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gandarīti redzēt, kā jaunatnes jomā strādājošie 
savā ikdienas darbā izmanto starptautiskās un 
nacionālās atbalsta iespējas, šādi stiprinot gan 
jomu kopumā, gan arī papildinot savas zināšanas 
starptautiskā vidē. Ticam, ka arī turpmāk jaunatnes 
joma turpinās attīstīties un lielākie ieguvēji būs 
Latvijas jaunieši. 
Esmu pateicīga gan sadarbības partneriem, gan 
katram JSPA strādājošajam individuāli. Strādājot 
komandā un esot kā stiprajam plecam pašvaldībām 
un nevalstiskajā sektorā strādājošajiem, esam 
sasnieguši augstus rezultātus, ko turpināsim īstenot 
arī nākamajās desmitgadēs. 

Uz sadarbību arī turpmāk,

DAINA SPROĢE,  
JSPA DIREKTORE

2019. gadā, kad Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA) svin savu apaļo 
dzimšanas dienu, Latvijas jauniešiem un jaunatnes 
jomā strādājošajiem varam piedāvāt programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, “PROTI un DARI!”, “Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmu”, Eiropas skolu sadarbības tīklu 
eTwinning un Eiropas jaunatnes informācijas tīklu 
Eurodesk. Ir aizsākušās arī jaunas iniciatīvas, kā 
piemēram, DiscoverEU. Tāpat ar kolēģiem Eiropas 
Komisijā strādājam pie programmas “Erasmus+” 
nākamajam plānošanas periodam, kas ilgs no 
2021. līdz 2027. gadam. 

Priekšā gaidāmi jauni izaicinājumi, papildu iespējas 
jauniešiem, lai ar neformālās izglītības palīdzību 
stiprinātu savas zināšanas praksē. Jau pašlaik esam 

Mēs varam būt 
gandarīti par 

paveikto
Zīmīgs pagrieziena punkts jaunatnes jomas 
at tīstībai bija 2004. gads, kad Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā. Atceros, toreiz 
man kāda žurnāliste intervijā jautāja – 
kas mainīsies, kad Latvija pievienosies 
Eiropai? Biju ļoti gandarīta, sakot, ka 
Latvijas jaunieši iegūs vēl vairāk . Šobrīd, 
atskatoties uz šo periodu, man ir prieks 
redzēt, ka tas tā arī ir noticis. Pirms 2004. 
gada Eiropa starptautiskajiem jaunatnes 
jomas projektiem piešķīra līdz 1 miljonam 
eiro gadā, kas deva iespēju projektos 
iesaistīties ap 3000 jauniešu. Tagad, 
kad esam Eiropas Savienībā, ik gadu 
starptautisku projektu īstenošanai pieejami 
vairāk nekā 3 miljoni eiro gadā, iesaistot 
projektos ap pieciem tūkstošiem Latvijas 
jauniešu katru gadu.
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• DAŽĀDU KULTŪRU IEPAZĪŠANA
• LĪDZDALĪBA
• SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA
• NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
• SAZIŅA SVEŠVALODĀ
• JAUNIEŠU IDEJAS
• DARBS KOMANDĀ
• IZAUGSME
• RADOŠUMS
• IESPĒJAS
• BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
• SOLIDARITĀTE
• CAUR PIEREDZI GŪTAS ZINĀŠANAS
• PRASMES
• KOMPETENCES
• VALODU APGŪŠANA
• IDEJU REALIZĀCIJA
• PIEREDZE
• SABIEDRĪBAS VĒRTĪBU APZIŅA
• DRAUGI 
• DRAUDZĪBAS MŪŽA GARUMĀ

2019. gads = JSPA 20 gadi
Šis ir zīmīgs gads, kad svinam Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) 15.  gadadienu, 
bet Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) – 20 gadu jubileju. ES Latvijas 
jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem sāka piedāvāt mobilitātes iespējas jau krietni 
pirms Latvijas iestāšanās ES.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
atbilstoši tā laika situācijai tika dibināta kā bezpeļņas 
organizācija – valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību. Par JSPA dzimšanas dienu uzskatāms 
1999.  gada 18.  augusts. Pēcāk (2004.  gadā), 
mainoties normatīvo aktu noteikumiem, JSPA tiek 
reorganizēta par valsts aģentūru. 
JSPA teju visu pastāvēšanas laiku ir bijusi Izglītības 
un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts 
iestāde. Izņēmums ir laika periods no 2007. gada 
1.  janvāra līdz 2009.  gada 1.  jūlijam, kad JSPA 
darbu pārraudzīja tā brīža valdības izveidotā 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija. 

16 % jeb katrs sestais  
dalībnieks projektā bijis  
ar ierobežotām iespējām

39

NOZĪMĪGI SKAITĻI 
(1999.–2019.)

39 miljoni eiro – finansējums,  
kas bijis pieejams starptautisku 

un nacionālu projektu īstenošanai 
jaunatnes jomā Latvijā

100 000

16

3000

Ap 100 000 – jauniešu skaits, kuri 
piedalījušies JSPA administrēto 

programmu projektos

Vidēji 3000 jaunatnes jomā  
strādājošo katru gadu ar JSPA  

atbalstu pilnveido savas zināšanas, 
prasmes un at tieksmes

IESKATS DZIMŠANAS STĀSTĀ

JAUNIEŠU IEGUVUMI, 
PIEDALOTIES PROJEKTOS
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Kad Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) uzsāka darbu, tā Latvijā  
ieviesa vienu ES programmu jaunatnes jomā. 20 gadus vēlāk JSPA īsteno gan  
starptautiskas, gan nacionālas programmas, iniciatīvas un stratēģiskās partnerības, šādi  
gan jaunatnes jomā strādājošajiem, gan pašiem jauniešiem piedāvājot plaša spektra  
zināšanu papildināšanas iespējas. 

JSPA atbalstu novērtē visā Latvijā

Pirms tam bija dažādas iniciatīvas 
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā, 
nometņu darbā un Zemgales 
NVO centrā.

Darbojoties Jelgavas pusē 
skolēnu pašpārvalžu un jauniešu 
biedrību veidošanas posmā, 
liels atbalsts starptautiskajai 

Ar katru gadu pieaug to 
pašvaldību skaits, kurās gan 
pašvaldību, gan nevalstiskā 
sektora institūcijas īsteno 
programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, IZM 
Jaunatnes politikas valsts 
programmu, struktūrfondu 
projektu “PROTI un DARI!”, 
eTwinning, Eurodesk un citas 
JSPA piedāvātās iespējas. 

IEVĒROJAMS ATBALSTS 
ZEMGALES REĢIONA 
JAUNIEŠIEM
“Jaunatnes politikas īstenošanā 
vietējā un reģionālā līmenī 
esmu iesaistīts vismaz kopš 
2000.  gada, kad sāku strādāt 
Jelgavas rajona padomē kā 
jaunatnes lietu koordinators. 

*
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VIENI NO PIRMAJIEM 
LATVIJĀ
“Šķiet, tas bija 1999.  gads, 
kad Tukuma NVO 
Apvienība saņēma faksu 
no JSPA ar aicinājumu 
piedalīties seminārā par 
programmu  “Eiropas 
brīvprātīgais darbs”. Mēs 
to saskatījām kā lielisku 
iespēju mūsu novada, 
tolaik rajona,  jauniešiem 
iegūt nebijušu starptautisku 
pieredzi, jo citas iespējas jau 
tā īsti nebija.  Sadarbojāmies 
ar pagastu sociālajiem 
darbiniekiem, tādēļ 
programmā iesaistījām 
daudzus jauniešus ar 
ierobežotām iespējām un 
īpašām vajadzībām. Atceros, 
bija situācijas, kad vienas 
aviobiļetes cena bija 

pieredzei bija mācības, semināri, 
izbraukumi un projekti toreizējā 
programmā “Jaunatne”, vēlāk –  
“Jaunatne darbībā” un tagad 
jau “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”. Tās bija pirmās 
jauniešu apmaiņas, dalība 
draugu organizāciju projektos 
Dānijā, Zviedrijā, Vācijā, Eiropas 
brīvprātīgā darba iepazīšana, 
uzņemot un nosūtot jauniešus 
biedrībā “Post Scriptum”. Līdz 
2012.  gadam Jelgavas rajona 
skolēni piedalījās vairāk nekā 
20 starptautiskos projektos, 
nenovērtējamu un vēlāk dzīvē 
izmantojamu pieredzi ieguva 
vairāk nekā 200 jauniešu.

Kļūstot pieauguši, daudzi 
paši dibināja savus klubus un 
organizācijas ne tikai Zemgalē, 

bet arī citur Latvijā, daudzi 
devās brīvprātīgajā darbā, 
mācīties, studēt vai strādāt 
citās valstīs. Iesaistoties Eiropas 
jaunatnes iniciatīvās, šie jaunieši 
iepazina visas Eiropas kultūru, 
mācījās vēsturi, būt patstāvīgiem 
un drošiem, attīstīja valodas 
prasmes, mācījās saprast 
un sadzīvot ar ļoti dažādu 
tautību un rasu cilvēkiem. 
Man pašam, organizējot 
braucienus, pieredzes apmaiņas 
un vadot nodarbības, bija 
jākļūst ne tikai par skolotāju, 
bet arī par audzinātāju un 
vadītāju. Tas ir devis savu 
nozīmi, joprojām organizējot 
pieredzes braucienus nu jau 
vairs ne tikai Eiropā, ceļojot 
izzinošos pasākumos kopā 
ar jauniem cilvēkiem, attīstot 
sevi tālākajā projektu darbā 
Zemgales plānošanas reģiona 
administrācijā. Tas arī uztur 
jaunības garu un entuziasmu, 

darbojoties organizācijās, 
piedaloties sporta un tūrisma 
pasākumos.

Ir milzums atmiņu, fotogrāfiju 
un pieredzes stāstu, kas gaida 
savu apkopojumu kādreiz, 
bet, iedomājoties par kādiem 
spilgtākajiem, var nosaukt 
projektu pievienoto vērtību 
piemērus: pēc radošas nometnes 
Nīderlandē un Francijā, kuras 
notika uz salām, dalībnieki tik ļoti 
sadraudzējās, ka tika dibinātas 
ģimenes – apprecoties; ar 
jaunatnes darba organizāciju 
Vācijā esam nosvinējuši 20 
gadu sadarbību un joprojām 
organizējam pusaudžu grupas, 
lai apgūtu starpkultūru izglītību 
programmas “Erasmus+” 
projektos, kurus kartē iezīmējam 
no Krievijas līdz Jordānijai.” 

Edgars Jānis Paulovičs 
jaunatnes darba entuziasts

sociālā darbinieka mēnešalgas 
apmērā. Turklāt bija jākārto 
vīzas, jo tolaik, kad sākām 
īstenot starptautiskos projektus, 
nebijām ES sastāvā. Vēlāk sākām 

arī uzņemt brīvprātīgos, 
īstenojām jauniešu apmaiņas, 
kā arī piedalījāmies dažādās 
mācībās un semināros. 
Viennozīmīgi ir daudzi 
projektu dalībnieki, kuru 
dzīve kopš dalības kādā 
no projektiem ir mainījusies 
par 180 grādiem, jo dalība 
projektā jaunietim ir pavērsusi 
nebijušu iespēju vai iedevusi 
drosmi un ticību saviem 
spēkiem, lai īstenotu pat 
visneiedomājamākos sapņus. 
Tādu piemēru ir daudz, un tas 
iedvesmo. Tukuma novadā 
joprojām notiek aktīvs 
darbs “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektos.” 

Ieva Upesleja 
Tukuma novada jaunatnes 

l ietu speciāl is te
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DARBS AR JAUNATNI 
IR DZĪVESVEIDS UN 
SIRDSDARBS
“Pirmā saskare ar JSPA man 
bija informatīvajā seminārā par 
programmu “Jaunatne”. Šķiet, tas 
bija kādā 2005.  gadā. Sēdēju 
seminārā, klausījos un domāju –  
cik sarežģīti, tas nav man… 
Un tomēr nesen bija uzsākts 
darbs Saldus jauniešu atpūtas 
un iniciatīvu centrā “Šķūnis” un 
nodibināta arī biedrība Saldus 
jauniešu dome “Es un mēs”. Man 
bija sajūta, ka visā, kas saistīts ar 
jauniešiem, jāiesaistās. 

Nemācēju angļu valodu, tomēr 
apmeklēju pirmo starptautisko 

semināru – tepat Latvijā, un 
paralēli piedalījāmies arī 
pirmajos apmaiņas projektos. 
Tad nu tapa arī pirmais apmaiņas 
projekts “Eirovikings”. Tagad 
teiktu – pilnīgi traks, tādu laikam 
var uzrakstīt un realizēt tikai 
pirmo, nezinot, ko tas nozīmē. Šis 
jauniešu apmaiņas projekts bija 
vairāk nekā divas nedēļas garš –  
ar dzīvošanu teltīs, apmešanās 
vietu maiņu ik pa trīs dienām, ēst 
gatavošanu pašiem brīvā dabā. 
Sešas valstis, 30 dalībnieki. 
Rakstot projektu, devos uz 
aģentūru konsultēties. Pati biju 
ļoti aizrāvusies ar projekta ideju, 
bet kāds no JSPA konsultantiem 
teica – neredzot projektā 

neformālo izglītību (patiesībā, 
ar šodienas acīm skatoties tā 
dziļi un pamatīgi, nebija arī). Biju 
diezgan sašļukusi. Koridorā satiku 
Rasu – viņa iedrošināja, sakot, 
ka ideja ir laba un lai es droši 
rakstot. Projekts tika apstiprināts 
un saņēma arī JSPA balvu “par 
uzdrīkstēšanos”. Toreiz un arī 
tagad saku – paldies Rasai, kura 
mācēja iedrošināt. Liekas, ka tas 
arī ir JSPA uzdevums – darbinieki 
to zina un uz to strādā. 

Sadarbībā ar JSPA pati esmu 
atklājusi, piedzīvojusi un 
turpinu mācīties un aizrauties 
ar neformālo izglītību, caur 
dažādām aktivitātēm – arī daļa 

NOSTIPRINĀTIES 
KĀ KOMPETENCES 
CENTRAM
“Pēdējos 20 gados noteikti ir 
attīstījusies darba ar jaunatni 
kvalitāte. Ja pirms 20 gadiem 
tipiskākā darba ar jaunatni 
izpausme Latvijā bija interešu 
izglītība, tad šobrīd papildus 
attīstījušās arī Rietumeiropas 
praksei atbilstošas darba ar 
jaunatni formas, izveidots 
jaunatnes iniciatīvu centru 
tīkls, nostiprināta jaunatnes 
darbinieku un jaunatnes 
lietu speciālistu loma 
jaunatnes lietu plānošanā 
un īstenošanā, attīstās 
līdzdalības iespējas un 
brīvprātīgais darbs, jaunatnes 
iniciatīvu grupu un, protams, 
vietējo un nacionāla mēroga 
jaunatnes organizāciju darbs. 
Būtisks “grūdiens” jaunatnes 
jomas attīstībai bija Jaunatnes 
likuma pieņemšanai 2008. 
gadā, tomēr joprojām liels 
izaicinājums ir nodrošināt 
ilgtermiņa darba ar jaunatni 

attīstību, kopējo izpratni un 
starpnozaru sadarbību. Svarīgi 
ir nodrošināt finanšu ilgtspēju un 
organizatorisko kapacitāti gan 
jaunatnes organizācijās, gan 
pašvaldībās un valsts mēroga 
projektos un programmās. 

JSPA vienmēr ir spēlējusi lomu 
jaunatnes jomā. Šo gadu laikā 
JSPA kļuvusi ne tikai par Eiropas 
Savienības jaunatnes politikas 
īstenošanas instrumentu, bet 
arī valsts jaunatnes politikas 
programmas īstenotāju. Domāju, 
ka JPSA šajos gados ir atstājusi 
jūtamu “pēdas nospiedumu” 
jaunatnes jomas attīstībā. Un par 
to liels paldies!

Ko vēlētu JSPA 20. dzimšanas 
dienā? Latvijā jaunatnes 
joma joprojām ir tikai tās 
attīstības sākumā. Ir sakārtoti 
pamatprincipi, definēta 
iesaistīto pušu kompetence, 
attīstības virzieni. JSPA jāturpina 
nostarpināties kā kompetences 
centram, kā sekmīgam 

valsts jaunatnes politikas 
īstenotājam, kas iedvesmo un 
atbalsta jaunatnes iniciatīvu 
grupu, jaunatnes organizāciju 
un pašvaldību aktivitātes. 
Novēlu, lai JSPA aktivitātes 
būtu kā nepieciešamā 
degviela bākā, kas dzen 
jaunatnes jomas spēkratu uz 
priekšu!” 

Andris Grafs, Balt i jas 
korporatīvās pārvaldības 

inst i tūta Latvi jā vadītājs.

Viedoklī dalās eksperts



6

Div
des

m
itg

ade

Iesaiste JSPA ad-
ministrētajās pro-
grammās ir viens no 
darba ar jaunatni 
kvalitātes rādītājiem 
pašvaldībā.

Rudīte Muraševa,  
Brocēnu novada 
pašvaldības projektu 
vadītāja, NFI mācību 
vadītāja

Saldus un Brocēnu jauniešu un 
jaunatnes darbinieku. Tie, kuri 
iesaistās un aizraujas, beigās arī 
paliek jaunatnes darbā. 

Tā turpinājām iesaistīties it visā, 
kas vien varētu būt jauniešiem 
interesants, noderīgs, kas 
paplašinātu redzesloku un 
pasaules skatījumu, kas dotu 
iespēju mācīties un izmēģināt 
visdažādākās jomas. Saldus 
jauniešu centrs un jauniešu 
dome iesaistījās Annas Lindes 
fonda tīklā, tādā veidā iepazīstot 
Vidusjūras valstis, ar tām veidojot 
gan apmaiņas, gan brīvprātīgā 
darba projektus. Arī tagad 
Brocēnu jauniešu centrā 
“Kopā” ir brīvprātīgais 
no Ēģiptes. Ilgu laiku 
bijām arī Eurodesk 
reģionālie koordinatori, 
popularizējot dažādas 
piedāvātās iespējas. 
JIC “Šķūnis” tika 
paplašināts Latvijas–
Šveices sadarbības 
programmas ietvaros, 
iesaistījāmies arī 
mācībās. Pašreiz 
strādāju Brocēnu 
novada pašvaldībā. 
Redzu, kā, izmantojot 
JSPA administrētās 
programmas, attīstās 
darbs ar jaunatni novados. 
Patiesībā liekas, ka tieši 
iesaiste JSPA administrētajās 
programmās ir viens no darba 
ar jaunatni kvalitātes rādītājiem 
pašvaldībā. Brocēni bija iesaistīti 
JSPA stratēģiskās partnerības 
projektā “Europe goes local”. 
Tajā izveidojām jaunatnes 
politikas plānošanas dokumentu, 
un tagad daudz pamatīgāk 
ir attīstījusies sadarbība starp 
dažādām darbā ar jaunatni 

iesaistītajām pusēm. Gan Saldū, 
gan Brocēnos, iesaistoties valsts 
programmas projektos, attīstījām 
un turpinām attīstīt jaunatnes 
politikas plānošanas dokumentos 
paredzētos virzienus: brīvprātīgo 
darbu, jauniešu informētību, un 
nesen ieviesām mobilā darba ar 
jaunatni īstenošanu. 

Liekas, ka es tagad varētu rakstīt 
veselu epopeju, kā no cilvēka, 
kurš īsti nezina, kas ir neformālā 

izglītība esmu kļuvusi arī par 
neformālās izglītības mācību 
vadītāju. 

Darbs ar jaunatni ir sirdsdarbs 
un dzīvesveids – citādi tas nevar 
būt un nedarbojas. Arī aģentūras 
darbinieki – vismaz tie, ar kuriem 
man ir bijusi saskarsme, – to zina 
un saprot, un, neņemot vērā, ka 
aģentūras darbinieku darbs ir 
vairāk administratīvs, arī viņi deg 
par savu lietu. 

Rudīte Muraševa,  
J IC “Šķūnis” vadītāja 

2005.–2015. gadā, Saldus 
jauniešu domes “Es un mēs” 

valdes priekšsēdētāja, pašreiz 
Brocēnu novada pašvaldības 

projektu vadītāja, NFI mācību 
vadītāja
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NVO iesniegtie projekti programmām “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, 
IZM Jaunatnes politikas valsts programmai 
pieskaitīti tam reģionam, kuri pēc “Lursoft” datiem 
ir biedrības reģistrētā adrese, nevis pēc faktiskajām 
teritorijām, kur projekti tiek īstenoti. 

JSPA veica uzskaitījumu pašvaldību un organizāciju 
iesaistē šādās JSPA administrētajās programmās un 
aktivitātēs: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, “PROTI un DARI!” IZM 
Jaunatnes politikas valsts programma, eTwinning, 
JSPA stratēģiskās partnerības.

