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Starptautisku projektu īstenošanai 
jaunatnes jomā pieejams vēl teju  
1 miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra izsludina trešo programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu, 
kurš noslēgsies šī gada 4. oktobrī plkst. 13:00 
pēc vietējā laika.

Kopējais plānotais finansējums 2017. gada 
trešajā projektu konkursā ir 983 340,76 eiro:
1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mā-

cību nolūkos” projektiem (kopā) – 824 
495,16 eiro, no kuriem 235 689,31 eiro 
projektu īstenošanai sadarbībā ar ES 
kaimiņvalstīm.

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības 
izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” 
projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. 
Starptautisko jauniešu iniciatīvas projek-
tiem – 105 627,60 eiro.

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas refor-
mai” projektiem - 53 218,00 eiro.
Plašāka informācija: www.jaunatne.gov.lv
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Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild par 
informāciju,autortiesību aizsardzību saitēs uz citu iestāžu/
privātpersonu tīmekļa vietnēm, kontiem un vietnēm.
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Vairāk informāciju meklē šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/jaunatne/jaunatnes-organizaciju-saraksts

KĀ BIEDRĪBAI 
IERAKSTĪTIES  

JAUNATNES 
ORGANIZĀCIJU 

SARAKSTĀ

1) viens no biedrības statūtos no-
teiktajiem darbības mērķiem ir 
veicināt jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā 
un sabiedriskajā dzīvē;

2 biedrība veic darbu ar jaunatni, 
un biedrības statūtos noteiktie 
darbības uzdevumi atbilst vismaz 

2.1 -
ta -
matuzdevumiem;

3) biedrībā vismaz divas trešdaļas 
biedru ir bērni un jaunieši vai arī 
vairākas biedrības, kurās kopā 
vismaz divas trešdaļas biedru ir 
bērni un jaunieši;

4) biedrības valdē ir nodrošināta 
jauniešu līdzdalība, un šīs līdz-
dalības k ārtība noteikta biedrī-
bas statūtos. (Jaunatnes likuma  
6. panta 1. daļa).

Meklē iesnieguma 
anketu mājas lapā 
www.izm.gov.lv 
sadaļā Jaunatne, 

aizpildi to, paraksti 

iesniedz Izglītības 
un zinātnes 
ministrijā personīgi, 
sūtot orģinālus 
pa pastu vai ar 
e-parakstu uz 
e-pasta adresi 
pasts@izm.gov.lv.  

Tavas biedrības 
iesniegumu izvērtē 
komisija, pieņem 
lēmumu vai 
lūdz iesniegumu 
papildināt. 

Pavisam 
vienkārši un 
Tu esi savu 

biedrību 
ierakstījis 
Jaunatnes 

organizāciju 
sarakstā!

Pārliecinies, ka 
Tava biedrība 
atbilst visiem šiem 
kritērijiem: 

3SOLI,

NACIONĀLI PROJEKTI

Jauns projektu konkurss IZM Jaunatnes 
politikas valsts programmā

Līdz 29. septembrim pašvaldības un jaunatnes orga-
nizācijas var iesniegt projektus atklātā projektu konkursā 
"Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”. 

Konkursa mērķis – atbalstīt 30 pašvaldību un jaunat-
nes organizāciju projektus, lai nodrošinātu Strukturētā 
dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem 
un jauniešiem piecos Latvijas plānošanas reģionos. Pla-
šāka informācija: www.jaunatne.gov.lv

JAUNIEŠI

Jauniešu galvaspilsēta 2018 – Madona
Konkursā par nākamā gada Latvijas Jauniešu galvas-

pilsētas titulu ar 4852 balsīm uzvarējusi Madona. Otrajā 
vietā ar 3767 balsīm palika Daugavpils, bet trešajā – ar 
1313 balsīm – Rīga. Tādēļ droši varam apgalvot, ka 2018. 
gadā Madona būs epicentrs svarīgākajām Latvijas jaunat-
nes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem. 

Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018” orga-
nizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas 
Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas pārstāvniecību 
Latvijā. 
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Kā jau kārtīgam festivālam piedienas tajā kūsā 
dzīvība, nerimstoša enerģija, rodas neskaitāmas 
idejas un tiek iegūti jauni draugi. Šogad “Projektu 
nakti” apmeklēja vairāk nekā 100 jauniešu no da-
žādām Latvijas pilsētām. 

Gatavošanās un došanās uz festivālu katram no 
mums ir atšķirīga. Cits tam gatavojas mēnešiem 
ilgi, rūpīgi pārdomājot kompāniju, ar kuru vēlas 
pavadīt laiku, plānojot, ko likt savā mugursomā (gu-

mijniekus vai pietiks ar kedām?), apcer gaidas un 
noskaņojas mērķtiecīgi. Savukārt citam festivāls ir 
aizbēgšana no ikdienas un ļaušanās absolūtai mir-
kļa burvībai. Kā gatavojās festivāla “Projektu nakts” 
dalībnieki?  

Lai piedalītos šajā projektu festivālā, jauniešiem 
bija jāiesūta savas pieteikšanās anketas, kurās tika 
sniegta informācija par plānotā projekta ideju un tās 
pamatojumu. Lai došanās uz pasākumu nebūtu pa-
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visam vientuļa, no katras organizācijas tika aicināti 
piedalīties vismaz divi cilvēki. Kopā ne vien jautrāk, 
bet arī produktīvāk. Sestdienas (19. augusta) rīta 
agrumā tika uzslietas pirmās telšu pilsētiņas teltis, 
un pasākums varēja sākties! 

Vieta jaunām idejām
Redzīgiem un neredzīgiem jauniešiem kopā bū-

vēt māju kokā, sagaidīt vasaras Saulgriežus citu 
kultūru tradīcijās, organizēt iekļaujošas āra dzīves 
aktivitātes - šādas un vēl daudzas citas idejas bija 
atceļojušas uz “Projektu nakti”, taču, kā savas ide-
jas pārvērst reālos notikumos, kā iegūt finansēju-
mu, kā padarīt savu projektu veiksmīgu? Lai rastu 
atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, jauniešiem 
24 stundu garumā tika piedāvātas dažādas nefor-
mālas nodarbības, kuru laikā varēja apgūt radošu-
ma un ideju ģenerēšanas prasmes, trāpīgi formulēt 
projekta mērķi, izzināt projekta dzīves ciklu, apzināt 
veiksmīgas partnerības veidošanas principus, sa-
prast, kā veidot projekta redzamību un publicitāti. 
Neformālās izglītības apmācītāja Inese Priedīte 
secina: “Cilvēki ir pieraduši un visbiežāk labprātāk 
izvēlas darīt pazīstamas lietas, jo tas ir vieglākais 
ceļš, taču programma “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” un neformālā izglītība ir droša vieta, kur izmē-
ģināt jaunas, pat trakas lietas. Ir vērts domāt par 
inovatīviem, radošiem projektiem.” 

Sadarbība
Ar savu pieredzi projektu realizēšanā dalījās ne 

vien pašmāju organizāciju pārstāvji, bet arī Lietuvas 
neformālās izglītības un digitālo mediju eksperts 
Laumonas Ragauskas, kurš projektu vadībā aici-
nāja izmantot digitālās platformas, tādējādi spējot 
sadarboties ar ārzemju jauniešiem, kā arī ātri vien 
savu projektu rezultātus padarot redzamus. Piemē-

ram, pāris minūšu laikā izveidojot video, ar kuru 
dalīties ar visiem saviem draugiem. Apmācītājs 
Normunds Pīlips piebilst: “Lai veidotu kontaktus ar 
cilvēkiem, ar viņiem jārunā un viņi jāsatiek. Sadar-
bība paver jaunas iespējas un pieredzi.” Savukārt 
mediju aģntūras “Arena Media” vadītājs Artūrs 
Frosts radīja lielu interesi par mārketinga jomu, 
vienlaikus atgādinot, ka dzirkstelīte acīs vienmēr 
nostrādā, taču, lai veiksmīgi popularizētu sava pro-
jekta ideju un rezultātus, ir jāizvērtē mērķgrupa un 
tās vajadzības, piemeklējot visefektīvākos veidus 
un rīkus, kā sabiedrību uzrunāt. Artūrs Frosts min: 
“Nav gatavas formulas, kā sasniegt mērķauditoriju. 
Vajadzīgi eksperimenti.” 

Plānot un improvizēt
Vieni plāno, bet citi improvizē. “Projektu nakts, 

Erasmus+, milti!” – tā diennakts tumšajā laikā jau-
niešus atraisīja improvizācijas teātra aktieris Varis 
Klausītājs, ne tikai uzmundrinot un priecējot, bet arī 
sniedzot praktiskus padomus dažādās improvizāci-
jas metodēs.  Kā atzina “Projektu nakts” dalībnieki 
no organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai 
Eiropai”: “Šis pasākums ļāva labāk izprast projekta 
būtību – kā rakstīt, kā pasniegt, kā reklamēt. Pro-
jektu rakstīšana ir process, no kura var mācīties.  
Man bija nepieciešams neliels grūdiens, iedvesma, 
lai virzītos uz priekšu, ko arī šeit saņēmu!” Anna 
Pelna no Liepājas uzsver: “Šī diennakts bija tik vēr-
tīga! Bija daudz jautājumu, uz kuriem saņēmu atbil-
des. “Projektu nakts” ir forša!” 

TRADĪCIJA AR TRĪS GADU STĀŽU – 
FESTIVĀLS “PROJEKTU NAKTS”
LAURA REISELE, 
JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
Vasara visiem zināma kā iespēju un festivālu laiks. Šīs vasaras izskaņā Latvijas jau-
niešiem bija iespēja tikties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā 
projektu ideju festivālā “Projektu nakts”, kurš šogad notika jau trešo gadu pēc kārtas. 
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pievienot vēl vienu: “Es esmu tā, kas esmu to kļūdu 
dēļ, kuras esmu pieļāvusi savā dzīvē un to mācību 
dēļ, kuras esmu no tām guvusi.” Strādājot ar jau-
niešiem formālās un neformālās izglītības jomā, ir 
svarīgi sniegt izpratni par “darīšanu pareizi brīžos, 
kad darām nepareizi”. Skolā mums iemāca, ka pie-
ļauto kļūdu sekas ir sods. Bet būtiskāk ir, ka jaunie-
ši izprot kļūdas kā dabisku sava mācīšanās procesa 
daļu, kā “krišanu uz priekšu” (failing forward).

Laurence Watticant (Beļģija)
Šis mācību seminārs man lika saprast, ka viss 

ir atkarīgs no tā, kā mēs redzam lietas un kādas ir 
mūsu vērtības. Mēs esam auguši pasaulē, kur kļū-
das tiek uzskatītas par nevēlamām, kur mums vien-
mēr ir jādara tas, kas ir pareizi. Bet beigu beigās 
mēs saprotam, ka vislabākās mācīšanās iespē jas 
esam ieguvuši no kļūdām. Tās man iemācīja ska-
tīties uz lietām citādāk, būt iejūtīgākai pret sevi, 
iedrošināt sevi un jauniešus, ar kuriem strādāju būt 
tādiem, kādi viņi ir, nevis norādīt uz to, ko viņi dara 
nepareizi. Mums jāmaina savs skatījums uz lietām, 
un tas jāveido pozitīvāks.

Plašāka informācija: http://hpplatvia.com/ 
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Uz šiem un citiem jautājumiem 26 jaunatnes 
darbinieki, līderi un skolotāji no 15 Eiropas valstīm 
mēģināja rast atbildes ES programmas “Erasmus+” 
finansētajā starptautiskajā mācību seminārā “Mana 
mīļākā kļūda” (My favorite mistake), kas notika no 8. 
līdz 14. maijam Azoru salu pilsētā Ponta Delgada.

Jautājumi par kļūdām ir ļoti personiski un sen-
sitīvi, tāpēc, ka bieži vien kļūdīšanās dod sāpīgu 
pieredzi, mazina mūsu pašvērtību. Turklāt gan mā-
cīšanās, gan darba pieredzē tiek atalgoti tikai sa-
sniegumi un kļūdas ir nevēlamas, tās tiek noslēptas 
mūsu “pieredzes kabatā” kā melni plankumi, par 
kuriem nevēlamies skaļi runāt. Tēmas jūtības dēļ, 
šis mācību seminārs izveidoja ļoti ciešu, atklātu 
un personisku saiti starp tā dalībniekiem. Kā gru-
pa mēs radījām drošu vidi, kurā runāt par kļūdām, 
kļūdīties, būt pašiem un par to nekautrēties. Izman-

tojot dažādas improvizācijas teātra metodes, mā-
cījāmies kļūdīties, saprast, kā kļūdas izmantot, lai 
veidotu pozitīvu tālāko mācīšanās procesu. Apcerot 
kļūdu ietekmi uz jaunatnes darbu, diskutējām, kā 
dažādus vietējus un starptautiskus jauniešu projek-
tus veidot tā, lai tie radītu drošu mācīšanās vidi, 
kurā jaunieši nebaidās kļūdīties un prot izmantot 
kļūdas pozitīvi tālākajā mācīšanās procesā.

