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Viena no jauniešu iecienītākajām līdzdalības 
formām ir brīvprātīgais darbs. Kā jaunieši paši 
atzīst sarunās pēc šīs pieredzes – brīvprātīgais 
darbs ir ne tikai veids, kā ar savu nesavtīgu darbu 
palīdzēt risināt sabiedrībā aktuālus izaicinājumus, 
bet arī veids, kā jaunieši paši atrod sevi, gūst pirmo 
darba pieredzi un pilnveido savas kompetences. 
Kā vienmēr – arī šoreiz žurnālā “Jaunatne” var 
lasīt dažādu starptautisku un nacionālu projektu 
pieredzes stāstus, tostarp par jaunieti no Vācijas, 
kura savu Eiropas brīvprātīgo darbu veica Latvijā, 
iesaistoties Balvu un Viļakas jauniešu centru 
aktivitātēs. 

Aicinām ikvienu, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, 
turpināt veicināt jauniešu līdzdalību. Ticam, 
ka, strādājot kopā, varam sasniegt augstākos 
rezultātus. 
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Žurnāls “Jaunatne” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.

Jauniešu līdzdalība kā dominējošā tēma bija arī 
šī gada JSPA organizētajā konferencē jaunatnes 
jomā strādājošajiem “Nākamais solis darbā ar 
jaunatni”, par ko plašāk var lasīt šajā žurnāla 
“Jaunatne” numurā.  

Esam gandarīti redzēt, ka šīs tēmas savās 
dienaskārtībās iekļāvušas arī Latvijā darbojošās 
jaunatnes jomas organizācijas un institūcijas. Īpaši 
vēlamies vērst uzmanību biedrības “Latvijas Bērnu 
labklājības tīkls” īstenotam “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” Stratēģiskās partnerības projektam. Tajā 
tika veikts pētījums par jauniešu dzīves kvalitātes 
izpēti visās Baltijas valstīs, iekļaujot tādus aspektus 
kā demogrāfijas rādītāji, izglītība, ģimene un 
vienaudži, materiālā un sociālā labklājība u.c. 
Atsevišķi tika pētīts arī, cik jaunieši ir aktīvi un 
līdzdarbojas. Plašāk par pētījumu var lasīt šī 
žurnāla lapaspusēs vai arī biedrības “Latvijas Bērnu 
labklājības tīkls” mājaslapā.

Par līdzdalību un
sadarbošanos

Veicināt jauniešu līdzdalību – tā ir viena no 
prioritātēm, kuru līdzās jauniešu sociālajai 
iekļaušanai, kompetenču pilnveidošanai 
ar neformālās izglītības metodēm un 
citām jaunatnes jomā aktuālām tēmām 
esam iekļāvuši Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) darbības 
stratēģijā 2019.–2020. gadam. Arī Eiropas 
Komisijas iniciētajā Eiropas Jaunatnes 
nedēļā tematiski liels uzsvars ir vērsts 
uz jauniešu līdzdalību, aicinot jauniešus 
visā Eiropā ne tikai piedalīties Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, bet arī aktīvāk 
iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos.
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EIROPAS JAUNATNES NEDĒĻĀ 
JAUNIEŠI DODAS UZ BRISELI
Aprīļa beigās Briselē norisinājās Eiropas jaunatnes 
nedēļas pasākumi. Divu dienu laikā dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties vairākās diskusijās, 
apspriešanās, debatēs, lekcijās un mācībās. 
Šajos pasākumos piedalījās arī deviņi jaunieši un 
jaunatnes jomā strādājošie no Latvijas. 
“Man pašam visnoderīgākā bija sesija par 
„Erasmus for Young Enterpreneurs” programmu, 
kas ir domāta jauna biznesa atbalstīšanai. Ja 
topošajam uzņēmējam ir biznesa ideja, un viņš var 
to aprakstīt, Eiropas Komisija dod iespēju doties 
ārzemēs pie kāda pieredzējušā uzņēmēja uz laiku 
no viena līdz sešiem mēnešiem, lai smeltos pieredzi 
un iedvesmu. Ceļa izdevumi tiek segti, programmas 
dalībnieki saņem arī ikmēneša stipendiju. Laba 
iespēja visiem, kuriem kādreiz bijusi doma par 
savu biznesu, bet pietrūka zināšanu vai drosmes. 

Ikšķiles un Olaines novadi ir pirmā apvienība, 
kas šajā gadā ieguvusi titulu “Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2019”, tāpēc jau no 2018. gada 
decembra abu novadu jaunieši daudzkārt tikās 
gan Ikšķilē, gan Olainē, plānojot un gatavojoties 
nozīmīgajam pasākumam. 

Jaunieši atzīst, ka tik liela pasākuma rīkošana viņiem 
bija kas jauns un iepriekš nepieredzēts. 

Atklāšanas pasākums ar atraktīvām piedzīvojumu 
aktivitātēm, iedvesmas lekciju, dažādiem šoviem, 
muzikāliem priekšnesumiem un noslēguma koncertu 
pagāja nemanot. Pēc draudzīgas sagaidīšanas 
sekoja pirmā pasākuma daļa “Mācīties – 
Iedvesmoties – Sadarboties”, kurā 170 jaunieši no 
visas Latvijas veica dažādus atraktīvus komandu 
uzdevumus, savukārt jaunatnes darbinieki piedalījās 
iedvesmas lekcijā. 

Jau pēc brīža Haralds un Klāvs no Ikšķiles ar 
enerģisku bungošanas priekšnesumu pulcēja visus 
kultūras nama lielajā zālē, un pēc tam Artūrs Jenots 
uz sarunu šovu aicināja Izglītības un zinātnes 
ministrijas parlamentāro sekretāri Anitu Muižnieci,  
Ikšķiles novada domes priekšsēdētāju Induli Trapiņu, 
Olaines novada pašvaldības izpilddirektoru Ģirtu 
Batragu, Ikšķiles un Olaines novadu jaunatnes lietu 
speciālistus un jauniešus. Nākamajā brīdī skatuvi 

piepildīja Ikšķiles un Olaines novadu jaunieši, 
darbā ar jauniešiem iesaistītie, pašvaldību pārstāvji 
un ikviens, kurš piederīgs titulam “Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 2019”, lai ar krāsainiem konfeti kopīgi 
atklātu pasākumu.

Papīra konfeti eksplozijai sekoja drosmīgie un elpu 
aizraujošie “Greentrials” velo komandas ekstrēmie 
triki, jauno talantu “Zvaigžņu piecminūte” ar Sanda 
pārsteidzošajiem akrobātiskajiem trikiem, Toma un 
Šarlotes skaisto dziedājumu un Gunāra neparasto 
dziesmu izpildījumu. Turpinājumā uzstājās deju 
grupa “JVDC” un improvizācijas teātris “ImproZoo”, 
izraisot pasākuma apmeklētājiem smieklus un 
jautrību. Pasākums noslēdzās ar hiphopa mūziķa 
Anša koncertu. Pasākuma video atskatu meklē 
YouTube kanālā: Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 
2019 atklāšana.

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” īstenota 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2019. gadam finansējuma 
ietvaros, un šogad tieši Ikšķiles un Olaines 
novada apvienība būs epicentrs svarīgākajām 
Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un 
jauniešu pasākumiem, tāpēc aicinām sekot līdzi 
aktuālajai informācijai par turpmākajiem Jauniešu 
galvaspilsētas pasākumiem: www.ikjauniesi.lv un 
www.olainesjauniesiem.lv

8.martā 
Jaunolaines 
kultūras namā 
norisinājās Ikšķiles 
un Olaines novadu 
jauniešu rīkotais 
Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētas 
2019 atklāšanas 
pasākums 
“Zvaigžņu stunda ”. 

EIROPAS IESPĒJU DATUBĀZE 
JAUNIEŠIEM
JSPA aicina ikvienu jaunieti, kurš vēlas 
iesaistīties kādā starptautiskā projektā, 
kļūstot par daļu no pārmaiņu veidotājiem, 
reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa 
datubāzē. Tā ir virtuālā vide, kurā jaunieši 
satiek organizācijas, kuras meklē projektu 
dalībniekus savu projektu īstenošanai, 
kā arī jauniešus, kuri paši būtu gatavi 
iesaistīties projektu izstrādes procesā.
Eiropas Solidaritātes korpusa datubāze: 
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
Kopš 2016. gada decembra, kad Eiropas 
Komisija izziņoja, ka visā Eiropā tiks 
ieviesta jauna jaunatnes jomas programma 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” un ka 
jau ir radīta vienota datubāze, kurā 
jaunieši ir aicināti reģistrēties, visā 
Eiropā Solidaritātes korpusa datubāzē 
ir reģistrējušies vairāk nekā 124 000 
jauniešu. Gandrīz 14 200 jauniešu jau ir 
iesaistījušies kādā no programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektiem, veicot 
darbu vides, kultūras, sociālajā un citās 
jomās. No Latvijas Eiropas Solidaritātes 
korpusa datubāzē līdz šī gada sākumam 
reģistrējušies 1376 jaunieši.

JSPA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 
2019.–2020. GADAM
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) prioritātes, kuras izvirzītas 
nākamajam laika periodam, ņemot vērā 
gan Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 
un Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
2014.–2020. gadam noteiktos rīcības 
virzienus, gan arī citas ES programmu 
regulējošos dokumentos noteiktās 
prioritātes jaunatnes jomā.
• Atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba 

ar jaunatni pašvaldībās īstenošanu un 
jaunatnes darbinieku kompetenču at-
tīstību. 

• Veicināt kvalitatīvu, kompetenču attīstī-
bā balstītu brīvprātīgo darbu.

• Veicināt jauniešu līdzdalību.
• Veicināt sociālo iekļaušanu jaunatnes 

jomā.
• Veicināt pedagogu profesionalitāti un 

motivāciju veidot starptautiskus projektus.
• Veicināt jauniešu nodarbinātību.
• Veicināt ES vērtības, tai skaitā cilvēktie-

sības un solidaritāti.
Ar visu JSPA darbības stratēģiju aicinām 
iepazīties www.jaunatne.gov.lv (sadaļā 
JSPA misija).

Runājām arī par daudzām citām tēmām: pārmaiņām 
klimatā, brīvprātīgā darba iespējām Eiropas valstīs, 
vēlēšanām Eiropas Parlamentā,” iespaidos dalās 
jaunietis Konstantīns Fjodorovs.

Ar “Zvaigžņu stundu” jaunieši atklāj 
Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2019

Informāciju sagatavoja:
Linda Kalniņa-Roderte,  Ikšķi les novada jaunatnes darbiniece

Sanda Bērziņa,  Ikšķi les novada jauniete
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Pirmais programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss ” projektu 
konkurss noslēdzās pērnā gada oktobrī. No 44 projekta 
pieteikumiem 27 bija kvalitatīvi un saņēma pieprasīto 
finansējumu savu ideju īstenošanai. Pašlaik dažādās Latvijas 
pilsētās un novados jauniešu idejas tiek ieviestas dzīvē, 
viņiem pašiem arī īstenojot sevis izstrādātos projektus.  

Kintija Bulava, JSPA
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Latvijā tiek īstenoti jau pirmie programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti

Gada nogalē Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra 
organizēja oficiālu pirmo “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu 
līgumu slēgšanas pasākumu, kurā 
piedalījās un organizācijas sveica 
arī Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sekretāra vietniece, Politikas 
iniciatīvu un attīstības departa-
menta direktore Gunta Arāja. 

“Esam gandarīti, ka jau pirmajā 
programmas ieviešanas gadā 
interese par ES programmu 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir 
salīdzinoši liela. 2018. gadā noti-
ka tikai viens projektu konkurss, un 
Latvijā jau ir iesniegti 44 projektu 
pieteikumi. Apstiprināti ir 27 
projekti. Programma ir nozīmīga 
ar to, ka papildus brīvprātīgā 
darba projektiem atbalsta 
jaunas aktivitātes. Piemēram, 
darba projektu ietvaros –  
Latvijas jauniešu nodarbinātību 

Latvijas uzņēmumos, kas sekmēs 
neformālās izglītības un darba 
devēju sadarbību,” stāsta Gunta 
Arāja, Izglītības un zinātnes 
ministrijas valsts sekretāra 
vietniece, Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta direktore. 

Šī ir pirmā ES programma, kura 
nodrošina finansiālu atbalstu 
jauniešu iesaistīšanai darba tirgū. 
“Jau pirms laba laika man radās 
ideja, ka jārada jauniešiem 
interneta portāls, kurā vienkopus 
var uzzināt par visām iespējām, 
kurās iesaistīties. Pēc tam es pats 
meklēju veidus, kā īstenot savu 
ideju. Uzzināju par programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projekta veidu, kurš palīdz 
uzņēmumam pieņemt darbinieku. 
Uzrakstījām projekta pieteikumu 
un izdevās – jau drīzumā 
mūsu kolektīvam pievienosies 
jaunietis, kurš kļūs par portāla 

administratoru,” savā pieredzē, 
uzsākot projektu,   dalās sociālā 
uzņēmuma, portāla www.
visasiespejas.lv dibinātājs Gustavs 
Upmanis. 

Joprojām aktuāla jauniešu 
līdzdalības forma ir brīvprātīgais 
darbs. Organizācija “Ligzda” 
ar ilgtermiņa brīvprātīgā darba 
projektu attīstīs brīvprātīgā darba 
uzņemošo organizāciju tīklu 
reģionā. Par  dalību stāsta Daina 
Roze, jauniešu organizācijas 
“Ligzda” valdes priekšsēdētāja: 
“Projekts “Darām Rūjienai” tiks 
īstenots trīs gadus, no 2019. gada 
līdz 2021. gadam. Galvenā 
vērtība šī projekta pieteikšanai 
ir iespēja piedāvāt Eiropas 
jauniešiem iegūt prasmes un 
zināšanas, ko sniedz dzīvošana 
staprkultūras vidē, izmēģināt 
dažādu profesiju iespējas, 

pieņemt izaicinājumus un apgūt 
daudz jaunu iemaņu gan 
darbā ar bērniem, jauniešiem 
un senioriem, gan arī dažādu 
tehnoloģiju pielietošanā, izmanto-
jot neformālās izglītības metodes. 
Šī projekta rezultātā vēlamies 
attīstīt Rūjienas vidi, piedāvājot 
vairāk iespēju vietējai sabiedrībai, 
paplašināt darba iespējas 
jauniešiem, veicināt vietējo 
organizāciju un pašvaldības 
iestāžu savstarpējo sadarbību.”

Jauniešu Solidaritātes projekta 
īstenotāji – biedrības “Dabas 
Sporta Zāle” pārstāvis Emīls 
Ozoliņš: “Uzskatām, ka ir svarīgi, 
lai sabiedrība Latvijā ir fiziski 
aktīva. Kad uzzinājām par 
“Eiropas Solidaritātes korpusa” 
Solidaritātes projektiem, sapratām, 
ka šis būtu labs veids, kā aktīvu 
dzīvesveidu popularizēt visā 
Latvijā. Nākamgad aptuveni reizi 
mēnesī organizēsim bezmaksas 
pārgājienus dažādās Latvijas 
vietās. Ceram, ka tas palīdzēs 
solidarizēties dažādiem cilvēkiem 
ar dažādu fizisko sagatavotību.”

Apstiprināto programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projektu saraksts pieejams 
www.jaunatne.gov.lv. “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” ir jauna 
ES programma, kura ilgs no 
2018. līdz 2020. gadam, 
un tās īstenošanai visā ES ir 
pieejami 375,60 milj. eiro. Latvijā 
pieejamais finansējums “Eiropas 

Solidaritātes korpuss” projektu 
īstenošanai 2018. gada pirmajā 
projektu konkursā bija 670  392 
eiro. 2019. gadā pieejamais 
budžets projektu īstenošanai ir 
vairāk nekā 1,4 miljoni eiro. 

2018. gada pirmajā programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projektu konkursā tika saņemti 
44 projektu pieteikumi, no tiem –  
24 brīvprātīgā darba projektu 
pieteikumi, 19 – solidaritātes 
projekti, viens darba un prakses 
projekts. Projektu pieteikumi 
tika saņemti no 21 Latvijas 
pašvaldības. 

Ar “Eiropas Solidaritātes korpusa” 
projektiem jauniešiem pašiem 
ir iespēja risināt sabiedrībai 
aktuālus izaicinājumus. Vērtējot 
iesniegtos projektu pieteikumus, 
var ieraudzīt, kādas sabiedrībā 
aktuālas problēmas un 
izaicinājumus pašlaik redz paši 
jaunieši. Piemēram, jaunieši ar 
projekta atbalstu vēlas uzlabot 
citu jauniešu izpratni par mentālās 
veselības nozīmīgumu, vēlas ienest 

* Ņemot vērā Latvi jas l ikumdošanu, šobrīd “Eiropas Solidari tātes korpusa” Prakses projektos iespējams 
t ikai nosūt ī t  jauniešus praksē uz ci tu Eiropas valst i .

PAR PROGRAMMU 
“EIROPAS 
SOLIDARITĀTES 
KORPUSS”
Latvijā “Eiropas Solidaritātes 
korpusu” administrē Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA). Ideja par 
šādas programmas nepie-
ciešamību radās jau 2016. 
gada nogalē, kad EK priekš-
sēdētājs Žans Klods Junkers 
savā runā par stāvokli ES pa-
ziņoja par ieceri izveidot Ei-
ropas Solidaritātes korpusu, 
radot iespējas jauniešiem, 
kas vēlas sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu sabiedrībā un 
izrādīt solidaritāti.

