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

Darbs ar jaunatni Latvijā sistemātiski attīstās
2019. gadā tika veikts sistemātisks 
darbs jaunatnes jomas Latvijā at tīstībai. 
Jauniešiem dažādos Latvijas novados 
bija iespēja iesaistīties, tostarp, arī 
pašiem īstenot ES programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā ” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss ” projektus, kurus 
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra (JSPA).

jauniešiem paredzētās aktivitātēs ikvienam Latvijas 
jaunietim, neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, 
dzīvesvietas, sekmju līmeņa skolā vai vecāku finansiālā 
nodrošinājuma. 2019. gada nogalē starptautiskajos 
jaunatnes jomas projektos bija piedalījušies vairāk 
nekā 600 jauniešu ar ierobežotām iespējām. 

Jauniešu nodarbinātības veicināšanai arī 2019. gadā 
jauniešiem, kuri nekur nestrādā, nemācās un nav 
apguvuši arodu, bija pieejams Eiropas Struktūrfondu 
projekts “PROTI un DARI!”. Projektā bija iesaistījušies 
2739 jaunieši. Projekta laikā viņiem tika sniegts 
individuāls atbalsts, piedāvājot iespēju saņemt karjeras 
konsultantu vai psihologu konsultācijas, celt savu 
kvalifikāciju, apmeklējot savām interesēm atbilstošus 
kursus. Rezultātā teju 70% jauniešu projektu beidza 
pozitīvi (35% no projektā iesaistītajiem jauniešiem 
mēneša laikā pēc projekta uzsāka darba attiecības, 
24% - uzsāka dalību NVA/VIAA Jauniešu garantijas 
projektā vai pasākumos, 21% - uzsāka mācības, 20% 
- iesaistījās NVO vai jauniešu centru darbībā). Projektā 
“PROTI un DARI!” kopumā ir iesaistījušās 103 no 199 
pašvaldībām. 

Tāpat kā 2019. gadā arī 2020. gadā darbā ar 
jaunatni tiek saglabātas šādas prioritātes: darba ar 
jaunatni kvalitātes uzlabošana ilgtermiņā; sociālā 
iekļaušana un jauniešu nodarbināšana; jauniešu 
līdzdalība; ES vērtības (cilvēktiesības, solidaritāte); 
sabiedrības informētība par jaunatnes jomu, kā arī 
tiks nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide un 
iesaiste starptautiskos projektos. 

Uz sadarbošanos arī turpmāk,

DAINA SPROĢE,  
JSPA DIREKTORE

Gada nogalē programmā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” tika iesniegts 301 projektu pieteikums, 
no kuriem apstiprināti 86 projekti, piešķirot vairāk 
nekā 2 miljonus eiro. Savukārt programmā “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” iesniegti 123 projektu pieteikumi, 
no kuriem apstiprināti 71 projekti, piešķirot vairāk nekā 
1,2 miljonus eiro. Kopumā 72% Latvijas pašvaldību 
administratīvās teritorijas iesaistījušās ES jaunatnes 
jomas projektu īstenošanā. 2019. gadā trīs Latvijas 
novados pirmo reizi tiek aizsākti starptautiskie 
jaunatnes jomas projekti: Aizkraukles novadā, 
Baldones novadā un Dundagas novadā. Pieaudzis 
pašvaldību skaits, kurās tiek īstenoti vismaz divi JSPA 
administrēto programmu projekti (kopā pašlaik 66%). 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2019. gadā 
jaunatnes jomā strādājošajiem bija iespēja 
piedalīties starptautiskās mācībās, šādi pilnveidojot 
savas profesionālās zināšanas un gūstot pieredzes 
apmaiņu, tiekoties ar jomas pārstāvjiem no citām ES 
valstīm. 2019. gada izskaņā teju 700 jaunatnes jomā 
strādājošie bija piedalījušies programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektos. Īstenoti 105 nacionāla un starptautiska 
līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem 
un jaunatnes darbiniekiem, iesaistot vairāk nekā 1550 
speciālistus. Ar eTwinning atbalstu savas zināšanas 
stiprināja teju 600 Latvijas pedagogi. Lai pilnveidotu 
jaunatnes darbinieku prasmes, kas nepieciešamas 
ikdienas darbā ar jauniešiem, JSPA 2019. gadā 
turpināja stratēģiskās partnerības projektu sadarbībā 
ar Daugavpils un Liepājas Universitātēm, šādi veicinot 
neformālās izglītības ieviešanu augstākajā izglītībā. 

Viena no 2019. gada prioritātēm darbā ar jaunatni, 
bija nodrošināt vienādas iespējas piedalīties dažādās 
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Jau trešo gadu pēc kār tas 
projekts “PROTI un DARI!” 
rīkoja divu dienu pieredzes 
apmaiņas pasākumu, kas 
notika 19. un 20. septembrī. 
Pasākums šoreiz pulcēja 
teju 100 dalībniekus.

Pasākumā piedalījās ne tikai 
programmu vadītāji, mentori 
un projekta ieviešanā iesaistītie 
pašvaldību speciālisti, bet arī 
pārstāvji no Nodarbinātības 
valsts aģentūras, nodibinājuma 
“Baltijas Reģionālais 
fonds”, Juridiskās Palīdzības 
administrācijas, Latvijas 
Amatniecības kameras, 
Sociālās integrācijas valsts 
aģentūras, Valsts Drošības 
dienesta un Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta, kas informēja 
par dalībniekiem svarīgām un 
aktuālām tēmām, kā arī ārvalstu 
viesis - pārstāve no Somijas.

VĒLIES ĪSTENOT 
IEKĻAUJOŠUS 
PROJEKTUS?

JSPA īsteno projek-
tu “Būt kopā”, kurā 
organizācijām, kas 
strādā ar jauniešiem, 
kuriem ir veselības 
grūtības un invaliditā-
te,  sniedz individuālu 
atbalstu iekļaujošu 
projektu pieteikumu 
sagatavošanā un īste-
nošanā. Lai pieteiktos, 
raksti uz info@jaunat-
ne.gov.lv. 

Semināra dienaskārtībā tika 
iekļauts gan ieskats cilvēktiesību 
jautājumos no teorētiskā, kā arī 
no praktiskā skatupunkta, gan 
dalībnieku pieredzes apmaiņa par 
to pielietojumu savā profesionālajā 
darbībā. Dalībnieki diskutēja par 
šo tēmu, izveidojot iespējamo 
sadarbības projektu veidojošas 
grupas, kā rezultātā Latvija, 
Īrija un Bulgārija 2020. gada 
februārī gatavojas iesniegt savās 
nacionālajās aģentūrās jauniešu 
apmaiņas projektu, kas veltīts 
antidiskriminācijai un specifiskas 
kultūrvides apzināšanai, izmantojot 
sporta aktivitātes. 

Agnese Beļajeva bija viena no 
dalībniecēm, kurai ar Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūras atbalstu bija iespēja 
papildināt savas zināšanas 
starptautiskā vidē. Ikdienā viņa 
strādā Rīgas geto un Latvijas 
holokausta muzejā. “Uzskatu 
– lai attīstītu cilvēcību katrā no 
mums, vispirms ir nepieciešams 
apzināties necilvēcības 
postījumus. Ticu, ka tai ir robežas, 
aiz kurām cilvēciskajai sejai 
nav atspulga. Vīnes piemērs var 
kalpot par paraugu dažādības 
līdzāspastāvēšanai un iecietības 
nostiprināšanai.” 

“ERASMUS+: JAUNAT-
NE DARBĪBĀ” UN  
“EIROPAS SOLIDA-
RITĀTES KORPUSS” 
PROGRAMMAS  
PROJEKTU KONKURSU 
TERMIŅI 2020. GADĀ
Kā katru gadu, arī 2020. 
gadā programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu 
konkursi norisināsies trīs reizes: 
līdz 5. februāra plkst. 13:00, 
līdz 30. aprīļa plkst. 13:00, kā 
arī līdz 1. oktobra plkst. 13:00. 
Projektu pieteikumi iesniedzami 
tiešsaistē. Plašāka informācija 
www.jaunatne.gov.lv.  

2019. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) nu 
jau par tradīciju kļuvušais projektu festivāls “Projektu nakts” norisinājās 
sadarbībā ar Ikšķiles un Olaines novada pašvaldībām, kuras 2019. gadā 
bija Latvijas Jauniešu galvaspilsēta. Kā katru gadu arī šoreiz “Projektu 
nakts” pulcēja vairāk nekā 100 jauniešu un jaunatnes organizāciju, 
biedrību un jauniešu centru pārstāvju, lai neformālā atmosfērā, tiekoties 
ar jomas ekspertiem un iedvesmojošām personām, radītu savas idejas 
projektu īstenošanai programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”. 

FOTOGRĀFIJU 
IZSTĀDE 
JAUNIEŠIEM 
PAR IESPĒJĀM 
EIROPĀ 
“MIRKLIS”

Popularizējot jau
niešu plašās iespē 
jas Eiropā, JSPA 
radīja īpašu izstā
di jauniešiem –  
“Mirklis ”. 

Tajā ietvertas dažādu 
starptautisku un nacionālu 
projektu foto mirkļi, kuros 
jaunieši īsteno savas 
idejas un pilnveido savas 
zināšanas, izmantojot 
neformālās izglītības 
metodes. Izstāde 
plānota kā ceļojoša. 
Tās pirmā pieturvieta 
bija Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, kurā jaunieši 
izstādi varēja apskatīt 
teju visu decembri. 2020. 
gadā plānots, ka izstāde 
tiks eksponēta dažādos 
Latvijas reģionos. 
Interesentiem, kuri vēlētos 
izstādi eksponēt savas 
biedrības, jauniešu 
centra vai pašvaldības 
telpās, aicinām rakstīt uz 
kintija.bulava@jaunatne.
gov.lv. 

IESPĒJA 
JAUNATNES 
DARBINIEKIEM

Starptautiskas mācības 
“Yocomo 3”, kuru laikā 
jaunatnes darbinieki varēs 
apgūt sistemātisku pieeju 
kompetenču attīstībā, 
izmantojot Eiropas 
mācību stratēģijas (ETS) 
kompetenču modeli 
jaunatnes darbiniekiem. 
Mācības notiks Latvijā, 
no 2. līdz 8. martam. 
Plašāka informācija par 
pieteikšanos un norisi 
www.jaunatne.gov.lv.  

Pasākuma ietvaros pašvaldību 
darbinieki tika informēti par 
projekta ieviešanas progresu 
un aktuālāko informāciju. Tika 
organizēts darbs vairākās 

tematiskajās grupās, kurās 
pašvaldību darbinieki aktīvi 
līdzdarbojās un dalījās savā 
pieredzē atbilstoši darba grupu 
tēmām. 

Austrijā tiekas jaunatnes jomā 
strādājošie, lai stiprinātu savas 

zināšanas cilvēktiesību izglītības jomā
Laikā no 4. līdz 7. jūlijam Vīnē, Austrijā norisinājās kontaktu 
veidošanas seminārs cilvēktiesību izglītības jomā, kuru organizēja 
Austrijas nacionālā aģentūra “Youth for Human Rights ” 
projekta ietvaros. Latviju tajā pārstāvēja vairākas dalībnieces.  
Seminārā tika noskaidrots, kā strādāt ar cilvēktiesību izglītību 
starptautiskos jauniešu projektos un izmantota iespēja iepazīties 
ar jauniem partneriem, lai kopā izstrādātu cilvēktiesību izglītības 
projektus programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss ”. 

“Projektu nakts 2019” norisinājās 
Jauniešu galvaspilsētā
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Orientēšanās trasē ikvienam bija 
iespēja īsā laika periodā uz savas 
ādas izjust un izmēģināt, kādas 
Eiropas vērtības, darbojoties 
neformālā gaisotnē, tiek apgūtas. 
Līdzīgi kā programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” vai “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektos 
jaunieši kopā ar nevalstiskajām 
organizācijām vai pašvaldību 
institūcijām īsteno savas idejas, 
mācoties viens no otra neformālā 
vidē un izmēģinot jaunas 
prasmes, tā arī šajā orientēšanās 
trasē jaunieši devās izlūkgājienā 
pa organizācijām, kurām ir plaša 
pieredze, īstenojot jaunatnes 
jomas projektus. Izsakām 
pateicību organizācijām un viņu 
īstenotajām aktivitātēm jauniešiem: 
biedrībām “Latvijas Sarkanais 
krusts”, “Dabas sporta zāle”, 
“Young Folks”, nodibinājumam 
“Baltijas Reģionālais fonds”, kā arī 
jauniešiem no “Europeer” kustības 
Latvijā. 

Savukārt diskusijā jaunieši, kuri 
paši ir bijuši kādu starptautisku 
projektu dalībnieki vai īstenotāji, 
dalījās savā pieredzē. Lūk, 
jauniešu stāsti. 

“Kļuvu pārliecinātāka  
par sevi”
“Ieguvumi pēc dalības “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektos ir 

Kintija Bulava, JSPA

Ar diskusiju un orientēšanās trasi 
jauniešiem JSPA iedvesmo sarunu 

festivālā “LAMPA”

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 prasme 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 līdere. 

Piedalījusies trīs “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņas projektos: Palermo 

(Sicīlija), Kauņā (Lietuva) un 
Keilā (Igaunija), kā arī jaunatnes 
darbinieku “Erasmus+” mācību 
kursā Armēnijā. Pašlaik studē 
reklāmu Latvijas Universitātē, 
ikdienā pasniedz jauniešiem 
vācu valodu organizācijā 
“Young Folks”, aktīvi nodarbojas 
ar sportu un fotografēšanu. 

“Apzinājos, ka visu varu 
izdarīt”
“Pēc dabas esmu klusa un 
intraverta. Bija grūti spert pirmo 
soli un uzdrošināties piedalīties 
pirmajā “Erasmus+” projektā. Ar 
projektu laikā iegūto pieredzi 
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 “Europeer” 
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, brīvprātīgā, 
darbojas biedrībā “Radi Vidi 
Pats”.

Ir aizrautīga ceļotāja, kuras 
mērķis nav atzīmēt krustiņus uz 
pasaules kartes, bet gan labāk 
iepazīt citas zemes, to cilvēkus 
un viņu kultūru. 2018.  gada 
vasarā piedalījās projektā 
#EuropeanBridgeInOurMind, 
kas divus mēnešus norisinājās 
Gruzijā. Kopā ar vēl 11 latviešu 

jauniešiem darbojās gan Rustavi 
pilsētā, gan Pone ekociematā, 
gan arī apciemoja dažādas 
jauniešu organizācijas citās 
pilsētās, lai ieguldītu savu 
enerģiju un sniegtu idejas vietējo 
bērnu un jauniešu ikdienas 
bagātināšanai, lai apgūtu 
Gruzijas kultūru, atklātu Gruzijas 
dabu, kā arī tamdēļ, lai veicinātu 
izpratni par Latvijas un Eiropas 
vērtībām.