Latvijas pilsētas un novadi,  
kuros visvairāk īsteno JSPA programmas

2018. gada beigās, izvēr tējot, cik pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas 
iesaistījušās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) piedāvātajās iespējās,  
3 pašvaldības izvirzījušās rekordistu sarakstā. Visvairāk JSPA programmu un iniciatīvu 
iespējas izmanto Viļānu novada pašvaldībā. Otrajā vietā skaita ziņā ierindojušās Rīgas un 
Liepājas pašvaldības. 
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Kā ir attīstījusies jaunatnes 
joma Latvijā pēdējo 20 
gadu laikā?

Atskatoties uz to, kā šo gadu 
laikā attīstījusies jaunatnes joma 
Latvijā, noteikti jāuzsver Latvijas 
dalība Eiropas Savienības (ES) 
jaunatnes jomas programmās. 
Mēs tajās sākām darboties vēl 
pirms tam, kad Latvija iestājās ES. 
Tas bija un vēl arvien ir nozīmīgs 
atbalsts tam, kā veidojas un 
attīstās jaunatnes joma, jaunatnes 
politika un dažādi jaunatnes 
politikas instrumenti. 

Arī pirms 1999.  gada Latvijai 
bija liela vēlēšanās un gribēšana 
attīstīt darbu ar jaunatni, bet 
mūsu resursi bija ierobežoti. Ļoti 
ilgu laiku ES jaunatnes jomas 
programmas (“Jaunatne” un 
“Jaunatne darbībā”, un pēc 
tam citas), kas ik pēc septiņiem 
gadiem nomainīja viena otru, 
ir bijušas nozīmīgākais atbalsta 
instruments Latvijā jauniešu 
iniciatīvām, jauniešu projektiem 
un mobilitātēm, ja salīdzinām ar 
to, ko jaunatnes jomā varējusi 
ieguldīt Latvijas valsts. Arī šobrīd 
šī proporcija ir stipri par labu 
“Erasmus+” jaunatnes jomas 
sadaļai. Bet priecē fakts, ka 
pēdējos divos gados valsts 
investīcijas jaunatnes jomai ir 

Kintija Bulava, JSPA

Gunta Arāja: dalība ES programmās  
ir nozīmīgs atbalsts jaunatnes jomas 

attīstībai Latvijā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) strādā roku rokā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM), palīdzot tai ieviest un īstenot ministrijā izstrādāto jaunatnes politiku. Kā 
starptautisko programmu atbalsts palīdzējis Latvijā kvalitatīvi at tīstīt darbu ar jaunatni, 
jautājām ilggadīgai jaunatnes jomas ekspertei Guntai Arājai, Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sekretāres vietniecei – Politikas iniciatīvu un at tīstības departamenta direktorei.

lielākas nekā bija iepriekš. Mums 
ir apņemšanās arī turpmāk 
palielināt IZM Jaunatnes politikas 
valsts programmas finansējumu. 
Tāpat jaunatnes jomai Latvijā ir 
pieejami ES struktūrfondi. Pašlaik 
tie ir divi projekti – “PuMPuRS” 
un “PROTI un DARI!”, no kuriem 
pēdējais pilnībā attiecas uz 
jauniešiem – tādiem, kuri 
nekur nestrādā, nemācās, nav 

apguvuši arodu un pašlaik nav 
reģistrēti kā bezdarbnieki. Priecē 
arī tas, ka “PuMPuRS” piedāvā 
iespēju jauniešiem īstenot 
jauniešu iniciatīvu projektus. 

Vērtējot jaunatnes jomas attīstību 
no politikas veidotāju viedokļa, 
pavisam noteikti varu teikt, ka 
dalība ES programmās ir bijis ļoti 
pozitīvs lēmums un visa jaunatnes 
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Tagad, kad jauniešiem 
iespējas ir tik milzīgas, 
jaunieši vairs nebaidās 
iesaistīties. Viņi ātri 
pieņem lēmumu un 
pavisam vienkārši 
aizbrauc uz citu pilsētu 
vai valsti, lai piedalītos 
kādā projektā.

Gunta Arāja,  
IZM valsts sekretāres 
vietniece, Politikas 
iniciatīvu un attīstības 
departamenta direktore

joma kopumā – gan jaunatnes 
jomā strādājošie, gan arī paši 
Latvijas jaunieši – ir ļoti daudz ko 
saņēmusi. 

Ja paskatāmies uz pašiem 
jauniešiem – vai viņi paši 
arī mainās?

Protams. Ja pirms 20 gadiem 
jaunietim tas būtu teju gada 
lielākais notikums uzrakstīt 
projektu un aizbraukt mobilitātē, 
tad tagad, kad jauniešiem 
iespējas ir tik milzīgas, jaunieši 
vairs nebaidās iesaistīties. Viņi 
ātri pieņem lēmumu un pavisam 
vienkārši aizbrauc uz citu pilsētu 
vai valsti, lai piedalītos kādā 
projektā. Šīs iespējas mainījušas 
arī pašu jaunieti. Mūsdienu 
jaunieši skatās, kas tieši viņiem 
ir labāks un izdevīgāks, kas tieši 
viņu vajadzībām ir atbilstošāks. 
Viņi vairāk uzdrošinās. 

Kā, mainoties laikam un 
jauniešiem, mainās politi-
kas veidošanas process? 

Kopš esam iesaistījušies ES 
programmās, Latvija kopā ar 
citām ES valstīm risina jaunatnes 

jomā aktuālos jautājumus. Ir 
palielinājies mūsu darbības 
mērogs. Kopā ar citām valstīm 
risinām, piemēram, jauniešu 
nodarbinātības jautājumus, 
piedāvājam jauniešiem 
kvalitatīvas izglītības iespējas. 
Aspekti, kas svarīgi katram 
jaunietim, ir ļoti līdzīgi visā Eiropā. 

Vai var teikt, ka šis pagrie-
ziena punkts notika brīdī, 
kad Latvija iestājās ES?

Gan jā, gan nē. Ir divi būtiski 
periodi, kas Latvijas jaunatnes 
politikā ienesa pārmaiņas. 
Pirmais – ap 1998./1999. gadu, 

kad kā ES kandidātvalsts 
uzsākām dalību ES 
jaunatnes un izglītības 
programmās. Un otrs 
brīdis – 2004.  gads, kad 
iestājāmies ES un būtiski 
palielinājās finansējums, 
uz kuru projektu īstenošanai 
varēja pretendēt Latvijas 
jaunatnes organizācijas, 
biedrības un citas 
institūcijas, kuras strādā ar 
jauniešiem. 

Kā Jūsu dzīves ceļš 
aizveda līdz IZM un valsts 
sekretāres vietnieka – 
Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta 
direktores amatam? 

Tas bija nejauši… Studiju 
laikā atnācu pastrādāt IZM 
Starptautiskās sadarbības 
departamentā. Pirms tam tajā bija 
strādājusi mana kursa biedrene, 
kurai šis darbs nebija paticis, viņa 
to piedāvāja man, sakot – varbūt 
es gribētu. Nodomāju – kāpēc 
gan ne? 

Beigu beigās šis darbs man 
bijis tik interesants, ka esmu 
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Izglītības un zinātnes ministrijā, 
kuras darbs vērsts uz investīcijām 
cilvēkresursos. 

Ko jaunatnes jomas 
projekti devuši jaunatnes 
politikas veidošanas 
procesam?

Noteikti – jaunas zināšanas un 
pieredzi. Diez vai to, ko mēs 
protam un apzināmies pašlaik par 

jaunatnes jomas politikas 
saturu un kvalitāti, tik ātri 
spētu apgūt pašu spēkiem. 
Mums ļoti palīdzējusi 
iespēja redzēt, kā jaunatnes 
politiku veido un attīsta 
citviet Eiropā. Tas devis 
iespējas paņemt labāko no 
citu pieredzes, kā arī dalīties 
savā labajā pieredzē 
ar citiem. Tas ir lielākais 
ieguvums. Bet kaut ko arī 
citas valstis no mums mācās. 
Piemēram, JSPA īstenotais 
projekts “PROTI un DARI!” –  
tas ir unikāls projekts ne 

tikai Latvijā, bet visā Eiropā. 
Individuālā pieeja, ar kādu 
strādā, lai jauniešiem palīdzētu 
izkļūt no NEET situācijas, ir 
unikāla, un varam ar to lepoties. 

Kas ir tas, uz ko jaunatnes 
politikai Latvijā vajadzētu 
tiekties nākamajā periodā?

Noteikti joprojām valsts un 
pašvaldību politikas veidošanas 

Mani iedvesmo tas, ka 
pilnīgi viss darbs, ko 
darām ministrijā, ir, 
lai Latvijas cilvēkiem 
situācija uzlabotos. 
Man ir paveicies, ka 
nokļuvu tieši Izglītī-
bas un zinātnes min-
istrijā, kuras darbs 
vērsts uz investīcijām 
cilvēkresursos.

Gunta Arāja,  
IZM valsts sekretāres 
vietniece, Politikas 
iniciatīvu un attīstības 
departamenta direktore

tajā palikusi tik ilgi. Vēl tagad 
atceros savu pirmo darba dienu 
Izglītības un zinātnes ministrijā. 
Tas bija 17. novembris. 1994. 
gads. Aiz muguras jau 25 gadi. 
Ministrijā sāku strādāt kā vecākā 
referente. Tad man piedāvāja 
kļūt par nodaļas vadītāju, tad –  
departamenta direktori, tad 
valsts sekretāra vietnieku… Jau 
kādu laiku strādāju, apvienojot 
darbu divās amata pozīcijās. 

Kas ir tas īpašais, kas jūs 
aizrauj strādāt jaunatnes 
jomā un tieši Izglītības un 
zinātnes ministrijā?

Mani iedvesmo tas, ka pilnīgi 
viss darbs, ko darām ministrijā, 
ir, lai Latvijas cilvēkiem situācija 
uzlabotos. Katrā parakstītajā 
dokumentā vai pieņemtajā 
lēmumā redzu, ka rezultāts 
ir Latvijas cilvēkiem par labu. 
Nezinu, vai varētu strādāt jomā, 
ja tā būtu abstraktāka. Man 
ir paveicies, ka nokļuvu tieši 
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līmenī jāstiprina izpratne par to, 
cik svarīgi ir investēt jauniešos. 
Jābūt gan izpratnei, gan arī 
zināšanām. Ja tas būs, tad 
vajadzētu būt tā, ka jaunatnes 
politika kopumā būtiski izmainās. 
Joprojām aktuāls ir jautājums par 
jauniešu līdzdalību. 

Kam vajadzētu notikt, lai, 
vienu rītu pamostoties, jūs 
saprastu, ka jaunatnes 
politikā Latvijā beidzot viss 
ir ideāli?

(Smejas)… Līdz ideālajai bildītei 
vēl ir tālu. Jau būtu labi, ja 
skaidri zinātu, ka man katru 
gadu nav jādomā garš saraksts 
ar argumentiem, kādēļ mums 

Latvijā ir vajadzīgas jauniešu 
organizācijas, kādēļ Latvijas 
pašvaldībās jāveic darbs ar 
jaunatni un ka tas pašvaldībās 
ir jāstiprina. Gribētu, lai 
jaunatnes politika nedzīvotu pēc 
pārpalikuma principa budžeta 
izpratnē. Ja šie trīs faktori 

jāmāk ļoti daudz. Bet vienlaikus 
jāstrādā tā, lai jauniešiem viss 
patiktu un interesētu. Vēlu, lai 
izdodas šo līdzsvaru sasniegt!

Jauniešiem – būt prasīgiem un 
atbildīgiem vienlaikus. Tad viss 
izdosies! 

īstenotos, tas jau būtu ļoti daudz 
un jau būtu labi. 

Ko jūs vēlētu JSPA, jaunat-
nes jomā strādājošajiem 
un arī pašiem jauniešiem 
nākamajam periodam? 

Aģentūrai noteikti saglabāt vietu 
un lomu, kāda tai ir jaunatnes 
politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā. Turpināt vēl 
vairāk stiprināt jaunatnes politikas 
īstenošanas un ieviešanas 
aspektu. 

Jaunatnes jomā strādājošajiem 
vēlu iedvesmu un pacietību, 
kā arī mērķa saredzēšanu – 
vienalga, caur cik mežiem 
jāizbrien, caur cik purviem vai 
pļavām jāpārbrien. Jaunatnes 
jomā ar pilnu atdevi var strādāt 
tikai tie, kuriem ir vīzijas un mērķa 
sajūta. Tas nav darbs, kuru var 
darīt formāli. Tad tas nevedas. 
Jaunatnes jomā strādājošajiem ir 
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Kintija Bulava, JSPA

JSPA direktore Daina Sproģe: 
“Strādājam ar misijas sajūtu sirdī”
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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (JSPA) direktore Daina Sproģe rūpējas par 
jaunatnes jomu no pirmās JSPA dibināšanas dienas. Jau toreiz, pirms 20 gadiem, viņa uz jomu 
skatījās plašāk – nevis tikai tādēļ, lai veiksmīgi ieviestu pirmo Latvijas jauniešiem pieejamo ES 
programmu “Jaunatne”, bet arī tādēļ, lai Eiropas Savienības (ES) finanšu atbalstu izmantotu 
sistemātiska un kvalitatīva darba ar jaunatni at tīstīšanai visā Latvijā. 

Ar kādām sajūtām sagaidāt  
JSPA 20. dzimšanas dienu?

Ar krietni padarīta darba sajūtu. Par visiem 100 % 
varu teikt, ka esam izdarījuši daudz.

Pirms 20 gadiem varējāt iedomāties, ka 
2019. gadā JSPA svinēs apaļu jubileju?

To, ka JSPA augs un attīstīties, zināju no pirmās 
dienas. Aģentūras pašos aizsākumos bija ielikts labs 
pamats. Tas nebija pašmērķis – sasniegt kādu apaļu 
jubileju. Drīzāk no pirmās dienas metāmies darbos 
un gājām tikai uz priekšu, katram nākamajam 
periodam izvirzot jaunus un jaunus mērķus. Mums 
vajadzēja strādāt un nepārtraukti analizēt, ko darīt, 
lai sasniegtu vēl labākus rezultātus. 

Patiesībā pirms 20 gadiem Latvijā jaunatnes politika 
tikai sāka veidoties. Tobrīd nevarējām runāt par 
tādu jaunatnes politiku, kādu pazīstam pašlaik. 
Skatījāmies, kā jaunatnes joma veidojas un attīstās 
citviet Eiropā. Pārņēmām labo praksi un idejas. 
Ar jaunatnes jomu ir tā – jo vairāk dari, jo vairāk 
redzi, ko var pilnveidot, attīstīt un uzlabot. Katru 
gadu mainās situācija un akcenti, jaunieši mainās, 
un mums, jomā strādājošajiem, ir visu laiku jāatrod 
jauns veids, kā veiksmīgāk uzrunāt jauniešus un 
palīdzēt viņiem iesaistīties. Lai arī daudz ir sasniegts, 
joprojām ir, ko nozarē attīstīt un pilnveidot. 

Kāds ir Latvijas jaunatnes jomas 
veidošanās un attīstības stāsts?

Viss aizsākās ar ES programmu “Jaunatne”. Labi, 
ka jau pašā sākumā sapratām, ka tas ir unikāls 
instruments, kuru izmantot jaunatnes politikas 
veidošanā. Mums bija iespēja tikties ar kolēģiem no 

citām valstīm, lai redzētu, kā tajās ir attīstījies darbs 
ar jaunatni. Mēs mācījāmies no citu pieredzes un 
labo praksi pārņēmām un ieviesām Latvijā. Mūsos 
bija misijas apziņa – vēlējāmies darīt vairāk. Jau 
no paša sākuma aktīvi līdzdarbojāmies jomas 
attīstībā. Tagad, atskatoties uz šiem 20 gadiem, ar 
gandarījumu varu teikt, ka paveikts patiešām daudz. 
Darbs ar jaunatni kā nozīmīgs tiek ietverts dažādos 
politikas plānošanas un īstenošanas dokumentos 
gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Jomā strādājošie 
apzinās, cik nozīmīgi ir arī pašiem nepārtraukti 
attīstīties, lai sekotu līdzi aktuālajai jauniešu situācijai. 
Šo gadu laikā JSPA ir palielinājies programmu skaits, 
kuras pašvaldībām un NVO sektoram ir iespējas 
izmantot, lai maksimāli iesaistītu jauniešus neformālās 
izglītības aktivitātēs. Pēdējos gados JSPA izveidojusi 
vairākas nozīmīgas stratēģiskās sadarbības ar citu 
valstu nacionālajām aģentūrām, lai kopā risinātu 
tādus aktuālus jautājumus kā darba ar jaunatni 
kvalitātes celšana pašvaldībās, izglītība cilvēktiesību 
jomā, darbs ar jauniešiem NEET situācijā, 
neformālās izglītības metožu ieviešana augstākajā 
izglītībā un citus. Pašlaik JSPA, sadarbojoties ar 
citām ES nacionālajām aģentūrām, ir iesaistījusies 
sešos nozīmīgos ilgtermiņa stratēģiskās partnerības 
projektos, lai kopīgi ar citu valstu ekspertiem meklētu 
labākos risinājumus. 

Pakāpeniski attīstoties jaunatnes jomai visā valstī, arī 
JSPA ir paplašinājusies. Ļoti pozitīvi vērtēju brīdi, kad 
jaunatnes politikas veidotājs – Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZM) – aģentūrai deleģēja funkciju IZM 
veidotās politikas īstenošanu un atbalsta sniegšanu 
jaunatnes politikas īstenošanai. Tādējādi mūsu rokās 
nonāca vairāk instrumentu, lai jomai visā Latvijā 
piedāvātu vēl plašāku atbalstu un lai vislielākais 
ieguvējs no tā visa būtu tieši jaunietis – vienalga, 
kurā novadā viņš dzīvotu un kāda būtu viņa dzīves 
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situācija. Mēs strādājam, lai visiem jauniešiem 
neatkarīgi no izglītības, sekmēm, sociālā vai 
veselības stāvokļa būtu vienādas iespējas iesaistīties. 

Kā radās JSPA?

Pašos pirmsākumos mūsu rokās bija tikai viens 
instruments – ES programma “Jaunatne”, kura 
vēlāk ik pēc septiņiem gadiem turpinājās, 
mainot nosaukumu un arvien paplašinot iespējas 
jauniešiem iesaistīties un līdzdarboties. Eiropas 
Komisija norādīja, ka programma katrā ES 
valstī jāīsteno nacionālajai aģentūrai. Tajā brīdī 
IZM noteica, ka jaunatnes jomai ir jābūt savai 
aģentūrai, un lēma par JSPA dibināšanu. Sākotnēji 
JSPA funkcija bija īstenot programmu “Jaunatne”. 
Vēlāk, attīstoties jaunatnes jomai un paplašinoties 
jaunatnes politikas veidotāju izpratnei par to, kā 
labāk izmantot pieejamos resursus, paplašinājās arī 
JSPA deleģētās funkcijas. Tagad ar lepnumu varam 
teikt, ka JSPA ir izveidojies par sadarbības partneri 
pašvaldībām, NVO un ikvienam, kurš veic darbu 
ar jaunatni. Regulāri organizējam starptautiskas 

mācības un konferences jomā strādājošajiem, lai 
stāstītu par aktuālo un stiprinātu jomā strādājošo 
kompetences. 

Šo gadu laikā mums ir izdevies kļūt par jaunatnes 
jomas ekspertiem valstiskā līmenī. Vēl lielāks 
gandarījums ir par to, ka arī citu valstu pārstāvji, kas 
vēlas sadarboties ar Latviju, JSPA uzrunā kā nozares 
ekspertus, lai īstenotu jauniešiem vai jaunatnes jomā 
strādājošajiem paredzētās aktivitātes. Piemēram, 
pagājušajā gadā jau septīto reizi īstenojām 
jauniešu apmaiņas programmu sadarbībā ar 
Japānas valdību. 

Kas jaunatnes jomā ir mainījies  
pēdējos 20 gados? 

Vislielākie ieguvēji ir mūsdienu jaunieši. Viņu iespējas 
piedalīties valsts līmeņa un starptautiskos projektos 
ir palielinājušās piecas reizes. To redzam pēc to 
jauniešu skaita, kas piedalījušies mūsu programmu 
projektos. Šo 20 gadu laikā ievērojami ir palielinājies 
arī nevalstisko organizāciju skaits, kas strādā ar 
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jauniešiem. Pateicoties ES finansējumam, jauniešiem 
gandrīz visā Latvijā ir iespēja iesaistīties nevalstiskajās 
organizācijās un kopā ar organizāciju pārstāvjiem 
rakstīt un īstenot projektus. ES finansējums, kurš 
programmai “Jaunatne” bija salīdzinoši niecīgs, ja 
salīdzinām ar to, kāds tas ir tagad, pirms 20 gadiem 
vienalga bija ļoti, ļoti nozīmīgs. Tas ļāva jaunatnes 
jomai uzsākt attīstīties. Tolaik mēs gandrīz neviens 
nerunājām par jaunatnes politikas stratēģiju, kvalitātes 
rādītājiem un izmērāmiem rezultātiem. Tagad ar 
prieku konstatējam, ka jaunatnes 
politikas plānošanas dokumenti ir 
lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. 
Arī valdības rīcības plānā 
jaunatnes politika ieņem nozīmīgu 
daļu. Jomā strādājošie kļuvuši 
daudz zinošāki – arī attiecībā 
uz to, kā uzrunāt un iesaistīt 
jauniešus nevalstisko organizāciju 
vai pašvaldību jauniešu centru 
rīkotajās aktivitātēs. Neformālās 
izglītības nozīme ar katru gadu 
tiek izprasta arvien labāk. Bet vēl 
ir daudz darāmā.

