņi līdz šim ir dzīvojuši.
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Pietiek vien ieskatīties sociālajos tīklos, lai būtu skaidrs, ka 
kritiskās domāšanas trūkums ir kļuvis par ļoti aktuālu problēmu – 
kā jaunieši, tā pieaugušie bez vilcināšanās pārpublicē viltus ziņas 
un citas apšaubāmas idejas, sākot ar to, ka zemeslode nemaz nav 
apaļa, un beidzot ar to, ka visi bēgļi ir teroristi.

Viltus ziņu biznesmeņiem, propagandistiem un 
dažādiem politiskajiem grupējumiem, tostarp 
radikālajiem, pa vidu ir jaunieši, kuri vēl tikai formē 
savu pasaules redzējumu. Lai viņi jau šodien un arī 
nākotnē spētu būt aktīvi, atbildīgi un uz problēmu 
risināšanu vērsti pilsoņi, ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt 
jauniešu prasmes gan kritiski izvērtēt mediju saturu, 
gan pašiem likt lietā savu balsi – rakstot, stāstot, 
filmējot parādīt savu realitāti un vērtības pārējai 
pasaulei, pārstāvēt savas intereses un vajadzības 
un runāt par sev būtisko.
 
Projekta pieredze un rezultāti
 
Ar šo tematiku mēs strādājām starptautiskā 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes 
darbinieku projekta „Rakstīšana ir pārrakstīšana” 
ietvaros no 2017. gada 6. līdz 15. oktobrim, 
organizējot mācību kursu par radošās rakstīšanas 
metodēm neformālajā izglītībā. Mācību kursu 
īstenoja biedrība „Piepildīto sapņu istaba”, un tajā 
piedalījās 22 jaunatnes, sociālā darba un izglītības 
jomā strādājoši profesionāļi no 10 Eiropas valstīm. 
Projekta mērķis bija dot iespēju tā dalībniekiem 
apgūt radošās rakstniecības metodes un izzināt, 
kā ar radošu pieeju palīdzību varam vērsties pret 
naida runu, lauzt stereotipus un aizspriedumus, kā 
arī veicināt solidaritāti, taisnīgāku un mierīgāku vidi 
sev apkārt. Ņemot vērā pieaugošo nacionālismu 
un radikālās ticībās balstītu vardarbību, mācībās 
tika apgūts bagātīgs radošo metožu klāsts, kas 
veicina starpkultūru mācīšanos un palīdz cīņā pret 
jauniešu radikalizēšanos.
 
Protams, ar rakstīšanu un stāstiem vien nepietiek, lai 
novērstu jauniešu radikalizēšanos, kuras cēloņu vidū 
pētnieki bieži min tādas problēmas kā bezdarbu, 
nespēju atrast piederību, stabilitāti, nespēju piešķirt 

savai dzīvei jēgu, negatīvas emocijas un nemieru, 
ko raisa sliktas attiecības savā vidē. Tomēr ar 
valodas starpniecību sociāli konstruētajai realitātei, 
lai arī tā pastāv tikai mūsu galvās, ir milzīga ietekme 
uz to, kā uztveram sevi, citas sociālās grupas, 
dažādus notikumus. Arī Latvijā ir atrodami vairāki 
jauniešu radikalizēšanas piemēri un papildus tiem – 
neskaitāmi naida runas piemēri, kad notiek vēršanās 
pret citu tautību, ādas krāsu, reliģiju vai seksuālās 
orientācijas pārstāvjiem. Līdz ar to ir svarīgi, lai 
publiskajā telpā pastāvētu arī šiem naidpilnajiem 
alternatīvi stāsti, kas atbalstītu konstruktīvāku un 
pozitīvāku pasaules uztveri, mazinātu bailes no 
citādā un rosinātu vēlēšanos veidot dialogu, 
sadarboties un palīdzēt citiem cilvēkiem.
 
Šis apmācību kurss bija jau trešais biedrības 
projekts, kura galvenā tēma ir radošā rakstniecība, 
un tas atkal mums deva apliecinājumu, ka dažādas 
radošās rakstīšanas metodes ir ļoti universālas 
un lieliski var tikt adaptētas neformālās izglītības 
kontekstam. Rakstīšana dod iespēju daudz vairāk 
iedziļināties dažādās tēmās un problēmās, sakārtot 
un labāk prezentēt savas domas, arī radoši 
izpaust sevi un veicināt savu izaugsmi, konstruktīvā 
veidā atbrīvojoties no negatīvām emocijām vai 
pieredzēm, kas dažkārt mūs var grauzt gadiem ilgi. 
Ar rakstīšanas palīdzību varam labāk izprast mums 
apkārt notiekošo un piešķirt tam nozīmi. Mācību 
kursa ietvaros dalībnieki ne tikai attīstīja rakstītprasmi, 
bet arī savstarpēju atbalsta tīklu, pašapziņu un 
drosmi paust savus uzskatus vai piedāvāt savu 
radošo darbu plašākai publikai. Tāpat arī dalībnieki 
apguva principus un paņēmienus, kas veicina iztēli, 
radošumu un inovācijas.
 
Pēc mācību kursa beigām dalībnieki organizēja 
radošās rakstniecības nodarbības savās valstīs, 

mācībās apgūtās metodes pielāgojot ļoti dažādām 
mērķa grupām: gan bērniem, skolēniem un 
studentiem, gan arī bēgļiem, kā arī citiem jaunatnes 
darbiniekiem. Savukārt mūsu pašu organizācijā, 
iedvesmojoties no projekta pieredzes un visa tā 
ietvaros apgūtā, tapa jauns nacionāla līmeņa 
projekts par radošo rakstniecību „Rakstu Latviju”, 
ko šobrīd īstenojam ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu un kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. Šo 
iniciatīvu ceram turpināt arī pēc fonda finansiālā 
atbalsta beigām, jo esam guvuši daudz pozitīvas 
atgriezeniskās saiknes no dalībnieku puses, 
līdz ar to varam teikt, ka projekta „Rakstīšana ir 
pārrakstīšana” īstenošana ir bijusi lieliska ierosme 
mums iesākt kaut ko jaunu un produktīvi izmantot 
starptautisko pieredzi vietējo kopienas iniciatīvu 
veidošanai.
 
Papildus tam ceram arī tālāk izzināt iespējas radošās 
rakstniecības metodes adaptēt mediju pratības 
apguvei, jo saredzam iespējas un potenciālu tās 
efektīvi izmantot, turklāt mediju pratība ir viena no 
tām tēmām, kuru noteikti būtu jāmāca daudz vairāk.
 
Idejas citiem
 
Šī projekta ietvaros izmēģinājām arī vairākas mums 
jaunas idejas, kas varētu noderēt arī citiem projektu 
īstenotājiem.
 
Atvērto nodarbību organizēšana. Tā kā jaunatnes 
darbinieku grupās parasti ir daudz pieredzējušu 
un interesantu dalībnieku, kas veic lielisku darbu 
savā darba vietā, tad vēlējāmies dot iespēju arī 
projektā tieši neiesaistītiem cilvēkiem mācīties no 
viņu labās prakses, idejām un darba metodēm. Līdz 
ar to nākamajā dienā pēc mācību kursa noslēguma 
organizējām divas atvērtās meistarklases, ko vadīja 

daži no projektā iesaistītajiem dalībniekiem un 
ekspertiem. Meistarklases notika angļu valodā, un 
bijām pārsteigti, cik lielu atsaucību tās guva gan 
vietējo, gan ārvalstu aktīvistu vidū. Mūsuprāt, šis 
bija ļoti labs veids, kā dot iespēju no projekta gūt 
pievienoto vērtību plašākam cilvēku lokam.
 