“Eiropas Solidaritātes kor-
puss” ir Eiropas Savienības 
programma, kuras mērķis ir 
veicināt solidaritāti, iesaistot 
organizācijas un jauniešus 
vecumā no 18 līdz 30 ga-
diem solidaritātes aktivitātēs, 
kas risina sabiedrībai aktu-
ālus izaicinājumus, uzlabo 
jauniešu kompetences, sek-
mē sociālo iekļaušanu un 
Eiropas vērtību stiprināšanu.

jaunu elpu pilsētas degradētajos 
rajonos, veicināt toleranci pret no 
ārvalstīm iebraukušajiem Latvijas 
iedzīvotāju vidū, popularizēt zero 
waste kustību, kā arī lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku. 

Pirmie, kas uzsāka 
programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” 
ieviešanu Latvijā:
• “Eiropas Solidaritātes 

korpuss” projekta veida 
Brīvprātīgais darbs īste-
notāji: jauniešu organi-
zācija “Ligzda”. 

• “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projekta veida 
Solidaritātes projekti īste-
notāji: biedrība “Dabas 
Sporta Zāle”. 

• “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projekta veida 
Darba projekti īstenotāji: 
sociālais uzņēmums “Vi-
sas iespējas”. 



76

In
te

rv
ija

Kādas ir prioritātes, kuras, 
uzsākot darbu ministrijā, 
esat izvirzījusi?
Uzskatu, ka izglītības kvalitāte, 
pieejamība un konkurētspēja 
ir galvenās šī brīža prioritātes. 
Jautājumi, kas pašlaik jārisina 
kvalitātes aspektā, ir visos 
izglītības posmos un jomās, 
tostarp arī sportā. Tādēļ tiek 
izstrādāti kvalitātes kritēriji, 
norit darbs ar sociālajiem 
partneriem, uzsvaru liekam arī uz 
komunikāciju ar sabiedrību. Tikai 
strādājot kopā, tikai atbildīgi 
izvērtējot prioritātes un atbildīgi 
veidojot attieksmi pret darbu, 
pret skolēnu interesēm un pret 
nākotni, mēs varam cerēt gan 
uz veiksmīgāku un ātrāku Latvijas 
ekonomikas attīstību, gan arī uz 
pārmaiņām augstākajā izglītībā 
un pētniecībā. Šogad strādājam 
ar dažādām izglītības un 
zinātnes jomām. 2020. gads būs 
nākamais izaicinājums. Daudzas 
reformas un izvirzītie kritēriji 
jau praktiski darbosies, un mēs 
varēsim izvērtēt, vai dodamies 
pretī kvalitātes paaugstināšanai, 
vai arī joprojām ir kaut kas, kā 
sistēmai pietrūkst un jāpilnveido. 

Mēs, ikdienā satiekot jau-
niešus un jaunatnes jomas 
speciālistus, ļoti plaši skaid-
rojam programmās “Eras-

mus+: Jaunatne darbībā” 
un “Eiropas Soli da ri tātes 
korpuss” pieejamās ie spē-
jas. Kā jūs kā mamma un kā 
izglītības un zinātnes ministre 
vērtējat šos jaunat nes jomas 
starptau tiskos projektus? 
Ieguvums pēc dalības tajos ir 
milzīgs. Izaicinājums ir sākt no 
paša agrīnā dzīves posma. Jo 

aktīvāks esi, jo lielāks ieguvējs 
esi. Jaunieši vispirms var sākt 
ar interešu izglītību, tad ar 
dalību skolas projektos, tad jau 
piedalīties lielākos projektos. 
Tā ikviens var kļūt par aktīvu un 
līdzdarbojošos cilvēku. Vēsturi 
veidojošu cilvēku. Kad uzstājos 
dažādās auditorijās, daudz 
popularizēju Latgales kongresa 

simtgades ideju. Tad man 
jāskaidro šī kongresa vēsture un 
tas, cik daudz Latvijai nozīmē šis 
kongress. Lai arī kādā auditorijā 
uzstājos, pat runājot ar maziem 
bērniem, es stāstu, ka ikviens 
varam būt vēsturi veidojoša 
sabiedrības daļa. Ar savu 
piedzimšanu cilvēks ieraksta sevi 
savas dzimtas kokā. Tālāk katram 
savas dzīves laikā jāatbild uz 
jautājumu, cik ļoti viņš izjūt savu 
aicinājumu un vēlmi ar darbu 
tajā veidot vēsturi. Katrs, kurš 
dzīvojam šajā pasaulē, esam 
savas pasaules vēstures veidotāji. 
Iesaistoties starptautiskos 
projektos, jaunieši veido ne tikai 
paši savu vēsturi, bet kļūst arī par 
projekta sastāvdaļu un prezentē 
savu valsti un jauniešiem 
raksturīgo domāšanas stilu. 

Iesaistoties noteiktas subkultūras 
veidošanā, jaunieši veidojas par 
personību. Jo vairāk šķautņu un 
interešu, jo daudzšķautnaināka 
būs personība. Noteikti atbalstu, 
ka jaunieši aktīvi līdzdarbojas 
dažādos projektos. 

Ko jūs ieteiktu tiem 
vecākiem, kuri vēl mazliet 
baidās savu bērnu, kuram, 
piemēram, ir 13 gadi, palaist 
uz pirmo jauniešu apmaiņas 
projektu ārpus valsts?
Uzticēties savam bērnam. Lai 
palaistu bērnu dalībai kādā 
projektā, jāpārvar bailes 
uzticēties un, iespējams, arī 
kādas citas ģimenē izveidojušās 
tradīcijas. Bet ir tāds teiciens – no 
vilka baidoties, mežā neiesi. Var 
jau visu laiku baidīties, ka kaut kas 

notiks, un neiziet no mājas. Bet, 
arī neizejot no mājas, var kaut 
kas notikt. Ne jau tikai tas, kurš 
riskē, kaut ko izaicina. Ir jāuzticas. 
Domāju, ka visi vecāki klusībā 
cer, ka viņu bērniem dzīve būs 
veiksmīgāka. Negribētu teikt, ka 
vieglāka, jo tikai caur savu dzīves 
pieredzi un caur savām kļūdām 
mēs mācāmies un varam veidot 
citādu pasauli. Bet nepamēģinot 
nevar jauno iepazīt. Dalība 
projektos starptautiskā vidē ļauj 
jaunietim sarunāties svešvalodā, 
ļauj sagatavoties jebkam, kas 
dzīvē notiek. Kaut vai tam pašam 
centralizētajam eksāmenam. Tie, 
kas īsteno projektus, liek citādi 
novērtēt savas spējas. Dalība 
projektos ir iziešana no savas 
komforta zonas. 

Jūs pati arī esat piedalījusies 
“Erasmus+” projektos. Tieši 
augstākās izglītības jomā. 
Izstāstiet, kā šī pieredze 
mainījusi jūsu dzīvi. 
Augstākajā izglītībā sāku strādāt 
1993. gadā. Toreiz gan paralēli 
pabeidzu studijas, gan metos 
darbos akadēmiskajā vidē. 
Deviņdesmito gadu sākumā 
doktoru skaits daudzās izglītības 
iestādēs Latvijā bija nepietiekams. 
Tas bija drosmīgu cilvēku 
iespēju laiks. Ja vēlējies sevi 
apliecināt, iespējas bija. Paspēju 
iestāties doktorantūrā Latvijas 

Kintija Bulava, JSPA

Izglītības un zinātnes ministre
Ilga Šuplinska jauniešiem vēl

sekot savam aicinājumam
Izglītības kvalitāte – tie ir atslēgvārdi, kurus par sava darba vadmotīvu sev un visai jomai 
kopumā izvirzījusi izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. “Izkāpšanu ārpus komforta 
zonas ” ministre daudz mācījusies, piedaloties “Erasmus+” projektos, bet viņas pašas bērni, 
kuri pārstāv y un z paaudzes, palīdz vieglāk izprast, kam izglītības satura reformā pievērst 
vislielāko uzmanību. 

Iesaistoties starptau-
tis kos projektos, jau-
nieši veido ne tikai 
paši savu vēsturi, bet 
kļūst arī par projekta 
sastāvdaļu un pre - 
zentē savu valsti un 
jauniešiem raksturīgo 
domāšanas stilu.

Izglītības un 
zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska
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Universitātē. Man maģistrantūrā 
bija ļoti labas sekmes, tādēļ 
doktorantūrā saņēmu budžeta 
vietu. Bet pēc gada mainījās 
situācija. Tā kā paralēli strādāju 
Rēzeknes Augstskolā (kopš 
2016. gada ir pazīstama ar 
nosaukumu Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija – aut.piez.), kas bija 
ārpus Latvijas Universitātes, man 
vairs budžeta vieta nepienācās. 
Par savām studijām maksāju 
pati. Tāpēc es ar baltu skaudību 
tagad skatos uz doktorantūras 

ar Vītauta Dižā universitāti, kas, 
starp citu, joprojām ir spēkā 
esošs ar Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju. Šī pieredze bija ļoti 
unikāla un noderīga. Mums ļoti 
patika Vītauta Dižā universitāte – 
ar savu brīvdomību, ar to, ka tajā 
nebija stingru lekciju sarakstu. 
Bija seši pamata priekšmeti, kuri 
ikvienam studentam jāapgūst, 
tajā skaitā lietuviešu valoda 
un vēsture, un tad katrs varēja 
izvēlēties tos priekšmetus, kas 
sakrīt ar viņa interesēm. 

Pirmajā “Erasmus+” projektā 
piedalījos pēc 2000. gada. 
Viena pati devos uz Beļģiju. 

ieguvums ir pieredzes apmaiņa 
starptautiskajā vidē un apziņa, ka 
mēs Latvijā līdzvērtīgi varam “turēt 
līdzi” profesionāli. Mans darba 
koncepts vienmēr ir bijis tāds – 
tajā brīdī, kad esi sakārtojis vidi, 
kurā atrodies, un kad vari teikt, ka 
Latvijā esi izdarījis visu, lai joma, 
kurā darbojies, ir sakārtota, 
tad var iet pasaulē. Pēc šāda 
koncepta strādāju vēl arvien. 
Arī šeit, Izglītības un zinātnes 
ministrijā, par savu uzdevumu 
jūtu jomas sakārtošanu. Tādēļ 
arī esmu uzlikusi tik lielu akcentu 
uz kvalitātes sistēmu un uz 
pārliecības radīšanu, ka mums 
Latvijā ir ļoti labi speciālisti 

ko jūs kā ministre varat 
darīt?
Lielākoties tas, ko jaunieši 
ierosināja, jau ir ieviests un 
darbojas, tikai jauniešiem 
trūkst informācijas. Viens no 
ieteikumiem, pie kura plānojam 
strādāt plašākā aspektā, ir 
brīvprātīgais darbs. Bet ne tikai. 
Bieži jaunieši savu pirmo darba 
pieredzi gūst brīvprātīgajā darbā 
vai iesaistoties projektos vai 
kādās citās aktivitātēs. Uzskatu, 
ka jaunietim, beidzot pamatskolu 
vai vidusskolu, būtu jābūt 
iespējai izvērtēt, cik sabiedriski 
aktīvs viņš ir bijis, kādus darbus 
veicis brīvprātīgi. Kādēļ par 
mūsdienu jauniešiem saka, ka 
viņi uzreiz grib lielu atalgojumu, 
ka viņiem ir lielas ambīcijas un 
viņi grib labu darba pozīciju? 
Daudzos gadījumos šīs prasības 
ir pamatotas, jo viņi ir bijuši ļoti 
aktīvi visu mācīšanās posmu. 
Nereti šādi jaunieši stāv pakāpi 
augstāk par inercē ieslīgušiem 
darbiniekiem. No otras puses – 
nereti šādas augstas prasības ir 
arī tiem jauniešiem, kuru portfolio 
nav tik labs. Tādēļ jārada iespēja 
izvērtēt visu to, ko jaunietis darījis 
papildus mācību procesam. 

Vai šo procesu varētu saukt 
par neformālās izglītības 
atzīšanu? 
Jā. Tas ir ļoti svarīgi un varētu 
veicināt jauniešus kļūt aktīvākiem. 
Kad jaunietis pabeidz 
pamatskolu vai vidusskolu, 
viņa vērtējums var būt diezgan 
līdzīgs kā citiem klasē. Bet tas, 
kas atšķir skolēna potenciālu, ir 
viņa aktivitāte ārpus mācībām. 
Esmu ievērojusi, ka skolēni mēdz 
saskarties ar problēmu – mācībās 
ir zinoši un saņem labas atzīmes, 
bet dzīvē nespēj sevi atrast, jo 
viņiem trūkst dzīves prasmju. Bet 
jaunietis, kurš, iespējams, nav 
bijis spīdošs atzīmēs, bet kuram 
piemīt lieliskas komunikācijas 

studiju un pēcdoktorantūras 
pētniecības iespējām. Tagad var 
darīt to, kas ir tavs hobijs un tava 
zinātniskā interese, nodarboties 
ar pētniecību, un par to Eiropa vēl 
maksā stipendiju.

Ļoti labi atceros savu pirmo vizīti 
ārvalstīs, kas notika 1997. gadā. 
Ar kolēģiem devāmies uz Lietuvu 
un noslēdzām sadarbības līgumu 

Toreiz mobilo aplikāciju nebija. 
Ierados naktī, un man vajadzēja 
atrast projekta norises vietu. Viss 
projekts bija liela izkāpšana 
no savas komforta zonas. Ja 
tolaik šķita, ka esmu zinoša un 
daudz ko māku Latvijā, tad 
starptautiskā vide pavēra jaunus 
apvāršņus, pēc kuriem tiekties un 
ko izzināt. Esmu piedalījusies arī 
citos projektos. Vienmēr lielākais 

un eksperti. Mums ir svarīgi 
izrauties no tās stagnācijas, kas 
jomā iestājusies pēdējos piecos 
septiņos gados. 

Jūsu pirmā vizīte kā 
ministrei bija Daugavpilī, 
kur piedalījāties jauniešu 
pasākumā “Kafija ar 
politiķi”. Atceraties, kādas 
izmaiņas jaunieši vēlējās, –  

prasmes, spēj sevi dzīvē ļoti labi 
pierādīt. Tādēļ strādājam pie 
skolas satura reformas. Mācību 
procesā lielāka uzmanība tiks 
pievērsta skolēna individuālo 
rakstura iezīmju attīstīšanai. 

Ko jūs ieteiktu jauniešiem 
ņemt vērā jau tagad, 
lai viņi darba tirgū būtu 
konkurētspējīgi un arī 
kopumā laimīgi un 
apmierināti ar savu dzīvi?
Pats svarīgākais – sekot 
savam aicinājumam. Lai arī cik 
daudzsološa atalgojuma politika 
ir vecāku ieteiktajā profesijā vai 
paša noskatītajā institūcijā, ja jūti 
aicinājumu citā jomā, vajag tam 
sekot. Neejot tajās jomās, kuras 
saskan ar iekšējo aicinājumu, 
sabiedrībā nenotiek pārmaiņas. 
Ja strādāsi jomā, kas sakrīt ar 
aicinājumu, to redzēsi ilgtermiņā 
un arī redzēsi, ko vajadzētu 
ilgtermiņā darīt, lai notiktu attīstība. 

Konkurētspējai – attīstīt sevi teh-
noloģijās, valodās un mate-
mātikā. Bez loģiskās domāšanas, 
bez problēmas virzīšanas uz 
atrisinājumu nekur tālu netiekam. 
Tādēļ vienmēr saku, ka humanitāri 
domājošajiem vajadzīgi mazliet 
arī tie rāmji, ko māca loģiskā 
domāšana un matemātika. 
Savukārt eksaktajiem vajadzīgas 
arī humanitārās zināšanas, 
lai sevī nepazaudētu vērtību 
aspektu. Brīdī, kad tiek 
izdomātas jaunas tehnoloģijas, 
un, kā mēs redzam, mākslīgais 
intelekts jau pašlaik attīstās un 
palīdz cilvēkiem, ir svarīgi, lai tās 
nekļūtu nekontrolējamas. Tādēļ 
ir jādomā un jāstiprina dzīves 
patiesās vērtības. Sinerģijai ir 
jābūt. Ne velti stapdisciplinari  - 
tāte ir atslēgvārds daudzu 
problēmu risinājumam – sākot 
no ģimenes un skolas sola un 
beidzot ar nopietnām sadarbī-
bas sarunām. 

Jaunietis, kurš, iespē-
jams, nav bijis spīdošs 
atzīmēs, bet kuram 
piemīt lieliskas komuni-
kā cijas prasmes, spēj 
sevi dzīvē ļoti labi 
pierādīt. 

Izglītības un zinātnes 
ministrijas ministre
Ilga Šuplinska
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Baiba Suseja, JSPA

eTwinning minikonferencē diskutē par VR 
izmantošanu izglītībā un prezentē projektu 

idejas VR integrēšanai mācību stundās
Šī gada 29. martā eTwinning  un Samsung  vir tuālās realitātes (VR) mācību ietvaros Rīgā 
norisinājās minikonference “Vir tuālās realitātes tehnoloģijas izglītībā – iespēja vai zemē 
nomests laiks?”. Minikonference bija noslēgums trīs dienu mācībām skolotājiem par VR 
tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kurās 24 skolotāji no 12 dažādām Latvijas skolām 
praktiski darbojās ar Samsung Gear  VR brillēm, iepazina dažādas VR plat formas un to 
lietošanas iespējas, kā arī izstrādāja eTwinning  sadarbības projektus.