Kā šādu vidi veidot?
Galvenā atziņa, ko ieguvu seminārā, ir apzināta 

izpratne, ka kļūdīšanās ir svarīga mācīšanās pro-
cesa daļa. Kļūdas izvērtējot, mēs augam tālāk, no 
tām nav jāizvairās. Mēs nekļūdāmies tikai tad, kad 
nemēģinām un nedarām. Mani ļoti iedvesmoja se-
minārā apspriestās Brenē Braunas (Brene Brown) 
idejas par ievainojamības spēku – mēs neapslā-
pējam savas kļūdas un savu nedrošības izjūtu, bet ST
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ļaujam savām dažādajām emocijām dzīvot! Būt 
pašam, būt autentiskam un nebaidīties par savu 
cilvēcību un visu to, ko tā sevī ietver. Tikai to at-
zīstot, mēs varam būt patiesi pret sevi un laimīgi, jo 
visas emocijas izdzīvojam, izprotam un kā jaunatnes 
darbinieki varam palīdzēt to pašu sasniegt tiem, ar 
kuriem ikdienā strādājam. Tas palīdz viņiem iepazīt 
pašiem sevi, tikt galā ar savām emocijām, lai ma-
zinātu agresivitāti un ieslīgšanu dažādās atkarībās, 
virzīties tuvāk saviem mērķiem un turpināt pilnvei-
doties. Mūsu uzdevums nav jauniešiem iemācīt būt 
perfektiem, bet gan ļaut viņiem atzīt viņu cilvēcību 
un pāri visam sajust, ka viņi ir mīlestības un piede-
rības vērti tieši tādi, kādi viņi ir. Mēs esam “pietie-
kami tādi, kādi esam”.

Šis seminārs bija ļoti vērtīgs, jo tas manī “iesēja 
sēklu” – citādu skatījumu uz ievainojamību, kļūdām 
un attieksmi pašai pret sevi un jauniešiem brīžos, 
kad kļūdāmies. Dažādās situācijās ļauju šai sēklai 
dīgt, arvien vairāk pieņemt savu un citu cilvēcību, 
ievainojamību un kļūdas nenoslēpt “pieredzes ka-
batā” kā melnus pieredzes caurumus, bet atzīt, iz-
dzīvot, pieņemt un ar mīlestību risināt.

Lūk, dažu dalībnieku atziņas pēc mācību 
semināra:

Simona Obrejas (Spānija)
Šī tēma pati par sevi ir ļoti izaicinoša. Es to saku 

nevis tāpēc, ka tā bija jauna, bet gan tāpēc, ka izai-
cinājums bija to pielāgot šāda veida jaunatnes dar-
binieku mācību semināram un padarīt to praktisku. 
Semināra vadītāji šo darbu veica ļoti labi un har-
moniski vadīja mūs cauri šai mācīšanās pieredzei. 
Personiski man šis seminārs bija kā ceļojums uz 
to, lai justos ērti par sevis pieņemtajiem lēmumiem 
un pieņemt to, ka kļūdas var būt nozīmīgs aspekts 
mūsu lēmumu pieņemšanas procesā. Kāds varētu 
teikt: “Es esmu tas, kas esmu to lēmumu dēļ, ko 
esmu pieņēmis savā dzīvē.” Es gribētu šai atziņai 

KĀ MĀCĪŠANĀS PROCESĀ 
IZMANTOT KĻŪDAS?
RŪTA KRONBERGA 
Projektu vadītāja
Ikvienam no mums itin bieži gadās pieļaut dažādas kļūdas mācīšanās, darba un dažā-
dās citās ikdienas norisēs. Kā mēs uz tām reaģējam, kā izmantojam šo pieredzi? Kā 
turpmāk izturamies pret sevi? Vai par katru cenu cenšamies izvairīties no kļūdām, vai 
arī pieņemam savu cilvēcību un to, ka kļūdīšanās ir daļa no mūsu esības?

“ Gan mācīšanās, gan darba pieredzē 
tiek atalgoti tikai sasniegumi un kļūdas 
ir nevēlamas, tās tiek noslēptas mūsu 
“pieredzes kabatā” kā melni plankumi.

Kā pieteikties starptautiskām 
apmācībām?
`` http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas – šeit vienmēr 

atradīsi aktuālās apmācības, kurām tiek meklēti 
dalībnieki.

`` Lai kļūtu par starptautisko apmācību dalībnieku, 
iesakām rūpīgi pārdomāt savu motivāciju dalībai 
mācībās, kā arī to detalizēti aprakstīt pieteikumā. 
Iespējams, tieši tas būs tavs trumpis, jo konkursā 
reizēm uzvar tikai 1 dalībnieks no 50. 

`` Aģentūras organizēto un izsludināto apmācību 
mērķa grupa lielākoties ir jaunatnes lietu speciā-
listi un ikviens jaunatnes darbinieks, kurš ikdienā 
strādā jaunatnes jomā. Reizēm apmācībām var 
pieteikties arī jauniešu līderi.

`` Ņemot vērā, ka aģentūra ir arī Eurodesk informā-
cijas tīklā, tad regulāri tiek rīkoti arī informatīvi 
semināri par jauniešu iespējām Eiropā. Šo se-
mināru mērķa grupa – jaunieši vecumā no 13 
līdz 30 gadiem. Lai pieteiktos šiem semināriem, 
informāciju arī meklē aģentūras tīmekļa vietnes 
sadaļā “Apmācības”. 
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Projekta aktivitāte ilga no 11. līdz 21. jūlijam. 
Kas ir vērtīgākais ieguvums no dalības projektā? 

Kā noritēja mācību process dabā? Par to turpināju-
mā raksta Antra.

Saņemot apstiprinājumu, pēc prieka fāzes sā-
kās izmisums, jo es nekad nebiju kāpusi kalnos, 
kas nozīmē, ka man nebija nepieciešamā inventāra, 
fiziskās sagatavotības, pie tam –, visam pāri bija 
ļoti šaura personīgā komforta zona.

Neliels ieskats manā projekta dienasgrāmatā.

Pirmā diena
Vakar ielidojām Tbilisi pulksten pusčetros naktī. 

Ilgi gaidījām bagāžu. Jau paspēju simts reižu iztēlo-
ties, kā Īrijā pelnīšu naudu, lai iespējami īsākā laikā 
varētu visiem kompensēt zaudējumus par nebūtībā 
aizgājušajiem kalnu zābakiem, nūjām un pārējo, 

kas atradās aizlienētajā koferī. Koši oranžs tas iz-
slīd uz lentas, un es veiklā lēcienā metos to nocelt. 
Viesnīcā mēs gulēt tikām ap pieciem no rīta. Jau 
pulksten astoņos biju pamodusies. Mana brīnišķīgā 
ceļabiedre Madara Skrastiņa ir liela guļava un attei-
cās celties, tāpēc es viena devos izpētīt rajonu. Ap 
pulksten divpadsmitiem atgriezos, lai izrakstītos no 
istabas, lai gan labprāt būtu devusies gulēt diendu-
su. Atlikušo dienu devāmies iepazīt Tbilisi. Gājām, 
kur acis rāda un kājas ved. Tās veda tikai uz augšu 
vien, uz augšu vien. 22 277 soļi.

Šodien braucam uz Atskuri, tur arī sāksies šis 
projekts. Informācija ziņo, ka būs slikts interneta 
pārklājums.

Otrā diena
Vakar pulksten piecpadsmitos bija paredzēts 

izbraukt uz Atskuri. Bet Gruzijas realitāte ir tāda – 
ja esi sarunājis busu divdesmit cilvēkiem ar jumta 
bagāžnieku koferiem, visdrīzāk atbrauks buss ar 
desmit sēdvietām bez vietas bagāžai. Mēs izbrau-
cām citā laikā, droši vien pusotru stundu vēlāk. 
Ceļš veda pavisam netālu no kara zonas. To ir grūti 
aptvert. Nonākot Atskuri, šoferis atteicās mūs vest 
kalnā uz nometni, jo tur esot slikts ceļš. Paldies Die-
vam – otra busa šoferim, kurš transportēja mūsu 
čemodānus, tā nebija problēma. Šeit ir skaisti. 
Šodien tiek “lauzts ledus”. Man ir jauna Gruzijas 
ğimene – Khucišvilli, vai kaut kas uz to pusi, tā 
sastāv no diviem latviešiem, slovēnes, kura latviski 
prot pateikt “Es neiešu uz veikalu”, armēņa un gru-
zīna. Nav teikts, bet šī, iespējams, būs mana kalnā 
kāpšanas komanda. Tas vedina mani uz domām, 
ka tiešām nāksies pašai nest savas mantas, ja nu JA
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vienīgi varu cerēt uz armēni vai gruzīnu. Toms Ošiņš 
par manu kluso cerību tika informēts vakar un no-
teikti neļausies provokācijai. Mums ir jāizvirza mērķi 
un jānoformulē savas iespējas dalīties. Es izaicinu 
sevi būt iecietīgai pret līdzcilvēkiem un neizvairīties 
no pienākumiem, kuri nenovēršami pienāks.

Viena no dienām
Šī diena bija piesātināta ar komandas veidoša-

nas uzdevumiem. Svara atdošana pāros, koman-
dās, visiem kopā, lidošana pretī saulei. Darbs ar tro-
sēm, iešana pa tām. Uzdevuma beigās man sāpēja 
rokas, bet šī diena mūs pilnīgi noteikti saliedēja. 

Ir pazudis laiks – diena
Šodien mūs izaicināja piedalīties “SPIDER-PIG” 

uzdevumā, kas ir iešana pa virvi, turoties pie diviem 
striķiem, kurus tur četri cilvēki un vēl ir iesaistīta 
“ķērāju” komanda, ja nu līdzsvars tomēr pazūd. 
Pusceļā ir jāapmainās ar otru tādu pašu zirnekļcū-
ku. Šis uzdevums tik lieliski parādīja un pierādīja 
darbu grupā, uzticēšanos, atbildības uzņemšanos, 
spēju riskēt, izkāpšanu no komforta zonas. Es šo 
pārbaudījumu neizturēju, sāku kliegt uz savu atbal-
sta komandu, jo nespēju kontrolēt situāciju, vēlējos 
nomainīt sastāvu. Šis ir viens no spēcīgākajiem 
maniem šī projekta iespaidiem, jo ļoti konkrēti at-
klāja manas problēmas ar spēju uzticēties un atdot 
kontroli citiem.

Mūsu mentore Kety Zhvania Tyson stāstīja, ka 
kalni manipulējot ar cilvēku emocijām. Tas arī noti-
ka. Jutos, ka man atkal ir trīspadsmit gadi un esmu 
drāmas karaliene. Dienā pirms kalnu pārgājiena iz-
plūdu asarās, pati nesapratu par ko, bet efekts bija 
gana iespaidīgs. Visi satraucās un mēģināja no-
skaidrot, kas noticis. Ir diezgan grūti izskaidrot, ka 
nekas nav noticis, ja ķermeņa šķidrums gāžas ārā 
pa acīm un arī degunu, bet par laimi mana latviešu 
komanda izlikās, ka es uzvedos gandrīz normāli un 
sapurināja mani ar saviem jokiem. Mans latviešu 
biedrs mani “savāca” arī, kad kritu panikā, jo mums 
pašiem bija jāsadalās komandās, kur viens no no-
teikumiem – mēs nevaram būt kopā ar “savējiem”. 
Tā nu viss beidzās labi, un es nokļuvu sev piemēro-
tākajā komandā.

Pēc 3 dienām
Es mēroju ap piecdesmit kilometriem kalnos, 

kas ir reizināms ar trīs. Kāpu kalnā un mans iekšē-

jais monologs bija apmēram šāds: ”Saknes, skujas, 
čiekuri, es izlaidīšu garu, smiltis, akmeņi, es izlai-
dīšu garu...” Pirmais vakars – pirmie pārdzīvojumi 
un konflikti. Esmu komandā dabūjusi beļģieti, kura 
ir mans spogulis. Tas ir par daudz. Iespējams, es 
viņai angliski pateicu kaut ko, ko nebiju domājusi, 
viņa kliedza uz mani savā beļģu mēlē, es neko ne-
sapratu, vien to, ka viņa bija ļoti nikna un pārgurusi. 
Man bija jāatrod resursi sevī, lai izlīdzinātu šo kon-
fliktu, jo tas varēja ietekmēt visas komandas ceļu.
Tomēr tas bija tā vērts. Esmu ļoti pateicīga Mari par 
šo pieredzi un mācību. Atpakaļceļu mēs mērojām 
naktī pa upi. Un pusnaktī gatavojām ēst, cēlām 
teltis un viens otru nenogalinājām. Mana meita 
šodien svin piecu gadu jubileju, manis nav klāt.   
Pats labākais, kas var notikt pēc pārgājiena, ir silta 
duša, labs ēdiens un skaista kleita.