Dalībnieku motivēšana aktīvai līdzdalībai 
projekta publicitātes veidošanā. Parasti dalībnieki 
ir gana aizņemti darba procesā, un mobilie 
telefoni mācībās nemaz tik ļoti netiek iesaistīti. 
Tajā pašā laikā, ņemot vērā, cik liels cilvēku 
skaits ir piedalījies dažādos „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programmas pasākumos, meklējot tos 
pēc mirkļbirkām tādos populāros medijos kā 
Instagram, Facebook vai Twitter, nav nemaz tik 
daudz ierakstu par programmu. Tās redzamība 
kopumā noteikti varētu būt daudz labāka, līdz 
ar to vēlējāmies dalībniekus motivēt aktīvāk 
līdzdarboties programmas un projekta publicitātes 
nodrošināšanā. To šoreiz darījām, apsolot katram, 
kas veiks vismaz trīs ierakstus, nelielu dāvaniņu. 
Un, jā, izrādījās, ka materiālie labumi tomēr 
motivē daudz vairāk nekā vēršanās pie dalībnieku 
atbildības sajūtas, un lielākā daļa dalībnieku 
labprāt palīdzēja publicitātes darbā.
 
Papildu resursi

Plašāka informācija par projektu, kā arī vairāki tā 
ietvaros tapušie radošie darbi un metožu apraksts, 
ar kā palīdzību tie ir tapuši, ir pieejami projekta 
emuārā writetorewrite.tumblr.com. Tāpat arī 
šobrīd ikviens interesents var izmantot iespēju 
apmeklēt „Rakstu Latviju” radošās rakstniecības 
meistarklases, kas tiek organizētas dažādās Latvijas 
pilsētās.
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Sintija Bernava, Donum Animus

Spēja izvirzīt mērķus un tos sasniegt lielā mērā ir jautājums par ticību sev un saviem 
spēkiem, tāpēc astoņiem jauniešiem no Latvijas tika dota iespēja gūt starptautisku pieredzi, 
piedaloties „Erasmus+: Jaunatne darbībā ” Jauniešu apmaiņā „Communication As An Art”, 
kas no 2018. gada 3. līdz 9. jūlijam norisinājās Maltā.

Astoņi Latvijas jaunieši 
gūst pieredzi Maltā

Starptautiskajā jauniešu 
mobilitātē piedalījās jaunieši 
no Itālijas, Maltas, Grieķijas, 
Spānijas un Latvijas.

Uz nedēļu prom no 
ierastās dzīves

Dalība starptautiskās mobilitātēs 
jauniešiem ir lielisks veids, kā 
paplašināt savu redzesloku 
un pašpaļāvību. Ticība sev un 
sociālo prasmju attīstīšana ir 
būtiska ne vien profesionālai, 
bet arī personiskai izaugsmei, 
iecietības veicināšanai 
un socializācijas prasmju 
uzlabošanai. Īpaši svarīgi 
sociālās prasmes attīstīt ir tiem 
jauniešiem, kuri ikdienā uzturas 
samērā noslēgtā vidē, darbojas 
ar cilvēkiem vai paši pārstāv 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Latviju Maltā pārstāvēja septiņi 
jaunieši no Sociālās integrācijas 
valsts aģentūras Koledžas 
un Jūrmalas profesionālās 

vidusskolas (Edgars Kamerovskis, 
Rihards Strautmanis, Ilze 
Paegle, Artūrs Matvejevs, 
Valērijs Krebss, Juris Balinskis, 
Marta Kulačkovska) un Darja 
LipskaIščuka, kas darbojas 
nevalstiskajā organizācijā Sirota.lv.
Šī projekta galvenie temati bija 
komunikācija un plašsaziņas 
līdzekļi. Saistībā ar šo tēmu, 
kas bija projekta uzmanības 
centrā, dalībnieki izzināja arī 
citus jautājumus, piemēram, 
par migrāciju un veidu, kādā 
plašsaziņas līdzekļi ar šo jomu 
saistītus jautājumus dara zināmus 
plašākai sabiedrībai.
 

Darot tiek lauzti 
stereotipi
 
Pēc aktivitātēm lielākai daļai 
Latvijas dalībnieku kardināli 
mainījās viedoklis par bēgļiem, 
jo Latvijā jauniešu pieredze 
un saskarsme ar bēgļiem bija 
minimāla, lai neteiktu, ka pat 

nekāda. Šīs domas mainīt 
palīdzēja sieviete Maria un 
viņas stāsts, kura strādā uz kuģa 
Vidusjūrā un glābj slīkstošu bēgļu 
dzīvības. Maria arī atklāja, ka 
pēdējā laikā situācija Vidusjūrā 
ir mainījusies uz slikto pusi, jo 
tūkstošiem bēgļu ir nonākuši 
ķīlnieku lomā – piekrastes valstis 
vairs neuzņem bēgļus un ir viņiem 
slēgušas savas ostas. Tāpat arī 
savā pieredzē dalījās Sīrijas 
bēgle, kura stāstīja par to, kā 
viņa centās legālā ceļā nokļūt 
pie sava vīra Norvēģijā un kā 
dažādu valstu iestādes gadiem 
ilgi neļāva viņai atkal satikt 
savu vīru. Pats emocionālākais 
un grūtākais pārbaudījums bija 
dalībniekiem pašiem iejusties 
bēgļu lomā un doties bēgļu 
gaitās.
Projekta vadītāji dalībniekus 
sadalīja mazās grupās un iedeva 
nedaudz naudas un ūdens, un 
paskaidroja, ka visi ir somāliešu 
studenti, kuri ir spiesti doties 
bēgļu gaitās uz Eiropu. Šajā ceļā 
dalībnieki nedrīkstēja sarunāties, 
jo tad nemiernieki varētu viņus 
sadzirdēt un nošaut.

Pirmā situācija bēgļu 
ceļā: dalībnieki devās cauri 
mežiem Dienvidsudānā, kad 
pēkšņi viņiem uzbruka vietējie 
nemiernieki un lika atdot visu 
naudu. Tika draudēts, ka 
atsakoties viņi tiks nogalināti. 
Jaunieši, kas iejutās šajā lomā, 
protams, atdeva naudu.
Otrā situācija: jaunieši bija 
tuvu izmisumam, jo vairs nebija 
ne ūdens, ne pārtikas un viņi 
bija nonākuši kādas Āfrikas 
valsts lauku fermā. Fermas 
saimnieki jauniešus laipni 
uzņēma, pabaroja un piedāvāja 
naktsmājas. Kad bija jau 
jādodas prom, fermas saimnieks 
pieprasīja, lai viena no meitenēm 
paliek viņa pakļautībā un atlikušo 
dzīvi tiktu nodota prostitūcijai.
Grupai bija jāmeklē risinājums 
šai situācijai. Emocionāli tas 
bija smags pārbaudījums, bet 
diemžēl ar šādām situācijām 
katru dienu ir spiestas saskarties 
ļoti daudzas bēgļu sievietes.
Trešā situācija: jaunieši jau 
vairākas dienas šķērso Sahāras 
tuksnesi, un ir palikusi tikai puse 
pudeles ar ūdeni. Komandai 
nākas izlemt, kam atdot šo 
ūdeni – grūtniecei, bērnam, 
kuram ir tikai četri gadi, 75 
gadus vecam pensionāram, 
vai šo nelielo ūdens daudzumu 
sadalīt starp komandas biedriem 
vienādās daļās, vai arī vienam 
no komandas izdzert visu 
ūdeni cerībā, ka vismaz viens 
izdzīvos, nokļūs līdz Eiropai, 
atradīs patvērumu un darbu 
un spēs palīdzēt savai Āfrikā 
palikušajai ģimenei. Tā kā 
Maltā jūlija sākumā tiešām ir 
karsts, tad dalībniekiem bija 
iespēja saprast, kāda ir sajūta 
atrasties tuksnesī un karstumā. Šis 

uzdevums – pārgājiens – mainīja 
daudzu projekta dalībnieku 
domas par bēgļiem. Tas atvēra 
jauniešu acis un arī sirdis.
Viens no sarežģītākajiem un 
reizē arī saliedējošākajiem 
uzdevumiem projekta laikā 
bija katras valsts delegācijas 
video veidošana par migrāciju. 
Latvijas pārstāvjiem no sākuma 
neizdevās vienoties, bet galu 
galā tomēr tapa video.
Vairākumam no Latvijas 
komandas dalībniekiem dalība 
starptautiskajā mobilitātē 
bija pirmā starptautiskā un 
arī „Erasmus+” neformālās 
izglītības pieredze, kas deva 
iespēju iepazīt jaunus cilvēkus 
un organizācijas, kas pārstāv 
dažādas valstis un kultūras. 
Dalība apmācībās ļāva uzlabot 
komunikācijas prasmes angļu 
valodā, gūt starptautisku 
pieredzi un jaunas iemaņas, kas 
noderēs arī profesionālajā jomā. 
Dalība projektā Maltā Latvijas 
jauniešiem bija neaizmirstama 
pieredze, kas noteikti palīdzēs 
mācībās un karjeras veidošanā 
nākotnē.
Pēc atgriešanās savā ierastajā 
vidē jaunieši atzina, ka ļoti būtiski 
ir gūt starptautisku pieredzi, 
iepazīt pasauli un citu tautu 
kultūras. Maltā pavadītais 
laiks palīdzēja viņiem attīstīt 
pašpārliecību un veidot pozitīvu 
attieksmi pret pārmaiņām, kā 
arī sniedza plašāku priekšstatu 
par citu tautu kultūrām, attīstīja 
kritisko domāšanu, radošumu un 
atvērtību.
Jauniešu apmaiņas noslēgumā 
katrs dalībnieks saņēma 
starptautiski atzītu Eiropas 
Komisijas Youthpass sertifikātu. 