Diskutē par VR lomu izglītībā
Konferences pirmajā daļā trīs virtuālās jomas 
profesionāļi – VR jaunuzņēmuma “Vividly” pārstāve 
Gunita Kuļikovska, VR jaunuzņēmuma “Anatomy Next” 
pārstāvis André Nitzschmann un LU pedagoģijas 
doktorantūras programmas studente Lana Frančeska 
Dreimane – kopā ar mācību dalībniekiem un 
citiem skolotājiem diskutēja par virtuālās realitātes 
tehnoloģiju izmantošanas iespējām izglītībā. Kaut 
arī daļa skolotāju atzina, ka nedaudz baidās no VR 
tehnoloģiju ienākšanas skolā, jo tas varētu veicināt 
tehnoloģiju atkarību, diskusijas dalībnieki vienojās, 
ka svarīgi ir atrast jēgpilnu pielietojumu. “Vividly” 
pārstāve Gunita Kuļikovska komentē, ka “svarīgākais 
nav tehnoloģija, bet gan saturs, prasmes un ko ar šo 
pieredzi mēs vēlamies skolēniem iemācīt. Pieredzei 
un saturam ir jāatbilst tehnoloģijai, tās jāpielāgo 
atbilstošam saturam, jo tehnoloģija ir tikai rīks. Virtuālās 
un iekļaujošās realitātes rīkus var lieliski izmantot, 
lai mācītu to mācību saturu, kas skolēniem visvairāk 
“buksē”, jo šī imersīvā pieredze ļauj ne tikai “izdzīvot” 
dažādas situācijas un vides, bet pašiem tās dizainēt un 
veidot.” LU pedagoģijas doktorantūras programmas 
studente Lana Frančeska Dreimane, kura šobrīd aktīvi 
pēta VR nozīmi mācību mērķu sasniegšanai, akcentē, 
ka “VR risinājumi nemaina veidu, kā mēs mācāmies, 
bet papildina un paātrina to. Virtuālā realitāte ir 
viens no dabiskākajiem mācīšanās veidiem, jo tā ir 
mācīšanās caur praksi un pieredzi.”

Aicina skolām pašām nākt ar iniciatīvu un 
izstrādāt saturu, kritiski vērtēt pieejamo
VR jaunuzņēmuma “Anatomy Next” pārstāvis André 
Nitzschmann norāda: “Svarīgi ir mēģināt, iesaistīt arī 
vecākus un meklēt atbalstu, lai radītu veiksmes stāstus. 
Ir daudz brīvi pieejamu bezmaksas materiālu, bet es 
domāju, ka “gala lietotāji”, šajā gadījumā skolotāji un 

1. vieta: Tukuma 2. vidusskolas 
un Skrundas vidusskolas projekts 
“Virtuālais ceļojums Skrunda–Tukums”
Idejas VR izmantošanai ir visdažādākās. 
Tukuma 2. vidusskolas un Skrundas vidusskolas 
komanda uzsāka projektu “Virtuālais ceļojums 
Skrunda–Tukums”, kura mērķis ir izveidot virtuālu 
ceļojumu par dzelzceļa vēsturisko lomu pilsētu 
un sabiedrības attīstībā un matemātiskajām 
likumsakarībām saistībā ar dzelzceļu.

3. vieta: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 
un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 
projekts “Pirmie soļi virtuālajā 
realitātē”
Ludzas pilsētas ģimnāzija un J.Endzelīna 
Kauguru pamatskola uzsāka projektu “Pirmie 
soļi virtuālajā realitātē”, kurā skolēni pētīs un 
pēc tam virtuālajā vidē veidos ievērojamākās 
Valmieras un Ludzas vietas.

2. vieta: Priekuļu vidusskolas un 
Madonas pilsētas vidusskolas projekts 
“Pasakas virtuālajā realitātē”
Priekuļu vidusskolas un Madonas pilsētas 
vidusskolas komanda projektā “Pasakas 
virtuālajā realitātē” ar virtuālo pasaku palīdzību 
vēlas veicināt skolēnu interesi par latviešu 
tautas folkloru, attīstīt lasītprasmi, teksta izpratni, 
papildināt vārdu krājumu, kā arī attīstīt telpisko 
domāšanu, gūstot pieredzi 3D modelēšanā.

Vēlies izmēģināt 
veidot VR? 
Daži no VR lietotņu 
piemēriem
• Sketchfab VR
• The Body VR
• National 

Geographic VR
• Youtube VR
• Discover Egypt 

King Tut’s Tomb
• Stadel Time Machine
• Wonders of The World
• Breaking Boundaries 

in Science
• MEl Chemistry 

VR Lessons
• Random 42 A 

scientific journey 
inside human body

• MISSSION:ISS

skolēni, VR saturu var noteikti izveidot daudz labāk 
par tehnoloģiju radītājiem, kuri paši bieži vien maz 
zina par konkrēto tēmu vai mācību priekšmetu.” Lana 
Frančeska Dreimane papildina: “Noteikti jāmāca 
arī skolēniem kritiski izvērtēt pieejamo multimediju, 
tostarp VR tehnoloģiju, pieejamo saturu, kā arī 
domāt par autortiesībām gan pieejamo materiālu 
izmantošanā, gan savu radīšanā.”

Skolas prezentē savas idejas
Konferences otrajā daļā 12 izglītības iestāžu 
skolotāji no visas Latvijas iepazīstināja ar savām 
idejām, kā VR tehnoloģijas integrēt savā mācību 
stundā, izveidojot virtuālus sadarbības projektus 
eTwinning sadarbības vidē. 

Projektu idejas klātienē vērtēja eTwinning 
komanda, kā arī virtuālās realitātes 
nodarbību vadītāji. 
Par radošākajām un interesantākajām 
atzina 3 projektu idejas.
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“Ir gandarījums redzēt, kā 
jaunatnes joma nepārtraukti 
attīstās un virzās augšup. Jomā 
strādā daudz jaunatnes jomas 
speciālistu, kuri nepārtraukti 
gatavi mācīties un uzzināt jauno. 
Kuplais konferences dalībnieku 
skaits no dažādiem Latvijas 
novadiem apstiprina, ka darbs ar 
jaunatni ir nozīmīgs visā Latvijā,” 
tā, konferenci uzsākot, teic 
Daina Sproģe, JSPA direktore. 

JSPA konference notika Eiropas 
Jaunatnes nedēļas ietvaros, tās 
mērķis bija informēt jaunatnes 
jomā strādājošos par jaunākajām 
tendencēm darbā ar jaunatni, lai 
veicinātu jauniešu līdzdalību un 
vēlmi iesaistīties. 

Konferences laikā tika meklēta 
atbilde uz jautājumu – kā 
ieinteresēt mūsdienu jauniešus būt 
sociāli aktīviem un līdzdarboties? 

Mūsdienu jaunieši – tie ir 
Millenium jeb Y paaudze, 
kuri dzimuši laika posmā no 
1982. līdz 2000. gadam, 
un Z paaudze jeb Digitālā 
paaudze, kuri dzimuši, sākot no 
2000. gada. Pētnieki, kas pēta 
paaudžu atšķirības, Millenium 
paaudzi raksturo kā cilvēkus, kuri 
nepieķeras savai darba vietai, 
kuri domā par savu attīstību, kuri 
neņem kredītus un kuri negrib būt 
piesaistīti kādai noteiktai vietai.  
“Šī paaudze daudz ceļo un 
vēlas justies brīvi. Tā iestājas pret 
netaisnību, dzīvo ar sajūtu šeit un 
tagad. Ir ar augstu pašapziņu un 
izteiktām narcistiskām īpašībām,” 
konferencē skaidro Dzintra 
Iliško, Daugavpils Universitātes 
Humanitāro un sociālo Zinātņu 
institūta (HSZI), Ilgtspējīgas 
izglītības centra (IIC) profesore. 
Z paaudzes tipiskākā pazīme –  
dzīve tiešsaistes apstākļos. Lai 

kur šie jaunieši atrastos, viņi 
vienmēr ir tiešsaistē. Tas nozīmē 
arī, ka jaunieši izmanto tiešsaistes 
iespējas, lai, piemēram, valsts un 
pašvaldību iestādēm uzdotu sev 
interesējošus jautājumus, un viņi 
vēlas atbildi saņemt dažu minūšu 
laikā. 

Kopumā raksturojot mūsdienu 
jauniešus, viņiem visiem ir 
vairākas vienojošas īpašības: 
prasme sazināties vairākās 

svešvalodās, brīvi pārvaldīt 
tehnoloģijas, daudz mācīties, 
izmantojot neformālās izglītības 
metodes un vidi, kā arī iekšēja 
vēlme pēc taisnīguma un 
līdzsvara darbā un personīgajā 
dzīvē. Jaunieši mācās darot. Viņi 
ir ļoti daudzveidīgi, un viņiem 
svarīgs savs “es”. 

JSPA konferences dalībnieki un 
eksperti atzīst, ka jaunatnes jomā 
strādājošajiem mūsdienu jaunieši 
ir izaicinājums, bet tas nenozīmē, 
ka cilvēki, kuri strādā jomā, 
pārstāvot iepriekšējās paaudzes, 
nevarētu atrast ar jauniešiem 
vienotu valodu.  

Pamatprincipi 
jauniešu līdzdalības 
paaugstināšanai
“Jaunieši iesaistās un 
līdzdarbojas, ja viņiem ir 
nozīmīgs temats, kas pašus 
uzrunā un ieinteresē. Ja 
jauniešiem būs personīgs 
viedoklis un attieksme pret tēmu, 
viņi iesaistīsies. Temati, kuros 
iespēja ar iesaistīšanos atbalstīt 
cīņu par taisnīgumu, ir pašlaik 
īpaši populāri,” konferencē 
stāsta Marko Kovacics, 
jaunatnes darbinieks, pētnieks 
un profesors, “Institute for Social 
Research” (Horvātija). Viņš 
atzīst, ka viens no aktuālākajiem 
jautājumiem, kas nomoka 
pētnieku prātus visā Eiropā, 
ir – kā nodrošināt jauniešu 

līdzdalību politiskajos procesos, 
piemēram, piedaloties Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās? Viena 
noteikta atbilde vēl nav skaidra. 
Bet metodes, kuras palielina 
jauniešu līdzdarbošanos un 
kuras jaunatnes jomā strādājošie 
var jauniešus iedrošināt 
izmantot, ir: dalība jauniešu 
padomēs vai līdzīgās institūcijās, 
dalība protestos (vai atļaušana 
tos organizēt), kā arī jauniešu 
viedokļa izzināšana pētījumos, 
kuri pieejami digitālā vidē. 

“Aicinot jauniešus kļūt aktīvākiem 
un vairāk līdzdarboties, ir 
jāatļauj viņiem lauzt ierastās 
robežas un jānodrošina 
iespēja redzēt saviem darbiem 
rezultātu,” konferences 
dalībniekus iedrošina eksperts 
no Horvātijas. Viņš iedrošina 
Latvijas jaunatnes jomā 
strādājošos būt atvērtiem un ļaut 
jauniešiem ieviest jauno. 

Mūsdienu darbā ar jauniešiem 
jau pašlaik vajadzētu ievērot 
šādus pamatprincipus: iesaistīt 
jauniešus aktivitātēs (projektos) 
no paša sākuma; akcentēt 
vietējo līmeni (jaunieši vēlas 
saskatīt, kādu labumu projekta/
aktivitātes rezultāti sniedz 
vietējai kopienai); orientēties uz 
pārmaiņām (iesaistīt aktivitātēs 
arī jauniešu autoritātes); rīkoties, 
balstoties uz pētījumu rezultātiem 
(veikt pētījumus un analizēt 
darbu ar jaunatni stratēģiski un 
ilgtermiņā); radīt vidi, kur jaunieši 
var attīstīt savas prasmes un 
saņemt atgriezenisko saiti; mērīt 
rezultātus; saziņā ar jauniešiem 
izmantot gan tiešsaistes, gan arī 
offline rīkus; būt elastīgiem un 
pielāgoties jauniešu vajadzībām. 

Nākotnes tendences 
jauniešu aktīvā līdzdalībā 
Andras Farkas, PONT 
Consulting SRL, Rumānija, 

Kintija Bulava, JSPA

Vairojot piederības sajūtu, jauniešu 
līdzdalības līmenis paaugstināsies
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Zinoši, dinamiski, mērķtiecīgi, vienmēr tiešsaistē, drosmīgi, multifunkcionāli – tā mūsdienu 
jauniešus raksturo vairāk nekā 100 jaunatnes jomā strādājošo Latvijā, kuri 3. maijā apmeklēja 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konferenci “Nākamais solis darbā ar 
jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas ”. 
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JSPA konferences dalībniekiem 
uzsver, ka jauniešu līdzdalība 
ir vienlīdzīga ar jauniešu 
piederības sajūtu. “Jo piederīgāki 
jaunieši jūtas savai dzimtajai 
pilsētai, valstij un Eiropai, jo 
vairāk viņi iesaistās aktivitātēs 
un izrāda savu iniciatīvu, lai 
palīdzētu raisīt pārmaiņas sev 
svarīgajā vidē. Tādēļ ikvienam 
jaunatnes jomā strādājošajam 
iesaku ikdienas darbā veicināt 
arī jauniešos piederības sajūtu 
savai kopienai,” tā eksperts no 
Rumānijas. 

Jau pašlaik jaunieši sev svarīgos 
jaunumus uzzina, kad viņu 
mobilajos telefonos vai planšetēs 
pienāk ziņojumi (notification). 
Jauniešu skaits, kuri jaunumus 
izlasa e-pastos, samazinās. 
Prognozes liecina, ka šī tendence 
nākotnē kļūs vēl izteiktāka. Taču 
tas nenozīmē, ka individuālas 
sarunas un uzrunas formas arī 

top izmirstošas. Individuālā 
attieksme un saruna vēl arvien 
ir un arī nākotnē būs saziņas 
forma, kas ļaus uzrunāt un 
iesaistīt tos jauniešus, kuri ir grūti 
aizsniedzami un kuri nav aktīvo 
jauniešu vidū. 
Vienkārši, interesanti, praktiski, 
vizuāli pievilcīgi – tā jāizskatās 
ziņojumam, lai tas virtuālajā vidē 
sasniegtu mūsdienu un nākotnes 
jaunieti. 

Nākotnes jaunieši savu laimi 
mērīs nevis pēc tā, cik daudz 
naudas vai nekustamo īpašumu 
viņiem pieder, bet gan pēc tā, cik 
ļoti daudz viņš var līdzdarboties 
sev svarīgajās norisēs. Jaunieši 
jau pašlaik vēlas justies droši 
un piederīgi sabiedrībai. Viņi 
vēlas pieņemt savus lēmumus un 
iesaistīties, lai uzlabotu situāciju 
sabiedrībā. 

Pamatprincipi, kurus arvien 
vairāk vajadzēs ievērot darbā 
ar jauniešiem nākotnē, lai 
palielinātu jauniešu līdzdalību: 
informēt, konsultēt, motivēt, 
sadarboties un deleģēt 
jauniešiem pilnvaras. 

Katrs otrais jaunietis 
Latvijā spēlē videospēles
54 % jeb katrs otrais jaunietis 
Latvijā, kurš ir vecumā no 16 
līdz 24 gadiem, ikdienā spēlē 
videospēles, liecina Bureau 
centrālās statistikas pētījuma dati 
par Latviju, konferences laikā 

dalībniekiem atklāj eksperts 
no Vācijas – Martin Fischer, 
Gameoverhate. 

Mūsdienu jaunieši visu laiku 
atrodas tiešsaistē, ne tikai 
sociālajos tīklos vai draugu 
grupās, bet arī spēlējot 
videospēles. Šo faktu vērts 
paturēt prātā, plānojot, kā 
jauniešiem interesantā veidā, 
viņiem patīkamā vidē pasniegt 
informāciju, kas darbā ar 
jauniešiem ir svarīga politikas 
līmenī un ne tikai. Tā, piemēram, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā ir izstrādājusi videospēli 
jauniešiem, kas pieejama 
interneta vietnē www.digisafe.
lv. Spēlējot šo spēli telefonā, 
jaunieši uzzina vairāk par 
drošību un tiesībām internetā. 

EIROPAS 
JAUNATNES 
NEDĒĻA

Eiropas Jaunatnes nedēļa 
notiek reizi divos gados, un 
tā tiek atzīmēta visās prog-
rammas “Erasmus+” dalīb-
valstīs. Jauniešiem paredzēti 
pasākumi notiek visās ES 
dalībvalstīs, kā arī Briselē. 
Latvijā Eiropas Jaunatnes ne-
dēļā notika vairāk nekā 20 
dažādi jauniešiem paredzēti 
pasākumi. 

Pasākumus Latvijā organizē 
JSPA, kā arī JSPA Eurodesk 
reģionālie koordinatori.

Latvijā ar “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” un “Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas” 
atbalstu ik gadu tiek īstenoti 
vairāk nekā 200 jaunatnes 
jomas projekti. Ļoti bieži tieši 
jaunieši ir tie, kuri pašvaldības 
jaunatnes lietu speciālistu, 
skolotāju vai citu jaunatnes 
jomā strādājošo ekspertu 
vadībā īsteno šos projektus. Lai 
projektu īstenotājiem palīdzētu 
izveidot veiksmīgu sadarbību 
ar medijiem, šādi nodrošinot, 
ka viņu projektu stāsti tiktu 
atspoguļoti plašākai sabiedrībai, 
kā arī veiksmīgāk komunicēt 
par projektos notiekošajām 
aktivitātēm sociālajos tīklos, JSPA 
organizēja bezmaksas mācību 
semināru “Projekts kā stāsts”. 