“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 

Lai ļautu katram jaunietim pašam ieraudzīt un saprast, kā izmainās dzīve pēc dalības kādā 
no programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” un “Eiropas Solidaritātes korpuss ” projektiem, 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sabiedrībā tik iecienītajā sarunu 
festivālā “LAMPA” piedāvāja jauniešiem divas aktivitātes: iziet orientēšanās trasi, kur katrā 
no punktiem bija iespēja praktizēt kādu no Eiropas Savienības vēr tībām, un piedalīties 
iedvesmojošā sarunā “Izmantot jauniešu iespējas? “Nafig” man to vajag?”. 
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brīvprātīgā strādāju 
ar citiem jauniešiem. 
Palīdzēju viņiem 
īstenot savas idejas. 
Pieaugušajiem mācīju 
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, 
darbojas nodibinājumā “Baltijas 
Reģionālais fonds”. Pašlaik studē 
Latvijas Kultūras akadēmijas un 
RTU apvienotajā programmā un 
strādā kā pašnodarbinātā par 
videogrāfi, fotogrāfi un grafisko 
dizaineri.

Piedalījusies “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” vairākos projektos. Arī 
pati uzrakstījusi un īstenojusi 
jauniešu apmaiņas projektu, kā 
arī bijusi ilgtermiņa brīvprātīgajā 
darbā Horvātijā. 

“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. 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 savām 
angļu valodas zināšanām 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 
iniciatīvas “Europeer” pārstāve. 
Dažādi jauniešu projekti Brigitai 
ir devuši iespēju pabūt vairāk 
nekā 10 valstīs, iegūt draugus un 
paziņas visā Eiropā, iemācīties 
un izmēģināt daudz ko jaunu un 
piedzīvot ko aizraujošu. Brigita 
atzīst, ka jauniešu iespējas ir 

veidojušas viņas personību, 
prasmes un attieksmi.

“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. 
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Konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska, aicinot jomā vairāk pievērsties reālai 
darbībai un koncentrēties uz sasniedzamajiem 
rezultātiem, kopīgi un aktīvi sadarbojoties visiem 
jomā iesaistītajiem, jo īpaši jaunatnes organizācijām. 
Ministre aicināja jauniešus pēc iespējas vairāk 
iesaistīties un dažādās auditorijās mērķtiecīgi stāstīt 
par to, kāds ir jauniešu redzējums par jaunatnes 
politiku, un novēlēja meklēt spilgtas personības, 
kas var palīdzēt izstāstīt šo redzējumu. Konferencē 
uzrunu pasākuma dalībniekiem teica arī Latvijas 
Jaunatnes padomes (LJP) prezidents Emīls Anškens, 
kā arī Olaines novada jaunatnes lietu speciāliste 
Agnese Kalniņa.

Tālāk Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) interešu 
aizstāvības speciāliste Renāte Mencendorfa 
prezentēja LJP veikto pētījumu. No šī gada jūlija 
līdz oktobrim LJP sazinājās un arī personīgi tikās ar 
69 organizācijām no visas Latvijas. Lielākā daļa 
organizāciju bija no jaunatnes organizāciju saraksta 
un LJP biedru organizācijām. LJP tikās arī ar vairākām 
organizācijām, kas neietilpst ne šajā sarakstā, ne LJP 
biedru sarakstos, tomēr ir aktīvas jaunatnes darba 
veicējas. Pēc tikšanās ar organizācijām LJP biedru 
skaitam pievienojās vēl trīs jaunas organizācijas. 

“Lielākā daļa jeb 80  % no Latvijas jaunatnes 
organizācijām tiek finansētas no dažādu projektu 
finanšu līdzekļiem (visbiežāk no pašvaldību projektu 
konkursiem), otrais nozīmīgākais finansējuma avots 
ir ziedojumi, bet retāk finanses nodrošina sponsori, 
un vēl retāki ir gadījumi, kad ienākumus nodrošina 
organizāciju saimnieciskā darbība. Kopumā tas 
liecina par zemu organizāciju kapacitāti,” par 
pētījumu stāsta R. Mencendorfa.

Pētījums atklāja, ka organizāciju darbu lielākoties 
nodrošina brīvprātīgie un ir samērā maz 

Renāte Mencendorfa, Latvi jas Jaunatnes padome

Kas notiek Latvijas jaunatnes 
organizācijās?

organizāciju, kuras spēj nodrošināt algotus 
darbiniekus. Cilvēkresursu trūkums ir otrs lielākais 
šķērslis organizāciju darbībai. Kā atzīst pašas 
organizācijas, tām trūkst cilvēku, t.  sk. jauniešu, 
kuri spētu aizraut un kuri ir gatavi darboties arī 
brīvprātīgi. Kā galveno šķērsli organizācijas min 
pārāk lielu administratīvo un birokrātisko slogu 
(34 % no aptaujātajiem), daļai ir arī nepietiekamas 
zināšanas grāmatvedībā. Interesanti, ka vēl viens 
šķērslis organizāciju darbībai ir neskaidra jaunatnes 
politika, tāpat organizācijām trūkst līdzekļu projektu 
līdzfinansēšanai vai priekšfinansēšanai. Priecē 
fakts, ka 15 % atzīst, ka tām nav šķēršļu, lai veiksmīgi 
darbotos.

Konferences dalībnieki pārskatīja pētījuma 
ierosinājumus grupu darbā, pēc grupu darbu sesijas 
norisinājās paneļdiskusija, kurā piedalījās Latvijas 
Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens, 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
(JSPA) direktore Daina Sproģe un Izglītības un 
zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 
departamenta direktore Gunta Arāja. Diskusija 
aktualizēja jomas problēmas un dialoga trūkumu ar 
nozares speciālistiem, tā iezīmēja vairākus sāpīgus 
jautājumus, piemēram, jaunatnes 
darbinieku profesijas izņemšanu 
no profesiju standarta. Diskusijas 
laikā tika iezīmēti turpmākie virzieni 
jaunatnes politikas uzlabošanai valstī, 
kas kopīgi būs jāveic gan ministrijai, 
gan jomā iesaistītajiem, piemēram, 
izmaiņas Jaunatnes likumā, jaunatnes 
organizāciju saraksta uzlabošana u. c.

Darba grupās dalībnieki diskutēja un 
veidoja ieteikumus izmaiņām jaunatnes 
politikas valsts programmā, piemēram, 
jau tagad pieteikuma formas un anketas 
tiks vienkāršotas, tiks turpināti informatīvie 
semināri par projektu administrēšanu no JSPA puses, 
kā arī citas iniciatīvas, kas mazinās birokrātisko 
slogu organizācijām. Dalībnieki arī mēģināja rast 
atbildes uz jautājumu, kāda ir pievienotā vērtība no 
šīs programmas projektiem. Uz šo jautājumu bija 
gana grūti atbildēt. Viena no atbildēm – veidot tādas 
prasmes jauniešos, lai viņi tālāk paši varētu veidot 
savus projektus, piemēram, programmas “Erasmus+” 
projektos. Tika diskutēts arī par vienību izmaksām 
valsts programmas projektu konkursos, tomēr, tā kā 
tie ir valsts budžeta finanšu līdzekļi, tad šāda sistēma 
nav iespējama. Vēl viens ieteikums – šīs programmas 
varētu sniegt finansējumu jauniešu iniciatīvām, un 
šo procesu varētu administrēt Latvijas Jaunatnes 
padome. Vēl arī ierosinājums mazo organizāciju 

kapacitātes celšanai – finansējums būtu jāatvēl tikai 
darbinieku atalgojumam, bet nauda aktivitātēm jārod 
citos projektu konkursos. Izskanēja arī tāds viedoklis, 
ka šī programma būtu jāveido tā, lai atbalsts ir 
mazajām, vidējām un lielajām organizācijām. Tika 
diskutēts, kā jaunatnes politikas valsts programmā 
varētu atbalstīt arī vidējās jaunatnes organizācijas. Arī 
JSPA direktore atzina, ka šis ir diskutējams jautājums 
un jāskatās uz organizāciju pamatfunkcijām un to, 
kādā veidā tās tiek atbalstītas. 

Otrā darba grupa diskutēja par jaunatnes 
organizāciju sarakstu un tā lietderīgumu. Konferences 
dalībnieki atzina, ka saraksts ir nepieciešams, bet 
IZM jāpārskata kritēriji vai esošie jāļauj izpildīt 
daļēji, tādējādi ļaujot sarakstā būt ne tikai jauniešu 
organizācijām, bet arī organizācijām, kurās 
pieaugušie veic darbu ar jauniešiem. Tāpat bija 
piedāvājums izskatīt iespēju sarakstā iekļaut arī 
nodibinājumu un organizāciju struktūrvienības – 
jaunatnes nodaļas.

JSPA direktore atzina, ka šāds saraksts nebūtu 
nepieciešams, savukārt IZM Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta direktore Gunta Arāja 
atzina, ka tā ir politiskā izšķiršanās, vai atbalstīt 

Latvijas Jaunatnes padomes nacionālā konference “Kas notiek Latvijas jaunatnes 
organizācijās?” 7. novembrī Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2019, Ikšķiles un Olaines novadu 
apvienībā Olainē, pulcēja 70 dalībniekus no visas Latvijas. Konferencē Latvijas Jaunatnes 
padome prezentēja tās veikto pētījumu par Latvijas jaunatnes organizācijām, un dalībnieki 
darba grupās kopīgi meklēja risinājumus gan jautājumā, kā uzlabot ieguvumus no jaunatnes 
politikas valsts programmas, kas ir jaunatnes organizācija Latvijā, gan jautājumā, vai un 
kādas izmaiņas būtu nepieciešamas Jaunatnes likumā.
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organizācijas, kuras tieši darbojas ar jauniešiem, 
vai veidot konkursu atklātu ikvienam, un arī tad būtu 
vēl jāveido diskusijas par šī saraksta lietderību un to, 
kādā veidā jaunatnes organizācijas tiek atbalstītas un 
kāda ir to projektu ietekme. LJP prezidents E. Anškens 
atzina, ka tas fakts jau vien, ka tikai 37 organizācijas 
atrodas šajā sarakstā, liecina, kaut kas šajā sistēmā 
nav pareizi, jo organizāciju, kas veic darbu ar 
jauniešiem, ir vairāk. Būtiski ir saprast, kā mazās 
organizācijas var kļūt par lielajām, kā arī jāsaprot, 
ka ne visas par tādām vēlas kļūt, un piekrita –  
būtu jāpārskata organizāciju gradācijas.

Trešā grupa diskutēja par izmaiņām Jaunatnes likumā. 
Ierosinājumi no pētījuma ir vairāki, bet konferencē 
tika diskutēts par jauniešu vecuma maiņu, pašvaldību 
atbildību noteikšanu likumā, Jaunatnes konsultatīvās 
padomes nostiprināšanu un jaunatnes darbinieku 
un speciālistu definējumu likumā. Par jauniešu 
vecuma maiņu joprojām nav viennozīmīga viedokļa, 
un nepieciešamas vēl plašākas diskusijas. Arī 
konferences dalībnieki nespēja vienoties, vai tas būtu 
jāmaina vai tomēr nebūtu. Savukārt par pašvaldību 
atbildību dalībnieki viennozīmīgi piekrita, ka tai būtu 
jābūt stingrāk definētai, k‘ā arī jānostiprina jaunajā 
Pašvaldību likumā šī funkcija, tomēr neatbildēts paliek 
jautājums, kur un kā valsts spēs nodrošināt finansējumu 
šo funkciju veikšanai. Konferences dalībnieki atzina, 
ka Jaunatnes konsultatīvās padomes darbs ir jāstiprina 
un jāveido kā konsultatīvs un vērā ņemams instruments, 
veidojot jaunatnes politiku Latvijā, jo šobrīd tajā 
nav ne kvalitatīvu debašu, ne kvalitatīvs plānošanas 
darbs, un tā darbojas formāli. Jaunatnes darbinieku 
un speciālistu definējums likumā ir nepieciešams 

plašāks, jo ir svarīgi izprast atšķirības starp šiem abiem 
profesiju pārstāvjiem. Diemžēl realitātē abas funkcijas 
bieži vien tiek apvienotas; būtisks ir arī jautājums, 
kur šīs profesijas Latvijā var apgūt. Paneļdiskusijas 
dalībnieki apstiprināja, ka šie ir svarīgi jomas jautājumi 
un ir jāpārskata Jaunatnes likums, kā arī jānostiprina 
neformālās izglītības nozīme, kas pēc tam ļaus arī 
pamatot jaunatnes darba nepieciešamību gan valsts, 
gan pašvaldību līmenī.

Noslēgumā LJP prezidents Emīls Anškens aicināja 
paskatīties uz jaunatnes jomu kopumā un saprast, 
vai viss finansējums, kas tiek piešķirts jauniešiem, tiek 
pārvaldīts efektīvi. Iespējams, tas jāpārdala tā, lai 
sniegtu maksimālu labumu katram jaunietim Latvijā.

Konferences laikā sniegtie ierosinājumi ir apkopoti 
un integrēti Latvijas Jaunatnes padomes pētījumā. 
Plašākai informācijai: www.ljp.lv. 

Konference tika īstenota Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2019.  gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, 
un to atbalstīja Olaines novada pašvaldība un 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

Lai arī pirmajā mirklī varētu šķist, ka eTwinning aktivitātes 
ir vērstas tikai uz pedagogiem, tomēr tieši eTwinning 
sniegtais ieguldījums palīdz vēlāk jauniešiem īstenot 
savas ieceres, izmantojot dažādus Eiropas Savienības 
projektus, jo eTwinning sekmē jauniešu interesi par 
savu ideju īstenošanu ar projektu palīdzību laikā, kad 
viņi vēl tikai mācās pamatlietas.

eTwinning kopš 2011.  gada īsteno dažādas 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmas, kurās skolotājiem ir iespēja iepazīties 
gan ar projektu plānošanas un īstenošanas principiem, 
gan ar neformālās izglītības metodēm, kuras iekļaut 
savā ikdienas darbā. 
Turklāt skolotāji šajās 
mācībās arī pilnveido 
savu digitālo kompetenci. 
Šāds prasmju un zināšanu 
kopums skolotājam ir 
nepieciešams, lai mācību 
procesā veicinātu skolēnu 
patstāvību un līdzdalību, 
kā arī veicinātu skolēnu 
atbildību par savu 
mācīšanos. Šāds jaunietis 
mācību procesā mācās 
īstenot savas idejas un 
papildināt savas intereses, kā arī iegūst nepieciešamo 
instrumentu kopumu, lai nākotnē būtu aktīvs pilsonis un 
uzņemtos atbildību projektu plānošanā un īstenošanā. 

eTwinning projektu priekšrocība ir tā, ka tos var plānot 
un īstenot ikviens skolotājs, kurš to vēlas, negaidot 
apstiprinājumu par to, ka izturēts konkurss. Šādā 
veidā skolotāji un skolēni iegūst pieredzi starptautiskai 
virtuālai sadarbībai un jau uzticamus partnerus, lai 
nākotnē droši varētu iesniegt pieteikumus cita veida 
projektu konkursiem, kur jau tiek piešķirts finansējums. 
Turklāt skolotājiem un skolēniem ir iespēja arī kļūdīties, 
īstenojot projektu, un mācīties arī no šādas pieredzes, 
jo projekta neīstenošanai nav tālejošu seku. Katru 
gadu arī tiek rīkots projektu konkurss, kura finālistiem 

ir iespēja plašākai auditorijai stāstīt par savu projektu 
un tajā paveikto. Tā ir nenovērtējama pieredze tieši 
skolēniem. 

2019. gadā eTwinning projektu vērtēšanas kritēriji tika 
uzlaboti visā Eiropā, un šobrīd daudz lielāks uzsvars 
tiek likts uz to, lai skolēni mācību projektos īstenotu 
savas ieceres, piedalītos projektam nozīmīgu lēmumu 
pieņemšanā un sadarbotos ar skolēniem no citas 
skolas. 