Jauniešu iespaidi pēc 
dalības projektā

Ilze: „Šajā projektā uzzināju 
daudz par reālo bēgļu dzīvi. 
Nekad līdz šim par to nebiju 
aizdomājusies. Viņu dzīves 
situācijas ir tik nopietnas un 
reizēm pat sarežģītas. Labprāt 
vēlētos palīdzēt bēgļiem.”
Marta: „Jauniešu apmaiņas laikā 
iepazinu pavisam citu pasauli ar 
pavisam citām problēmām. Ļoti 
izmainījās manas domas par 
migrantiem. Esot starptautiskā 
vidē, papildināju savas angļu 
valodas zināšanas, iepazinu 
jaunus cilvēkus un dažādas 
kultūras. Tā bija ļoti interesanta 
un jauna pieredze manā dzīvē.”
Rihards: „Manas šī projekta 
mīļākās daļas bija tās, kad 
organizatori ļāva mums būt 
radošiem. Piemēram, „Jaunās 
pilsētas projekts”. Mēs būvējām 
jaunu pilsētu no plastilīna. 
Es veidoju šīs pilsētas ceļus. 
Strādāšana kopā ar citiem 
cilvēkiem bija laba pieredze. Lai 
gan mēs nedrīkstējām sarunāties, 
mēs komunicējām zīmju valodā. 
Vēl kāda lieta, kas man patika 
– katras valsts pārstāvjiem citi 
bija jāiepazīstina ar savu kultūru 
un dažām frāzēm nacionālajā 
valodā. No Itālijas kolēģiem 
mazliet iemācījos zīmju valodu.”
Edgars: „Maltā pavadītais laiks 
pierādīja, ka cilvēki no piecām 
dažādām valstīm ar dažādu 
kultūru, uzskatiem un principiem 
vienas nedēļas laikā var kļūt 
par labiem draugiem un starp 
cilvēkiem nepastāv valodas 
barjeras, jo viņi var sarunāties 
bez vārdiem.”
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Profesija – jaunatnes lietu speciālists. 
Esošā situācija augstākajā izglītībā un 
izaicinājumi

Kvalitāte darbā ar jaunatni ir ļoti svarīga. Viens no veidiem, kā 
to pilnveidot – nodrošināt, ka pašvaldībās strādā jaunatnes lietu 
speciālisti,  kuri ieguvuši profesijai atbilstošu izglītību. Latvijā pašlaik 
ir divas augstskolas, kurās var kļūt par jaunatnes lietu speciālistu – 
Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte . Abos gadījumos tās ir 
profesionālās maģistrantūras studijas.

Jo vairāk ir speciālistu, kuri ieguvuši atbilstošu izglītību, jo kvalitatīvāk noris ikdienas darbs jaunatnes jomā 
konkrētajā pašvaldībā: jauniešu aktivitātēm tiek nodrošināta droša vide, aktivitātēs tiek iesaistīti arī tie jaunieši, 
kuri dzīvo attālos reģionos vai atrodas sociālā riska grupā. Par jomas profesionalizāciju (proti, ka par jaunatnes 
lietu speciālistu var strādāt tikai ar augstāko izglītību) Eiropā domas dalās. Vieni ir kritiski noskaņoti, uzskatot, ka 
tas birokratizēs darba procesus un pasliktinās darbu ar jauniešiem, jo jomas specifika paredz, ka darbam jābūt 
elastīgam un viegli maināmam, atbilstoši esošajai jauniešu situācijai. Kamēr otri uzskata, ka profesionalizācija 
cels darba ar jaunatni kvalitāti, nodrošinās jomas atzīšanu un uzlabos arī atalgojuma situāciju. JSPA atbalsta 
viedokli, ka jomai jākļūst profesionālākai, vienlaikus ceļot gan jomas kvalitāti, gan atrodot vidusceļu starp darba 
standartiem un iespēju pielāgot darbu atbilstīgi konkrētajai jauniešu situācijai. 

Daugavpils Universitātes pieredze

Daugavpils Universitātē ir studiju programma 
“Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”. 
Par esošo situāciju augstākajā izglītībā stāsta Mārīte 
Kravale – Pauliņa, Daugavpils Universitātes studiju 
programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes 
lietu speciālists” direktore.

“Cilvēki, kas izvēlas maģistrantūrā apgūt jaunatnes 
lietu speciālista profesiju, ir dažādi. Topošie 
speciālisti nāk no dažādām jomām ar daudzveidīgu 
iepriekšējo pieredzi. Galvenais ir motivēts students, 
kurš vēlas izprast jauniešus un problēmas, ar kurām 
nākas ikdienā saskarties.

Daugavpils Universitātē profesionālās 
maģistrantūrās laikā ir iespējams apgūt divas 
profesijas – jaunatnes lietu speciālists un  karjeras 
konsultants. Uzņemšanas noteikumi ļauj studēt 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
ar skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu 

bakalaura grādu pedagoģijā, vai ar sociālo 
zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā, vai otrā 
līmeņa profesionālo augstāko izglītību psiholoģijā, 
vai citu akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību un vismaz 1 gada darba pieredzi 
karjeras konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni, ko 
apliecina izziņa. Lai piedalītos konkursā, tiek vērtēta 
gala/valsts pārbaudījumu vidējā atzīme.

Kā jebkurš studiju process, arī studijas šajā 
maģistrantūras programmā ir izaicinājums. Daudz 
kas ir atkarīgs no studentu spējām un vēlmes studiju 
procesā sasniegt maksimālo rezultātu, noteiktos 
studiju mērķus un personīgās ieinteresētības, izpētīt, 
izanalizēt gan lokālās, gan globālās situācijas un 
procesus.

Vēlamies studentus iepazīstināt ar jaunāko, 
kas notiek jaunatnes jomā, kā arī aicināt viņus 
analītiski izvērtēt notiekošo Latvijā un Eiropā. Jau 
studiju procesā izpētīt un apzināt institūcijas, kas ir 
atbildīgas par darbu ar jaunatni, tai skaitā arī par  
jaunatnes politiku.  Ļoti vēlētos, lai Latvijā darbs ar 
jaunatni būtu daudz plānveidīgāks un kvalitatīvāks, 
vēlētos, lai jaunieši paši izprastu izglītības lomu un 
iespējas pilnveidoties.

Kā vēsturiski veidojusies situācija, ka šo profesiju 
var apgūt tikai maģistrantūrā? Viss aizsākās ar 

Nākamie izaicinājumi

Lokālās īpatnības. Katram reģionam ir sava specifika. Darbam ar jaunatni 
būtu jābūt pielāgotam, ņemot vērā at tiecīgo situāciju.   

Darbs ar jaunatni balstās uz pašvaldību pleciem, taču jāatzīst, ka ne visas 
pašvaldības spēj ātri un efektīvi strādāt ar jauniešiem. Dažkārt pastāv 
milzīga plaisa starp jauniešiem un lēmējvaru, tādejādi jaunieši netic 
jēgpilnai sadarbībai un aktivitātēm lokālā kontekstā.