“Tuvojas beigas” diena
Refleksijas procedūras daudzās dažādās variā-

cijās – grupās, “ģimenēs”, individuāli, visiem kopā. 
Esmu emocionāli un fiziski pārgurusi. Esmu iepazi-
nusi sevi no visām tām pusēm, kuras nav patīka-
mi redzēt. Viens izaicinājums pēc otra. Es nevēlos 
ilgstoši skatīties acīs un dejot tumsā, pārāk daudz 
esmu atklājusies. Šajā projektā biežāk lietotie at-
slēgas vārdi ir – komandas darbs, personības at-
tīstība, fiziskās prasmes, sociālās dimensijas un 
starppersonu attiecības. Protams, šie nav vienīgie, 
bet tie, kurus es paņemšu sev līdzi no šī ceļojuma. 
Es ticu, ka dodot jauniešiem iespēju uzņemties at-
bildību, kā arī pārbaudīt un attīstīt savas prasmes, 
ir solis pretī veselīgākai pašapziņai. 

Ir pagājušas, šķiet, četras dienas, mēģinu at-
griezties dzīvē, vēlos realizēt projektus jauniešiem, 
vēlos pārbaudīt praksē tikko iegūto, vēlos dalī-
ties… 

MĀCĪTIES DABĀ. KĀPJOT KALNOS. 
GRUZIJĀ 
ANTRA AUSTRIŅA-SEŅKĀNE
Mālpils jaunatnes lietu speciāliste 
“Ir pagājušas trīs, varbūt četras dienas. Laika izjūta ir pazudusi un ir ārkārtīgi grū-
ti atgriezties realitātē. Līdz šim man īsti nebija izpratnes par visiem tiem jaunatnes 
apmaiņas projektiem, bet tad nāca šis programmas “Erasmus+” jaunatnes darbinie-
ku mobilitātes projekts Gruzijā “Walk towards inclusion” par mācīšanos dabā/caur 
dabu, aktivitātēm dabā un to iekļaušanu mācību procesā. Šo informāciju atceros no 
pieteikuma anketas,” pirmajos iespaidos uzreiz pēc projekta aktivitātes dalās Antra 
Austriņa-Seņkāne.
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Tomēr šoreiz Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras (JSPA) žurnāla “Jaunatne” redakcija 
sarunā ar Uldi Šalajevu nolēma uzzināt viņa domas 
par neformālās izglītības lomu jaunā līdera karjerā, 
par pieredzi un ieteikumiem jauniešiem starptautis-
ki atzītas karjeras veidošanai Eiropā. Iesākumam 
īss ieskats Ulda līdzšinējās gaitās. 

Par Uldi īsumā
Uldis Šalajevs (34) ir vidzemnieks no Madonas 

novada Ļaudonas pagasta. Kopš 2012. gada jan-
vāra – ilggadējs jaunais mecenāts, kurš līdz šim jau 
ir finansiāli atbalstījis 10 talantīgus Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) inženierzinātņu 
studentus. Ulda Šalajeva stipendija tiek finansēta no 
viņa personīgajiem ienākumiem, par to nesaņemot 
nodokļu atlaides. 

Savā pirmajā zinību kalnā Uldis sāka kāpt,1990. 
gadā atverot Mārcienas pamatskolas durvis. Aizve-
rot Ļaudonas vidusskolas (šobrīd – Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskola) durvis 1999. gadā, zinātkā-
rais vidzemnieks drīz vien – 2003. gadā absolvēja 
profesionālo programmu “Mazā uzņēmuma grā-
matvedis” Ērgļu arodvidusskolā (šobrīd – Priekuļu 
tehnikums “Ērgļi”). Savukārt 2007. gadā ieguva 
augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas 
tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
(LLU) Jelgavā, kā arī studentu apmaiņas “Erasmus” 
programmas ietvaros 2005. gadā studēja Avans 
Universitātē Hertogenbošas (‘s-Hertogenbosh) pil-
sētā Nīderlandē. Pēc divu gadu pieredzes Eiropas 
Savienības fondu jautājumos valsts pārvaldē Lat-
vijā, Uldis kopš 2009. gada strādā ES institūcijās 
Briselē. Savu starptautisko karjeru viņš uzsāka kā 
stažieris Eiropas Parlamentā (2009.–2010.) Bri-
selē, pēc tam strādāja vairākos Eiropas Komisijas 
ģenerāldirektorātos, t.sk., Eiropas Ārējas darbības 
dienestā (EEAS) 2011.–2013.g. No 2013. gada 
decembra līdz 2015. gada 31. maijam, Uldis strā-
dāja Eiropas Savienības komisāru kabinetos Eiro-
pas Komisijā Briselē, savukārt 2015. gada 1. jūnijā 
– pieņēma uzaicinājumu strādāt Eiropas Komisijas 
Preses dienestā, ikdienā komunicējot angļu, vācu, 
franču un krievu valodās.

Paralēli saviem profesionālajiem pienākumiem 
ES institūcijās Briselē, brīvajā laikā Uldis Šalajevs 
aktīvi iesaistās dažādos brīvprātīgajos darbos. 
Piemēram, starptautiskā nevalstiskā organizāci-
ja “ONE”, kuras biedru skaits pārsniedz septiņus 
miljonus visā pasaulē, 2016. gada 21. martā un 
šī gada martā atkārtoti – iecēla Uldi Šalajevu 
par “ONE” Jaunatnes vēstnieku Beļģijā. “ONE” IN
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Jaunatnes vēstnieks Beļģijā ciešā sadarbībā ar 
starptautiskajiem sadarbības partneriem, t.sk. ar 
Eiropas Parlamenta deputātiem un ES likumdevē-
jiem cīnās pret badu, pārtikas trūkumu pasaulē, 
iestājas par pastiprinātu pasākumu ieviešanu fi-
nanšu darījumu pārredzamībā, jo īpaši nabadzī-
bas apkarošanas programmās, kā arī darbojas 
HIV/AIDS epidēmijas pieaugošās izplatīšanās 
pasaulē, it īpaši Āfrikā, ierobežošanas pasāku-
mos. Kopš pagājušā gada sākuma U. Šalajevs 
šajā programmā ir pirmais un vienīgais Latvijas 
pārstāvis. 

Kas ir tie tavas dzīves pagrieziena punkti, 
panākumu atslēgas, kam pateicoties, pašlaik 
vari nodarboties ar dažādiem labdarības 
projektiem un būt par “ONE” Jaunatnes 
vēstnieku Beļģijā? 

Es jau pamatskolas laikā aktīvi iesaistījos dažā-
dos skolas organizētajos pulciņos un ārpusklases 
nodarbībās. Piemēram, šaha, dambretes un orien-
tēšanās pulciņos, pirmās neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības sniegšanas aktivitātēs. Vēlāk gan 
arodvidusskolā Ērgļos, gan universitātē Jelgavā 
un pašreiz arī Briseles Brīvajā universitātē Beļģijas 
Karalistē kursa biedri mani ievēlēja par savu pārstā-
vi sanāksmēs ar akadēmisko personālu, lai vestu 
nepieciešamās pārrunas ar augstskolu vadību par 
studentiem aktuālam tēmām. Iesaistoties šādās 
brīvprātīgam darbam pielīdzināmās aktivitātēs, jau 
kopš arodvidusskolas laika sapratu, ka prasmes, 
iemaņas un zināšanas, ko iegūstu, veicot šādus 
pienākumus brīvprātīgi, skolā nemāca… Tā ir cita 
pievienotā vērtība papildus akadēmiskajām zināša-
nām. Tas ir papildu kapitāls, katra indivīda pievieno-
tā vērtība, kas vēlāk, attiecīgajās situācijās noteikti 
palīdz risināt dažādus jautājumus un tiek augstu 
vērtēts, jo īpaši darba devēju vidū. Teju vai katra 
brīvprātīgā darba aktivitāte, kurā esmu iesaistījies, 
ir sniegusi jaunas un papildinājusi esošās zināša-
nas, kā arī līdera spējas, t.sk. iemaņas komandas 
plānošanā un vadībā, kā arī citas prasmes.

Neformālās izglītības metodes var būt daudzas 
un dažādas, sākot no iepazīšanās jeb “ledus lauša-
nas” līdz pat labas, efektīvas komandas veidošanas 
un tās saliedēšanas aktivitātēm. Iesaistoties dažā-
dos nacionāla un starptautiska mēroga projektos, 

tieši ar neformālās izglītības palīdzību esmu apgu-
vis dzīvē tik nepieciešamās iemaņas, piemēram, 
labas komunikācijas, prezentācijas un uzstāšanās 
prasmes lielas auditorijas priekšā, ideju vētras 
(brainstorming) iemaņas, spēju rast dažāda veida 
idejas potenciālo problēmu risināšanai, u.c.

Īpaši spilgti atmiņā ir palikušas vairākas augsta 
ranga starptautiskas konferences, kurās man bijis 
tas gods piedalīties un pārstāvēt savu organizāciju 
viedokļus. Piemēram, viena no pirmajām – 2008. 
gada aprīlī Ziemeļvalstu reģionālās drošības kon-
ference Oslo saistībā par enerģētikas drošības jau-
tājumiem, tad tā paša gada jūnijā – Eiropas Parla-
menta organizētā konference par klimata pārmaiņu 
jautājumiem Briselē, kur bijām ap 500 delegātu no 
visām 28 dalībvalstīm. Vēl jāmin 2009. gada ANO 
Klimata pārmaiņu konference Kopenhāgenā, tāpat 
arī NATO konference Strasbūrā/Kēlē. Protams, 
pirms došanās uz šāda līmeņa konferencēm man 
bija rūpīgi jāsagatavojas, jākoordinē paužamais 
viedoklis ar iesaistītajiem sadarbības partneriem 
un citu organizāciju pārstāvjiem. Uzskatu, ka visas 
prasmes un iemaņas, tāpat arī zināšanas, kuras 
esmu ieguvis dažādās starptautiskajās aktivitātes, 
bagātina cilvēka personīgās īpašības, kā arī indivī-
da konkurētspēju darba tirgū.

Starp citu, ja ielūkojamies 2015. gada Eiropas 
Komisijas sagatavotajā atskaitē par jauniešiem, – 
jaunieši Latvijā ir tikpat aktīvi (25%) kā ES attiecībā 
uz dalību brīvprātīgā darba aktivitātēs, katrs piek-
tais (ES – 16%) ir aktīvs dažādās jaunatnes un ar 
atpūtu saistītajās organizācijās, NVO1. 

Vai, tavuprāt, vide, kādā pavadīji bērnību, 
vecāku un apkārtējo sniegtās iespējas ir 
ietekmējušas tavu šodienas attīstības ceļu?

Esmu ļoti pateicīgs liktenim, ka man bijusi lielis-
ka iespēja augt, skoloties un dzīvot tieši provincē. 
Tam, protams, ir pozitīva ietekme personības attīs-
tībā. Ir lietas, kuras nedaudz pietrūka, piemēram, 
nekad neesmu apmeklējis bērnudārzu mūsdienu 
izpratnē! Ne tikai tāpēc, ka bērnudārzs atradās 
pāris kilometru attālumā, bet, iespējams, nemitīgo 
un daudzo lauku darbu mutulī, tuviniekiem pietrūka 

1 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/images/infograph/
latvia-infographic_en.pdf 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SPĒKS: KĀ 
UN KĀPĒC JAUNAIS LĪDERIS ULDIS 
ŠALAJEVS KĻUVA PAR OTRREIZ IECELTO 
"ONE" JAUNATNES VĒSTNIEKU BEĻĢIJĀ?
Pēdējo piecu gadu laikā teju jau regulāri Eiropas Savienības mājā Rīgā, kā arī citās 
Latvijas pilsētās varam klausīties mecenāta Ulda Šalajeva bezmaksas vieslekcijas, kuru 
laikā uzzinām par jaunākajām atlases metodēm un testiem darbam Eiropas Savienības 
(ES) institūcijās kādā no 28 ES valstīm vai arī citviet pasaulē. 