Lai stiprinātu savstarpējo saikni, jau vairākus gadus 
eTwinning sadarbībā ar “Erasmus+” rīko mācības 

“Solis tālāk: ar eTwinning 
pie “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, kurās piedalās 
skolotājs kopā ar 
skolēniem. Šajās mācībās 
ar pieredzējušu mācību 
vadītāju atbalstu skolēni 
plāno projektu idejas, 
savukārt skolotāji apgūst 
iemaņas, kā labāk virzīt 
un atbalstīt savus skolēnus 
šajā procesā. Mācības 
apzināti tiek organizētas 
skolēnu rudens brīvlaikā, 

lai neformālā atmosfērā arī skolēni varētu mācīties 
kopā ar skolotājiem un arī paši maksimāli iesaistītos 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu rakstīšanas procesā. 

Šo mācību laikā skolu komandām ir ne tikai iespēja 
uzzināt vairāk par dažādu projektu veidiem un ģenerēt 
savu projektu idejas, bet arī pavadīt laiku neformālās 
izglītības atmosfērā ārpus ierastās vides.

Šogad iespēju izmantoja 11 skolu komandas, kopumā 
32 dalībnieki, klausoties iepriekšējo gadu projektu 
iesniedzēju īstenotajos pieredzes stāstos, kā arī radot 
paši savas idejas. 

Sadarbība

Liene Millere ,  JSPA 
Nils Mosejonoks ,  JSPA

Lai sasniegtu rezultātus, strādājam sinerģijā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (JSPA) visas programmas un aktivitātes tiek 
īstenotas ciešā sinerģijā, lai paaugstinātu to efektivitāti un ietekmi jauniešu vidū. Tieši tāpēc 
Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” 
aktivitāte eTwinning  jau kopš pašiem pirmsākumiem ir JSPA neatņemama sastāvdaļa.
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Dmitrijs Zverevs ,  Rīgas domes Izgl ī t ības, kul tūras un sporta departamenta 
Jaunatnes nodaļas vadītājs

Ielu jaunatnes darbs Rīgas 
pilsētā strukturēti un regulāri līdz 
2019. gadam netika veikts. Ir bijuši 
atsevišķi mēģinājumi to uzsākt, 
tomēr sistēmiska pieeja nav 
izveidojusies. Darbs ar sociālā 
riska grupas jauniešiem, t.sk. 
ielu jauniešiem, pamatā Rīgas 
pilsētas pašvaldībā tika īstenots 
pašvaldības sociālā darba 
sistēmas ietvarā. 

Analizējot situāciju, pašvaldības 
speciālisti konstatēja, ka aizvien 
vairāk pieaug nepieciešamība 
pēc kompleksa atbalsta 
sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem, tostarp 
ielu jauniešiem. Līdz ar to “Rīgas 
pilsētas darba ar jaunatni plānā 
2019.–2023.  gadam” kā viena 
no prioritātēm izvirzīta darba 
attīstīšana ar sociālajam riskam 
pakļautajiem jauniešiem un 
jauna pakalpojuma – mobilā 
(ielu) jaunatnes darba ieviešana 
pašvaldībā.

Jau 2018.  gadā tika īstenots 
projekts “Darba ar sociālajam 
riskam pakļautajiem jauniešiem 

attīstība Rīgas pašvaldībā”, kas tika 
finansēts no Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas. Projekta 
mērķis bija, piesaistot ārvalstu un 
vietējos ekspertus, izvērtēt mobilā 
(ielu) jaunatnes darba sistēmas 
ieviešanas iespējas Rīgas pilsētas 
pašvaldībā un izstrādāt modeli tā 
īstenošanai. Izvirzītā mērķa izpildei 
izveidota starpinstitucionāla 
Jaunatnes darba ar riska grupas 
jauniešiem attīstības darba grupa. 

Darba grupas sadarbības 
rezultātā tika izstrādāts un 
2019.  gadā īstenots projekts 
“Praktisks ielu jaunatnes darbs 
Rīgas pilsētas apkaimēs”. 
Projekta ietvaros no 2019.  gada 
1.  februāra līdz 30.  jūlijam, 
aprobējot iepriekš izstrādāto 
modeli, ielu jaunatnes darbu 
veica divas nevalstiskās 
organizācijas – nodibinājumi 
“Sociālo pakalpojumu aģentūra” 
un “Pievienotā vērtība”.

Nodibinājums “Sociālo 
pakalpojumu aģentūra” izveidots 
2003.  gadā ar mērķi sniegt 

profesionālu psihosociālu 
atbalstu, palīdzot cilvēkiem ar 
dažādām sociālām problēmām 
integrēties sabiedrībā, kā arī 
aizstāvēt viņu intereses un tiesības. 
Savukārt 2010.  gadā dibinātā 
nodibinājuma “Pievienotā 
vērtība” komandā ir neformālās 
un formālās izglītības, sociālās 
iekļaušanas un jaunatnes darba 
jomā strādājoši profesionāļi.

Piederība “Origo bērnu” 
saimei jauniešiem vairo 
pašapziņu
Projekta laikā divās atšķirīgās pil-
sētas apkaimēs – Rīgas centrā un 
Bolderājā – minētās nevalstiskās 
organizācijas īstenoja praktisku 
ielu jaunatnes darbu, uzrunājot 
ielu jauniešus un veidojot ar vi-
ņiem kontaktu, īstenojot dažādas 
mirkļaktivitātes, aktivizējot un cen-
šoties iesaistīt ielu jauniešus vietē-
jās kopienas iniciatīvās un snie-
dzot individuālu psihoemocionālu 
atbalstu jauniešu personības attīs-
tībai un izaugsmei.

Projekta mērķgrupa bija ielu jau-
nieši vecumā no 13 līdz 25 ga-

diem. Jaunatnes 
darbiniekiem izde-
vās uzrunāt gandrīz 
40 ielu jauniešus, 
taču mērķtiecīgs, 
jēgpilns jaunatnes 
darbs tika īstenots 
ar dažiem. 

Nodibinājums “So-
ciālo pakalpojumu 
aģentūra” ielu jau-
natnes darbu pro-
jekta laikā veica 
Rīgas pilsētas cen-
tra apkaimē, gal-
venokārt tirdzniecī-
bas centra “Origo” 
teritorijā, ietverot 
arī Centrālo staciju, 
lielveikalu “Stock-
mann”, Centrāltirgu 
un centra apkaimē 
esošos parkus. Tās 
ir vietas, kuras ir 
paredzētas intensī-
vai cilvēku kustībai, 
tirdzniecībai, so-
cializācijai. Šobrīd 
minētā teritorija ir 
kļuvusi par interešu 
sadursmes punktu 
starp pusaudžiem 
un jauniešiem, 

kuri to ir izvēlējušies par savu 
izdzīvošanas vietu, un pārējo 
sabiedrību, kura šajā teritorijā 
vēlas redzēt sociāli ekonomisko 
attīstību un justies droši. Sarunas 
ar jauniešiem apstiprināja, ka 
paši jaunieši uztver konkrēto vietu 
atšķirīgi – dažiem tā ir vieta, kur 
paslēpties un pazust, citiem – 
vieta, kur būt kopā ar draugiem, 
drošībā, vēl citiem – iespēja iz-
just adrenalīnu, paust savu attiek-
smi pret sabiedrību, izklaidēties, 
iepazīties utt. Arī pašu jauniešu 
vidē plaši tiek lietots apzīmē-
jums “Origo bērni”, kas norāda 
uz piederību gan teritorijai, gan 
konkrētai jauniešu grupai. Ja pa-
šiem jauniešiem piederība “Ori-

go bērniem” ceļ viņu pašapziņu, 
tad sabiedrības attieksme ir ne-
gatīva, un šie jaunieši ir uzskatā-
mi par sociāli atstumtu grupu, kas 
teritoriāli atrodas pašā galvaspil-
sētas centrā. 

Atklājot paralēlo pasauli 
tepat Rīgas centrā
Nodibinājuma “Sociālo 
pakalpojumu aģentūra” bērnu, 
pusaudžu un jauniešu projektu 
vadītāja Aiga Romāne-Meiere 
par paveikto saka tā: “Pašu 
aģentūru kā organizāciju raksturo 
tieksme iziet ārpus komforta 
zonas, testēt savus spēkus, būt 
uz robežas starp iespējamo un 
neiespējamo.  Ielu jaunatnes 
darbs “Origo” apkaimē  noteikti 
ir viens no lielākajiem pēdējā 
laika izaicinājumiem, kas ir licis 
ieraudzīt krietni dziļāk vēl vienu 
paralēlo pasauli. Programmā 
“DARI” strādājam ar jauniešiem 
ar uzvedības problēmām, un 
daļa no viņiem ikdienā uzturas 
ielas vidē. Pēc šī projekta ir kļuvis 
vēl vieglāk saprast, pieņemt un 
sadarboties ar viņiem. Ir augusi ne 
tikai projektā iesaistīto darbinieku, 
bet arī organizācijas drosme būt 
kopā ar arvien sarežģītākiem 
jauniešiem.” 

“Veicot praktiski ielu jaunatnes 
darbu, piedzīvojām to, ka efektīvs 
resurss darbā ar ielu jauniešiem 
var būt tieši ielu jaunatnes 
darbinieka personība –  
viņa intereses, harizma, rakstura 
īpašības, radošums, vērtības,” 
stāsta nodibinājuma “Sociālo 
pakalpojumu aģentūra” sociālā 
darbiniece Baiba Ozere.

Ielu jaunatnes darbs ir pirmais 
posms atbalsta ķēdē, kurš 
savieno ielas jaunieti ar citiem 
atbalsta pakalpojumiem. 
Kādam ir jāmēģina sasniegt 
“nesasniedzamos” – uzrunāt 
tos jauniešus, kuriem būtu 

nepieciešams atbalsts, taču 
kurus citiem speciālistiem vairs 
neizdodas sasniegt. 

Rīgas pašvaldība iesākto 
darbu turpina
Būtiskākie pašvaldības ieguvumi, 
īstenojot ielu jaunatnes darbu, ir 
šādi:
• veikta padziļināta situācijas 

izpēte un rasta izpratne par 
reālo jauniešu situāciju divās 
atšķirīgās Rīgas apkaimēs;

• radies vienots priekšstats par 
jaunatnes darbu kopumā un 
tā vājajiem posmiem pašval-
dībā;

• veicināta jaunatnes darba 
jomā iesaistīto institūciju un 
profesionāļu sadarbības stip-
rināšana un pilnveide;

• radīta pamatbāze ielu jaunat-
nes darba turpmākai attīstībai 
pašvaldībā;

• veikts gūtās pieredzes un 
prakses apkopojums un iz-
vērtēšana, izstrādājot meto-
doloģisko vadlīniju projektu 
ielu jaunatnes darbam pilsētas 
apkaimēs.

Ārvalstu un šobrīd jau arī mūsu 
pieredze liecina, ka nepastāv 
viena strikta formula, kādam būtu 
jāizskatās ielu jaunatnes darbam. 
Katra organizācija to veido citādi, 
arī katrs ielu jaunatnes darbinieks 
izmanto sev piemērotākās pieejas 
un metodes. Projekta rezultāti tiks 
izmantoti ielu jaunatnes darba 
turpmākai attīstībai citās Rīgas 
pilsētas apkaimēs. Tajā pašā 
laikā jāņem vērā, ka iegūtā 
pieredze ir sākuma posms, kas tiks 
papildināts, precizēts, pielāgots 
citām situācijām un darbam 
citās apkaimēs, kā arī izmantots 
vienotas darba ar sociālajam 
riskam pakļautajiem jauniešiem 
sistēmas attīstīšanai un jauna 
pakalpojuma – mobilā (ielu) 
jaunatnes darba – ieviešanai 
pašvaldībā. 

Kā sniegt atbalstu ielu 
jauniešiem?

Rīgas pilsētas pieredzes stāsts
Par vienu no prioritātēm darbā ar jauniešiem 2019.  gadā Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) izvirzīja mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidi un at tīstību. Šīs ieceres īstenošanai 
IZM Jaunatnes politikas valsts programmā bija atvēlēti 93 333 eiro. Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, kas ir šīs programmas administrētāja, apstiprināja 14 projektus. 
Tādējādi gan Rīgā, gan Olaines, Ikšķiles, Alūksnes, Rūjienas, Salas, Kocēnu, Baltinavas, 
Bauskas, Siguldas, Kuldīgas, Preiļu, Amatas un Gulbenes novada pašvaldībās tika ieviests 
vai at tīstīts mobilais darbs ar jaunatni. Turpinājumā piedāvājam iepazīsties ar Rīgas pilsētā 
īstenotā projekta “Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs ” pieredzes stāstu. 
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Latvijā aizvadīts “Time to Move” mēnesis

“Time to Move” kampaņa kļūst 
arvien plašāka un sasniedz 
arvien vairāk jauniešu. Kopumā 
šogad 31 valstī norisinājās 1103 
pasākumi (pērn tie bija 1000 
pasākumi 25 valstīs). Kopumā 
visos pasākumos piedalījās 
vairāk nekā 122 tūkstoši jauniešu. 
Visaktīvākā valsts pasākumu 
organizēšana bija Polija ar 146 
pasākumiem.

Latvijā kampaņu “Time to Move” 
īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, 
sadarbojoties ar Eurodesk 
reģionālajiem koordinatoriem 
un informācijas punktiem. Šogad 
kampaņas laikā dažādās 
Latvijas vietās tika organizēti 
17 pasākumi, kurus apmeklēja 
vairāki simti jauniešu.

Viens no kampaņas mērķiem 
ir informēt un iesaistīt jauniešus 
no ārpuspilsētas vides, kuriem 
parasti nav pieejama plaša 
informācija par Eiropas 
piedāvātajām iespējām. 
Tādējādi arī liela daļa “Time to 

Move” pasākumu norisinājās 
Latvijas reģionos.

Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs organizēja pasākumu 
“Time to Move = Time to Golf”, 
kura laikā jaunieši brīvā un aktīvā 
atmosfērā spēlēja disku golfu, 
iepazīstoties ar mobilitātes 
iespējam. Spēlei beidzoties, 
bija jāatbild uz viktorīnas 
jautājumiem. Pasākumā 
piedalījās arī brīvprātīgais no 
Spānijas – Nelsons, kurš dalījās 

savā pieredzes stāstā par to, kā 
ir būt brīvprātīgajam Latvijā. 

Biedrība “Jēkabpils NVO 
resursu centrs” kampaņas 
ietvaros meklēja Eiropu 
“džungļos”, organizējot 
pārgājienu jauniešiem, ietverot 
dažādas sportiskās aktivitātes 
un pieredzes apmaiņas stāstus 
ar vienaudžiem, kuri jau ir 
piedzīvojuši kādu no Eiropas 
piedāvātajām mobilitātes 
iespējām.

Savukārt Kur-
zemes pusē, 
Kandavas Mul-
tifunkcionālajā 
jaunatnes ini-
ciatīvu centrā 
“Nagla”, norisi-
nājās pasākums 
“Eiropas vērtību 
t.a.t.t.o.o.”, pul-
cējot jauniešus 
no Kandavas, 

Bikstiem, Auces, Dobeles, An-
neniekiem, Jaunbērzes, Jelgavas 
un pat Valkas. Pasākuma laikā 
norisinājās orientēšanās ar tema-
tiskajiem uzdevumiem “Uztetovē 
Eiropu!”, dažādas ideju darbnī-
cas un veiklības uzdevumi, kā arī 
notika “Eiropiešu ballīte”.