Tajā piedalījās 24 dalībnieki: 
lielākā daļa no Rīgas (13), 5 no 
Vidzemes, 3 no Zemgales, 2 
no Kurzemes un 1 no Latgales. 
Semināra laikā dalībniekiem 
bija iespēja dzirdēt projektu 
pieredzes stāstus un uzzināt, 
kā biedrības “Latvijas Bērnu 
labklājības tīkls” projektam un 
tā laikā īstenotajam pētījumam 
par jauniešu labbūtības 
situāciju Baltijas valstīs 
izdevās nodrošināt veiksmīgu 
publicitāti Latvijas medijos; 
iepazīties ar nodibinājuma 

“Baltijas Reģionālais fonds” 
praktiskiem padomiem 
par efektīvākajiem ārējās 
komunikācijas paņēmieniem, 
kā arī semināra dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties vairākās 
darba grupās, kuras vadīja 
komunikācijas jomas eksperti: 
zīmolveide, koprades vides 
“DarbaVieta”, kopienas “Mana 
Rīga” un virtuālās kopstrādes 
telpas mammām “Mammu 
e-coworking” izveidotāja Diāna 
Ņikitina, ziņu portāla “Apollo.
lv” galvenā redaktore Kristīne 
Kravale un galvenās redaktores 
vietniece Andra Pērkone un JSPA 
neformālās izglītības mācību 
vadītāja Sintija Lase.

Kintija Bulava, JSPA

Jauniešu organizācijas mācās veidot 
savu īstenoto projektu mediju pēdu
Pulcējoties 24 dažādu jauniešu organizāciju pārstāvjiem no visas Latvijas, notika Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenots mācību seminārs “Projekts kā stāsts ”, 
kurā projektu īstenotāji pilnveidoja savas prasmes komunicēt ar plašāku sabiedrību, lai 
pastāstītu par sava projekta rezultātiem.  

Semināra mērķis bija veicināt 
jaunatnes jomas projektu 
iesniedzēju un īstenotāju 
izpratni par stratēģiskas 
komunikācijas plānošanas 
nozīmi, izplatot projekta laikā 
radītos rezultātus un veicinot 
projekta redzamību. 

Papildus informējam, ka jaunat-
nes jomas projektu īstenošanai 
šogad Latvijā pieejami vairāk 
nekā 6 miljoni eiro. Programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
nākamais projektu pieteikumu 
iesniegšanas konkurss ir līdz  
1. oktobrim. Plašāka informācija 
www.jaunatne.gov.lv. 

Aktualitātes
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Kintija Bulava, JSPA

Latvija kopā ar 22 ES valstīm pilnveido 
darbu ar jaunatni novados

Lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās plānošanai, at tīstīšanai un pilnveidošanai, 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) kopš 2016. gada nogales, sadarbojoties 
ar 22 nacionālajām aģentūrām, kuras arī ES administrē programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā ” un “Eiropas Solidaritātes korpuss ”, īsteno stratēģiskās partnerības projektu 
“Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level ”.

VECUMNIEKU NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

“Pirms dalības projektā Vecumnieku novadā nebija 
jaunatnes politikas plānošanas dokumenta, kurš 
tagad mums ir. Tāpat projekta sākumā nebija 
oficiāla speciālista darbam ar jaunatni. Līdz dalībai 
JSPA projektā pašvaldībai bija deleģējuma līgums 
ar biedrību “Jaunatne smaidam”, un šī līguma 
ietvaros biju jaunatnes darbinieks. Sākot ar šī gada 
janvāri, esmu pašvaldības jaunatnes lietu speciālists. 
Kā galveno ieguvumu šī projekta ietvaros noteikti 
vēlos minēt milzīgo atbalstu Vecumnieku novada 
jaunatnes politikas dokumenta izstrādē,” stāsta 
Andris Kāposts, Vecumnieku novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciālists.

VIĻĀNU NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

“Piedaloties JSPA īstenotajā ilgtermiņa projektā, 
ieguva gan pašvaldība kopumā, gan arī es personīgi. 
Sev no jauna atklāju jaunatnes darbības jomu, 
ieguvu jaunas zināšanas, prasmes, kompetences un 
iedvesmu. Viļānu novada jauniešu grupa, kas aktīvi 
vēlas iesaistīties neformālās izglītības pasākumos, 
ir gatava celt pilsoniskās izglītības līmeni, attīstīt 
savstarpējās sadarbības un līdzdalības prasmes. 
Saņemot kompetentu atbalstu no Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, 
esam uzsākuši stabilu darbu jaunatnes politikas 
īstenošanā Viļānu novadā. Esam apzinājuši esošo 
situāciju, uzsākuši pirmos jaunatnes jomas projektus, 

īstenojuši mācības jauniešiem un pirmo Jauniešu 
forumu. Tāpat uzsākta Viļānu pašvaldības jaunatnes 
stratēģijas izstrāde,” galvenos ieguvumus min Iveta 
Piziča, Viļānu novada pašvaldības Attīstības, 
plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja. 
Viņa skaidro, ka pirms dalības JSPA projektā darbs 
ar jaunatni pašvaldībā tika veikts tikai izglītības 
un kultūras iestādēs, atbilstoši to kompetencei. 
Tagad, projektam noslēdzoties, darbs ar jaunatni ir 
iekļuvis pašvaldības administrācijas dienas kārtībā, 
ir ieviesti vairāki pilotprojekti, izveidota atbalsta 
grupa no savas jomas profesionāļiem, jauniešu 
iniciatīvu grupa, kā arī uzsākta jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde.

BEVERĪNAS NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

“Pateicoties dalībai šajā projektā, redzu, ka manam 
bērnam būs labāka nākotne Beverīnas novadā. 
Projekta laikā uzzināju, ka ar jauniešiem var strādāt, 
izmantojot starptautiskus un nacionālus projektus kā 
metodi darbā ar jauniešiem. Pašvaldībā kopumā 
daudz tika izdarīts, lai pilnveidotu darba ar jaunatni 
sistēmu: tika radīti labvēlīgāki darba apstākļi 
jaunatnes lietu speciālistam, tika mainīta darbības 
stratēģija, organizējot pasākumus jauniešiem visā 
novadā, nevis tikai jauniešu centrā,” rezultātus 
apkopo Ilze Ozola, Beverīnas novada jaunatnes 
lietu speciāliste.

Viņu papildina Egita Biša, Beverīnas novada 
pašvaldības izpilddirektore: “Ir veikts liels darbs, 

6. februārī notika izvērtēšanas pasākums, kurā 
pašvaldību pārstāvji dalījās par projekta laikā 
sasniegto.

Stratēģiskajā partnerībā JSPA ik gadu sniedza 
atbalstu septiņām dažādām Latvijas pašvaldībām. 
Kopumā darbu ar jaunatni savā novadā ar šī projekta 
atbalstu pilnveidojušas šādas Latvijas pašvaldības: 
2018. gadā – Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, 
Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas 
novadu pašvaldības; 2017. gadā – Auces, Brocēnu, 
Dundagas, Kocēnu, Limbažu, Saulkrastu novadu un 
Valmieras pilsētas pašvaldības.

Dalībnieki projekta laikā saņēma individuālu atbalstu 
darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanai savā 
novadā, kā arī piedalījās nacionālās un starptautiskās 
mācībās, piedalījās starptautiskā konferencē 
Portugālē, kurā stiprināja savas zināšanas par lobiju 
darbā ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas hartas 
darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības projekts turpinās.  
JSPA projekta ietvaros turpinās sniegt atbalstu 
pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciā-

listiem un jaunatnes darbiniekiem, gan piedāvājot 
iespēju celt savu kvalifikāciju un nodrošināt pieredzes 
apmaiņu starptautiskā vidē, gan nodrošinot 
supervīzijas un padziļinātu konsultāciju atbalstu 
projektu pieteikumu sagatavošanas procesā.

Arī šogad pašvaldību pārstāvji varēs pieteikties 
dalībai JSPA ilgtermiņa projektā. Informācija par 
to tiks publicēta tuvākajā laikā JSPA tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv.  

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes 
Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” 
ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 

120 pašvaldību un 
dažādu projektā 
iesaistīto, tostarp 22 
“Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” nacionālās 
aģentūras un to 
partnerus – Eiropas 
Jaunatnes forumu, 
POYWE tīklu, 
InterCity Youth tīklu 
un Eiropas Komisijas 
un Eiropas Padomes 
partnerību jaunatnes 
jomā.

PROJEKTĀ IESAISTĪTO PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJU ATZIŅAS PĒC DALĪBAS 
PROJEKTĀ
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pētot un analizējot 
jauniešu situācijas nova-
dā. Projekta ietvaros 
esam pilnīgi mainījuši 
pieeju darbam ar jau-
niešiem un jau varam 
novērot, ka ir rezultāts. 
Jauniešu jomā līdz šim 
mocījāmies. Pēdējos 
5–6 gadus bija ten-
dence vairāk uz pieska-
tīšanu un interešu pulci ņu 
nodrošināšanu. Ie  sais tī- 
 jā mies projektā, jo 
gribējām redzēt, kā darbs ar jaunatni notiek citās 
pašvaldībās. Apkopojot veiktās izpētes un fokus-
grupas rezultātus, sapratām, ka pavisam jāmaina 
pieeja. Kad jauniešiem tiek pasniegts viss gatavs, 
viņiem zūd interese. Šobrīd jaunatnes lietu speciālists 
strādā vairāk nekā koordinators, kurš tiekas ar 
jauniešu grupām un strādā jau ar konkrētu mērķi. 
Ir svarīgi, lai iniciatīva nāk no pašiem jauniešiem.”

SALACGRĪVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

“Vislielākā vērtība, kas iegūta JSPA ilgtermiņa 
projektā, viennozīmīgi ir cilvēku resurss un 
dažādo pašvaldību un valstu pieredze darbā ar 
jaunatni, piedaloties mācību tikšanās reizēs, kā 
arī starptautiskajā konferencē Portugālē un studiju 
vizītē Austrijā. Iegūtās metodiskās zināšanas un 
bagātīgā pieredze projekta aktivitātēs ir tas, kas ne 

tikai personīgi, bet arī pašvaldības līmenī palīdzēs 
plānot kvalitatīvu darbu arī turpmāk,” pārliecināta 
Marta Dance, Salacgrīvas novada jaunatnes 
iniciatīvu centra “Bāka” jaunatnes lietu speciāliste.

“Projekta gaitā esam realizējuši visaptverošu 
pētījumu, kura ietvaros veikta pašvaldībā dzīvojošo 
jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem aptauja 
par brīvā laika pavadīšanas interesēm un iespējām 
novadā, kā arī speciālistu aptauja saistībā ar 
darbu ar jaunatni Salacgrīvas novadā, ieskaitot 
pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu un institūciju 
sadarbības sekmēšanu. Balstoties uz anketēšanas 
rezultātiem, definēti aktuālākie jautājumi jaunatnes 
nozarē pašvaldībā un izvirzīti uzdevumi darba ar 
jaunatni Salacgrīvas novadā pilnveidei. Tāpat 
esam gandarīti, ka esam veicinājuši jauniešu un 
darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu sadarbību 
novada mērogā, rīkojot informatīvas tikšanās 

novadu skolās, organizējot 
Starptautisko jaunatnes 
dienu, novada jauniešu 
konferenci un Salacgrīvas 
novada starpinstitūciju un 
starpnozaru sadarbības 
tikšanos darbā ar jaunatni 
iesaistītajiem speciālistiem. 
Papildu pievienotā vērtība 
ir projektā iesaistīto 
pašvaldību speciālistu 
tīklošanās, dalīšanās 
pieredzē un sadarbības 
iniciatīvas,” stāsta Liene 
Eglīte, Salacgrīvas novada 
jaunatnes iniciatīvu centra 
“Bāka” vadītāja.

LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBĀ

“Piedalīšanās projektā mums ļāva apskatīties uz 
mūsu pašvaldību no malas. Izvērtēt savas stiprās 
un vājās puses, saprast pašvaldības fokusu 
turpmākajiem gadiem, kā arī sadarboties ar citām 
pašvaldībām, kuras darbojas šajā ilgtermiņa 
projektā. Liepāja ir liela pašvaldība, kurā ir vairāk 
nekā 9000 jauniešu, tādēļ lielākais ieguvums ir 
starpinstitucionālās sadarbības uzlabošana un 
jauniešu līdzdarbošanās lēmumu pieņemšanas 
procesos. Esam būtiski pievērsuši uzmanību 
jauniešu vajadzību izpētīšanai, un pavisam drīz 
Liepājas pašvaldībā taps stratēģija/rīcības plāns 
turpmākajiem diviem gadiem, kas būtiski atvieglos 
ikdienas darbu ar jaunatni,” ieguvumos dalās 
Inga Laugale, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra 
struktūrvienības “Jauniešu māja” vadītāja.

JĒKABPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

“Projekta ietvaros pašvaldība bija izvirzījusi divas 
prioritātes: mobilu un efektīvu darbu ar jaunatni 
visa Jēkabpils novada teritorijā, kā arī jauniešiem 
saistoša piedāvājuma izstrādi un ieviešanu. 
Lielākā vērtība dalībai projektā pašvaldības līmenī 
ir atbalsts no projekta mentoriem, savstarpējā 

pieredzes apmaiņa ar projektā iesaistītajām 
pašvaldībām un iespēja attīstīt savu darbu, uzklausot  
un konsultējoties ar nozares speciālistiem. Kā viens 
no nozīmīgākajiem sasniegumiem ir jauniešu 
telpas izveide vienā no novada pagastiem. 
Uzsākot projektu, mēs izvirzījām mērķi – izveidot 
telpu Dignājas pagastā, kurā jaunieši var realizēt 
savas aktivitātes un iniciatīvas, kā arī pavadīt savu 
brīvo laiku. Balstoties uz izstrādāto darba plānu,   
guvām pašvaldības atbalstu ieceres realizēšanai, 
piesaistījām papildu finansējumu un, jau sākot 
no 2018. gada 1. septembra, telpa ir atvērta 
un pieejama jauniešiem,” stāsta Jurgita Bareika, 
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste.  

VALKAS NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

“Pašlaik strādājam, lai Valkas pašvaldībā arī būtu 
sava Jaunatnes politikas stratēģija, kuras mērķis 
ir nodrošināt mērķtiecīgu, ilgtspējīgu un jauniešu 
vajadzībām atbilstošu darbu ar jaunatni. Esam 
uzlabojuši ikdienas darbu ar jauniešiem, izdevies 
atrast veidu, kā uzrunāt jauniešus tā, lai viņi sadzird 
par jauniešiem paredzētajām aktivitātēm un arī 
vēlas tajās iesaistīties. Tāpat tagad jauniešu centrā 
notiek plānots, ilgtermiņa darbs ar jauniešiem,” 
stāsta Romina Meļņika, Valkas novada jaunatnes 
lietu speciāliste. 
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Nodarbinātība un uzņēmējdarbība
Jauniešu bezdarbs jau ilgstoši ir viena no 
aktuālākajām ES problēmām. Lai gan Baltijas valstīs 
jauniešu bezdarba rādītāji ir zemāki nekā ES vidēji, 
aptuveni katrs desmitais jaunietis Lietuvā un Igaunijā 
un katrs piektais Latvijā ir bezdarbnieks (tai skaitā 3% 
ilgstošo bezdarbnieku).

Aptuveni katrs desmitais jaunietis Baltijas valstīs 
nestrādā un nemācās (tā dēvētais NEET rādītājs), 
šādā aspektā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas rādītāji 
ir nedaudz labāki nekā ES vidēji (11%). Šie dati 
šķietami liecina, ka nodarbinātība ir aktuāls jautājums 
tikai nelielai daļai jauniešu. Tai pašā laikā jauniešu 
sniegtie pašnovērtējumi liecina, ka ne vienmēr jaunieši 
ir apmierināti ar savām iespējām profesionālajā dzīvē 
(tostarp arī tie, kuri jau ir iekļāvušies darba tirgū). Lai 
gan vairākums jauniešu novērtē, ka viņiem ir iespējas 
izvēlēties tādu profesiju un nodarbošanos, kas 
viņiem pašiem patīk (62% Lietuvā, 67% Latvijā, 73% 
Igaunijā), iespējas atrast darbu, kas pašiem patīk, 
tiek vērtētas jau izteikti kritiskāk (64% Lietuvā vērtē, 
ka nav šādu iespēju, 52% Latvijā un 40% Igaunijā). 
Vēl zemāki ir vērtējumi par iespējām nodarboties ar 
uzņēmējdarbību – šādas iespējas kā sev pieejamas 
vērtē tikai 20% Lietuvā, 35% Latvijā, bet 46% Igaunijā.
 
Sabiedriskā un pilsoniskā aktivitāte
Lai gan tradicionāli jaunieši tiek uzskatīti par aktīvāko 
sabiedrības daļu, pētījuma dati liecina, ka ir tikai 

nedaudzas aktivitātes, kur iesaistās vairāk nekā 
puse jauniešu – kultūras un izklaides pasākumu 
apmeklēšana (85% Latvijas jauniešu), ceļošana 
Latvijā (77%), skolas vai augstskolas pasākumi 
(62%), ceļošana uz ārvalstīm (55%). Dažādās 
citās brīvā laika vai sabiedriskās aktivitātēs iesaistās 
mazāk nekā puse jauniešu. Tostarp tikai 17% jauniešu 
iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā, 19% 
apmeklē jauniešu centrus, 22% iesaistīti jaunatnes 
organizācijās un 24% – jauniešu projektos. 
Nedaudz lielāks ir to jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās 
mākslinieciskajā pašdarbībā (koris, deju kolektīvs, 
mūzikas kolektīvi u.tml.) – 41%.