Uldis Šalajevs. Mecenāts, “ONE” Jaunatnes vēstnieks 
Beļģijā
© Foto: no U. Šalajeva privātā arhīva, 07. 2017.
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laika. Pamatskolas laikā arī sabiedriskais transports 
nereti kursēja tikai reizi dienā vai tādos brīžos, kad 
izdevīgāk tomēr bija mērot vairāk nekā astoņus 
kilometrus garo ceļu uz skolu un mājup ar kājām 
– cauri mežiem, kalniem, lejām… Ar automašīnu 
tos var pievarēt 12 minūšu laikā, pieaugušais ar kā-
jām – teju divās stundās, bet mazs bērns? Agros, 
tumšos un aukstos ziemas rītos vienīgie līkloču ceļa 
rādītāji bija mēnessgaismas spožums sniegotās ku-
penās un iztālēm dzirdamās suņu rejas un pat vilku 
gaudas (dzīvoju netālu no Krustkalnu dabas rezer-
vāta, kas ir viens no četriem dabas rezervātiem 
Latvijā)… Reiz bija vairāk nekā -30°C, bērniem bija 
atļauts nemērot tālo ceļu uz skolu. Tomēr es iera-
dos… Dzīvojām ļoti pieticīgi, tāpēc toreiz nezināju, 
ko nozīmē “vecāku kabatas nauda”. Skolotāji bija 
ļoti pretimnākoši, viņi pat bieži cienāja ar šokolā-
dēm un konfektēm, reizēm pat apģērbu palīdzēja 
sagādāt! Dzīvojot pamatskolas internātos, vienmēr 
atrādīju sagatavotos mājasdarbus un atstāstīju tē-
mas, kuras bija jāzina uz nākamo dienu. Ik vasaru 
devos lasīt mellenes un brūklenes, lai, tās pārdo-
dams kaimiņu pagasta ļaudīm, par nopelnīto nau-
du pats sapirktu skolai nepieciešamās lietas. Pie 
mums lauku mājās vienmēr bija rosība, arī daudz 
ciemiņu. Kā jau provincē ierasts, ciemiņu uzņemša-
na sākās ar viņu kārtīgu paēdināšanu un cienāšanu 
ar lauku labumiem. Vecāmāte vienmēr dalījās visā, 
ko jau laukos paši audzējām un sagādājām. Siena 
pļaušana ar rokas izkapti pat karstā vasaras laikā, 
sakņu dārzu ravēšana līdz krēslai, siena kraušana 
vārtos, ražas novākšana rudenī un tās vešana ar 
“tačku” mājās, ogošana un sēņošana pat lietus lai-
kā... Liekas, ka te arī varētu meklēt pirmos kārtīgos 

aizmetņus savā rakstura rūdījumā. Šie un vēl dau-
dzi citi jaukie notikumi manā dzīvē ne tikai norūdīja, 
bet arī bagātināja manu raksturu – mērķtiecību, 
neatlaidību, paļāvību uz saviem spēkiem, zinātkāri, 
būt pateicīgam par to, kas mums ir, nevis skumt 
par to, kā nav.

Kur tu smelies iedvesmu, idejas, dzīves 
gudrību?

No tikšanās ar cilvēkiem, no ļaudīm laukos! Jo 
īpaši milzīgs iedvesmas, ideju un enerģijas ģenera-
tors bija nu jau aizsaulē aizgājusī mana vecāmāte 
Velta Sokolova, tāpat arī vēl joprojām lauku māju 
kaimiņiene, pensionētā Ļaudonas vidusskolas 
vēstures skolotāja Olga Grundmane – Kalnvirsas 
(Madonas novada Ļaudonas pagastā) “gudrākā 
sirmgalve”! Jau no mazotnes kopā ar viņu prātojām 
kur un par ko man skoloties, par dzīves patiesajām 
vērtībām. “Nelūsti, kad tevi lauž.” Ir gūtas daudzas 
atziņas. Viena no tām – šodien mums piederošās 
mantiskās vērtības rīt var arī vairs nepiederēt, 
visvārīgākās ir cilvēku patiesās savstarpējās attie-
cības. Skolotāja Grundmane reiz teica, ka “[mēs] 
varam cilvēkos pamodināt cilvēcību, jo pats bū-
tiskākais cilvēku attiecībās ir tieši spēja pieņemt 
otru.”2 Latvijas zelts ir tās tauta, cilvēki laukos.

Vai esi piedalījies arī “Erasmus+” projektos?
Jā, 2005. gada rudenī kā studentu apmaiņas 

programmas “Erasmus” dalībnieks studēju Avans 
Universitātē Hertogenbošas (‘s-Hertogenbosh) 
pilsētā, Nīderlandē, “Eiropas projektu semestra” 
ietva ros. Tā bija mana pirmā, unikālā iespēja studēt 
ārzemēs. Pēdējo gadu laikā studijas ārvalstīs ir ne 
tikai modes lieta, arī piedāvāto programmu klāsts ar 
katru gadu paplašinās. 

Atceramies, ka 2010. gada jūnijā Eiropadome 
apstiprināja stratēģiju izejai no krīzes un turpmā-
kajai ES attīstībai “Eiropa 2020”, kuras galvenais 
mērķis ir veicināt gudru, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi ES. Statistikas dati liecina, ka “Eras-
mus” ir pasaulē veiksmīgākā studentu mobilitātes 
programma”3. Piemēram, “Erasmus+” kopējais 

2  http://www.estars.lv/print/?mode=news&objID=27667 
3 http://ec.europa.eu/dgs/education_cul-

ture/repository/education/library/statistics/
erasmus-plus-facts-figures_en.pdf 
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budžets 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 
14.7 miljardi eiro, kas ir par 40 % vairāk salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu. Būtiski 
uzsvērt, ka 2/3 no tā tiek atvēlētas tieši indivīdu 
mācību iespējām ārvalstīs, savukārt pārējais – da-
žādām partnerībām, izglītības politikas reformai un 
jaunatnes nozarēm. Te netiek aizmirsta tieši profe-
sionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācību mobili-
tāte, t.sk. attiecībā uz “nesenajiem” absolventiem. 
Tādejādi jauniešiem tiek sniegtas lielākas iespējas 
uzlabot ne tikai savas profesionālās prasmes, bet 
arī attīstīt potenciālās karjeras iespējas, un kopumā 
– veicināt nodarbinātību. Nenoliedzami, studējot 
ārvalstīs, indivīda pašapziņa un pašpārliecinātība 
par savām spējām pieaug. Manuprāt, finansiālais 
atbalsts – uzturēšanās, ceļa, kursu dalības un citi 
mobilitātes laikā paredzētie izdevumi, ko Eiropas 
Savienība sniedz “Erasmus+” dalībniekiem, būtībā 
ir arī, finansiāli neaprēķināms intelektuālais devums 
ne tikai projekta dalībniekiem, bet arī ES attīstībai 
kopumā.

Studējot “Erasmus” programmas ietvaros Nīder-
landē, es ieguvu daudz… Pirmkārt, tā bija iespēja 
studēt manā otrajā svešvalodā – angļu. Mana pirmā 
svešvaloda bija vācu, angļu valodu apguvu pašmā-
cības ceļā. Otrkārt, iepazinu jaunu kultūru, tradī-
cijas, domāšanas un dzīvesveidu, kā arī iemācījos 
komunicēt ar citzemju vienaudžiem. Toreiz man bija 
būtiski arī iepazīt citas izglītībā izmantotās meto-
des, piemēram, darbu komandā kopējā uzdevuma 
veikšanā. Veicu praktisku darbu reālā starptautiskā 
uzņēmumā Nīderlandē. Dzīvot ārpus Latvijas vairāk 
nekā trīs mēnešus bija izaicinājums, īpaši – pirmās 
trīs nedēļas. Taču visbūtiskākais ieguvums – pirmā 
praktiskā darba pieredze reālā starptautiskā uz-
ņēmumā. Komandā bijām pieci jaunieši, katrs no 
savas valsts – Francijas, Somijas, Nīderlandes un 
Vācijas. Mūsu praktiskais uzdevums bija atrast po-
tenciālos klientus Austrumeiropas valstīs, kuri būtu 
gatavi veikt attiecīgus ārpakalpojuma darbus Nīder-
landes dzelzceļa uzņēmuma vajadzībām. Sākumā 
veicot padziļinātu makroekonomisko izpēti Austru-
meiropas valstīs, vienojāmies par katra pienāku-
miem, ņemot vērā katra jaunieša talantus, spējas, 
prasmes, iemaņas un zināšanas. Neapšaubāmi, 
projekta uzdevumu palīdzēja veiksmīgi īstenot mūsu 

savstarpēji koordinēts darbs, kā arī katra indivīda 
spējas. Studiju programmas tēmas daudzajos mā-
cību priekšmetos (piem., ES likumdošana, projekta 
vadība, starptautiskais mārketings un tirgus izpēte, 
angļu valoda un komunikācija, nīderlandiešu valoda 
un kultūra, u.c.) Avans universitātē bija savstarpēji 
koordinētas, līdz ar to katra nodarbība bija kā pakā-
piens kopējā zinību kalnā.

Kādas, tavuprāt, kopumā ir tipiskākās 
mūsdienu jauniešu problēmas, uzsākot 
patstāvīgu pieaugušo dzīvi? 

Laiks, kad jaunietis nolemj uzsākt patstāvīgu 
pieaugušā dzīvi, katram var būt individuāls. Tomēr 
skaidrs ir viens, – mainot ierasto mitekli pie sa-
viem vecākiem uz savu pirmo mājokli, piemēram, 
(arod)vidusskolas vai universitātes, it īpaši ārvalstīs, 
notiks nopietns pagrieziens, ierastā dzīvesveida 
maiņa. Jaunajā vidē jauni likumi un tikumi. Kādas 
problēmas varētu piemeklēt jaunieti jaunajā vidē, 
tas zināmā mērā atkarīgs arī no ģimenē piekoptām 
tradīcijām. 

ES trīspusējā aģentūra Eurofound 2014. gada 
25. martā vēstīja, ka 2011. gadā teju vai puse jau-
niešu Eiropā dzīvoja pie saviem vecākiem (48 % jeb 
36.7 miljoni 18 līdz 29 gadu vecumā). ES aģentūra 
arī norādīja, ka visspilgtāk tas izpaudies Ungārijā 
(36 %), Slovēnijā (21 %), Lietuvā (17 %) un Polijā 
(15 %). Pētījums vēstīja, ka šāda tendence saistā-
ma ar augsto bezdarba līmeni Eiropā.

Faktiski mēs varam novērot, ka nesenais 
pēckrīzes periods ir būtiski ietekmējis jauniešus, 
iespē jams, arī viņu uzvedību un domāšanas veidu, 

“ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis 
Šalajevs sveic jauno māmiņu Briselē
© Foto: Krisztina Kovács, 03. 2017.
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projektu varētu raksturot kā vērtīgu ieguldījumu 
sevī un ieguldījumu vietējā sabiedrībā. Tas ļāva 
paplašināt daudzu cilvēku redzesloku, tajā skaitā 
manējo, dalīties pieredzē, strādāt kopā, sasniegt 
kopīgus mērķus un iedvesmot. Neaizmirstamās at-
miņas par piedzīvoto, draugi – pasaules izzinātāji, 
paskatīšanās uz sevi un lietām no cita skatpunkta 
ir tas vērtīgākais, ko es paņēmu sev līdzi no šī pro-
jekta. Viennozīmīgi – JĀ, Horvātijai un, JĀ, Eiropas 
Brīvprātīgajam darbam!!!

Ko ieteiktu citiem jauniešiem, kuri vēlas izmēģi-
nāt EBD, bet nedaudz baidās?

Bailes par nezināmo ir dabiska parādība, kas 
mājo ikvienā no mums. Tomēr ik reizi, kad pārvaru 
tās, saprotu, ka bija vērts riskēt, jo iznākums ir fan-
tastisks. Tas attiecas gan uz manu izvēli par “Eras-
mus+” studijām Slovākijā, gan arī EBD projektu 
Horvātijā. Kad notici sev un saviem spēkiem, tad 
pasaule tev paver vēl neizsapņotas iespējas! 

[ 13 ]IEGULDĪJUMS SABIEDRĪBĀ, 
IEGULDĪJUMS SEVĪ
ZAIGA ZIRNĪTE
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba projekti maina 
daudzu jauniešu dzīves par 180 grādiem. Kādi iespaidi par dalību projektā ir Zaigai 
Zirnītei, kura deviņus mēnešus pabija Horvātijā un ieguva darba pieredzi pasākumu 
organizēšanā? 
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attieksmi pret dzīvi, vēlmēm, mērķiem un iespē-
jām. Pāreju no bērnības uz pieaugušo dzīvi rak-
sturo vairākas izmaiņas, piemēram, no izglītības uz 
darba dzīvi, no finansiālas atkarības uz sava paša 
personīgi plānoto budžetu, savu vēlmju un finan-
siālo iespēju sabalansēšanu, un, protams, patstā-
vības iegūšanu.

Skaidrs, ka pašreizējā jaunā paaudze ir labāk 
izglītota, tai tiek piedāvātas plašas iespējas. To 
skaidri apliecina arī pozitīvie izglītības rādītāji, t.sk. 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu 
skaits saskaņā ar “Eurostat” datiem pašlaik sa-
mazinās vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem: no 
13,9 % 2010. gadā līdz 11,1 % 2014. gadā. Tomēr 
salīdzinoši augsts šis rādītājs joprojām ir Spānijā, 
Itālijā, Maltā, Portugālē un Rumānijā. Nav gan no-
slēpums, ka daudziem jauniešiem ir grūtības atrast 
darbu, un tas būtiski kavē viņu centienus kļūt pat-
stāvīgiem. 8,7 miljoni Eiropas jauniešu nevar atrast 
darbu (“Eurostat”, 2014)... Satraucoši, ka teju vai 
27 miljoniem jauniešu draud nabadzība vai pat soci-
ālā atstumtība... Ilgstošs pagaidu darbs šo paaudzi 
faktiski var pakļaut ilgtermiņa nabadzības riskam4.

