


Mans stāsts. Tavs stāsts. Mūsu stāsts.

JAUNIEŠU PIEREDZES STĀSTI
“Eiropas brīvprātīgais darbs kā aizsākums mūsu ģimenes stāstam”
“Eiropas brīvprātīgajā darbā guvu pieredzi,  
kas man turpmāk palīdzēs skolotājas darbā ”
“Esmu kļuvusi daudz atvēr tāka un saprotošāka  
pret citādo un atšķirīgo ”
“Noticējām sev un uzsākām savu uzņēmējdarbību”

NVO PIEREDZES STĀSTI
“Dalība starptautiskajos projektos iekustina pārmaiņas  
arī Latvijas sabiedrībā un dažādu stereotipu laušanā ”
“Iespēja sadarboties un kopā celt darba ar jaunatni  
kvalitāti Latvijā ”
“Iegūstam jaunus sadarbības partnerus visā Eiropas Savienībā ”
“Vairāk iespēju jaunatnes jomā strādājošajiem un  
arī pašiem jauniešiem”

PAŠVALDĪBU PIEREDZES STĀSTI
Projekts ļauj saskatīt jauniešu intereses un  
paplašināt jauniešu centra meistarklašu klāstu
Astoņi novadi apvienojas un izstrādā Jaunatnes  
politikas stratēģiju
Projekta rezultātu iedvesmoti, Bauskas novadā  
arī turpmāk at tīstīs mobilo darbu ar jaunatni
Projekts palīdzēja iekustināt jauniešus un uzsākt darbu  
ar jauniešiem Pelēču pagastā
Latvijas pašvaldībās darbā ar jaunatni notiek stabils progress

PEDAGOGU PIEREDZES STĀSTI
Aizsāk starptautisko sadarbību, izmantojot eTwinning atbalstu
Latvijas skolas īstenots projekts, kur skolēni veido 3D modeļus  
un mācās programmēt, iegūst Eiropas mēroga balvu
Lokālā pieredze starptautiskā arēnā
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Mūsu bagātība ir mūsu 
pieredze

Ikdienas darbos starp projektu pieteikumu 
rakstīšanu, izvēr tēšanu, projektu 
īstenošanu, gala atskaišu iesniegšanu un 
atkal jaunu projektu ideju ģenerēšanu 
nereti aizmirstam, cik svarīgi par 
projektos piedzīvoto un iegūto pastāstīt 
citiem: draugiem, kolēģiem, sadarbības 
partneriem un sabiedrībai kopumā. 

un starptautiskā vidē ir pievienotā vērtība darba ar 
jaunatni stiprināšanā un attīstīšanā. 

Par šiem ieguvumiem aicinām runāt arvien biežāk 
un plašāk, jo tikai tā varam ieraudzīt reālos 
darba rezultātus, kas ir projektu lielākā vērtība. 
Šie pieredzes stāsti raksturo statistikas skaitļus. Vai 
zinājāt, ka Eiropas Savienība jaunatnes jomas 
projektiem kopš 1999. gada, kad Latvijai parādījās 
iespēja šādus projektus īstenot, piešķīrusi 39 
miljonus eiro? Tie savukārt ļāvuši dažādās projektu 
iespējas izmantot vairāk nekā 100 000 jauniešiem. 
Esam sagatavojuši žurnāla “Jaunatne” 
speciālizlaidumu, kurā īpaši izceļam projektu 
pieredzes stāstus. Lai tie palīdz iedvesmoties jaunu 
projektu ideju ģenerēšanā un īstenošanā, kā arī 
iedrošina ar saviem projektu stāstiem dalīties arvien 
skaļāk un pārliecinošāk! 

Veiksmīgu sadarbību vēlot,

DAINA SPROĢE,  
JSPA DIREKTORE

Katru gadu ar JSPA atbalstu Latvijā un ārpus Latvijas 
tiek īstenoti vairāki simti jaunatnes jomas projektu. 
Katrs no tiem tik atšķirīgs un unikāls, aktualizējot tādas 
tēmas kā solidaritāte, sociālā iekļaušana, rūpes par 
vidi, veselība, jēgpilna brīvā laika pavadīšana, 
digitālās prasmes, darba ar jaunatni nozīmīgums, 
starpkultūru pieredze… Dažādās projektu tēmas 
varētu uzskaitīt vēl un vēl. Vērtīgākais ir tas, ka 
visus projektus vieno emocionāli jauniešu stāsti, 
kuros viņi stāsta, ka, pateicoties dalībai projektā, 
viņi kļuvuši pārliecinātāki par sevi, uzdrošinājušies 
runāt svešvalodā vai lielākas auditorijas priekšā, 
iemācījušies jaunas prasmes, piemēram, komandu 
vadīšanu, iniciatīvas uzņemšanos, IKT prasmes, 
laika un darba plānošanu. Arī nevalstisko 
organizāciju un pašvaldību pārstāvju pieredzes 
stāsti pēc īstenotajiem projektiem apstiprina – 
iespēja papildināt zināšanas un prasmes neformālā 
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“KĻUVU PĀRLIECINĀ-
TĀKA PAR SEVI”

“Ieguvumi pēc dalības 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektos ir dažādi. Pirmkārt, 
dalība projektā palīdz būt 
pārliecinātākam par sevi. Otrkārt, 
projektos ļoti attīstās tā dēvētie 
soft skills. Tur notiek darbošanās 
grupās ar jauniešiem, kuri runā 
dažādās valodās. Visvairāk man 
patīk, ka var mācīties mācoties. 
Tas ir ļoti noderīgi katram 
cilvēkam, jo attīsta radošo 

domāšanu un palīdz paplašināt 
redzesloku. Pēc dalības projektos 
sāku domāt citādi – globālāk un 
plašāk. Esot starptautiskā vidē, 
uzlabojas arī angļu valodas 
zināšanas un prasmes iejusties 
svešā vidē. Nu arī vairs nebaidos 
runāt svešu cilvēku priekšā, un 
man ir draugi visā pasaulē. Tā ir 
ļoti liela vērtība,” 

Viktorija Tkačenko,  
21 gads,NVO “Young Folks” 

komandas l īdere. 

Piedalī jusies tr īs “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņas projektos Paler -
mo (Sicī l i ja), Kauņā (Lietu-
va) un Keilā (Igauni ja), kā 
arī  jaunatnes darbinieku 
“Erasmus+” mācību kursā 
Armēnijā. Pašlaik studē 
reklāmu Latvi jas Univer -
si tātē, ikdienā pasniedz 
jauniešiem vācu valodu 
organizāci jā “Young Folks”, 
akt īv i  nodarbojas ar sportu 
un fotogrāfi ju.

Mans stāsts. Tavs stāsts. Mūsu stāsts
Ap 100 000 jauniešu. Tik liels ir to jauniešu skaits, kuri pēdējo 20 gadu laikā (1999.–2019.) 
ir piedalījušies dažādos jaunatnes jomas projektos. Sākotnēji Eiropas Savienības programmā 
“Jaunatne” (2000.–2006.), tad programmā “Jaunatne darbībā ” (2007.–2013.) un pēdējos 
gados – programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” (2014.–2020.), “PROTI un DARI” (2014.–
2020.), “Eiropas Solidaritātes korpuss ” (2018.–2020.) un Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmā (2014.-2019.). 

“DARBA DEVĒJI ĻOTI 
NOVĒRTĒ MANU 
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 
PIEREDZI”

“Pēc 12.  klases beigšanas 
līdz galam nevarēju izlemt, 
kuru profesiju studēt. Tādēļ 
mērķtiecīgi meklēju brīvprātīgā 
darba projektu. Atradu. Uz 
10 mēnešiem aizbraucu uz 
Horvātiju, kurā kā brīvprātīgā 
strādāju ar citiem jauniešiem. 
Palīdzēju viņiem īstenot savas 
idejas. Pieaugušajiem mācīju 

Ja
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ši
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angļu valodu. Gājām spēlēt 
spēles arī veco ļaužu pansionātā. 
Tā bija ļoti interesanta pieredze. 
Esmu ieguvusi arī jaunus draugus 
ne tikai visā Eiropā, bet no visas 
pasaules. Turklāt projektos un 
starptautiskajās mācībās gūtā 
pieredze ir ļoti noderējusi darba 
meklējumos. Lai gan Horvātijā 
strādāju kā brīvprātīgā, šo 
pieredzi vienmēr iekļauju savā 
CV. Tā parāda, ka spēju strādāt 
ilglaicīgi un komandā. Darba 
devēji to ļoti novērtē,” 
Dārta Olekša, 21 gads, dar -

bojas nodibinājumā “Balt i jas 
Reģionālais fonds”. Pašlaik stu-
dē Latvi jas Kul tūras akadēmijas 

un RTU apvienotajā program-
mā un strādā kā pašnodarbi-
nātā par videogrāfi ,  fotogrāfi 

un grafisko dizaineri .

Piedalī jusies “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” 
vairākos projektos. Arī  pati 
uzrakst ī jusi  un īs tenojusi 
jauniešu apmaiņas projek-
tu, kā arī  bi jusi  i lgtermiņa 
brīvprāt īgajā darbā 
Horvāti jā.

 

“APZINĀJOS, KA VISU 
VARU IZDARĪT”

“Pēc dabas esmu klusa un 
intraverta. Bija grūti spert pirmo 
soli un uzdrošināties piedalīties 
pirmajā “Erasmus+” projektā. 
Projektu laikā iegūtajā pieredzē 
apzinos, ka es visu varu izdarīt. 
Esmu ļoti pilnveidojusi savas 
svešvalodas zināšanas. Man 

pašai vairāk gribas iesaistīties 
dažādos procesos un palīdzēt 
uzlabot vidi, kurā uzturos. Īpašs 
prieks ir redzēt, cik lielu lomu 
“Erasmus+” jaunatnes jomas 
projekti sniedz jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām. Nesen 
satiku puisi, kurš projekta laikā 
bija diezgan mazrunīgs un mēs 
nemaz daudz nekomunicējām. 
Bet tagad, atkal viņu satiekot, viņš 
bija tik atvērts un komunikabls. 
Tā ir “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu pievienotā 
vērtība. Redzu, ka esmu 
palikusi spontānāka. Daudz ko 
nozīmē atrašanās īstajā vietā 
un laikā, bet drosme pieņemt 
izaicinājumus nezināmajam 
man ir. Tādēļ arī iesaistījos 
“Europeers” kustībā. Savā 
projektu pieredzē dalos ar citiem 
jauniešiem un ticu, ka kādam 
mans stāsts var būt pagrieziena 
punkts, lai viņš saņemtu drosmi 
rokās un piedalītos savā pirmajā 
starptautiskajā projektā,” 

Laura Vavilova, 29 gadi, 
brīvprāt īgā, darbojas biedrībā 

“Radi Vidi Pats”.

Ir  aizraut īga ceļotāja, ku-
ras mērķis nav atzīmēt kru-
st iņus uz pasaules kartes, 
bet gan labāk iepazīt  ci tas 
zemes, to ci lvēkus un viņu 
kul tūru. 2018. gada vasarā 
piedalī jās projektā #Euro-
peanBridgeInOurMind, kas 
divus mēnešus noris inājās 
Gruzi jā. Kopā ar vēl 11 lat-
viešu jauniešiem darbojās 
gan Rustavi pi lsētā, gan 
Pone eko ciematā, gan arī 
apciemoja dažādas jau-
niešu organizāci jas ci tās 
pi lsētās, lai ieguldī tu savu 
enerģi ju un sniegtu idejas 
vietējo bērnu un jauniešu 
ikdienas bagātināšanai, 
lai apgūtu Gruzi jas kul tūru, 
atklātu Gruzi jas dabu, kā 
arī  tamdēļ, lai veicinātu 
izpratni par Latvi jas un 
Eiropas vērt ībām.

“JAUNIEŠIEM 
JĀĻAUJ IZKĀPT NO 
KOMFORTA ZONAS 
UN JĀVEICINA 
DIALOGS!”

“Projekts ļāva izpausties visiem 
talantiem, kādi vien iespējami 
katram no tā dalībniekiem. 
Ļāva attīstīt komunikācijas 
prasmes un darboties grupās. 
Kā Latvijas grupas līderis varu 
izteikt komplimentus mūsu 
jauniešu sagatavotībai un spējai 
runāt par tematiem, kas saistīti 
ar iekļaujošās sabiedrības 
problēmām, Eiropas Savienības 
aktualitātēm, radošiem 
risinājumiem un labo praksi. 
Projekts atvēra acis un rosināja 
aizdomāties un diskutēt par 
daudzām sasāpējušām Eiropas 
problēmām, kas mūsu valstī arī 
nav izņēmums, – demogrāfijas 
problēmas, migrācija, 
darbaspēks un izglītība, 
paaudžu un ekonomiskā plaisa, 
stereotipi un aizspriedumi, 
starpkultūru komunikācija un 
vārda brīvība. 
Labprāt piedalītos vēl līdzīgos 
“Erasmus+” apmaiņas projektos, 
jo iegūtās zināšanas, prasmes 
un metodes izmantoju darbā 
ar pusaudžiem un jauniešiem 
savā skolā. Galvenā projekta 
atziņa – cilvēkiem jāļauj izkāpt 
no komforta zonas un jāveicina 
dialogs,” tā Ļevs Rusilo, jauniešu 
apmaiņas projekta “Jaunieši – 
tilts labākai Eiropai” jauniešu 
grupas līderis. Šovasar no 
25. jūlija līdz 3. augustam Dānijā 
notika projekts, kurā piedalījās 
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42 jaunieši no 7 valstīm: Dānijas, 
Polijas, Grieķijas, Itālijas, 
Rumānijas, Kipras un Latvijas. 
Projektu koordinēja Dānijas 
nevalstiskā organizācija “Danish 
Youth Team”. Latvijas partneris 
bija nevalstiskā organizācija – 
biedrība “Donum Animus”.

“KĀ BRĪVPRĀTĪGĀ 
VĒLOS DALĪTIES AR 
EIROPAS SAVIENĪBU, 
PATEICOTIES PAR 
VISU, KO TĀ MAN 
DEVUSI”

“Uzskatu, ka katram ir jāizmanto 
tās iespējas, ko dod ES. Esmu 
no ES tik daudz ņēmusi, ka 
tagad vēlos kā brīvprātīgā tai 
atdarīt. Augustā biju Polijā, kur 
palīdzēju dažādos darbiņos, 
organizējot un īstenojot vasaras 
nometni bērniem, kuriem ir 
kustību traucējumi. Agrāk biju ļoti 
bailīga. Manī vienmēr ir bijusi 
vēlme pēc piedzīvojumiem, bet 
bailes iesaistīties bija ļoti lielas. 
Bailes ir jāpārvar, un to vieglāk 
var izdarīt ar pozitīvu attieksmi. 
Nevis izdomāt, cik visam jau 
vajadzētu būt ideāli projektā, bet 
būt pieņemošam un pamēģināt. 
“Erasmus+” projekti tiešām ir tādi, 
kas maina ne tikai pašu, bet visu 
dzīvi kopumā,” Sintija Bērziņa, 
mākslas vēstniece, radošā 
apvienība “Colorize”. 

Šobrīd ir starpposmā starp 
savu iepriekšējo darbu “Kim?” 
Laikmetīgās mākslas centra 
izglītības programmā un 
Iespējamās misijas uzsākšanu. 
Neformālajā izglītībā darbojas 
kopš 2005. gada, kad jauniešu 
apmaiņas projektā pieteica 
draudzene. Tolaik viņa bija 
tikko pēc traumas un adaptējās 
dzīvei ratiņkrēslā. Kopš tā laika 
ir piedalījusies vairākos jauniešu 
apmaiņas projektos (gan 
vietējos, gan starptautiskos), 
neskaitāmās mācībās, 
izmantojusi “Erasmus+” prakses 
iespējas studiju ietvaros, 
devusies jauniešu apmaiņas 
programmā uz Japānu… Tagad, 
kad jaunietei ir jau 30 gadu, viņa 
vēlas pagūt vēl izmantot Eiropas 
brīvprātīgā darba iespēju, jo 
uzskata, ka to izmantot ir katra 
Eiropas Savienības pilsoņa 
pienākums.