Uzskatu, ka šobrīd lielākais izaicinājums darbā ar jaunatni ir zinoši, radoši, 
mērķtiecīgi jaunatnes lietu speciālisti,  kas spētu nesapīties politikas tīklos, 
bet stratēģiski, iedvesmojot jauniešus, spētu sasniegt noteiktos mērķus un 
globālākus horizontus.

„Galvenais ir motivēts students, kurš vēlas izprast jauniešus un 
problēmas, ar kurām nākas ikdienā saskarties.”

Mārīte Kravale - Pauliņa

profesionālo maģistra programmu “Karjeras 
konsultants”. Tā ar Eiropas Sociālo fonda atbalstu 
tika izveidota 2006. gadā piecās Latvijas 
augstskolās.  2009. gadā Latvijā pieņēma 
Jaunatnes likumu. Pamatojoties uz to, sapratām, 
ka studentiem vēlamies piedāvāt iespēju 
apgūt arī jaunatnes lietu speciālista profesiju. 
Papildinājām studiju programmu, un tā pašlaik, 
studējot Daugavpils Universitātē, profesionālās 
maģistrantūras programmā, students vienlaikus var 
apgūt gan  karjeras konsultanta, gan  jaunatnes 
lietu speciālista profesiju un iegūt maģistra grādu 
izglītībā.

Profesionālās maģistra studiju programmas saturs ir 
veidots tā, lai maksimāli pilnveidotu kompetences, 
kas nepieciešamas darba ar jaunatni plānošanai 
vai konsultēšanas procesā, tomēr esam saskārušies 
ar izaicinājumu studējošos iedrošināt rakstīt, īstenot 
un piedalīties starptautiskos projektos. Iespējams, tā 
ir mūsu reģiona specifika, bet esmu ievērojusi, ka 
studentiem mazliet ir bail no atbildības uzņemšanās, 
lai īstenotu lielāku vai mazāku projektu. Ļoti vēlētos, 
lai šī situācija mainītos, jo personīgā pieredze ir 
būtisks faktors darbā ar jauniešiem. Vēlētos, lai katrs 
students vismaz reizi piedalītos kādā “Erasmus+” 
projektā – lai paplašinātu savu redzesloku,  
uzdrīkstētos un iedvesmotu citus savas idejas 
iedzīvināt  starptautiskā vidē!”
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Mēs akadēmiskajā vidē gatavojam jauniešus – 
nākamos jaunatnes lietu speciālistus – darba tirgum, 
kurā lielā mērā nosacījumus diktē nevalstiskais 
sektors. Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras īstenotais ilgtermiņa projekts, kurā esam 
iesaistījušies, palīdzēs visām iesaistītajām pusēm 
sadarboties un strādāt uz rezultātu.

Kā pašlaik norit starptautisku projektu īstenošana 
studentu vidē? Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, 
jo ir grūti izsekot katram studentam pēc viņa 
studiju beigšanas. Studenti vēlas apgūt projektu 
rakstīšanu, un to kā metodi esam iekļāvuši studiju 
procesā. Studiju kursu laikā esam apguvuši, kā 
iesniegt projektu pieteikumu Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras administrētajiem projektiem. 
Bet studiju process ir ielikts noteiktos laika rāmjos. 
Viena mācību kursa ietvaros nav iespējams uzrakstīt 
projekta pieteikumu un to arī uzreiz īstenot. Taču 
ir studenti, kuri savus projektu pieteikumus, studiju 
procesam noslēdzoties, sekmīgi īstenojuši. Mana 
nākotnes vīzija ir, ka projektu rakstīšanu sākam apgūt 
maģistrantūras pirmajā kursā. “Erasmus+” jaunatnes 
jomas projekti ir ļoti labi, lai studenti studiju procesa 
laikā ar to starpniecību veiktu pētījumus jaunatnes 
jomā starptautiskā līmenī.”
 

Liepājas Universitātes pieredze

Liepājas Universitātē ir studiju programma “Karjeras 
konsultants”. Par esošo situāciju stāsta Pāvels Jurs, 
Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā 
darba fakultātes asociētais profesors, pedagoģijas 
doktors.

“Lai kļūtu par jaunatnes lietu speciālistu, Liepājas 
Universitātē jāizvēlas pamata studiju virziens 
maģistrantūrā “Karjeras konsultants”.  Tad atbilstoši 
izvēlētajam students studiju procesā var kļūt par 
karjeras konsultantu un sociālo pedagogu; karjeras 
konsultantu un jaunatnes lietu speciālistu; karjeras 
konsultantu un skolotāju - mentoru. Studenti paši 
izvēlas, kuru virzienu studēt padziļināti. Beidzot 
maģistrantūru, studenti iegūst maģistra grādu un 
divas profesionālās izglītības.

Ņemot vērā, ka šī ir maģistrantūra, studiju procesu 
uzsāk speciālisti ar ārkārtīgi dažādu studiju 
pieredzi. Kādam ir bakalaurs pedagoģijā, kādam – 
sociālajā darbā, vēl kāds ir praktizējošs, jaunatnes 
jomā strādājošs eksperts, kurš ar studijām vēlas 
dokumentāli apstiprināt, ka ir jomas eksperts. Kā 
ikvienā augstākās izglītības programmā, arī mūsu 
programmā ir lietas, kuras var pilnveidot un uzlabot. 
Ir jādzīvo līdzi laikmetam un izglītībai jāmainās līdzi. 
Mēs Liepājas Universitātē nemitīgi pilnveidojam 
studiju programmas. Papildus formālajām studentu 
aptaujām veicam arī padziļinātas intervijas ar 
studentiem, kuras ļauj atklāt, ka studenti vēlas 
vairāk iepazīt psiholoģisku tēmu un apgūt projektu 
rakstīšanu. Studentu ieteikumus ņemam vērā.

Par JSPA ilgtermiņa projektu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Daugavpils 
un Liepājas universitātēm, īsteno ilgtermiņa projektu “Among Others”, kurš ilgs līdz 2020. gada beigām.

Projekta mērķi – augstākās izglītības iestādes iepazīstināt ar neformālās izglītības un starptautiskām sadarbības 
iespējām; nākotnes jaunatnes lietu speciālistos un pedagogos attīstīt starpkultūru kompetences, šādi uzlabojot 
darba ar jaunatni kvalitāti; kā arī veicināt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantošanu ikdienas 
darbā ar jauniešiem.

Kā kļūst par jaunatnes lietu speciālistu citās valstīs?

BALTIJAS VALSTU PIEREDZE
Lietuvā

Lai kļūtu par jaunatnes lietu speciālistu, 
cilvēks, kurš vēlas iegūt šo profesiju, iziet 
speciālu sertificēšanas procesu. Bakalaura 
un maģistra grāda līmenī studijas netiek 
nodrošinātas. Bet pašlaik Lietuvā vairākas 
universitātes izstrādā studiju programmas, 
lai nākotnē (iespējams, jau nākamajā mācību 
gadā) studentiem piedāvātu iegūt bakalaura 
un maģistra grādu profesijā jaunatnes lietu 
speciālists.
2009. gads bija brīdis, kad Lietuvas 
Jaunatnes lietu departaments, izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu atbalstu, izstrādāja 
sertificēšanas sistēmu, kura nodrošināja 
speciālistiem, kuri jau strādā jaunatnes jomā 
vai vēl tikai vēlas tajā strādāt, sertificēties par 
jaunatnes lietu speciālistiem.
Šī sertificēšanas sistēma kopš 2015. gada 
nodrošina divas iespējas, kā kļūt par jaunatnes 
lietu speciālistiem. Pirmā – tiek noteikts, vai 
profesijas pretendentam piemīt aptuveni 
30 kompetences, kuras nepieciešamas, 
ikdienā strādājot ar jauniešiem. 70 cilvēku, 
kuri līdz šim bija strādājuši jauniešu centros, 
nokārtojuši kompetenču atbilstības testu 
un ir ieguvuši jaunatnes lietu speciālista 
sertifikātu. Otrā – ja noteiktajā kompetenču 
apmērā profesijas pretendentam zināšanu, 
prasmju un pieredzes nepietiek, viņam tika 
nodrošināta mācību programma, kas sastāv 
no pieciem mācību moduļiem un ilgst četras 
līdz piecas dienas.