Potenciālo problēmu skaits noteikti var sama-
zināties, ja jaunietis zina, ko vēlas sasniegt savā 
personīgajā un profesionālajā karjerā, ja ir iespējas 
atrast savām spējām un interesēm atbilstošu dar-
bu, kā arī ir vēlme nemitīgi un mērķtiecīgi pilnveidot 
sevi – ne tikai intelektuāli, bet arī fiziski. Sabalansēt 
savas prasības pret sevi un citiem, turpināt uzturēt 
sevī veselīgu, sportisku un optimisma pilnu garu.

Kādai, tavuprāt, būtu jābūt Latvijai 
turpmākajos gados? 

Pirmkārt, jau tagad maksimāli jāveicina pozitīvo 
demogrāfisko bilanci – Latvijas iedzīvotāju skaitam 
ir krasi jāpalielinās tuvākajā laikā, jo īpaši Latvijas 
reģionos, laukos. Tas nozīmē, ka ģimenēs vidējam 
bērnu skaitam jābūt 3 – 4. 

Otrkārt, mums ir jāpalielina sava konkurētspēja 
ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās tirgiem. Viens no 
tūlītējiem risinājumiem būtu investīcijas svešvalodu 
apguvē jau no agrīnām pamatskolas klasēm, ja ne 
pat jau bērnudārzos. Latvijas iedzīvotājiem, īpaši 

4 Rising inequality: youth and poor fall further behind, ESAO, 
2014

jauniešiem, būtu vidēji jāpārvalda četras svešvalo-
das, tādējādi spējot sazināties un veiksmīgi attīstīt 
un uzturēt biznesa kontaktus ar sadarbības partne-
riem dažādās pasaules valstīs. Bērniem svešvalodu 
apguve notiek jau no agra vecuma. Vai tā viņiem 
būtu pārslodze? Es nedomāju vis… Mūsdienās ir 
dažādas jaunas mācību metodes, ar kuru palīdzību 
brīvi, nepiespiestā veidā var salīdzinoši ātri apgūt 
svešvalodas. Kuras svešvalodas vajadzētu apgūt? 
Tās, ar kuru palīdzību mēs varam sazināties ar mil-
joniem iedzīvotāju dažādos kontinentos. 

Nākamais. Izglītības procesā indivīdiem spē-
cīgi jāattīsta nepieciešamās iemaņas inovatīvu 
produktu ražošanā, lai Latvija varētu ierindoties to 
Eiropas valstu vidū, kur ir augsts preču zīmju un 
patentu reģistrācijas līmenis uz vienu iedzīvotāju. 
Izglītības sistēmai Latvijā vairāk jākoncentrējas uz 
dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanu, lai jaunie-
tis būtu konkurētspējīgs dinamiskajā un mainīgajā 
dzīves un darba vidē. Zināšanu “iekalšanai” un se-
kojošai to “atreferēšanai” ieskaitēs un eksāmenos 
jāpaliek pagātnē. Cilvēkam ir jāspēj salīdzinoši īsā 
laika periodā analizēt pieejamo lielo informācijas 
apjomu, īsi, saprotami prezentēt to, sagatavot 
dažādus pārskatus, motivētu viedokli, u.tml. Cil-
vēkiem jāspēj ātri operēt ar pieejamo informāci-
ju. Kreatīvas domāšanas un inovatīvu risinājumu 
veicināšana ir tas, pie kā mēs jau tagad varētu 
strādāt. 

Protams, sabiedrības, jo īpaši jauniešu, aktīva 
iesaiste pilsoniskās sabiedrības veicināšanā. Jau 
pašreiz, veicot tikai dažu normatīvo aktu izmaiņas, 
iespējams panākt, ka izglītības iestādes un darba 
devēji veicina un atzīst jauniešu brīvprātīgajā darbā 
iegūtās prasmes un iemaņas, jo īpaši starptautiska-
jā vidē iegūtās. Šīs iemaņas nav tikai indivīda kapi-
tāls, tas ir arī, manuprāt, valsts kapitāls izaugsmei. 

Obligātās un regulārās veselības mācības stun-
dās, kas jāievieš izglītības iestādēs, būtu jāpārrunā 
daudz tematu. Nemitīga jauniešu informēšana par 
veselību un ar veselīga dzīvesveida saistītām aktivi-
tātēm un drošību mazinātu to des mitu bērnu un 
jauniešu dzīvību zaudējumus, kas notiek ikkatrā 
brīvlaika periodā – gan vasarās, gan ziemās... Šīs ir 
lielas investīcijas, tomēr tās atmaksāsies ar uzviju. 
Diez vai varam sagaidīt bagātīgu ražu, ja nemēslo-
sim augsni pirms sējas laika... 
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Labprāt padalos ar daļu no savām atziņām, 
kas izrakstītas no manas EBD dienasgrāmatas. 
`` EBD ideja ir uzdrīkstēties izmēģināt darīt 

to, ko līdz šim neesi mēģinājis – izmanto šo 
iespēju.
`` Gūt prieku par to, ko dari, ir vissvarīgākais 

panākumu nosacījums. 
`` Nekas nav pastāvīgs, dažkārt pat tavi stin-

grākie pieņēmumi par sevi mainās.
`` Kad lietas nenotiek pēc plāna, saglabā mie-

ru, jo bieži gala iznākums ir daudz labāks 
nekā sākotnēji iecerēts.
`` Dzīve sastāv no neskaitāmi daudziem ma-

ziem laimes mirkļiem, vien atliek pamanīt tos 
un izbaudīt, cik vien iespējams.
`` Pasaulē ir daudz cilvēku, kuri ir gatavi tev 

palīdzēt – tikai dod viņiem iespēju to darīt. 

Mans Eiropas Brīvprātīgā darba ceļojums ne-
sen noslēdzies un jāsaka, ka šis piedzīvojums bija 
neaizmirstamākā uzdrīkstēšanās, ko līdz šim esmu 
apņēmusies. Biju viena no pirmajām brīvprātīgajām, 
ko ZUM Association uzņēma skaistajā Adrijas jūras 
piekrastes pilsētā Pulā, kura atrodas Horvātijas Istri-
jas pussalas pašā galā. Kopš pagājušā gada oktobra 
deviņu mēnešu garumā darbojos informācijas cen-
trā “Info-center za mlade ZUM”, kur tiku iesaistīta 
darbā ar vietējiem jauniešiem, organizējot izglītojo-
šos pasākumus (t.sk. seminārus,lekcijas), adminis-
trējot organizācijas tiešsaistes sociālo tīklu kontus, 
kā arī piedaloties projektu plānošanā un realizācijā.

Lai gan sākotnēji nebija viegli būt svešiniecei 
jaunā valstī vairāk nekā 2000 km attālumā no mā-
jām, tomēr katra projektā izdzīvotā diena, kas bija 
piepildīta ar jauniem iespaidiem, piedzīvojumiem, 
zināšanām, jauniem draugiem un ceļojumiem, sek-
mēja manu iejušanos vietējā sabiedrībā un ļāva ie-
mīļot cilvēkus un vidi ap sevi tik ļoti, ka pēc tam bija 
pat skumji no tā visa šķirties. 

Horvātija ir brīnumaina vieta ar neatkārtojamu 
valodu, tradīcijām, dzīvesveidu un dabas kapitā-
lu – lieliskiem laikapstākļiem ar 2700 saulainām 
stundām gadā, kristāldzirdru jūru ar vairāk nekā 
1200 salām un plašu jūras iemītnieku pasauli. EBD 
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Zane pašlaik ir mentore jaunietim no Francijas 
un jaunietei no Gruzijas. EBD projekts ilgst līdz 
augusta beigām (9 mēnešu projekts). Savukārt Il-
vars ir mentors jaunietim no Spānijas (7 mēnešu 
projekts). 

Kā kļuvāt par mentoriem?
Zane: Pirms tam rakstīju projektus. Jauniešu 

centram uzrakstīju projektu par brīvprātīgo darbu 
un vajadzēja mentoru. Viss notika tik ātri, ka pro-
jekta pieteikumā kā mentoru ierakstīju pati sevi. 
Tā arī viss sākās. Šis process man iepatikās, tā-
dēļ arī piekritu būt par mentoru citiem jauniešiem 
citos EBD projektos. Šobrīd man ir jau piektais 
mentorējamais. 

Ilvars: Pirms trim gadiem mans apmācību va-
dītājs Kaspars Liepa uzrunāja, jautājot, vai vēlētos 
kļūt par mentoru, jo uz Tukumu atbrauks jaunietis 
no Itālijas. Viņš zināja, ka man ļoti patīk Itālija. 
Piedāvājumam piekritu. Tā arī viss sākās. Pašlaik 
esmu mentors jau trešajam Eiropas brīvprātīgajam. 
Vēl arvien esmu saglabājis dienvidu virzienu: man 
divi brīvprātīgie bijuši itāļi, pašlaik ir spānis. 

Kāds ir mentora ikdienas darbs? 
Zane: Būt mentoram – tas ir arī mans attīstī-

bas ceļš. Ar katru īstenotu projektu krājas pieredze 
un saredzu metodes, kuras vislabāk strādā. Vēro-
ju brīvprātīgo, sarunājamies, daudz sarunājamies. 
Mēģinu izprast, uz ko viņš dzīvē tiecas, lai stimulē-
tu viņu sasniegt to, ko ir ieplānojis. Vissvarīgākais 
mentora darbā ir komunikācija, kā arī atvērtība 
dažādām situācijām. Katrs brīvprātīgais ir ar savu 
raksturu, savu kultūru un savu temperamentu. Tas 
ikreiz ir izaicinājums. Ļoti pateicīgas ir iebraukšanas 
apmācības, kuras organizē Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra un kurās piedalās gan brīv-
prātīgie, gan mentori.

Ilvars: Tā kā man pašam ir savs biznesiņš IT 
jomā, varu regulēt savu laiku. Ne ar vienu no brīv-
prātīgajiem nav noteikta kāda konkrēta stunda, kad 
tiekamies. Mūsu starpā nav noteikumu. Vienkārši 
satiekamies, aizejam kopā pusdienās vai brīvprā-
tīgais atnāk pie manis uz darbu, lai papļāpātu. 
Padzeram tēju vai kafiju. Sarunas ir vieglas un 
neuzspiestas. Protams, ir jautājumi, kurus nosūtu 
e-pastā un uz kuriem vēlos saņemt atbildes. Men-
torings nav darbs, tas ir hobijs. Man būs interesanti 
būt par mentoru tikmēr, kamēr arī pašam ir interese 
un motivācija to darīt. Jābūt diviem nosacījumiem 
– brīvprātīgajam jābūt tādam, kurš man patīk, un 
otrādi – arī man jāpatīk. 

Kādi ir ieguvumi, esot mentoram?
Ilvars: Tā ir iespēja praktizēt runāšanu svešvalo-

dā. Iepazīt citu kultūru. Pieņemu, ka man grūti būtu 
sastrādāties ar ziemeļniekiem, jo viņiem ir citāds 
temperaments. Man tuvāki ir dienvidnieki.

Zane: Man ir daudz pozitīvu lietu, kuras nevar 
pat izmērīt. Tā ir pašizaugsme, kurai varu būt klāt-
esoša un redzēt, kā brīvprātīgais mainās, izmanto-
jot neformālās izglītības metodes. Redzu, kā mai-
nās mani mentorējamie un jūtu, ka arī pati mainos. 

Kuras ir biežākās situācijas, kad jāpalīdz 
jaunietim?

Ilvars: Neviens no jauniešiem Eiropas Brīvprā-
tīgajā darbā nav ieradies tāpat vien. Katrā slēpjas 
kāda dziļāka problēma, kuru viņš izdzīvo un kurai iet 
cauri. Kāds ir ne tā iemīlējies, kāds cits – nav ticis 
tajā augstskolā, kurā gribējis. Tad viņš izlemj pieda-
līties EBD. Tas, vai mentors uzzina patiesos jaunie-
ša iemeslus piedalīties EBD, jau ir cits jautājums. EI
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Zane: Brīvprātīgie, ilgstoši dzīvojot ārpus savas 
ierastās vides, izdzīvo dažādas emociju gammas – 
ilgas pēc mājām, vēlmi distancēties, neticību sev. 
Esmu ievērojusi, ka brīvprātīgie apmēram pēc trim 
mēnešiem piedzīvo emocionālu kritumu. Daudz sa-
runājamies, līdz emocijas sakārtojušās un atnācis 
kāds iekšējs risinājums. 