Ikšķiles novada jauniešu centrā 
biedrība “Creative Minds for 
Culture” organizēja Eurodesk 
sarunu šovu, kur visas dienas 
garumā jauniešiem bija iespēja 
piedalīties šova veidošanā un 
klātienē uzzināt par dažādām 
iespējām Eiropā. Turpretī 
Jelgavas novada jauniešu 
centros Elejas pagastā, Vircavas 

Oktobrī jau piekto reizi visā Eiropā norisinājās Eurodesk  informācijas tīkla kampaņa “ Time to 
Move”. Šīs kampaņas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar simtiem iespēju doties uz ārvalstīm 
un piedalīties starptautiskos projektos, iepazīt Eiropu vai iegūt labu pieredzi nākotnei. 

pagastā un Jaunsvirlaukas 
pagastā norisinājās “Jauniešu 
iespēju pēcpusdiena kopā ar 
Eurodesk”, kur jaunieši klausījās 
citu jauniešu pieredzes stāstus 
par saviem iespaidiem pēc 
dalības “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektos. 

“Time to Move” kampaņas 
pasākumi notika arī 
galvaspilsētā. Organizācija 
“Baltijas Reģionālais fonds” Rīgā 
organizēja vairākus pasākumus, 
piemēram, “Time to Vlog”, kas 
bija videoceļojums “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektu 
iespējās, kura laikā jaunieši 
paši gan izzināja iespējas, ko 

piedāvā Eiropas Savienība, gan 
arī piedalījās video tapšanā.

Kampaņa “Time to Move” 
noslēdzās ar Eurodesk “Dzīvo 
bibliotēku”. Tajā savos stāstos 
dalījās cilvēki, kuri ir īstenojuši 
vai turpina īstenot kādu no 
programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” vai “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektiem, 
kā arī brīvprātīgie, kuri šobrīd 
atrodas Latvijā. Viens no 
stāstītājiem bija Andris Čeksters 
no organizācijas “Radām 
novadam”, kura īstenotais 
projekts tika atzīts par vienu no 
labākajiem projektiem Eiropā.

“Eurodesk” ir informācijas 
tīkls jauniešiem, kas organizē 
dažādas aktivitātes, un kampaņa 
“Time to Move” ir tikai viena no 
daudzām. Arī nākamgad oktobrī 
norisināsies “Time to Move”, 
bet, lai uzzinātu par mobilitātes 
iespējām Eiropā, iedrošinātu 
jauniešus līdzdarboties un 
mudinātu izmantot programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
iespējas, nav jāgaida līdz 
oktobrim. Meklē pasākumus pie 
sev tuvākā Eurodesk reģionālā 
koordinatora vai ieskaties 
Eurodesk iespēju datubāzē, kurā 
pārskatāmā veidā viegli meklēt 
dažādas Eiropas piedāvātās 
iespējas piecās jomās: 
mācīšanās, brīvprātīgais darbs, 
līdzdalība, prakse un stipendijas. 
Datubāzi meklē te: programmes.
eurodesk.eu. 
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Projekts “16th National Conference of EYP Latvia” 
tika īstenots no 2018.  gada 12.  augusta līdz 
2019. gada 11. janvārim. 

Projekta partneri
Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) 16.  Latvijas 
Nacionālā konference Latvijā sadarbojās ar 18 
Eiropas Jauniešu parlamenta valstu delegācijām. 
Šo organizāciju vidū bija pārstāvji no Eiropas 
Jauniešu parlamenta Armēnijā, Austrijā, Itālijā, 
Luksemburgā, Beļģijā, Norvēģijā, Francijā, Lietuvā, 
Igaunijā u. c. valstīs.

Īsumā par projektu
Eiropas Jauniešu parlaments ir plaši izplatīta 
organizācija visā pasaulē, kurā satiekas līdzīgi 
domājoši jaunieši ar mērķi diskutēt, debatēt un rast 
jaunus risinājumus tādām aktuālām problēmām kā 
globālā sasilšana, ekonomika, politika, medicīna 
utt. 2018.  gadā EJP Jauniešu konference Latvijā 
notika jau 16.  reizi. Projekta galvenais sauklis 
bija “Our Wisdom and Leadership – Towards 
a Sustainable Future”, ko varētu tulkot kā “Mūsu 

zināšanas un līderība – ilgtspējīga nākotne”. 
Nedēļas laikā dalībnieki debatēja un rada 
risinājumus problēmām, kas skar kultūru, izglītību 
un tehnoloģijas. Nedēļas beigās jaunieši šīs idejas 
prezentēja pasākuma kulminācijā – ģenerālajā 
asamblejā. Lai rezolūciju rakstīšana komiteju vidū 
būtu daudz efektīvāka un rastos jaunas diskusijas, 
katrai komitejai tika piešķirts eksperts, kas palīdzēja 
un koriģēja dalībnieku idejas. Ekspertu vidū bija 
Mārtiņš Zemītis – Eiropas Komisijas ekonomists, 
Ieva Švarca – UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas Kultūras sektora vadītāja un citi ietekmīgi 

un zinoši eksperti savā jomā. Neskaitot ilgās 
stundas, kas pavadītas debatējot, tika organizētas 
arī daudzas citas aktivitātes, piemēram, modes 
skate, kinovakars, kultūras vakars, talantu šovs un 
vēl citi socializēšanās pasākumi, lai būtu vienlīdzība 
starp visiem projektā iesaistītajiem.

Projekta mērķi
Šī projekta galvenie mērķi bija jauniešos rast 
padziļinātu izpratni un interesi par Latviju un Eiropu, 
par aktuālajām problēmām tajās un par to, kā 
tās varētu risināt. Rīkotāju motivācija bija iemācīt 
jauniešiem nebaidīties izteikt un argumentēt savu 
viedokli vienaudžu un ekspertu vidū, veidojot ļoti 
neformālu izglītības vidi, kurā visi jūtas iekļauti un 
saprasti.

Galvenie rezultāti
Projektā iesaistītie dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja 
projekta norisi un iegūtās zināšanas visas nedēļas 
laikā, kas arī pierādījās šī gada organizētajā 
17. Nacionālajā konferencē, kurā piedalījās daudzi 
dalībnieki no iepriekšējā gada. Ir veikts lielisks 
darbs jauniešu neformālajā izglītībā, kura laikā tika 
uzlabotas jauniešu debatēšanas spējas un sava 
viedokļa aizstāvēšana un pamatošana, līdz ar to 

Daniela Domiņa ,  Eiropas Jauniešu parlamenta  
16. Latvi jas Nacionālās konferences 2018 organizatore

Eiropas Jauniešu parlamenta  
16. Latvijas Nacionālā konference

Ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” jaunatnes dialoga projekta finansiālu atbalstu 
jaunieši diskutēja un kopā ar politikas veidotājiem meklēja risinājumus dažādām mūsdienu 
jauniešiem aktuālām problēmām.

var secināt, ka šo jauniešu vidū ir nākamie Latvijas 
diplomāti. EJP lepojas ar to, ka spēja iesaistīt arī 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kas bija vērtīgi 
visiem projektā iesaistītajiem.

Iespaidos dalās jaunieši
Zane Grēta Grants, organizētāja: “LNC’18 man 
deva prasmi sazināties ar politikas veidotājiem, 
kuri pasākumā piedalījās kā komiteju eksperti. 
Guvu prasmes saziņā ar pasākuma atbalstītājiem 
un sadarbības partneriem, kuri palīdzēja veidot 
konferences saturu. Uzlaboju savas angļu valodas 
prasmes, jo vajadzēja komunicēt arī ar pasākuma 
dalībniekiem no citām valstīm. Pirmo reizi strādāju 
ar neredzīgiem cilvēkiem, kas mani iedvesmoja 
arī nākamajos EJP pasākumos iesaistīt jauniešus ar 
īpašām vajadzībām.”

Ietekme ilgtermiņā
Pēc veiksmīgas 16.  Nacionālās EJP Latvija 
konferences 2018.  gadā arī šogad, 2019.  gada 
vasarā, notika tāda pati sesija. Ņemot vērā jauniešu 
nezūdošo interesi par Eiropas Jauniešu parlamenta 
darbību, arī turpmāk notiks šāda veida reģionālās 
un nacionālās sesijas, kurās turpināsim diskutēt, 
dalīties pieredzē un veidot jaunus kontaktus. 
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Gads Krievijā – neaizmirstama  

pieredze, palīdzot jauniešiem  
ar invaliditāti

2017. gada oktobrī kāpu vilcienā 
Rīga–Maskava un uzsāku savu 
ceļu uz ilgtermiņa (12 mēnešu) 
Eiropas brīvprātīgā darba 
projektu “Unity in Diversity” 
Samarā. Projekts man deva 
iespēju palīdzēt ģimenēm, kurās 
aug bērni ar garīgās un/vai 
fiziskās attīstības traucējumiem. 
Skaidri atceros katru iepazīšanos 
ar ģimenēm, bērniem un 
jauniešiem. Sajūtu un izjūtu līmenī 
atceros arī savu nedrošības 
un optimisma kokteili. Biju 
pārliecināta – ja palīdzēšu no 
sirds un ar atbildības sajūtu, viss 
notiks uz labu. Un tā arī notika. 

Sava projekta ietvaros katru 
nedēļu apciemoju 4 ģimenes. 
Reizi nedēļā devos uz biedrību 
“Parus Nadezdy”, kur asistēju 

skolotājai radošajās darbnīcās 
jauniešiem ar invaliditāti. Jāsaka 
godīgi – daudzus no radošajiem 
darbiņiem jaunieši veica labāk 
par mani. Tāpēc var teikt, ka 
mācīties skaisti līmēt, griezt 
un šūt nācās man. Skaidrs, ka 
pavisam drīz manī radās iekšējs 
diskomforts par to, ko es tur daru 
un vai mani tur vispār vajag? 
Spriežot pēc jauniešu un viņu 
vecāku prieka, mani ieraugot, 
pēc Valērijas (centra jaunietes) 
ciešā un ilgā apskāviena katru 
reizi, kad ienācu pa durvīm, 
un neskaitāmiem aicinājumiem 
uz tēju, kaut kas vērtīgs manā 
būšanā bija. Drīz atskārtu, ka 
tā ir vajadzība socializēties un 
gūt jaunus iespaidus. Cilvēcisks 
kontakts bija svarīgāks par 
skaistu kolāžu vai dekupāžu! 

Sapratu, ka jauniešus uzrunāja 
mana iekšējā attieksme, ko viņi 
juta un novērtēja. Atskārtu, ka 
daudziem bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem ir smalks 
jūtīgums. Viņi juta gan cieņu, gan 
manu prieku būt kopā ar viņiem 
gan darbos, gan radošajos 
nedarbos. Un droši vien tāpēc 
mums arī tik labi kopā gāja! 
Tā, mokot krustdūrienus, mēs 
pārrunājām ikdienas priekus un 
bēdas, laikapstākļus, politiku, 
literatūru un attiecību jautājumus. 
Nevarēju atstāt neievērotu 
jauniešu interesi par Latviju, 
jo par manu valsti viņi vēlējās 
dzirdēt visvairāk. Tāpēc nolēmu 
uzrīkot prezentāciju centrā, kurā 
iepazīstināju viņus un vietējo 
sabiedrību ar savu valsti un 
kultūru. Vēlāk kopā ar Alekseju 
(jaunieti, kuru apciemoju projekta 
ietvaros) izveidojām video 
(https://www.youtube.com/
watch?v=HPaCeFuDcQU). 

Lielākā mana projekta aktivitātes 
norises vieta bija ģimeņu 
mājvietās, kur aug bērni vai 
jaunieši ar invaliditāti. Manos 
pienākumos ietilpa asistēšana 
vecākiem vai skolotājiem. Ar 
katru bērnu dienas un nodarbes 
bija atšķirīgas. Ar Serjožu 
parasti devāmies ārā vai uz 
baseinu. Kā izrādījās, vislielākais 
pārbaudījums šajā pasākumā 
bija nevis pati pastaiga vai pelde, 
bet nokļūšana no devītā stāva līdz 
pirmajam stāvam ratiņkrēslā. Arī 
esot ar Tatjanu un viņas mammu, 
dienas galvenais uzdevums 
parasti bija saistīts ar došanos 
svaigā gaisā. Līdz šim nebiju 
iedomājusies, ka šī ikdienišķā 
darbība kādam ir liels notikums 
un diezgan sarežģīts process. 
Tā kā infrastruktūra un ceļu 
kvalitāte pilsētā ir diezgan slikta, 
brīvprātīgā atbalsts bija svarīgs 
un novērtēts. Savukārt Daņilam 
palīdzēju apgūt angļu valodu, 
dažreiz kopā ar viņa brālīšiem 
gājām braukāt ar ragavām vai 
uz spēļu laukumu. Sākumā, esot 
ar Daņilu, biju satraukta par 
to, ka viņš varētu paklupt vai, 
piemēram, apdedzināties, tāpēc 
centos brīdināt viņu par katru 

priekšā gaidāmo risku. Gada 
laikā sapratu, ka lielākā daļā 
gadījumu viņam šie brīdinājumi 
nav vajadzīgi, jo apkārtni viņš jūt 
lieliski. Mani fascinēja Daņilas 
miers un pacietība, apgūstot 
jaunu vidi, lietas vai priekšmetus. 
Pavasarim sākoties, piefiksēju, 
ka, ejot pastaigās vai uz baseinu, 
manī radusies uzticība viņa 
sajūtām un prasmēm orientēties 
gandrīz jebkurā vidē. Protams, 
biju modra un neaizmirsu, ka 
viņš pasauli neredz, tomēr 
mans satraukums par katru soli 
bija pagaisis. Bija interesanti 
klausīties Daņilā par to, kā viņš, 
piemēram, iztēlojas ūdeni vai zāli 

un zemi, balstoties uz sajūtām. 
Vai to, kā viņš iztēlojas krāsas, 
tā īsti nezinot, kādas tās ir. Līdz 
šim lietas sev apkārt biju vienkārši 
pieņēmusi, neiedziļinoties 
niansēs par to matēriju, 
temperatūru, struktūru u.  tml. 
Jāsaka, ka, sākot tam pievērst 
uzmanību, arī es uz pasauli sāku 
raudzīties mazliet citādi. Man 
burtiski paplašinājās redzesloks. 
Savukārt kopā ar Alekseju 
apguvu video veidošanu un 
grafiskā dizaina pamatus, kā 
arī iemācījos komponēt mūziku 
uz datora. Jau no pirmās 
dienas mums izveidojās lieliska 
sadarbība, kurā mācījos darot. Tā 
kā Aleksejam ir nopietni kustību 
un runas traucējumi, daudzas 
darbības viņš nevar veikt, tāpēc 
brīvprātīgā atbalsts šajā brīdī bija 
svarīgs un nozīmīgs. Var teikt, ka 
biju viņa rokas, viņš – smadzenes. 
Kopā mēs izveidojām blogu – 
“Aleksey and Alise blog”, bet 
visbiežāk iesaistījos viņa studijas 
“3D-инклюзия” (sk.: https://
www.youtube.com/channel/
UC3n3JqY0kp7WlFSaIXylesA) 
filmu veidošanas procesā. 
Gada laikā kopā ar komandu 
tika izveidots vairāku filmu cikls 

Alise Akmentiņa pirms vairāk nekā gada pieņēma izaicinājumu un devās gadu i lgā 
biedrības “Raibais kaķis ” īstenotajā brīvprātīgā darba projektā, kurš norisinājās Krievi jā. 
Kā jaunietei  gāja projektā un kādi ir  viņas iespaidi,  projektam noslēdzoties? Par to Alise 
raksta turpinājumā.