Tomēr nav pamata apgalvot, ka jauniešiem nav 
pieejamu iespēju līdzdalībai un aktivitātei. Pašu 
jauniešu vērtējumi par iespēju pieejamību visu 
aktivitāšu gadījumā ir augstāki nekā pašu personīgā 
iesaiste. Piemēram, Latvijā 37% jauniešu novērtē, ka 
viņiem ir iespējas piedalīties nevalstisko organizāciju 
darbībā, bet tikai 17% tajās piedalās; 49% novērtē, 
ka ir iespējas iesaistīties jaunatnes organizācijās, 
bet tikai 22% to dara; 57% novērtē, ka ir iespējas 
iesaistīties jauniešu projektos un aktivitātēs, bet tikai 
24% to ir darījuši; 68% jauniešu ir iespējas veikt 
brīvprātīgo darbu, bet tikai 34% to ir darījuši. No 
vienas puses, šie dati liecina, ka pieejamās iespējas 
neizmanto visi jaunieši, kam tās ir pieejamas. 
Šajā jauniešu mērķgrupā var runāt par to, ka 
būtu nepieciešams lielāku uzsvaru likt uz jauniešu 

motivēšanu iesaistīties (tostarp 
neaktīvo jauniešu sasniegšanu), 
nevis tikai iespēju dažādošanu. 
No otras puses, dati liecina, ka ne 
mazāk kā 1/3 jauniešu saskaras 
arī ar iespēju trūkumu (gan iespēju 
piedāvājuma trūkuma dēļ, gan 
finansiālu iemeslu dēļ u.c.) – 
piemēram, to, ka viņiem ir grūtības 
piekļūt kino, teātrim vai kultūras 
centram fiziskās pieejamības, 
attāluma, darba laika vai citu 
iemeslu dēļ, atzinuši 27% jauniešu 
Latvijā, 35% Igaunijā, 45% Lietuvā (ES vidēji 33%). 
To, ka savā ikdienas dzīvē reti ir laiks darīt to, ko 
patiešām vēlas, apgalvo gandrīz 40% jauniešu 
Latvijā un Lietuvā, bet tikai 17% Igaunijā (zemākais 
rādītājs Eiropā).

Tāpat dati liecina, ka vairākums jauniešu iesaistās 
kultūras un izklaides aktivitātēs, bet daudz retāk – 
sabiedriskās un pilsoniskās aktivitātēs. Ja kultūras 
un izklaides aktivitātes visbiežāk ir tādas, kurās 
jaunietis ir drīzāk “patērētājs”, nevis līdzradītājs, tad 
sabiedriskās un pilsoniskās aktivitātes prasa arī paša 
jaunieša aktīvu līdzdalību un pašiniciatīvu. Šādā 
aspektā var runāt gan par to, kādēļ jaunieši plašāk 
neiesaistās jau pieejamajās aktivitātēs, gan arī 
par to, kādēļ jauniešu pašiniciatīvas ir mazattīstītas 
un fragmentāras. Darbā ar jaunatni tas prasa 
precīzāku mērķgrupu identificēšanu un pielāgotu 
pasākumu īstenošanu iespēju dažādošanā vai/un 
pašu jauniešu pašiniciatīvu veicināšanā. Sekojoši – 
jauniešu līdzdalība vienlaikus ir jautājums gan par 
iespēju pieejamību, gan pašu jauniešu motivāciju 
un ieinteresētību. Sasaisti šeit iespējams meklēt 
arī ar vispārējās izglītības saturu – 2017. gadā 
Latvijas Universitātes pētnieki starptautiskā projektā 
secināja, ka skolēnu pilsoniskās kompetences 
līmenis Latvijā ir zemākais starp Baltijas valstīm, 
kas liecina, ka ir būtiski jāuzlabo skolēnu 

zināšanas un kritiskā domāšana, 
kam nepieciešamas izmaiņas 
arī mācību saturā (pilsoniskās 
izglītības komponente).

Gatavību iesaistīties lielā mērā 
ietekmē arī priekšstati un pieredze 
par sabiedrisko un pilsonisko 
aktivitāšu efektivitāti. Par to, ka 
viņiem ir iespējas ietekmēt savas 
pašvaldības lēmumus, pārliecināti 
ir tikai 21% jauniešu Igaunijā, 12% 
Latvijā un 9% Lietuvā. Iespējas 

ietekmēt lēmumus savā skolā vai augstskolā atzīst 
42% jauniešu Igaunijā, 29% Latvijā un 27% Lietuvā. 
Savukārt lēmumus savā ģimenē var ietekmēt 74% 
Igaunijā un Latvijā un 70% Lietuvā.

Savukārt to, ka viņiem ir iespējas brīvi paust savu 
viedokli, vērtējumu, uzskatus, atzīst 75% jauniešu 
Igaunijā, 71% Latvijā, bet tikai 58% Lietuvā. Kopumā 
šie dati liecina, ka jaunieši ne vienmēr tiek iesaistīti 
tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz viņiem 
pašiem. Lai gan ģimenē lielākā daļa jauniešu 
var ietekmēt lēmumus, izglītības iestādēs un savā 
pašvaldībā ietekmes iespējas tiek vērtētas drīzāk 
kritiski (Igaunijas rādītāji gan ir būtiski pozitīvāki). Tas 
liecina par nepieciešamību veicināt lielāku jauniešu 
iesaisti lēmumu diskutēšanā un pieņemto lēmumu 
skaidrošanā – kā institucionālā līmenī, tā arī dažādu 
atsevišķu projektu un aktivitāšu veidā, vienlaikus 
izvairoties no formālu līdzdalības pasākumu 
īstenošanas.

Plašāk par pētījuma rezultātiem, kuros apskatīta arī 
demogrāfiskā situācija, neformālā un mūžizglītība, 
skolas vide un izglītības kvalitāte, veselība un 
veselīgs dzīvesveids, jauniešiem piemērota dzīves 
vide, jaunatnes politika un darbs ar jaunatni, skatiet 
šeit: www.bernulabklajiba.lv/petijuma-zinojums-
jauniesu-labbutiba-baltijas-valstis  

Baltijas valstīs veikts pētījums
TEJU KATRS PIEKTAIS JAUNIETIS LATVIJĀ PIEDALĀS JAUNIEŠU PROJEKTOS 
UN IESAISTĀS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU, JAUNATNES ORGANIZĀCIJU 
UN JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBĀ

Šogad Eiropas Jaunatnes nedēļa norisinājās no 29. aprīļa līdz 5. maijam. Tās laikā jauniešiem 
visā Eiropā, tostarp, protams, arī Latvijā, notika dažādi pasākumi, kuru mērķis ir informēt 
jauniešus par viņu iespējām un aicināt līdzdarboties. Šī gada Eiropas Jaunatnes nedēļas 
tēma ir līdzdalība. Aicinām ikvienu, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, visa gada garumā 
aktualizēt šo tēmu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka nupat Baltijas valstīs veiktā pētījuma dati atklāj, 
ka jaunieši nepietiekami izmanto savas iespējas. 
Igaunijas un Lietuvas jaunieši ir aktīvāki nekā Latvijas jaunieši sabiedriski politisko jautājumu 
apspriešanā internetā, kā arī biežāk ir izmantojuši interneta konsultācijas vai balsošanu 
sabiedriskos vai politiskos jautājumos, liecina Latvijas Bērnu labklājības tīkla veiktā pētījuma 
par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs dati. Šajā pētījumā atklātais aicina jomas ekspertiem 
aizdomāties par sava darba ietekmi un to, ko varētu darīt, lai jauniešu dzīve Latvijā uzlabotos.  

Detalizētāki dati par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs

Tikai 17% jauniešu 
iesaistās nevalstisko 
organizāciju darbībā, 
19% apmeklē jauniešu 
centrus, 22% iesaistīti 
jaunatnes organizāci-
jās un 24% – jauniešu 
projektos. 

Pētījuma dati par jauniešu 
labbūtības izvērtējumu 
Baltijas valstīs

PAR PĒTĪJUMU
Pētījumu par Baltijas jauniešu dzīves kvalitāti dažādos tās aspektos starptautiskā salīdzinājumā veikusi biedrība 
“Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sadarbībā ar projekta partneriem Lietuvā un Igaunijā. Pētījuma ietvaros tika pilo-
tēta jauniešu labbūtības indikatoru sistēma, kas ļauj veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības 
izvērtējumu Baltijas valstīs, kā arī vērtēt Baltijas valstu rādītājus starptautiskā kontekstā.
Pētījums veikts “Latvijas Bērnu labklājības tīkla” īstenotā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģis-
kās partnerības projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) 
ietvaros. Projekts īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 28. februārim sadarbībā ar SIA 
“Excolo Latvia” no Latvijas, NVO partneriem Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) no Lietu-
vas, Igaunijas bērnu labklājības biedrību un Igaunijas uzņēmumu “Web Multishop Company OÜ”.
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Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA) 
informē, ka valsts budžeta 
finansējums Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas ietvaros 
pieejams nacionāla mēroga 
jaunatnes organizāciju darbībai 
un līdzdalības nodrošināšanai 
valsts un starptautiskajā jaunatnes 
politikā. Šis finansējums pieejams 
jaunatnes organizācijām, kuras 
veic darbu ar jaunatni gan 
starptautiskā, gan nacionālā 
līmenī, kurās biedru skaits ir 
vismaz 300, kuras strādā vismaz 
trīs Latvijas plānošanas reģionos 
un atbilst citiem Jaunatnes likuma 
nosacījumiem. 

2017. un 2018. gadā valsts 
budžeta dotācijas 625 000 eiro 
saņēma jaunatnes organizācijas: 
“Latvijas Skautu un gaidu 
centrālā organizācija”, “Latvijas 
Mazpulki”, “Latvijas Jaunatnes 
padome” un “Streetbasket”. 
Ņemot vērā, ka neformālās 
izglītības programmu realizācijai 
un aktivitāšu īstenošanai tika 
nodrošināts ievērojami lielāks 
finansējums nekā citus gadus, 
organizācijām, kuras saņēma 
valsts budžeta finansējumu, 
bija plašākas iespējas īstenot 
daudzveidīgas aktivitātes 
jauniešiem, šādi sniedzot 
nozīmīgu ieguldījumu. 

JSPA līdzšinējā pieredze rāda, ka 
valsts budžeta atbalsts lielajām 
jaunatnes organizācijām ļāva 
būtiski palielināt jaunatnes NVO 
darbībā iesaistīto jauniešu skaitu, 
stiprināt NVO un publiskā sektora 
sadarbību jaunatnes jomā, 
nodrošinot aktīvu līdzdalību 
jaunatnes politikas jomai saistošo 
normatīvo aktu un programmu 
izstrādē, paplašināt organizāciju 
darbību reģionos visā Latvijā, 
celt organizāciju kapacitāti citu 
finanšu instrumentu piesaistīšanai, 
attīstīt jaunas darba ar jaunatni 
formas un pieejas, piemēram, 
ielu sportu.

Ap 4000 jauniešu 
iesaistījušies “Latvijas 
Mazpulku” aktivitātēs
Valsts finansiāls atbalsts 
organizācijai ļāva attīstīt 
starptautisku atpazīstamību, tā 
ietvaros ir uzsāktas sarunas par 
“Latvijas Mazpulku” iespēju kļūt 
par lielākās Eiropas jauniešu 
asociācijas NSU biedriem. 
Vienlaicīgi organizācija attīstīja 
darbu Latvijas reģionos. Biedrība 
“Latvijas Mazpulki” īstenojuši 
virkni nacionālu un starptautisku 
mācību un citu aktivitāšu, tostarp 
konferences un pieredzes 
apmaiņas braucienus, kur iesaistīti 
gan jaunieši, gan mazpulku 
vadītāji, lēmumu pieņēmēji 
un jaunatnes jomas eksperti. 

Kopumā aktivitātēs iesaistījās 
vairāk nekā 2000 dalībnieku.  
2018. gadā “Latvijas Mazpulku” 
turpināja piesaistīt un apmācīt 
brīvprātīgos. “Latvijas Mazpulki” 
jaunieši ar neformālās izglītības 
iespējām attīstīja dažādas 
prasmes un kompetences, kā 
viena no būtiskākajām prasmēm 
ir minama uzņēmējdarbība.

“Lepojamies ar jaunajiem 
mazpulku biznesmeņiem, kas 
lielveikalos ir pārdevuši vairākus 
tūkstošus kilogramu sīpolu ražas. 
Tieši tāpat priecājamies par to 
lielo mazpulcēnu skaitu, kas cītīgi 
rakstījuši projektus. Kopā mēs 
veicam lielu un nozīmīgu darbu 
mūsu Latvijai!” Randa Ķeņģe, 
“Latvijas Mazpulku” padomes 
priekšsēdētāja. 

Latvijas skautu un gaidu 
skaits pēdējos 2 gados 
pieaudzis par 14 % 
Valsts atbalsts divu gadu 
garumā biedrībai “Latvijas 
Skautu un gaidu centrālā 
organizācija” ļāva nodrošināt 
kvalitatīvu neformālās izglītības 
piedāvājumu jauniešiem un 
veicināt sabiedrības izpratni 
par ilgtermiņa brīvprātīgo 
darbu, pilsoniskumu un skautu 
un gaidu kustību. Šo divu 
gadu laikā tika organizēta 
nacionāla mēroga nometne 
par godu latviešu skautisma 
simtgadei, kurā piedalījās viesi 
no diasporas kopienām, kā arī 
divas nometnes noteiktai jauniešu 
auditorijai “24. paralēle”, tāpat 
biedrība organizējusi regulārus 
ievadseminārus pieaugušajiem, 
kuri vēlas iesaistīties kustībā kā 
brīvprātīgie jaunatnes darbinie - 
ki – skautu un gaidu vadītāju 
amatā. Tika izveidota dokumen-
tāla filma “Arvien modri!” par 
skautu un gaidu kustību Latvijā. 
Tāpat organizācijas jaunieši 
piedalījās dažādos publiskos 
pasākumos, tā popularizējot 
skautu un gaidu kustību un 
ilgtermiņa brīvprātīgo darbu 
plašākai sabiedrībai. Valsts 
atbalsts divu gadu garumā 
“Latvijas Skautu un gaidu 

centrālai organizācijai” deva 
iespēju attīstīties. Attīstību atspo-
guļo organizācijas biedru 
skaita pieaugums (7% ik 
gadu, apvienojot 860 biedrus 
kopumā), esošā organizācijas 
tīkla uzturēšana un 6 jaunu 
vienību izveidošana (23 aktīvas 
skautu un gaidu vienības visā 
Latvijā). 

“Ir patiess prieks redzēt 
organizācijas attīstību Latvijā. 
Valsts atbalsta programmas 
finansējums ir sniedzis atbalstu 
brīvprātīgo kustības attīstībai, 
mācībām un koordinēšanai, 
nodrošinot iespēju vairāk 
jauniešiem piedalīties skautu 
un gaidu kustībā, attīstīt savu 
vērtības sistēmu, jaunas prasmes 
un justies piederīgiem vietējai 

kopienai,” stāsta Agnija 
Jansone, biedrības valdes 
priekšsēdētāja. 

Ielas sporta kustība  
attīstās visā Latvijā
Biedrība “Streetbasket” aizvadīto 
divu gadu laikā attīstīja jaunu 
pieeju darbā ar jaunatni – ielu 
sportu. Šajās aktivitātēs iesaistījās 
liels skaits Latvijas pašvaldību 
un jauniešu. Kopumā divu gadu 
laikā tika īstenotas 120 kultūras un 
āra dzīves aktivitātes 14 dažādās 
Latvijas pašvaldībās, aizsniedzot 
450  000 lielu auditoriju visā 
Latvijā. Tostarp divu gadu garumā 
tika organizētas starptautiskas 
kultūras un sporta konferences 
“Medicines for World’s Ghetto”, 
lai stiprinātu sadarbību starp 
ielu kultūras un sporta aktivitāšu 

Kintija Bulava, JSPA

Jaunieši visā Latvijā pilnveido 
savas prasmes 

Jaunatnes organizāciju, kas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas ietvaros saņēmušas finansējumu darbības atbalstam, sniegtā informācija liecina, 
ka laika periodā no 2017. līdz 2018. gadam jauniešiem bijušas plašas iespējas pilnveidot 
savas prasmes, iesaistoties jaunatnes nevalstisko organizāciju (NVO) darbībā. Jaunieši īpaši 
aktīvi izmantoja organizāciju sniegto iespēju veikt brīvprātīgo darbu vietējās kopienas labā, 
savukārt organizācijas stiprināja kapacitāti dalībai starptautiska līmeņa sadarbības projektos. 
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organizatoriem un pašvaldību 
pārstāvjiem, ielu infrastruktūras 
attīstītājiem un biznesa sektora 
pārstāvjiem, kā arī diskutētu par 
ielu sporta pilsētvidē attīstību un 
ielu sportu kā instrumentu darbā 
ar jauniešiem. Būtiski uzsvērt, 
ka pasākumu organizēšanā 
iesaistījās teju 500 brīvprātīgo 
jauniešu. 