Ilvars: Ar brīvprātīgajiem uzturam attiecības arī 
pēc projekta beigām. Pie pirmā mentorējamā esmu 
bijis ciemos. Viņš tobrīd strādāja Prāgā. Pateicoties 
EBD projektam, viņš kļuva mobils. Viņš nebaidījās 
mainīt dzīvesvietu un no Itālijas pārcēlās uz Prāgu, 
lai strādātu. Pašlaik viņš strādā jau Malaizijā, kur 
bērniem māca angļu valodu. Vieglāk ir tiem jaunie-
šiem, kas dodas EBD pēc augstskolas beigšanas. 
Viņi ir patstāvīgāki, māk pagatavot sev ēdienu un 
izmazgāt drēbes. Ja jaunietis EBD dodas uzreiz no 
vecāku istabas, viņam dalība projektā ir pamatīgs 
šoks. Viņš saprot, ka pat veļasmašīnu nemāk ie-
slēgt vai ēdienu pagatavot. Tā ir bijis, un tad sanāk 
dot arī ļoti praktiskus padomus. 

Vai redzat, ka brīvprātīgajiem projekta laikā 
notiek izaugsme?

Ilvars: To projekta laikā var pamanīt. Pēc projek-
ta viņš ir patstāvīgāks. Viņam ir vieglāk komunicēt 
ar svešiem cilvēkiem. Tā daudziem ir problēma. 

Zane: Jauniešos parādās ticība sev. Pašpār-
liecinātība. Un, jā, piekrītu Ilvaram – uzlabojas arī 
komunikācijas prasmes. 

Vai jums arī nācies novērot, ka jaunietis ar 
brīvprātīgo darbu testē potenciālo nākotnes 
profesiju?

Zane: Jā, jaunieši pārbauda ar savu pieredzi, vai 
viņi gribētu darīt to darbu vai nē. 

Ilvars: Pēc profesijas itālis, kurš pašlaik strā-
dā Malaizijā, ir personāla psihologs. Tukumā kā 
brīvprātīgais viņš strādāja sociālajā dienestā ar 
bērniem, kuriem ir invaliditāte vai kuri dzīvo soci-
āli nelabvēlīgās ģimenēs. Prāgā viņš strādāja alus 
rūpnīcas mārketinga nodaļā. Savukārt tagad – Ma-
laizijā – viņš strādā ar bērniem un māca angļu va-
lodu. Uzskatu, ka tas ir EBD projekta nopelns, ka 
jaunietis kļuvis tik mobils un elastīgs. Otrs brīvprā-
tīgais, arī itālis, jauniešu centrā palīdzēja organizēt 
aktivitātes. Viņā attīstījās iniciatīvas prasmes. Kā 
izveidosies viņa dzīve tālāk, to rādīs laiks. Projek-
ta laikā viņš nebija pabeidzis skolu, pēc hobija bija 
rakstnieks. Biedrībā iesaistījās mākslas nodarbībās 
– kopā ar bērniem zīmēja. Jaunieši mēģināja rast 
apstiprinājumu savas profesijas izvēlei.  

Kā jūsu ģimenes akceptē to, ka uz kādu laiku 
kādam jaunietim esat mentori?

Ilvars: Viss atkarīgs no tā, kā izveidojas sadar-
bība ar konkrēto jaunieti un cik gatavs iesaistīties 
viņš ir. Aicinu brīvprātīgos pievienoties arī kopīgos 
ģimenes atpūtas pasākumos. Atceros, manam dē-
lam bija astoņi gadi un ievēroju, ka viņš ar vienu 
no brīvprātīgajiem sarunājas angliski. Skolā angļu 
valoda viņam vēl nemācīja, bet kopā ar brīvprātīgo 
gada laikā viņš jau apguva valodas pamatus. Inte-
resanti novērot, ka bērnos nav iezīmētas robežas, 
viņiem nepastāv valodu barjeras vai rasu atšķirības. 
Visi ir vienādi. Ir tikai iedalījums – labs vai slikts. 

Zane: Arī mana ģimene brīvprātīgos pieņem da-
biski. Ir bijušas reizes, kad ar ģimeni un brīvprātīgo 
spēlējam galda spēles. Tas ir interesants process. 

Kādi ir brīvprātīgo pirmie iespaidi, ierodoties 
Tukumā?

Zane: Viņiem te patīk. Parasti brīvprātīgie ir no 
lielām pilsētām un pirmajā brīdī domā – kur gan 
esmu nokļuvis – mazā, mazā miestiņā! Bet viņiem 
iepatīkas Tukums. Turklāt tas ir tik netālu no Rīgas. 
Tikai nepilnas stundas braucienā ar vilcienu. 

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 
PROJEKTU EŅĢEĻI – MENTORI
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu neredzamā daļa ir brīvprātīgo atbalsta per-
sonas – mentori, kas uzmundrina, nāk talkā ar padomu, vienkārši ir līdzās. Kā izska-
tās EBD projekti no mentoru skatpunkta? Jautājām diviem EBD mentoriem ar piere-
dzi – Zanei Siliņai un Ilvaram Ruņģim. Viņi ir mentori biedrības “Pozitīvā Doma” EBD 
projektiem. 

“ Tā ir pašizaugsme, kurai 
varu būt klātesoša un redzēt, kā 
brīvprātīgais mainās, izmantojot 
neformālās izglītības metodes.
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Apmācībās piedalās reģionālie koordinatori no 
dažādām Eiropas valstīm, Latviju pārstāv viena 
organizācija, kas aktīvi darbojas savā pilsētā un 
reģionā.

Šogad Latviju pārstāvēja Siguldas novada Jaun-
rades centra jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” 
jaunatnes darbiniece Sabīne Birzniece. Kādi ir vi-
ņas iespaidi un pārdomas pēc pasākuma? Par to 
turpinājumā. 

“Eurodesk reģionālo koordinatoru apmācības 
bija lieliska iespēja gūt padziļinātāku informāciju 
par Eurodesk konceptu, mērķi un uzdevumiem. Ap-
mācības bija bagātas ar dažāda veida informāciju 
par aktualitātēm un iezīmēm jaunajam uzsauku-
mam. Pasākums noteikti atbilda manām vēlmēm 
un vajadzībām, jo papildināju savas zināšanas un 
prasmes, varēju iepazīties ar kolēģiem no Eiropas, 
kuri savukārt sniedza lielu praktisko informāciju un 
padomus darbā ar jauniešiem.

Uzskaitīšu dažas aktivitāšu tēmas, kas šķita 
visvērtīgākās:

`` Jaunatnes darba ietekmes novērtēšanas rīks – 
jauns rīks, kas ļauj izmērīt ietekmi konkrētu pa-
sākumu ietvaros un darbā ar jaunatni kopumā. 
`` Jautājumu atbildēšana un konkrētu situāciju 

analīze – tā ļāva iedziļināties sarežģītās situā-
cijās, kurās jaunietim nepieciešams sniegt at-
balstu un vajadzīgo informāciju, sarakstoties ar 
viņu.
`` Jaunumi par Eurodesk mobilitātes iespējām – 

jaunākās tendences, iespējas, aktualitātes un 
rīki, kas palīdz veiksmīgāk organizēt darbu ar 
jaunatni.
`` Savas organizācijas tēla veidošana – ļoti noderī-

ga darbnīca, jo māca veidot savas organizācijas 
tēlu pievilcīgu ne tikai vietējiem, bet visas Eiro-
pas jauniešiem.
`` Digitālo stāstu veidošana – jaunākās tendences 

un labās prakses piemēri, kā arī rīki, kurus iz-
mantot šo stāstu paspilgtināšanai.
`` Studiju vizītes dažādās organizācijās – lieliski 

labās prakses piemēri, daudz jaunu iedvesmu 
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un motivācijas, kā arī idejas jauniem projektiem. 
Dažādu realitāšu salīdzinājums (Latvija uz Eiro-
pas fona).
`` Ideju ģenerēšana un jaunu sadarbības partne-

ru uzrunāšana – ļoti vērtīgi ir iepazīt un satikt 
savu potenciālo projekta partneri klātienē. Tika 
dota iespēja meklēt domubiedrus savu projektu 
attīstībai, ka arī dalīties pieredzes stāstos par 
labo un ne tik labo pieredzi. Sarunas par dažādu 
projektu integrēšanu vietējā kopienā. 
Galvenais ieguvums personīgajai izaugsmei ir 

motivācija arī turpmāk strādāt, lai informētu jau-
niešus par iespējām Eiropā. Jaunas zināšanas un 
prakses piemēri no Eiropas valstīm. Paplašināts 
redzes loks un iegūti jauni kolēģi, ar kuriem vei-
dot sadarbību. Savukārt, attiecībā uz profesionālo 
izaugsmi – tās ir nostiprinātas, papildinātas zinā-
šanas un prasmes, izmantojot dažādus jaunatnes 
darba organizēšanas rīkus. Apzinātas un analizē-
tas raksturīgākās kļūdas un rīcības neprecizitātes 
ikdienas darbā, rasti risinājumi veiksmīgākai un 
efektīvākai darba organizēšanai. Jauni sadarbības 
partneri un domu biedri, jaunas idejas projektam. 
Jau iesāktas sarunas par reāliem darbiem un tā-
lāko rīcības plānu dažādu aktivitāšu īstenošanai. 
Iegūti informatīvie materiāli un neformālās izglītības 
rīki, kas veicina izpratni par tādām tēmām kā bēgļi, 
sociālā atstumtība, pamatprasmju apgūšana, kom-
petenču attīstīšana.

Apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes tiks 
izmantotas, lai nodrošinātu efektīvu un radošu 
darba vidi, kā arī, lai organizētu darbu ar jaunie-
šiem. Jaunākā informācija tiks nodota jauniešiem. 
Neformālās izglītības rīki kalpos kā labās prakses 
piemērs ne tikai veidojot projektus, bet arī izzinot 
dažādas tēmas. 

Liels paldies par šīm apmācībām. Ir ļoti svarīgi 
ne tikai darīt, bet arī veicināt pieredzes apmaiņu 

starp kolēģiem ne tikai vietējā, bet arī visas Eiropas 
mērogā. Ļoti svarīgi ir arī apzināties dažādas rea-
litātes. Lielu motivāciju deva studiju vizītes, kurās 
bija iespēja uzzināt un redzēt reālo darba vidi, cilvē-
kus un jauniešus.” 

“Eurodesk Awards”
Apmācību laikā tika pasniegtas “Eurodesk 

Awards” atzinības balvas. “Eurodesk Awards” ir 
tīkla iniciatīva, kuras mērķis ir padarīt reģionālo ko-
ordinatoru darbu redzamu Eiropas līmenī, kā arī vei-
cināt labās prakses un dažādu ideju apmaiņu. Tiek 
noteiktas vairākas kategorijas, to ietvaros ikvienam 
reģionālajam koordinatoram ir iespēja pieteikt kādu 
pasākumu, kuru organizācija ir rīkojusi pēdējā gada 
laikā. Šogad tika pieteikti divi Latvijas reģionālie pa-
sākumi, kurus īstenoja Siguldas novada domes Si-
guldas novada jaunrades centrs un Jūrmalas Bērnu 
un jauniešu centrs.

Pieteikto projektu katalogs: http://bit.ly/2qHDi2n 

Par Eurodesk
Eurodesk ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem, 

kas organizē dažādus informatīvus pasākumus un 
apmācības, sniedz bezmaksas atbalstu, nodrošina 
augstas kvalitātes informāciju un konsultācijas jau-
niešiem un darbā ar jaunatni iesaistītājiem par da-
žādām mobilitātes iespējām visā Eiropā. Tīkls dar-
bojas 34 Eiropas valstīs, tajā informāciju nodrošina 
36 nacionālie koordinatori un vairāk nekā 1000 re-
ģionālo koordinatoru, kas jauniešiem saistošu infor-
māciju izplata reģionālā līmenī. Eurodesk reģionālie 
koordinatori ir organizācijas (valsts, pašvaldību vai 
NVO), kuras izplata informāciju par “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes 
portālu pilsētās, pagastos vai novados.

Informāciju par Latvijas tīklu meklē šeit: http://
jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/informacija-latvijas-re-
gionos 

EURODESK REĢIONĀLO KOORDINATORU 
PIEREDZES APMAIŅA BRISELĒ
No 12. līdz 16. jūnijam Briselē norisinājās Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Euro-
desk reģionālo koordinatoru apmācības. Šādas apmācības tiek rīkotas reizi gadā, tās 
kalpo kā labās prakses apmaiņas, tīklošanās un mācīšanās platforma. Apmācību mēr-
ķis ir uzlabot Eurodesk reģionālo koordinatoru – jaunatnes informācijas sniedzēju – zi-
nāšanas, nodrošinot Eiropas mācību pieredzi.
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Par to, kā tiek īstenoti šīs programmas projekti, 
pieredzē dalās Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs, 
biedrība “Youth for City – City for youth”, kā arī jau-
niešu organizācija “Avantis”. 