ĪSUMĀ PAR 
PROJEKTU
Brīvprātīgā:  
Alise Akmentiņa 
Projekta nosaukums: 
“Unity in Diversity”
Projekta ilgums: 
09.10.2017.–02.10.2018.
Projekta norises vieta: 
Krievija, Samara

Līdz šim lietas sev 
apkārt biju vien
kārši pieņēmusi, ne 
iedziļinoties niansēs 
par to matēriju, tem
peratūru, struktūru 
u.  tml. Jāsaka, ka, 
sākot tam pievērst uz
manību, arī es uz pa
sauli sāku raudzīties 
mazliet citādi. Man 
bur tiski paplašinājās 
redzesloks.
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“Кадры жизни” (lat. – “Dzīves 
kadri”). Tas stāsta par cilvēkiem 
ar invaliditāti, kuri, neskatoties 
uz šķēršļiem, sevi realizē un 
pierāda, ka iespējams patiešām 
ir viss. Vienā no sērijām par 
stāsta varoni kļuva arī iepriekš 
pieminētais Daņils: (sk.: 
ht tps://www.youtube.com/
watch?v=_9gX3fFiyhI). 

Šajā projektā iemācījos un 
uzzināju patiešām daudz. Ar tīru 
sirdsapziņu varu teikt, ka liels bija 
arī man sniegtais atbalsts. Augsti 
novērtēju iespēju būt par daļu no 
šo ģimeņu ikdienas, kas savukārt 
deva iespēju iepazīt vietējās 
kultūras attieksmes, vērtības, 
paražas un uzskatus. Esot 
kopā ar vecākiem un bērniem 
gan priekos, gan bēdās, gan 

uzvarās, gan zaudējumos, starp 
mums izveidojās un nostiprinājās 
abpusējas uzticēšanās un 
pateicības saikne, kuru vārdos 
neietērpt. Projekta aktivitātes 
laikā atskārtu, ka atbalsts un 
cilvēcisks kontakts ir vajadzīgs ne 
tikai bērniem ar garīgās un/vai 
fiziskās attīstības traucējumiem, 
bet arī tām personām, kas ir 
viņiem blakus diendienā. Tātad 
– bērnu vecākiem. Tieši viņi 

ir tie, kas savā sirdī nes rūpes 
par bērna stāvokli, ārstēšanu, 
attīstīšanu un nākotni. Zāļu 
iegāde, iztikas un ārstēšanas 
nodrošināšana, negulētas naktis 
veido viņu noslogoto ikdienu, 
samazinot iespējas iziet ārā, 
meklēt pilnas slodzes darbu 
vai iziet atpūsties ar draugiem. 
Tāpēc pasēdēšana ar mani pie 
tējas tases un aprunāšanās par 
dzīvi viņiem nozīmēja ārkārtīgi 
daudz. 

2018.  gada oktobra sākumā 
projekta aktivitātes posms bija 
galā. Ar pateicību šai pieredzei 
un cilvēkiem, kultūrai un pilsētai 
devos mājās ar to pašu pasi, 
ar kuru iebraucu. Bet iekšēji 
es biju cita. Atbalstot, palīdzot 
un piedzīvojot, es mainījos un 
bagātinājos. Neaizmirstams 
gads. Neaizmirstama mācīšanās 
pieredze. 

Projekta aktivitātes 
laikā atskār tu, ka at
balsts un cilvēcisks 
kontakts ir vajadzīgs 
ne tikai bērniem 
ar garīgās un/vai 
fiziskās at tīstības 
traucējumiem, bet arī 
tām personām, kas ir 
viņiem blakus dien
dienā.

Intervija

Florianam ir 20 gadi, un ģimenē 
viņš ir viens no dvīņu brāļiem. Ģi-
mene viņa dzīvē ir ļoti svarīga, bet 
nākotnes sapnis ir studēt universitā-
tē medicīnu. Jaunieša lielā aizrau-
šanās ir futbols, ko viņš spēlē jau 
no mazotnes. Pirms atbraukšanas 
uz Latviju viņš bija bērnu futbola 
komandas trenera palīgs.

Pastāsti, kāda bijusi tava  
ikdiena šeit, Gulbenē?
Kā brīvprātīgais strādāju Gulbenes 
1. pirmsskolā. Ierados no Austrijas, 
jo “aizbēgu” no armijas dienesta. 
Manā zemē dienests vēl ir obli-
gāts, bet to var aizvietot ar Eiropas 
brīvprātīgo darbu programmā 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 
Bērnudārzā palīdzu skolotājām. 
Mācu lielākajiem bērniem spēlēt 
futbolu, man arī patīk fiziski aktī-
vi pavadīt laiku kopā ar jaunāko 
grupiņu bērniem. Palīdzu viņiem 
ģērbties, ēst, dodamies kopā pa-
staigās, sportojam. Tā mācos pats. 
Apgūstu arī latviešu valodu kopā 
ar skolotāju. Saprotu, ka tikai ne-
daudziem brīvprātīgajiem projek-
tos ir šāds pedagogs. Tas ir lieliski, 
jo varēju ātrāk sākt komunicēt ar 
bērniem. Iestādes kolektīvā vadu 
vācu valodas nodarbības pieau-
gušajiem.

Kāpēc tu izvēlējies tieši Latviju?
Pēc skolas beigšanas Austrijā man 
bija jāizvēlas starp Somiju un Lat-
viju, lai dotos strādāt brīvprātīgajā 
darbā. Izvēlējos Latviju, jo mūsu 
karogi ir līdzīgi. Vienkārši jutu, ka 
jābrauc. Savu izvēli nenožēloju.

Ko tu dari savā brīvajā laikā?
Protams, spēlēju futbolu. To daru 
divās Gulbenes novada koman-
dās – Tirzā un Gulbenē, jo tas ir 
mans dzīvesveids un lielā aizrau-
šanās. Dejoju latviešu tautas de-
jas tautisko deju kolektīvā “Ratiņš”. 
Gribu teikt lielu paldies skolotājam 
Jānim par atbalstu un palīdzību! 
Daudz laika pavadu kopā ar ci-
tiem novada brīvprātīgajiem. Esmu 
piedalījies aktivitātēs arī kopā ar 
Balvu un Ikšķiles brīvprātīgajiem. 

Jau pēc pirmajām Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras 
rīkotajām iebraukšanas mācībām 
septembrī ieguvu daudz draugu 
visā Latvijā.

Kas tevi visvairāk pārsteidza, 
ierodoties Latvijā?
Mani pārsteidza tas, ka latvieši 
nedod viens otram naudu rokās, 
bet gan vispirms to noliek uz kā-
das virsmas. Ļoti dīvains ēdiens 
man šķiet makaronu piena zupa. 
Šīs abas sastāvdaļas man liekas 
nesavienojamas. Vēl kāda atšķirī-
ba! Mēs, austrieši, satiekoties roku 
sniedzam gan sievietēm, gan vīrie-
šiem. Latvijā sarokojas tikai vīrieši.

Kas tev vislabāk garšo  
no latviešu ēdieniem?
Protams, ka karbonāde, kā arī kar-
tupeļu ēdieni. Ikdienā pusdienas 
ēdu bērnudārzā, tur pavāres gar-
šīgi gatavo. Dīvaina liekas pica ar 
majonēzi.

Kādas ir tavas attiecības ar 
vietējiem iedzīvotājiem?
Tā kā apmeklēju dažādas brī-
vā laika aktivitātes, esmu ieguvis 
daudz latviešu draugu. Man 

tagad ir savi latviešu komandas 
biedri futbolā. Arī draugi tautas 
deju kolektīvā. Draugi man daudz 
palīdz.

Kādas sajūtas tu paņemsi līdzi 
no Latvijas, dodoties mājās?
Es nenožēloju laiku, ko pavadu 
Latvijā, jo esmu ieguvis daudz 
draugu – gan lielu, gan mazu. 
Man bija laiks padomāt, ko da-
rīšu nākotnē. Pēc projekta noslē-
guma došos uz Vīni un studēšu 
starptautisko ekonomiku. Tad jau 
redzēs, kurp dzīve mani aizvedīs. 
Šis projekts man noteikti ir laba 
darba un dzīves pieredze. Esmu 
kļuvis daudz patstāvīgāks. 

Ieva Smoļina ,  latviešu valodas skolotāja

Florians no Austrijas: “Ceļu uz Latvijas 
mājām vienmēr atcerēšos”
2018./2019. mācību gadā Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē tika īstenots programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā ” brīvprātīgā darba projekts “Ready, steady, go!”. Tādējādi uz 10 
mēnešiem Gulbenes 1.  pirmsskolas izglītības iestādē brīvprātīgi strādāja jaunietis no Austrijas 
– Florians Oberhammers. 
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Mēs, Millenium paaudze, darām tā…

Laura Ansone ,  “Piedzīvojuma gars”

Mēs esam Millenium paaudze, kura uzaugusi 
roku rokā ar dažādām tehnoloģijām, ļoti mainīgā 
vidē un ekonomiskos apstākļos un kurus bieži dēvē 
par izteikti narcistiskiem un uz savām tiesībām 
orientētiem. Lai gan tas neizklausās glaimojoši un 
par mūsu paaudzes tieksmi ārēji izrādīties liecina 
bieži dzīvei neadekvātie sociālo tīklu profili, mūsu 
problēmas attiecībās ar sevi un citiem bieži ir vienas 
un tās pašas.

Projekta programma jau no paša sākuma bija 
veidota tā, lai stiprinātu dalībnieku uzticības 
un paļaušanās sajūtu citiem, savas lomas 
atrašanu grupā un 
komūnas attiecību 
veidošanu. Aktivitātes 
iekļāva pārgājienus 
grupā, individuālus 
piedzīvojumus mežā, 
dalīšanos ar domām un 
sajūtām kopīgos vakara 
apļos. Mēs kopīgi 
radījām skaistas uguns 
skulptūras, bet vienlaicīgi 
kopīgi risinājām arī 
dažādās problēmas, ar 
kurām saskārāmies. Lai 
arī mēs katrs ieradāmies 
ar savām rūpēm no 
dažādām Eiropas valstīm, 
no dažādiem sociāliem 
slāņiem, no dažādām 
ģimenēm un kultūrām, mēs pārliecinājāmies, ka dziļi 
sirdī mēs vēlamies vienu un to pašu – būt pieņemti 
un novērtēti. Un tā pa īstam! Par to, kas mēs esam, 
un par to, ko mēs sniedzam mūsu tuvākajiem, mūsu 
komūnai un sabiedrībai kopumā. Tieši tāpēc es 
un citi dalībnieki patiešām novērtēja šī projekta 
dažādās dimensijas. Mums bija iespēja katram 
pārdomāt, vai mūsos ir kāds aizvainojums, vai 
nespējam kādam piedot vai atvainoties, vai vienmēr 

godīgi un atklāti iestājamies par savām vērtībām, 
vai esam par sevi pārliecināti un uzticamies citiem. 

Vēl cita projekta dimensija bija aktīvie darbi 
kopā, dažādās grupās. Īpašs izaicinājums bija 
dienas, kad akā pazuda ūdens – tad mēs visi kā 
komūna pieņēmām dažādas stratēģijas, lai to 
tērētu taupīgāk. Kopīgi uzbūvējām “zaķīšu pirtiņu”, 
rūdījām ķermeni un pierādījām drosmi, lienot āliņģī. 

Šī ūdens trūkuma problēma radīja mūsu mazajā ciltī 
jaunu diskusiju par klimata pārmaiņām, dažādām 
vides problēmām un iespējamiem risinājumiem. 
Kopā strādājām dažādās grupās, lai izveidotu 
apzinātības un videi draudzīgas dzīvošanas 
prasmju meistarklases citiem dalībniekiem. Mums 
kopā ir tik daudz svarīgu zināšanu, ideju un prasmju 
– paši bijām pārsteigti! Viena no svarīgākajām 
sajūtām, par ko runājām, bija tā, ka Eiropas 
jauniešu paaudze grib izlauzties no materiālisma 
kulta, kurā apbrīnojam cilvēkus, slavenības, kuri tērē 
daudz pasaules resursu un izvēlas luksusu. Jaunieši 
Eiropā var būt proaktīvi un lokāli risināt sociālas un 
vides problēmas, ja paši sev tic un ir kopā ar saviem 
domubiedriem.

Projektu par īpašu padarīja gan paši dalībnieki, gan 
organizatoru komanda no biedrības “Piedzīvojuma 
gars”, bet lielākais atbalsts mācīšanās procesā 

“Hibernation ” ir biedrības “Piedzīvojuma gars ” īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” 
jauniešu apmaiņas projekts, kurā jaunieši at tīstīja savas prasmes, lai viņiem būtu vieglāk 
vadīt savas emocijas, šādi gada drūmajā periodā vieglāk saglabājot pozitīvu noskaņojumu. 
Bet ilgtermiņā šīs prasmes palīdz saglabāt labu mentālo veselību. Savā stāstā par projektā 
piedzīvoto dalās projekta dalībniece Laura Ansone.

bija vienkāršā vide, kurā dzīvojām, un skaistā, tuvā 
daba, kurā gājām sevi izaicināt, pazust un atrasties. 
Kamēr daudzi jaunieši diemžēl cieš no mentālām 
problēmām – trauksmes, depresijas, dažādām 
atkarībām un slikta pašnovērtējuma, pasaulē tiek 
meklēti veidi, kā dzīvot labāk un veselīgāk. Un 
šie labas dzīves noslēpumi patiesībā nemaz nav 
noslēpumi – labs ēdiens, dziļš un salds miegs, 
svaigs gaiss, fiziskas aktivitātes, radīšanas process 
un ciešas attiecības ar līdzcilvēkiem. “Hibernation” 
bija vieta, kur mums visiem droši kopā praktizēt 
paradumu rūpēties par sevi, savu pašsajūtu un par 
citiem. Mēs katrs esam daļa no kaut kā lielāka. 
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Kādu dienu mums bija tikšanās 
ar komandu, kuras laikā 
prātojām, kādu projektu vēl 
neesam īstenojuši, un pēkšņi 
saruna ievirzījās diskusijās, 
ka programma “Erasmus+” 
piešķir lielu uzmanību un nozīmi 
sportam un fizisko aktivitāšu 
trūkuma izraisītām problēmām. 
Mēs sapratām, kādas sekas ir 
tam, ka jaunieši nepietiekami 
nodarbojas ar sportu un nespēj 
organizēt veselīgu un līdzsvarotu 
dzīvesveidu. Sports ir viens no 
visspēcīgākajiem instrumentiem, 
ko varam izmantot, lai uzturētu 
sevi ilgtspējīgu un veselīgu.