“Ar valsts programmas atbalstu 
tika motivēti brīvprātīgie un 
stiprināta jauniešu, darbā ar 
jauniešiem iesaistītā personāla, 
mūsu kā organizācijas un orga-
nizācijas cilvēkresursu zinā-
šanu kapacitāte. Biedrības ap-
lēsēs “Ghetto Games” sporta 
pasākumi ir otri populārākie aiz  
Rīgas maratona. Aizsāktās ini cia-
tīvas – “GG Akadēmija – brīv  - 
prātīgo kustība” un darbs starp-
tautiskajos sadarbības tīklos –  
ir pierādījušas savu nozīmību 
un tiks attīstītas arī turpmāk,” 
projektu noslēdzot, vērtē Sanda 

Gertnere, “Ghetto Games” 
projektu direktore. 

Veic jaunatnes 
organizāciju interešu 
aizstāvību 
Biedrība “Latvijas Jaunatnes 
padome” ir lielākā jaunatnes 
organizāciju apvienība Latvijā un 
aktīvākā jaunatnes organizāciju 
interešu aizstāve. Pēdējo divu 
gadu laikā organizācija aktīvi 
aizstāvēja jauniešu organizāciju 
intereses, līdzdarbojoties 
vairāk nekā 20 dažādos 
līdzdalības mehānismos valsts 
un starptautiskā mērogā, rakstīja 
atzinumus un priekšlikumus 
normatīvo aktu pilnveidošanā, 
vērtēja brīvprātīgā darba 
sistēmu un pilnveidošanu Latvijā, 
stiprināja starptautisko sadarbību, 
pārstāvot Latvijas jauniešu viedokli 
Eiropas Jaunatnes forumā, kā 
arī līdzdarbojās kopējā NVO 
vides uzlabošanā biedrībā 
“Latvijas Pilsoniskā alianse”. 
“Projekta ietekmei un ilgtspējas 
potenciālam ir iespēja attīstīties, jo 
plānots turpināt interešu aizstāvību 

visos līdzdalības mehānismos, 
kuros līdz šim “Latvijas Jaunatnes 
padome” ir iesaistījusies. Īpaši 
novērtējam, ka mūsu sniegtie 
priekšlikumi normatīvo aktu 
pilnveidošanā un uzlabošanā arī 
turpmāk, pēc projekta norises, 
uzlabos kvalitāti jaunatnes jomā 
kopumā,” stāsta Mārtiņš Šteins, 
“Latvijas Jaunatnes padomes” 
bijušais viceprezidents. 

Turpmākais Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas atbalsts 
jaunatnes organizāciju 
darbībai
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas ietvaros atbalsts 
jaunatnes organizāciju darbībai 
un līdzdalības nodrošināšanai 
valsts un starptautiskajā 
jaunatnes politikā tiek turpināts. 
2019. gada Jaunatnes politikas 
valsts programmas budžets 
organizāciju darbības un 
iniciatīvu atbalstīšanai ir 
280 000 eiro. 

Kopš 2016. gada jauniešiem, 
kuri savā dzīvē atrodas strupceļa 
priekšā, ir iespēja piedalīties 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) 
projektā “PROTI un DARI!”. Šo 
projektu Latvijā īsteno pašvaldības, 
kuras ir noslēgušas sadarbības 
līgumu par projekta īstenošanu 
ar JSPA. Pašlaik projektā ir 
iesaistījušās jau 82 pašvaldības. 
Tā kā projektā var iesaistīties arī tie 
jaunieši, kuri dzīvo pašvaldībās, 
ar kurām nav noslēgti sadarbības 
līgumi, var teikt, ka pašlaik ir 
103 pašvaldības no 119, kurās 
norisinās projekta “PROTI un 
DARI!” aktivitātes. 

Lai jaunieši, kuri pašlaik nekur 
nestrādā, nemācās, nav apguvuši 
arodu un nav reģistrējušies kā 
bezdarbnieki, iesaistītos projektā 
“PROTI un DARI!”, viņiem 
jāatrod savai dzīvesvietai tuvākā 
pašvaldība, kurai ir noslēgts 
sadarbības līgums ar JSPA, 
un jāizsaka vēlme iesaistīties 
projektā. Visu pašvaldību, kuras 
īsteno projektu “PROTI un DARI!”, 
kontakti atrodami interaktīvajā 
kartē www.jaunatne.gov.lv sadaļā 
“PROTI un DARI!”. 

Pašlaik projektā iesaistījušies 2500 
jaunieši. 

Jaunietes atgūst ticību sev un 
uzsāk uzņēmējdarbību
Kima Svitka un Lote Agne Zute 
ir jaunietes no Priekuļu novada. 

Viņas iepazinās un kļuva par 
tuvām draudzenēm, piedaloties 
projektā “PROTI un DARI!”. 

“Projekts “PROTI un DARI!” man ir 
devis jaunus draugus. Esmu kļuvusi 
komunikablāka, sabiedriskāka, 
varbūt pat pašpārliecinātāka arī 
pati par sevi. Pateicoties projektam, 
varēju izrauties no mājām, nevis 
tikai sēdēt mājās un rudenī grābt 
lapas. Man bija iespēja būt 
cilvēkos un saprast, kas 
dzīvē ir svarīgākais un 
galu galā – iepazīt 
arī pašai sevi un 
atklāt, ko varu 
darīt, lai pelnītu 
naudu,” projektam 
noslēdzoties, stāsta 
Lote Agne. 

Viņas dzīvē 
bija situācija, kad nesanāca 
pabeigt vidusskolu. Pieteicās 
bērniņš, parādījās citas intereses, 
un mācīšanās palika otrajā 
plānā. Bet, kad meitiņa jau 
paaugās un vajadzēja doties 
uz darbu vai mācībām, Lote 
Agne bija nesaprašanā – ko 
tālāk? Pateicoties individuālam 
atbalstam, ko jauniete saņēma 
projekta laikā, viņa sevī atklāja 
slēpto talantu – patiku pret 
mazām lietām un detaļām. Tā 
ar projekta atbalstu Lote Agne 
ieguva manikīra meistares 
profesiju un pašlaik strādā kā 
pašnodarbinātā un maksā 
valstij nodokļus. Lotei Agnei 

ir sapnis nākotnē atvērt savu 
skaistumkopšanas salonu. 

Brīdī, kad Kima iesaistījās projektā 
“PROTI un DARI!”, viņai šķita, ka 
pašas dzīve jūk un brūk. Viņa bija 
pārdzīvojusi smagu šķiršanos un 
viena ar bērniem jutās kā iesprūdusi 
bezizejā. “Sākumā mans 
iekšējais psiholoģiskais stāvoklis 
bija ļoti, ļoti smags. Bija grūti 

saņemties kaut ko vispār darīt –  
iet ārpus mājas, ar kādu satikties. 
Gribēju būt tikai mājās, lai mani 
neviens netraucē,” atceras Kima. 

Ar projekta “PROTI un DARI!” 
atbalstu jaunietei bija iespēja 
savu sāpīgo situāciju izrunāt ar 
psihologu, iegūt jaunus draugus 
un atkal noticēt sev. Jauniete ir 
uzsākusi savu uzņēmējdarbību. 
Viņa pelna naudu ar saviem 
adījumiem, adot bērniem 
dažādus apģērbus. Turklāt dzīvē 
viss ir tā sakārtojies, ka sākusies 
pavisam jauna – baltā dzīves 
līnija. Kuru katru brīdi Kimas 
ģimenē pieteiksies mazulis. 

Kintija Bulava, JSPA

Projektā “PROTI un DARI!” jaunieši  
saņem individuālu atbalstu, lai “izkāptu” 
no savas grūtās dzīves situācijas
Iemesli, kādēļ jaunieši Latvijā nemācās un nestrādā, ir dažādi un katram savi. Kādam zudusi 
motivācija mācīties, jo skolotāji nav vienlīdzīgi izturējušies pret skolēniem klasē. Kādam 
pazudusi ticība sev par to, ka izdosies pārvarēt sevišķi grūto dzīves situāciju šķiršanās, 
slimības vai citu iemeslu dēļ. Vēl kādam vienkārši nav pieredzes un apkārtējā vidē piemēru 
par to, kā tas ir – iet uz darbu un pelnīt naudu. 
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Kāpēc es atbraucu?
Vidusskolas absolvēšana bija 
grūta, jo vajadzēja daudz 
mācīties. Nevarēju iztēloties, ka 
pēc vidusskolas uzreiz iestāšos 
augstskolā un turpināšu mācības. 
Man vajadzēja pārtraukumu. 
Izlēmu, ka dzīve ārzemēs un 
attālums no Vācijas – manas 
dzimtās valsts – ļaus man augt 
kā personai un palīdzēs man 
pieņemt pareizo lēmumu par 
turpmākajām studijām. Jau 
iepriekš man bija brīvprātīgo 
pieredze, tādēļ starptautisks 
Brīvprātīgais projekts man šķita 
perfekta iespēja. Vienlaicīgi 
pieteicos vairākiem projektiem 
vairākās valstīs. Mani izvēlējās 
brīvprātīgo darbam Latvijā. 
Neko par Latviju nezināju, tas 
padarīja dalību projektā par lielu 
piedzīvojumu. 

Nu jau vairāk nekā pusgadu 
strādāju Balvu un Viļakas jauniešu 
centros, organizējot dažādas 
aktivitātes citiem jauniešiem. 
Pārsvarā vadu dažādas 

darbnīcas un amatniecības 
darbus, organizēju kultūras 
aktivitātes. Kad nepieciešams, 
palīdzu arī dekorēšanas darbos. 
Vienreiz nedēļā mācu vācu 
valodu. Nedēļas nogalēs un 
savās brīvdienās ceļoju pa 
Latviju un kaimiņvalstīm. 

Kādi ir pirmie iespaidi?
Latvijā centos ierasties ar pēc 
iespējas mazāk gaidām un 

cerībām. Lai ir brīva vaļa jauniem 
iespaidiem un piedzīvojumiem. 
Bet ar visu to bija dažas lietas, 
kuras biju iztēlojusies citādi. 
Man teica, ka Balvi – pilsēta, 
kurā notiks mana projekta 
aktivitātes – ir mazpilsēta. 
Ātri vien sapratu, cik atšķirīga 
nozīme “mazpilsētas” izpratnei 
ir Vācijā un Latvijā. Biju cerējusi, 
ka diezgan ātri apgūšu latviešu 
valodu, bet tam man vajag vairāk 
laika. Pašai par pārsteigumu –  
pārāk neilgojos pēc mājām 
Vācijā. Protams, uznāk brīži, 
kad aizdomājos par mājām, 
bet arī šeit Latvijā jūtos labi. Bija 
diezgan viegli šeit adaptēties. 
Valodas barjera joprojām ir 
lielākais izaicinājums, ar ko man 
jātiek galā. 

Ja runājam par mentalitāti un 
etiķeti, tad Vācija un Latvija nav 
nemaz tik atšķirīgas. Šis bija 
iemesls, kādēļ neizjūtu kultūršoku. 

Tikai apmulsumu dažās 
negaidītās atšķirībās. Piemēram, 
esmu pārsteigta, cik maz 
cilvēku Latvijā piesprādzējas, 
automašīnā sēžot aizmugurējos 
sēdekļos. Tāpat man ir dīvaini 
noskatīties, ka nevienam 
neinteresē, kur es braucu ar riteni. 

Kas man visvairāk patīk 
projektā?
Man patīk justies noderīgai. 
Pat darot mazos darbiņus, 
piemēram, taisot dekorācijas, 
jūtos novērtēta un jūtu, ka arī 
citi cilvēki atveras. Redzu, ka 
arvien vairāk jauniešu sāk ar 
mani sarunāties angļu valodā. 
Man ļoti patika on-arrival 
mācības, kurās tiekas visi Latvijā 
atbraukušie Eiropas brīvprātīgie. 
Tajās guvu idejas dzīvei Latvijā, 
bet vērtīgākais – ieguvu daudz 
jaunu draugu no visas Eiropas. 
Nedēļas nogalēs ar jaunajiem 
draugiem apceļojam gan Latviju, 
gan tuvās kaimiņvalstis. 

Brīvprātīgi strādājot jauniešu 
centros, uzdodu sev jautājumu –  
ko es vēlētos studēt pēc 
projekta. “Mācīt vācu valodu kā 
svešvalodu” varētu būt viena no 
iespējām. 

Kas jau ir mainījies manā 
dzīvē?
Lēmums piedalīties šajā projektā 
bija labākais, ko varēju pieņemt 
pēc vidusskolas beigšanas. Līdz 

“Atrast sevi ārzemēs” nav muļķīgi
Maike van Hofmane (Maike von Hofmann) ir jauniete no Vācijas, kura pēc vidusskolas 
absolvēšanas izlēma savā mācību dzīvē “paņemt pauzi”. Aizbraukt no savas dzimtās valsts, 
lai iegūtu plašāku dzīves pieredzi, lai nobriestu kā personība un pieņemtu pareizo lēmumu, 
kādā profesijā turpināt savu turpmāko dzīvi. Ar Brīvprātīgā darba projekta atbalstu viņa 
nokļuva Latvijā, kurā kā brīvprātīgā strādā Balvu un Viļakas jauniešu centros. 
Turpinājumā Maikes stāsts.

šim biju domājusi, ka “atrast sevi 
ārzemēs”, tas ir muļķīgi. Taču no 
savas pieredzes varu teikt – tas 
darbojas. Kamēr dzīvoju sev 
zināmajā vidē un atrados savā 
komforta zonā, nebija iespēju 
mainīties. Radot distanci no visa, 
kas pierasts, nākas pārdomāt 
savu dzīvi. Vidusskolas pēdējā 
klasē sevišķi izjutu, ka pret mani 
izturējās kā pret studentu, kam 
vissvarīgākās ir atzīmes. Šeit 
Latvijā esmu brīva no apkārtējo 
spiediena. Izbaudu sevis 
meklējumus. Esmu kļuvusi daudz 
neatkarīgāka un pārliecinātāka 

par sevi, kā arī esmu attīstījusi 
stipru saikni ar mājām Vācijā. 
Interesanti, ka tagad patriotisms, 
kurš agrāk mani kaitināja, nu ļoti 
aizkustina. 

Novērtēju, ka projekts vēl 
turpinās. Ticu, ka vēl daudz 
vērtīga apgūšu un iepazīšu. 
Arī citiem jauniešiem iesaku 
piedalīties Brīvprātīgā darba 
projektos. Tā nav laika 
šķērdēšana, kā kādam varētu 
tas šķirst. Tā ir lieliska iespēja 
iemācīties par sevi kaut ko jaunu 
ārpus ierastās vides! 

Tekstu sagatavoja: Maike von Hofmann
Tulkoja: Santa Komane,  Vi ļakas novada domes un  

Balvu bērnu un jauniešu centra projektu vadītāja
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Lai iepazītos ar dzimumu saistītiem 
stereotipiem, kā arī gūtu plašāku 
izpratni un ieskatu dzimumu 
līdztiesības aktuālajās problēmās 
un izaicinājumos starptautiskā 
līmenī, septiņas aktīvas jaunatnes 
līderes no Latvijas devās uz 
saulaino Silīciju, lai no 2018. 
gada 17. oktobra līdz 24. 
oktobrim piedalītos  starptautiskajā 
“Erasmus+” jauniešu apmaiņā 
“Sleeping Beauty”, kas norisinājās 
Palermo.

Starptautiskās mobilitātes ietvaros 
dalībniekiem bija iespēja uzzināt 
ne tikai par projekta tēmu –  
dzimumu līdztiesību, bet arī par 
citu tautu kultūru, jo apmaiņas 
programmā kopumā piedalījās 28 
dalībnieki, kas pārstāvēja četras 
dažādas valstis: Latviju, Itāliju, 
Horvātiju un Slovēniju. 

Projekta tēma par dzimumu 
līdztiesību nav no tām 
vienkāršākajām, un katrs projekta 
dalībnieks šo tēmu varēja saistīt ar 
savu ikdienu un līdzšinējo pieredzi. 
Itālijas uzņemošā organizācija 
bija informēta par sociālajām 
problēmām, kas ir saistītas ar 
dzimumu nevienlīdzību, tāpēc 
spēja tēmu pasniegt tā, lai visi 
dalībnieki ieinteresēti klausītos, 
un iedrošināja ikkatru dalīties 
pieredzē.

Pirmā diena tika veltīta tam, lai 
dalībnieki labāk varētu iepazīt 
viens otru un savas pārstāvētās 

organizācijas. Šīs aktivitātes bija 
patiesi noderīgas, jo veicināja 
savstarpējo uzticēšanos un diskusiju 
kvalitāti. Pārējās projekta dienas 
tika veltītas praktiskām aktivitātēm 
par dzimumu nevienlīdzību, 
tai skaitā debatēm, spēlēm un 
teātrim, ko dalībnieki izpildīja gan 
iekštelpās, gan ārpus telpām.

Viena no visspilgtākajām atmiņām 
dalībniekiem bija aktivitāte, kurā 

vizāžists ar dekoratīvās kosmētikas 
palīdzību palīdzēja izmainīt 
izskatu, kā nu kurš vēlējās. 

Mobilitātes  ietvaros dalībniekiem 
interesenta pieredze bija 
starpkultūru vakars, kurā piedalījās 
ne tikai apmaiņas programmas 
dalībnieki, bet arī cita projekta 
jaunieši no Dānijas un Ukrainas. 
Vakara gaitā katra nacionālā 
grupa iepazīstināja ar savu kultūru – 
dejām, ēdieniem, dziesmām un 
tērpiem. 