35 kilometri Jūrmalas jauniešu 
iespēju kartes popularizēšanai

No 20. aprīļa līdz 2. oktobrim Jūrmalas pilsētas 
dome sadarbībā ar Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu 
centru (turpmāk – Jūrmalas JIC) īsteno Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts pro-
grammas 2017. gadam projektu “Tikai uz augšu!”, 
kura mērķis ir veicināt Jūrmalas jauniešu vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem līdzdalību lēmumu pieņemša-
nā un sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot jauniešu dzīves 
kvalitāti un iespēju daudzveidību pilsētā. 

Projekts “Tikai uz augšu!” ietver aktivitāšu ko-
pumu, kas vērsts uz informācijas apmaiņas sistē-
mas izveidi un nostiprināšanu, iesaistot pašvaldības 
iestādes, īpaši skolas un citas publiskas un jauniešu 
apmeklētas vietas. No maija līdz jūlijam Jūrmalas 
JIC organizēja aptauju, lai noskaidrotu Jūrmalas 
jauniešu viedokli par dzīves kvalitāti un jauniešu 
iespējām Jūrmalā, vienlaikus aicinot izteikt ierosi-
nājumus un idejas. Īstenotā aptauja deva iespēju 
apzināt un analizēt esošo situāciju, kā arī izstrādāt 
priekšlikumus jaunās Jūrmalas jaunatnes darba at-
tīstības stratēģijas 2018.–2022. gadam prioritārās 
jomas “Informētība” izveidē. Līdztekus tam Jūrma-
las jaunieši pilnveidoja kompetences un veicināja 
izpratni par stratēģisko dokumentu, tai skaitā, Jūr- IZ
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malas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas 2013.–
2017. gadam nozīmi. To vadīja eksperte Anda Laķe. 
Viņa norāda: “Tas, ka Jūrmalas pašvaldībā ir šāds 
plānošanas dokuments, liecina par pašvaldības po-
litisko gribu, kā arī par jauniešu gribu un aktivitāti 
pilsētā. Šis dokuments sniedz iespēju jauniešiem 
pašiem apzināt savas vajadzības”. Ar neformālo iz-
glītības metožu palīdzību seminārā “Informēts par 
informāciju” jauniešiem bija iespēja iepazīt informā-
cijas pieejamības nozīmi, apkopot, izvērtēt un nodot 
informāciju. Turpinot projekta aktivitātes, jaunieši 
apgūtās kompetences izmantoja, praktiski darbojo-
ties un izstrādājot Jūrmalas jauniešu iespēju karti, 
kura būs pieejama tiešsaistē. Iespēju kartē ikviens 
jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem varēs atrast 
informāciju par Jūrmalas pilsētā piedāvātajām ie-
spējām, kur pavadīt brīvo laiku, lai pilnveidotu sevi. 

Lai motivētu citus Jūrmalas jauniešus būt ak-
tīvākiem un izmantot saturīgas un daudzveidīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalas pilsētā, 
28. jūlijā Jūrmalas JIC organizēja pārgājienu no 
Jaunķemeru pludmales līdz Lielupei. Vairāk nekā 
50 dalībnieku, mērojot 35 kilometru distanci, uz-
zināja vairāk par “Iespēju kartes” priekšrocībām un 
tajā atrodamajām vietām, kur ikdienā tiek realizētas 
aktivitātes jauniešiem. 

Augustā jaunieši piedalījās 3 dienu neformālās 
izglītības seminārā “Tikai uz augšu!”, kurā meklēja 
atbildes uz jautājumiem par informācijas analīzi, 
apstrādi, secinājumu izdarīšanu un priekšlikumu 
izstrādi Jūrmalas jauniešu informācijas sistēmas 
pilnveidei. Projekta noslēgumā būs apkopoti visi 
rezultāti un jaunieši tiksies ar Jūrmalas pilsētas 
domes deputātiem un pašvaldības institūciju darbi-
niekiem, lai prezentētu nenovērtējamos ieguvumus, 

kas gūti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2017. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros īstenotajā projektā 
“Tikai uz augšu!”. Seko Jūrmalas jauniešu aktuali-
tātēm: Facebook lapā @jurmalasxjauniesi

LINDA KALNIŅA, 
Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs

Jaunieši piešķiļ jaudu Cēsīm
Biedrība “Youth for City – City for Youth” sa-

darbībā ar Cēsu novada Jauniešu domi Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2017. gadam ietvaros īsteno projektu 
“Piešķil jaudu”.

Projekta vispārējais mērķis ir caur Cēsu novada 
Jauniešu domes un biedrības “Youth for City – City 
for Youth” sadarbību un zināšanu pārnesi veicināt 
darba ar jaunatni norisi un attīstību ilgtermiņā, un 
jauniešu līdzdalību.

Atskatoties uz paveikto, varam ar 100 % pār-
liecību un prieku teikt, ka esam ieguvuši vairāk, 
nekā bija plānots. Jauniešiem ir bijusi lieliska iespē-
ja apgūt jaunas prasmes pasākumu īstenošanā, 
piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā Cēsīs, 
savukārt cēsniekiem – iespēja baudīt brīnišķīgus 
pasākumus. 

Jaunieši jau īstenojuši 4 veiksmīgus pasākumus 
– mūzikas meistarklases, Dynami:t JAM skeitparka 
sacensības, “Iedvesmu kosmosu” un orientēšanās 
sacensības.

Mūzikas meistarklasēs jaunieši regulāri nāca 
kopā un apguva dažādas dziesmas. Cikls noslēdzās 
ar 3 dienu mācībām kopā ar dziesminieku Kārli Ka-
zāku un kopīgu koncertu Rožu laukumā. Dynami:t 
JAM sacensības arī šogad saglabāja internacio-

PĀRGĀJIENS, ZELTA ROKASGRĀMATA 
PASĀKUMU ORGANIZĒŠANĀ 
UN SAPRATNES STIPRINĀŠANA 
STARP DIVĀM PAAUDZĒM: 
JAUNIEŠIEM UN SENIORIEM 
Lai veicinātu ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālajā līmenī, 
atbalstītu jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp, sadarbību ar valsti un 
pašvaldībām, kā arī starptautiskām institūcijām jaunatnes politikas nozarē, izstrādātu 
vienotu modeli jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā, kā arī attīs-
tītu darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi, Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu atbalstam šogad pieejami 
471 203 eiro. 
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A dē un joprojām ar smaidu iesaistās jauniešu dzīves 

veidošanā Cēsīs.
Projektā caur biedrības un Jauniešu domes sa-

darbību izveidots mūsu zelts un acuraugs – meto-
diskais materiāls pasākumu īstenošanā. Tas sniedz 
vispārīgu informāciju par pasākumu organizēšanu: 
sponsoru piesaisti, pasākumu saskaņošanu, pasā-
kumu plānošanu, ērtākajiem pasākuma formātiem, 
pasākumu norisi, potenciālajiem riskiem, pasāku-
ma vadīšanu u.c., kā arī detalizētāku informāciju 
par pasākumu organizēšanu 5 jomās – meistarkla-
ses, sporta pasākumi, lekcijas, konkursi un pasā-
kumi, kas aptver plašu teritoriju. Ne mazāk svarīgi, 
ka projekta laikā izveidojusies skaista draudzība 
starp biedrību un Jauniešu domi. Draudzība, kura 
nes jaunas zināšanas, smaidus un jaunas idejas 
sadarbībai.

Alans Aleksandrs Milns savā grāmatā par Vinni-
ju Pūku rakstījis: “Dažreiz vismazākās lietas aizņem 
vislielāko vietu sirdī.” Un tā lēnām, palēnām arī šis 
nelielais projekts ieņem aizvien lielāku vietu mūsu 
sirdīs – ar mīlestību uz jauniešiem, Cēsīm un darbu!

ANETE DARĢE
projekta vadītāja

nālu statusu un priecēja ar profesionāliem trikiem. 
“Iedves mu kosmosā” iedvesmas netrūka, par to 
gādāja mūsu viesi – Arstarulsmirus, Jānis Skute-
lis un Māris Urtāns. Orientēšanās sacensībās savu 
atjautību, veiklību un zināšanas varēja pārbaudīt 
ikviens dalībnieks, atpazīstot putnu dziesmas, snie-
dzot pirmo palīdzību, veicot stafetes, orientējoties 
ar kompasu un vēl un vēl...

Prieks par dalībniekiem, jo ikviens aizgāja ar 
smaidu. Prieks par jauniešiem, kuri piedalījās šo 
pasākumu īstenošanā, metodiskā materiāla izstrā-
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Radošajās darbnīcās jaunieši 
iepazīst senioru dzīvi

Jauniešu organizācija “Avantis” šogad īsteno 
bezmaksas radošo darbnīcu ciklu “Viena koman-
da”, kas izveidots, lai veicinātu jauniešu un senioru 
savstarpēju sapratni, veicinātu jauniešu pašiniciatī-
vu, kā arī vairotu dalībnieku prieku, apgūstot jaunas 
prasmes.

Projekta īstenotāji tic, ka ir iespēja ietekmēt 
sabiedrības skatījumu uz  jaunu cilvēku un senioru 
lomu, veicinot savstarpēju sapratni un fiziski un ga-
rīgi aktīvu dzīvesveidu. Turklāt šādā veidā jaunieši 
var likt pamatus sociāli aktīvai nākotnei arī sev. 
Komunikācija – pavisam īsta, bez mūsu viedajām 
ierīcēm – starp dažādām paaudzēm, kurām katrai 
ir sava pieredze un zināšanas, ir liela vērtība. 

Projekta laikā jau apgūtas tādas prasmes kā im-
provizācija, digitālais foto, kā arī izzinātas dažādu 
svētku tradīcijas. Divas darbnīcas vadīja jaunieši, 
kuri ir attiecīgo jomu jaunie profesionāļi vai entuzi-
asti, bet dalībnieki bija gan jaunieši, gan seniori. Pa-
pildus tam notika darbnīca, ko vadīja seniori, izvēlo-
ties tematu un iemācot jaunas prasmes jauniešiem. 
Senioru vadīta darbnīca notiks arī 9. septembrī. 

Katrā no darbnīcām teorija tiek savienota ar 
praksi. Sākumā notiek iepazīšanās un t.s. “ledus 
laušana”, pēc kā dalībnieki iepazīstas ar temata 
teorētisko pusi, kopīgi par to diskutē (piemēram, 
salīdzinot “tad un tagad”). Otrajā daļā darbnī-
cu vadītāji un dalībnieki viens otram palīdz apgūt 
praktiskas iemaņas, piemēram, kā filmēt ar DSLR 
kameru, vai mācās improvizācijas spēles. Darbnīcu 
trešā daļa, savukārt, ir radošais darbs – dalībnieki 
grupās, sadarbojoties jauniešiem un senioriem, do-
das filmēt ielās vai iestudē teātra ainiņas. Pēc tam 
iegūtais rezultāts tiek kopīgi apskatīts, izvērtēts, un 

diena noslēdzas, pārrunājot iegūtās atziņas un jau-
nās prasmes. Elpu atvelk tējas un kafijas pauzēs, 
bet sarunu laiks ir pēc pusdienām pie kopgalda.

Jaunieši atzīst, ka ir patīkami izbrīnīti, cik daudz 
jaunas iedvesmas guvuši no senioriem, piemēram, 
improvizācijas darbnīcā, kaut arī seniori ar impro-
vizāciju todien saskārās pirmo reizi. Iegūtie jaunie 
skatpunkti rada jaunas pieejas un idejas, ko dalīb-
nieki noteikti varēs pielietot nākotnē.

Aktuālā informācija par pasākumiem, kuriem ie-
spējams pieteikties, tiek publicēta Facebook – bied-
rības “Avantis” un jauniešu kustības “Young Media 
Sharks” lapās. Vairāk informācijas par projektu var 
iegūt, rakstot projekta vadītājai Marijai Rācenei uz 
marija@avantis.lv. 

MAIJA RĀCENE
Projekta koordinatore 

“ Un tā lēnām, palēnām arī šis 
nelielais projekts ieņem aizvien lielāku 

vietu mūsu sirdīs – ar mīlestību uz 
jauniešiem, Cēsīm un darbu!
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Lai ikvienam jaunietim būtu iespēja gūt praktis-
ku pieredzi un iemaņas projektu rakstīšanā un īste-
nošanā (tādējādi sniedzot būtisku atbalstu jaunietim 
nākotnē atrast savu vietu darba tirgū), atsevišķos 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-
jektu veidos, proti, Jauniešu apmaiņas projektos un 
Starptautisko jauniešu iniciatīvu projektos no paša 
projekta sākuma līdz pat tā beigām visus darbus 
vēlams uzticēt pašiem jauniešiem. Pieaugušais 
ir kā atbalsta persona, kas vajadzīgā brīdī sniedz 
padomu, pieskata, lai viss process rit saskaņā ar 

programmas vadlīnijās noteikto, kā arī uzņemas 
atbildību par jauniešu darbu. Sociālās iekļaušanas 
projektos ir svarīgi, lai visā to tapšanas laikā – gan 
idejas radīšanas procesā, gan projekta plānošanā, 
gan īstenošanā – vienlaikus tiktu iesaistīti gan jau-
nieši ar īpašām vajadzībām, gan ar ierobežotām 
iespējām, gan arī pārējie. Šādi ir lielākas izredzes 
īstenot programmas “Erasmus+” galveno uzdevu-
mu – dažādiem jauniešiem nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas mācīties un sevi attīstīt. 