Mūsu komanda sazinājās ar 
vairākiem partneriem no citām 
Eiropas valstīm, un visi kopā 
mēs izveidojām projektu, kura 
mērķis bija popularizēt sporta 
vērtības, tādējādi šī jauniešu 
apmaiņa ieguva ne pārāk 
radošu nosaukumu “Sporta 
vērtības”. Tā notika Rāmavā, 
Latvijā, no 2019.  gada 7.  jūlija 
līdz 15.  jūlijam. Mums bija 35 
dalībnieki no Latvijas, Portugāles, 
Spānijas, Rumānijas un Polijas.

Mēs izbaudījām īstas jauniešu 
apmaiņas atmosfēru – katrs 
cilvēks bija aktīvs, ar savu 
iniciatīvu, un katrs dalībnieks 
īstenoja kādu aktivitāti. Kā labāk 
mēs varam veicināt neformālās 
izglītības principus, kas nav 
ierastā mācīšanās?

@Katya Shepeliuk 
Tulkoja:  Līga Kozlovska

35 jaunieši no 5 valstīm Latvijā apgūst 
sporta vērtības

Cilvēka ķermenis ir viss – tas ir templis, pateicoties kuram mēs, cilvēki, eksistējam fiziski, 
garīgi un emocionāli. “Youth Line” komanda ir īstenojusi daudzus projektus, kas bija veltīti 
tādām svarīgām tēmām kā uzņēmējdarbība, sociālā iekļaušana, iemaņas, nostāja darba 
tirgū ut t. Tomēr nevienam no tiem nav jēgas, ja mūsu sabiedrība nav vesela un aktīva.

Kopā mēs nodarbojāmies ar 
dažādiem sporta veidiem – 
peldēšanu, regbiju, futbolu, 
volejbolu, treniņiem ar un 
bez ekipējuma, jogu un 
daudz ko citu. Mums pat bija 
pašaizsardzības nodarbība 
un pirmās palīdzības seminārs! 
Katru rītu mēs sākām ar rīta 
sesiju, kas sākās pirms brokastīm. 
Tās laikā mēs izdzērām glāzi 
ūdens, stiepāmies un meditējām. 
Kāds brīnišķīgs dienas sākums! 

Daudzi dalībnieki pie tā pierada 
un turpināja īstenot šīs rutīnas 
pēc atgriešanās mājās. Pēc 
brokastīm mēs visi sēdējām aplī, 
lai pārrunātu un apdomātu mūsu 
darba procesu un pārbaudītu 
ieradumus. Jā! Mums pie sienas 
bija liels paradumu vērotājs, kur 
katrs dalībnieks paziņoja, ko 
viņš/viņa grib mazliet uzlabot, 
un mēs viens otru iedrošinājām 
mainīt paradumus. Daži cilvēki 
samazināja cigarešu skaitu 

dienā, daži sāka ēst augļus 
katru dienu, bet citi ievērojami 
samazināja tālrunī pavadīto 
laiku... 

Papildus iepriekšminēto darbību 
veikšanai mēs daudz runājām 
un mācījāmies. Pirmkārt, mēs 
visi dalījāmies savās zināšanās 
par “Erasmus+” programmu un 
iespējām, ko tā mums var dot. 
Bija daudz dalībnieku, kuriem 
mūsu jauniešu apmaiņa bija 
pirmā “Erasmus+” pieredze, 
tāpēc viņiem bija tas gods 

uzzināt vairāk. Mums bija 
vairāki semināri un diskusijas 
par mazkustīga dzīvesveida 
sekām – tas ietekmē ne tikai 
indivīdus, bet visas planētas 
ekonomiku un bagātību! Mēs 
arī runājām par motivācijas 
tēmām, jaunu ieradumu apguvi, 
programmatūru, ko varam 
izmantot sava dzīvesveida 
uzlabošanai, iemesliem, kas mūs 
kavē dzīvot sportiski...

Vakaros mums bija jaukas sesijas, 
kurās apspriedām mūsu kultūras, 
dejas, ēdienus un tradīcijas. 
Spēlējām spēles, skatījāmies 
dokumentālās filmas par cukuru 
un vienkārši izklaidējāmies.

Priekšpēdējā dienā mēs 
organizējām brīvdabas 
pasākumu vienā no Rīgas 
apburošajiem parkiem, kur 
aicinājām vietējos iedzīvotājus 
apvienoties un kopā ar mums 
trenēties kādā no sporta veidiem. 
Tā bija pārsteidzoša diena – 
nejauši garāmgājēji pievienojās 
mums un spēlēja ar mums 
spēles, mēs pastāstījām par savu 

projektu un, iespējams, ieguvām 
dalībniekus turpmākajiem 
projektiem.

Vēl viena lieliska lieta šajā 
jauniešu apmaiņā – iekļaušana 
un vienlīdzīga pieeja iespējām. 
Gandrīz pusei mūsu dalībnieku 
bija mazāk iespēju – veselības 
problēmas, dzīve laukos vai 
nošķirtās teritorijās, kultūras 
grūtības, valodas barjeras u. c.

Mēs lepojamies ar to, ka mums 
kā komandai, pat kā ģimenei, 
izdevās panākt to, lai dalībnieki 
justos labi, un tā bija kā svētība 
novērot viņu pašattīstību un 
personīgo izaugsmi.

Galu galā visi saņēma Youthpass 
sertifikātus kā oficiālas atzīšanas 
zīmi.

Šis projekts, šķiet, kļuva par mazu 
dzīvi mūsu pamatdzīvē, un mēs 
esam ārkārtīgi pateicīgi “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūrai 
par atbalstu mums un palīdzību ik 
uz soļa! 
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Aleksandras 
pārdomas par 
Eiropas brīvprātīgā 
darba pieredzi

Jautāta, ko dalība Eiropas 
brīvprātīgā darba projektā 
Aleksandrai devusi, viņa stāsta, 
ka iemācījusies vairāk par sevi. 
“Pirms Latvijas es nezināju, ko 
domāt par dzīvi. Vecmamma 
teica, lai atrodu darbu, dzīvoju 
dzīvi, kā ierasts. Francijā nav 
īsta izaicinājuma, viss ir pierasts 
un zināms. Atbraukt uz pavisam 
jaunu vietu, kur nezinu valodu, 
kultūru, cilvēkus, ir liels solis. 
Tagad zinu, ka varu dzīvot 
patstāvīgi. Tagad vēlos jaunu 
ārvalstu pieredzi. Vecmamma 
noteikti nebūs pārāk priecīga.”

Aleksandra stāsta, ka sākumā bijis 
nedaudz grūti, jo neko nezināja. 
Uz Latviju viņa brauca bez 
informācijas bagāžas, jo vēlējās 
valsti iepazīt pilnībā no jauna – 
bez iepriekšējiem pieņēmumiem 
un priekšstatiem. Sākotnēji ir bijis 
grūti saprast, kā cilvēki komunicē, 
saprast dažādos skata punktus. 
Bet viņa priecājas, ka arī vietējie 
cilvēki ļoti centās, lai saprastos. 
Aleksandra, jau Francijā esot, 
centās kļūt atvērtāka, vairāk 
komunicēt ar citiem cilvēkiem. 
Tāpēc lēmums iesaistīties 
projektā viņai bijis jo īpašs. Esot 
Latvijā, viņa juta, ka ir kļuvusi 

daudz atvērtāka, un tagad ir 
izmēģinājusi daudz ko jaunu.

Strādājot skolā, Aleksandra 
novērojusi atšķirības starp 
skolām Francijā un Latvijā. 
Viņai bijis pārsteigums, ka 
vēsturei šeit veltīti divi atšķirīgi 
mācību priekšmeti – Latvijas un 
pasaules vēsture. Interesanti, ka 
puišiem un meitenēm ir nodalītas 
darbmācības stundas. Apes 
skolā skolēni gan mācībās, 
gan brīvajā laikā izmanto 
daudz galda spēļu. Tāpat 
sākotnēji viņa nevarēja saprast, 
kā tik īsā mācību stundā (40 
minūtes) iespējams apgūt visu 
nepieciešamo, jo Francijā 
mācību stunda ir apmēram 50 
minūtes gara. Vislielāko atšķirību 
Aleksandra saskatījusi skolēnu un 
skolotāju attiecības, kas ir ciešas, 
personiskas un ģimeniskas. 
Apes skolā tiek organizētas 
dažādas ekskursijas, brīvā laika 
un pēcstundu aktivitātes, līdz ar 
to skolotāji un skolēni ne tikai 
formāli mācās nepieciešamo, 
bet arī daudz vienkārši sarunājas, 
diskutē, jautā. Ļoti vērtīgas, 
pēc Aleksandras domām, ir 
ekskursijas, kur dodas skolēni un 
skolotāji, jo ekskursijas bērniem 
un jauniešiem atver daudzas 
duvis, veidojot priekšstatu par 
apkārt notiekošo un domājot par 
nākotnes iespējām.

Aleksandra ir pateicīga par 
iespēju satikt gan Latvijas 

cilvēkus, gan daudzos ārvalstu 
brīvprātīgos, izzināt dažādus 
dzīves skatījumus un diskutēt 
par dažādiem tematiem, par 
vērtībām, par Eiropu.

Ko Aleksandra darīs pēc 
atgriešanās Francijā? “Neko 
konkrēti neplānoju. Dzīvoju no 
dienas uz dienu. Redzēsim.”

Antuāna pārdomas 
par Eiropas 
brīvprātīgā darba 
pieredzi

Jautāts, kā brīvprātīgais darbs 
mainījis viņa dzīvi, Antuāns 
daudz un aizrautīgi stāsta. 
“Man vairs nav iemesla kaut 
ko nedarīt. Francijā es mācījos 
un strādāju. Man it kā bija labs 
darbs, laba alga, bija viss, lai 
sāktu “nopietnu” dzīvi. Tāds 
uzskats ir daudziem cilvēkiem 
Francijā – ganvenais atrast 

labu darbu, pelnīt naudu un 
dibināt ģimeni. Bet es izvēlējos 
doties brīvprātīgajā darbā 
uz Latviju. Es jūtos jauns. Es 
vairs nejūtu spiedienu, man 
vairs nav svarīgi sabiedrībā 
pieņemti uzskati par vecumu, 
pienākumiem, kā būtu jādzīvo. 
Vairs nevēlos tērēt laiku man 
nevērtīgām nodarbēm. Gribu 
baudīt dzīvi un iespējas, ko tā 
sniedz! ”

Pirms došanās uz Latviju daudzi 
draugi Antuānu nesaprata, 
kāpēc viņš izvēlējies pamest 
labu darbu un Franciju, lai dotos 
uz Latviju, par ko neviens īsti 
neko nezināja. “Tagad es jūtos 
bagāts. Esmu saticis tik daudz 
dažādu cilvēku, dzirdējis tik 
daudz stāstu. Es varu ceļot, 
strādāt ar sevi, mācīties. Latvijā 
no jauna esmu atradis savu 
zinātkāri!” Antuāns uzskata, ka 
arī cilvēki Alūksnē ir ļoti zinātkāri 

un ieinteresēti, vienmēr jautā, 
kāpēc Antuāns ir Alūksnē, 
kā viņam te sokas, ar ko viņš 
nodarbojas. 

Antuāns Alūksnē un PII “Sprīdītis” 
kolektīvā jutās kā mājās. Viņš 
projekta laikā labi pavadīja 
laiku arī ar citiem ārzemju 
brīvprātīgajiem, bet tomēr 
atzīst, ka vislabāk jūtas vietējo 
cilvēku pulkā. Bērnudārzā 
ir ģimenes sajūta. Arī ārpus 
darba viņš Alūksnē iepazinis 
lieliskus cilvēkus visdažādākajos 
vecumos.

Viņš ir pateicīgs ikvienam 
cilvēkam, ko saticis, kas viņu tik 
labi uzņēmis un ļāvis justies kā 
mājās. “Es neatvados, bet saku 
uz drīzu redzēšanos. Varbūt ne 
ļoti drīz, bet es noteikti atgriezīšos 
Alūksnē!”

Aleksandra brīvprātīgā darba 
laikā bērniem un jauniešiem 
piedāvāja franču valodas un 
šūšanas nodarbības, palīdzēja 
skolas pasākumos, kā arī vienu 
reizi mēnesī Apes iedzīvotājus 
aicināja iepazīties ar franču 
kultūru. Savukārt Antuāns sevī 
atklāja prieku pavadīt laiku 
ar bērniem, rotaļāties, doties 
pastaigās un visos iespējamos 
veidos atbalstīt iestādes kolektīvu 
ikdienas darbos.

Abi jaunieši bija daļa no biedrības 
“Alūksnes nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs” projekta “Eiropas 
misija – Alūksne”. 

Ilze Zvejniece ,  projekta vadītāja

Antuāns: “Man vairs nav iemesla nedarīt”
2018.  gada nogale un 2019.  gada pats sākums divās Alūksnes un Apes novadu izglītības 
iestādēs atnāca ar pavisam jaunu pieredzi. 2018.  gada oktobra beigās Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolā brīvprātīgo darbu sāka Aleksandra no Francijas, bet 2019.  gada janvāra 
pēdējā dienā Alūksnē ieradās franču jaunietis Antuāns, kurš līdz augusta beigām strādāja 
pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis ”.

Francijā nav īsta 
izaicinājuma, viss ir 
pierasts un zināms. 
Atbraukt uz pavisam 
jaunu vietu, kur ne 
zinu valodu, kultūru, 
cilvēkus, ir l iels solis. 
Tagad zinu, ka varu 
dzīvot patstāvīgi.

Gribu baudīt dzīvi 
un iespējas, ko tā 
sniedz! Tagad es jū
tos bagāts. Esmu sa
ticis tik daudz dažādu 
cilvēku, dzirdējis tik 
daudz stāstu. Es varu 
ceļot, strādāt ar sevi, 
mācīties. Latvijā no 
jauna esmu atradis 
savu zinātkāri!
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Evija Pastare ,  projekta “ Vol.Growth” koordinatore

“Vol.Growth” – projekts brīvprātīgo 
jauniešu izaugsmei

Projekta galvenā aktivitāte – starptautiskā jauniešu 
apmaiņa – norisinājās Līvānos no 2018.  gada 
19. jūnija līdz 25. jūnijam, kopā pulcējot 21 jaunieti 
vecumā no 15 līdz 21 gadam un 5 līderus no 
Latvijas, Polijas, Ungārijas un 
Portugāles jauniešu centriem un 
nevalstiskajām organizācijām. 
Projekta dalībnieku atlase 
notika galvenokārt projekta 
sagatavošanas posmā, iepriekš 
uzrunājot projektā iesaistīto 
jauniešu centru un organizāciju 
esošos brīvprātīgos, kam jau bija 
organizēšanas pieredze, gan 
arī tos jauniešus, kas apmeklēja 
pasākumus kā dalībnieki, bet ne 
organizatori.