“TICU “ERASMUS+” 
VĒRTĪBĀM”

 
“Man ļoti patīk neformālais 
mācīšanās veids, kas tiek 
nodrošināts projektos. 
“Erasmus+” ir mainījis manu 
viedokli par mācīšanos. No 
kārtīgas meitenes, kurai vienmēr 
bija svarīgi labi izmācīties 
un saņemt labu atzīmi, esmu 
kļuvusi par jaunieti, kurai patīk 
pašai izvirzīt un sasniegt savus 
mācīšanās mērķus un rezultātus. 
Joprojām ļoti daudz ko mācos 
un daudz eksperimentēju. 

Dažādi jauniešu projekt i 
Brigi tai i r  devuši iespē-
ju pabūt vairāk nekā 10 
valst īs,  iegūt draugus 
un paziņas visā Eiropā, 
iemācīt ies un izmēģināt 
daudz ko jaunu un piedzīv -
ot ko aizraujošu. Brigi ta 
atzīst ,  ka jauniešu iespējas 
ir  veidojušas viņas personī-
bu, prasmes, at t ieksmi.

Ticu “Erasmus+” vērtībām: 
līdzdalībai, viedokļu dažādībai, 
atvērtībai… Ir dažādi mīti, kas 
dzirdēti par “Erasmus+”. Viens 
no tiem, ka šajos projektos nevar 
piedalīties, ja nav ļoti labu angļu 
valodas zināšanu. Bet tā nav. 
Arī es, kad braucu savā pirmajā 
projektā, par savu angļu valodu 
nejutos pārliecināta, tagad 
svešvalodas prasmes ir būtiski 
uzlabojušās. Otrs mīts – jaunieši 
nespēj noticēt, ka “Erasmus+” 
projektos tiešām viss tiek 
nodrošināts, jo kādēļ gan lai 
kāds gribētu palīdzēt jaunietim 
iepazīt pasauli bez maksas? 
Bet Eiropas Komisija tiešām 
palīdz jauniešiem. Un trešais – 
jauniešiem ir zema pašapziņa. 
Viņi baidās iesaistīties projektos. 
Un te gan uzreiz jāiemet arī 
akmentiņš projektu īstenotāju 
lauciņā. Reizēm projekti tiek 
organizēti ļoti zemā līmenī. Ja 
uz tādu sanāk atbraukt jaunietim 
pirmo reizi, tad priekšstats par 
projektiem kopumā uz ilgu laiku 
var palikt slikts.
“Erasmus+” projektu pieredze 
man ir ļoti palīdzējusi. Tagad 
strādāju arī Valodu centrā, 
kur mācu latviešu valodu. 
Nodarbībās ļoti bieži izmantoju 
neformālās izglītības metodes. 
Tāpat esmu ieguvusi lielāku 
pārliecību par sevi, lai runātu 
publiski,” 

Brigita Medne, biedrības 
“MĀK-ONIS”, Rīgas Skolēnu 

domes un JSPA iniciat īvas 
“Europeers” pārstāve.
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Fotogrāfi jas no 
biedrības “Jēkabpils 
NVO resursu centrs” 
īs tenotā projekta 
“ Volunteer’s discovery”. 

Jauniešu 
pieredzes 

stāsti
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Kintija Bulava, JSPA

Uzreiz saprata –  
viņa ir īstā
“Draugi jau labu laiku man 
stāstīja par kādu meiteni 
ārzemnieci, kura Cēsīs kā 
Eiropas brīvprātīgā strādā ar 
jauniešiem, bet nedomāju, ka 
speciāli braukšu uz Latviju, lai 
iepazītos. Bet nomira vectētiņš. 
Braucu uz bērēm, un pēc tām 
notika arī liktenīgā iepazīšanās,” 
savu stāstu atklāj Kristaps Bērziņš. 

Kristaps līdz šim neticēja 
mīlestībai no pirmā acu skatiena. 
Jaunietis domāja, ka ar viņu 
nekas tāds nevar notikt. Bet 
kur nu! “Kad pirmo reizi satiku 

“Eiropas brīvprātīgais darbs 
kā aizsākums mūsu ģimenes stāstam”

Kristaps Bērziņš, kurš trīs 
gadus strādāja Norvēģijā, 
iepazinās ar savu nākamo 
sievu Anželiku no Gruzijas, 
kura tobrīd kā Eiropas 
brīvprātīgā strādāja 
Cēsīs. Draudzība pārauga 
mīlestībā, un jau pēc gada 
abi apprecējās. 

Ja
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Pēc dažām dienām, kuras 
vectēva bēru dēļ pavadītas Cēsīs, 
Kristaps atgriezās Norvēģijā, bet 
domas visu laiku atgriezās pie 
Andželikas. Izrādās, Andželikai 
bija tāpat, bet par to puisis 
uzzināja krietni vēlāk. Īsajam 
iepazīšanās brīdim sekoja garas 
sarakstes un telefonsarunas, 

Andželiku, pirmo reizi dzīvē 
piedzīvoju brīdi, kad sirdi 
pārņēma pārliecība – Andželika 
ir mans īstais cilvēks. Uzreiz viņā 
iemīlējos,” atceras Kristaps. Starp 
pirmajiem sarunu tematiem, par 
kuriem abi pļāpāja, bija saikne 
ar Latviju, vispārīgās intereses, 
dzīves uzskati. 
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no vērtīgākajiem ieguvumiem ir 
tas, ka savā ziņā var teikt – tieši 
brīvprātīgā darba pieredze un 
liktenīga sagadīšanās saveda 
kopā ar nākamo sievu. 

JSPA nav statistikas datu par to, 
cik laimīgu ģimeņu izveidojušās, 
pateicoties draudzībām, kuras 
aizsākušās “Erasmus+”, “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” un citu JSPA 
administrēto projektu ietvaros. 
Bet Kristapa un Anželikas stāsts 
nav vienīgais. 

Tieši brīvprātīgā dar -
ba pieredze un lik-
tenīga sagadīšanās 
saveda kopā ar nāka-
mo sievu.

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTI PAŠLAIK TIEK ĪSTENOTI AR PROGRAMMAS “EIROPAS SOLIDARITĀTES 
KORPUSS” FINANSIĀLU ATBALSTU. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA: WWW.JAUNATNE.GOV.LV.

izmantojot mūsdienu mobilo 
tehnoloģiju iespējas. Kristaps 
uzaicināja Andželiku ciemos pie 
sevis uz Norvēģiju. 

Sapnī saņem 
apstiprinājumu  
ģimenes veidošanai
Kristaps sarunas laikā vairākkārt 
uzsver, ka ir ticīgs cilvēks un parasti, 
pirms savā dzīvē pieņem svarīgus 
lēmumus, viņš tos apspriež ar 
Dievu. Tā arī šoreiz – pirms 
paša dzīves būtiskākā lēmuma 
par ģimenes veidošanu un visas 
atlikušās dzīves kopā pavadīšanu 
ar Andželiku viņš lūdza padomu 
Dievam. “Dievs man atbildēja ar 
iedrošinošu sapni. Naktī redzēju, 
kā bildinu Andželiku un cik viņa 
priecīgi pieņem bildinājumu,” 
atceras Kristaps. Pēc gada 
jaunieši apprecējās. 

Kristaps ir viens no tiem 
jauniešiem, kurš savulaik 
izmantojis “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programmas iespējas 
un kā Eiropas brīvprātīgais gadu 
strādājis Norvēģijā. Kristapam 

projekta laikā bija iespēja strādāt 
kādā draudzē Norvēģijā, kurai 
bija projekts – kafejnīca ielu 
jauniešiem. Kafejnīcā strādāja 
dažādu valstu brīvprātīgie, kuru 
pienākums bija veidot kafejnīcā 
ģimenisku atmosfēru – tādu, lai 
ielu jaunieši vēlētos turp nākt. 
Kristaps projekta laikā ieguvis 
jaunu darba pieredzi, uzlabojis 
savas svešvalodu zināšanas, 
organizatoriskās prasmes un 
juties gandarīts, ka var veikt 
darbu sabiedrības labā. Bet viens 
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Ja
unie

ši Kamilla Sāra Sareto,  Eiropas brīvprāt īgā

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

Kad pateicu savai ģimenei un draugiem, ka 
pārceļos pēc nepilna mēneša, viņi uzskatīja mani 

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

Pirmie iespaidi Liepājā
Kad ierados Liepājā, jutos pilnīgi apjukusi zemē, 
kuras valodu nesapratu. Pirmā mēneša laikā 
domāju, ka padošos, daudzas reizes domāju 
par atgriešanos mājās. Taču skolas darbinieki un 
mana koordinējošā organizācija (“Radi Vidi Pats”) 
man lieliski palīdzēja iejusties. Laikam ritot, es šeit 
jūtos ļoti laimīga, skola man ir kā mājas, kur eju 
un pavadu laiku gan ar tās darbiniekiem, gan 

“Eiropas brīvprātīgā darbā guvu pieredzi, 
kas man turpmāk palīdzēs skolotājas darbā”

Kamilla Sāra Sareto (Camilla Sara Saret to) 
bija brīvprātīgā Liepājas katoļu pamatskolā 
gandrīz gadu. Kādas pārmaiņas raisa 
brīvprātīgais darbs?

Man šīs mākslas 
nodarbības bija 
liels izaicinājums. 
Tagad esmu ieguvusi 
pārliecību darbā ar 
šo mērķauditoriju.
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bērniem. Esmu ļoti pozitīvi pārsteigta par to ikdienas 
darbu, ko veic pedagogi, lai bērniem nodrošinātu 
labu izglītību, kur viņi var mācīties, brīvi izpaužot 
sevi, savas domas un radošumu. 

Mana brīvprātīgās loma ir asistēt skolotājiem 
stundu laikā un nodarbināt skolēnus pagarinātajā 
dienas grupā. Lai arī stundas beidzas plkst. 14.00, 
1.–4.  klase paliek skolā līdz pat plkst. 17.00, kad 
viņu vecāki beidz darbu. Un tieši šajā pēcstundu 
periodā brīvprātīgajam ir liela nozīme. Man bija 
iespēja īstenot savu personīgo iniciatīvu ar mērķi 
nodrošināt skolēniem kvalitatīvi pavadītu laiku. Tā 
kā esmu mākslas skolotāja, nolēmu uzsākt mākslas 
klubu skolēniem no  1. līdz  3.  klasei. Sākumā ļoti 
baidījos, ka bērni 
nesapratīs manus 
uzdevumus un es 
savukārt nesapratīšu 
viņu vajadzības. Sāku 
ar ļoti vienkāršām 
lietām, lai izvairītos no 
jebkādām neērtībām. 

Kopā ar bērniem 
veidojām mākslu
Pēc pāris nedēļām 
atradu veidu, kā 
komunicēt. Mēs 
runājām jauktā angļu–latviešu valodā, bet tad, kad 
nebija pietiekami skaidrs, lietojām žestus. Tas bija 
jautri, un bērniem ļoti patika. Tad nolēmu turpināt 
ar kaut ko interesantāku un izaicinošāku. Maniem 
mazajiem māksliniekiem bija iespēja mācīties, 
izklaidēties un izmēģināt dažādas mākslas tehnikas. 
Nodarbības bija ļoti labas, un bērni bija laimīgi, kā 
arī bērnu vecāki ļoti novērtēja to, ko daru. Svarīgākā 
no tēmām bija “Ceļojums apkārt pasaulei”, kurā 
bērni katru reizi varēja iepazīt jaunu valsti un tās 
kultūru. Viņi klausījās leģendas un mūziku, skatījās 
dažādu valstu attēlus un īstenoja savus darbiņus 
saistībā ar redzēto un dzirdēto. Beigu beigās viņi 
atcerējās daudzus faktus un vārdus citās valodās un 
iepazinās ar jauniem mākslas veidiem. 

Mēs runājām arī par emocijām un citu viedokļu 
respektēšanu. Man šīs mākslas nodarbības bija 
liels izaicinājums ne tikai valodas barjeras dēļ, bet 

KAMILLA SĀRA SARETO BIJA EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLĀ “ERASMUS+: JAUNATNE 
DARBĪBĀ” EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTĀ “EDUCATE MY CHURCHIL – CHURCH & CHILDREN”. PAŠLAIK 

ŠIE PROJEKTI TIEK ĪSTENOTI AR PROGRAMMAS “EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSS” FINANSIĀLU ATBALSTU. 
VAIRĀK INFORMĀCIJAS: WWW.JAUNATNE.GOV.LV.

arī tāpēc, ka man nebija pārāk daudz pieredzes 
darbā ar sākumskolas bērniem, jo pārsvarā biju 
strādājusi bērnudārzos. Tagad esmu ieguvusi 
pārliecību darbā ar šo mērķauditoriju. 

Lielākais gandarījums
Mans vislielākais panākums bija strādāšana kopā 
ar kādu mazu meitenīti. Kad mēs sākām darboties 
februārī, viņai bija ļoti zema pašapziņa, viņa 
baidījās kļūdīties un nekad nespēja pabeigt iesākto. 
Viņa vienmēr sēdēja atsevišķi, neieinteresēta 
sarunāties ar citiem vienaudžiem, nerādīja savus 
zīmējumus. Es nolēmu pievērsties viņai vairāk, 
palīdzot pabeigt darbiņu, pēc tam slavējot viņu 
par padarīto. Es pārliecināju viņu par to, cik daudz 

viņa var pati izdarīt 
un ka nav jābaidās 
no citu nosodījuma. 
Tajā pašā laikā es 
strādāju arī ar pārējo 
grupu, lai iekļautu 
meitenīti brīvās spēlēs 
un sarunās. Šodien 
šī mazā meitenīte ir 
pavisam cits cilvēks. 
Tagad viņa ir smaidīga 
un enerģijas pilna. 
Tagad viņa ir daudz 
atbrīvotāka un vienmēr 

ir pirmā, kas vēlas parādīt savu pabeigto darbiņu. 
Viņa sēž kopā ar draugiem un lieliski pavada 
laiku ar viņiem. Viņai vairs nav vajadzīga mana 
palīdzība, drīzāk viņa ir tā, kas palīdz citiem. Es ļoti 
lepojos ar visiem saviem mazajiem māksliniekiem. 

Skolā es vadu arī itāļu valodas nodarbības 
pieaugušajiem, kas man tiešām izdodas, neskatoties 
uz to, ka nekad agrāk neko līdzīgu nebiju darījusi.

Arī pati mainos
Pieredze šajā īpašajā skolā mani ir ļoti mainījusi. 
Kad ierados, ļoti baidījos, bet tagad jūtos daudz 
drošāka un pozitīvāka. Skola ļāva man īstenot savus 
projektus, savas idejas, ņēma vērā manu viedokli un 
ieklausījās manās šaubās, lai kopīgi rastu risinājumu. 
Manuprāt, brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja 
jauniem cilvēkiem, kuri vēlas jaunus izaicinājumus 
un kuriem ir idejas darbam ar bērniem. 