Šogad Lietuvas Jaunatnes lietu departaments 
veica sertificēšanas sistēmas atjaunināšanu. 
Tā paredz gadījumā, ja sertifikāta kandidātam 
nepieciešams papildināt zināšanas, iziet piecu 
mācību moduļu kursu divu līdz trīs dienu laikā 
(120 akadēmiskās stundas) un 60 stundu 
praksi jauniešu centros vai individuāli. Kad tas 
izdarīts, tiek piešķirts jaunatnes lietu speciālista 
sertifikāts. Jaunatnes lietu departaments paredz, 
ka ik gadu apmēram 30 cilvēku iegūst jaunatnes 
lietu speciālista sertifikātu.

Igaunijā

Lai kļūtu par jaunatnes lietu speciālistu Igaunijā, 
ir pieejama profesionālā augstākā izglītības 
programma, kura ir pielīdzināma bakalaura 
programmai un tiek ņemta vērā, ja speciālists 
vēlas iestāties maģistratūrā. 
Pašlaik Igaunijā ir pieejamas trīs profesionālās 
augstākās izglītības programmas: Tartu 
Universitātes Narva koledžā (darbs ar 
jaunatni); Tartu Universitātes Viljandi Kultūras 
akadēmijā (brīvā laika vadītājs – skolotājs); 
Tallinas Universitātē (darbs ar jaunatni). 
Jaunatnes darba vadības maģistra programma 
pieejama Tallinas Universitātē. 
No 2019. gada Tartu Universitāte plāno atvērt 
pirmo bakalaura programmu jaunatnes darbā.

„Erasmus+” jaunatnes jomas projekti 
ir ļoti labi, lai studenti studiju 

procesa laikā ar to starpniecību 
veiktu pētījumus jaunatnes jomā 

starptautiskā līmenī.”

Pāvels Jurs

Plānots, ka projekta laikā topošie 
jaunatnes lietu speciālisti – esošie 
abu universitāšu maģistrantūras 
studenti – apgūs zināšanas piecu 
moduļu sistēmā:  

 1) jaunatnes politika;
 2) neformālā izglītība;
 3) brīvprātīgais darbs;
 4) starpkultūru izglītība;
 5) projektu vadība.

Mācības pēc jauno moduļu 
sistēmas abās augstskolās ir 
uzsāktas jau šogad.
 

Latvijā par jaunatnes lietu speciālistu var kļūt arī saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra 
noteikumos Nr.1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” minēto. 
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Karloss Lapenja, Brīvprāt īgais Prei ļu Brīvajā skolā
 

Ei
ro

pas 
dim

en
si

ja

Alternatīvās izglītības iedvesmots
Karloss Lapenja (Carlos Lapeña) uz Latviju atbrauca ar programmas 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā ” atbalstu. Viņš paralēli savām 
doktorantūras studijām Spānijā vēlējās iegūt starptautisku pieredzi 

darbā ar jauniešiem. Tā Brīvprātīgā darba projekta laikā viņš 
brīvprātīgi strādā Preiļu Brīvajā skolā. Tā ir skola, kas saviem 

audzēkņiem piedāvā izglītoties alternatīvi.

Kad man parādījās iespēja 
iegūt pieredzi Preiļu Brīvajā 
skolā, daudz nedomājot, 
piekritu. Tas uzreiz arī nozīmēja, 
ka no Spānijas uz vairākiem 
mēnešiem pārcelšos uz 
Latviju, bet tik unikālu iespēju 
nedrīkstēju laist garām. Pieņēmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”* 
programmas izaicinājumu.
Spānijā esmu strādājis skolā, 
kura vadās pēc standarta 
izglītības sistēmas. Pieredze 
Preiļu Brīvajā skolā man ļauj 
salīdzināt dažādās pieejas 
mācību procesam un izvērtēt 
atšķirības. Preiļu Brīvā skola 
man pierādīja, ka skolotāji 
mācību procesā par prioritāti var 
izvirzīt bērnu radošo izpausmi, 
brīvību un individuālo attīstības 
ritmu. Preiļu Brīvā skola savā 
darbā balstās uz Montessori un 
Valdorfa teorijām, un mācību 
procesā iekļautajām aktivitātēm 
ir tieša saistība ar reālo pasauli. 
Šo aktivitāšu ietvaros tiek 
veidotas diskusijas un meklēti 
risinājumi reālām problēmām un 
aktuāliem jautājumiem.

Daudz ko pieredzu Preiļu 
Brīvajā skolā, un man tas ir liels 

*Kopš 2018. gada oktobra Brīvprātīgā darba projekti tiek īstenoti ar ES programmas 
„Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu.

pārsteigums. Piemēram, klasēs 
ir neliels skolēnu skaits, stundu 
garums nepārsniedz 15 līdz 
20 minūtes, mācību grafiks ir 
elastīgs. Skolēniem mācību laikā 
ir brīvība pārvietoties pa skolas 
telpām un izmantot jebkurus 
materiālus. Ievēroju, ka skolotāji 
kā galveno mērķi sev izvirzījuši 
veidot sadarbību ar bērniem. 
Ļoti bieži mācību process notiek 
brīvā dabā. Skolotāji kopā ar 
bērniem iet uz mežu vai pļavu, 
kur vēro dabā notiekošo un 
izprot dabas procesus. Mācību 
procesā tiek iesaistīti arī vecāki. 
Viņi var apmeklēt skolu jebkurā 
laikā.

Ja bērniem savā starpā rodas 
konflikta situācijas, skolotāji 
vienmēr izrunā ar bērniem 
notikušo un katru skolēnu aicina 
izvērtēt situāciju, lai kopīgi 
to atrisinātu. Redzu, kā bērni 
iemācās atbildēt par savu rīcību 
un cienīt apkārtējos. Interesanti, 
ka bērni un skolotāji pusdienas 
ēd kopā un pēc tam arī kopā 
atpūšas kādā no skolas klasēm. 
Tas ir lielisks papildinājums 
kopējam mācību procesam.

Daudzas no šeit redzētajām un 
apgūtajām metodēm vēlētos 
ieviest arī standarta izglītības 
sistēmas skolās. Pēc savas 
līdzšinējās darba pieredzes 
varu vērtēt Spānijas skolas un 
to iespējas. Spānijā viena no 
galvenajām problēmām skolās 
ir pārāk lielais skolēnu skaits 
vienā klasē. Kā to risināt, tas būtu 
atsevišķs jautājums.

Bet, domājot par mūsdienīgu 
izglītības sistēmu, manuprāt, 
svarīgi būtu vērtēt, cik tā ir 
skolēniem elastīga? Vai bērniem 
un jauniešiem visās vecuma 
grupās mācām pašiem pieņemt 
lēmumus, vai arī viņi paļaujas tikai 
uz skolotājiem? Lai radītu reālas 
pārmaiņas, izglītības sistēmai 
ikvienā valstī ir nepārtraukti 
jāattīstās un jāpielāgojas 
esošajai dzīves situācijai.

Vēlos izteikt atzinību Preiļu 
Brīvajai skolai, kura deva 
iespēju gūt citādu pieredzi un 
iedvesmoties.  
 

Turpinājumā Karloss dalās savās pārdomās un iespaidos par izglītību, 
veicot brīvprātīgo darbu Preiļos.

„Manuprāt viens no mūsdienu sabiedrības 
lielākajiem izaicinājumiem ir izglītība un 
mūsdienīgas izglītības sistēmas izveidošana. 
Man vienmēr ir paticis salīdzināt dažāda veida 
izglītības moduļus. Uzskatu, ka tas ir viens no 
labākajiem veidiem, kā iegūt jaunu pieredzi un 
veicināt attīstību. Arī par savu doktorantūras tēmu 
esmu izvēlējies salīdzināt tās skolas, kuras mācību 
procesā izmanto alternatīvas metodes, ar tām, 
kuras strādā pēc standarta izglītības sistēmas.
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Sintija Lase, mācību vadītāja
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ASTOŅAS KOMPETENCES 
SATARPTAUTISKAM DARBAM 
AR JAUNATNI

Lai veicinātu darba ar jaunatni kvalitāti 
un atzīšanu Eiropas mērogā, ir izstrādāts 
kompetenču modelis starptautiskam darbam 
ar jaunatni. Aicinām ikvienu, kurš strādā ar 
jauniešiem starptautiskos projektos, iepazīties 
ar šo modeli un izvēr tēt savas kompetences!
 