Nedēļu ilgā jauniešu apmaiņa 
bija plānota tā, lai ik dienu 
dalībnieki apgūtu vienu vai divas 
brīvprātīgā darba veikšanai 
nepieciešamās prasmes – 
mācīties mācīties, komunikāciju, 
komandas darbu, kritisko 
domāšanu un organizatoriskās 
prasmes jeb loģistiku. Šo prasmju 
apguve sākās, jau esot mājās, kur jaunieši pirms 
ierašanās Līvānos plānoja dažādas neformālās 
izglītības nodarbības, kuras apmaiņas laikā 
vadīja pārējiem dalībniekiem. Vislielāko interesi un 
mācīšanās prieku dalībniekos izraisīja komunikācijas 
un komandas darba apgūšanai izmantotās 
metodes, piemēram, kāršu spēle Barnga, zīmējumu 
skaidrošana, neizmantojot žestus, ziņu nodošana ar 
mēmā šova palīdzību, uzdevumu veikšana aizsietām 
acīm, auduma somu izgatavošana u.  c. Apmaiņas 
pēdējā dienā dalībnieki paši sev organizēja 
noslēguma pasākumu, kura laikā, balstoties uz 

ikdienas novērojumiem, piešķīra cits citam asprātīgas 
nominācijas un saņēma savus iepriekš aizpildītos 
Youthpass sertifikātus, kas apliecina viņu mācīšanās 
rezultātus. Papildus brīvprātīgajam darbam 

nepieciešamo prasmju apguvei 
jaunieši iepazina astoņas 
Youthpass pamatkompetences, 
starpkultūru komunikāciju, mācīja 
viens otram frāzes savā dzimtajā 
valodā, organizēja brīvā laika 
aktivitātes vietējiem bērniem 
un jauniešiem, iepazīstināja ar 
savu kultūru, gatavojot ēdienu, 
piedalījās Līgo svētku svinēšanā 
un saullēkta sagaidīšanā Līvānu 
novada Turku pagastā, kā arī 
speciāli šim projektam izveidotā 
mācīšanās dienasgrāmatā 
dokumentēja katru dienu 
apgūtās zināšanas un prasmes.

Apmaiņas noslēgumā dalībnieku 
aizpildītās izvērtēšanas anketas 
liecina, ka vissvarīgākie ieguvumi 
no projekta jauniešiem bija 
iespēja uzlabot angļu valodas 
prasmes, trenēt savu pacietību 

un toleranci attiecībā uz citām kultūrām, pilnveidot 
komandas darba un organizatoriskās prasmes.

Kā liecina gan izvērtēšanas anketās, gan Youthpass 
sertifikātos rakstītais, gan līderu novērotais, projektā 
iesaistījušies jaunieši spēj un grib uzņemties 
atbildību un patstāvīgi organizēt aktivitātes citiem 
jauniešiem. Jaunieši apzinās, ko ir iemācījušies, 
un prot apgūto pielietot, veicot brīvprātīgo darbu. 
Savukārt līderi izveidojuši ciešākas attiecības 
ar brīvprātīgajiem un paļaujas uz viņiem, dodot 
lielāku izvēles un rīcības brīvību. Jaunieši apzinās, 

ka, strādājot komandā, iespējams paveikt vairāk. 
Dalībnieki attīstījuši ne vien profesionālās prasmes 
(komunikācijas, loģistikas, kritiskās domāšanas, 
mācīšanās, sadarbības prasmes), ko jau pielieto 
ikdienā skolā un organizācijā, bet arī izpratni par 
citām kultūrām, apguvuši spēju pielāgoties svešai, 
starptautiskai videi, kas mazina aizspriedumus gan 
par citiem, gan par sevi kā daļu no savas nācijas. 
Iespēja iepazīt atšķirīgo, apmainīties ar pieredzi un 
no tās mācīties dalībniekus mudinājusi iesaistīties 
citos projektos, piemēram, jauniešu apmaiņās 
(2018.  gada vasarā daļa šī projekta dalībnieku 
no Latvijas, Ungārijas un Polijas komandām 
piedalījās citā jauniešu apmaiņā), starptautisko 
iniciatīvu projektos (Latvijas komandas gadījumā) 
vai izveidot savu neformālo grupu – Polijas 
organizācijas jaunieši, esot Latvijā, attīstīja ideju 
par jauniešu telpas un neformālās grupas izveidi, 
ko jau 2018. gada rudenī veiksmīgi īstenoja vietējā 
jauniešu centrā. 

Organizācijas šī projekta laikā papildinājušas 
pieredzi starptautisko projektu īstenošanā un 
sadarbības veidošanā. Organizāciju pārstāvji, 
kas piedalījās projektā, veicina organizācijas 
izaugsmi starptautisko projektu jomā – ir nodibināti 
profesionālie kontakti, apgūtas prasmes, gūta jauna 
pieredze, ko izmantot jaunu, profesionāli organizētu 
projektu īstenošanā. Prasmīgi un atbildīgi brīvprātīgie 
jaunieši paaugstina organizācijas kapacitāti, jo 
jauniešiem var uzticēt dažādus pienākumus. Projekts 
veicinājis arī organizāciju mērķu sasniegšanu, 

piemēram, Latvijas organizācijai šis projekts bija 
liels atspēriena punkts, lai gūtu pieredzi starptautisko 
projektu vadībā, kas nepieciešama, lai veiksmīgi 
ieviestu novada attīstības programmas rīcību plānu 
tuvākajos gados.

Lai projekta dalībnieku sadarbība un draudzība 
nebeigtos līdz ar došanos mājās, apmaiņas 
noslēgumā notika projekta rezultātu izplatīšanas un 
prezentēšanas aktivitāšu plānošana. Atgriežoties 
savās mājās un organizācijās, dalībniekiem bija 
jānoorganizē pasākums, kura laikā jāprezentē 
projekts – tā laikā gūtie iespaidi un 30 labākās, pašu 
dalībnieku izvēlētas fotogrāfijas, kas apkopotas 
izstādē.

Lai veicinātu projekta rezultātu redzamību, tapa 
“Vol.Growth” projekta kalendārs 2019.  gadam, 
kurā apkopotas 12 projektu vislabāk raksturojošās 
fotogrāfijas un 12 citāti, kas atspoguļo projekta 
dalībnieku ieguvumus un atziņas par sevi, citiem 
un mācīšanās pieredzi. Kalendārus saņēma gan 
projekta dalībnieki, gan citi jaunieši un iestādes, ar 
ko visas projektā iesaistītās organizācijas sadarbojas 
jaunatnes jomā, piemēram, skolas, pašvaldības, 
jauniešu domes.

Projekts “Vol.Growth” tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu, 
kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. Projektu finansiāli atbalstīja 
Līvānu novada dome un JIC “Kvartāls”. 

Laikā no 2018. gada 15. janvāra līdz 14. oktobrim Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes 
iniciatīvu centrs “Kvartāls ” (JIC “Kvartāls ”) īstenoja savu pirmo programmā “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā ” atbalstīto starptautiskās jauniešu apmaiņas projektu “Vol.Growth ”, 
kura galvenais mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot 
brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes.

• Līvānu novada Multifunkcionālais jau
natnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (Līvāni, 
Latvija) ir Līvānu novada domes dibināta iestā-
de, kuras pārziņā ir darbs ar jaunatni un sporta 
jomas koordinēšana Līvānu novada teritorijā. 
Darba ar jaunatni mērķauditorija ir novada 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, savu-
kārt sporta jomā vecuma ierobežojuma nav. 

• Biedrība “Fundacja Kopalnia Inic
jatyw” (Beņdzina, Polija) ir nevalstiska or-
ganizācija, kuras aktivitātes vērstas uz jau-
niešu un pieaugušo izglītību un brīvprātīgo 
darbu. Tās galvenais mērķis ir sniegt formālās 
izglītības iestādēm atbalstu neformālo izglītī-
bas metožu pielietošanā.

• Biedrība “Bibliai Ismeretterjesztő Társulat 
Egyesület” (Debrecena, Ungārija) ir nevalstis-
ka organizācija, kuras galvenie mērķi ir uzlabot 
vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti, popularizēt 
kristīgās vērtības un kristīgu dzīvesveidu, izman-
tojot kultūras un izglītojošas aktivitātes. Ikdienas 
darbā strādā ar dažāda vecuma un sociālo 
līmeņu vietējiem iedzīvotājiem, iesaistot darbā 
brīvprātīgos jauniešus.

• Biedrība “Associação Cultural e Desportiva 
Jovem Teixo” (Koviļāna, Portugāle) ir nevalstis-
ka organizācija, kurā darbojas jaunieši vecumā 
no 18 līdz 35 gadiem. Organizācija nodarbojas 
ar dažādu kultūras, izklaides, izglītojošu un sporta 
pasākumu organizēšanu vietējai sabiedrībai. 

Projektā iesaistītās organizācijas
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Andra Štāle ,  “Keep the Change”

Kā 10 dienās mainīt dzīvi

Projektā piedalījās 36 jaunieši 
vecumā no 17 līdz 28 gadiem 
no 4 valstīm – Latvijas (biedrība 
“Keep the Change”), Lietuvas 
(NVO “Inovatīvā paaudze”), 
Ukrainas (NVO “Daļa”) un 
Gruzijas (NVO “Jaunatne 
pasaulei”).

10 dienu garumā dalībniekiem 
bija iespēja pašiem vadīt 
savas darbnīcas par dažādām 
tēmām, satikties ar uzņēmējiem, 
iepazīties ar Liepājas domes 
priekšsēdētāju, diskutēt par 
politiku, kultūru, prasmēm un 
jauniešu iespējām dažādās 
valstīs. Runājām arī par šķēršļiem 
dzīvē un par to, kā tos pārvarēt. 
Mēs visi kopā noorganizējām 
vairākus kultūras vakarus 
ar tradicionālajām dejām, 
dziesmām un pat paši savu 
pasākumu no A–Z. Jaunieši 
atzina, ka nebija domājuši, ka 
ir jāpārzina tik daudz nianšu, 

lai pasākums noritētu bez 
šķēršļiem. 

Projekta beigās dalībnieki dalījās 
pārdomās, ka sen nav bijis tā, ka 
var iegūt tik daudz prasmju tik īsā 
laikā. Un pats galvenais – nevis 
kāds no ārpuses viņus mācīja, bet 
gan viņi visu laiku mācījās viens 
no otra. Un tā arī ir šo jauniešu 
projektu jēga – mācīties vienam 
no otra, mācīties darot un mācīties 
no savām un arī citu kļūdām. 

Jauniešu novēlējums biedrībai 
“Keep the change” pēc šī 
projekta bija šāds – organizējiet 
vēl vairāk projektu, kur mums 
ir iespēja strādāt ar savām 
rokām un radīt lietas un idejas, 
lai varam savā dzīvē justies  
vēl pārliecinātāki par sevi, 
savām prasmēm, talantiem un 
dotībām!

TURPMĀK NEDAUDZ NO 
PAŠU JAUNIEŠU RAKSTĪTĀ

Jaunieši no Gruzijas: 
“Šis bija mūsu pirmais “Erasmus+” 
projekts, un šīs 10 dienas bija 
neaizmirstamas! Šis projekts 
lika mums saprast, ka izkāpt 
ārpus komforta zonas ir ne tikai 
ļoti vērtīgi, bet tas var būt pat 
ļoti jautri. Mēs ieguvām daudz 
jaunu draugu, atklājām jaunus 
apvāršņus un mainījām savu 
dzīvi. No visas sirds iesakām 
ikvienam braukt “Erasmus+” 
jauniešu projektos.”

Jūlija no Ukrainas: 
“Ir grūti pat apzināties, ka 
10 dienu laikā es attīstīju 
kritiskās domāšanas, finanšu 
menedžmenta, debašu un 
konflikta menedžmenta prasmes. 
Mums bija ļoti aizraujošas 
darbnīcas, kuras organizēja paši 
dalībnieki, un atvērti, domājoši 
dalībnieki. No katra varēja 
mācīties tik daudz! Šī pieredze 
lika man kļūt aktīvākai un ļāva 
noticēt sev. Man tā visa pietrūks!”

Marija no Latvijas:
“Pats lieliskākais no projekta – 
jauni draugi, jaunas idejas, traki, 
labi piedzīvojumi un vesels grozs 
pilns ar sirdi sildošām atmiņām. 
10 dienas, un rezultāts ir šāds –  
ir augušas manas prasmes 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā ” jauniešu apmaiņas projekts “First you LEARN, then you remove 
the “L”” norisinājās no 2019. gada 25. jūnija līdz 5. jūlijam skaistā ciematā Bernātos, Liepājas 
pusē.  Projekta tēma bija par prasmēm, kuras nepieciešamas ikdienai – kritiskā domāšana, 
emocionālā inteliģence, līderība, mācīšanās no kļūdām, komandas veidošana un vēl daudzas 
citas. Meklējām arī veidus, kā savus hobijus pārvērst iespējami pelnošā biznesā. Īsāk sakot, 
meklējām, uzlabojām un at tīstījām prasmes, kas palīdzēs jauniešiem darba meklējumos un 
ikdienas dzīvē – gan profesionālajā, gan personīgajā.

mūsdienu darba tirgum, es 
piedzīvoju to, ka mācīšanās var 
būt jautra un interesanta, un man 
ir draugi 3 dažādās valstīs.”

Gintare no Lietuvas un Rita 
no Ukrainas saka šādi: “Kāpēc 
es tikai tagad atklāju “Erasmus+”? 
Šis bija mans pirmais projekts un 
noteikti ne pēdējais. Fantastiska 
pieredze, jauni draugi, jauni 
piedzīvojumi. Cits skats uz dzīvi. 
Jaunieši, izmantojiet šo iespēju, 
jo šis viss (aktivitātes, dzīvošana, 
utt.) ir bez maksas!”

Projekta laikā dalībnieki sniedza 
savas atsauksmes par aktivitātēm. 
Vislabākās atsauksmes bija par 
iespēju pašiem radīt dažādas 
lietas, praktiski darboties. Līdz 

ar to nākamie projekti būs vērsti 
uz aktīvu darbošanos un jau 
konkrētu prasmju attīstīšanu, 
lai jaunieši veiksmīgāk varētu 
iekļauties darba tirgū. Vilksim 
paralēles starp pieejamajiem 
resursiem, iespējām, zināšanām 
un prasmēm. Mēs noteikti 
neapstāsimies pie iesāktā. 

Biedrība “Keep the Change” 
ikvienam jaunietim novēl iekāpt 
šajā “Erasmus+” vilcienā, kurš 
aizvedīs tevi tik lieliskā piedzī vo-
jumā, ka skatīties atpakaļ vairs 
negri bēsies. Tiksi pie jauniem drau-
giem, neaizmirstamām atmiņām, 
jaunām prasmēm un pie vienkārši 
neizmērojami lielas dzīves bagā-
žas. Ja vēlies pārmaiņas savā dzī-
vē, tad lec iekšā šajā vilcienā! 
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Ķermenis un uzņēmīgums
Projekta ‘’Embodied Change’’ ietvaros 
mēs īpašu uzmanību vērsām uz to, kā 
darbā ar ķermeni un kustību balstīta 
mācīšanās var palīdzēt attīstīt tādas 
kompetences kā pašiniciatīva un 
uzņēmējdarbība, kā arī sociālās un 
pilsoniskās prasmes. 