Kas ir tā panākumu 
atslēga, kas nodrošinājusi 
tik labus rezultātus?

Mūsu misijas apziņa – mēs gribam dot jauniešiem 
Latvijā pašu labāko. Lai to sasniegtu, JSPA 
darbinieki intensīvi strādā, lai paveiktajam darbam 
būtu augstākais rezultāts. 

Piemēram, pirmajos programmas ieviešanas gados 
meklējām atbildi uz jautājumu, kādēļ ir tik maz 
iesniegto projektu pieteikumu. Izrādījās, ka jauniešiem 
trūkst izpratnes par to, kā pareizi aizpildīt projektu 
pieteikumu veidlapas un iesniegt projektus. Jaunatnes 
jomā strādājošie, kas vēlējās īstenot starptautiskos 
projektus, sākumā nemācēja izvirzīt projekta mērķus 
un projektos iesaistīt Eiropas vērtību nostiprināšos. 

Kad to sapratām, sākām piedāvāt informatīvus 
mācību seminārus, kuros skaidrojām visus sarežģītos 
terminus pēc iespējas vienkāršāk un jauniešiem 
saprotamāk. Sākām piedāvāt projektu darbnīcas 
un citas aktivitātes, kuru ietvaros bija iespēja 
praktiski izmēģināt projektu rakstīšanas procesu.

Regulāri analizējam, kuros Latvijas reģionos JSPA 
piedāvātās programmas tiek īstenotas. Mums 
rūp, lai jaunatnes jomas projekti tiktu īstenoti visā 
Latvijas teritorijā. Ir ES valstis, kuras tam nepievērš 
uzmanību un kurās aģentūrai ir svarīgi tikai tas, lai 
ir organizācijas, kas īsteno projektus. Mums ar to ir 
par maz. Redzam, ka “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
un “Eiropas Solidaritātes korpusa” projekti palīdz 
attīstīt jaunatnes jomu visā Latvijā.  

Vienmēr esam skatījušies plašāk par ES jaunatnes 
programmu mērķiem. Acīmredzot mums kaut kur 
zemapziņā mājoja cerība, ka finansējums ar 
laiku kļūs lielāks un varēsim gan apstiprināt arvien 

vairāk jaunatnes jomas projektu, 
gan sniegt lielāku ieguldījumu 
jaunatnes politikas attīstībai 
Latvijā. Tieši tā arī ir noticis. 
2018.  gadā bija vairs tikai 11 
pašvaldības, kuras neīsteno 
kādu no JSPA piedāvātajām 
programmām. Pagājušajā gadā 
kopumā JSPA apstiprināja 
vairāk nekā 170 projektus. 
Papildus jauniešiem, kuri pašlaik 
nekur nestrādā, nemācās un 
nav apguvuši kādu arodu, bija 
iespēja iesaistīties arī projektā 
“PROTI un DARI!”. JSPA statistikas 
dati rāda, ka 2018.  gadā 
gandrīz 23  000 jauniešu visā 

Latvijā ir piedalījušies JSPA apstiprinātajos projektos. 
Šie skaitļi iepriecina. 

Kādi ir bijušie lielie pagrieziena punkti  
JSPA attīstībā?

Viennozīmīgi – projekts “PROTI un DARI!”. Līdz ar 
šī projekta uzsākšanu JSPA pirmo reizi iesaistījās 
Eiropas Struktūrfondu administrēšanā. Projekta 
būtību pilnībā izstrādājām mēs paši. Apzinājāmies, 
ka šis darbs nebūs viegls, jo šī specifiskā mērķgrupa 
bija palikusi novārtā. Redzējām, ka iesaistīt 
jauniešus, kas nonākuši NEET situācijā, vislabāk var 
tad, ja katram jaunietim ir individuāla pieeja. IZM 
šo mūsu ideju atbalstīja, un tā kopš 2014.  gada 
sākām strādāt arī ar šo jauniešu auditoriju, ar kuru 
līdz šim Latvijā neviens nebija strādājis. Mums 
bija jāapmāca cilvēki, kuri pašvaldībās strādā 
ar grūtībās nonākušiem jauniešiem. Jāparāda, 
ka ar individuālu pieeju katra jaunieša situācijai 
risinājumu var atrast. Ir milzīgs gandarījums redzēt, 
ka ar projektu “PROTI un DARI!” mums ir izdevies 

Vislielākie ieguvēji ir 
mūsdienu jaunieši. Viņu 
iespējas piedalīties 
valsts līmeņa un 
starptautiskos projektos 
ir palielinājušās piecas 
reizes.

Daina Sproģe,  
JSPA direktore
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palīdzēt vairāk nekā 2500 Latvijas jauniešiem, 
kurus iepriekš kāds varbūt bija paspējis jau 
norakstīt. Tas viss nebūtu iespējams, ja 82 Latvijas 
pašvaldības nebūtu noslēgušas ar JSPA sadarbības 
līgumus un noticējušas projektam. Paldies IZM par 
lielo atbalstu darbā ar jauniešiem NEET situācijā un 
kopumā projektam “PROTI un DARI!”.

Lai jaunietim izdotos izkļūt no savas sasaluma zonas, 
ar viņu ir jāstrādā pavisam citādi. Projekts “PROTI 
un DARI!” sniedz šo iespēju. Šī projekta uzsākšana 
un īstenošana JSPA bija pavisam jauna pieredze, 
bet mēs nebaidāmies strādāt arī ar šo jauniešu 
mērķgrupu. Esam gandarīti, redzot, ka pašvaldības, 
kas projekta ietvaros ir mūsu sadarbības partneri, 
arī ir apzinājušās vērtību, kas rodas, neaktīvos 
jauniešus iesaistot sabiedriskos, izglītības vai 
nodarbinātības procesos. Vēlamies, lai pilnīgi 
visiem jauniešiem būtu vienādas iespējas. Reizēm 
grūtībās nonākušajiem jauniešiem nepieciešams 
papildu atbalsts, un projekts “PROTI un DARI!” to 
sniedz. 

Vai ir bijuši brīži, kad nolaižas rokas un 
gribas no jomas aiziet?

Stipri melotu, ja teiktu, ka tā nav bijis. Diemžēl tādi 
brīži ir bijuši. Bet man raksturā ir ielikts, ka nekad 
negribu padoties. Ja redzu rezultātu, kuru esam 
sasnieguši, tas dod man spēku šādos brīžos turpināt. 
Man būtu jālauž sevi, lai ietu vieglāko ceļu. Nav 
manā dabā iet vieglāko ceļu. Pārliecina un dod 
spēku darba rezultāti, kurus redzam, – kā mainās 
jaunieši, kuri līdzdarbojas, kā mainās jaunatnes 
jomā strādājošie. Šie rezultāti iedvesmo. Gribētos 
cerēt, ka ar laiku visas jaunatnes politikā iesaistītās 
puses izpratīs šo specifisko, sarežģīto, bet ļoti 
vajadzīgo jomu. Jaunatnes jomu nedrīkst novērtēt 
par zemu. Mums nākotnē ir vajadzīgi zinoši un 
spēcīgi cilvēki. Neformālās izglītības aktivitātēs 
jaunieši iegūst ļoti, ļoti daudz. 

Kad tiekamies ar jauniešiem, kuri 
piedalījušies projektos, viņi kā lielāko 
projektu pievienoto vērtību min to, ka 
viņiem paticis mācīties mācoties un gūt 
pieredzi vienam no otra. Droši vien ir 
iepriecinoši redzēt, ka jaunieši novērtē 
neformālās izglītības iespējas?

Jā, tā ir. Bet mēs JSPA arī ļoti pievēršam uzmanību 
tam, kāds ir piedāvājums, ko jauniešiem ar 
projektu aktivitātēm piedāvā. Ne vienmēr jaunietis, 

iesaistoties projektā, uzreiz saprot un apzinās, kāds 
būs projekta rezultāts. Šajā posmā ļoti noteicošu 
lomu spēlē jaunatnes jomā strādājošie. Mēs 
JSPA strādājam, lai stiprinātu jomā strādājošo 
kompetences. 

Kādi ir šī brīža jaunatnes jomas 
izaicinājumi, ar kuriem pārkāpjam  
20 gadu slieksni?

Milzīgs mīnuss ir tajā, ka Latvijā ir tikai maģistra 
programmas, kurās var apgūt jaunatnes lietu 
speciālista izglītību. Lielākoties Latvijā, kad 
jaunatnes speciālists uzsāk darbu pašvaldībā vai 
jauniešu centrā, vai nevalstiskajā organizācijā, 
viņam trūkst speciālās izglītības. Viņš bieži vien ir 
lielisks cilvēks, kuram padodas uzrunāt jauniešus 
un pašam ir kāda pieredze jauniešu projektos un 
neformālajā izglītībā. Bet būtu ļoti labi, ja speciālists 
sāktu strādāt ar zināšanu bāzi, kuru tad var uzlabot 
un pilnveidot. Pašlaik strādājam, lai esošo maģistra 
programmu saturu pilnveidotu. Vajadzētu domāt 
par to,lai Latvijā būtu arī bakalaura programmas, 
kurās apgūt šo profesiju. Tas uzlabotu darba ar 
jaunatni kvalitāti. Tāpat ir jāstiprina veids, kā jomā 
strādājošie izjūt gandarījuma sajūtu par savu 
darbu. Diemžēl pašlaik pašvaldībās ir raksturīga 
diezgan liela kadru mainība jaunatnes jomā. Vēl 
viens izaicinājums ir nodrošināt jaunatnes jomai 
atpazīstamību. JSPA viena to nevar izdarīt. Esam 
daudz darījuši, bet, strādājot visām iesaistītajām 
pusēm kopā, panākumi būtu lielāki.

Dzimšanas dienās ir tradīcija –  
dzimšanas dienas tortei pūst svecītes 
un ievēlēties vēlēšanos. Kas ir tas, ko 
ievēlēsities JSPA dzimšanas dienā?

Lai aizsāktie darbi turpinās! Lai jauniešiem visā 
Latvijā ir vienādas iespējas iesaistīties, lai viņi zina, 
kā to darīt, un līdzdarbojas. JSPA kolektīvā redzu, 
ka visu šo gadu laikā ir izdevies būt uz viena viļņa ar 
vienotu misijas apziņu krūtīs – darīt labāk un vairāk, 
lai ieguvēji būtu Latvijas jaunieši un jaunatnes joma 
kopumā. Protams, 20 gadu laikā JSPA kolektīvā 
darbinieki ir mainījušies, bet jebkurš jaunpienācējs 
tiek pārņemts ar šo īpašo misijas sajūtu. Tikai tad, 
kad visi ir uz viena viļņa, var sasniegt augstus 
rezultātus. 
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Mērķis
Veicināt Eiropas pilsonības 
veidošanos un attīstību, kā arī 
tuvināt Eiropas Savienību tās 
iedzīvotājiem

Projektu veidi
• Eiropas brīvprātīgā darba 

projekti
• Apmaiņas projekti
• Jauniešu iniciatīvu projekti

Pirmo reizi Latvijā
• Pateicoties programmai “Jau-

natne”, jaunieši no Latvijas 
daudz vienkāršāk varēja kļūt 
par starptautisku projektu 
dalībniekiem. Šīs iespējas 

parādījās, pirms vēl Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā 
(2004. gada 1. maijā).

• Līdz ar Latvijas iestāšanos ES 
programmas “Jaunatne” fi-
nansējums trīskāršojās. 

• Lai stiprinātu jaunatnes jomā 
strādājošo zināšanas un pras-
mes starptautisku projektu raks-
tīšanā un īstenošanā, kā arī 
informētu par to, kā darbs ar 
jaunatni notiek citās ES valstīs, 
ar programmas “Jaunatne” 
atbalstu varēja īstenot dažā-
dus atbalsta pasākumus – in-
formatīvus seminārus, studiju 
vizītes, starptautiskas mācības, 
tostarp arī ārpus Latvijas. 

Jaunatne
2000.–2006. gads

#Eiropas pilsonība. #Vienlīdzība. #Jauniešu iniciatīva

Programmas “Jaunatne” pirmsākumi meklējami Eiropas Komisijas vēlmē atrast efektīvu veidu, 
kā veidot dialogu ar Eiropas Savienībā (ES) dzīvojošajiem iedzīvotājiem – lai iedzīvotāji ES 
uztver tu ne tikai kā politisku vai ekonomisku projektu, bet arī paši saskatītu savu vietu un lomu 
vienotas Eiropas veidošanā. Programma “Jaunatne” bija cieši saistīta ar Eiropas pilsonību, 
jo tā deva iespēju projekta dalībniekiem un organizatoriem piedalīties kopējas Eiropas 
veidošanā atbilstoši viņu izpratnei par to, kādai būtu jābūt Eiropai, ļāva jauniešiem iepazīties 
ar Eiropas daudzveidību un Eiropas kultūras mantojumu, kā arī veicināja vienlīdzību.

Ietekme Programmā “Jaunatne” 2000.–2006.

1814
iesniegto 
projektu 

skaits

1125
apstiprināto 

projektu 
skaits

204
tāds skaits jauniešu 
no citām Eiropas  

valstīm par brīvprātīgā  
darba mītnes zemi  

izvēlējušies tieši 
Latviju

18 000
jauniešu ir 

piedalījušies šīs 
programmas 

projektu 
aktivitātēs

5 000 000
eiro – finansējums, kuru 

saņēmušas organizācijas 
un institūcijas Latvijā, lai 
īstenotu programmas 
“Jaunatne”projektus

Vairāk nekā

378
tāds skaits jauniešu 

veikuši Eiropas 
brīvprātīgo darbu 

ārpus Latvijas

1034
tāds skaits jauniešu 

un jaunatnes darbinieku  
cēla savu kvalifikāciju  

JSPA organizētos 
informatīvos semināros 

un starptautiskās 
mācībās

• Jauniešiem no Latvijas bija 
iespēja iesaistīties Eiropas 
brīvprātīgā darba projek-
tos, ar savu darbu sniedzot 
iegul dījumu kāda sabiedrībā 
aktuāla izaicinājuma risinā-
šanā. Kaut arī algu par šo 
darbu jaunieši nesaņēma, 
Eiropas Komisija sedza visas 
izmaksas, kas saistītas ar jau-
nieša nokļūšanu brīvprātīgā 
darba veikšanas zemē, arī 
dzīvošanas izdevumus (dzī-
vesvietu, ēdināšanu) u.  c. 
Eiropas brīvprātīgā darba 
projekti jauniešiem no Latvi-
jas bija pieejami, sākot no 
2004. gada.
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Fakti

No īstenoto projektu vēstures lappusēm
“4 kāzas un politika”
Apmaiņas projekts 
Īstenotāji: “IMKA Latvija”

Šī projekta ideja bija 
organizēt Latvijas, Polijas, 
Armēnijas un Kalnu 
Karabahas jauniešu 
starpkultūru apmaiņu Kalnu 
Karabahā, izmantojot kāzas 
kā dažādu kultūru, tradīciju, 
rituālu, valodas, uzvedības 
modeļu, mentalitātes un 
normu iepazīšanas veidu. 
Jaunieši diskutēja par 
jaunatnes politiku apmaiņas 
dalībnieku valstīs. 

Apmaiņas laikā tika 
sagatavotas, svinētas un 
analizētas visu projektā 
iesaistīto valstu tradicionālās 
kāzas. Kāzu svinēšanas rituālā 
dalībnieki atklāja dažādu 
sabiedrību tradicionālās 
vērtības: ģimeņu modeļus, 
tradicionāli pieņemtās dzimumu 
sociālās lomas, varas pārdales 
mehānismus, uzvedības normas 
un dzīvesstilus. Ņemot vērā, ka 
Stepanokerta, kur noritēja projekts, ir neliela pilsēta, 
kāzu uzvedumos piedalījās visi tās iedzīvotāji, gan 
tos sagatavojot, gan īstenojot (piemēram, organizējot 
līgavas zagšanu vai līgavas 
izdošanu pie vīra).

(2005. gada žurnāls 
“Jaunatne”, Nr. 9)

Eiropas Savienības paplašināšanās  
ir notikusi septiņas reizes.

Sākotnēji Eiropas Savienībā bija 
6 dalībvalstis, bet šobrīd to skaits  
ir palielinājies līdz 28 dalībvalstīm. 

Vislielākā paplašināšanās notika  
2004. gada 1. maijā, kad Eiropas  
Savienībai pievienojās 10 jaunas  
dalībvalstis, tostarp arī Latvija.

“Aktīvajiem visas 
durvis vaļā!”
Jauniešu iniciatīvu projekts
Īstenotāji: “Jaunie eksperti 
Skrīveriem”

Projekta mērķis bija veicināt 
jauniešu iniciatīvu, iedrošināt viņus 
uzņemties atbildīgu lomu vietējā 
sabiedrībā, iegūstot zināšanas, 
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Eiropas brīvprātīgā darba projekts
Iespēja savā starpā apmainīties ar brīvprātīgajiem 
Latvijai kā jaunajai Eiropas Savienībā iekļuvušajai 
valstij sākās no 2004. gada. Andrejs Mieriņš bija 
pirmais latvietis, kurš, izmantojot šo iespēju, kā 
brīvprātīgais devās uz Poliju. Viņa brīvprātīgais 
darbs ilga deviņus mēnešus. 

“Projektā paredzēts atvērt jauniešu 
bibliotēku un nopirkt visas tai 
nepieciešamās lietas. Kad ierados 
Polijā, līdz šīs bibliotēkas atvēršanai 
bija palicis vairāk nekā mēnesis, un man 
nācās darboties kopā ar tikko izveidotu 
komandu, spiest zīmogus grāmatās un 
darīt citus diezgan garlaicīgus darbiņus. 
Vasarā atvērām bibliotēku, kurā jaunieši 
varēja ņemt grāmatas, DVD un CD 
ierakstus, iegūt informāciju par darba 
iespējām Polijā un citās zemēs un, protams, 
arī pļāpāt ar mums – brīvprātīgajiem. 
Bibliotēkā bija arī bezmaksas internets, kurš 
pieejams tiem, kuriem ir bibliotēkas karte. (..) 
Pat sapņos nebiju domājis, ka man tiks dota 
tāda brīvība izpaust sevi un darboties projektā 
tā, kā es vēlos, un vēl saņemt simtprocentīgu 
atbalstu un pretimnākšanu no komandas un 
priekšniecības,” tā Andrejs Mieriņš.

kuras izmantot 
aktīvākai darbībai 
skolu pašpārvaldēs un 
jauniešu organizācijās. 
Projekta laikā 25 
jauniešiem bija iespēja 
piedalīties līderu skolā, 
kur piecos semināros 
paplašināja zināšanas 
par komandas veidošanu, 
NVO darbību Latvijā, 
par iespējām mācīties 
ārzemēs, projektu rakstīšanu, 
sabiedrisko attiecību 
veidošanu, runas mākslu, 
debatēšanu un sev piemērotas 
profesijas izvēli. Pēc lekcijas par 
iespējām mācīties ārzemēs kāda 

stipendiju. Projekta laikā 
organizatori sadarbojās 
ar jauniešiem no 
Spānijas, kas tobrīd 
Latvijā veica savus 
Eiropas brīvprātīgā 
darba projektus, 
tādējādi projektam 
piešķirot Eiropas 
dimensiju. Tāpat 
projekta laikā tika 
izveidota mājaslapa 
Aizkraukles rajona 
jauniešiem.

Eiropas Komisija šo projektu 
izvirzīja par vienu no labākajiem 
projektiem nominācijā “Aktīva 
līdzdalība”.

(2005. gada žurnāls 
“Jaunatne”, Nr. 9)

projekta dalībniece pieteicās 
stipendiju konkursam mācībām 
ārzemēs un ieguva daļēju 

(2004. gada žurnāls 
“Jaunatne”, Nr. 4)
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Projekta norises vieta: 
Tbilisi, Gruzija.

Nosūtošā un koordinējošā 
organizācija Latvijā: 
“Environmental Youth Union”.
Projekta norises laiks: 
01.09.2010. – 01.07.2012.

Foto no programmas 
“Jaunatne darbībā ” 
brīvprātīgā darba projektā 
“Creative Cultures ” 
tapušās brīvprātīgo 
jauniešu fotogrāfiju 
izstādes. 
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Mērķi
• Informēt jauniešus par viņu 

plašajām iespējām visā Eiropā 
(programmes.eurodesk.eu;  
Eiropas Jaunatnes portāls 
www.europa.eu/youth/
eu_lv; www.facebook.com/
EurodeskLatvia).

• Organizēt mācības un pasā-
kumus jauniešiem visā Latvijā, 
tostarp ik gadu oktobrī –  
kampaņu “Time to Move”.