10

Lūcija Krišjāne,  Eiropas brīvprāt īgā 

Paņēmu akadēmisko 
gadu studijās, un nāca 
piedāvājums
Eiropas brīvprātīgā darba 
projekts man sākās pavisam 
negaidīti un pēkšņi. Man bija 
tikai 20 gadu, studēju 2.  kursā 
pirmskolas un sākumskolas 
pedagoģiju, kad finansiālu 
apstākļu dēļ pieņēmu lēmumu 
paņemt akadēmisko gadu un 
atsākt mācības vēlāk tajā pašā 
gadā. Bet tad, tikai mēnesi pēc 
mācību pamešanas, 
pienāca šī negaidītā 
iespēja mazāk 
nekā pēc mēneša 
doties brīvprātīgajā 
darbā Montesori 
bērnudārzā netālu 
no Budapeštas. 
Ilgi ar lēmuma 
pieņemšanu ne vil-
cinājos, jo jutu, ka 
tā ir pareizā vieta un iespēja 
man. Pirms aizbraukšanas tuvāk 
iepazinos ar programmas 
uzdevumiem un saviem kā 
brīvprātīgās pienākumiem, kā 
arī, strādājot ar mentoru, izvirzīju 
savus personīgos mērķus, kurus 
centos sasniegt, esot Ungārijā. 
Procesa laikā – gan nosūtīšanas, 
gan paša projekta – man vienmēr 
blakus bija pareizie cilvēki, kas 
mani atbalstīja, uzklausīja un 
pats galvenais – izaicināja un 
nedaudz “pastūma” pareizajā 

“Esmu kļuvusi daudz atvērtāka un 
saprotošāka pret citādo un atšķirīgo”

Vēl šodien atceros, kā 2014. gada 1. martā viena iesēdos lidmašīnā uz Budapeštu Ungārijā. 
Kā Eiropas brīvprātīgā devos uz valsti, par kuras kultūru neko daudz nezināju. Nedaudz 
nobijusies, bet ļoti saviļņota devos pretī šim jaunajam piedzīvojumam, nemaz nenojaušot, 
ka šī pieredze mainīs manu skatījumu uz dzīvi, manas vēr tības un noteiks virzienu manai 
tuvākajai nākotnei.

Ja
unie

ši

projekta beigām man piedāvāja 
oficiālu darbu bērnudārzā līdz 
mācību gada beigām, lai man 
būtu iespēja pabeigt iesākto 
darbu ar bērniem. Tas ne tikai 
deva lielisku pieredzi Montesori 
pedagoģijā, bet noteikti arī 
pavēra manas nākotnes iespējas 
jaunos plašumos.

Pieņēmu nākamo 
izaicinājumu – gads Itālijā
Pēc skolas gada beigām bija 
laiks atgriezties mājās. Pavadot 
nedaudz laika mājās, es spēju 
novērtēt, cik daudz esmu ieguvusi 
un izaugusi no šīs pieredzes 
Ungārijā. Bija sajūta, ka gribu 
vēl augt un attīstīties, tāpēc bez 
lielas pauzes pieņēmu lēmumu 
doties pavadīt gadu Itālijā, 
kur man bija iespēja ne tikai 

virzienā, kad tas 
bija nepieciešams.

No brīvprātīgās 
par algotu 
darbinieku 
Montesori 
bērnudārzā

Projekta laiks paskrēja nemanot. 
Lai iegūtu pēc iespējas vairāk 
no šī gada un šīs pieredzes, 
es nebeidzami tiecos būt 
izaicināta un atklāt ko jaunu 
par Ungāriju, iepazīties ar 
jauniem cilvēkiem un to kultūru. 
Dzīvojot mazā Budapeštas 
priekšpilsētā, es labāk iepazinos 
ar šeit dzīvojošām ģimenēm 
un bērniem. Kolēģi, vecāki un 
bērni man lika justies pieņemtai, 
saprastai un uzklausītai, bet 
galvenokārt – novērtētai. Pēc 
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ka, par spīti attālumam un laikam, 
man joprojām visā Eiropā un citur 
ir draugi, uz kuriem var paļauties.

Veidojot starptautiskas drau-
dzības gan dzīvojot Ungārijā, 
gan Itālijā, esmu kļuvusi daudz 
atvērtāka un saprotošākā pret 
citādo un atšķirīgo, vairāk uzticos 
sev un saviem instinktiem, nevis 

stereotipiem. Šī dzīves atklāsme, 
manuprāt, ir padarījusi manu 
dzīvi daudz bagātāku, un, 
pateicoties tai, nekad nebeigšu 
mācīties un pilnveidot sevi.

Dzīvojot prom no mājām, 
ātrāk pieaugu, kā arī iemācījos 
atbildīgi izturēties pret savu dzīvi, 
patiesībā to arī izbaudot. 

Tāpēc uzskatu, ka došanās 
Eiropas brīvprātīgajā darbā 
ir fantastisks piedzīvojums, 
izaicinājums un dzīves mācība 
vienlaicīgi. Iedrošinu jebkuru 
pamēģināt. Ja būsi pietiekami 
drosmīgs un neatlaidīgs šajā 
procesā, tu mainīsi savu dzīvi uz 
daudz labāku. 

Man šīs mākslas 
nodarbības bija 
liels izaicinājums. 
Tagad esmu ieguvusi 
pārliecību darbā ar 
šo mērķauditoriju.

PLAŠĀK PAR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJĀM: WWW.JAUNATNE.GOV.LV

dzīvot itāļu/amerikāņu ģimenē, 
bet arī aktīvi līdzdarboties un 
profesionāli attīstīties, esot daļai 
no Amerikāņu starptautiskās 
skolas Dženovā. Ik uz soļa man 
bija iespēja pārliecināties, ka 
mana Ungārijas pieredze tik 
tiešām ir mani sagatavojusi šim 
jaunajam, nākamajam solim. 

Iegūto profesionālo pieredzi 
spēju noderīgi pielietot arī pēc 
Itālijā pavadītā laika, līdz pat šai 
dienai strādājot ar bērniem.

Draugi visā pasaulē
Pateicoties Eiropas brīvprātīgo 
mācībām, kuras notika projekta 
ietvaros, man bija iespēja 
iepazīties un izveidot ciešu 
draudzību ar brīvprātīgajiem 
no citām Eiropas valstīm, kuri 
bija tādā pašā situācijā kā es. 
Mēs kopā mēģinājām iepazīt 
Ungāriju un izprast šo interesanto 
kultūru. Veidojot stipras 

starptautiskas draudzības, es ne 
tikai iemācījos daudz par citu 
valstu kultūru, piemēram, franču, 
spāņu un vācu, bet arī atklāju 
daudz ko jaunu par sevi. Projekta 
laikā izveidotās draudzības 
saiknes joprojām pastāv, ik pa 
laikam organizējot kopīgus 
ceļojumus un uzturot savstarpējus 
kontaktus. Ir patīkami apzināties, 
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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 nokļuvusi 
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 man 

Kintija Bulava, JSPA

“Noticējām sev un uzsākām savu 
uzņēmējdarbību”

PLAŠĀK PAR PROJEKTU “PROTI UN DARI!”: WWW.JAUNATNE.GOV.LV.

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. Kima ir jaunās attiecībās 
un kļuvusi par māmiņu vēl vienam 
bērniņam 

Man šīs mākslas 
nodarbības bija 
liels izaicinājums. 
Tagad esmu ieguvusi 
pārliecību darbā ar 
šo mērķauditoriju.

“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, 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. 

Kima un Lote Agne ir 
jaunietes no Priekuļu 
novada. Viņas iepazinās 
un kļuva par tuvām 
draudzenēm, piedaloties 
projektā “PROTI un DARI!”. 
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Fotogrāfi jas no “Latvi jas 
Bērnu labklāj ības t īkla ” 
īs tenotā projekta “(Re)
Searching for quali ty of l ive 
of young people in Balt ics”. 

NVO 
pieredzes 

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

Dalās pieredzē un apgūst 
jaunas zināšanas
Projekta iniciatori ir vairāki 
jaunieši, kuri jau vairākus gadus 
aktīvi sadarbojās ar biedrību “Lux 
Viridia”. 
Apmaiņā kopskaitā piedalījās 
33 dalībnieki no Latvijas, 
Azerbaidžānas un Ukrainas 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
Projekta laikā, tiekoties ar vairāku 
biedrību, fondu un iestāžu 
pārstāvjiem: Sarmu Freibergu – 
fonda “Nāc Līdzās” vadītāju, 
Juriju Lanavoju – Ogres dienas 
centra “Saime” vadītāju un Evu 
Viļķenu – biedrības “Cerību 
spārni” vadītāju, kā arī strādājot 
ar pieredzējušiem pasniedzējiem 
no Ukrainas – Vitāliju Ļubotu un 
Anastasiju Voitjuku, kā arī daudz 
darbojoties praktiski, jauniešiem 
bija iespēja papildināt esošās 
un iegūt jaunas zināšanas un 
prasmes saskarsmē ar cilvēkiem 

Zanda Vītola,  “Lux Vir idia ”

“Dalība starptautiskajos projektos 
iekustina pārmaiņas arī Latvijas sabiedrībā 

un dažādu stereotipu laušanā”
“Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību” –  
tas ir projekts, kura laikā tika izveidota brīvprātīgā darba sistēma, veicinot pieredzes 
apmaiņu, izpratni un zināšanas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

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

Teātris un mūzika – lielisks 
veids, kā stāstīt sabiedrībai 
par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām
Apmaiņas laikā jauniešiem bija 
iespēja darboties teātra un 
mūzikas meistarklasēs. 
Apmaiņas laikā jaunieši daudz 
darbojās komandās – aktivitātēs, 
kuras bija vērstas uz izpratnes 
veidošanu par cilvēku ar 
īpašām vajadzībām fiziskām un 
emocionālām atšķirībām ikdienas 
dzīvē. 

Kā projekta noslēguma 
izvērtēšanā atzina paši jaunieši, 
viens no saviļņojošākiem 
brīžiem bija nodarbība, kuras 
laikā dalībniekiem, savstarpēji 
sadarbojoties caur savām 
personiskajām sajūtām, tika dota 
iespēja izjust, kā tas ir – būt 
neredzīgam, nedzirdīgam vai 
personai ar kustību traucējumiem.
Jaunieši apgalvoja, ka caur šīm 
sajūtām viņi aizdomājās par 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
no pavisam cita skata punkta.

Piekritu palīdzēt – un man 
ļoti iepatikās
Projekta “Brīvprātīgais darbs – 
kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un mūsdienu 
sabiedrību” Latvijas dalībnieces 
Anitas Rudzītes pieredze 
brīvprātīgajā darbā aizsākās 



15

PLAŠĀK PAR “ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ” JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTIEM: WWW.JAUNATNE.GOV.LV.

pirms vairāk nekā pieciem 
gadiem. Anita bija dzirdējusi, 
ka tiek meklēti brīvprātīgie 
palīgi sportisko un radošo 
aktivitāšu dienu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām “IE[SPĒJA]” 
organizēšanā. Jauniete piekrita 
toreiz palīdzēt, un viņai tas ļoti 
iepatikās! 
Pati jauniete stāsts: “Ļoti piesaistīja 
pozitīvā atmosfēra un cilvēku 
attieksme vienam pret otru, 
vienkāršība un tāda īsta un 
patiesa mīlestība.” 
Katru gadu kā brīvprātīgā 
Anita nometnē “IE[SPĒJA]” 
iesaistās dažādu pasākumu 
organizēšanā, šobrīd piepalīdz 
ar dekorācijām un kostīmiem 
integratīvajā teātrī cilvēkiem ar 
fiziskās un intelektuālās attīstības 
traucējumiem “Ārpus robežām”. 
Anita saka: “Iesaistoties 
brīvprātīgā darbā, esmu kļuvusi 
daudz drošāka, atvērtāka un 
vairāk pieņemu visus cilvēkus sev 
apkārt.” Jauniete divus gadus 
ir piedalījusies trīs dienu ilgās 
brīvprātīgo mācībās, taču šī ir 
viņas pirmā starptautiska projekta 
pieredze. “Piedaloties šādās 
mācībās, man ir iespēja iepazīt 
dažādu valstu cilvēkus un viņu 
kultūru, uzzināt viņu pieredzi 
darbā ar cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām,” stāsta Anita.
 
Brīvprātīgais darbs – 
vērtīgākais no hobijiem
Par emocijām un ieguvumiem 
jauniešu apmaiņā dalās vēl 
viens Latvijas dalībnieks – Artis 
Vasiļevskis. 
Iespēja apgūt jaunas zināšanas 
un pieredzi par brīvprātīgo 
darbu Artim radās jau pirms 
trim gadiem. Puisis ir piedalījies 
vairākās nometnēs un semināros 
Latvijā, piedalījies arī “Erasmus+” 
projektā Rumānijā un Turcijā. 

Tur iegūtas zināšanas par to, kā 
strādāt komandā, kā būt līderim, 
izpratne, kāpēc nodarbojamies ar 
brīvprātīgo darbu, ko tas sniedz, 
kā arī apgūta cita pieredze, 
iegūtas specifiskas zināšanas 
darbam ar cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, iegūti jauni draugi, 
uzlabotas valodu zināšanas un 
apgūtas citu tautu kultūras. 
Artis uzsver, ka, darbojoties šajā 
projektā, viņam ir interesanti 
uzzināt, kas notiek Latvijā 
saistībā ar cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, kāda ir sabiedrības 
attieksme, kā viņi kā brīvprātīgie 
var palīdzēt šiem cilvēkiem, kādas 
pieejas var izmantot. Protams, ir 
ļoti interesanti komunicēt ar citu 
valstu dalībniekiem, kā arī uzzināt 
par viņu pieredzi.
Artis atminas, ka brīvprātīgā 
darbā ir iesaistījies jau vairāk 
nekā pirms pieciem gadiem. 
Nu šī brīvprātīgā darbošanās 
ir izveidojusies par Arta hobiju. 
Puisis ir sapratis, ka tā ir ļoti laba 
pieredze! “Esmu iepazinis pats 
sevi, kļuvis atvērtāks jaunām 
idejām, mana komforta zona 
kļuvusi daudz plašāka, kā arī esmu 
lauzis daudzus stereotipus sevī. 
Šobrīd ikdienā strādāju algotu 
darbu, bet vienmēr cenšos atrast 

laiku darbam ar sabiedrību,” tā 
apgalvo Artis.

Akcija pilsētvidē – 
sabiedrības informēšanai 
un izglītošanai
Projekta noslēgumā jaunieši 
devās uz Ogres pilsētas centru, 
kur realizēja apmaiņas laikā 
izstrādāto un sagatavoto akciju 
pilsētvidē. 
Akcijas mērķis bija informēt 
sabiedrību par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, par viņu tiesībām, 
vēlmēm un iespējām. Mūsu 
mērķis bija pievērst sabiedrības 
uzmanību problēmām, ar kurām 
ikdienā saskaras cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, kā arī mēģināt 
lauzt sabiedrības aizspriedumus 
un stereotipus par cilvēkiem ar 
invaliditāti.
Mūsuprāt, kustība un mūzika ir 
lielisks veids, kā stāstīt mūsdienu 
sabiedrībai par cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un parādīt to, 
ko šie cilvēki var, nevis runāt par 
lietām, kuras nevar!
Akcija izdevās ļoti patiesa un 
emocionāla. Esam pārliecināti, ka 
cilvēkus, kuri šajā mirklī bija pilsētā 
un redzēja jauniešu veidoto 
performanci, tas neatstāja 
vienaldzīgus!

Kā nevalstiskās biedrības pārstāvji 
vēlamies vēlreiz uzsvērt to, ka, 
mūsuprāt, tieši jaunieši ir tie, kuri 
var palīdzēt sabiedrības lielākajai 
daļai ieraudzīt cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām no pavisam cita skata 
punkta. Jauniešiem pilnveidojoties, 
kā arī ar savu personīgo pozitīvo 
piemēru un attieksmi pastāv 
iespēja mainīt sabiedrības 
viedokli, kurš bieži vien ir balstīts uz 
aizspriedumiem un mītiem. Esam 
kā platforma, kurā jaunieši var 
pilnveidoties un pēc tam pozitīvi 
ietekmēt arī Latvijas sabiedrību. 
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Projekta laikā tika izstrādāti vairāki 
materiāli:
• Vizuālais materiāls “Ideālā jauniešu centra kri-

tēriji” (latviešu valodā), apkopojot vairāk nekā 
20 dažādu Latvijas jauniešu centru pieredzi un 
idejas. Materiālā iekļauti kritēriji, kurus kopīgi 
definēja jaunatnes jomas eksperti/ aktīvisti;

• Rokasgrāmata “HQYC” ar labās prakses jau-
niešu centru piemēriem no Latvijas, Spānijas, 
Igaunijas un Ungārijas (angļu valodā);

• Video “Ideāls jauniešu centrs ir…” (latviešu va-
lodā).