Papildus aktivitātēm dalībniekiem 
bija iespēja iepazīt Palermo, jo 
katru dienu tika dots brīvais laiks, 
ko katrs varēja pavadīt pēc saviem 
ieskatiem. Turklāt iespēja iepazīt 
pilsētu bija ne tikai brīvajā laikā, 
bet arī aktivitāšu laikā. Viena no 
aktivitātēm bija “Pilsētas spēle” 
(“City Game”), kurā dalībnieki 
tika sadalīti nejauši izvēlētās 

komandās un noteiktā laikā viņiem 
pilsētas vidē bija jāatrod dzimumu 
stereotipi, kas varēja būt attēloti 
reklāmās, afišās, veikalu skatlogos 
un citur. 

Dalība starptautiskajā jauniešu 
apmaiņā ‘’Sleeping Beauty’’ 
Latvijas dalībniecēm sniedza 
iespēju gūt jaunu pieredzi, 
paplašināt redzeloku,  attīstīt sevi, 
kā arī iepazīt un iegūt jaunus 
draugus, ar kuriem tiks uzturēti 
kontakti arī turpmāk.  

Ērika: “Šis projekts man deva 
iespēju ne tikai vairāk uzzināt 
par projekta tēmu – dzimumu 
nevienlīdzību, bet arī iepazīt 
citu tautu kultūras un tradīcijas. 
Projekta ietvaros mums bija iespēja 
iepazīt skaisto Sicīlijas ostas 

pilsētu Palermo gan brīvajā laikā, 
gan aktivitātēs, kas notika ārpus 
telpām. Apmaiņas programmas ir 
lieliska iespēja jauniešiem ne tikai 
apskatīt pasauli, bet arī paplašināt 
savu redzesloku, izvērtējot citu 
tautu pieredzi un viedokļus par 
sabiedrībā svarīgām problēmām, 
kā arī dalīties savā pieredzē ar 
citiem.”

Neila: “Itālija ir īpaša un no 
Latvijas ļoti atšķirīga vieta zemes 
virsū. Tā nodrošina iespēju pasauli 
iepazīt krietni nesteidzīgākā un 
“pieņemošākā” veidā. Arī projekta 
tēma “Dzimumu līdztiesība” 
ļaušanos pieņemt atšķirīgo 
pastiprināja. Ir lielski “izkāpt no 
rāmja” un ieraudzīt citādo. Tā mēs 
topam bagātāki.”

Irēna: “Man ļoti patika. Bija ļoti 
interesanti satikt cilvēkus ar pavisam 
atšķirīgiem viedokļiem. Tēma bija 
plaša un daudzpusīga, tāpēc 
arī apspriešana bija intensīva. 
Aktivitātes nelikās sarežģītas. 
Izbrīnīja itāļu dzīvesveids, bet tas ir 
pašsaprotami, tādas arī ir kultūras 
īpatnības.”

Elizabete Laura: “Mani iespaidi 
par projektu ir ļoti labi. Pasākums 
bija pozitīvs un izdevies, kā 
arī jaunu cilvēku un kultūru 
iepazīšana bija jauka pieredze. 
Uzskatu, ka šāda neformāla 
mācīšanās metode ir ļoti efektīva 
un dalībnieki izglītojas ar prieku. 

Labprāt piedalīšos šādos 
projektos vēl.’’ 

Agnese: “Visi projekta dalībnieki 
bija maksimāli atsaucīgi un 
interesanti sarunu biedri. Itālijā 
nekad nebija garlaicīgi, ieliņas 
visu laiku pilnas, gan dienās, 
gan naktīs. Tā bija ekskluzīva 
iespēja būt ārpus Latvijas un satikt 
tik daudz interesantu cilvēku, ar 
kuriem dalīties pieredzē.”

Ieva: “Interesanta un citāda 
pieredze, kad dažādu valstu 
pārstāvji spēj sadarboties un 
sastrādāties kopīga mērķa 
īstenošanai. Patika vieglā un 
nepiespiestā atmosfēra projekta 
aktivitāšu laikā, kad varēja brīvi un 
nepiespiesti iesaistīties diskusijās un 
paust savu viedokli. Visvairāk man 
patika, kā iestudējām sadzīvisku 
ainu, kur visi dalībnieki iesaistījās, 
parādot, kā sabiedrībā tiek 
diskriminētas sievietes. Ļoti patika 
starpkultūru vakars, iepazīstot 
dažādu valstu tradīcijas, ēdienus, 
dejas un interesantus faktus.’’

Pēc atgriešanās savā ierasta jā 
vidē Latvijas dalībnieces secināja, 
ka ļoti svarīgi ir sniegt iespēju 
jauniešiem gūt starptautisku 
pieredzi, iepazīt pasauli un citu 
tautu kultūras, jo šāda iespēja 
paver plašāku skatījumu uz 
apkārt notiekošo un palīdz labāk 
novērtēt savas prasmes un izvirzīt 
jaunus mērķus. 

Sintija Bernava, Biedrība “Donum Animus”

Latvijas jaunatnes līderes iepazīst 
dzimumu līdztiesības izaicinājumus Itālijā

Sievietes ieņem nozīmīgu vietu darba tirgū. Šo pozitīvo vēsturisko mantojumu pastiprina 
finanšu apsvērumi. Darba likumā noteiktas vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem darba 
apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu neatkarīgi no dzimuma. Tomēr pastāv spēcīgi 
dzimumu stereotipi un dzimumu segregācija izglītības, profesiju un ekonomikas nozaru vidū. 
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Digitālā rokasgrāmata “Dizaina domāšana biznesa ideju attīstīšanai” (angļu valodā) 
pieejama: https://juc.lv/wp-content/uploads/2019/01/design_toolikt_final.pdf

Šāda veida projekts Latvijā startējis pirmo reizi 
ar mērķi sekmēt biznesa domāšanas veidu un 
uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes jauniešu 
vidū, izstrādājot visaptverošus metodoloģiskus 
rīkus biznesa uzsākšanai un apmācot jauniešus 
un jaunatnes darbiniekus to sekmīgā pielietošanā. 
Youth BIZ Skillset projekta ietvaros tika veikts arī 
apjomīgs pētījums par prasmēm, kas ir pieprasītas 
mūsdienu darba tirgū, lai ļautu potenciālajiem 
darba ņēmējiem reālistiski izvērtēt un attīstīt savas 
kompetences.

Kopš 2017. gada septembra projekta ietvaros 
sadarbībā ar Igaunijas Biznesa skolu un Spānijas 
Komunikāciju un inovāciju centru tika īstenots 
dažādu interaktīvu aktivitāšu kopums, kas ļāvis 
objektīvi un padziļināti izpētīt Latvijas un Igaunijas 
jauniešu prasmes un karjeras iespējas 21. gad-
simtā, koncentrējoties uz gudras un tālredzīgas 
uzņēmējdarbības veicināšanu.

Projekta idejas attīstīšana tika balstīta uz īpašu 
pilotpētījumu “Darba tirgū pieprasītās prasmes: 
iespējas izmantot darba sludinājumu informāciju 
darba tirgus pieprasīto prasmju identificēšanā”, 
kas padziļināti aplūkoja allaž mainīgo darba tirgus 
pieprasījumu Latvijā un Igaunijā, vēršot uzmanību 
tieši uz jauniešiem, kas pēc izglītības iegūšanas 
nonāk darba meklējumu līkločos, taču nereti nezina, 
kā savas prasmes un zināšanas pielietot. Pētījuma 
mērķis bija identificēt esošo un paredzamo tirgus 
pieprasījumu, kā arī sekmēt biznesa domāšanas 
veidu, mudinot jauniešus kļūt ne tikai par darba 
ņēmējiem, bet arī par potenciālajiem darba 
devējiem. Pētījuma īstenošanai tika apkopoti vairāk 
nekā 4000 portāla CV.lv darba sludinājumi Latvijā 
un Igaunijā un apstrādāts to saturs profesiju un 
konkrētu prasmju kontekstā, kā arī veikta padziļināta 
datu analīze dažādos aspektos.

“Kā liecina darba sludinājumu analīzes rezultāti, 
dažādās profesiju grupās tiek norādīts uz 
nepieciešamību pēc konkrētām personības 
iezīmēm, motivāciju, valodu zināšanām, kritisko 
domāšanu un iepriekšējo pieredzi, savukārt 
konkrēta izglītība, specifiskas zināšanas un 
tehniskās prasmes norādītas vien nedaudz vairāk 
kā pusē no visām izpētītajām vakancēm. Ir prieks, 
ka mūsdienās jaunieši nebaidās spert soli tālāk, 
ir atvērti biznesa ideju attīstības treniņiem un 
novērtē dizaina domāšanu kā rīku, ar ko ģenerēt 

un pārbaudīt savas idejas. Šobrīd darba tirgus 
piedzīvo spēcīgas pārmaiņas, bet arī jaunieši ir 
spējīgi mainīties līdzi – viņiem ir citas prasmes un 
citas vajadzības, un viņi ir tikai jāiedrošina, dodot 
jaunus rīkus un metodes, kā augt. Ar projekta 
palīdzību mūsu mērķis bija lauzt mītu, ka bizness 
ir kaut kas ļoti smagnējs, sarežģīts un prasa lielu 
iepriekšējo sagatavotību. To ar pusotra gada laikā 
gūto pieredzi noteikti turpināsim attīstīt arī nākotnē, 
liekot uzsvaru uz neformālo izglītību un ar semināru 
palīdzību attīstot jauniešiem aktuālo metožu 
kopumu, kas būs aktuālas arī turpmāk,” komentē 
viena no Youth BIZ Skillset projekta īstenotājām, 
JUC valdes locekle Līva Stūrmane.

Projekta laikā tapusī digitālā rokasgrāmata “Dizaina 
domāšana biznesa ideju attīstīšanai” ir praktisku 
padomu un vienkārši īstenojamu metožu kopums, kas 
paredzēts sekmīgai uzņēmējdarbības veicināšanai 
un konkrētu biznesa modeļu attīstīšanai, izmantojot 
dizaina domāšanas metodes. Rokasgrāmata 
ietver visaptverošu informāciju par tirgus situācijas 
apzināšanu un izpēti, dažādu problēmsituāciju 
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Līva Stūrmane, Jauno uzņēmēju centrs “Jobs & Society”

Izstrādāts inovatīvs rīks jauniešiem 
sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

MŪSDIENĀS DARBA DEVĒJI VISAUGSTĀK VĒRTĒ  
KONKRĒTAS PERSONĪBAS IEZĪMES, LIECINA PĒTĪJUMS

2019. gada februāra izskaņā, apkopojot pusotra gada laikā gūtos rezultātus, sekmīgi 
noslēdzies Jauno uzņēmēju centra “Jobs & Society” īstenotais projekts Youth BIZ Skillset, kas 
tapis ar ES “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” programmas līdzfinansējumu.

Pilns pētījums ar tā rezultātiem latviešu un angļu valodās aplūkojams:
https://juc.lv/wp-content/uploads/2017/07/BizzSkillSet_Study-Report_2018_LAT.pdf
https://juc.lv/wp-content/uploads/2017/07/BizzSkillSet_Study-Report_2018_ENG.pdf

risinājumiem un ideju ģenerēšanu, uzskatāmu un 
viegli testējamu prototipu izveidi, kā arī objektīvu 
sava potenciāla izvērtēšanu, neieguldot tajā liekus 
resursus un enerģiju. Kā zināms, tikai neliela daļa no 
visiem jaunuzņēmumiem iztur laika pārbaudi, un tādēļ 
mūsdienās ir īpaši svarīgi šo resursu izmantot lietderīgi. 

Rokasgrāmatas rīka veidošanā par pamatu ņemta 
JUC komandas gadu gaitā uzkrātā pieredze darbā 
ar studentiem, jaunuzņēmumiem un nevalstiskām 
organizācijām Latvijā, Igaunijā un citviet pasaulē, 
kā arī iegūtās zināšanas JUC komandas apmācību 
vizītē Spānijā, ko nodrošināja projekta sadarbības 
partneris, Spānijas Komunikāciju un inovāciju 
centrs. Tajā izmantotās dizaina domāšanas 
metodes pamatā ir radoša un inovatīva pieeja 
problēmsituāciju risinājumiem, kuras centrā ir 
cilvēks jeb produkta/pakalpojuma tiešais lietotājs. 
Tādējādi arī rokasgrāmatas saturu veido informatīvi 
satura bloki un individuālo jautājumu-atbilžu 
sadaļas, kā arī praktiski uzdevumi interviju, kolāžu, 
zīmējumu un uzskatāmu biznesa modeļu prototipu 
formā, ko pielietot un pilnveidot atkal un atkal. 
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Šajā numurā iepazīstināsim 
lasītājus ar visiem sešiem 
Eurodesk reģionālajiem 
koordinatoriem, kuri visa gada 
garumā jauniešiem ne tikai 
izplatīs informāciju par iespējām 
un sniegs konsultācijas, bet 
organizēs arī pasākumus, vadīs 
nodarbības skolās un aicinās uz 
radošām darbnīcām par un ap 
mobilitātes un Eiropas tematiku.

Vidzeme
Vidzemē Eurodesk reģionālā 
koordinatora pienākumus 
uzņēmies Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs (ABJC). Ikdienā 
centru apmeklē Alūksnes novada 
bērni un jaunieši, kuri tur gan 
pavada brīvo laiku, gan iesaistās  
interešu izglītības pulciņos. 
“Jaunieši šeit var augt un attīstīties 
līdz ar mums, veicinot arī 
savas iniciatīvas, kuras vienmēr 
uzklausām un atbalstām,” stāsta 
centra darbiniece un Eurodesk 
koordinatore Una Tomiņa.

“Mūsdienās svarīgi ir apgūt 
dzīves prasmes darot, tāpat 
kā “Do It Yourself” tipa 
projektos, jo tikai tā mēs varam 
pieredzēt, sajust un izprast. 
Eiropas iespējas, ko piedāvā 
programmas “Erasmus+”, 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
un citi projekti, ir lielisks veids, 
kā pieredzēt pašam. Arī tad, ja 
maciņā nav tik daudz naudas, 

lai ceļotu, vai ja nesanāk vienam 
plānot un gribas iepazīties 
ar citiem jauniešiem. Zinām, 
ka ir viegli apjukt mūsdienu 
nemitīgajā informācijas plūsmā, 
bet tieši tāpēc šeit ir Eurodesk, 
lai informētu un palīdzētu atrast 
un izmantot Eiropas sniegtās 
iespējas, tā pieredzot daļiņu 
pasaules,” savās domās 
dalās otra ABJC speciāliste un 
Eurodesk koordinatore Evija 
Belka. 

Esot Eurodesk reģionālais 
koordinators, ABJC priecājas 
būt daļa no oficiāla jaunatnes 
informācijas tīkla. Ar Eurodesk 
palīdzību alūksnieši cer 
sniegt vairāk informācijas par 
Eiropas iespējām jauniešiem 
reģionos, rosināt jauniešus 
rakstīt Solidaritātes projektus un 
iesaistīties Jauniešu apmaiņas 
projektos.

Latgale
Jēkabpils pusē un Latgales 
reģionā Eurodesk pārstāv 
biedrība “Jēkabpils NVO resursu 
centrs”, kas pēc savas darbības 
būtības atbalsta pilsoniskas 
sabiedrības veidošanas procesus 
sabiedrībā, tai skaitā iesaista un 
izglīto arī jauniešus. “Lai veidotu 
aktīvu pilsonisko sabiedrību, ir 
ļoti svarīgi, lai jaunieši zinātu par 
viņiem radītajām iespējām ne tikai 
Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. 
Ar katru gadu biedrība pulcē 
arvien jaunus un jaunus cilvēkus. 
Ar katru iegūto projekta 

“Jēkabpils NVO resursu centrs”  
nes Eurodesk reģionālā 
koordinatora vārdu jau trešo gadu. 
“Mums patīk just gandarījumu par 
zināšanu sniegšanu, piedāvājot 
atšķirīgas iespējas jauniešiem 
dažādos projektos. Mums patīk 
sadarboties ar jauniešiem jaunu 
ideju radīšanā,” stāsta Eurodesk 
koordinatores.

2018. gads ir bijis bagāts ar 
notikumiem – kā katru gadu 
vadītas informatīvās stundas 
gan Jēkabpils, gan reģiona 
skolās, kur jaunieši varēja 

Arita Zvejniece, JSPA

Eurodesk konsultē un iesaista  
jauniešus visā Latvijā

Jauniešiem aktuālu informāciju par starptautiskām mobilitātes iespējām un iesaisti Eiropas 
Savienības programmās “Erasmus+ Jaunatne darbībā ” un “Eiropas Solidaritātes korpuss ” 
sniedz Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk.   2019. gadā Eurodesk  t īklu Latvijā 
pārstāv 21 organizācija – seši reģionālie koordinatori katrā vēsturiskajā novadā, Rīgā un 
Pierīgā, kā arī 15 informācijas punkti dažādās Latvijas pilsētās un ciemos.

Pavasara pusē Eiropas jaunatnes 
nedēļas ietvaros ABJC organizēja 
pasākumu jauniešiem “Randiņš 
Eiropā”, kurā diskutēja par 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
izzināja jauniešu iespējas Eiropā 
un vienkārši labi kopā pavadīja 
laiku. 