• Nodrošināt, ka katrā valstī 
darbojas Eurodesk reģionā-
lo koordinatoru un Eurodesk 
informatīvo punktu tīkls, lai 

jaunieši ne tikai galvaspilsē-
tā, bet visā valstī varētu kon-
sultēties par savām iespējām 
Eiropā. 

Rezultāti faktos
• Sadarbojoties ar Eurodesk 

reģionālajiem koordinatoriem 
un informatīvajiem punktiem, 
ik gadu Eurodesk pasākumus 
dažādos Latvijas reģionos 
apmeklē 6 līdz 7 tūkstoši jau-
niešu.

• Ik gadu Latvijā notiek 150 līdz 
200 pasākumu (informatīvas 
pēcpusdienas, praktiskās 

darbnīcas, semināri, izstādes, 
aktivitātes pilsētas svētkos, 
festivālos u.tml.), kuros jaunieši 
uzzina par viņu iespējām Eiro-
pā.

• Organizācijas ar vislielāko 
pieredzi Eurodesk reģionālo 
koordinatoru amatā – “Bal-
tijas Reģionālais fonds”, “Jē-
kabpils NVO atbalsta centrs”, 
“Saldus jauniešu dome”, “Jūr-
malas bērnu un jauniešu inte-
rešu centrs”. 

Efektīva metode
“Kurp ES” mobilais treileris 
apceļo Ķekavas novadu
2018. gadā pirmo reizi Eurodesk 
Latvija vēsturē ES kampaņas 
“Time to Move” ietvaros mobilais 
info punkts jeb ceļojošais 
treileris “Kurp ES” septiņu dienu 
garumā apceļoja visu Ķekavas 
novadu. Treileris katru dienu 
viesojās kādā no novada 
pagastiem vai ciematiem, stāstot 
jauniešiem par simtiem iespēju 
Eiropā, konsultējot par jauniešu 

Eurodesk
2002.–pašlaik

Eurodesk  ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz uzticamu informāciju un 
konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes 
iespējām visā Eiropā. Eurodesk  vienlaikus nodrošina arī informatīvu atbalstu un popularizē 
Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss ” iespējas.
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apmaiņas projektiem, brīvprātīgā 
darba iespējām Eiropā, 
“Eiropas Solidaritātes korpusu”, 
iniciatīvu “Discover EU”, JSPA 
mācību iespējām, vietējā līmeņa 
iniciatīvām un Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centra 
aktualitātēm. Mobilā treilera 
idejas autori un īstenotāji bija 
Ķekavas novada Jaunatnes 
iniciatīvu centrs. 

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

Ķekavas novada Jaunatnes 
iniciatīvu centra jaunatnes lietu 
speciāliste. 

Pirms 15 gadiem
Agnese Valtmane, reģionālā 
Eurodesk koordinatore 
Ziemeļkurzemē, 2004.  gadā 
dalījās ar savām pārdomām 
par Eurodesk (citāts no žurnāla 
“Jaunatne”, Nr. 3): “Programmas 
“Jaunatne” sniegtās iespējas 
jauniešiem ir ļoti nozīmīgas, tādēļ 
svarīgi, lai koordinatoram būtu 

interese un iniciatīva darboties 
šajā jomā. Pašam jāgatavo 
projektu pieteikumi un jāpiedalās 
aktivitātēs. Savukārt Eurodesk 
sniedz lieliskas iespējas ātri un 
operatīvi iegūt nepieciešamo 
informāciju par visām Eiropas 
valstīm, potenciālajiem projektu 
partneriem un citiem jautājumiem. 
Man patīk būt par programmas 
“Jaunatne” un Eurodesk 
koordinatori! Zināšanas ne tikai 
noder manām vajadzībām, 
bet arī uzlabo Ziemeļkurzemes 
jauniešu klubu darbību, veicina 
jauniešu aktivitātes un stiprina 
pašiniciatīvu.”

Kā viss aizsākās?
Eurodesk tīkls Eiropā tika 
izveidots jau 90.  gados, un 
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tā galvenais mērķis ir veicināt 
informācijas izplatīšanu par 
jauniešu iespējām visā Eiropā, 
popularizējot jauniešu iespējas 
līdzdarboties un iesaistīties 
starptautiskos projektos. Latvija 
Eurodesk tīklā iesaistījās īsi pirms 
iestāšanās Eiropas Savienībā 
– 2002.  gadā. Latvijā uzreiz 
sāka veidoties reģionālais 
Eurodesk tīkls, aptverot visus 
Latvijas reģionus. Tā 2004. gadā 
Latvijā darbojās jau aptuveni 20 
reģionālie koordinatori. 

Interesanti, ka tajā pašā 
2004.  gadā viens no Latvijas 
Eurodesk reģionālajiem 
koordinatoriem – Oskars Žīgurs 

no Rīgas, pārstāvot organizāciju 
“Studentu projektu iniciatīvas 
centrs”, – piedalījās Eiropas 
Jaunatnes konferencē Parīzē, 
kurā tika veidota reģionālo 
koordinatoru nākotnes vīzija. 
Galvenās idejas, kas tobrīd 
izkristalizējās – par Eurodesk 
reģionālajiem koordinatoriem 
visā Eiropā vajadzētu kļūt 
jaunatnes jomas profesionāļiem, 
kurus valsts vai pašvaldība algo 
uz pilnu darba slodzi, kam tiek 
nodrošinātas darba telpas, 
dators, interneta pieslēgums 
un iespēja nodarbināt divus 
jauniešus – brīvprātīgos. 

Kopš visā Eiropā darbojas 
Eurodesk reģionālo koordinatoru 
tīkls, to finansē Eiropas Komisija. 
Eurodesk finansējums katrai 
valstij veidojas citādi – Eiropas 
Savienības valstīm lielāko 

budžeta daļu piešķir 

Eiropas Komisija, savukārt citām 
Eiropas valstīm par finansējumu 
pilnībā jārūpējas pašiem. Latvijā 
Eurodesk darbību līdzfinansē no 
valsts budžeta, taču lielāko daļu –  
katru gadu ap 25 tūkstošiem –  
piešķir Eiropas Komisija pro-
grammas “Erasmus +” ietvaros. 
JSPA daļu no Eurodesk līdzekļiem 
atvēl Eurodesk reģionālajiem 
koordinatoriem, sniedzot atbalstu 
viņu organizētajiem pasākumiem 
un aktivitātēm jauniešiem Latvijas 
reģionos. 

2019.  gads ir pirmais gads, 
kad Latvijā sāk darboties 
viens Eurodesk reģionālais 
koordinators katrā Latvijas 
vēsturiskajā novadā (Kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale, Latgale, 
Rīga un Pierīga), kā arī dažādās 
Latvijas pilsētās turpina darboties 
Eurodesk informatīvie punkti. 
Kopā šobrīd Eurodesk tīklā 
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ir iesaistījusies 21 Latvijas 
organizācija – NVO, jauniešu 
centri un pašvaldības.

Eiropas iespējas jauniešiem
Pašlaik aktuālās iespējas 
jauniešiem Eiropā: 

• Dalība programmu “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” vai 
“Eiropas Solidaritātes kor-
puss” projektos.

• Iespējas, kuras piedāvā citas 
Eiropas programmas un sa-
darbības partneri (konkursi, 
prakses iespējas, stipendijas 
u. c.).

• Eiropas Jaunatnes portāls (ht-
tps://europa.eu/youth/) –  
tajā tiek publicēta visa jaunie-

šiem aktuālā informācija visās 
ES valstīs un visās ES oficiāla-
jās valodās.

• “Discover EU” – Eiropas Par-
lamenta iniciatīva, kas katru 
gadu tiem jauniešiem, kuriem 
konkrētajā gadā paliek pilni 
18 gadi, piedāvā iespēju ap-
ceļot dažādas Eiropas valstis 
bez maksas (jauniešiem tiek 
segtas transporta izmaksas). 

• “EuroPeers” – neformāls 
jauniešu tīkls, kas Eiropā 
darbojas jau 10 gadus, bet 
Latvijā savu darbību uzsāk 
tikai 2019. gadā. “EuroPeers” 
jauniešus vieno iepriekšēja 
pieredze dalībai kādos no 
programmu “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” pro-
jektiem, kā arī vēlme savā 
projektu pieredzē dalīties ar 
citiem jauniešiem, tādējādi 
viņus iedvesmojot iesaistīties 
starptautiskās aktivitātēs. 

Nākamie izaicinājumi
Arita Zvejniece, Eurodesk 
nacionālā koordinatore Latvijā: 
“Eurodesk tīkls veidojās pagājušā 
gadsimta nogalē. Jauniešiem 
jau toreiz bija pieejamas 
starptautiskās mobilitātes, taču 
viņiem par to nebija nekādas 
informācijas. Toreiz būtiska loma 
bija cilvēkiem, kuriem bija pieeja 
informācijai. Jaunieši paši pie 

viņiem gāja interesēties. Attīstoties 
tehnoloģijām, internetam un 
piedāvāto iespēju klāstam 
dažādās jomās, Eurodesk kā 
informācijas sniedzēja loma 
ir būtiski mainījusies. Šodien 
Eurodesk koordinatoriem 
ir jāpiesaista jaunieši ar 
interesantiem un atraktīviem 
pasākumiem, jāmotivē un 
jāiedvesmo viņi, jo tikai ar 
informēšanu vairs nepietiek. 

Latvijas organizācijas ļoti 
aktīvi izmanto “Erasmus+” un 
“Eiropas Solidaritātes korpusa” 
iespējas iesaistīties projektos un 
ļoti labi saprot ieguvumus, ko 
programmas sniedz jauniešu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
Tāpēc arvien loģiskāks ir arī 
organizāciju nākamais solis – 
informēt par Eiropas Savienības 
programmu sniegtajām 
iespējām un iesaistīt projektos 
arvien plašāku jauniešu loku. 
Tam platformu un instrumentus 
piedāvā Eurodesk. 

Mūsu reģionālie koordinatori 
un informācijas punkti ir 
jaunatnes jomas entuziasti, 
kuri tic jauniešu prasmju un 
spēju veiksmīgai attīstīšanai ar 
neformālām metodēm, tostarp 
ar starptautiskām mobilitātēm. 
Paldies viņiem par dalību tīklā un 
nesavtīgo darbu, kas tiek ieguldīts 
jauniešu izglītošanā!

Tuvāko gadu laikā redzu, ka 
Eurodesk attīstīsies – Latvijas 
novados un pierobežā arvien 
vairāk būs tādu organizāciju, 
kuras labprāt iesaistīsies Eurodesk 
tīklā un aktivitātēs, jo mēs 
piedāvājam ne tikai informāciju, 
atbalstu un materiālus, bet arī 
motivējošas vietējā līmeņa un 
starptautiskas mācības un vērtīgu 
pieredzes apmaiņu.”

https://europa.eu/youth/
https://europa.eu/youth/
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Mērķis
Piedāvāt drošu bezmaksas 
sadarbības platformu 
www.etwinning.net, kurā 
apmainīties ar pieredzi 
un tiešsaistē īstenot skolu 
sadarbības projektus. Šajā 
platformā reģistrējušies 
jau 700 000 skolotāju no 
44 valstīm. 

Kas iesaistās?
• Jebkura veida un līme-

ņa izglītības iestādes, 
kuras nodrošina izglītī-
bu bērniem un jaunie-
šiem vecumā no 3 līdz 
19 gadiem.

• Jebkura mācību priekš-
meta skolotāji, metodiķi, direktori, bibliotekāri

• pedagoģijas studenti.

• eTwinning darbojas skolotāji no 44 valstīm – 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijas, 
Islandes, Turcijas, Albānijas, Serbijas, Bosnijas 
un Hercegovinas, kā arī no Ziemeļmaķedonijas 
Republikas, Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžā-
nas, Moldovas, Ukrainas, Jordānijas, Libānas 
un Tunisijas.

Kāpēc iesaistās?
• Lai mācību procesu padarītu starptautisku, attīs-

tītu skolēnu svešvalodu un starpkultūru komuni-
kācijas prasmes.

• Lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu ap-
maiņu ar pedagogiem dažādās valstīs.

• Lai popularizētu savu un skolas pieredzi.

• Lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūras kopī-
gajām un atšķirīgajām iezīmēm.

eTwinning
2005.*–pašlaik

#Digitālā pratība #Mūsdienīga mācīšanās #Projektu metode

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

• Lai pilnveidotu savas svešvalodu prasmes un di-
gitālo pratību.

• Lai apgūtu jaunas metodes, piedaloties eTwin-
ning nacionāla un starptautiska mēroga mācī-
bās.

Kā iesaistās?
• Reģistrējas www.etwinning.net un iegūst pieeju 

eTwinning Live videi, lai tīklotos ar 44 valstu sko-
lotājiem.

• Platformā atrod sadarbības partnerus un mācī-
bu procesā īsteno vietēja vai starptautiska mē-
roga eTwinning sadarbības projektu tiešsaistē.

• Piedalās nacionāla un starptautiska mēroga 
mācībās tiešsaistē un klātienē.

• Īsteno kvalitatīvus projektus, lai pēc tam varētu 
kļūt par mentoru un palīdzēt citiem skolotājiem 
īstenot projektus.

• Iesaistās eTwinning vēstnieku tīklā, lai vadītu no-
darbības citiem skolotājiem. 

* eTwinning Latvi jā aizsākās 2005. gadā. 2011. gada sākumā Izglī t ības un zinātnes 
ministr i ja rūpes par eTwinning uzt icēja Jaunatnes starptaut isko programmu aģentūrai.
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Ietekme

3527
skolu sadarbības 

projekti

Īstenoti

473

233
Nacionālie un

Eiropas kvalitātes 
sertifikāti

Piešķirti

34
“eTwinning 

Skolas”

Darbojas

8
Eiropas 
balvas

Saņemtas

6500
skolotāju

Darbojas 
vairāk nekā

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu 
pils” animācijas pulciņa skolēni sadarbībā 
ar skolēniem no Portugāles un Norvēģijas 
projektā “Soundtrackers” veidoja 
animācijas filmiņas. Projekta dalībnieki 
vienā valstī izveidoja animācijas, sūtīja tās 
citu valstu dalībniekiem, kuri pievienoja 

filmām skaņas, tādējādi radot kopīgu galaproduktu – interesantas un saturīgas animācijas filmas. Projekts 
2014. gadā teju 600 projektu konkurencē ieguva Eiropas eTwinning balvu.

Privātā vidusskola “Klasika” 
vairāku gadu garumā īstenoja 
eTwinning un Erasmus+ projektu 
“ICT World”. Tajā skolēni no 
Vācijas, Latvijas, Francijas, 
Spānijas, Somijas un Čehijas 
mācījās programmēt, veidot 
3D modeļus un apguva virkni 
tehnoloģiju. Darbojoties 
starptautiskās grupās, skolēni 
radoši un integrēti apguva 
matemātiku, dabaszinātņu, 
valodas un mākslas priekšmetus. 
Projekts 2018.  gadā teju 700 
projektu konkurencē ieguva 
Eiropas eTwinning balvu.

No īstenoto projektu vēstures lappusēm
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Pieci galvenie programmas 
mērķi:
• Veicināt jauniešu aktīvu pilso-

niskumu kopumā un jo īpaši 
apziņu, ka viņi ir Eiropas pil-
soņi.

• Attīstīt vienotību un sekmēt 
iecie tību.

• Veicināt savstarpēju sapratni 
Eiropā un ārpus tās robe-
žām ar jauniešu apmaiņas un 

Jaunatne darbībā
2007.–2013. gads

#Pilsoniska līdzdalība #Jaunatne Eiropai #Iecietība

Programmas “Jaunatne darbībā ” izaicinājums un vienlaikus 
arī l ielais uzdevums bija ļaut visiem Eiropas Savienības 
jauniešiem – jaunajiem eiropiešiem – apliecināt sevi kā 
atbalstošus, atbildīgus, aktīvus un iecietīgus pilsoņus 
daudzveidīgā sabiedrībā. Līdz ar šīs programmas 
apstiprināšanu visā Eiropas Savienībā vēl mērķtiecīgāk 
sāka at tīstīties jaunatnes joma. Šim septiņu gadu periodam 
Eiropas Komisija programmas īstenošanai visā Eiropā 
piešķīra 885 miljonus eiro. 

Latvijai piešķirtais 
finansējums programmas 
“Jaunatne darbībā” 
īstenošanai

2007. gadā
> 1,5 miljoni eiro

2008. gadā
> 1,6 miljoni eiro

2009. gadā
> 1,7 miljoni eiro

2010. gadā
> 1,7 miljoni eiro

2011. gadā
> 1,7 miljoni eiro

2012. gadā
> 2,2 miljoni eiro

2013. gadā
> 2,8 miljoni eiro

Ietekme Programmā “Jaunatne 
darbībā ” 2007.–2013. 

2527
iesniegto 
projektu 

skaits

936
apstiprināto 

projektu 
skaits

33,6%
jeb teju katrs trešais 
projektu dalībnieks 

bija jaunietis ar 
ierobežotām 

iespējām

16 931
jauniešu skaits, 
kuri iesaistījušies 

projektos

933
jauniešu skaits, 

kuri veikuši Eiropas 
brīvprātīgo darbu 

ārpus Latvijas

622
jauniešu skaits, kuri 
no citām Eiropas 

valstīm par brīvprātīgā 
darba mītnes zemi 

izvēlējušies tieši  
Latviju

starpkultūru dialoga starpnie-
cību.

• Attīstīt jauniešu darbības at-
balsta sistēmu kvalitāti un jau-
niešu organizācijas spējas.

• Veicināt Eiropas sadarbību 
jaunatnes jomā. 

Prioritātes
Ikvienam projektam, kas tika 
īstenots programmā “Jaunatne 
darbībā”, bija jāatbilst vienai 
vai vairākām ES noteiktajām 
prioritātēm.

Eiropas pilsonība
Projektu aktivitāšu laikā bija 
jāpievērš uzmanība tam, ka 
jaunieši ir Eiropas pilsoņi, tādēļ ir 
aicināti iesaistīties diskusijās par 
ES veidošanu un nākotni.

Jauniešu līdzdalība
Ar projektos īstenotajām 
aktivitātēm bija jāiedrošina 
jaunieši kļūt aktīviem un 
līdzdarboties, lai paaugstinātu 
jauniešu līdzdalību ne tikai 
vietējā, bet arī nacionālā 
un starptautiskā sabiedrībā 
notiekošajos procesos.

Kultūru daudzveidība
Arī kultūru daudzveidības 
atzīšana, cīņa pret rasismu un 
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neiecietību bija programmas 
“Jaunatne darbībā” prioritāte. 
Atbalstot jauniešus no dažādām 
kultūras, etniskajām un 
reliģiskajām vidēm, programma 
nodrošināja mācīšanos 
starpkultūru vidē. 

Jauniešu ar ierobežotām 
iespējām iekļaušana
Īpaša uzmanība programmas 
projektu apstiprināšanas procesā 
vienmēr ir bijusi pievērsta 
tam, vai projektu aktivitātēs 
plānots iesaistīt jauniešus ar 
ierobežotām iespējām. Tie 

ir jaunieši, kuriem izglītības, 
sociālā, ekonomiskā, kultūras, 
ģeogrāfiskā vai veselības 
stāvokļa dēļ ir ierobežotas 
iespējas. Programmas “Jaunatne 
darbībā” uzsvars bija piedāvāt 
iespējas ikvienam jaunietim. 

Visā ES tiek ieviests 
“Youthpass”
“Youthpass” ir gan instruments 
mācīšanās pieredzes izvērtēša-
nai, gan sertifikāts, kas 
apliecina jaunieša dalību 
jauniešu apmaiņas, jauniešu 
iniciatīvas, mācību kursa vai 

Eiropas brīvprātīgā darba 
projektā. “Youthpass” ir ieguvums 
visiem – gan jauniešiem, kuri 
apzina un pierāda iegūtās 
zināšanas un prasmes, gan 
projekta organizētājiem un 
mācīšanās procesa vadītājiem, 
kuri tādējādi var izvērtēt sava 
darba un jauniešiem sniegtā 
atbalsta efektivitāti, gan arī 
darba devējiem, kuri uzzina 
plašāku informāciju par jaunieša 
pieredzi. 

No īstenoto projektu vēstures lappusēm
“Izprast, izmantojot piedzīvojumus”
Jauniešu apmaiņas projekts
Īstenotāji: Latvijas Pieredzes izglītības centrs

Šī projekta laikā Latvijā satikās 
jaunieši no Igaunijas, Francijas, 
Spānijas un Latvijas, sadalījās 
vairākās mazās grupiņās, katra 
saņēma savus uzdevumus un 
Latvijas pilsētu nosaukumus, 
kur šie uzdevumi būs jāveic. 
Apceļojot Latviju, jauniešiem bija 
gan jāatrod veids, kā brīvprātīgi 
palīdzēt kādam nejauši pa ceļam 
satiktam vietējam iedzīvotājam, 
gan jāizpēta pilsētu vēstures, gan 
jārod atbildes uz jautājumiem, 
aptaujājot pilsētu iedzīvotājus. 
Vienlaikus viens no lielākajiem 
izaicinājumiem bija jauniešu 
grupai pašai atrast komandas 
garu, savstarpēji sadarboties un 
visus uzdevumus veikt kopīgi. Tas 
nekas, ka jauniešiem vienojošā 
valoda bija svešvaloda – angļu 
un ne visi jutās ērti tajā komunicēt. 
Tomēr, kā pēc dalības projektā 
atzina paši jaunieši, angļu 
valodas prasmes ir uzlabojušās 
un ir izdevies arī vairāk izprast 
atšķirīgu tautu atšķirīgās kultūras 
un temperamenta iezīmes.