Ja paskatāmies uz šīm kompetencēm 
tuvāk, tad sociālās un pilsoniskās prasmes 
ietver izpratni par dzimumu līdztiesību, 
komunikācijas prasmes, empātiju, 
iecietību, sadarbības, pašpārliecības un 
integritātes attieksmi, līdzdalību, solidaritāti, izpratni 
par daudzveidību un vienlīdzību, kā arī vairākus 
citus elementus. Visas minētās zināšanas, prasmes 
un attieksmes ir iespējams attīstīt ar dažādu ķermeņa 
un kustību prakšu palīdzību, piemēram, sadarbības 
un komunikācijas prasmju attīstīšanai šī projekta laikā 
īstenotajās mācībās izmantojām akrobātisko jogu, kas 
prasa ciešu sadarbību un nepārtrauktu komunikāciju 
partneru starpā, rosina mācīties uzticēties un pārvarēt 
bailes, apzināties, ka vari izdarīt vairāk, nekā šķiet. 
Darbā ar ķermeni balstītas aktivitātes ir arī lielisks veids, 
kā mācīties empātiju, jo tās palīdz labāk saprast sevi 
un savas emocijas un vajadzības un līdz ar to arī otru 
cilvēku. Ir daudzi kustību uzdevumi pāros un grupā, 
kas prasa vienam otrā klausīties un rīkoties kā vienam 
veselumam. Turklāt ķermenis nemelo. Un tāpēc darbā 
ar ķermeni un kustību balstītās aktivitātēs parasti esam 
autentiskāki un patiesāki, tādējādi mācoties integritāti.

Darbs ar ķermeni un kustību, protams, ir arī lielisks veids, 
lai iepazītu sevi, saprastu savas reakcijas, emocijas un 
tendences dažādās izaicinošās situācijās, un mācītos, 
mainot ķermeņa reakcijas, grūtību un stresa brīžos 
rīkotos efektīvāk. Tieši dažādās kustību aktivitātēs nereti 

atklājam potenciālu un iekšējos resursus, par kuru 
esamību pat nenojautām.

Viena no lielākajām šīs pieejas priekšrocībām - darbs 
ar ķermeni un kustību ļauj mums praktizēt prasmes, 
attīstīt sevī īpašības, pieredzēt tādus rīcības veidus, 
par kuriem citādi mēs varētu tikai domāt un runāt vai 
sapņot. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis mācīšanās 
veids ir tik efektīvs.

Rezultāti
Partnerības ietvaros notika divi starptautiski mācību kursi, 
viens starptautisks rezultātu izplatīšanas pasākumus un 
vairāk nekā desmit vietēji pasākumi. Pētījām arī dažādus 
literatūras resursus, citu organizāciju darbu, intervējām 
ekspertus, un visa šī darba rezultāti materializējās 
jaunā mācīšanās rīkā - ‘’Embodied Change: Toolkit 
for Educators’’ - kas ietver sešu veidu kārtis darbam 
ar ķermeni un iztēli. Tapa arī tiešsaistes ievadkurss 
par darbā ar ķermeni un kustību balstītu mācīšanos. 
 
Lai saņemtu informāciju par citiem vērtīgiem resursiem 
un mācīšanās iespējām, aicinām skatīt tīmekļa vietni 
www.embodiedchange.net.

Dažas atziņas
Stratēģiskās partnerības ir lielisks projektu veids, 
kas dod iespēju ilgstoši un padziļināti pētīt un 
attīstīt vienu tēmu, tāpēc esam ļoti pateicīgi 
par saņemto atbalstu mūsu darbam. Kādas 
ir dažas mūsu atziņas projekta noslēgumā? 
 
Tiešsaistes kursu izstrāde ir vērtīga iespēja 
organizācijām. Kā minēts viens no projekta rezultātiem 
bija tiešsaistes kurss. Mums tā bija pirmā reize šādu 
kursu veidošanā, taču mums par lielu pārsteigumu 
mēneša laikā pēc publicēšanas kursam bija 
reģistrējušies vairāk nekā 1000 dalībnieku no visas 
pasaules. Tas ļauj secināt, ka mācīšanās tiešsaistē ir 
atradusi vietu daudzu cilvēku ikdienā, un tiešsaistes 
kursi ir tiešām lielisks veids, kā sasniegt plašu auditoriju 
un nodrošināt mācīšanās iespējas tiem, kas kādu 
iemeslu dēļ nevar piedalīties klātienes mācībās. 

Darbā ar ķermeni un kustību balstīta mācīšanās 
kļūst arvien populārāka, bet... Eiropā ir gana daudz 
mācību vadītāju un jaunatnes darbinieku, kas izmanto 
dažādas ķermeņa prakses savā darbā, tāpat pēdējo 
gadu laikā noteikti ir pieaudzis dažādu starptautisko 

mācību kursu skaits, kurās darbs ar ķermeni ir viena 
no galvenajām tēmām vai metodēm. Diemžēl ne 
vienmēr tiek rūpīgi izsvērti riski. Pieskaroties ķermenim, 
mēs pieskaramies arī cilvēka dvēselei, jo ķermenis ir 
kā cietais disks, kurā tiek ierakstītas un uzglabātas 
visas mūsu pagātnes pieredzes, tostarp tās, kuras 
ir grūti un nepatīkami atcerēties. Tāpēc darbs ar 
ķermeni un kustību prasa lielu atbildību. Parasti šāda 
veida aktivitātēs dalībnieki ir viegli ievainojami, un 
nav tik vienkārši pārliecināties par to, ka tuvumā nav 
kāds, kurš viņu atvērtību izmantos ļaunprātīgi. Dažkārt 
aktivitātes tiek vadītas tādā veidā, kas veicina tikai 
lielāku dalībnieku atsvešināšanos no sava ķermeņa 
vai nepatiku pret sevi un neticību sev, dažreiz tiek 
pārkāptas ētikas robežas. Līdz ar to tiešsaistes 
kursā īpaši daudz runājam par riskiem, kas saistīti 
ar dažādām ķermeņa aktivitātēm, kā arī par drošas 
mācīšanās vides radīšanu.

Ilgtermiņa projektos partnerība ir svarīgāka par visu 
citu. Ir vērts atkal un atkal uzsvērt, ka stratēģiskās 
partnerības projektos panākumi vislielākajā mērā 
ir atkarīgi no partneru iesaistes, motivācijas un 
sadarbības. Ir ļoti būtiski partnerus iesaistīt projekta 
dizaina veidošanā, rakstot finansējuma pieteikumu. 
Organizācijas dažkārt to nedara. Ja nav pārliecības 
par savu partneru vērtībām, attieksmi un vēlēšanos 
strādāt projektā tādā veidā, it kā viņi paši būtu šo 
projektu iesnieguši, tad labāk pagaidīt, līdz īstie 
partneri ir atrasti. Tāpat kā mīlestībā. 

Inese Priedīte ,  neformālās izgl ī t ības mācību vadītāja
Foto:@that.but terflies.feeling

Mācīties caur kustību
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā ” stratēģiskā partnerība inovāciju atbalstam ar 
nosaukumu ‘’Embodied Change’’ bija viens no biedrības ‘’Piepildīto sapņu istaba ’’ 2019. 
gada lielākajiem izaicinājumiem. Šīs par tnerības galvenais mērķis ir veicināt jaunatnes 
un izglītības jomā strādājošo izpratni par ķermeņa un kustības nozīmi un lomu mācīšanās 
procesā, radīt viņiem iespējas at tīstīt savas kompetences un izstrādāt jaunus mācīšanās 
rīkus, kas būtu balstīti  darbā ar ķermeni un kustību. Projektu īstenojām kopā ar par tneriem 
no Francijas un Itālijas, un tā dažādos pasākumos, gan starptautiskajos, gan vietējos, tika 
iesaistīti  vairāk nekā 250 cilvēki klātienē un vairāk nekā 1000 cilvēki tiešsaistes mācībās.
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2019./2020. mācību gadā Latvijā 
darbojas 22 eTwinning vēstnieki

ANNA BEĻSKA

J. Pilsudska Daugavpils 
valsts poļu ģimnāzija
belska.anna@gmail.com

Mana darba prioritātes ir 
starptautiskā sadarbība, skolēnu 
emocionālā labsajūta manās 
stundās un nepārtraukta sevis 
pilnveide. Šobrīd īstenoju 
vairākus projektus, ko raksturo 
šāds izteiciens: “Bērni, kas lasa, 
kļūs par pieaugušajiem, kas 
domā.”

DAIGA STRAUPENIECE

Liepājas Raiņa 
6. vidusskola
daiga.straupeniece@inbox.lv

Mans veiksmes stāsts ir 
motivēt skolēnus izcilībai – 
viss ir iespējams, ja ir spēcīga 
pašmotivācija. Skolotājam 
mūsdienu pasaulē ir jābūt 
mācību piedzīvojuma režisoram 
un skolēnu pozitīvo emociju 
dizainerim.

LIENE DREIMANE

Olaines 1. vidusskola,
Skola2030
liennedreimane@gmail.com

Mēs dzīvojam tehnoloģiskās 
revolūcijas laikā, kad 
digitalizācija nojauc visas 
robežas, un mums jābūt 
drosmīgiem to izmantot, 
lai vairotu labo, skaisto un 
lietderīgo. Mērķtiecīga un 
jēgpilna sadarbība izglītībā 
starp dažādu paaudžu, kultūru 
un valstu iedzīvotājiem – kā visas 
cilvēces attīstības atslēga!

ILZE ŠMATE

Pāles pamatskola
ilze77ilze@gmail.com

eTwinning – tā ir iespēja 
sadarboties, profesionāli 
pilnveidoties, būt aktīvam Eiropas 
pilsonim un pieņemt jaunus 
izaicinājumus!

TATJANA GVOZDEVA

Bērnu un jauniešu centrs 
“Rīgas Skolēnu pils”
gvozdeva.tatjana@gmail.com

eTwinning paplašina mācību 
satura apgūšanu ar iespēju 
strādāt starptautiskos projektos. 
Tas, kas patīk, ir kultūra visās tās 
izpausmēs (īpaši arhitektūra) 
un mediju māksla (foto, video, 
animācija). Labprāt dalos ar 
zināšanām un idejām!

ILZE VEIDMANE

Jūrmalas pirmsskolas 
izglītības iestāde 
“Zvaniņš”
iveidmane@gmail.com

Esmu atvērta jaunām projekta 
idejām. Mana mīļākā tēma ir 
daba un viss, kas ir saistīts ar 
vides izglītību.

KRISTĪNE GEREIŠA

Tukuma 2. vidusskola
kristineg.2002@inbox.lv

Viljams Batlers Jeitss ir teicis: 
“Izglītības jēga ir nevis piepildīt 
tukšu trauku, bet iedegt gaismu 
tumsā.” Cenšos savus skolēnus 
aizraut, iedvesmot un motivēt 
pilnveidoties, “rakt” aizvien 
dziļāk un skatīties plašāk.

INESE ZVAIGZNONE

Pļavniekkalna 
sākumskola,
Kalnciema vidusskola
inesezvaigznone@gmail.com

Mācīšanos sākumskolā 
cenšos padarīt par aizraujošu 
piedzīvojumu, izmantojot 
projektu metodi, attīstot skolēnu 
radošumu un kritisko domāšanu.

Katru gadu eTwinning  vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri gatavi dalīties savā 
eTwinning  pieredzē, iedvesmot skolotājus savā mācību darbā izmantot projektu metodi un 
jēgpilni pielietot tehnoloģijas. Esam lepni, ka 2019./2020. mācību gadā eTwinning  vēstnieku 
pulkā darbosies 22 pedagogi, pārstāvot dažādas pilsētas, novadus un dažāda veida izglītības 
iestādes!

KAS IR eTWINNING VĒSTNIEKS?
eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri dalās 
savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinneriem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt 
eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.

Ja vēlies uzsākt eTwinning projektu vai meklē padomu tehnoloģiju un 
projektu metodes ieviešanā, sazinies ar kādu no mūsu vēstniekiem!

eTWINNING VĒSTNIEKI

OSKARS KAULĒNS

Ventspils Valsts 
1. ģimnāzija
oskars.kaulens@gmail.com

Strādāju ar pārliecību, ka 
skolēns, nevis mācāmais 
priekšmets ir galvenais – tāpēc 
skola vispār pastāv. Nebaidos 
izaicināt sevi un savus skolēnus, 
lai pierādītu un parādītu, ka viss ir 
iespējams un “darīt” ir galvenais 
darbības vārds.
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INETA LIELKALNE

Kr. Valdemāra Ainažu 
pamatskola
ineta.lielkalne@gmail.com

Mēs visi esam skolnieki, darītāji 
un skolotāji. Mans moto: 
“Mācīties pašai un mācīt citus.”

INESE PICKAINE

Skrundas vidusskola
i.pickaine@inbox.lv

Visu vai neko! Mazāk gribēt nav 
vērts! Ir jāpamēģina, pirms teikt, 
ka tas nav man vajadzīgs!

IRINA SOLONČUKA

Rīgas Teikas vidusskola
irinasoloncuka@gmail.com

Ne skolai, bet dzīvei mācāmies! 
Daudz ir iespējams, tikai 
jāmēģina un jācenšas, jo katra 
prasme vai zināšana atver vēl 
vienas durvis lielajā pasaulē.

IVETA MILTA

Dundagas vidusskola
iveta.milta@gmail.com

Mīlu tehnoloģijas, un Alberta 
Einšteina teiciens: “Šī pasaule 
nav jāizprot. Ir tikai jāmāk tajā 
orientēties” ir ļoti atbilstošs manai 
ikdienai.

IVITA SALDAVA

Kalnciema vidusskola
ivita.saldava@
jelgavasnovads.lv

Patīk lietot dažādus interneta 
resursus gan mācību stundā, 
gan projektos. Esmu gatava 
dažādiem izaicinājumiem.

KRISTĪNA BERNĀNE

Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestāde 
“Mežmaliņa”
kristina.mezmalina@
gmail.com

Tu nevari visu laiku sēdēt un 
gaidīt, kad kāds nāks pie Tevis. 
Dažreiz Tev ir jāiet pie viņiem. 
(Vinnijs Pūks.)

LĪGA BAJĀRE

Bauskas sākumskola
bajareliga@inbox.lv

Kreatīva personība, kas vērsta uz 
izaugsmi.

EDĪTE SARVA

Iespējamā misija
edite.sarva@iespejamamisija.lv

Aizrauj tiešsaistes izglītības 
iespēju iepazīšana, veidošana 
un pētīšana.

EDGARS BAJARUNS

Siguldas pilsētas vidusskola
bajaruns@gmail.com

Vienmēr ar vienu kāju nākotnē.

LĪGA KRAUKLE

Pērses sākumskola,
Bebru pamatskola
kraukle.liigak@gmail.com

Viens no veidiem, kā visu laiku 
būt jaunam, ir pastāvīgi mācīties 
kaut ko jaunu, ko tu vēl nezini. 
(Rūta Reiči.)

NATĀLIJA KARPENKO

J. Pilsudska Daugavpils 
valsts poļu ģimnāzija
natalijakarpenko@gmail.com

Visa dzīve ir ārpusskolas izglītība. 
Cilvēkam sevi jāizglīto visu mūžu. 
Savā ikdienas darbā es cenšos 
parādīt pacietību, kreativitāti un 
izpratni.

SOLVITA VENCJUNA

Vangažu vidusskola
silvitar@inbox.lv

Projekta metode ir brīnišķīgs 
mācību process, kurā ar pirmo 
soli ikviens piedalās jau 1000 
jūdžu ceļojumā – jauni draugi, 
izaicinājumi, piedzīvojumi, 
sadarbība, pozitīvu emociju 
buķete, personas pašattīstība.

LAILA VIBORNĀ

Preiļu 1. pamatskola, 
Riebiņu vidusskola
laila.viborna@inbox.lv

Tas, kurš ņem, piepilda plaukstas. 
Tas, kurš dod, piepilda sirdi. (Lao 
Czi)