Kas ir kompetence?

Kompetence sastāv no trim 
pamatvaļiem: zināšanām, 
prasmēm un attieksmēm, kas 
mijiedarbojas un atbilstības 
gadījumā vainagojas 
kompetentā rīcībā jeb uzvedībā. 
Šajā informācijas laikmetā, 
šķiet, visvieglāk ir uzņemt 
zināšanas, kuras var iegūt no 
grāmatām, interneta, video, 
citiem cilvēkiem, caur personīgu 
pieredzi – iespēju ir daudz. 
Tikpat nozīmīgas ir prasmes, 
kas ir spēja zināšanas likt lietā 
un teoriju ieviest praksē, izpildot 

konkrētu uzdevumu. Var arī tieši 
otrādi – mācīties darot – un tieši 
caur konkrētu praktisku pieredzi 
nonākt pie jaunām zināšanām, 
kas ir iemīļota mācīšanās pieeja 
neformālajā izglītībā.

Trešais kompetences pamatvalis 
ir attieksme. To bieži vien 
ir visgrūtāk definēt, izmērīt 
un iemācīt, jo attieksme 
veidojas visdziļākajā – cilvēka 
vērtību līmenī. Taču, lai arī 
visi kompetences elementi ir 
būtiski, tieši attieksme bieži 

Kādas ir SALTO* ekspertu definētās 8 kompetences 
starptautiskam darbam ar jaunatni Eiropas mācību stratēģijas 
ietvaros un cik lielā mērā tās piemīt tev? Atbildi uz jautājumiem 
un izvērtē!

Vairāk par kompetenču modeli, kā arī lielisku rīku katras kompetences 
padziļinātai izvērtēšanai (angļu valodā) meklē www.salto-youth.net/
rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/youthworkers-
competence-model/
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vien ir izšķirošais kompetences 
elements. Piemērs: zināšanas 
par atkritumu negatīvo ietekmi uz 
vidi un prasme tos ielikt atsevišķu 
krāsu konteineros nevainagosies 
ar šādu darbību, pirms 
cilvēkā nebūs nostiprinājusies 
pārliecība, ka šķirot atkritumus ir 
patiešām nozīmīgi.

Visbeidzot, kad visi kompetences 
pamatelementi vainagojas 
atbilstošā uzvedībā, mēs varam 
teikt, ka cilvēkam piemīt attiecīgā 
kompetence.
 



Indivīda un grupas 
mācīšanās virzīšana 

bagātinošā vidē  (facilitating 
individual and group 

learning in an enriching 
environment)

Vai proti veidot dialogu un 
nodrošināt sadarbību ar 
indivīdu, grupām un kopienām? 
Vai tev piemīt vajadzīgā 
attieksme, zināšanas un prasmes 
atbalstīt jaunieti viņa mācīšanās 
vajadzību apzināšanā? Vai 
spēj atlasīt, pielāgot un radīt 
atbilstošas metodes, lai sasniegtu 
jaunieša izvirzītos mācīšanās 
mērķus? Šīs kompetences 
pamatā ir savstarpēja 
uzticēšanās un aktīvs atbalsts 
jaunieša mācīšanās procesa 
veicināšanā. Tā ir atbildība un 
motivācija, dodot tiesības un 
iespēju jaunietim uzlabot savu 
dzīves situāciju. 

Programmu veidošana
(designing programmes)

Šī kompetence ir ļoti nozīmīga, 
lai veidotu izglītības programmu 
ar skaidru mācīšanās mērķi. 
Vai spēj pilnībā izprast dažādas 
grupas un apstākļus? Vai proti 
iedzīvināt aktivitātēs neformālās 
mācīšanās vērtības un principus? 
Vai spēj veidot mācīšanās 
programmu, kas atbilst jauniešu 
vajadzībām un realitātei? Tas 
ir īpaši sarežģīti starptautiskā 
kontekstā. Šī kompetence ir spēja 
ar to tikt galā un programmā 
ietvert arī politiskos, sociālos 
un kultūras jautājumus darbā ar 
jauniešiem.
 

Izvēr tēšanas prakse 
situācijas novēr tēšanai 

un nepieciešamo izmaiņu 
ieviešanai 

(developing evaluative 
practices to assess and 
implement appropriate 

change)  

Vai tu strādā, lai palīdzētu 
jauniešiem un viņus stiprinātu? 
Vai darbojies, lai cilvēki, vide 
un sabiedrība mainās uz labo? 
Vai atbalsti kolektīvu darbību 
attīstību, kas veicina pozitīvas
pārmaiņas? Vai atbalsti 
pasākumus, kas uzlabo gan 
politiku, gan praksi?

programmām un projektiem? 
Komunikācija ir viens no atslēgas 
elementiem darbā ar jaunatni, 
un šī kompetence ir kas vairāk 
par vienkāršu komunikāciju un 
instrumentiem. Tā ir arī spēja 
veiksmīgi strādāt ar emocijām, 
iedvesmu, intuīciju, empātiju un 
personībām.

Starpkultūru kompetence  
(displaying intercultural 

competence)

Vai proti veicināt saziņu un 
sadarbību starp cilvēkiem 
no dažādām kultūrām un ar 
atšķirīgu pieredzi? Vai spēj 
reaģēt uz dažādām attieksmēm 
un uzvedībām starptautiskā 
vidē? Vai lūkojies uz kultūru no 
identitātes jeb “es” perspektīvas? 
Vai izproti nenoteiktību? Vai 
pārzini cilvēktiesības, pašapziņu, 
pieņemšanu pret pašu robežām? 
Vai apzinies, kā ģeopolitiskie 
konflikti ietekmē cilvēku izpratni? 
Starpkultūru kompetence ir 
spēja to visu ņemt vērā darbā ar 
starptautisku grupu.

T īklošanās un interešu 
aizstāvība 

(networking and 
advocating)

Darbs ar jaunatni nenotiek 
nošķirtībā no pārējās pasaules. 
Vai spēj veidot un uzturēt 
veiksmīgu partnerību? Vai proti 
tīkloties ar citiem un aizstāvēt 
darba ar jaunatni vērtību? Vai 
apzinies politiskās vērtības un 
uzskatus darbā ar jaunatni? Vai 
atbalsti jauniešus pašiem savu 
neatkarīgu “politisko domu” 
veidošanā?
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Kad esi izvērtējis savas kompetences, atbildot uz jautājumiem, pajautā 
sev vēlreiz – kā uz šiem jautājumiem par katru no kompetencēm 
atbildētu jaunieši un projektu sadarbības partneri?

Kura kompetence ir tava komforta zona?

Kuri jautājumi tev lika aizdomāties? Uz kuriem atbilde nāca 
nepārliecinoši? Kādēļ?

Kādas dzīves situācijas tev ir palīdzējušas attīstīt katru no 
kompetencēm?

Kura kompetence visvairāk gribētu, lai tu to sevī attīsti un uzlabo?

Ar kuras kompetences uzlabošanu tu varētu īstenot vēl veiksmīgākus 
jauniešu projektus?

Kura kompetence būs tavs nākamais personīgās mācīšanās mērķis?

Kā tu to varētu paveikt? Kādas darbības tu vari veikt katru dienu, 
nedēļu, mēnesi konkrētās kompetences uzlabošanai?

Ar ko tu sāksi?
 
Šī ir tava iespēja izaugsmei!
Lai viss izdodas – gan mājās, gan starptautiski!

#7

#8

32

* Par starptautiskām mācībām

Lai atbalstītu aģentūru darbu, ir izveidoti seši SALTO resursu centri. SALTO ir saīsinājums 
no frāzes angļu valodā „Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, 
kas latviešu valodā nozīmē „Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Salto-youth.
net platformā var atrast informāciju par jaunākajām publikācijām jaunatnes jomā, 
meklēt partnerus projektiem, meklēt mācību vadītājus, kā arī lietot lielāko neformālās 
izglītības metožu datubāzi.