Projekta īstenošanā iesaistījās jauniešu 
centri no visas Latvijas, kuri dalījās ar 
sava darba pieredzes stāstiem:
Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu 
centrs “Nagla”, Jaunatnes iniciatīvu centrs “Šķūnis”, 
Radošā apvienība jauniešiem TREPES, Liepājas bērnu 

un jaunatnes centrs “Jauniešu māja”, 
Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”, 
Tukuma novada multifunkcionālais 
jaunatnes iniciatīvu centrs, Rogovkas 
multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu 
centrs, jauniešu studija “BaMbuss”, 
jauniešu klubiņš “Palīdzēsim.lv”, 
Ventspils Jauniešu māja, Jauniešu 
organizācija “Young Folks”, “Avantis” 
jauno mediju centrs “Young Media 
House”, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu 
un veselības centrs, Gulbenes 
novada jauniešu centrs “Bāze” un 
jauniešu organizācija “Jaunatne 
smaidam”.  

PLAŠĀK PAR “ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ” 
STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTIEM: WWW.JAUNATNE.GOV.LV

Ginta Salmiņa,  “Balt i jas Reģionālais fonds”

Visi projekta laikā izstrādātie materiāli pieejami:
http://brfonds.lv/projekts-high-quality-youth-centers-in-europe/

Domājot par jauniešu centriem, aktuāls ir jautājums 
“Ideāls jauniešu centrs – realitāte vai mīts”? Vai 
vispār ir iespējams radīt kaut ko ideālu un uzturēt 
to ilgtermiņā? Vārda “ideāls” definīcija – augstākā 
pilnība, labākais paraugs, norma, centienu 
augstākais galamērķis. Vai šie vārdi vispār atbilst 
jauniešu centru būtībai? Tomēr sadarbojoties mēs 
kopīgi varam radīt jauniešiem vietas, kuras iederas 
vietējā kopienā, kurās jaunieši var sevi pilnveidot, 
attīstīt, jēgpilni pavadīt laiku, radīt pievienoto vērtību 
un būt līdzsvarā. Svarīgi, lai jauniešiem būtu vieta, 
kur viņi var kļūt labāki – domās, darbos, dzīvē!

Lai pētītu, diskutētu, analizētu un apkopotu jauniešu 
centru labās prakses, “Baltijas Reģionālais fonds” 
kopā ar partneriem no Igaunijas, Ungārijas un 
Spānijas 2018.–2019. gadā īstenoja “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektu 
“High Quality Youth Centers in Europe”.

“Iespēja sadarboties un kopā celt 
darba ar jaunatni kvalitāti Latvijā”

“Ideāls jauniešu centrs – realitāte vai mīts?”– ar tādu nosaukumu tapa programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā ” stratēģiskās partnerības projekts, uz kuru atbildes meklēja 
dažādi Latvijas jauniešu centri un nevalstiskās organizācijas, kā arī sadarbības partneri 
Igaunijā, Ungārijā un Spānijā. Projektu vadīja “Baltijas Reģionālais fonds ”.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/RamonaLiepinaTrepes.pdf
http://djivc.lv/
http://djivc.lv/
http://djivc.lv/
http://djivc.lv/
http://djivc.lv/
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Iepazīstot tūkstošgades 
paaudzi Maltā
Cik būtiski ir pašiem mileniāļiem 
iepazīt dažādas metodes, kas 
sekmētu savstarpējo sadarbību? 
Kādas modernās metodes 
jaunatnes darbiniekiem vislabāk 
izmantot, strādājot ar mileniāļiem? 
Atbildes uz šiem un daudziem 
citiem jautājumiem divas mileniāļu 
paaudzes pārstāves Vanesa 
Ēķupe un Kamita Kalniņa, kā 
arī psiholoģe Sarmīte Saukuma 
guva, piedaloties starptautiskās 
mācībās, kas no 2019. gada 22. 
līdz 28. aprīlim norisinājās Maltā.

Iespaidi no starptautiskajām mācībām
Mācībās piedalījās dalībnieki no Maltas, 
Bulgārijas, Maķedonijas, Rumānijas, Polijas, Itālijas, 
Portugāles, Spānijas, Latvijas un Turcijas. 
Mācības ilga teju nedēļu, kur katrā no dienām 
dalībniekiem tika uzdoti citi uzdevumi, piemēram, 
meditēt mežā vai piedalīties jogas nodarbībā, lai 
apzināti pievērstu savu uzmanību savām sajūtām 
un atvērtos mācībām neformālajā vidē. Dalībnieki 
īstenoja arī starpkultūru vakaru, piedalījās lekcijā 
par “Google” iespējām, sociālajiem tīkliem, 
kurus izmanto jaunieši, aplikācijām, jauniešiem 
paredzētām mājaslapām un sociālajām 
kampaņām. 

Mācoties no savas pieredzes
Kamita: “Man šī bija pirmā pieredze šāda veida 
projektā, un varu teikt, ka iespaidi ir tikai tie labākie. 
Ļoti patika, ka treneri sniedza uzdevumus, kuri 
bija jārisina, skatoties no katra paša pieredzes 

PLAŠĀK PAR “ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ” 
JAUNATNES DARBINIEKU MOBILITĀTES PROJEKTIEM: WWW.JAUNATNE.GOV.LV

N
VOSintija Bernava, “Donum Animus”

“Iegūstam jaunus sadarbības partnerus 
visā Eiropas Savienībā”
Biedrība “Donum Animus ” programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” projektos iesaistās kā 
partnerorganizācija no Latvijas. Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Life on Screen –  
Understanding Millenials ” palīdzēja vairākiem jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem no 
Latvijas papildināt savas zināšanas starptautiskā vidē. “Donum Animus ” veica Latvijas 
dalībnieku atlasi un sagatavošanu mācībām un pēc projekta dalījās pieredzes stāstā. 

un sajūtām, jo, manuprāt, nevari veikt pārmaiņas 
sabiedrībā, ja tās nesāc ar sevi pašu. Projektā 
ieguvu jaunas zināšanas par sociālajiem tīkliem un 
par to, kā tos var izmantot darbā ar jauniešiem, kā 
arī sarunās ar citu valstu dalībniekiem guvu iespēju 
uzzināt daudzus un arī diezgan atšķirīgus viedokļus 
par projektā iekļautajām tēmām.”
Sarmīte: “Esmu ļoti priecīga par doto iespēju 
piedalīties šajā projektā, jo tēma ir ļoti aktuāla 
šobrīd arī Latvijā. Es saku milzīgu paldies abiem 
treneriem, kuri ir īsti speciālisti šajā jomā. Man ļoti 
patika interaktīvās metodes, ar kuru palīdzību tika 
skaidrota un izprasta galvenā tēma.”
Vanesa: “Šis bija mans otrais projekts, kurā 
piedalos, bet noteikti – visinteresantākais. Patika, ka 
programmas vadītāji deva iespēju ne tikai uzzināt 
daudzas lietas par sociāliem tīkliem, bet arī iepazīt 
sevi. Lika aizdomāties par to, kādā veidā izmantot 
internetu un kādu informāciju vajadzētu nodot 
citiem jauniešiem.” 
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Daudzās Eiropas valstīs var atrast arī pa kādam 
līdz galam nepārvarētam vēsturiskam konfliktam 
starp valstī dzīvojošajām tautībām. Jauni draudi 
mieram saistās arī ar klimata pārmaiņām un dabas 
katastrofām, kuru dēļ var būt jāpārvieto lielas cilvēku 
masas un var sākties vardarbīgi konflikti ierobežoto 
dabas resursu dēļ. Šie ir tikai daži no draudiem 
mieram. Dzīvojot paredzamas neparedzamības 
apstākļos, būtu jāpievērš lielāka uzmanība miera 
izglītības nodrošināšanai. Un ikviens no mums var 
palīdzēt mācīties mieru un nevardarbību - ar savu 
piemēru un iniciatīvu.

Vēloties sniegt savu devumu miera kultūras 
veicināšanā un miera izglītības attīstīšanā, no 2019. 
gada 1. līdz 11. jūnijam biedrības ‘’Piepildīto sapņu 
istaba’’ komanda organizēja starptautisku jaunatnes 
darbinieku mobilitāti. Mācībās ar nosaukumu 
‘’From Inside Out’’ tikās 25 dalībnieki no Latvijas, 
Austrijas, Itālijas, Rumānijas, Polijas, Horvātijas, 
Ziemeļmaķedonijas, Slovēnijas, Portugāles, Spānijas 
un Turcijas.

Projekta mērķis bija palīdzēt jaunatnes un izglītības 
jomā strādājošajiem attīstīt kompetences, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu miera izglītību, kā 
arī rosināt viņus kļūt par aktīviem miera vēstnešiem 
savā sabiedrībā. Mūsu ikdienu lielā mērā ietekmē 
cilvēki, kam ir vara, tātad, politiķi un lielo uzņēmumu 
vadītāji, taču viņu rīcībā bieži ir itin grūti saskatīt 
solidaritāti vai pret sabiedrību un vidi atbildīgu rīcību. 
Daudzi no šiem līderiem izmanto ekspluatāciju un 
nevienlīdzīgu piekļuvi resursiem, lai gūtu labumu sev. 
Tāpēc sabiedrībai ir nepieciešami līderi, kas varētu 
iedvesmot un mobilizēt citus risināt sociālās un vides 
problēmas, iestātos pret netaisnību un palīdzētu 
veidot sapratni starp dažādām sabiedrības grupām. 
Jaunatnes un izglītības joma noteikti ir viena no 
vietām, kur šādus līderus meklēt, un mēs vēlējāmies 
viņus atbalstīt un stiprināt.

N
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Miers pasaulē sākas ar mieru tevī

Inese Priedīte ,  Neformālās izgl ī t ības mācību vadītāja 
Foto: Anna Kepa

Tā kā vairākus gadu desmitus dzīve Latvijā rit it in mierīgi, miers un tā uzturēšana nav pirmā 
tēma, kas nāk prātā, domājot par sabiedrības prioritātēm. Tomēr mūsu nosacīti mierīgā vide 
ir ļoti trausla. No 2014. līdz 2016. gadam Eiropa pieredzēja īpaši daudz teroraktu. Tādēļ 
arī par vienu no jaunatnes jomas prioritātēm kļuva jauniešu radikalizācijas un vardarbīga 
ekstrēmisma novēršana.

Miers ir ne tikai kara neesamība. Miers ir arī 
nevardarbība savstarpējās attiecībās, atturēšanās 
no dabas resursu un citu dzīvu būtņu ekspluatācijas, 
taisnīguma un cilvēktiesību nodrošināšana. Šī projekta 
ietvaros miera izglītību definējām kā procesu, kurā 
tiek attīstītas prasmes novērst vardarbību un radoši un 
nevardarbīgi risināt konfliktus, tolerance, taisnīgums, 
empātija un līdzjūtība, kā arī prasmes radīt apstākļus, 
kas veicinātu mieru ikvienā cilvēkā, starp cilvēkiem, 
starp grupām, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Mācību ietvaros dalībnieki diskutēja par dažādām 
stratēģijām, kas būtu jādara un kādi principi jāievēro, 
lai izglītības saturs un metodes palīdzētu stiprināt mieru 
sabiedrībā un kuri ir tie konflikta un miera aspekti, 
kurus kā jaunatnes darbinieki vispār varam ietekmēt.
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Analizējot draudus mieram savās valstīs un 
iespējamos risinājumus, kā tos novērst, dalībnieki 
diezgan vienprātīgi atzina, ka miers pasaulē sākas ar 
mieru sevī un mieru ģimenē. Iekšējā miera mācīšana 
un mācīšanās ir arī sasniedzams mērķis darbā ar 
sevi un citiem, tāpēc ir vērts tam pievērsties. Mūsu 
pieredze rāda ka nevardarbīgas komunikācijas 
metožu un principu apguve, darbs ar elpošanu, 
ķermeni un kustību, būšana dabā un darbs ar savām 
ēnas pusēm ir vienkārši un iedarbīgi veidi, kā iekšējo 
mieru attīstīt. Mums nav viena risinājuma, kas derēs 
visiem, bet iekšējā miera stiprināšanai būtu jābūt 
vienam no jebkuras izglītības rezultātiem - ja vien 
izglītību uzlūkojam kā iespēju ne tikai nodrošināt 
tirgum nepieciešamos cilvēkresursus un patērētājus, 
bet arī veidot labāku sabiedrību un dzīves vidi.

organizācijas ikdienas darbā, savukārt perso-
niskajā dzīvē esmu sākusi patiesāk komunicēt ar 
cilvēkiem apkārt un pati ar sevi,’’ atzīst Linda no 
Austrijas.

• Līdzīgas domas ir Klarai no Slovēnijas: ‘’Šīs 
mācības bija kā burbulis, kurā mums tika nodroši-
nāti nevainojami apstākļi, lai saprastu savu patie-
so potenciālu. Pēc mācībām es dzīvoju apzinā-
tāk un vienkāršāk. Latvijā apgūto lieku lietā darbā 
ar bērniem un jauniešiem mūsu jauniešu centrā, 
un viņi ir bijuši ļoti atsaucīgi un ieinteresēti.’’

• ‘’Mācību laikā sāku domāt par tēmām, kurām 
līdz šim nepievērsu uzmanību. Un man ir iedves-
ma turpināt jautāt un pētīt. Pēc mācībām es esmu 

mainījusi savus iera-
dumus, lai tie kļūtu 
videi draudzīgāki, 
kā arī vairāk uz-
manības pievēršu 
savai personības iz-
augsmei, jo redzu, 
ka tas man palīdz 
veiksmīgāk līdzdar-
boties sabiedrībā,’’ 
pastāstīja Dajana 
no Ziemeļmaķe-
donijas.

Komandas kopsavilkums
Savukārt mūsu kā organizatoru viena no galvenajām 
atziņām ir tā, ka, lai arī miera tēma ir ļoti komplicēta, 
plaša un vidusmēra indivīdam mazliet neierasta, ir 
svarīgi nebaidīties izskatīties kā ideālistiskiem hipijiem 
un par šo tēmu mācīties, runāt un aicināt aizdomāties 
citus. Miers ir ļoti trausls. Latvijā medijos un arī 
klātienes sarunās itin viegli var atrast neskaitāmus 
piemērus naidam, kas balstīts uz otra cilvēka tautību, 
dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģisko piederību 
vai vienkārši atšķirīgo viedokli. Diemžēl šos piemērus 
var atrast arī starp psihologiem un pedagogiem, 
kuru uzdevums it kā būtu mēģināt saprast, atbalstīt un 
iekļaut visus. Ceram, ka tas pamazām mainīsies, lai 
vismaz jauniešu centros un organizācijās, kā arī skolās 
jauniešiem būtu pieejama tiešām droša un atbalstoša 
vide. ‘’Erasmus+: Jaunatne darbībā’’ šai ziņā ir ļoti 
vajadzīga programma, kas palīdz pārvarēt gan 
stereotipus un aizspriedumus, gan vienot ļoti atšķirīgus 
cilvēkus no dažādām pasaules malām. Radīt iespējas 
cilvēkiem no dažādām valstīm, arī no savstarpēji 
naidīgām grupām satikties, sarunāties, sadarboties ir 
ļoti svarīgi, lai mazinātu vardarbību nākotnē. 