(2007. gada žurnāls 
“Jaunatne”, Nr. 16)



30

Anete Dzērve Eiropas brīvprātīgo darbu veica 
Katmandu, Nepālā, laika posmā no 2013.  gada 

1. maija līdz 2013. gada 1. novembrim. Projekta 
laikā viņa dzīvoja vietējā bērnunamā un mācīja 
nepāliešu bērniem matemātiku un angļu 
valodu. 

“Tā bija lieliska dzīves skola, kas man atvēra 
acis uz pasauli, pavisam atšķirīgu kultūru un 

mentalitāti. Vislielākais 
izaicinājums bija 
ēšana – gandrīz 
visu projekta laiku 
pārtiku no tradicio-
nālā ēdiena, kas 
ir rīsi ar lēcu vai 
pupiņu zupu un 
dārzeņiem, un no 
tīra ūdens. Svaigu 
gaļu un piena 
produktus Nepālā 
ir bīstami patērēt 
sliktu uzglabāšanas 
apstākļu dēļ. Atska-
toties uz projektu, 
domāju, ka par 
spīti visām grūtībām 
un satraucošajiem 
mirkļiem, dotos šādā 
projektā vēlreiz,” tā 
Anete Dzērve īsi pēc 
atgriešanās Latvijā. 

“Kad mēs strādājām kopā, kad pārvarējām 
grūtības kopā, apkārtējie redzēja, cik līdzīgi visi 
esam, katrs tiecoties pēc piederības, laimes un 
drošības sajūtas. To cilvēku dzīves, kurus projekta 
laikā satikām, arī uz dažām dienām izmainījās, 
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jo viņu rāmajā ikdienā ienāca mūsu jautājumi un 
uzdevumi, kas arī viņiem lika no jauna paraudzīties 
apkārt un pārdomāt savus priekšstatus par dzīvi,” 
tā Ināra Kehre, viena no jaunietēm, kura piedalījās 
projektā. 

Dzīves skola Nepālā
Eiropas brīvprātīgā darba projekts
Īstenotāji: “Jaunatne par iesaistīšanos”

(2013. gada 
žurnāls 

“Jaunatne”, 
Nr. 39)
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Foto no programmas 
“Jaunatne darbībā ” 
jauniešu apmaiņas 
projekta “Bicycle 
Recycle”. Projektu 
īstenoja biedrība “Radi 
Vidi Pats ”. 2011. gads.
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Mērķi
• Sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, 

lai veicinātu starpkultūru dialogu un iz-
veidotu EuroMed reģionu (Eiropas Sa-
vienības un Vidusjūras reģiona valstis) 
par telpu, kurā valda sadarbība, mobi-
litāte un miers.

• Atbalstīt iniciatīvas starp EuroMed val-
stīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā.

• Veicināt labāku saprašanos starp cilvē-
kiem, reliģijām un ticībām.

• Mazināt stereotipus, ksenofobiju un ra-
sismu.

• Aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju.

Annas Lindes fonda Latvijas tīkls
2008.–2017. gads

#Cilvēks #Dažādība #Dialogs

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp Eiropas 
Savienības un Vidusjūras reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem, 2005. gadā 
tika nodibināts Annas Lindes EuroMed  fonds starpkultūru dialogam. Tas nosaukts 
Zviedrijas bijušās ārlietu ministres Annas Lindes vārdā, kas savas dzīves 
laikā deva nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā Vidusjūras reģionā, 
iestājoties par vienlīdzīgu partnerību, savstarpējās sapratnes sekmēšanu un 
mierīgu līdzāspastāvēšanu. 

Misija
Veicināt cilvēku sadarbību EuroMed 
reģionā, lai vairotu abpusēju cieņu 
starp kultūrām, kā arī atbalstīt pilsonisko 
sadarbību kopīgas nākotnes celšanai 
reģionā.

Vērtības
Demokrātija, dialogs, dažādība, attīstība.

2008.  gadā Ārlietu ministrija izvēlas 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru (JSPA) par fonda Latvijas 
nacionālā tīkla koordinatori.

JSPA IEGULDĪJUMS ANNAS LINDES FONDA DARBĀ:

Izveidots 
Latvijas nacio
nālo organi
zāciju tīkls, 
kuras iestājas 
par Annas 
Lindes fonda 
vērtībām. 
Tīklā ir ap 50 
nevalstisko 
organizāciju, 
universitāšu un 
pašvaldības 
institūciju.

Īstenoti vai
rāki stāstu 
konkursi ar 
mērķi lauzt 
sabiedrībā 
pastāvošos 
stereoti
pus par 
Austrumu 
partnerības 
valstīm, to 
kultūru un 
sabiedrību.

Organizēti 
atklāti pro
jektu kon
kursi Annas 
Lindes fonda 
grantu 
konkursiem.

Regulāri orga
nizēti radoši, 
izglītojoši pasā
kumi, diskusi
jas, darbnīcas 
jauniešiem un 
jaunatnes jomā 
strādājošajiem, 
šādi palīdzot 
izzināt migrāci
jas jautājumus 
un politisko 
situāciju Austru
mu partnerī
bas valstīs. 

Latvijā organi
zēti Baltijas–
Vidusjūras 
festivāli. Reali
zētas dažādas 
studiju vizītes 
Annas Lindes 
fonda dalīb
organi zācijās, 
sadarbības fo
rumi, mācības, 
starpkultūru 
nedēļas u. c. 
aktivitātes.
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Annas Lindes fonda 
Latvijas tīkla Vadības 
komitejas pārstāves: Inete 
Ielīte, Latvijas Sieviešu 
nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkla valdes 
priekšsēdētāja, Vladislava 
Šķēle, JSPA eksperte, Annas 
Lindes fonda Latvijas tīkla 
ilggadīga koordinatore, 
tiekoties ar Ārlietu ministrijas 
Otrā divpusējo attiecību 
departamenta direktoru 
Juri Pēkali, lai pārrunātu 
Latvijas dalību Annas Lindes 
fonda tīklā un Latvijas tīkla 
attīstību. 2018. gada februārī

Lai radītu lielāku ietekmi, veicinātu 
savstarpējo sapratni, kā arī raisītu 
starpkultūru dialogu starp Latviju 
un EuroMed valstīm, JSPA Annas 
Lindes fonda Latvijas tīkla vadību 
nodeva nevalstiskā sektora 
rokās. Pašlaik Latvijā šo tīklu 
vada Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīkls un 
tā priekšsēdētāja Inete Ielīte. 

Visa pamatā – sadarbība
“Šo gadu laikā esam organizējuši 
daudz starpkultūru pasākumu, 

šādi veicinot Latvijas organizāciju 
sadarbību ar organizācijām 
Vidusjūras reģionā. Lai šī 
fonda darbība Latvijā kļūtu vēl 
ietekmīgāka, pieņēmām lēmumu 
turpmāko Annas Lindes fonda 
darbību Latvijā uzticēt Latvijas 
Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīklam,” tā Vladislava 
Šķēle, JSPA eksperte, Annas 
Lindes fonda Latvijas tīkla 
koordinatore. 

Kopā esam liels spēks
“Galvenie darbības virzieni, 
kurus esam izvirzījuši, lai 
veicinātu starpkultūru dialogu un 
sadarbību, ir sieviešu līdzdalība, 
jauniešu iesaiste, vietējās 
pašvaldības, pētniecība un 
izglītība, māksla un kultūra, kā 

2017. gada nogalē JSPA nodod  
Annas Lindes fonda Latvijas tīkla 

koordinēšanu nevalstiskā sektora rokās
arī to organizāciju stiprināšana, 
kas strādā ar bēgļiem un 
patvēruma meklētājiem vai ceļ 
nevalstiskā sektora kapacitāti 
dienvidu valstīs. Esam gandarīti, 
ka Annas Lindes fonda Latvijas 
tīklā jau pašlaik darbojas 
unikālas organizācijas, kuras 
Latvijā attīsta un ievieš jaunus 
pakalpojumus, kas ieguvuši arī 
starptautisku atzinību. Arī turpmāk 
Annas Lindes fonda Latvijā 
organizācijas cieši sadarbosies 
savā starpā. Vēlamies, lai 
ikviena tīkla organizācija jūt, 
ka kopā esam liels spēks, 
kurš daudz var sasniegt un 
ietekmēt,” tā Inete Ielīte, 
Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizācija sadarbības tīkla 
valdes priekšsēdētāja. 

Annas Lindes fon-
da Latvijas tīklā jau 
pašlaik darbojas 
unikālas organizāci-
jas, kuras Latvijā at-
tīsta un ievieš jaunus 
pakalpojumus, kas 
ieguvuši arī starptau-
tisku atzinību.

Inete Ielīte, 
Latvijas Sieviešu 
nevalstisko organizācija 
sadarbības tīkla valdes 
priekšsēdētāja
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stabilitātes sajūtas. Diezgan bieži 
pārcēlāmies. Esam pateicīgi šai 
programmai, jo ar tās finansiālu 
atbalstu ieguvām pavisam 

Latvijas–Šveices sadarbības programma 
2011.–2017. gads

#Jauniešu centri reģionos #Atbalsts #Vienlīdzīgas iespējas visiem

Latvijas–Šveices sadarbības programma bija finansiālās palīdzības instruments, kas 
izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu 
palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai.

Kopējais finansējums
4,4 miljoni eiro

Divi galvenie 
programmas 
mērķi:
Veicināt 
ekonomisko 
un sociālo 
atšķirību 
mazināšanos 
starp Latviju un 
progresīvajām 
paplašinātās 
Eiropas 
Savienības 
dalībvalstīm.

Veicināt Latvijā ekonomisko un 
sociālo atšķirību samazināšanos 
starp dinamiskajiem pilsētu 
centriem un strukturāli vājiem 
perifērajiem reģioniem.

Atskatoties uz 
programmā sasniegto
“Līdz 2012.  gadam, kad 
tika atvērts Šveices Jauniešu 
centrs, dzīvojām visnotaļ sliktos 
apstākļos. Telpas īrējām, 
izmaksas bija augstas, nebija arī 

“Galvenais 
centru veik
smes faktors ir 
cilvēkresursi – 
centru vadītāji, 
darbinieki un 
viņu entu
ziasms.”

“Ieraudzīt neformālās 
izglītības ietekmi ir kā 
skatīties uz aisbergu – 
acīm saredzama ir tikai 
viena maza daļiņa. Esmu 
pārliecināta, ka acīm 
neredzamais ir mainīta 
pašapziņa, drosme, 
uzdrīkstēšanās un ticība 
saviem spēkiem. Tas 
ir ļoti, ļoti daudz.”

“Ir gandrīz neiespē
jami pateikt, kam ir 
izšķiroša nozīme – 
mācībām, atbalstošam 
jauniešu centram, 
saprotošiem vecākiem 
vai varbūt vēl kam ci
tam, taču mēs redzam 
piemērus, ka mūsu 
jaunieši vēlāk īsteno 
nozīmīgus projektus.”
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jaunas telpas, pavisam jaunu 
ēku. Mūsu centrā ir izveidojušās 
vairākas neformālās jauniešu 
grupas. Jaunieši paši raksta 
projektus un rīko aktivitātes,” 
Eva Aizupe, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra vadītāja. (Žurnāls 
“Jaunatne”, Nr. 56, 2018. gads)

Pētījuma rezultāti
Noslēdzoties programmai, 
SIA “Dynamic University” veica 
pētījumu par Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas “Atbalsts 
jaunatnes iniciatīvu attīstībai 
attālos vai mazattīstītos reģionos” 
ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi 
uz vietējo sabiedrību. Pētījuma 
izstrādes periods: 2016.  gada 
augusts līdz 2017. gada februāris. 

Jauniešu iniciatīvu centru izveide 
ir būtiski pilnveidojusi jaunatnes 
darba atbalsta vidi un vienlaikus 
nodrošinājusi iespējas jauniešu 
aktīvākai līdzdalībai, cēlusi 
jauniešu motivāciju saturīgai brīvā 
laika pavadīšanai un veicinājusi 
interesi un izpratni par neformālo 
izglītību. MJIC izveide ir radījusi arī 
vairākus pozitīvus blakusefektus, 
piemēram, stimulējusi pašvaldību 
aktīvāku iesaistīšanos darbā ar 
jaunatni, uzlabojusi pilsētvidi u. c. 

Jauniešu iniciatīvu centriem ir 
būtiska nozīme jauniešu dzīvē, jo 
49,01 % jauniešu apmeklē centru 
trīs vai vairāk reizes nedēļā. 
Galvenā jauniešu motivācija 
jauniešu centru apmeklēšanai ir 
labas laika pavadīšanas iespējas 
un iespēja piedalīties interesantos 
pasākumos un mācībās. 

Programmas ietvaros īstenotās 
mācības un pasākumi ir devuši 
impulsus jaunām iniciatīvām, 
sadarbībai un aktīvai rīcībai 
ne vien jauniešu personisko 
ieguvumu, bet arī centru, darba 
ar jaunatni un visas sabiedrības 
labuma ziņā. 

Ietekme

Ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas atbalstu tika atvērti 
(jaunuzcelti vai renovēti) šādi 26 multifunkcionālie jauniešu centri:
1. Aizputes novada jauniešu centrs “IDEJU MĀJA”
2. Alūksnes multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs “Pa GALMS”
3. Ānes jauniešu iniciatīvu centrs
4. Balvu novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Dinamīts”
5. Burtnieku novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
6. Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs
7. Gulbenes novada multifunkcionāls jauniešu centrs “Bāze”
8. Iecavas Jauniešu centrs
9. Ilūkstes multifunkcionālais jauniešu centrs
10. Jaunjelgavas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
11. Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs
12. Līvānu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”
13. Kandavas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs “NAGLA”
14. Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā
15. Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “KUBS”
16. Pļaviņu novada jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”
17. Rēzeknes novada Rogovkas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs
18. Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centrs “ Pakāpieni”
19. Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs
20. Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”
21. Saldus jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centrs “Šķūnis”
22. Saulkrastu novada jauniešu centrs “Jauniešu māja”
23. Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
24. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
25. Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
26. Valkas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

15
tik metodisko 

materiālu 
izstrādāts

1
studiju vizīte 

uz Šveici jauniešu 
centru pārstāvjiem

Organizēta

109
tik mācību īstenotas 

jauniešiem par viņiem 
aktuālām un noderīgām 

tēmām (piemēram, 
uzņēmīguma veicināšana, 
pašizaugsme, inovācijas, 

starpkultūru izglītība) 74
tik mācību 

īstenotas jaunatnes 
darbiniekiem, lai 
pilnveidotu darbā 

ar jaunatni iesaistīto 
kompetences

26
tik multifunkcionālo 

centru izveidots 
dažādos Latvijas 
reģionos, veicinot 
atbalstu jauniešu 

iniciatīvām

5260
tāds ir  

kopējais dalībnieku 
skaits, kas piedalījušies 

šīs programmas īstenotās 
mācībās, konferencēs 
un citos pasākumos
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17 553 257 eiro – Latvijai piešķirtais finansējums 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
īstenošanai no 2014.  gada līdz 2019.  gadam 
(ieskaitot). Dati par 2020.  gada pieejamo 
finansējumu būs pieejami 2019.  gada beigās.  

Četri galvenie programmas mērķi:
• Paaugstināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežo-

tām iespējām, galveno prasmju un spēju līmeni, 
kā arī veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiska-
jā dzīvē Eiropā un darba tirgū.

• Sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunat-
ni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp jaunatnes 
jomas organizācijām un/vai citām ieinteresēta-
jām personām.

• Papildināt politikas reformas vietējā, reģionālā 
un valsts līmenī un atbalstīt uz zināšanām un pie-

Erasmus+: Jaunatne darbībā
2014.–2020. gads

#Vienlīdzība #Neformālā mācīšanās #8 mūžizglītības kompetences

Neformālā izglītība ir ļoti efektīva, lai atbalstītu jauniešus viņu profesionālajā at tīstībā un 
uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas, secināts starptautiskā “RAY Network” pētījumā, 
vēr tējot programmas “Jaunatne darbībā ” ietekmi. Tādēļ kā loģisks turpinājums iepriekšējām 
starptautiskajām jaunatnes jomas programmām bija programma “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā ”. Šī programma jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem piedāvā radīt vēl lielāku 
ietekmi un izmantot Eiropas mobilitātes iespējas, lai ar neformālās izglītības metodēm 
at tīstītu tās prasmes, kuras būs noderīgas, nonākot darba tirgū.

Ietekme Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” 2014.–2020.

6050
iesniegto 
projektu 

skaits

2694
apstiprināto 

projektu 
skaits

756
jauniešu skaits,  

kas no citām Eiropas 
valstīm par brīvprātīgā 

darba mītnes zemi 
izvēlējušies tieši  

Latviju

4982
jaunatnes jomā  

strādājošo skaits, kuri 
iesaistījušies Jaunatnes 
darbinieku mobilitātes 

projektos

56 901
jauniešu skaits, 
kuri iesaistījušies 

projektos

10 578

19 %

jauniešu ar ierobežotām 
iespējām skaits,  
kas piedalījušies  

projektos

jeb

499
 jauniešu skaits, 

kas veikuši Eiropas 
brīvprātīgo darbu 

ārpus Latvijas

1418
tik jaunatnes jomas  

speciālistu piedalījušies 
starptautiskās kvalitātes 

celšanas mācībās Latvijā 
vai ārpus Latvijas

10 578
jauniešu skaits, kuri 
projektu ietvaros 
līdzdarbojušies 

jaunatnes politikas 
veidošanā, piemēram, 

aktivitātē “Kafija 
ar politiķi”

Dati par programmu apkopoti uz 31.12.2018.

rādījumiem balstītas jaunatnes politikas izstrādi, 
kā arī neformālās mācīšanās atzīšanu.

• Ieviest starptautisko dimensiju pasākumiem jau-
natnes jomā un stiprināt jaunatnes darbinieku 
un jaunatnes organizāciju kapacitāti jauniešu 
atbalstā.

Fakts

Kopš 2018. gada beigām “Eiropas 
Brīvprātīgā darba” projekti kļūst 
par “Brīvprātīgā darba” projektiem 
un tos iespējams īstenot jaunajā 
Eiropas Savienības programmā 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”. 
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Fakti
• Dalība starptautiskos projektos vislielāko pagrieziena punktu dzīvē sniedz tieši jaunie-

šiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, piemēram, trūcīgi dzīves apstākļi, invaliditāte, so-
ciālā atstumtība.

• Pēc dalības starptautiskos projektos jaunieši ar ierobežotām iespējām biežāk apzināju-
šies, ko vēlas savā dzīvē darīt, nekā pārējie. 

• Jaunieši, kuri piedalījušies “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, ir eiropeiskāk do-
mājoši, viņi ir iejūtīgāki un izrāda daudz lielāku toleranci pret diskriminācijas jautāju-
miem. Jaunieši ar ierobežotām iespējām pēc dalības projektos bieži iesaistās cīņā pret 
diskrimināciju. 
/No RAY t īkla pētī juma, kurā apkopota 20 dažādu valstu jauniešu pieredze, 
kuri  projektos piedalī jušies 2014. gadā/

“Youthpass” attīstība turpinās
Jaunieši pēc dalības projektos vērtē savus 
ieguvumus ar “Youthpass”, kas ir kā instruments 
mācīšanās pieredzes izvērtēšanai visā Eiropā 
un ir kā dokuments, kurš palīdz jaunietim ceļā uz 
savu pirmo apmaksāto darba vietu. Jaunieši pēc 
katra projekta ir aicināti izvērtēt savas projektā 
iegūtās zināšanas, ņemot vērā astoņas Eiropā 
noteiktās mūžizglītības kompetences: matemātiskā 
kompetence un kompetence dabaszinātnēs, 
tehnoloģijās un inženierzinātnēs; daudzvalodu 
kompetence; rakstpratības kompetence; 
kultūras izpratnes un izpausmes kompetence; 
uzņēmējdarbības kompetence; pilsoniskuma 
kompetence; personīgā sociālā un mācīšanās 
mācīties kompetence; digitālā kompetence. 