JSPA jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes jomā strādājošajiem (gan valsts un 
pašvaldību sektorā, gan nevalstiskajā), kā arī jauniešiem (jauniešu grupu līderiem) 
piedāvā paplašināt savas zināšanas starptautiskās mācībās un citos pasākumos, 
kurus organizē nacionālās aģentūras visā Eiropā.

Visas izmaksas (ceļa, dzīvošanas, ēdināšanas un ar mācībām saistītās) tiek segtas 
no programmas “Erasmus+” finansējuma. Dalībniekiem no Latvijas jānodrošina 
līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā.

www.jaunatne.gov.lv/ apmacibas – šeit vienmēr atradīsiet aktuālās mācības, uz 
kurām var pieteikties.

Resursu organizēšana un 
vadīšana (organising and 

managing resources)

 Vai izproti jauniešu vērtības 
un darba kultūru jaunatnes 
projektos un organizācijās? 
Vai zini, kas ietekmē šādus 
projektus un organizācijas un 
cik daudzveidīgi ir šie faktori 
starptautiskā sadarbībā? Vai 
spēj identificēt vadības stilus 
un novērtēt savu ietekmi uz 
mērķa grupu aktivitātes laikā? 
Vai zini, kas motivē jauniešus 
piedalīties izglītojošos projektos 
un kā stiprināt viņu motivāciju un 
novērst riskus? Šī kompetence 
ietver arī zināšanas par valsts 
tiesību aktiem un finanšu vadību.

Veiksmīga sadarbība 
komandā (collaborating 

successfully in teams)

Cik ļoti proti veicināt komandas 
darbu un uzturēt labas darba 
attiecības ar visiem projektā 
iesaistītajiem? Vai izdodas 
motivēt un atbalstīt kolēģus, 
lai sasniegtu projekta mērķus? 
Šī kompetence ietver arī 
sistēmisku sadarbību un atbildību 
starptautiskā kontekstā.

Jēgpilna komunikācija 
ar citiem (communicating 
meaningfully with others)

Vai tev izdodas veidot pozitīvas 
attiecības ar indivīdiem un 
grupām? Vai labi sadarbojies ar
jauniešiem, kā arī ar 
starptautiskajiem partneriem un 
veicini vienmērīgu saziņu par 

#2
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Negaidīti dzīves pavērsieni, 
iesaistoties projektā „PROTI un DARI!”

21 gadus vecajam Arnim Fasoļam* 
ir invaliditāte kopš bērnības, un 
pamatizglītību viņš apguvis ar atvieglotās 
mācību programmas palīdzību. Neskatoties 
uz to, Arnis Fasoļa ir spilgts piemērs tam, 
kā ar uzņēmību un darboties gribu panākt 
savu sapņu piepildījumu, jo šī gada jūnijā 
Arnis atvēra savu frizētavu „PRESTIŽS ”.
Iesaistoties Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā 
“PROTI un DARI!’’, Arnim jau bija skaidrs mērķis - apgūt 
friziera amatu un strādāt sev tīkamu darbu. Sava 
salona atvēršana toreiz vēl bija tāls sapnis, tomēr, 
pateicoties Krāslavas novada domes izsludinātajam 
projektu konkursam “Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas 
novadā”, kurā jaunietis piedalījās ar projektu “Frizētava 
Krāslavā un friziera pakalpojumi pagastu centros” un 
saņēma atbalstu, ideja tika īstenota pārsteidzoši ātri. 
Varētu domāt, ka tā ir veiksmīga apstākļu sakritība, bet tas 
ir uzņēmības un mērķtiecīgas rīcības rezultāts. 
Ne viss uzreiz izdevās, jo bija jāmeklē telpas, jāsaskaņo 
ar piegādātājiem nepieciešamā salona aprīkojuma 
un friziera instrumentu iegāde, jāievēro, lai viss atbilstu 

Oļegam Vaškinelam** no Jelgavas novada 
ir 24 gadi un iegūta pamatizglītība. 
Iesaistīšanās projektā „PROTI un DARI!” 
viņu pamudinājusi mācīties – viņš nolēmis 
apgūt profesiju, par kuru vienmēr sapņojis.
Pateicoties sava mentora Reiņa Širokova neatlaidībai un 
atbalstam, šī gada pavasarī Oļegs devās uz Jūrmalu, 
Dubultiem, lai veiktu profesionālās piemērotības 
noteikšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas 
profesionālajā vidusskolā, kur gribētu apgūt datortehniķa 
profesiju. “Es jau mācījos šajā skolā no 2009. līdz 2012. 
gadam – apguvu elektrotehnikas montiera specialitāti. 
Jau toreiz vēlējos mācīties par datorsistēmu tehniķi, 
bet netika nokomplektēta grupa, un man piedāvāja 
elektrotehnikas montiera profesiju. Piekritu, lai gan man 
tas vispār neinteresēja un es pat nedomāju strādāt šajā 
specialitātē,” stāsta Oļegs, spriežot, ka šī profesija nemaz 

Apes novadā, iesaistoties projektā “PROTI 
un DARI!”, jaunietei Diānai Bogdānovai*** 
bija iespēja noskaidrot, kāda profesija 
vai arods viņai būtu piemērots, un apgūt 
to. Projekta ideja paredz iesaistīt darba 
tirgū jauniešus, kuri tobrīd nestrādā un 
nemācās. Diānai bija 19 gadi un iegūta 
pamatizglītība, tādēļ labprāt izmantoja šo 
iespēju un apguva manikīres un pedikīres 
specialitāti, lai nākotnē pati būtu sev 
darba devēja.
Jaunās prasmes jauniete apguva divu mēnešu laikā, 
iegūstot profesionālās pilnveides un tālākizglītības 
iestādes “Profesionālā skaistuma skola” sertifikātu “Nagu 
kopšanas pakalpojumi”. Projekts deva iespēju jaunietei, 
sadarbojoties ar projekta programmas vadītāju un sava 
pagasta sociālo darbinieku, kura projektā iesaistās kā 
mentors, kopīgi plānojot aktivitātes, iegūt zināšanas - par 
pašnodarbinātības iespējām, par Nodarbinātības valsts 
aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem, apmeklējot 
uzņēmumu, kurā uzņēmuma īpašniece dalījās un stāstīja 
par savu pieredzi, uzsākot uzņēmējdarbību, par pozitīvo 
pieredzi būt pašam kā darba devējam, nevis darba 
ņēmējam, par grāmatvedības kārtošanu, par projektu 
iespējām finansējuma piesaistei, uzsākot uzņēmējdarbību. 
Iesaistīties projektā viņu pamudināja drauga mamma. 
“Pirms tam divus gadus mācījos Rīgā par vizuālā tēla 
stilisti, taču mācības nācās pamest, jo pieteicās dēliņš. 

Īpašnieks savai frizētavai

„Nezinu, kāpēc negāju mācīties agrāk”

Jaunā māmiņa atrod savu sapņu profesiju

sanitārajām prasībām, projektā izvirzītajiem mērķiem 
utt. Darba bija daudz, taču viss tika paveikts savlaicīgi. 
Protams, Arnis saņēma arī palīdzību un atbalstu.  
Arņa mentore projekta ietvaros Iveta Leikuma saka, ka 
sadarbība ar Arni projekta ietvaros ir beigusies, bet 
sadarbība dažādās jomās un draudzīgas attiecības 
turpinās. Protams, Arnis tagad ir Ivetas frizieris. “Ir jauki 
sākt dienu ar matu ieveidošanu gaumīgā salonā un jautru 
patērzēšanu,” tā Iveta.
Pirmajā darba nedēļā Arnis sapratis, ka klientu 
piesaistīšana katram frizierim aizņem diezgan daudz 
laika. “Rindas vēl pie manis nav izveidojušās,” smaida 
Arnis, “bet klienti ir apmierināti, sola nākt vēl, par to 
vien jau ir prieks. Sevišķi man patīk veidot vīriešu matu 
griezumus. Tajos man ir lielāka prakse. Sieviešu frizūras vēl 
jāpamācās, meklēju iespēju piedalīties meistarklasēs un 
sekot modes tendencēm. Plānoju savu darbu tā, lai varētu 
izbraukt un apkalpot klientus arī citos pagastos.”