Dalībnieku iespaidi
• ‘’Ir svarīgi veidot mieru sevī, pirms cenšamies 

veidot mierīgāku pasauli,’’ saka Huseins no 
Lībijas, viens no mācību dalībniekiem, kurš šo-
brīd dzīvo Turcijā. ‘’Šī man bija unikāla iespēja 
pirmo reizi mācīties, kā fokusēt uzmanību uz sevi 
un attīstīt savu iekšējo mieru. Tas palīdz man gan 
kā indivīdam, gan sabiedrībai, kurā es dzīvoju. 
Šīs mācības man ir devušas ļoti daudz, un no tā 
visa man svarīgākā ir prasme veidot mieru sevī 
un izplatīt miera kultūru un vērtības sabiedrībā. 
Esmu arī kļuvis nosvērtāks un konstruktīvāk iesais-
tos sarunās ar cilvēkiem, kuru viedoklis atšķiras no 
mana.’’

• ‘’Man patika ikviens kursa programmas elements. 
Vadītājas lieliski pielāgojās grupas vajadzībām, 
radot mums drošu vidi, un es varēju iemācīties 
tik daudz jauna! Arī attīstīt mieru sevī, labāk ap-
zināties savus iekšējos resursus un dažādas per-
spektīvas, caur kurām raudzīties uz savu iekšējo 
un ārējo pasauli. Iegūt daudz jaunu draugu. Ap-
gūtās miera izglītības metodes izmantojam mūsu 
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tiem – neskaitāmi naida runas piemēri, kad notiek 
vēršanās pret citu tautību, ādas krāsu, reliģiju vai 
seksuālās orientācijas cilvēkiem. Līdz ar to ir svarīgi, 
lai publiskajā telpā pastāvētu šiem naidpilnajiem 
stāstiem alternatīvi stāsti, kas atbalstītu konstruktīvāku 

un pozitīvāku pasaules 
uztveri, mazinātu bailes 
no citādā un rosinātu 
vēlēšanos veidot 
dialogu, sadarboties 
un palīdzēt citiem 
cilvēkiem.

Šis apmācību kurss bija 
jau trešais biedrības 

projekts, kura galvenā tēma ir radošā rakstniecība, 
un tas deva apliecinājumu, ka dažādas radošās 
rakstīšanas metodes ir ļoti universālas un lieliski var 
tikt adaptētas neformālās izglītības kontekstam. 
Rakstīšana dod iespēju dažādās tēmās un 
problēmās daudz vairāk iedziļināties, sakārtot 
un labāk paust savas domas, arī radoši izpaust 
sevi un veicināt savu izaugsmi, konstruktīvā 
veidā atbrīvojoties no negatīvām emocijām vai 
pieredzēm.

Pēc mācību kursa dalībnieki organizēja radošās 
rakstniecības nodarbības savās valstīs, mācībās 
apgūtās metodes pielāgojot ļoti dažādām 
mērķgrupām: gan bērniem, gan skolēniem 
un studentiem, gan bēgļiem, gan jaunatnes 
darbiniekiem. Savukārt mūsu pašu organizācijā, 
iedvesmojoties no projekta pieredzes un visa tā 
ietvaros apgūtā, tapa jauns valsts līmeņa projekts 
par radošo rakstniecību “Rakstu Latviju”, ko 
īstenojām ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
un kas veltīts Latvijas valsts simtgadei.” 

PLAŠĀK PAR “ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ” 
JAUNATNES DARBINIEKU MOBILITĀTES PROJEKTIEM: WWW.JAUNATNE.GOV.LV

Sīkāka informācija par projektu, kā arī vairāki tā ietvaros tapušie radošie darbi un metožu 
apraksts, ar kā palīdzību tie ir tapuši, ir pieejami projekta blogā writetorewrite.tumblr.com

Par biedrības “Piepildīto sapņu istaba” īstenoto 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes darbi-
nieku mobilitātes projektu “Rakstīšana ir pārrakstī-
šana” dalās Inese Priedīte, neformālās izglītības 
mācību vadītāja: “Mācību kursā piedalījās 22 
jaunatnes, sociālā 
darba un izglītības 
jomā strādājoši 
profesionāļi no 10 
Eiropas valstīm. 
Projekta mērķis 
bija dot iespēju tā 
dalībniekiem ap-
gūt radošās rakst-
niecības metodes 
un izzināt, kā ar radošu pieeju palīdzību varam 
vērsties pret naida runu, lauzt stereotipus un aiz-
spriedumus, kā arī veicināt solidaritāti, taisnīgāku 
un mierīgāku vidi sev apkārt. 

Ņemot vērā pieaugošo nacionālismu un radikālās 
ticībās balstītu vardarbību, apmācībās tika apgūts 
bagātīgs radošo metožu klāsts, kas veicina 
starpkultūru apguvi un palīdz cīņā pret jauniešu 
radikalizēšanos.

Protams, ar rakstīšanu un stāstiem vien nepietiek, lai 
novērstu jauniešu radikalizēšanos, kuras cēloņu vidū 
pētnieki bieži min tādas problēmas kā bezdarbu, 
nespēju atrast piederību, stabilitāti, nespēju piešķirt 
savai dzīvei jēgu, negatīvas emocijas un nemieru, 
ko raisa sliktas attiecības apkārtējā vidē. Taču ar 
valodas starpniecību sociāli konstruētai realitātei, 
lai arī tā pastāv tikai mūsu galvās, ir milzīga ietekme 
uz to, kā uztveram sevi, citas sociālās grupas, 
dažādus notikumus. Arī Latvijā ir atrodami vairāki 
jauniešu radikalizēšanās piemēri un papildus 

“Vairāk iespēju jaunatnes jomā 
strādājošajiem un arī pašiem jauniešiem”

Sarunās ar dažādiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem viņi kā vienu no vēr tīgākajiem 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” un “Eiropas Solidaritātes korpuss ” ieguvumiem 
min finansiālo atbalstu, kuru organizācija var izmantot, lai īstenotu iecerētās aktivitātes, šādi 
gūstot gan starptautisku pieredzi, gan arī stiprinot pašas organizācijas kapacitāti. 
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Fotogrāfi jas no 
Jaunatnes starptaut isko 
programmu aģentūras 
projektu fest ivāla 
“Projektu nakts”.

Pašvaldību 
pieredzes 

stāsti
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Projekts ļauj saskatīt jauniešu  
intereses un paplašināt jauniešu  

centra meistarklašu klāstu

Projekta gaita
Projekta laikā vēlējāmies aicināt 
jauniešus aizdomāties par viņu 
pašu izaicinājumiem, dzīvojot 
lauku pašvaldībā, un radošuma 
veicināšanu, lai jaunieši 
apzinātos jaunas iespējas, 
idejas, kā viņi vēlētos attīstīt un 
redzēt savu pašvaldību, kā arī 
vēlējāmies dot iespēju jauniešiem 
veidot jaunas draudzības un 
kontaktus. 

Februāra sākumā notika projekta 
atklāšanas pasākums, uz kuru 
bija ielūgti jaunieši un ikviens 
interesents, lai tos informētu par 
projekta ideju, iepazīstinātu ar 
projekta komandu, plānotajām 
aktivitātēm. Vēlējāmies, lai 
jauniešiem jau būtu iespēja 
radoši izpausties dažādos grupu 

Elīna Ziediņa,  Salas novada pašvaldības jaunatnes l ietu speciāl is te

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss ” Salas novadā īstenotā solidaritātes projekta 
“Jaunieši VAR” mērķis bija solidarizēties ar Salas novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 
gadiem, kā arī dot iespēju apgūt jaunas prasmes, iemaņas un piedzīvot neformālo izglītību.

Projekta nosaukums: 
“Jaunieši VAR” 
Projekta norises laiks: 
01.01.2019.–30.06.2019. 
Projekta aktivitā-
tes norises laiks: 
01.01.2019.–30.06.2019. 
Projekta īstenotājs:  
Salas novada pašval-
dības Bērnu un jauniešu 
centrs – jauniešu grupa 
piecu cilvēku sastāvā (Evi-
ja Paslauska, Elīna Ūber-
ga, Inese Krūmiņa, Līga 
Kriškijāne, Elīna Ziediņa).

Izstādes apmeklētājiem bija 
iespēja šādi apskatīt vairākas 
gleznas. Vasaras sākumā tika 
arī organizēts radošs pasākums 
visiem Salas novada jauniešiem 
“Alternatīvā māksla”, uz kuru 
ieradās jaunieši no Salas, 
Biržu un Sēlijas ciemiem, kā 
arī no ģimenes atbalsta centra 
“Saulstari”. Jauniešiem bija 
iespēja būt radošiem dažādās 
radošās nodarbībās – pūst lielus 
un mazus burbuļus, izgatavot 
nozīmīti, zīmēt ar krītiņiem, 
apgleznot auduma somiņu, 
sportot, piedalīties piknikā. 
Noslēgumā visi baudīja dūmu 
sveču krāsu virpuli. 

Projekta ietvaros notika arī 
sadarbība ar ģimenes atbalsta 
centru “Saulstari”, kas atrodas 
Salas novadā. Februārī projekta 
komanda devās uz “Saulstariem”, 

darbos. Martā notika trīs tikšanās 
vietējās skolās, lai jauniešiem 
pastāstītu par projektu un diskutētu 
par katras tikšanās tēmu. Projekta 
laikā notika vairākas neformālās 
izglītības metodēs balstītas 
radošās aktivitātes un radošo 
nodarbību cikls “Māksla tumsā”, 
kura laikā jaunieši gleznoja. 
Jauniešu darbu idejā bija jāietver 
katram personīgs izaicinājums vai 
grūtība, dzīvojot Salas novadā, 
vai kāda ideja, kā uzlabot un 
attīstīt vietējo vidi. 

Projekta laikā arī notika radošo 
darbu izstādes “Māksla tumsā” 
atklāšana, uz kuru bija aicināti 
darbu autori un ikviens Salas 
novada iedzīvotājs. Izstādes 
atklāšana bija radoša un ar 
pārsteigumiem: izstādes gleznas 
bija divējādas – ar vienu attēlu 
gaismā, otru, kas spīd tumsā. 
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PLAŠĀK PAR “EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSS” SOLIDARITĀTES PROJEKTIEM: WWW.JAUNATNE.GOV.LV

lai kopīgi ar jauniešiem pavadītu 
laiku, cepot desiņas ugunskurā un 
iepazīstoties. 

Projekta rezultāti
Kā lielākais projekta laikā 
tapušais ieguvums ir pašu jauniešu 
izstrādātā radošo darbu izstāde 
“Māksla tumsā”. Izstādes mākslas 
darbi attēlo jauniešu izaicinājumus, 
grūtības un problēmas, dzīvojot 
Salas novadā. Izstādes laikā tika 
prezentētas arī jauniešu idejas 
un ierosinājumi, ko darīt, lai dzīve 
Salas novadā viņiem pašiem 
būtu labāka un kvalitatīvāka. 
Projekta ietekme ir jauniešu 
izaugsme, attīstot komunikācijas un 
sadarbības prasmes, kā arī radošā 
potenciāla attīstīšana un iespēja 
jauniešiem izpaust savas domas 
par izaicinājumiem, grūtībām un 
problēmām Salas novadā un 
analizēt iespējamos risinājumus. 
Tāpat projekta laikā Salas novada 
jaunieši aizdomājās par jēdziena 
“solidaritāte” nozīmi kopumā un to, 
ko katram šis šķietami sarežģītais 
vārds nozīmē. Jau projekta sākumā 
uz Salas novada Bērnu un jauniešu 
centra sienas ar lieliem burtiem 
tapa uzraksts “Kas ir solidaritāte?”. 
Par šo jautājumu tika runāts gan 
pirmajās jauniešu aktivitātēs, gan 
arī ārpus tām. Apkopjot jauniešu 
atbildes, esam secinājuši, ka 
jēdzienu “solidaritāte” jaunieši 
izprot kā atbalstu, kā palīdzību 
citiem, kā palīdzību senioriem, kā 
smaidu un atvērtību pret citiem, 
kā palīdzēšanu klasesbiedriem ar 
mājasdarbiem, kā sadarbošanos 
un vienkārši būšanu kopā. 

Par projekta laikā gūtajiem 
iespaidiem dalās jaunieši

Līga, viena no projekta 
īstenotāju komandas: 
“Mans lielākais ieguvums 
no īstenotā projekta ir iegūtā 

degsme un azarts darboties. 
Jo īpaši kopā ar bērniem 
un jauniešiem, iedrošinot 
viņus radīt, darīt, izmēģināt, 
pieredzēt, apzināties, 
ieraudzīt. Kā arī fantastiskā 
komanda – projekta grupas 
meitenes, ar kurām kopīgiem 
spēkiem izdevās piedzīvot 
virkni aizraujošu notikumu. 
Iegūtā pacilājošā sajūta rosina 
domāt par jaunām iespējām 
sevi izaicināt un pilnveidot.”

Elīna, viena no projekta 
īstenotāju komandas: “Šis 
projekts man lika sajusties 
līdzīgi tam, kā tas bija, veicot 
Eiropas Brīvprātīgo darbu, 
jo dalība projektā bija 
brīvprātīga. Mana iekšējā 

motivācija teica, ka šādu 
projektu vajadzētu īstenot, jo 
jauniešiem tas ir nepieciešams. 
Projekta laikā pieredzēju 
jauniešu radošo potenciālu, 
foršas idejas un prieku par 
paveikto. Jaunieši bija patiesi 
gandarīti, redzot savas 
gleznas izstādes atklāšanā, 
kā arī brīdī, kad varēja 
nostāties pie savas gleznas. 
Jāsaka, ka man tieši tajā 
brīdī bija liels saviļņojums.”

Kate, jauniete, kas apmeklēja 
izstādes atklāšanu: “Man 
bija liels prieks piedalīties 
šajā projektā, jo katru reizi 
notika kaut kas interesants. 
Pat tad, ja pirms tam bija 
slinkums atnākt, pēc pasākuma 
biju priecīga, ka atnācu un 
varēju radoši pavadīt laiku 
kopā ar saviem draugiem.”

Ietekme ilgtermiņā
Redzot, cik jaunieši ir iedvesmoti 
pēc radošās darbošanās, 
gleznošanas un savu gleznu 
izstādes atklāšanas, šādi 
apgūstot jaunas prasmes un 
attīstot radošumu, Salas novada 
Bērnu un jauniešu centrā, 
sākot ar septembri, notiek 
regulāras radošās meistarklases 
jauniešiem. 
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sasniegto, tika pieņemts lēmums 
par sadarbības turpināšanu, 
kā galveno aktualitāti izvirzot 
plānošanas dokumenta 
izstrādes nepieciešamību. 
Cēsu vēsturiskais rajons 8 
novadu sastāvā – Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas 
un Vecpiebalgas – apvienojās, 

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

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

Galvenās aktivitātes
Projekts ilga 24 mēnešus,  
un tā laikā tika īstenoti šādi 
pasākumi:
• Projekta koordinatoru un 8 

novadu jaunatnes darbinieku 
tikšanās un mācības;

Astoņi novadi apvienojas un izstrādā 
Jaunatnes politikas stratēģiju

Šī projekta idejas aizsākumi 
meklējami citā projektā, kuru 
pašvaldība īstenoja iepriekšējās 
programmas “Jaunatne darbībā” 
laikos, realizējot projektu “Kas 
es esmu Eiropā”. Tolaik projekta 
ietvaros jaunieši tikās ar sava 
novada politikas veidotājiem, 
lai kopīgi diskutētu par jaunatnes 
politiku. Izvērtējot projektā 

Jaunatnes dialoga projektu laikā var īstenot ne tikai aktivitāti “Kafija ar politiķiem”, kuras 
laikā jaunieši tiekas ar lēmumu pieņēmējiem un risina jauniešiem nozīmīgos jautājumus – šo 
projektu laikā lēmumu pieņēmēji var veidot arī stratēģiskas partnerības, at tīstot jaunatnes 
jomu valsts līmenī kopumā. Tieši tā ir noticis Cēsu pusē.
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• Darba grupas ar jaunatnes 
darbā iesaistītajiem speciālis-
tiem katrā novadā;

• Tikšanās ar jauniešiem 3 die-
nu pasākumā katrā novadā;

• Jauniešu forums – kopīgas sa-
darbības platformas izstrāde;

• 8 novadu jaunatnes darbinie-
ku darba grupas;

• Jauniešu anketēšana 8 nova-
dos;

• Jaunatnes politikas izstrāde 
un publiskā apspriešana;

Noslēguma konference par 
projektā paveikto, tā ietekmi 
uz darba ar jaunatni kvalitāti 
pašvaldībā, kā arī ilgtermiņa 
sadarbības platformas 
prezentēšana.