No īstenoto projektu vēstures lappusēm
“Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
mūsdienu sabiedrību”
Jauniešu apmaiņas projekts
Īstenotāji: biedrība “Lux Viridia”

Projektā ar neformālās izglītības metodēm, kas ir ļoti 
svarīgas un nepieciešamas saskarsmē ar cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, jaunieši pilnveidoja 
brīvprātīgā darba līdzdalības sistēmu cilvēku 
ar invaliditāti iekļaušanai mūsdienu sabiedrībā. 
Projekta iniciatori bija paši jaunieši, kuri vairākus 
gadus darbojās biedrībā. Projektā kopumā 

piedalījās 33 dalībnieki no Latvijas, Azerbaidžānas 
un Ukrainas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jaunieši 
projekta laikā papildināja savas zināšanas par to, 
kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, 
uzzināja par brīvprātīgā darba līdzdalības 
sistēmas pilnveidi darbā ar cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un mūsdienu sabiedrības informēšanu 
par šādu cilvēku esamību, izmantojot dažādas 
interaktīvas formas. Projekta laikā jauniešiem bija 
iespēja darboties teātra un mūzikas meistarklasēs. 
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“Mīli dabu”
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts
Īstenotāji: biedrība “Baltic Youth Way”

Projekta laikā jaunatnes 
darbiniekiem no 12 dažādām 
valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Austrijas, Vācijas, Rumānijas, 
Albānijas, Armēnijas, Baltkrievijas, 
Gruzijas un Serbijas) bija iespēja 
piedalīties starptautiskās mācībās, 
kuru mērķis bija uzlabot dalībnieku 
prasmes, iesaistoties āra dzīves 
aktivitātēs. Mācībās tika pielietotas 
dažādas radošas pieejas – laivošana, 
pārgājiens, komandas saliedēšanas 
aktivitātes, neformālās mācīšanās 
metodes u. c. Jau nākamajā dienā pēc 
ierašanās Latvijā visi dalībnieki uzsāka 
laivošanu pa Gauju un kopīgu iepriekš 
sagatavotu uzdevumu veikšanu. 
Aktivitāšu laikā jaunatnes darbinieki 
ar neformālās izglītības starpniecību 
papildināja savas zināšanas par 
veselīgu dzīvesveidu, dabas aizsardzību 
un tās nozīmību, “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programmas piedāvātajām 
iespējām. Tāpat projekta laikā notika 
pašu darbinieku rīkotas radošās darbnīcas par 
veselīgu dzīvesveidu un sportisko aktivitāšu tematiku 
(joga, kapoera u. c.). 

“Lai dalībnieki varētu vēl labāk iepazīt Latvijas 
tautas tradīcijas, apmācības notika jūnijā, vasaras 

Rezultātā tapa jauniešu 
sagatavota akcija, kuru viņi 
īstenoja pilsētvidē, ar mērķi 
plašākai sabiedrībai pievērst 
uzmanību par projekta laikā 
aktualizētajiem jautājumiem.
“Esmu iepazinis pats sevi, 
kļuvis atvērtāks jaunām 
idejām, mana komforta zona 
kļuvusi daudz plašāka, kā 
arī esmu lauzis daudzus 

(2018. gada 
žurnāls 

“Jaunatne”, 
Nr. 59).

stereotipus sevī. 
Šobrīd ikdienā 
strādāju algotu darbu, 
bet vienmēr cenšos 
atrast laiku darbam 
ar sabiedrību,” tā pēc 
projekta iespaidos 
dalās jaunietis Artis. 

(2016. gada žurnāls 
“Jaunatne”, Nr. 48).

saulgriežu laikā. Pateicoties tradicionālo svētku 
svinēšanai, ziņas par “Love nature” un “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” programmu izskanēja arī otrpus 
okeānam – Kanādā, Toronto latviešu izdotajā 
avīzē “Latvija Amerikā”,” tā Linda Liepa, biedrības 
pārstāve. 
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Foto no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” 
jauniešu apmaiņas projekta “Brīvprātīgais darbs –  
kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
mūsdienu sabiedrību”. 
Projektu īstenoja biedrība “Lux Viridia ”. 2018. gads.
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Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programma 

2014.–pašlaik
#Jaunatnes politika #Kvalitāte #Neformālā izglītība

Kopš 2014. gada Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir deleģējusi Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru (JSPA) īstenot Jaunatnes politikas valsts programmu. Ik gadu IZM izvirza 
jaunatnes politikas prioritātes, atbilstoši kurām tiek izsludināti atklātie projektu konkursi. Uz 
tiem piesakās gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas, lai at tīstītu darbu ar jaunatni 
savā reģionā. 

Ietekme
Dati apkopoti par periodu no 2014. gada 

1.  janvāra l īdz 2018. gada 31. decembrim.

405
iesniegtais 
projektu 

pieteikumu 
skaits

120
apstiprināto 

projektu 
skaits

33 843
tik jauniešu 

piedalījušies 
projektu 

aktivitātēs

44
projektu skaits, kuros 
iesaistījušies jaunieši 

ar ierobežotām 
iespējām

1 699 764,51
eiro – tik daudz līdzekļu 

no valsts budžeta piešķirts 
IZM Jaunatnes politikas valsts 

programmas projektu 
īstenošanai

Galvenie mērķi
Šajos gados prioritārie 
akcenti darbā ar jaunatni 
mazliet mainās, bet 
svarīgākie mērķi paliek 
nemainīgi. Proti, tiek 
veikts sistemātisks darbs 
ilgtermiņā, lai jaunatnes 
politika attīstītos visā 
valstī, lai katrā pašvaldībā 
un novadā jauniešiem 
būtu iespēja lietderīgi 
pavadīt savu brīvo 
laiku, ar neformālās 
izglītības metodēm 
attīstot un pilnveidojot 
savas kompetences, lai 
tiktu veicināta jauniešu 
aktīva līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā 

un sabiedriskajā dzīvē, īpašu 
uzmanību pievēršot sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem 
jauniešiem. 

2019.  gadā izvirzītas šādas 
darba ar jaunatni prioritātes: 
veicināt ilgtermiņa darba ar 
jaunatni plānošanu un attīstību 
vietējā līmenī; atbalstīt jaunatnes 
organizāciju darbību jauniešu 
līdzdalības veicināšanai; 
izstrādāt vienotu modeli jauniešu 
neformālās izglītības atzīšanai 
valsts mērogā; ieviest 11 
jaunatnes mērķus, kuri noteikti 
ES jaunatnes stratēģijā 2019.–
2027. gadam. 
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Projekts “Tīklojums”
2017.  gadā Saldus novada pašvaldība īstenoja 
projektu “Tīklojums”, kura mērķis bija veicināt 
jauniešu līdzdalību darba ar jaunatni sistēmas 
pilnveidē atbilstoši Saldus novada pašvaldības 
jaunatnes politikas attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajiem mērķiem un darbības 
virzieniem. Projekta laikā notika līdzšinējā darba 
ar jaunatni pašvaldībā “inventarizācija”, kurā 
piedalījās un savu viedokli izteica paši jaunieši, 
notika pieredzes apmaiņas braucieni uz Saldus 
novada pagastiem, kā arī tika aktualizēta 
mājaslapa www.saldusjauniesiem.lv. 
“Pateicoties projekta aktivitātēm, ir izveidojies 
aktīvo jauniešu sadarbības tīkls, kas arī turpmāk 
līdzdarbosies mājaslapas administrēšanā, 
informācijas nodošanā un aktualizēšanā, kā 
arī jaunatnes politikas veidošanā, tā nodrošinot 
informācijas apriti un iespēju paust savu – 
jauniešu balsi,” tā Laura Ūžele, projekta saturiskā 
koordinatore. 

Projekts “Mosties”
2017.  gadā Lubānas novada pašvaldība īstenoja 
projektu “Mosties”, kura mērķis bija veicināt 
ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un 
īstenošanu Lubānas novadā. Projekta laikā tika 
īstenots seminārs jauniešiem “Brīvprātīgs un vērtīgs”, 
tika uzsākta sadarbība ar brīvprātīgā darba 
organizēšanas portālu www.brivpratigie.lv, tika 
izveidota novada jauniešu dome, kā arī īstenoti 7 
dažādi pasākumi jauniešiem, kuru organizēšanā 
piedalījās arī paši jaunieši. 

“Projekta laikā diskutējām, vai Lubānas pašvaldībā 
nepieciešama jauniešu dome. Diskusijai 
noslēdzoties, jaunieši apstiprināja, ka šāda dome 
ir nepieciešama un galvenais – ir arī jaunieši, kuri 
jauniešu domē būtu gatavi iesaistīties. Neilgi pēc 
diskusijas kopā sanāca 10 jaunieši, kas nebaidījās 
eksperimentēt un uzsākt ko jaunu. Jauniešu dome 
Lubānā jau ir, un tā aktīvi darbojas. To mēs uzskatām 
par vienu no vērtīgākajiem šī projekta rezultātiem,” 
tā Linda Irbe, Lubānas novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciāliste. 

No īstenoto projektu vēstures lappusēm

(Žurnāls “Jaunatne”, 
Nr. 55, 2018. gads)

(Žurnāls “Jaunatne”, 
Nr. 55, 2018. gads)
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“PROTI un DARI!” 
2014.–2020. gads 

#Individuāla pieeja #Atbalsts grūtībās nonākušiem jauniešiem

Projekts “PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.  gada 
plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ” ietvaros. Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, kuras noslēgušas 
sadarbības līgumu, palīdz jauniešiem, kuri pašlaik nekur nestrādā un nemācās, atrast savu 
vietu dzīvē, noticēt sev un atgriezties vai nu skolas solā, vai darba vidē. 

piedāvājot dažādus, tieši konkrētajam jaunietim 
piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdz 
atrast darbu vai atsākt mācības. 

Iespējamie atbalsta pasākumi grūtībās 
nonākušajiem jauniešiem: speciālistu konsultācijas, 
neformālās mācīšanās aktivitātes, nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, ikdienas (informālās) 
mācīšanās aktivitātes, brīvprātīgā darba aktivitātes, 
vizītes uzņēmumos, aktivitātes profesijas specifikas 
iepazīšanai, iesaiste nevalstisko organizāciju 
aktivitātēs, pasākumos un projektos u. c. 

Ietekme
Dati apkopoti uz  

2018. gada 31. decembri

66%
no projektā 
iesaistītajiem 
jauniešiem 

pabeidza to 
sekmīgi

1951
tik jauniešu, kuri 

ir NEET situācijā, 
iesaistījušies 

projektā

82
tik Latvijas pašvaldību ir 
noslēgušas sadarbības 
līgumu ar JSPA, lai savā 
teritorijā īstenotu projektu 

“PROTI un DARI!”

Galvenais projekta mērķis
Attīstīt to jauniešu prasmes, kuri nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un veicināt 
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 
amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības 
attīstības aģentūras īstenotajā Jauniešu garantijas 
projekta pasākumā vai NVA īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Projekta aktivitātēs var iesaistīties grūtībās nonākušie 
jaunieši, kuri ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot). 

Projekta norise
Pašvaldības, kas vēlas īstenot projektu “PROTI 
un DARI!”, noslēdz sadarbības līgumu ar JSPA. 
Projektā katrā pašvaldībā darbojas programmas 
vadītāji un mentori, kuri ir iepriekš apmācīti darbam 
šajā projektā.

Jaunieši, kuru dzīvē ir sarežģīta situācija, kā 
rezultātā viņi nestrādā un nemācās, uzmeklē 
savai dzīvesvietai tuvāko programmas vadītāju un 
iesaistās projektā.

Ņemot vērā, ka katra jaunieša dzīves situācija 
ir atšķirīga, katram jaunietim projekta laikā tiek 
nodrošināta individuāla pieeja. Balstoties uz 
jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamajiem 
attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek 
izstrādāta individuālā pasākumu programma, 
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No īstenoto projektu vēstures lappusēm

21 gadus vecajam Arnim ir 
invaliditāte kopš bērnības, un 
pamatizglītību viņš apguvis ar 
atvieglotās mācību programmas 
palīdzību. Neskatoties uz to, 
Arnis ir spilgts piemērs tam, kā 
ar uzņēmību un darboties gribu 
panākt savu sapņu piepildījumu, 
jo pirms gada jūnijā Arnis atvēra 
savu frizētavu. 

Iesaistoties Eiropas Sociālā 
fonda finansētajā projektā 
“PROTI un DARI!”, Arnim jau bija 
skaidrs mērķis – apgūt friziera 
amatu un strādāt sev tīkamu 
darbu. Sava salona atvēršana 
toreiz vēl bija tāls sapnis, tomēr, 
pateicoties Krāslavas novada 
domes izsludinātajam projektu 
konkursam “Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas 
novadā”, kurā jaunietis piedalījās 
ar projektu “Frizētava Krāslavā 

un friziera pakalpojumi pagastu 
centros” un saņēma atbalstu, 
ideja tika īstenota pārsteidzoši 
ātri.  Varētu domāt, ka tā ir 
veiksmīga apstākļu sakritība, bet 
tas ir uzņēmības un mērķtiecīgas 
rīcības rezultāts. 

Ne viss uzreiz izdevās, jo bija 
jāmeklē telpas, jāsaskaņo ar 
piegādātājiem nepieciešamā 
salona aprīkojuma un friziera 
instrumentu iegāde, jāievēro, 
lai viss atbilstu sanitārajām 
prasībām, projektā izvirzītajiem 
mērķiem utt. Darba bija daudz, 
taču viss tika paveikts savlaicīgi. 
Protams, Arnis saņēma arī 
palīdzību un atbalstu. 

Arņa mentore projekta ietvaros 
Iveta Leikuma saka, ka sadarbība 
ar Arni projekta ietvaros ir 
beigusies, taču sadarbība 
dažādās jomās un draudzīgas 

Īpašnieks savai frizētavai
attiecības turpinās. Protams, Arnis 
tagad ir Ivetas frizieris.  “Ir jauki 
sākt dienu ar matu ieveidošanu 
gaumīgā salonā un jautru 
patērzēšanu,” tā Iveta.

Pirmajā darba nedēļā Arnis 
sapratis, ka klientu piesaistīšana 
katram frizierim aizņem diezgan 
daudz laika. “Rindas vēl pie 
manis nav izveidojušās,” smaida 
Arnis, “bet klienti ir apmierināti, 
sola nākt vēl, par to vien jau ir 
prieks. Sevišķi man patīk veidot 
vīriešu matu griezumus. Ar tiem 
man ir lielāka prakse. Sieviešu 
frizūras vēl jāpamācās, meklēju 
iespēju piedalīties meistarklasēs 
un sekot modes tendencēm. 
Plānoju savu darbu tā, lai varētu 
izbraukt un apkalpot klientus arī 
citos pagastos.”  

(Žurnāls “Jaunatne”  
Nr. 58, 2018. gads)

“Var teikt, ka ielēcu pēdējā 
vilcienā,” tā par savu dalību 
projektā “PROTI un DARI!” saka 
Kristīna no Jelgavas novada. “Šis 
projekts ir ļoti labs pirmais solis, 
lai sāktu kaut ko darīt,” spriež 
Kristīna. Jau dažus mēnešus pēc 
projekta jauniete sāka strādāt 
algotu darbu. 

Kristīnai ir vīrs un trīs bērni. Kamēr 
jaunākais bērns bija mazs, viņa 
nevarēja strādāt pilnas slodzes 
darbu, bet palēnām, maziem 

Pēc ilgstošas dzīves mājās ar bērniem atgriežas darba tirgū

solīšiem sāka rīkoties, lai kaut ko 
savā dzīvē sasniegtu un mainītu. 

Pirmais solis bija iesaistīšanās 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
projektā, veicot brīvprātīgo 
darbu Vilces muižā. “Vilces 
Tūrisma informācijas punkta 
vadītāja man pastāstīja par 
projektu “PROTI un DARI!”,  
un es nolēmu pieteikties. 
Strādājot muižā, es sapratu, ka 
man patīk organizēt un vadīt 
pasākumus, veidot dekorus un 

noformējumu. Tāpēc, pateicoties 
projektam, es iestājos floristikas 
kursos,” stāsta Kristīna, piebilstot, 
ka kursus joprojām apmeklē, bet 
tagad jau par saviem finanšu 
līdzekļiem. “Esmu ļoti priecīga 
par to, ka varēju izmantot iespēju 
mācīties, jo vairums cilvēku 
tomēr stāv uz vietas, un nekas 
no tā nemainās. Bet, lai varētu 
mācīties, ir rūpīgi jāplāno savi 
līdzekļi, tāpēc iespēja mācīties 
bez maksas ir nenovērtējama,” 
atzīst sieviete. 
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Projekta laikā viņa sāka kārtot 
arī B  kategorijas autovadītāja 
tiesības, apgūstot teorētiskās 
zināšanas. “Vēl mazliet, un 
arī tiesības man būs kabatā,” 
priecājas Kristīna. Pašlaik viņa jau 
ir nokārtojusi eksāmena teorētisko 
daļu un pēc dažām braukšanas 
nodarbībām plāno pieteikties arī 
braukšanas eksāmenam. Kristīna 
ir pārliecināta: ja cilvēks pats ir 
motivēts, tad arī saņem atbalstu. 
Par speciālistiem, kas darbojas 
projektā, viņa saka tikai tos 
labākos vārdus. “Viņi ir saprotoši, 
ļoti pretimnākoši un iegulda katrā 
projekta dalībniekā savu laiku un 
darbu. Viņi nepadodas un meklē 
risinājumus katrai problēmai,” tā 
Kristīna. Viņa arī citiem novada 
iedzīvotājiem iesaka izmantot 
izdevību un iesaistīties projektā 
“PROTI un DARI!”, dodot 
padomu: galvenais  – nevajag 
baidīties no izaicinājumiem, bet 
tos pieņemt. 

Šis gads Kristīnai iesācies jau 
saulainākās un cerīgākās krāsās, 
un nesen viņa dabūjusi arī darbu. 
“Dabūju labāku darbu, nekā 
sākotnēji biju cerējusi.” Sieviete 
neslēpj, ka bija cerējusi atrast 
kaut vai pārdevējas darbu 
veikalā, bet kopš marta vidus 
viņa strādā Jelgavas novada 
pašvaldībā un ir Elejas Tējas 
namiņa vadītāja. “Mani uzrunāja 
toreizējā pašvaldības Attīstības 

nodaļas vadītāja. Es daudz 
nedomāju – mana atbilde uzreiz 
bija “Jā!”. Uzskatu, ka ir situācijas, 
kad nedomājot jāņem tas, ko 
dzīve piedāvā, jo otras iespējas 
vairs var nebūt,” uzskata Kristīna. 
Viņa atklāj, ka sajūtas ir lieliskas 
un arī satraucošas, jo darbs 
ir interesants un saistošs, bet 
jāapgūst daudz jauna. “Domāju, 
ka sevi labi parādīju Vilces 
muižā, biju aktīva. Tomēr tur es 
biju tikai palīgs. Tagad daudz 
kas jāmācās par jomu, kurā līdz 
šim nebiju iedziļinājusies, taču 
zināšanas ir jāpapildina ikvienā 
profesijā,” viņa spriež. 

Vēl Kristīna projektā guvusi 
psiholoģisku pārliecību par 
saviem spēkiem, un viņai ļoti 
palīdzējusi apziņa, ka nav viena 
ar savām domām un idejām, ka ir 
cilvēki, kas uzklausa un atbalsta. 
“Mūs visu laiku vērtē  – pēc 
sociālā stāvokļa, pēc kaut kādiem 
nerakstītiem likumiem, bet katrs 
jau grib sevi pierādīt. Un arī es 
parādīju citiem un pierādīju sev, 
ka neesmu tik slikta, kā savulaik 
par sevi domāju. Es varu! Un varu 
vēl vairāk!” Kristīna saka paldies 
visiem projektā iesaistītajiem 
speciālistiem, kuri, viņasprāt, dara 
sabiedrības labā svētīgu darbu. 

(Žurnāls “Jaunatne”,  
Nr. 57, 2018. gads)
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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 uzņēmējdarbībuKima 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. 

“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. 

Jaunietes atgūst ticību sev un uzsāk 
uzņēmējdarbību

Kima un Lote Agne ir jaunietes no 
Priekuļu novada. Viņas iepazinās 
un kļuva par tuvām draudzenēm, 
piedaloties projektā “PROTI un 
DARI!”. 

(Žurnāls “Jaunatne”,  
Nr. 60, 2019. gads)
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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 iedvest jaunu elpu pilsētas 
degradētajos rajonos, veicināt 
toleranci pret ārvalstu pilsoņiem 
Latvijas iedzīvotāju vidū, 
popularizēt zero waste kustību, 
kā arī lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku.

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, kas meklē 
dalībniekus savu projektu 
īstenošanai, kā arī 
jauniešus, kuri paši būtu 
gatavi iesaistīties projektu 
izstrādes procesā. 

Eiropas Solidaritātes korpuss
2018.–2020. gads

#Solidaritāte #Eiropas vērtības #Līdzdalība

Ideja par vēl vienu Eiropas Savienības (ES) programmu, kas paredzēta jauniešiem, radās jau 
2016.  gada nogalē, kad Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par 
stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot jaunu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss ”, 
šādi radot iespējas jauniešiem, kuri vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā un 
izrādīt solidaritāti. 

Ietekme
Programmā “Eiropas Solidaritātes 

korpuss ” 2018.–2020.