nav piemērota viņam kā cilvēkam ar īpašām vajadzībām. 
Oļegam ir invaliditāte, un ikdienā viņš pārvietojas 
ratiņkrēslā.
Pēc skolas beigšanas viņš, kā pats saka, nedarīja neko 
– reizēm satikās ar draugiem, kaut kur aizbrauca ar 
ģimeni, sēdēja pie datora vai televizora. “Patiesībā es 
nemaz nezinu, kāpēc agrāk negāju mācīties. Atceros, ka 
teicu: ja zinātu, ka tiešām tikšu datoriķos, mēģinātu, bet 
negribējās, lai man atkal piedāvā kaut ko, kas nav mans 
un man neinteresē. Bet, tā kā to zināt nevarēju, nemaz 
nemēģināju. Tāpat laikam novērtēju sevi par zemu un ļoti 
baidījos no matemātikas pārbaudījuma,” tā Oļegs.
“Projektā man izstrādātās programmas gaitā mans 
mentors vadīja arī personiskās izaugsmes treniņus – mēs 
runājām, ko es gribētu nākotnē. Kā viens no variantiem 
tika apskatīta iešana mācīties, un es nopietni sāku 
apsvērt šo iespēju,” Oļegs lēš, ka no brīža, kad mentors 

šo ideju piedāvājis, līdz reālam solim šajā virzienā 
pagāja apmēram trīs mēneši. Lai palīdzētu sagatavoties 
profesionālās piemērotības noteikšanas pārbaudījumiem, 
mentors ar sociālā tīkla Facebook palīdzību atradis 
cilvēku, kurš pasniedzis Oļegam privātstundas matemātikā 
– tā arī bija viena no Oļegam izstrādātās programmas 
aktivitātēm. “Tagad jau neliekas, ka matemātikas 
uzdevumi ir tik grūti, kā es visu laiku biju domājis,” vērtē 
Oļegs, atzīstot, ka skolas laikā matemātikā mācījies uz 
4–5 ballēm. Vēl mentors atradis cilvēku, kurš Oļegam 
ierāda programmēšanas pamatlietas. “Reinis man deva 
uzdevumu izveidot viņam mājaslapu. Viņš man sūtīja 
informāciju, kas tajā jāievieto. Kā es kaut ko izdomāju, tā 
sūtīju Reinim parādīt. Viņš teica, ka forši, viņam patika,” par 
projekta laikā apgūto stāsta Oļegs. Viņš spriež, ka tieši šīs 
prasmes varētu viņam palīdzēt nākotnē atrast darbu. “Kā 
otrs variants bija meklēt kaut kādu darbu, bet es nolēmu, ka 
labāk ir iegūt izglītību, jo tas palīdzēs darba meklējumos,” 
uzskata O.Vaškinels. Viņu neuztrauc tas, ka būs jāmācās 
četri gadi un kursā viņš varētu būt viens no vecākajiem. 
“Tajā skolā tiek piedāvāta iespēja arī pārkvalificēties. 
Toreiz, kad tur mācījos, mums kursā bija vīrietis, kurš vecāks 
par 40 gadiem. Viņš teica, ka jūtas jauns starp jauniešiem. 
Mani arī nebiedē vecuma starpība, domāju, ka es spēšu 
atrast kopīgu valodu ar visiem, jo man ļoti patīk komunicēt 

ar cilvēkiem,” stāsta Oļegs. Arī disciplīna viņu nebiedē 
– profesionālās piemērotības noteikšanas laikā nedēļu 
uzturoties Jūrmalā, viņš pārliecinājies, ka spēj iekļauties 
dienas ritmā, kas varbūt līdz šim viņam nav bijis tik izteikts. 
“Projekta laikā es arī par sevi vairāk uzzināju – ko es gribu 
nākotnē, kādi ir mani mērķi, kas nepieciešams, lai tos 
īstenotu. It kā jau biju par to domājis, bet, kad par to runā 
ar kādu citu, tas ir daudz citādāk. Drošāk. Un apjautu, ka 
es arī tomēr kaut ko varu,” norāda O.Vaškinels.

Projektā piedāvātās iespējas bija labs risinājums, lai varētu 
turpināt ko jaunu mācīties. Piesakoties projektam, kas 
paredzēja noteikt piemērotāko virzienu, kurā izglītoties, 
sekoja reālas apmācības. Jau iepriekš zināju, ka man 
patīk skaistumkopšana un varētu izglītoties šajā virzienā. 
Guvu apliecinājumu, ka tas ir man piemērots virziens, 
kurā attīstīties. Mani interesēja manikīrs un pedikīrs, bet 
nekad nedomāju, ka patiešām būs šāda lieliska iespēja 
pilnveidoties šajā jomā,” stāsta jauniete. 
“Protams, ka vēlos atvērt pati savu salonu, pagaidām tas ir 
vairāk kā sapnis, bet tiecos uz to, lai tas piepildītos. Visas 
iegūtās zināšanas ir ļoti noderīgas un svarīgas. Apguvu 
arī grāmatvedības pamatus, kas ir svarīgi, sākot darīt ko 
pašam savu. Ja atvēršu savu salonu, iegūtās zināšanas 
man būs noderīgas un svarīgs pamats.”
Diāna rosina arī citus jauniešus iesaistīties līdzīgos projektos 
un izmantot iespējas pilnveidoties. “Manuprāt, jauniešiem 
pašiem ir vairāk jāinteresējas par šāda veida projektiem, 
jo neviens aiz rokas neņems un nevedīs mācīties. Šis 
projekts ir lieliska iespēja apgūt zināšanas jomā, kura 
interesē, un nevajag baidīties piezvanīt un pieteikties, jo 
šie cilvēki, kuri strādā pie projekta, ir superīgi! Viņi palīdzēs 
arī tad, ja nezināsi, ko tieši vēlies. Tāda jau ir arī projekta 
ideja - palīdzēt. Jaunieši, šī ir lieliska iespēja!” viņa saka. 
Diāna Bogdānova no Virešu pagasta ir pārliecināta, 
ka katram dzīvē jādara tāds darbiņš, kas patīk, tad arī 
padosies un būs prieks strādāt. Viņa pati ir atradusi sev 
piemērotu profesiju un to novēl atrast arī citiem. 

*Stāstu pierakstīja projekta mentore Iveta Leikuma.
**Oļega stāsts pārpublicēts ar avīzes “Jelgavas novada ziņas” atļauju
***Diānas stāsts pārpublicēts ar www.aluksniesiem.lv atļauju. Stāstu pierakstīja Agita Bērziņa.

Arnis Fasoļs

Oļegs Vaškinels
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JSPA – vadošais sadarbības
partneris darba ar jaunatni attīstībai

Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas:

Detalizēta informācija projektu iesniedzējiem

Detalizēta informācija 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 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-solidaritates-korpuss/organizacijam

www.jaunatne.gov.lv/eiropas-solidaritates-korpuss/jauniesiem

JAUNUMS! 
Eiropas Solidaritātes korpuss



...........................................................................  2 152 969 €*

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

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

...............................................................................  334 215 €
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Pieejamais finansējums projektu 
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)

*Norādītas plānotās summas gada laikā, līdz ar 
Eiropas Solidaritātes korpusa ieviešanu tās var mainīties, 

ievērojot Eiropas Komisijas nosacījumus.

Ar aktuālajiem mācību piedāvājumiem
var iepazīties šeit:

jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas
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PROJEKTU VEIDI KAS TAS IR?
Jauniešu apmaiņas

projekti

Jaunatnes darbinieku
mobilitātes projekti

Stratēģiskās partnerības
inovāciju atbalstam

Stratēģiskās partnerības
labās prakses apmaiņai

Starptautiskās jauniešu
iniciatīvas

Strukturētais dialogs:
jauniešu un jaunatnes

politikas veidotāju
tikšanās 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.

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.

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

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.

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. 

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”
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KAM TAS PAREDZĒTS? SVARĪGAS IEZĪMES
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 – 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 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.

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.

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.

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.

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?
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.

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.

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. 

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.

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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