Minēto pasākumu galvenā 
ideja bija izzināt situāciju 
katrā novadā, iesaistot gan 
speciālistus, gan jauniešus, un, 
balsoties uz iegūtajiem datiem 
un izvērtējumu, veidot katra 
novada plānošanas dokumentu. 
Projektā nozīmīgs akcents tika 
likts uz jauniešiem, lai izprastu, 
kā novads izskatās jaunieša 
acīm, kā arī uz skaidrojošo un 
izglītojošo darbu, lai prezentētu 
jaunatnes darbu un skaidrotu tā 
būtību. Izveidotais dialogs starp 
pašvaldības darbiniekiem un 
jauniešiem abām pusēm deva 
pārliecību, ka sadarbībā ir spēks. 
Jaunatnes darbu nevar atdalīt 
no pašvaldības kopīgā darba, 
bet ne vienmēr sadarbības 
partneriem vai jaunatnes darbā 

iesaistītajiem ir pilnvērtīga izpratne 
par jaunatnes darbu un jaunatnes 
politiku. Šis projekts deva 
nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes 
darba izpratnes veidošanā, kā 
arī jauniešiem palīdzēja sajust, 
ka viņi ir nozīmīga sava novada 
daļa un nākotne. Mēs ticam, ka 
šī projekta rezultātā jaunietim 
daudz vieglāk būs doties uz savu 
pašvaldību un runāt par savām 
idejām un vajadzībām, un ticam, 
ka pašvaldības arvien vairāk 
jauniešus redzēs kā sava novada 
resursu.

Pateicoties projektam un 
veiksmīgajai sadarbībai, astoņi 
novadi ir ieguvuši savu darba 
plānu nākamajiem pieciem 
gadiem. 
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Projekta laikā tika veidota 
sadarbība ar pagastu 
pārvaldēm, skolām un kultūras 
centriem, kā arī ar vietējiem 
mājražotājiem, kuri deva iespēju 
jauniešiem realizēt savas 
iecerētās aktivitātes, dažādi 
atbalstot jauniešus. 

Projekta aktivitātes norisinājās 
Bauskas novada trijos pagastos 
piecu mēnešu garumā (katrā 
pagastā vienu reizi nedēļā 
3 stundu garumā vakaros). 
Ar jauniešiem darbojās divi 
mobilie jaunatnes darbinieki, 
kuri ar projekta laikā iegādāto 
inventāru iekārtoja jauniešiem 
atvērtā tipa telpas. Siltā laikā 
aktivitātes notika arī ārpus 
telpām. Aktivitāšu laikā darbinieki 

Liene Rotberga, Bauskas novada jaunatnes l ietu speciāl is te 
Baiba Šumina, Bauskas novada metodiķe

Projekta rezultātu iedvesmoti, 
Bauskas novadā arī turpmāk attīstīs 

mobilo darbu ar jaunatni
Bauskas novada pašvaldība 2019. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas ietvaros īstenoja jaunatnes mobilo projektu “Mobilā darba ar jaunatni 
at tīstīšana Bauskas novadā ”. Tas tika realizēts no 2018.  gada 7.  decembra līdz 2019.  gada 
1.  augustam, bet projekta aktivitātes un praktiskais darbs ar jaunatni norisinājās no 
2019. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam.

ar jauniešiem strādāja gan 
grupās, gan individuāli: gatavoja 
ēst, spēlēja galda spēles un 
erudīcijas spēles, veica radošas 
un sporta aktivitātes, iepazinās 
ar citiem aktīviem jauniešiem... 
Lielākoties darbinieki realizēja 
aktivitātes kopā ar jauniešiem, 
un tās bija jauniešu iniciētas, 
pašiem jauniešiem interesējošas 
un svarīgas. Starp darbiniekiem 
un jauniešiem veidojās uzticības 
saites, un ik nedēļu jaunieši ar 
nepacietību gaidīja ierodamies 
mobilos darbiniekus, lai 
atkal darītu ko aizraujošu un 
lietderīgu, iegūstot ne tikai 

pozitīvas emocijas, bet arī jaunas 
zināšanas un prasmes, kuras 
izmantos turpmākajā dzīvē.

Projekta mērķis bija mobilā darba 
ar jaunatni sistēmas attīstīšana 
Bauskas novadā, nodrošinot 
vietējā un valsts līmeņa jaunatnes 
politikas plānošanas dokumentos 
noteikto mērķu sasniegšanu. 
Aktivitātes bija un būs pieejamas 
ikvienam jaunietim un tika 
īstenotas iespējami tuvu jauniešu 
dzīvesvietai. Aktivitātes notika 
trīs Bauskas novada pagastos 
– Codes, Īslīces un Ceraukstes, 
kur tika atrastas telpas un 
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iesaistīšanos pagasta un 
novada dzīvē, līdz ar to 
attīstot un pilnveidojot 
darbu ar jaunatni.”

Projekta ietekme 
ilgtermiņā
Bauskas novads arī turpmāk 
plāno darboties, realizējot 
mobilo darbu pagastos. Lai 
nodrošinātu iespēju jauniešiem 
arī turpmāk Bauskas pagastos 
iesaistīties dažādos pasākumos 
un lai paplašinātu to Bauskas 
pagastu skaitu, kuros norisināsies 
mobilā darba ar jaunatni 
aktivitātes, Bauskas novada 
dome sniegs finansiālu atbalstu. 
Plānots izveidot atvērtā tipa 
jauniešu telpas, kur jauniešiem 
būs iespēja darboties un izmantot 
lietderīgi savu brīvo laiku kopā ar 
mobilo darbinieku vai jaunatnes 
darbinieku – regulāri un konkrētā 
laikā, kas ir ērts gan darbiniekam, 
gan jaunietim. 

vietas iespējami tuvu jauniešu 
dzīvesvietām un piekļūšana 
tām tika maksimāli atvieglota, 
nodrošinot jauniešiem, kas dzīvo 
nedaudz tālāk, nokļūšanu ar 
transportu. 

Mobilais darbs ar jaunatni 
novadā tika uzsākts un attīstīts 
veiksmīgi, iesaistot tajā lielu 
skaitu lauku apvidu jauniešu, kuri 
iepriekš jauniešiem organizētajās 
aktivitātēs nepiedalījās vai 
to dalība bija neregulāra. 
Līdz ar to tika sasniegts viens 
no galvenajiem jaunatnes 
politiskajos dokumentos 
definētajiem mērķiem – 
jauniešu iesaiste savas politikas 
veidošanā, novada aktivitātēs 
un interese par novadā un valstī 
notiekošo, tika palielināts aktīvo 
jauniešu skaits novadā, iesaistot 
ne tikai pilsētas, bet arī lauku 
apvidu jauniešu.

Jauniešu iespaidi
Madara, 13 gadi: “Katru 
nedēļu gaidīju pirmdienu, 
kad atkal satikšu Keitu un 
Jāni (mobilos jaunatnes 
darbiniekus), lai atkal darītu 
kaut ko foršu, kas man patīk. 
Ar prieku nāku katru reizi, 
esmu gatava iesaistīties 
visās aktivitātēs un darīt to, 
kas mani interesē. Keita 
mani iedrošināja uzstāties 
Codes pagasta ielīgošanas 
svētkos ar deju, bez 
viņas es joprojām nebūtu 
saņēmusies. Ceru, ka šīs 
jauniešu tikšanās turpināsies 
arī pēc vasaras pārtraukuma 
un tiksimies vēl biežāk.”

Jānis, 24 gadi (mobilais 
darbinieks): “Projekts deva 
lielisku iespēju lauku teritoriju 
jauniešiem realizēt savas 

idejas un dalīties ar savām 
interesēm, kuras kopīgi 
palīdzējām jauniešiem 
īstenot. Šie jaunieši ir citādi 
kā pilsētu jaunieši, daudz 
pateicīgāki un sirsnīgāki, jo 
lauku teritorijās piedāvātās 
aktivitātes ir ierobežotā 
skaitā, līdz ar to ikviena jauna 
nodarbe, kas notiek regulāri, 
ir apmeklēta un jaunieši ikreiz 
to gaida ar nepacietību. Bija 
liels prieks katru reizi tikties 
ar tik dažādiem jauniešiem, 
darboties gan grupās, 
gan individuāli, palīdzēt, 
iedrošināt un iesaistīt dažādās 
aktivitātēs. Noteikti plānojam 
mobilo darbu pagastos 
turpināt arī nākotnē, iesaistot 
arī citus pagastus un jaunus 
mobilos darbiniekus, kuri, 
tāpat kā mēs, iegūs jauniešu 
uzticību un kļūs par uzticības 
personām un iedrošinātājiem, 
veicinot jaunatnes 
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atbalstu izdevās radīt telpu 
jauniešiem Pelēču tautas namā, 
kur jaunieši pēc skolas varēja 
lietderīgi pavadīt savu brīvo 
laiku. Ņemot vērā lielo aktivitāšu 
apmeklētāju skaitu, ir plānots 
izteikt priekšlikumu izveidot jaunu 
štata vienību Pelēču pagastā 
jaunatnes darbiniekam, jo 
projekts ir pierādījis, ka Pelēču 
pagastā jaunieši ir un jāstrādā 
ar viņiem ir jau šodien, kamēr viņi 
vēl paši to vēlas. 

Lai projekts veiksmīgi norisinātos, 
liela loma bija sadarbības 
partneriem, piemēram, 
Pelēču pagasta pārvaldei, 
kura palīdzēja ar transporta 
organizēšanu. Bija sarunāts, ka 
autobusu vadītāji pielāgosies, lai 
jauniešus aizvestu uz aktivitātēm 
un pēc tam nogādātu viņus līdz 

pašām mājām. Tāpat projekta 
īstenošanai ar informatīvo 
atbalstu palīdzēja Pelēču 
pamatskola un Preiļu novada 
jauniešu centrs “Četri”. 

Pateicoties mobilajam darbam ar 
jaunatni, kas tika īstenots Pelēču 
pagastā, jaunieši attīstīja tādas 
sociālās prasmes kā līderība, 
līdzdalība, komunikācija un 
darba tikums. Tāpat jaunieši 
identificēja un atklāja savus 
resursus un talantus, kā 
arī tika veicināts jauniešu 
patriotisms. Jaunieši savā starpā 
sadraudzējās, saturīgi pavadīja 
savu brīvo laiku un paplašināja 
zināšanas par latviešu tradīcijām. 

Ietekme ilgtermiņā
Projekta laikā Pelēču pagastā 
tika izveidota jauniešu telpa, 

Sintija Ančeva, Prei ļu novada domes jaunatnes l ietu speciāl is te

Projekta “Līdzās Tev” aktivitātes 
norisinājās regulāri. Tās tika 
veidotas un plānotas, rakstot 
projektu jau 2018.  gada 
novembrī, taču, tiekoties pirmo 
reizi 2019.  gada februārī 
iepazīšanās vakarā, viss tika 
pārrunāts vēlreiz un, protams, 
uzklausīti arī jauniešu priekšlikumi. 
Tiekoties trešo, ceturto un citas 
reizes, visi bijām jau īsti draugi, 
tad braucām uz Pelēčiem vairs 
ne tikai ciemos, bet jau kā uz 
mājām – kur vienmēr gaida un 
priecājas redzēt. 

Arī pašlaik, kad projekta norises 
laiks ir beidzies, darbs ar jaunatni 
Pelēčos noteikti nav beidzies, 
tieši otrādi – tas tikko ir sācies. 

Projekta aktivitāšu laikā ar 
milzīgu jauniešu palīdzību un 

Projekts palīdzēja iekustināt jauniešus un 
uzsākt darbu ar jauniešiem Pelēču pagastā
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros no 2019. gada 
8.  februāra līdz 8.  jūlijam norisinājās Preiļu novada domes īstenots projekts “Līdzās Tev!” 
(“Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un at tīstībai”). 
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kur jaunieši arī 
turpmāk varēs tikties 
un lietderīgi pavadīt 
savu brīvo laiku, ir 
arī iegādāti daudzi 
un dažādi līdzekļi – 
sēžammaisi, novusa 
galds, “Fliiper” 
spēle, dažādas 
galda spēles, sporta 
inventārs, kas arī 
turpmāk jauniešiem 
būs brīvi izmantojams 
un pieejams. 

Redzot un iepazīstot 
Pelēču jauniešus 
tuvāk, es saprotu 
to, cik ļoti viņiem ir 
nepieciešamas šādas 
aktivitātes un atbalsta 
personas, jaunatnes 
darbinieki, kas ar 
viņiem strādātu. Pēdējā tikšanās 
reize projekta aktivitātē tāpēc 
nemaz nebija skumīga, jo mēs 
ikkatrs zinājām, ka vēl tiksimies 
un turpināsim sadarbību. 

Jauniešu iespaidi
Evita S., 15 gadi: “Man viss 
ļoti patika, jo tiešām visas 
aktivitātes bija interesantas, 
pārdomātas un vienmēr – 
garšīgas. Bija prieks pavadīt 
laiku kopā ar Sintiju un 

Santu, gribētos, lai projekts 
turpinātos vēl un vēl…”

Amanda S.Š., 13 gadi: 
“Man ļoti patika projekts 
“Līdzās Tev!”. Man 
patika tas, ka aktivitātes 
nebija vienveidīgas.”

Valentīna K., 15 gadi: “Man 
patika šis projekts, jo tas bija 
interesanti pavadīts laiks 
un jauniešiem Pelēčos bija, 

ko darīt. Patika, ka 
uz projekta tikšanās 
reizēm ieradās visi, 
kas varēja. Projekta 
laikā ieguvu daudz 
jaunu draugu un 
paziņu. Ļoti patika 
iepazīšanās vakars 
un diskotēka. Īsāk 
sakot, patika tiešām 
viss! Gribētos, lai 
būtu vēl kaut kas 
tāds Pelēčos.”

Ilva J., 16 gadi: 
“Projekts deva iespēju 
jautri un interesanti 
pavadīt brīvo laiku. 
Bija forši pēc skolas 
satikties ar draugiem 
un spēlēt spēles, 
lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku. Ļoti patika 

krāsot sienas atpūtas istabai. 
Patika sporta diena, jo tajā 
mēs iesaistījāmies ne tikai 
kā dalībnieki, bet paši to arī 
organizējām un vadījām.”