42
iesniegto 
projektu 

skaits

25
apstiprināto 

projektu 
skaits

>1300
jauniešu skaits, kuri no 
Latvijas reģistrējušies 
Eiropas Solidaritātes 
korpusa datubāzē

158
jauniešu skaits, 
kuri iesaistījušies 

projektos

124 000
jauniešu skaits, kuri no 
visas ES reģistrējušies 
Eiropas Solidaritātes 
korpusa datubāzē

14 200
jauniešu skaits, 
kuri no visas ES 

iesaistījušies kādā 
no programmas 

projektiem

Dati par programmu apkopoti 
uz 31.12.2018.

biedrībām, uzņēmumiem un 
citām institūcijām, kuras ikdienā 
strādā ar jauniešiem, 2018. gadā 
šīs programmas īstenošanai 
bija pieejami 814  162  eiro, 
2019.  gadā – vairāk nekā 
1,4 miljoni jeb 1 420 657 eiro. 
Dati par 2020.  gadā pieejamo 
finansējumu būs zināmi 2019. 
gada beigās.

Programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektos 
jauniešiem pašiem ir iespēja 
risināt sabiedrībai aktuālus 

Programmas mērķis
Veicināt solidaritāti, iesaistot 
organizācijas un jauniešus 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem 
solidaritātes aktivitātēs, kas 
risina sabiedrībai aktuālus 
izaicinājumus, uzlabo jauniešu 
kompetences, sekmē sociālo 
iekļaušanu un Eiropas vērtību 
stiprināšanu.

Programmas īstenošanai visā ES 
2018.–2020.  gadā pieejami 
375,60  milj. eiro. Latvijas 
nevalstiskajām organizācijām, 

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāze: https://europa.eu/youth/solidarity_lv
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Pirmais darba 
projekts – sociālais 
uzņēmums  
“Visas iespējas”
“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 izde- 
vās – ar šī projekta 
atbalstu mūsu kolek-
tīvam pievienojās jau- 
nietis,” tā portāla 
www.visasiespejas.lv  
di bin ātājs Gustavs Up-
ma nis.

Pirmais solidaritātes 
projekts – biedrība 
“Dabas Sporta 
Zāle”
“Uzskatām, ka ir svarīgi, 
lai sabiedrība Latvijā 
būtu fiziski aktīva. 
Kad uzzinājām par 
“Eiropas Solidaritātes 
korpusa” Solidaritātes 
projektiem, sapratām, 
ka šis būtu labs veids, 
kā aktīvu dzīvesveidu 
popularizēt visā Latvijā. 
Tā ar programmas 
atbalstu aptuveni reizi 
mēnesī visa gada 
garumā organizēsim 
bezmaksas pārgājienus 
dažādās Latvijas 
vietās. Ceram, tas 
palīdzēs solidarizēties 
dažādiem cilvēkiem 
ar dažādu fizisko 
sagatavotību,” tā 
Emīls Ozoliņš, jauniešu 
solidaritātes projekta 
īstenotājs.

Pirmais brīvprātīgā 
darba projekts – 
jauniešu organizācija 
“Ligzda”
“Galvenā projekta “Darām 
Rūjienai” vērtība ir dot iespēju 
Eiropas jauniešiem iegūt 
prasmes un zināšanas, ko 
sniedz dzīvošana starpkultūras 
vidē, izmēģināt dažādu 
profesiju iespējas, pieņemt 
izaicinājumus un apgūt jaunu 
iemaņu gan darbā ar bērniem, 
jauniešiem un senioriem, 
gan arī dažādu tehnoloģiju 
pielietošanā, izmantojot 
neformālās izglītības 
metodes. Vienlaikus attīstīt 
Rūjienas pilsētvidi, piedāvājot 
vairāk iespēju vietējai 
sabiedrībai, paplašinot 
darba iespējas jauniešiem, 
veicinot vietējo organizāciju 
un pašvaldības iestāžu 
savstarpējo sadarbību,” 
tā Daina Roze, jauniešu 
organizācijas “Ligzda” valdes 
priekšsēdētāja.

PIRMIE, KURI UZSĀKA “EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSS”  
PROJEKTU ĪSTENOŠANU LATVIJĀ
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TAD
2000.  gadā Agne paralēli 
studēja gan fizmatos, gan 
žurnālistikā, bija arī grupas 
“Credo” menedžere un 
pasniedza bērniem matemātiku. 
Viņa bija pārgurusi no visa un 
pieņēma lēmumu piedalīties 
Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektā Portugālē – bez 
portugāļu un angļu valodas 
zināšanām.

Brīvprātīgo darbu viņa veica 
2001.  gadā Portugālē, 
Amarantē, strādājot par mūzikas 
audzinātāju bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Tobrīd Agnei bija 
21 gads.

“Vērtīgākais, ko ieguvu 
brīvprātīgā darba laikā, bija tas, 

ka ieraudzīju citu pasauli, citu 
domāšanas veidu. Es aptvēru, 
ka var palūkoties uz lietām un 
notikumiem pilnīgi citādi!”

Jolanta Sermā,  JSPA

TAD UN TAGAD

Ir dzīve pirms dalības projektā, un ir dzīve pēc dalības projektā. 
To apgalvo teju visi jaunieši, kuriem bijusi iespēja piedalīties starptautiskos jaunatnes jomas 
projektos. Vislabāk projekta laikā iegūto pieredzi vēr tēt ar laika distanci. Kā dalība projektā 
iespaidojusi dzīvi pēc 9, 11, 16, 17 un pat 19 gadiem?

Agne Sukure

Foto: 1. Ar Latvijas vēstnieku Portugālē 
Rolandu Lappuķi 2001. gadā

Ar Latvijas bijušo vēstnieku Portugālē 
Rolandu Lappuķi 2018. gadā

TAGAD
Šobrīd Agnei ir 38 gadi, viņa 
dzīvo Portugālē (Porto), vada 
kastinga aģentūru un strādā 
par fotogrāfi un producenti. 
Brīvajā laikā palīdz Porto Goda 
konsulātam un Porto Lutera 
draudzes namam. 

Agne Sukure 2004. gadā, kad 
uzsāka patstāvīgu dzīvi Porto
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TAD
2003.  gadā rīdziniecei Inesei 
bija 22 gadi, un viņa piedalījās 
brīvprātīgā darba projektā 
Zviedrijā, strādājot nevalstiskajā 
organizācijā “Kvinnoforum” 
(Sieviešu forums). Šī organizācija 
organizēja dažādu dzimumu 
vienlīdzības projektus, lai 
uzlabotu sievietes stāvokli 
sabiedrībā. Inese dažādos 
starptautiskajos projektos bija 
asistente.

“Dzīvojot ārzemēs un piedaloties 
brīvprātīgā darba projektā, 
cilvēks piedzīvo 
gan pozitīvus, gan 
negatīvus mirkļus, 
taču tieši dažāda 
veida pieredze veido 
indivīda dzīves skolu. 
Skolu, kurā viņš(-a) ne 
tikai iemācās saprast 
citu kultūru pārstāvjus, 
bet arī apzinās savu 
kultūru, identitāti un sevi 
dažādās situācijās. 
Pieredze norūda un 
nostiprina mugurkaulu 
– tādēļ vērts doties 
nezināmajā...”

TAGAD
Pēc 16 gadiem Inese ir uzņēmēja 
un Rīgas domes deputāte. 
Viņa joprojām uztur ļoti ciešus 
kontaktus ar Zviedriju un brīvi 
pārvalda zviedru valodu.

“Pieredze no Zviedrijas man 
vienmēr liek aizdomāties par 
to,  vai meitenēm ir tādas pašas 
iespējas kā zēniem. Audzinot 
gan meitu, gan dēlu, vēlos, 
lai viņi būtu brīvi no dzimumu 
stereotipiem – ko pienākas darīt, 

Inese Andersone

kā izskatīties, kā uzvesties, kādu 
profesiju izvēlēties.

Es tajā laikā biju ļoti jauna, 
taču arī manas domas tika 
uzklausītas. Tieši iekļaujošā, 
demokrātiskā kultūra, kurā 
lēmuma pieņemšana notiek brīdī, 
kad tu esi visus uzklausījis – tas 
noteikti ir kaut kas, ko arī es esmu 
izmantojusi turpmāk savā dzīvē. 
Man Eiropas brīvprātīgais darbs 
bija arī pirmā pieredze dzīvot 
ārpus Latvijas un sazināties tikai 
angļu valodā. Toreiz man vēl 

Ineses brīvprātīgā apliecība

nebija nekādu zviedru valodas 
zināšanu.

Es ieteiktu nebaidīties un doties 
nezināmajā. Tas noteikti izveido 
personību un iedod kompetences 
un līderību, kas šajā globālajā 
laikmetā ir nepieciešamas 
arī mums – Latvijai. Eiropas 
brīvprātīgais darbs – tā ir iespēja 
piedalīties visiem jauniešiem, 
arī jauniešiem no mazturīgām 
ģimenēm un no reģioniem. Viņi 
var izmēģināt, kā tas ir – dzīvot 
kādā citā Eiropas valstī pusgadu 
vai gadu un iegūt kaut ko tādu, 
ko, iespējams, ģimene tajā brīdī 
nevar nodrošināt.” 

Inese 2003. gadā

Inese tagad
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TAD
2002.  gadā Mārīte piedalījās 
brīvprātīgā darba projektā 
Spānijā, kur 12 mēnešus dzīvoja 
nelielā pilsētiņā Logronjo 
un strādāja starptautiskajā 
organizācijā YMCA. Projekta 
laikā Mārīte vadīja dažādas 
aktivitātes jauniešiem un bērniem. 
No rītiem viņa palīdzēja vadīt 
biroju, aktualizēt informāciju 
un kārtot datus. Pēcpusdienās 
vadīja interneta projektu 
jauniešiem ar invaliditāti, 
rīkoja seminārus un kursus, lai 
sagatavotu brīvprātīgos un citus 
darbiniekus darbam ar bērniem 
un jauniešiem ar invaliditāti.

Mārīte Urbanoviča

2014.  gadā Rīgā norisinājās 
Pasaules koru olimpiāde, un 
man ir bijis tas gods piedalīties 
pasākuma organizēšanā. Pēc 
šī pasākuma organizācija 
Interkultur, kas organizē koru 
konkursus visā pasaulē, mūs, 
latviešus, aicina piedalīties 
pasākumu organizēšanā visā 
pasaulē. Esam bijuši Pasaules 
un Eiropas koru olimpiādēs 
Magdeburgā (Vācijā), Sočos 
(Krievijā) un šogad Tsvanē 
(Dienvidāfrikā). Ar lielāko prieku 
varu apliecināt, ka pieredze 
brīvprātīgā darba projektā 
Spānijā ir mudinājusi mani aktīvi 
iesaistīties dažādos starptautiskos 
pasākumos. Tā ir pieredze, kas 
man ir noderējusi ikdienā manā 
biroja darbā Latvijā, jo projekta 
laikā man bija iespēja  strādāt 
un iemācīties sadzīvot ar ļoti 
dažādiem cilvēkiem. Arī apgūstot 
svešvalodas un dažādās tautu 
kultūras, manā dzīvē ir nojauktas 
daudzas robežas, kas, iespējams, 
joprojām pastāvētu, ja nebūtu 
izmantota iespēja gadu pavadīt 
brīvprātīgā darba projektā.” 

“Jāsāk ar to, ka pirmo reizi 
tālajā 2002.  gadā par projektu 
uzzināju, jo piedalījos un vēlāk arī 
organizēju starptautisku jauniešu 
nometni EUROCAMP Vācijā (tā 
darbojas joprojām, un tajā katru 
gadu piedalās jaunieši no visas 
Eiropas). Tas mani pamudināja 
turpināt izzināt Eiropas jaunatnes 
organizāciju darbu un pieteikties 
projektam Spānijā.” 

TAGAD
Šobrīd Mārītei ir 36 gadi, un 
viņa strādā par vadības asistenti 
uzņēmumā Rīgā.

“Šis iegrieztais pasaules 
izzināšanas “rats”  nav apstājies! 
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“Starptautiskā lidosta, puņķi un 
asaras. Tomēr prāts nav drūms, 
jo solām apciemot cits citu atkal. 
Tobrīd emocijas sita augstu vilni 
– likās, varētu uzrakstīt vēl desmit 
projektus, lai tikai satiktos atkal.”

TAGAD
Šobrīd Lienei ir 31 gads, viņa 
strādā par juristi un studē 
doktorantūrā.

“Jā, atvadoties no jauniegūtajiem 
draugiem, patiešām likās, ka 
tiksimies vēl. Ar daudziem kādu 

Liene Pierhuroviča

laiku turpinājām sarakstīties, 
bet tikušies gan vairs neesam. 
Augstais emociju vilnis drīz 
norima, bet piedzīvotais 
vienalga ir neaizmirstams, it 
sevišķi tāpēc, ka tā bija pirmā 
jauniešu apmaiņas programmu 
pieredze. 

Iespējams, pirmā jauniešu 
apmaiņas pieredze veicināja 
to, ka maģistrantūras laikā 
vienu semestri studēju “Erasmus” 
apmaiņas programmā Utrehtā, 
Nīderlandē, kā arī piedalījos 

TAD
2003.  gadā Liene piedalījās 
savā pirmajā jauniešu apmaiņas 
projektā “Building Bridges” 
Lielbritānijā, kurā jaunieši no 
dažādām valstīm kopīgi izzināja 
tiltu celtniecību katrā no valstīm 
un veidoja “kultūras tiltus” starp 
Latviju un Lielbritāniju.

vairākos citos projektos, 
piemēram, nevalstiskās 
organizācijas “Helsinki–
España” rīkotajā projektā par 
godu Vispārējās cilvēktiesību 
deklarācijas 60. gadadienai, kas 
norisinājās Valensijā, Spānijā, 
un Ņujorkā, ASV. Šie pasākumi 
atstājuši neizdzēšamu iespaidu 
un brīnišķīgas atmiņas no studiju 
laika.” 
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TAD
Zanda piedalījās brīvprātīgā 
darba projektā 2007.  gadā, 
uzreiz pēc vidusskolas 
absolvēšanas. Viņa gadu 
pavadīja mazā Francijas 
ciematā – Vigy, neprotot franču 
valodu. Projekta laikā Zanda 
darbojās ar bērnu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātēm un 
izglītojošu nodarbību veidošanu 
bērniem, tāpat palīdzēja biroja 
darbos, veidoja brošūras un 
izglītojošus materiālus. 

“Gada laikā piedzīvotais mainījis 
manus uzskatus, atvēris prātu 
plašākai domāšanai un mainījis 
mani pašu. Šobrīd man Eiropa 
šķiet kā viens mazs ciemats, 

Zanda Viļamas

tik krāsaina un dažāda gan ar 
cilvēkiem, gan lietām un vietām.”

TAGAD
“Kopš manas dalības projektā 
pagājuši jau 11 gadi, un Francijā 
pavadītais gads vienmēr būs 
kā visa sākums. Manuprāt, 
brīvprātīgā darba projekti ir viena 
no lieliskākajām idejām, ko īstenot 
pēc vidusskolas pabeigšanas, kā 
tas bija man. Brīvprātīgais darbs 
ielika pamatakmeņus mana 
prāta brīvībai un tālākajiem 
piedzīvojumiem un būtībā ķēdes 

reakcijā mani ir atvedis turp, kur 
esmu šobrīd – dzīvoju Berlīnē 
un audzinu savu dēlu Kārli. 
Man tikko palika 30 gadi, esmu 
precējusies un lielākoties esmu 
strādājusi viesmīlības nozarē 
(restorāni, viesnīcas). Viena no 
manām labākajām draudzenēm 
ir meitene, ar kuru dzīvoju kopā 
brīvprātīgā darba projekta laikā; 
Francijā iemācītā franču valoda 
man pavēra daudz darba 
iespēju – tas ir bijis viens no 
brīnišķīgākajiem gadiem manā 
dzīvē.” 
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TAD
Ieva piedalījās brīvprātīgā darba 
projektā Slovēnijā 2010.  gadā. 
Ieva projekta laikā strādāja 
radio un mācījās apskaņot un 
apgaismot pasākumus.

Ieva Strazdiņa

“Brīvprātīgais darbs bija 
biedējošs, bet dziedējošs 
laiks. Tie bija mani pirmie soļi 
patstāvīgā dzīvē, kuri turklāt 
tika sperti pavisam citā valstī, 
citā kultūrā un starp cilvēkiem, 
ar kuriem mani toreiz nevienoja 
pilnīgi nekas – ne kopīga vēsture, 
ne kopīga kultūras telpa, pat ne 
gluži vienāda motivācija darīt to, 
ko biju toreiz apņēmusies darīt.”

TAGAD
Šobrīd Ievai ir 30 gadi, viņa ir 
žurnāliste, sociālo tīklu projektu 
vadītāja, nodarbojas ar video 
un foto montāžu. “Viens ir darbs 
un iemaņas – es tiešām apguvu 
daudz ko, kas ir pamats manam 
šī brīža darbam žurnālistikā 
un mediju vidē. Bet ir vēl kas – 
brīvprātīgā gada laikā Slovēnijā 
es ieguvu TĀDUS draugus, pie 
kuriem vēl tagad braucu ciemos 
uz Slovēniju vismaz reizi gadā.  
Esam saauguši kā “cimdiņš ar 
rociņu”, pat neskatoties uz visiem 
1500  km starp mums. Man 
tagad ir divas mājas – Latvija 

un Slovēnija, un to es novērtēju 
pat vēl vairāk nekā foto vai video 
“graizīšanu” un “dizainēšanu”. ‘

Man šķiet, ka cilvēkam vienmēr 
ir vēlme iejusties “kāda cita ādā” 
– nu, nez, kā cilvēki dzīvo tur, 
nez, ko viņi dara, kādas ir viņu 
ikdienas gaitas.

Brīvprātīgā darba projekts ir 
lieliska iespēja to izdarīt, turklāt 
neesot vienam, kas sper šo soli. 
Pat, ja tā būs valsts citā pasaules 
malā, jums apkārt būs mentori, 
kolēģi un atbalsts projektā, 
kas palīdzēs ar visu, pat ar 
vismazākajiem sīkumiem tikt galā. 
Tādas iespējas vēlāk nebūs tik 
biežas.

Izmēģiniet – atveriet tās durvis, 
beidziet sapņot – dariet. Gada 
laikā es ieguvu otrās mājas, 
otru ģimeni un pieredzi, kuru 
nemainītu ne pret ko.”  
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Starptautiska 
sadarbība: Latvijas–
Japānas apmaiņas 
programma
Reizi trīs gados JSPA, 
sadarbojoties ar Japānas 
valdību, īsteno jauniešu 
apmaiņas programmu, 
piedāvājot jauniešiem no 
Japānas atbraukt uz Latviju, 
iepazīt mūsu valsts kultūru, 
vēsturi un mums raksturīgo. 
Un otrādi – arī jaunieši no 
Latvijas dodas uz Japānu, 
lai iepazītu Japānas valstij 
raksturīgo. Šīs sadarbības 
programmas mērķis ir 
veidot labāku sapratni 
un draudzīgas attiecības starp 
Latvijas un Japānas jauniešiem, 
tādējādi stiprinot starptautisko 
sadarbību un dodot iespēju 
jauniešiem iepazīt un izprast 
abu valstu kultūru un sabiedrību, 
kā arī veicināt jauniešu līderību 
globālā līmenī. Japānas iniciētā 
apmaiņas programma ir aizsākta 
1994. gadā. 

Nozīmīga sabiedrības 
iesaiste: aktīvi darbojas 
JSPA konsultatīvā padome
Lai veicinātu sabiedrības 
līdzdalību JSPA īstenotās 
jaunatnes politikas ieviešanā, 
2018.  gadā tika izveidota 
konsultatīvā padome, kurā 
darbojas pārstāvji gan no 
nevalstiskajām organizācijām, 
gan no pašvaldībām. Lai 
vēl plašāk izvērstu jauniešu 
līdzdalību, JSPA īsteno jauniešu 

pārstāvību konsultatīvās padomes 
darbībā. 

Datos balstīti rezultāti: 
piedalāmies RAY pētījumu 
tīklā
Mums rūp paveiktā darba 
rezultāts un tā ietekme ilgtermiņā. 
Lai regulāri fiksētu situāciju 
jaunatnes jomā Latvijā un varētu 
to salīdzināt ar situāciju citās ES 
valstīs, JSPA ir RAY tīkla partneris 
Latvijā. RAY pētījumu tīkls ir 
Eiropas pētniecības sadarbības 
tīkls “Pētījumos balstīta analīze un 
monitorings “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” aktivitātēm”, kurš sevī 
iekļauj 31 ES valsts nacionālās 
aģentūras un to pētnieciskos 
partnerus. RAY tīkla mērķis ir 
analizēt “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu īstermiņa un 
ilgtermiņa ietekmi uz to tiešajām 

un netiešajām mērķgrupām, kā 
arī uz jauniešiem un sabiedrību 
kopumā, lai tādējādi sniegtu 
ieguldījumu pierādījumos balstītas 
jaunatnes politikas izstrādē un 
īstenošanā. 