2018. gadā ABJC rīkoja radošus 
pasākumus jauniešiem “Iepeldi 
Eiropas ūdeņos. Brīvprātīgais 
darbs”, kuru laikā, atrodoties uz 
kuģīša Alūksnes ezerā, jaunieši 
iepazina Brīvprātīgā darba 
ideju un uzklausīja pieredzes 
stāstus. “Šogad vēlamies turpināt 
šo kā tradīciju un organizēt 
informatīvu semināru “Iepeldi 
Eiropas ūdeņos VOL2”, kurā 
atkal aizraujošā veidā, bet ar 
citiem peldlīdzekļiem varētu 
jauniešus informēt par plašajām 
iespējām Eiropā,” atklāj ABJC 
koordinatores.

“Eiropas Solidaritātes korpusa” 
piedāvājumus un uzzinot par 
Eurodesk darbību Latvijā. 

Zemgale
Zemgales reģionā par Eurodesk 
informācijas izplatīšanu 
atbildīgā ir biedrība “ideA”, 
kura nodarbojas ar jaunatnes 
darba kvalitātes veidošanu 
un neformālās izglītības 
popularizēšanu lauku reģionos. 
“Jauniešu iesaiste, līdzdalība 
būtiski veido un paplašina 
viņu personisko redzējumu 
par ikdienā notiekošajiem 
procesiem sabiedrībā, kā arī 
veicina viņu piederības sajūtu 
gan vietējai kopienai, gan 
Eiropai,” norāda organizācijas 
vadītāja, jaunatnes lietu 
speciāliste Kristīne Kode.

2018. gadā biedrība realizēja trīs 
dienu pasākumu jauniešiem un 
jaunatnes darbiniekiem prasmju 
pilnveidošanai neformālajā 
izglītībā un ES jauniešu 
programmu iespēju iepazīšanā, 
kura laikā tika šķetinātas tādas 
tēmas kā jaunietis Latvijā un 
Eiropā, neformālās izglītības loma 
jauniešu personības pilnveidē, 
komandas darbs un sadarbība, 
līdzdalība un iniciatīva utt.

2019. gadā biedrība plāno 
sadarbībā ar jauniešu centriem 
un skolām veidot informatīvas 
pēcpusdienas ar pieredzes 
stāstiem par jauniešu vai 
jaunatnes darbinieku veiktajām 
mobilitātēm programmas 
“Erasmus+” projektos. Kā arī 
veidot vienu līdz divu dienu 
mācību/semināru programmas 
par neformālo izglītību 

finansējumu biedrība iedrošina 
un dod iespēju Jēkabpils un 
apkārtnes jauniešiem piepildīt 
sapņus un cerības, kuri saistās 
ar starptautisku pieredzi,” 
norāda biedrības darba ar 
brīvprātīgajiem koordinatore 
Sintija Klūga-Grode. 

Maira Tropa, biedrības 
projektu vadītāja, uzsver, ka ir ne 
mazums jauniešu, kas nesaprot, 
ko turpmāk dzīvē vēlas darīt – 
studijas, darbs. “Tāpēc ir svarīgi 
sniegt jauniešiem informāciju 
par viņu iespējām līdzdarboties 
dažādas Eiropas Savienības 
(ES) aktivitātēs. Bieži vien, 
veicot brīvprātīgo darbu vai 
praksi kādā no Eiropas valstīm, 
jaunietis uzzina par sevi daudz 
jauna, tādā veidā pilnveidojot 
un atrodot savu Es,” secina M. 
Tropa.

uzzināt par viņu iespējām 
Eiropā. To biedrība plāno 
turpināt arī šajā gadā. Pērn tika 
organizēti divi lielie pasākumi, 
kur vietējie jaunieši orientēšanās 
spēlē un radošajās darbnīcās 
tikās un strādāja kopā ar 
programmas “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” brīvprātīgā 
darba projekta “Volunteer’s 
discovery” dalībniekiem. Līdzī- 
gi kā iepriekšējā gadā, arī 
šogad plānots organizēt 
vismaz divus lielos pasākumus, 
lai radošā un brīvā atmosfērā 
ļautu jauniešiem izzināt viņu 
iespējas līdzdarboties dažādās 
ES aktivitātēs, iepazīstot 
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un iespējām ES. “Mūsu šī 
gada darbības vadmotīvs ir 
solidaritātes princips,” atklāj 
biedrības jaunatnes darbinieks 
Gatis Cinovskis.

Kurzeme
Kurzemes pusē Eurodesk 
reģionālais koordinators ir 
Kandavas multifunkcionālais 
jauniešu iniciatīvu centrs 
“Nagla”.  Jauniešu centrs 
ikdienā nodrošina jauniešiem 
dažādas saturīgas un vērtīgas 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. “Īstenojam aktivitātes 
gan uz vietas jauniešu centra 
telpās, gan darbojamies piecos 
Kandavas novada pagastos, 
nodrošinot atbalstu jaunatnes 
jomā arī tiem jauniešiem, kuriem 
ikdienā nav iespēju nokļūt līdz 
jauniešu centra telpām,” stāsta 
centra vadītāja Ieva Ozoliņa.

Ieva atzīst, ka tā kā, ES nodrošina 
jauniešiem lieliskas bezmaksas 
mobilitātes iespējas – projektus, 
brīvprātīgo darbu, darbu, praksi 
un studijas citās ES dalībvalstīs, tā 
ir vienreizēja iespēja jauniešiem 
pilnveidot savu personību 
un  savas kompetences, lai 
diezgan ievērojami paaugstinātu 
savu vērtību darba tirgū, kurā 
valda sīva konkurence. “Iespēju ir 
daudz, un tās ir dažādas, vajag 
tikai tās izmantot, lai mestos 

neaizmirstamā piedzīvojumā!” 
noteic Ieva.

“Jauniešu centrs un Eurodesk ir 
efektīva kombinācija jauniešu 
informēšanai par mobilitāti, 
turklāt arī mēs paši izmantojam 
ES piedāvātās mobilitātes 
iespējas un dalāmies savā 
pieredzē ar citiem jauniešiem,” 
norāda centra vadītāja.

Pierīga
Pierīgas reģionā, izplatot 
Eurodesk informāciju un 
organizējot pasākumus par ES 
tematiku jauniešiem, varēsiet 
sastapt biedrību “Creative Minds 
for Culture” (CMC) jeb “Radošos 
prātus kultūrai”. Jauniešu pašu 
dibinātā nevalstiskā organizācija 
radīta ar mērķi sekmēt jauniešu 
un studentu aktīvu pilsonisko 
līdzdalību Latvijas un ārvalstu 
procesos.

Biedrības vadītāja Linda Kalniņa-
Roderte uzskata, ka ES sniegtās 
izglītības un brīvprātīgā darba, un 
darba iespējas būtiski var veicināt 
jauniešu dzīves labklājību, tāpēc 
ir svarīgi jauniešiem nodrošināt 
informāciju par tām. 

CMC veidošanās un darbība ir 
balstīta tieši uz jauniešu interesi 
par dažādām izglītības un 
darba iespējām, ko piedāvā ES, 
tāpēc pašsaprotami, ka biedrība 
aktīvi izmanto dažādus atbalsta 
instrumentus jauniešu interešu 
īstenošanā. Linda norāda –  
kā Eurodesk reģionālais 
koordinators CMC spēj sniegt 
informāciju un veicināt jauniešu 
līdzdalību plašākā mērogā, 
vienlaikus arī attīstot sadarbību ar 
citām organizācijām un stiprinot 
organizācijas kapacitāti.

Biedrības projektu aktivitāšu 
koordinatore Krista Lubiņa 
stāsta, ka CMC 2018. gadā 

2018. gadā Kandavas novadā 
veiksmīgi ieviesta mobilā 
jaunatnes darba sistēma, 
vienlaikus īstenojot arī teju 15 
Eurodesk aktivitātes un vēl 
neskaitāmas citas jēgpilnas 
aktivitātes jauniešiem. “Esam 
piedalījušies “Erasmus+” 
projektā Vācijā, mūsu jaunieši ir 
saņēmusi “Award” programmas 
apbalvojumus par veiksmīgi 
pabeigtām individuālām 
izaugsmes programmām, mūsu 
vadītāja ir saņēmusi Izglītības 
un zinātnes ministrijas balvu kā 
aktīvākais jaunatnes darbinieks. 
2018. gads mums tiešām ir 
bijis jaudīgs! 2019. gadā 
neapstāsimies pie paveiktā, 
mums ir pāris projektu un 
sadarbības plāni, pāris inovāciju 
ikdienas darbā, un ceram uz 
vēl jaudīgāku gadu jaunatnes 
jomā!” ar plāniem dalās centra 
jaunatnes darbiniece Laura 
Kristīne Melne.

aktīvi līdzdarbojās citu Eurodesk 
koordinatoru īstenotajos 
pasākumos, bet šogad Eiropas 
Jaunatnes nedēļas ietvaros 
maija sākumā organizējām 
Pierīgas reģiona jauno līderu 
tikšanos, lai veicinātu skolēnu 
pašpārvalžu, jauniešu padomju, 
neformālo līderu grupu un jauno 
līderu līdzdalību un izpratni par 
iespējām vietējā, reģionālā un 
starptautiskā līmeni. “Kampaņas 
Time To Move ietvaros oktobrī 
plānojam īstenot pasākumu 
kopumu jauniešiem par 
dažādām mobilitātes iespējām, 
iesaistot arī tos, kuri jau ir 
izmantojuši šīs iespējas un var 
dalīties savā pieredzē. Visa gada 
garumā nodrošinām jauniešiem 
informatīvās tikšanās, projektu 
ideju darbnīcas un konsultācijas 
par jauniešu iespējām dažādās 
vietās Latvijā,” atklāj Krista.

Linda un Krista pauž 
gandarījumu, ka šogad 
organizācija ir apstiprināta par 
Pierīgas reģionālo koordinatoru, 
tāpēc aicina uz sadarbību 
ikvienu organizāciju un darbā ar 
jauniešiem iesaistīto, lai kopīgi 
veicinātu jauniešu informētību, 
līdzdalību un iespēju aktīvāku 
izmantošanu.

Rīga
Rīgā Eurodesk reģionālais 
koordinators ir pieredzējušais 
nodibinājums “Baltijas 
Reģionālais fonds” (BFR), 
kas jauniešiem piedāvā arī 
piedzīvot  “Erasmus+” mobilitātes 
iespējas, nosūtot jauniešus uz 
citām valstīm, kā arī organizējot 
starptautiskos projektus Latvijā. 
Jaunieši, kas vēlas attīstīt savas 
radošās un praktiskās prasmes, 
vienmēr tiek gaidīti jauniešu 
studijas “BaMbuss” telpās, 
gan apmeklējot pasākumus, 
gan iesaistoties organizācijas 
darbībā kā brīvprātīgie.

Organizācijas valdes locekle 
Līga Siliņa, kura Eurodesk 
reģionālā koordinatore ir jau 
ilggadēji, uzsver, ka, “gūstot 
starptautisku pieredzi, jaunietis 
atgriežas Latvijā, uzlabojis 
savas prasmes, zināšanas, 
guvis plašāku skatījumu un 
iepazinis kultūras. Mūsu vēlme, 
lai katrs jaunietis zina par šīm 
iespējām, gūst jaunu pieredzi 
un veido atmiņas. Mēs ticam, 
ka Eurodesk aktivitātes sniedz 
pievienoto vērtību jauniešiem 
visā Eiropā, un būt par daļu no 
tā ir mūsu iespēja sniegt savu 
ieguldījumu.”

BRF šogad plāno aktīvi doties 
uz skolām un uzrunāt jauniešus 
pasākumos. “Organizēsim 
pasākumus, kuru ietvaros 
piedāvāsim gan praktiskās, 
gan teorētiskās zināšanas un 
centīsimies katram jaunietim 
atrast savu īsto mobilitātes 
pieredzi,” stāsta Jana Janaite 
no BRF.

Eurodesk.
Informējam jauniešus 
par iespējām 
piedzīvot pasauli.
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6 Invalīdu un viņu draugu 
apvienība “Apeirons”
Valdemāra iela 38 k.1, 
info@apeirons.lv
26433306 (Kaspars Kalvītis 
vai Lonija Kazlauska) 

7 Rīgas jauniešu centrs 
“Kaņieris”
Kaņiera iela 15, Rīga
tatjana.starodubova@riga.lv
67026849 (Tatjana 
Starodubova)

VIDZEMES REĢIONS 
REĢIONĀLAIS KOORDINATORS

3 Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs
Dārza iela 8a, Alūksne
abjc@aluksne.lv
29435392 (Una Tomiņa) 
vai  28797951 (Evija Belka)

VIDZEMES REĢIONS 
INFORMĀCIJAS PUNKTI

8 Gulbenes novada 
jauniešu centrs “Bāze”
Gulbenes novads
jcbaze@gmail.com
26517685 (Lana Upīte)

9 Rūjienas 
multifunkcionālais 
jauniešu iniciatīvu centrs
Skolas iela 8, 
Rūjiena, LV-4240
daina.roze@rujiena.lv
25450585 (Daina Roze 
vai Ketija Vintēna)

10 Saulkrastu Jauniešu 
Māja

Raiņa iela 7, Saulkrasti
jauniesu.maja@saulkrasti.lv
27859335 (Renārs Peksis)

KURZEMES REĢIONS 
REĢIONĀLAIS KOORDINATORS

4 Kandavas 
multifunkcionālais 
jaunatnes iniciatīvu centrs 
“Nagla”
Zīļu iela 2, Kandava
jcnagla@inbox.lv
28329487 (Ieva Ozoliņa) 
vai 26598323 (Laura 
Kristīne Melne)

KURZEMES REĢIONS 
INFORMĀCIJAS PUNKTS

11 Tukuma novada 
Izglītības pārvaldes 
Multifunkcionālais 
jaunatnes iniciatīvu centrs

Sporta iela 1, Tukums
jauniesucentrs@tukums.lv
29191694 (Ieva Upesleja) 

LATGALES REĢIONS 
REĢIONĀLAIS KOORDINATORS

6 Biedrība “Jēkabpils NVO 
resursu centrs” (Jēkabpils 
novads un Latgales 
reģions)
Brīvības iela 45, Jēkabpils
nvoresursi@inbox.lv
25971492 (Maira 
Tropa) vai 28838679 
(Sintija Klūga-Grode)

LATGALES REĢIONS 
INFORMĀCIJAS PUNKTI 

14 Līvānu novada 
Multifunkcionālais 
jaunatnes iniciatīvu centrs 
“Kvartāls”

Lāčplēša iela 28, Līvāni
raksti@kvartals.lv
26575121 (Evija Pastare)

15 VJCS Višķu pagasta 
jauniešu biedrība

“18” Višķu tehnikuma 
ciems, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads
janis.briska2@gmail.com
28208522 (Jānis Briška)

ZEMGALES REĢIONS 
REĢIONĀLAIS KOORDINATORS

5 Biedrība “ideA”
Atspulgu iela 4, Platone, 
Platones pagasts, Jelgavas 
novads, LV-3021
idea_platone@inbox.lv
26953177 (Kristīne Kode) vai 
29657660 (Gatis Cinovskis)

ZEMGALES REĢIONS 
INFORMĀCIJAS PUNKTI

12 Biedrība “Jaunatne 
smaidam”

Ganību gatve 3, Bārbele, 
Bārbeles pagasts, 
Vecumnieku novads
info@jaunatnesmaidam.lv
28663569 (Renārs 
Manuilovs)

 
13 Biedrība “Zemgales 

nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs”

Lielā iela 15-2, Jelgava
info@zemgalei.lv
29802373

Maijā Eiropas Jaunatnes nedēļā 
BFR, sadarbojoties ar Eurodesk 
informācijas punktu invalīdu 
un viņu draugu apvienību 
“Apeirons”, jauniešus aicināja 
uz “Eurodesk salātiem”, kur gan 
kopīgi apguva starptautisku 
salātu gatavošanas receptes, 
gan diskutēja ar iedvesmas 
personām par brīvprātīgā darba 
iespējām, jauniešu apmaiņām 
un solidaritātes projektiem un to 
ieguvumiem. 

2 Klubs “Māja” –  
jaunatne vienotai Eiropai 
birojs@klubsmaja.lv
26611955 (Raivis Gunārs 
Tauriņš) , 26324342 (Baiba 
Jēgere) vai  25537208 
(Aleksandra Aleksejeva)  
      

3 Biedrība  
“Pierīgas Partnerība”
Mazcenu aleja 33/3, 
Jaunmārupe
info@pierigaspartneriba.lv
28644888 (Alīna 
Lukjanceva)

 
4 Garkalnes novada dome

Brīvības gatve 455, Rīga
agnese.apse@garkalne.lv
28450154 (Agnese Apse)

5 Baldones novada dome
Baldones novada 
jauniešu centrs
Pārupes iela 3, Baldone
jaunatne@baldone.lv
28663569 (Renārs 
Manuilovs)

RĪGAS REĢIONS 
REĢIONĀLIE KOORDINATORI

1 Nodibinājums “Baltijas 
Reģionālais fonds”
Brīvības gatve 204, Rīga
brf.jaunatne@gmail.com
26808042 (Līga Siliņa) vai 
28284212 (Jana Janaite)

2 Biedrība “Creative minds 
for culture”
Birzes iela 33A, Ikšķile
mindsforculture@gmail.com
27723995 (Linda 
Kalniņa-Roderte) vai 
22176118 (Krista Lubiņa)

RĪGAS REĢIONS 
INFORMĀCIJAS PUNKTI

1 Ķekavas novada 
pašvaldības iestāde 
“Jaunatnes iniciatīvu 
centrs”
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava
jic@kekava.lv
67916443 (Elizabeta 
Krēģere un Linda Arhinoviča)

EURODESK REĢIONĀLIE KOORDINATORI UN INFORMĀCIJAS PUNKTI
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