Liene S., 13 gadi: “Man 
ļoti patika šis projekts, jo ar 
tā palīdzību es savu brīvo 
laiku pavadīju lietderīgi. 
Šis projekts bija ļoti mums 
noderīgs, mēs visi jutāmies 
ļoti īpaši un vajadzīgi.” 
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Viļānu novada  
pašvaldībā novērtē 
projektu finanšu iespējas
“Piedaloties JSPA īstenotajā 
ilgtermiņa projektā, ieguva gan 
pašvaldība kopumā, gan arī es 
personīgi. Sev no jauna atklāju 
jaunatnes darbības jomu, ieguvu 
jaunas zināšanas, prasmes, 
kompetences un iedvesmu. Viļānu 
novada jauniešu grupa, kas 
aktīvi vēlas iesaistīties neformālās 
izglītības pasākumos, ir gatava 
celt pilsoniskās izglītības līmeni, 
attīstīt savstarpējās sadarbības 
un līdzdalības prasmes. Saņemot 
kompetentu atbalstu no JSPA 
speciālistiem, esam uzsākuši 

Kintija Bulava, JSPA

Latvijas pašvaldībās darbā ar jaunatni 
notiek stabils progress

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

LŪK, DAŽU PAŠVALDĪBU PIEREDZES STĀSTI

stabilu darbu jaunatnes politikas 
īstenošanā Viļānu novadā. 
Esam apzinājuši esošo situāciju, 
uzsākuši pirmos jaunatnes 
jomas projektus, īstenojuši 
mācības jauniešiem un pirmo 
Jauniešu forumu. Tāpat uzsākta 
Viļānu pašvaldības jaunatnes 
stratēģijas izstrāde,” galvenos 
ieguvumus min Iveta Piziča, 
Viļānu novada pašvaldības 
Attīstības, plānošanas un 
informācijas nodaļas vadītāja. 
Viņa skaidro, ka pirms dalības 
JSPA projektā darbs ar jaunatni 
pašvaldībā tika veikts tikai 
izglītības un kultūras iestādēs un 
atbilstoši to kompetencei. Tagad, 

projektam noslēdzoties, darbs ar 
jaunatni ir iekļuvis pašvaldības 
administrācijas dienas kārtībā, 
ir ieviesti vairāki pilotprojekti, 
izveidota atbalsta grupa no 
savas jomas profesionāļiem, 
jauniešu iniciatīvu grupa, kā 
arī uzsākta Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde.

Salacgrīvas novada 
pašvaldībā lietā liek 
projekta laikā gūto 
pieredzi
“Vislielākā vērtība, kas iegūta 
JSPA ilgtermiņa projektā, 
viennozīmīgi ir cilvēku resurss un 
dažādo pašvaldību un valstu 
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Iegūtās metodiskās 
zināšanas un bagātīgā 
pieredze projekta ak-
tivitātēs ir tas, kas ne 
tikai personīgi, bet 
arī pašvaldību līmenī 
palīdzēs plānot kvali-
tatīvu darbu arī turp-
māk.

pieredze darbā ar 
jaunatni, piedaloties 
mācību tikšanās reizēs, 
kā arī starptautiskajā 
konferencē Portugālē 
un studiju vizītē Austrijā. 
Iegūtās metodiskās 
zināšanas un bagātīgā 
pieredze projekta 
aktivitātēs ir tas, kas ne 
tikai personīgi, bet arī pašvaldību 
līmenī palīdzēs plānot kvalitatīvu 
darbu arī turpmāk,” pārliecināta 
Marta Dance, Salacgrīvas 
novada jaunatnes iniciatīvu 
centra “Bāka” jaunatnes lietu 
speciāliste.
“Projekta gaitā esam realizējuši 
visaptverošu pētījumu, kura 
ietvaros veikta pašvaldībā 
dzīvojošo jauniešu vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem aptauja 
par brīvā laika pavadīšanas 
interesēm un iespējām novadā, 
kā arī speciālistu aptauja saistībā 
ar darbu ar jaunatni Salacgrīvas 
novadā, ieskaitot pakalpojumu 
un aktivitāšu piedāvājumu 
un institūciju sadarbības 
sekmēšanu. Balstoties uz 

anketēšanas rezultātiem, definēti 
aktuālākie jautājumi jaunatnes 
nozarē pašvaldībā un izvirzīti 
uzdevumi darba ar jaunatni 
pilnveidei Salacgrīvas novadā. 
Tāpat esam gandarīti, ka esam 
veicinājuši jauniešu un darbā 
ar jaunatni iesaistīto speciālistu 
sadarbību novada mērogā, 
rīkojot informatīvās tikšanās 
novadu skolās, organizējot 
Starptautisko jaunatnes dienu, 
novada jauniešu konferenci 
un Salacgrīvas novada 
starpinstitūciju un starpnozaru 
sadarbības tikšanos darbā 
ar jaunatni iesaistītajiem 
speciālistiem. Papildu 
pievienotā vērtība ir projektā 
iesaistīto pašvaldību speciālistu 

tīklošanās, dalīšanās pieredzē 
un sadarbības iniciatīvas,” 
stāsta Liene Eglīte, Salacgrīvas 
novada jaunatnes iniciatīvu 
centra “Bāka” vadītāja.

Beverīnas novada 
pašvaldībā jaunatnes  
jomā sāk izmantot  
projektu metodi
“Pateicoties dalībai šajā 
projektā, redzu, ka manam 
bērnam būs labāka nākotne 
Beverīnas novadā. Projekta laikā 
uzzināju, ka ar jauniešiem var 
strādāt, izmantojot starptautiskus 
un valsts projektus kā metodi 
darbā ar jauniešiem. Pašvaldībā 
kopumā tika izdarīts daudz, lai 
pilnveidotu darba ar jaunatni 
sistēmu: tika radīti labvēlīgāki 
darba apstākļi jaunatnes lietu 
speciālistam, tika mainīta 
darbības stratēģija, organizējot 
pasākumus jauniešiem visā 
novadā, nevis tikai jauniešu 
centrā,” rezultātus apkopo Ilze 
Ozola, projektā iesaistījusies 
jaunatnes lietu speciāliste no 
Beverīnas novada. 
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savām kļūdām, nevis no teorijas. 
Šī aktivitāte radīja lielu pretestību 
un spriedzi, bet jaunieši nonāca 
pie ļoti vērtīgām atziņām. Daži 
piemēri: “ne visas problēmas, 
kas sākumā šķiet neatrisināmas, 
tādas ir. Visu var atrisināt”; “nekas 
nenotiek uzreiz. Viss ir galvā, 
vajag tikai domāt rezultātu 

Ilze Konuševska,  Saldus novada pašvaldība

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU IESPĒJĀM JAUNIEŠIEM WWW.JAUNATNE.GOV.LV

rāmī!”; “ne vienmēr ir tik viegli, 
kā izskatās”; “sevi salīdzināt var 
un vajag tikai ar sevi”; “nav jēgas 
domāt – kāpēc? Ir jēga tikai tam 
domāt risinājumu!”.

Ietekme ilgtermiņā
Projektā novada jaunieši varēja 
pilnveidot savas zināšanas, 
kā arī stiprināt pārliecību, 
ka viņu nākotne ir viņu pašu 
rokās. Savukārt Saldus 
novada pašvaldības politikas 
veidotājiem bija iespēja gūt 
objektīvu priekšstatu par to, cik 
daudz potenciāla ir novada 
jauniešos un ko vajadzētu 
darīt, lai pēc studijām, jaunieši 
atgrieztos Saldū un izmantotu 
savu potenciālu Saldus novada 
labklājības līmeņa celšanā. 

Ir svarīgi turpināt 
dialogu starp jau-
niešiem, jaunatnes 
politikas veidotājiem 
un uzņēmējiem, lai 
jaunieši izprastu to, 
cik nozīmīgs ir katra 
jaunieša paša iegul-
dījums un iniciatīva 
savas nākotnes vei-
došanā, kā arī nova-
da un valsts at tīstībā.

Šis projekts bija 
kā loģisks turpinā-
jums iepriekšējam 
projektam, kurš arī 
tapa, lai veicinātu 
jauniešu līdzdalību 
sabiedriski poli-
tiskajos procesos. 
Projektā redzējām, 
cik svarīgi ir izglītot 
jauniešus un no-
drošināt vidi, kurā 
satiekas jaunieši ar 
politikas veidotā-
jiem, šādi panākot, 
ka novadā īstenotā 
jaunatnes politika ir 
maksimāli labvēlī-
ga jauniešu nepie-
ciešamībām, izglītībai, attīstībai 
un produktīvai nodarbinātībai. 
Sapratām, ka ir svarīgi turpināt 
dialogu starp jauniešiem, jau-
natnes politikas veidotājiem un 
uzņēmējiem, lai jaunieši izprastu 
to, cik nozīmīgs ir katra jaunieša 
paša ieguldījums un iniciatīva sa-
vas nākotnes veidošanā, kā arī 
novada un valsts attīstībā.

Spilgtākās atmiņas…
Spilgtākās atmiņas ir projekta 
pirmās aktivitātes – biznesa 
simulācijas spēles “Prezidents” 
realizēšana. Divas intensīvas 
dienas jaunieši atradās ārpus 
savas komforta zonas, jo viņiem 
bija jāpieņem lēmumi ierobežotas 
informācijas apstākļos, tādejādi 
riskējot un mācoties pārsvarā no 

Saldus jaunieši lemj par savu nākotni
Lai paaugstinātu jauniešu uzņēmējdarbības prasmes un līdzdalību jaunatnes politikas 
veidošanā, Saldus novadā tika īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” jaunatnes 
dialoga projekts “Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un 
nodarbinātības veicināšanai”. 
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Fotogrāfi jas no Jaunatnes starptaut isko programmu aģentūras eTwinning  arhīva. 

Pedagogu 
pieredzes 

stāsti
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“Mežmaliņa” vadītāja, eTwinning  vēstniece

Aizsāk starptautisko sadarbību, 
izmantojot eTwinning atbalstu

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa ” eTwinning  projektos iesaistās kopš 
2008.  gada, kad pirmo reizi tika uzaicināta piedalīties projektā “ Travelling e -Story”. 
Izmēģināt spēkus vir tuāla projekta realizēšanā bija liels izaicinājums, bet mēs to izdarījām.

Palīdzību dažādu tehnisku uzdevumu izpildei 
mums sniedza projekta IKT speciālists – skolotāja 
no Portugāles. Mums veicās, ka pirmajā projektā 
sastapām “īstos” projektu partnerus un projektu 
koordinatori Annu Karidi Pirounaki no Grieķijas. 
Viņas vadībā tika realizēti 4 veiksmīgi eTwinning 
projekti: “It’s Up 2U”, “eSafe Acting”, “Act in Art”, 
“P.A.L.E. – Play And Learn English”, kas atzinīgi tika 
novērtēti Latvijā un Eiropā. 

eTwinning projektos iepazinām skolotājus, kas 
bija ieinteresēti darboties dažādos projektos par 
dažādām tēmām. Tomēr starpskolu projektus, 
kā bijām cerējuši iepriekš, ar eTwinning projektu 
partneriem neizveidojām. Izmantojām Valsts 
izglītības attīstības aģentūras iespēju piedalīties 
“Comenius” un “Erasmus+” kontaktsemināros, lai 
veidotu starpskolu sadarbības projektus. Esam 
piedalījušies “Comenius” projektā “Rolling Down 
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Vecāki atzinīgi novērtē -
ja to, ka bērni iegūst 
jaunas zināšanas un 
priekšstatus par citām 
valstīm, klimatiska- 
jiem apstākļiem, sāk 
saziņā ar citu skolu 
bērniem izmantot an-
gļu valodu.

the River” 2011–2013, “Erasmus+” “Early Learn to 
Learn Environment” 2014–2016, “Erasmus+” “100 
Steps” 2017–2019. Visiem šiem projektiem tika 
izveidotas arī Twinspace mājaslapas.

Iestādes darbs starptautiskajos projektos aizsākās 
ar eTwinning, iegūtās zināšanas un pieredze tika 
izmantotas turpmāko “Comenius” un “Erasmus+” 
projektu veidošanā. 

Ieguvumi no darbošanās projektos
• Bērni, strādājot pie projekta tēmas, padziļināja 

savas zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā, 
kā arī apguva pamatzināšanas par interneta 

lietošanu, drošību tajā, iemācījās dažas frāzes 
angļu valodā, iepazina partnerskolu vidi, klima-
tiskos apstākļus un tradīcijas.

• Skolotāji labāk apguva dažādus IKT rīkus, foto, 
video veidošanas un koriģēšanas pamatus, 
prasmi strādāt ar projekta mājaslapu, mācījās 
svešvalodas, dalījās pieredzē un guva pieredzi 
no partnerskolu skolotājiem.

• Sadarbība ar vecākiem. Uzsākot katru projek-
tu, vecāki rakstiski deva atļauju bērniem dar-
boties tajā. Vecāki labprāt iesaistījās projektu 
darbā, kad tas bija nepieciešams. Viņi atzinīgi 
novērtēja to, ka bērni iegūst jaunas zināšanas 
un priekšstatus par citām valstīm, klimatiskajiem 
apstākļiem, sāk saziņā ar citu skolu bērniem iz-
mantot angļu valodu.

Īstenotie eTwinning projekti
“C.A.T. – Creative Art Team or creat art together!”, 
“Learn&PLay&Learn Outside the Clasroom”, 
“Stories about Minibeasts”, “Brave children 
Learning to Code”, “Bambini all’OPERA”, 
“Hands of The World”, kurš radās sadarbībā 
ar skolotājiem, kurus iepazinām “Comenius” un 
“Erasmus+” projektos. Tādējādi varam teikt, ka 
eTwinning projekti ir tie, kas satur kopā skolotājus 
arī pēc starpskolu projektu beigšanās. Iegūtās 
zināšanas par veiksmīga eTwinning projekta 
veidošanu ir noderējušas citu projektu plānošanā 
un realizācijā. 
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vai bērni tehnoloģijas tikai 
patērē – sarakstās ar draugiem 
Facebook vidē, publicē bildes 
Snapchat un Instagram tīklos, 
vai uzprogrammē spēli/
izveido animāciju, kuru veidojot 
apgūst matemātiku. Protams, 
sadarbības prasmes ir svarīgas, 
bet tehnoloģiju laikmetā tikpat 
svarīgi ir skolēniem iemācīt 
domāt abstrakti, izprast un 
iemācīties veidot algoritmus, spēt 
risināt problēmas un pēc tam šīs 
zināšanas likt lietā, savienojot 
tās ar reālās dzīves situācijām. 
Kāpēc tas nepieciešams, ja 
arvien vairāk procesu tiek 
automatizēti un cilvēkus var 
aizstāt datori un roboti? Bet 
kurš tad rada šīs tehnoloģijas? 
Cilvēks!”

Matemātiku iedzīvina 
reālās dzīves situācijās 
un integrē dažādos 
priekšmetos
Projekta veiksmes atslēga 
ir mācību priekšmetu, īpaši 
matemātikas un dabaszinātņu 
priekšmetu, saistīšana ar reālām 
dzīves situācijām. Vienā no 
aktivitātēm skolēni brīvā dabā 
veica eksperimentus, kurā pētīja 
ūdens strūklas trajektoriju. Pēc tam 
eksperimentu vizuāli modelēja 
dinamiskajā matemātikas 
datorvidē GeoGebra, lai atklātu, 
ka ūdens strūklas trajektorija 
ir tuva parabolai. Projektā 
laikā skolēni aktīvi izmantoja 
vizuālās programmēšanas 
platformu Scratch. Darbojoties 
starptautiskās komandās, 

Baiba Suseja,  JSPA

Privātās vidusskolas “Klasika” 
skolotāji ar tehnoloģijām ir uz 
“tu”. Viņiem nav sveša arī vizuālā 
programmēšana, robotika 
un spēļošana. Matemātikas 
skolotājas Tatjana Vinokurova 
un Ināra Vasiļevska jau vairākus 
gadus savus skolas skolēnus 
un skolotājus aktīvi iesaista gan 
eTwinning, gan “Erasmus+” 
skolu sadarbības projektos, kur 
dažādus mācību priekšmetus 
integrēti apgūst, sadarbojoties 
ar skolotājiem un skolēniem no 
citām valstīm. Skolas īstenotais 
projekts “ICT World 2017” teju 
700 projektu konkurencē ieguvis 
eTwinning Eiropas balvu (skolēnu 
vecuma kategorijā 12–15 gadi). 