Jauniešu līdzdalība: 
“Projektu nakts” jau 
5. gadu pēc kārtas 
Lai sniegtu praktisku atbalstu 
gan esošajiem, gan jaunajiem 
programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projektu īstenotājiem, 
JSPA šogad jau piekto gadu 
pēc kārtas īsteno projektu 
rakstīšanas festivālu “Projektu 
nakts”. Tajā tiekas jaunieši 
un jaunatnes organizācijas 
(gan no pašvaldības, gan no 
nevalstiskā sektora), JSPA projektu 
koordinatori un mācību vadītāji, 

Un tas vēl nav viss…
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ne tikai administrē starptautiskas  
un nacionālas jaunatnes jomas programmas, bet ir arī nopietns par tneris jaunatnes  
politikas īstenošanā: regulāri organizējam konferences jaunatnes jomā strādājošajiem, 
nodrošinām mācības jaunatnes darbiniekiem starptautiskā vidē, par jaunatnes jomā 
aktuāliem izaicinājumiem piedalāmies stratēģiskās partnerībās ar citām ES valstīm, un arī 
tas vēl nav viss…
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lai 24 stundu laikā veiktu ceļu 
no projekta idejas līdz projekta 
pieteikumam. Pasākumā pulcējas 
ap 100 dalībnieku no dažādiem 
Latvijas novadiem. 

Tradīcija reizi divos gados: 
Eiropas Jaunatnes nedēļa
Kopš Latvija iestājās ES, 
jauniešiem reizi divos gados tiek 
rīkota Eiropas Jaunatnes nedēļa 
ar virkni informējošu un izzinošu 
pasākumu, kuru mērķis ir stāstīt 
par jauniešu iespējām Eiropā 
un iedrošināt iesaistīties. Eiropas 
Jaunatnes nedēļa ir Eiropas 
Komisijas ierosināts pasākums, 
kurš vienlaikus norisinās visās 
Eiropas valstīs. Daudz pasākumu 
jauniešiem notiek arī Briselē. 
Latvijā Eiropas Jaunatnes nedēļai 
veltītos pasākumus organizē 
gan JSPA, gan JSPA Eurodesk 
reģionālie koordinatori. 

Darbs sinerģijā: Eiropas 
nacionālās aģentūras 
izveidojušas spēcīgu 
sadarbības tīklu, kura 
sastāvā ir arī JSPA
ES vieno ne tikai ar vērtībām, bet 
arī ar izaicinājumiem, kuri darbā 
ar jaunatni jāpārvar. 2015. gadā, 
kad Latvija bija prezidējošā valsts 

Eiropas Savienības Padomē, 
Latvijā tikās visu to nacionālo 
aģentūru direktori, kuras ES 
administrē “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”. Tieši šīs tikšanās laikā 
radās ideja, ka aģentūrām 
ir jāsadarbojas savā starpā, 
lai kopā risinātu jaunatnes 
jomā aktuālos izaicinājumus, 
sniedzot atbalstu jaunatnes jomā 
strādājošajiem, kā arī iedrošinot 
viņus izmantot šo izaicinājumu 
risināšanai starptautisko 
programmu finanšu iespējas. 
Tā aizsākās vairākas nozīmīgas 
stratēģiskas partnerības, lai 
kopīgi risinātu tādus sabiedrībā 
aktuālus izaicinājumus kā sociālā 
iekļaušana, atbalsts pašvaldībām 
jaunatnes politikas ieviešanā 
un īstenošanā, solidaritāte un 
cilvēktiesības u. c. Pašlaik aktuālie 
JSPA ilgtermiņa projekti: 
• stratēģiskā partnerība soci-

ālās iekļaušanas jautājumos 
(projektā iesaistījušās Latvija, 
Ungārija, Islande, Francija, 
Vācija, Igaunija, Slovēnija, 
Beļģija (Valonija), Portugāle 
un Rumānija); 

• stratēģiskā partnerība “Eiropa 
kļūst lokāla – atbalstot darbu 
ar jaunatni pašvaldību līme-
nī” (projektā iesaistījušās 22 

“Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” nacionālās aģentūras un 
to partneri: Eiropas Jaunatnes 
forums, POYWE tīkls, InterCity 
Youth tīkls un Eiropas Komisijas 
un Eiropas Padomes partnerī-
ba jaunatnes jomā);

• ilgtermiņa projekts “Augstā-
kā izglītība darba ar jaunatni 
jomā” (projektā iesaistījušās 
Polija, Čehija, Ungārija, Īrija, 
Turcija un Latvija);

• stratēģiskā partnerība “Jau-
natne par cilvēktiesībām” 
(projektā iesaistījušās Latvija, 
Igaunija, Vācija, Austrija, Beļ-
ģija/Flandrija, Horvātija un 
Slovākija);

• “Starptautiskie projekti jaunat-
nes jomā kā instruments darbā 
ar jauniešiem NEET situācijā” 
(dalībvalstis: Latvija, Igaunija, 
Čehija, Austrija, Portugāle, Ru-
mānija, Lielbritānija, Itālija un 
Francija);

• 2019. gadā “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” programmas 
ietvaros ir uzsākts starptautiska 
ilgtermiņa projekts “Time to 
Show Off”, kura laikā tiks iz-
strādāti moduļi personām, kas 
strādā ar jaunatni par mācīša-
nās procesa nodrošināšanu.
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Augsti kvalitātes standarti: 
ISO sertifikāts
JSPA savā darbā ievēro labas 
pārvaldības principu, kas 
ietver atklātību pret sabiedrību, 
datu aizsardzību, taisnīgu 
procedūru īstenošanu saprātīgā 
laikā ar mērķi panākt, lai tiktu 
ievērotas privātpersonas 
tiesības un tiesiskās 
intereses. Lai nodrošinātu 
iespējami kvalitatīvu 
un efektīvu funkciju 
un uzdevumu izpildi, 
JSPA kopš 2007.  gada 
15.  novembra ir ieviesta 
kvalitātes vadības sistēma.  
2017. gadā JSPA saņēma 
kvalitātes vadības 
sistēmas sertifikātu 
ISO  9001:2015, kas 
apliecina JSPA atbilstību 
jaunā sertifikāta prasībām 
jauniešu neformālās 
izglītības programmu 
administrēšanā. Lai 
novērtētu kvalitātes 
vadības sistēmas 
uzturēšanu un 
aktualizēšanu, ik gadu 
JSPA tiek īstenots kvalitātes 
vadības sistēmas uzraudzības 
audits. 

Iedrošinot jauniešus visā 
Latvijā: individuālas 
tikšanās ar jauniešu 
iedvesmas personām
JSPA organizē pasākumu ciklu 
jauniešiem “Iedvesmas personas”, 
lai jauniešiem interesanti cilvēki 
dalītos savos pieredzes stāstos, 
kā atradušas savu vietu dzīvē 
un kā tam palīdzējusi aktīva 
darbošanās un iniciatīva. 

Šāds pasākumu cikls aizsākās 

2018.  gadā. Gada pirmajā 
pusē tika organizēti pasākumi 
Madonā, Aizkrauklē, 
Kaldabruņā un Ozolniekos, 
kuros kā iedvesmas personas 
piedalījās Gatis Kondrāts un 
viņa šova komanda “Street 
Warriors”. Gada otrajā pusē tika 
organizēti pasākumi Dundagā, 
Limbažos un Lubānā, kuros kā 
iedvesmas persona piedalījās 
mūziķis un uzņēmējs Reinis 
Reķis – “RR Agency” direktors, 

korporatīvu un publisku pasākumu 
organizators un vadītājs, kā arī 
vairumtirdzniecības ZS “Kliģēni” 
vadītājs.

2019.  gada pirmajā pusē 
“Iedvesmas personu” godā 
iekļuvuši organizācijas 
“SlacklineLV” pārstāvji – Uģis 
Čakars (organizācijas dibinātājs) 
un Kristiāna Griķe (darbojas 
gan organizācijā, gan ir “Dabas 
fonda” klimata vēstniece). 

Atvērti sabiedrībai: 
liels uzsvars dažādiem 
komunikācijas kanāliem

Sabiedrībai mainoties un 
jauniešiem mainoties, mainās arī 
informācijas kanāli, kurus JSPA 
izmanto saziņai ar jauniešiem un 
jaunatnes jomā strādājošajiem. 
2000.  gadu sākumā pastāvošo 
saziņu faksa un telefonsarunu 
formātā ir aizstājusi aktīva 
komunikācija interneta vidē – 
gan JSPA tīmekļa vietnē www.
jaunatne.gov.lv, gan JSPA 
sociālajos tīklos. 

Tāpat ikdienā norit 
aktīva sadarbība ar 
mediju pārstāvjiem –  
gan nacionālā, gan 
reģionālā līmenī. 

Un jau otro gadu JSPA 
iesaistās sarunu festivālā 
“LAMPA”, diskutējot 
un atraktīvi parādot 
jauniešiem svarīgās lietas 
un viņu plašās iespējas 
Eiropā. 

Īpašs notikums: JSPA 
žurnāla “Jaunatne” 
dzimšanas stāsts
Ideja par JSPA izdotu 
žurnālu “Jaunatne” radās 
pirmās Eiropas Jaunatnes 
nedēļas laikā, kuru Eiropas 
Komisija organizēja 

2003.  gadā. Sākotnēji žurnāls 
bija kā programmas “Jaunatne” 
īstenoto projektu pieredzes stāstu 
apkopojums. Laikam ritot uz priekšu 
un žurnālam attīstoties, tas kļuvis 
par jaunatnes jomas ceļvedi gan 
jaunatnes jomā strādājošajiem, 
gan arī pašiem jauniešiem. 
Žurnāla lapaspusēs var lasīt ne 
tikai projekta pieredzes stāstus, 
bet arī praktiskus padomus par 
neformālās izglītības metodēm, 
informāciju par JSPA ilgtermiņa 
stratēģiskajām partnerībām, 
intervijas ar jaunatnes jomas 
ekspertiem un arī pašiem 
jauniešiem. Žurnāls “Jaunatne” tiek 
izdots četras reizes gadā, un šis ir 
jau 61. žurnāla izdevums. 
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JSPA nākotnes redzējums, 
vērtības un mērķi
• Vienādas iespējas visiem jau-

niešiem.
• Vienlīdzība, solidaritāte, cil-

vēktiesības, sociālā iekļau-
šana un citu Eiropas vērtību 
iedzī vināšana un aktualizēša-
na darbā ar jaunatni.

• Izstrādāts un valstī apstiprināts 
jauniešu neformālās izglītības 
ceļā iegūto kompetenču atzī-
šanas mehānisms, kas atvieg-
lo iespēju jauniešiem atrast 
savu pirmo algoto darbu.

• Jaunieši ir informēti par sa-
vām iespējām Eiropā un aktīvi 
līdzdarbojas gan “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, gan “Ei-
ropas Solidaritātes korpuss”, 
gan citu programmu projek-
tos.

• Visās Latvijas pilsētās un paš-
valdībās ik gadu tiek īstenoti 
starptautiski un nacionāli jau-
natnes jomas projekti.

• Brīvprātīgais darbs – unikāla 
pievienotā vērtība jauniešiem 
pieaugušo dzīves uzsākša-
nai.

• Spēcīgas, stipras un finansiāli 
nodrošinātas jaunatnes orga-
nizācijas, kuras ikdienā strādā 
ar jauniešiem, mācot viņiem 
uzņemties rūpes un atbildību 
par sevi, sev tuvajiem un sa-
biedrību kopumā.

• Turpinām atbalstīt sistemātisku 
ilgtermiņa darbu ar jaunatni 

pašvaldībās, kā arī nodro-
šināt jaunatnes darbinieku 
kompetenču attīstīšanu vietējā 
un starptautiskā vidē.

• Mazāks administratīvais slogs 
IZM Jaunatnes politikas valsts 
programmas projektu īsteno-
tājiem.

• Latvijas pedagogi regulāri 
pilnveido savas zināšanas 
IKT, svešvalodās un citās 
prasmēs, apmeklējot eTwin-
ning starptautiskās vai nacio-
nālās mācības. Latvijas skolas 
paaugstina savu prestižu, 
iesaistoties eTwinning skolu 
programmā.

• Tiek turpināts individuālais 
darbs ar jauniešiem, kuri ne-
kur nestrādā, nemācās, nav 
reģistrēti Valsts nodarbinātī-
bas aģentūrā kā bezdarbnie-
ki, kā arī nav apguvuši kādu 
arodu, lai palīdzētu šiem jau-
niešiem pārvarēt dzīves grūtī-
bas un atgriezties mācību vai 
darba tirgus apritē.

• Zinoši un jaunatnes jomā 
ietekmīgi JSPA Eurodesk re-
ģionālie koordinatori, kas 
katrā Latvijas reģionā informē 
jauniešus par viņu iespējām 
Eiropā. Attīstīts Eurodesk in-
formatīvo punktu pārklājums 
visā Latvijā. 

• Latvijas jauniešiem ir iespēja 
kvalitatīvi un jēgpilni paplaši-
nāt savas zināšanas ar nefor-
mālās izglītības metodēm. 

• Latvijā veiksmīgi darbojas 
“Europeers” jauniešu vēstnešu 
tīkls – jaunieši, kuriem ir piere-
dze programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un “Eiro-
pas Solidaritātes korpuss” 
projektos, dalās ar saviem 
pieredzes stāstiem, iedves-
mojot projektos iesaistīties arī 
citus jauniešus.

• DiscoverEU – bezmaksas 
ceļojumi pa Eiropu kā dāva-
na 18 gadus sasniegušajiem 
jauniešiem no Eiropas arī 
turpmāk.

• JSPA konsultatīvajā padomē 
piedalās gan nozares eksper-
ti, gan jaunieši, līdzdarbojoties 
darba ar jaunatni attīstībā un 
pilnveidošanā visā Latvijā.

• Profesionāla, saliedēta un uz 
attīstību vērsta JSPA darbi-
nieku komanda, kas sniedz 
atbalstu darba ar jaunatni 
attīstībai gan jaunatnes valsts 
politikas plānošanas līmenī, 
gan arī pašvaldībām un ne-
valstiskajam sektoram, ikdie-
nā strādājot ar mūsu galveno 
mērķgrupu – jauniešiem.

• Latvijā dzīvo kompetenti, da-
žādībai atvērti, sociāli aktīvi 
jaunieši, kuri zina, ko dzīvē 
vēlas sasniegt, kuri izmanto 
Eiropas sniegtās iespējas un 
atbalsta Eiropas vērtības, kā 
arī sniedz savu ieguldījumu 
sabiedrībā aktuālo izaicinā-
jumu risināšanā. 

Darbs ar jaunatni Latvijā
Nākamajos gadu desmitos...

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) turpina būt vadošais sadarbības 
partneris pašvaldību un nevalstiskā sektora institūcijām, piedāvājot pieteikties gan 
finansējumam starptautisku un nacionālu projektu īstenošanai, gan apmeklēt dažāda līmeņa 
mācības, kursus un konferences. Ar JSPA vienmēr ir pa ceļam, lai pilnveidotu un at tīstītu 
darbu ar jaunatni visā Latvijā. 
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Kristaps Auzāns,
JSPA Pedagogu digitālās 
pratības pilnveides daļa: 
“Strādājot JSPA, ļoti novērtēju 
vadības uzticēšanos. Tas palīdz 
būt patstāvīgiem un ikdienā 
īstenot ambiciozas idejas, kas 
nu jau ir rezultējušās eTwinning 
projektos un sasniegumos. Man 
patīk strādāt mazā, bet efektīvā 
komandā. Dažreiz šķiet, ka mēs 
trijatā paveicam desmit cilvēku 
darbu.”

Raitis Imša,
JSPA Struktūrfondu 
daļas vadītājs: 
“Strādājot projektā “PROTI un 
DARI!”, ir vienreizēja iespēja 
savām acīm redzēt, kā ar 
projekta palīdzību mainās 
jauniešu dzīve. Paldies JSPA 
projekta ieviešanas komandai 
un visiem projekta īstenošanā 
iesaistītajiem pašvaldību 
speciālistiem par entuziasmu un 
neatlaidību!”

Jānis Drigins,
JSPA Projektu vadības 
un uzraudzības daļas 
projektu koordinators: 
“JSPA mani iedvesmo kolēģi 
un mūsu darba kopīgais mērķis 
– sniegt atbalstu jauniešu 
izaugsmei un līdzdalībai 
attīstītas sabiedrības veidošanā. 
IZM Jaunatnes politikas valsts 
programmas projekti sniedz 
būtisku ieguldījumu ilgtermiņa 
darba ar jaunatni sistēmas 
veidošanai Latvijā, un man ir 
gandarījums, ka varu būt daļa 
no šīs nozīmīgās valsts politikas 
jomas.”

Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras panākumu pamatā –  

spēcīga komanda

Ikdiena Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrā (JSPA), kas atrodas Mūkusalas 
ielā 41, Rīgā, aizrit intensīvi. Starp projektu 
konkursu izziņošanu un projektu pieteikumu 
vai gala atskaišu izvēr tēšanu JSPA 
darbinieki sniedz individuālu atbalstu un 
konsultācijas esošajiem un potenciālajiem 
projektu īstenotājiem, kā arī informē par 
plašajām jaunatnes jomas iespējām, sniedz 
atbalstu darba ar jaunatni at tīstībai visos 
Latvijas reģionos, iesaistās jaunatnes 
politikas veidošanas procesos Latvijas un arī 
visas Eiropas līmenī. 

KUR JSPA DARBINIEKI SMEĻAS IEDVESMU?

43
– tik darbinieku

veido JSPA
profesionālo komandu

38
– vidējais JSPA

nodarbināto vecums
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Dita Usāre,
JSPA Starptautiskās 
sadarbības un atbalsta 
daļas vadītāja: 
“Iedvesmo paveiktais, īstenojot 
dažādos ilgtermiņa projektus, 
tādējādi veicinot jaunatnes jomas 
atpazīstamību un nozīmīgumu 
Latvijā. Ir prieks un gandarījums 
par ikkatru jaunieti, pašvaldību, 
jauniešu centru, nevalstisko 
organizāciju, skolu vai universitāti, 
kas JSPA programmās ir saskatījusi 
iespēju dažādot savu ikdienas 
darbu ar jaunatni, ieviešot šo 
starptautisko dimensiju, paverot 
jaunas, plašākas iespējas gan 
jauniešiem, gan jaunatnes 
darbiniekiem.”

Madara Ērgle,
JSPA Projektu vadības 
un uzraudzības daļas 
projektu koordinatore: 
“Katrā projekta dzīves cikla 
posmā var rast ikdienas 
iedvesmas devu. Projekta 

pieteikuma tapšanas laikā tās 
ir sarunas ar iesniedzējiem par 
viņu projektu idejām. Projekta 
īstenošanas laikā priecājos, ka 
jaunieši un projektā iesaistītās 
organizācijas nebaidās lūgt 
padomu JSPA par dažādām 
situācijām, ar kurām nākas 
saskarties, īstenojot projektus. 
Savukārt noslēguma fāzē 
lasot vai klausoties dalībnieku 
atsauksmes un stāstus par 
projektos pieredzēto, varu  
pavisam apjaust, cik liela jēga ir 
tam, kas notiek jaunatnes jomas 
projektos. Īpašs prieks par tiem, 
kas uzdrīkstas iesniegt, īstenot vai 
piedalīties projektos pirmo reizi – 
pieredze rāda, ka tas ir tikai visa 
labā sākums, ko piedāvā tādas 
programmas kā “Erasmus+”, 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
un citas JSPA sniegtās mācīšanās 
iespējas.”

Maija Kolberga,
JSPA Projektu vadības un 
uzraudzības daļas vadītāja: 
“Strādāt JSPA, mani iedvesmo 
vienmēr dinamiskā vide – jauni 
projekti, jaunas iespējas, jauni 
izaicinājumi. Neformālo izglītību 
un ES projektus es redzu kā 
nākotnes izglītības sistēmas 
neatņemamu sastāvdaļu. 
Jau šobrīd mēs redzam, kā 
pēc pieredzes gūšanas ES 
projektos mainās jaunieši un viņu 
personības. Tas iedvesmo par 

šīm iespējām jauniešiem stāstīt, 
stāstīt un stāstīt arvien vairāk.”

Sannija Tauriņa,
JSPA Struktūrfondu daļas 
projektu vadītāja: 
“Sadarbība ar fantastiskiem 
cilvēkiem pašvaldībās, kuru 
darbs reāli izmaina jauniešu 
dzīves, iedvesmo mani, strādājot 
projektā “PROTI un DARI!”.”

Iveta Tiltiņa,
JSPA Projektu vadības un 
uzraudzības daļas projektu 
koordinatore: 
“Visvairāk novērtēju darba 
dinamiku, kura neļauj ieslīgt 
rutīnā. Apbrīnoju projektu 
īstenotājus, kuri rada unikālas 
idejas. Katra projekta 
īstenošanas gaita ir atšķirīga, 
kas ikdienu padara interesantu. 
Priecājos arī strādāt kopā ar 
profesionāliem kolēģiem, ar 
kuriem kopā paveicam ikdienas 
lielākos izaicinājumus.”
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Foto no programmas 
“Erasmus+: Jaunatne 
darbībā ” stratēģiskās 
partnerības projekta 
“Embodied Change”. 
Projektu īstenoja biedrība 
“Piepildīto sapņu istaba ”. 
2018. gads.
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