Lielākais skolēnu ieguvums, 
darbojoties projektā, ir uzlabotas 
digitālās prasmes. Darbojoties 
starptautiskās komandās, skolēni 
attīsta arī sadarbības prasmes un 
uzlabo saziņu svešvalodās.

Tehnoloģiju radītāji, nevis 
patērētāji
Par projektu stāsta projekta 
vadītāja, Privātās vidusskolas 
“Klasika” skolotāja Tatjana 
Vinokurova: “Svarīgi, lai 
skolēni būtu ne tikai tehnoloģiju 
patērētāji, bet arī radītāji. Mēs 
kļūdaini mēdzam uzskatīt, ka 
mūsdienu bērni ir tehnoloģiju 
lietpratēji. Ir liela atšķirība, 

Latvijas skolas īstenots projekts,  
kur skolēni veido 3D modeļus un mācās 

programmēt, iegūst Eiropas mēroga balvu
Tehnoloģijas ir kļuvušas par ikdienu ne tikai darba vidē, bet arī skolās. Ja vēl pirms desmit 
gadiem par sasniegumu klasē varēja uzskatīt interaktīvo tāfeli un projektoru, tad šobrīd jau 
daļa Latvijas skolu at tīstījušās daudz tālāk – mācību procesā tiek izmantotas viedierīces 
(viedtālruņi un planšetdatori), dažviet arī 3D printeri.
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skolēni izveidoja sešu līmeņu 
spēles par dažādām tēmām, 
pēc tam paši vērtējot labākos 
gala rezultātus. Izmantojot 
GeoGebra programmu, skolēni 
veidoja kustīgas animācijas. 
Izmantojot ģeometrijas likumus, 
bija jāattēlo konkrētu kustīgu 
objektu darbības, piemēram, 
karuseļa griešanās, dzelzceļa 
pārbrauktuves barjeras kustības 
atbilstoši vilciena tuvošanās 
ātrumam, paceļamā tilta kustī-
bas u. tml.

Projekta noslēgumā Latvijas 
skolēni, sadarbojoties ar 
uzņēmumu “Baltic 3D”, 
apguva arī 3D modelēšanas 
pamatus, izmantojot Google 
Skechup programmu, kurā 
veidoja matemātiskās Fibonači 
spirāles. Tās pēc izveidošanas 
arī izprintēja ar 3D printeri. 
Izveidotās spirāles izrādījās 
pārsteidzoši līdzīgas jūras 
viļņiem, tāpēc radās ideja vēlāk 
vizuālās mākslas stundās no tām 
izveidot instalāciju “Baltijas jūra”. 
Starptautiskās komandās skolēni 
veidoja projekta dalībvalstu 
nozīmīgu arhitektūras pieminekļu 
3D modeļus. Latvijas skolēni 
veidoja Brandenburgas vārtu 3D 
modeli, bet Latvijas Nacionālo 
bibliotēku 3D formā veidoja 
Čehijas skolēni. Skolotāja Ināra 
Vasiļevska komentē paveikto: 

“Projekts palīdz skolēniem 
saprast, ka matemātika nav 
tikai abstraktas formulas. Ar 
tās palīdzību mēs iemācāmies 
domāt telpiski. Mūsu skolēni 
projektā parādīja, ka matemātika 
var būt aizraujoša un interesanta, 
ka matemātikas funkcijas var 
izmantot, veidojot animācijas, 
pat Ziemassvētku kartiņas un 
dekorus, tādējādi tehnoloģijas 
integrējot arī citos mācību 
priekšmetus.”

Prasmes apgūst arī 
eTwinning mācībās
Nozīmīgas ir eTwinning 
mācībās iegūtās zināšanas – 
skolotājas piedalījušās Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūras un uzņēmuma “Learn 
IT” organizētajās nodarbībās 
par Scratch programmēšanu, kā 
arī intensīvās mācībās par 3D 
modelēšanu, kur pieredzējušu 
eTwinning skolotāju vadībā 3 
dienu garumā darbojās dažādu 
priekšmetu skolotāji no Latvijas. 
Latvijas eTwinning nacionālā 
atbalsta dienesta pārstāvis 
Kristaps Auzāns komentē projektā 
paveikto: “Šī projekta aktivitātēm 
sekojām līdzi ar lielu interesi, jo 
skolēnu un skolotāju paveiktais 
tiešām aizrauj. Tas vien, ka 
dažādu valstu skolēni ir spējīgi 
svešvalodā sadarboties un risināt 
matemātiskas problēmas, ir liels 

sasniegums. Arī skolotāju darbs 
ir nenovērtējams – izstrādātos 
materiālus var izmantot citi 
matemātikas, datorikas un 
dabaszinātņu skolotāji. Esam 
gandarīti, jo redzam, ka mūsu 
mācībās iegūtās zināšanas 
netiek “noliktas plauktiņā”, bet 
tiek nodotas skolēniem un palīdz 
sasniegt rezultātu.”

Ieguvumu novērtē arī 
skolēni un plašāka 
sabiedrība
Lai izvērtētu ietekmi, īstenotāji 
katrā projekta posmā aicināja ne 
tikai skolotājus, bet arī skolēnus 
un vecākus novērtēt dalību 
projektā. Projekta publiskajā 
sadarbības vietnē TwinSpace 
publicētie izvērtēšanas rezultāti 
ir nepārprotami – 87,8  % 
skolēnu aptaujā norāda, ka 
uzlabojuši savas informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) prasmes. Savukārt 59,9  % 
projektā iesaistīto skolēnu 
norāda, ka projekts veicinājis 
matemātikas un dabaszinātņu 
priekšmetu apguvi.

Projekta dalībvalstu – Vācijas, 
Latvijas, Francijas, Čehijas un 
Somijas – skolotāji saņēmuši 
eTwinning Eiropas kvalitātes 
sertifikātus. Projekts 2017.  gadā 
ieguva eTwinning Nacionālo 
balvu Latvijā, kā arī augsto 
2.  vietu eTwinning Nacionālās 
balvas konkursā Vācijā. Projekts 
ieguva arī īpašo uzņēmuma 
“Learn IT” balvu “Oriģinālākais 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju projekts”.

Turpina sadarboties
Projektā iesaistīto skolotāju un 
skolēnu sadarbība nebeidzas, 
jo veiksmīgi paveiktais darbs 
ir daļa no ilgtermiņa projekta 
“ICT WORLD: Imaging, Coding, 
Transforming and Simulating the 
World” (2016–2019). 
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Tāpat projekta uzdevums 
bija dot iespēju skolēniem 
attīstīt savas prasmes analizēt 
informāciju, meklēt un 
izmantot pierādījumus saviem 
apgalvojumiem (projekta 
uzdevuma kontekstā – kā citātus 

Oskars Kaulēns, Ventspi ls Valsts 1. ģimnāzijas  
direktora vietnieks, eTwinning  vēstnieks

Lokālā pieredze starptautiskajā arēnā
Laikā no 2017.  gada janvāra līdz maijam Ventspils Valsts 1.  ģimnāzijas un Olaines 
1.  vidusskolas skolēni piedalījās eTwinning  sadarbības projektā “ Tukšu salmu kulšana ”. 
Projekta mērķis bija izvēr tēt Ventspils pilsētas un Olaines novada pašvaldību vēlēšanām 
iesniegtās politisko partiju programmas, lai izvēr tētu tās pēc skolēnu pašu izstrādātiem 
efektīvas par tijas programmas kritērijiem, un sniegt savus argumentus, kāpēc viņi ieteiktu 
vai neieteiktu balsot par katru vēlēšanās pieteikto politisko partiju.

no partiju programmām), kā 
arī veicināt jauniešu politisko 
aktivitāti vietējās kopienas 
dzīvē.

Sadarbības projekta īstenošana 
notika virtuāli, izmantojot 

tiešsaistes rīkus, piemēram, 
Skype konferences, Google 
dokumentus, eTwinning platfor-
mas iespējas u. c. Skolēni jauktās 
komandās, kurās bija pār- 
stāvji gan no Olaines, gan 
Ventspils, analizēja vismaz  
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Nodarbības mērķis 
bija parādīt skolotā-
jiem no citām Eiropas 
valstīm, kā mācību 
satura apgūšanā ir 
iespējams izmantot 
skolēnu auditorijā at-
pazīstamos sociālo 
mediju formātus (Face -
book, Twit ter, Insta-
gram  u.  c .) kā mācību 
plat formu, neizmanto-
jot informāciju komu-
nikācijas tehnoloģijas.

1 Ventspils pilsētas un 1 Olaines 
novada pašvaldību vēlēšanās 
pieteiktās partijas programmu.

Kā eTwinning vēstnieks Oskars 
Kaulēns mēdz dalīties savā 
pieredzē un zināšanās arī ar 
citiem skolotājiem, kā tas notika 
arī eTwinning organizētajā 
konferencē par digitālo 
pilsonību. Tajā viņš vadīja 
mācību nodarbību skolotājiem 
“Use of social media in 
learning”. 

Nodarbības mērķis bija parādīt 
skolotājiem no citām Eiropas 
valstīm, kā mācību satura 
apgūšanā ir iespējams izmantot 
skolēnu auditorijā atpazīsta-
mos sociālo mediju formā- 
tus (Facebook, Twitter, Insta-
gram u. c.) kā mācību platformu, 
neizmantojot informāciju komu-
nikācijas tehnoloģijas.

Nodarbība tika organizēta 
kā darbnīca, kur skolotājiem 
bija iespēja mācīties konkrētu 
mācību priekšmeta saturu 
(“Lielo ģeogrāfisko atklājumu 
radītās sekas pasaules vēsturē”) 
un veidot sociālo tīklu lietotāju 
profilus papīra formātā, 
iekļaujot tajos informāciju pēc 
iepriekš izstrādātiem kritērijiem. 
Lai veiktu šādu uzdevumu, 
skolotājiem bija jāveic lasīšanas 
uzdevums, mērķtiecīgi atlasot 
nepieciešamo informāciju 
profila veidošanai un veicot 
kritisku informācijas izvērtēšanu.

Mācās darot
“Viens no svarīgākajiem 
principiem, ko centos ievērot 
nodarbības gatavošanā un 
vadīšanā, bija ļoti vienkāršs –  
lai skolotāji jaunās idejas 

spētu pārnest uz savu mācību 
priekšmetu un prastu lietot, 
viņiem ir nepieciešams 
jauninājumus izmēģināt 
praktiski, iejūtoties skolēna ādā. 
Tieši tāpēc nodarbības formāts 
bija darbnīca, kur skolotāji paši 
analizēja viņiem piedāvāto 
vēstures faktu materiālu, atlasīja 
nepieciešamo informāciju, 
izvērtēja to un atspoguļoja 
jauna “produkta” veidā (daļa 
skolotāju veidoja Facebook 
lapu, daļa – Twitter kontu, citi 
veidoja infografiku, bet vēl citi –  
Instagram kontu). Nodarbības 
noslēgumā skolotājiem bija 
iespēja piedalīties radošo 
darbu “izstādē”, apskatot 
citu grupu paveikto, kā arī 
iepazīstinot kolēģus ar savas 
grupas darba rezultātu 
un atbildot uz interesentu 
jautājumiem.

Nodarbības vadīšanas 
laikā guvu pārliecību par to, 
ka Latvijas skolotāju lokālā 
profesionālā pieredze 
var izrādīties starptautiski 
konvertējams “produkts”, proti, 
nebūt nav tā, ka eiropieši zina, 
prot un māk izdarīt labāk un 

vairāk. Skolotāji arī citās valstīs 
arvien domā par to, kā noturēt 
skolēnu uzmanību mācību satura 
apgūšanā, kā iesaistīt skolēnus 
produktīvās, jēgpilnās mācību 
aktivitātēs un kā mācību saturu 
īstenot iespējami vienkārši, 
bet efektīvi. Tāpēc praktiskas 
idejas, ko ir iespējams izmantot 
šo jautājumu risināšanai, ir 
noderīgas ne tikai Latvijas, bet 
arī citu valstu skolotājiem.

Un vēl – esmu pārliecināts, ka 
kvalitatīvas izglītības atslēga 
ir skolotājs, un viņam ir jābūt 
piemēram tam, cik aktīvi un 
ieinteresēti ir jāiesaistās mācību 
darbā, lai apgūtu jaunas idejas 
un sasniegtu vairāk. Diemžēl 
Eiropā, tāpat kā Latvijā, ir 
novērojama līdzīga situācija – 
ir skolotāji, kuri labprāt iesaistās 
nodarbībā, uzdod jautājumus, 
prasa padomus un sasniedz 
lieliskus rezultātus, bet ir arī tādi, 
kuriem vienīgā akceptējamā 
mācīšanas forma ir lekcija vai 
pasīva atrašanās telpā. Taču 
skolotāju profesionālā pieredze 
un izglītības pētījumi jau sen 
pierāda, ka cilvēki (arī skolēni 
un skolotāji) vislabāk mācās tad, 
ja viņiem pašiem ir iespēja visu 
izmēģināt, pārbaudīt, kļūdīties 
un atkal uzlabot savu sniegumu. 
Jo nav iespējams skolēniem 
iemācīt atbildību, patstāvību 
un mērķtiecību, ja skolotājs 
pats nav šāda rakstura cilvēks. 
Tāpēc vēl jo vairāk priecājos, 
ka nodarbībā Atēnās man bija 
iespēja strādāt ar aizrautīgiem, 
motivētiem un dzīvespriecīgiem 
skolotājiem, kuri, es ticu, par 
tādiem pašiem cilvēkiem veido 
arī savus skolēnus,” tā pēc 
mācībām pārdomās dalās 
Oskars Kaulēns. 
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Uzlabo 
jauniešu 
dzīves 
kvalitāti

ĪSTENOJOT DARBA AR JAUNATNI ATTĪSTĪBU

ATBALSTOT JAUNIEŠU INICIATĪVAS

VEIDOJOT JAUNIEŠIEM ATBALSTOŠU UN 
IEKĻAUJOŠU VIDI

Jaunatnes starptaut isko programmu aģentūra ir  izgl ī t ības un zinātnes ministra pakļaut ībā esoša t iešās pārvaldes 
iestāde, kuras virsmērķis i r  veicināt jauniešu akt ivi tāt i  un mobil i tāt i ,  l īdzdalību jaunatnes brīvprāt īgā darba, neformālās 
izgl ī t ības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī  veicināt jauniešu neformālo izgl ī t ību saist ībā ar 
mūžizglī t ību un piedalī t ies jaunatnes poli t ikas veidošanas procesos.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas jādara, lai pieteiktos JSPA 
piedāvātajām iespējām?
Ielūkojies www.jaunatne.gov.lv, kur konkrētās 
programmas vai aktivitātes sadaļā atradīsi informāciju 
par iesaistīšanās procesu.

Vai iesaistīšanās JSPA administrētos 
projektos un mācībās ir par  maksu?
Dalība ir  bez maksas. Ikviens JSPA var iesniegt projekta 
pieteikumu un tā apstiprināšanas gadījumā JSPA piešķir 
finansējumu konkrētās iniciatīvas īstenošanai. Dalība 
mācībās tiek apmaksāta. Atsevišķu starptautisku mācību 
gadījumos dalībnieks veic 28,46 eiro līdzmaksājumu. 

Kā var saņemt palīdzību projektu 
rakstīšanā un īstenošanā?
JSPA nodrošina bezmaksas individuālas konsultācijas 
gan telefoniski, gan elektroniski, gan arī klātienē. Tāpat 
regulāri tiek īstenoti informatīvi bezmaksas semināri un 
mācības.
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Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004

www.facebook.com/Jaunatne

www.instagram.com/jspa_latvia

www.jaunatne.gov.lv

www.youtube.com/user/JSPALatvia issuu.com/jaunatne