3 svarīgi soļi veiksmīgi īstenota projekta pamatā.SO
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1. solis: saplānot, cik un kādi 
dalībnieki, kādas izmaksas.
Sociālās iekļaušanas projektiem programma 

atsevišķās izdevumu pozīcijās paredz papildu finan-
sējuma iespējas, šādi sniedzot 100 % atbalstu jau-
niešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem. 
Taču, lai to nodrošinātu, jau projekta pieteikuma 
rakstīšanas laikā nepieciešams precīzi saplānot, cik 
dalībniekiem projekta īstenošanas laikā vajadzēs 
sniegt atbalstu un kādam tam jābūt. Vai projektā 
piedalīsies kāds, kam nepieciešams personīgais 
asistents jeb pavadonis? Vai, lai nodrošinātu dalīb-
nieka ar īpašām vajadzībām vienlīdzīgu iekļaušanu 
projekta aktivitātēs, būs jāīrē kādas īpašas palīgie-
rīces? Vai kādam no jauniešiem būs nepieciešams 
nodrošināt papildu medicīnisku aprūpi vai apdroši-
nāšanu? Ja šīs nianses nav pilnībā saplānotas jau 
projekta rakstīšanas laikā, var rasties situācijas, 
kad atsevišķi dalībnieki nav spējīgi kopā ar citiem 
pilnvērtīgi piedalīties projekta aktivitātēs. 

Visvienkāršāk ir tad, ja jau plānošanas laikā ir 
zināms, kuri jaunieši piedalīsies projekta aktivitā-
tēs un kāds papildu atbalsts katram no viņiem būs 
nepieciešams. Taču programmas vadlīnijas paredz 
iespēju iesniegt pieteikumu, arī iepriekš nezinot 
konkrētus aktivitāšu dalībniekus. Šādā gadījumā 
ir jābūt definētam detalizētam projekta dalībnieka 
profilam. Piemēram, organizācija, izstrādājot savu 
projekta pieteikumu, var izvēlēties par dalībnie-
kiem uzaicināt arī jauniešus ar redzes problēmām. 
Jau pieteikuma rakstīšanas brīdī ir jāieplāno, ka 
projektā piedalīsies, piemēram, desmit dalībnieku 
ar redzes grūtībām, no kuriem pieciem būs sma-
gi redzes bojājumi, tādēļ projekta aktivitātes laikā 
būs nepieciešams asistenta atbalsts. Izvēloties iet 
šo otro ceļu, organizācijai projekta pieteikumā jāga-
rantē, ka dalībnieki tiks atlasīti saskaņā ar skaidri 
definētiem kritērijiem. 

2. solis: veikt dalībnieku atlasi. 
Sākot strādāt ar sociālās iekļaušanas projek-

tiem, vislabāk pirmajā projektā izvēlēties vienu jau-
niešu grupu ar veselības traucējumiem. Atšķirīgiem 
veselības traucējumiem nepieciešami atšķirīgi vides 
un arī aktivitāšu pielāgojumi. Piemēram, uzaicinot 
projektā piedalīties jauniešus ratiņkrēslos, pamatā 
būs jārūpējas, lai viņiem būtu pieejama vide. Strā-
dājot ar jauniešiem, kuriem ir redzes grūtības, jādo-

mā par informācijas sniegšanu verbālā veidā, kā arī 
jāsaplāno tādas aktivitātes, kuras pamatā nav bal-
stītas uz dalībnieku iespēju skaidri redzēt. Savukārt, 
ja projektā uzaicināsi piedalīties jauniešus ar dzirdes 
grūtībām, būs nepieciešamas vizuālajos materiālos 
balstītas aktivitātes. Plānojot sociālās iekļaušanas 
projektu, jāatceras – katram dalībniekam ir savas 
vajadzības un iespējas piedalīties projektā. Projekta 
organizatoram tās jāņem vērā jau plānošanas laikā. 

3. solis: individuāla attieksme 
un skaidri nosacījumi.
Kur atrast jauniešus – projekta dalībniekus? Arī 

jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem var 
uzrunāt sociālajos tīklos. Tomēr vienkāršākais veids, 
kā iesaistīt šīs grupas jauniešus projekta aktivitātēs, 
ir vērsties pie organizācijām/institūcijām, kurās izvē-
lētās grupas jaunieši pulcējas. Klātienē tiekoties un 
pastāstot par projekta ideju, mērķiem un plānotajām 
aktivitātēm, vienmēr būs vieglāk iein teresēt. Jāatce-
ras, ka “dzīva” saruna iedrošina, un jaunietim vieglāk 
saņemties pieteikties dalībai projektā. Kopumā jau-
niešiem ar veselības traucējumiem, īpaši tādiem, kas 
iepriekš nav piedalījušies neformālās izglītības pro-
jektos, mazās pieredzes dēļ ir raksturīga nedrošība 
un neticība par projekta piemērotību viņiem un viņu 
spējām tajā piedalīties. Lai to mazinātu un motivētu 
jauniešus iesaistīties projektā, ir nepieciešams orga-
nizēt klātienes satikšanos. Piemēram, var sarunāt 
tikšanos ar jauniešiem organizācijā vai skolā un pa-
stāstīt viņiem par projektu. Vizītes laikā ir labi izveidot 
neformālu vidi, novadīt arī kādu iepazīšanās un “le-
dus laušanas” aktivitāti. Papildu iedrošinājums šādās 
aktivitātēs var būt fotogrāfiju vai video rādīšana, kur 
citi jaunieši ar līdzīgiem veselības traucējumiem pie-
dalījušies līdzīgos projektos. 

Plašāka informācija par sociālās iekļaušanas 
projektiem programmā “Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā”: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/sociala-ie-
klausana. 

KĀ VEIKSMĪGI ĪSTENOT “ERASMUS+: 
JAUNATNE DARBĪBĀ” SOCIĀLĀS 
IEKĻAUŠANAS PROJEKTUS. IDEJA, 
DETALIZĒTA PROJEKTA IZMAKSU 
SAPLĀNOŠANA, DALĪBNIEKU ATRAŠANA
NORMUNDS PĪLIPS
Projekta “Būt kopā” koordinators
Viena no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” raksturīgākajām iezīmēm ir vien-
līdzīga un iekļaujoša attieksme pret visiem projektu dalībniekiem. Tas nozīmē – katrs 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājs ir aicināts veidot un īstenot projektu, 
sniedzot vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem – gan tiem, kuriem ir invaliditāte, gan 
tiem, kuri dzīvo sociālā riska ģimenēs, gan arī visiem pārējiem, kuriem kādu iemeslu 
dēļ ir ierobežotas iespējas iesaistīties projektā. 

“ Ir lielākas izredzes īstenot 
programmas “Erasmus+” galveno 
uzdevumu – dažādiem jauniešiem 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas 

mācīties un sevi attīstīt.
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Tā galvenais mērķis ir stiprināt jaunatnes darba 
un neformālās mācīšanās ieguldījumu jauniešos, 
aktīvi atbalstot viņus tādu vērtību stiprināšanā kā 
brīvība, tolerance un nediskriminācija. Lai to pa-
nāktu, ir nepieciešams uzlabot izpratni par cilvēk-
tiesību izglītību jaunatnes jomā, atbalstīt jaunatnes 
darbiniekus, apmācību vadītājus un citus jaunatnes 
jomas praktiķus strādāt šajā jomā, kā arī uzlabot 
jaunatnes darba praksi kopumā. 

Projekta ietvaros plānots gūt vērtīgas zināšanas 
par starptautiskajām cilvēktiesībām, kas savukārt 
var palīdzēt jauniešiem izprast sarežģītus sociālus 
jautājumus. Cilvēktiesību izglītība jaunatnes darbā 
un neformālajā izglītībā kopumā var veicināt izprat-
ni par katra tiesībām, pienākumiem un iespējām, 
sniegt iespēju justies līdztiesīgiem un nodrošināt 
savstarpējo cieņu. 

Projekts ilgs 3 gadus līdz 2019. gada nogalei un 
ietvers vairākas nozīmīgas aktivitātes un sagaidā-
mos rezultātus:
`` informācijas par jau eksistējošiem resursiem, iz-

glītojošiem konceptiem/moduļiem cilvēktiesību 
izglītībā jaunatnes jomā apkopošanu un analīzi;
`` cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomai adaptētus 

un izstrādātus apmācību un izglītojošus modu-
ļus (izstrādāti 3 cilvēktiesību izglītības apmācī-
bu moduļi, kas izmantojami vietējā, reģionālā, 
nacionālā un starptautiskā jaunatnes darbā, kā 
arī apkopotas rekomendācijas par cilvēktiesību 
izglītības mācību programmām);
`` jaunatnes jomā iesaistīto (mācību vadītāju, 

jaunatnes darbinieku, nacionālo aģentūru dar-
binieku u.c.) kapacitātes celšanu cilvēktiesību 
izglītības jomā, tajā skaitā atbalsts līdzīgu or-
ganizāciju sadarbībai šajā jomā (izstrādāti ap-CI

LV
ĒK

TI
ES

ĪB
A

S 
IZ

GL
ĪT

ĪB
Ā

CI
LV

ĒK
TI

ES
ĪB

A
S 

IZ
GL

ĪT
ĪB

Ā

mācību koncepti mācību vadītājiem, jaunatnes 
darbiniekiem, programmas “Erasmus+: Jaunat-
ne darbībā” nacionālo aģentūru darbiniekiem, 
veikts apjomīgs pētījums); 
`` komunikāciju un projekta rezultātu izplatīšanu, 

kā arī politikas rekomendāciju apkopošanu (pa-
lielināts programmā “Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā” iesniegto projektu skaits par cilvēktiesību 
izglītību jaunatnes jomā, 100 iesaistītās puses 
ir piedalījušās Eiropas līmeņa konferencē, ap-
kopotas un iesniegtas politikas rekomendācijas, 
projekta izvērtēšana).
Līdz šim ir notikusi pirmā apjomīgā aktivitāte, 

proti, informācijas analīze jeb kartēšana, kas nori-
sinājās katrā no projektā iesaistītajām valstīm. Tās 
ietvaros tika apzināti esošie resursi, materiāli, pie-
ejas, jau izstrādātie apmācību moduļi cilvēktiesību 
izglītībā jaunatnes jomā, kas tiek pielietoti ikdienas 
darbā ar jauniešiem skolās, universitātēs, jauniešu 
centros, neformālās izglītības apmācībās u.c. 

Galvenie kartēšanas uzdevuma rezultāti Latvijas 

kontekstā atspoguļo visai plašu un izsmeļošu cil-
vēktiesību izglītības jaunatnes jomā resursu pieeja-
mību, taču izaicinošais šo jautājumu risināšanā ir 
tas, ka tikai neliela sabiedrības daļa vēlas iedziļinā-
ties. Latvijā par dažādām cilvēktiesību tēmām tiek 
diskutēts visai bieži, taču lielākoties tas iesaista un 
skar visai šauru cilvēku loku, piemēram, sociālās 
iekļaušanas tēmas – sociālās iekļaušanas mērķ-
grupu, LGBT+ (lesbiešu, geju, biseksuāļu, tran-
spersonu kopiena), bet situācija skar tikai LGBT+ 
kopienu. Diemžēl trūkst kopējas pieejas cilvēktie-
sību izglītībai Latvijā, vēl vairāk, organizācijas nav 
pārāk ieinteresētas sadarboties un dalīties pieredzē 
un resursos. Latvijas sabiedrībā joprojām eksistē 
ārkārtīgi jutīgas, pat slepenas tēmas kā seksuālā 
orientācija, minoritātes, Latvijas vēstures notikumu 
interpretācija, latviešu–krievu attiecības, nepilsoņu 
tiesības būt un dzīvot Latvijā u.c. Varētu teikt, ka 
eksistē milzīga cilvēktiesību izglītības fragmentā-
cija, ar to domājot, ka ir tēmas, kuras drīkst ap-

spriest un tādas, no kuru “celšanas gaismā” labāk 
izvairīties. 

Viena lieta ir konstatēt šī brīža situāciju, taču 
cita – apzināties, kā trūkst un kas būtu pilnveido-
jams. Tāpēc kā nākamā aktivitāte ir paredzēta trīs 
ekspertu grupu tikšanās, kuru ietvaros jomas ek-
sperti no dažādām valstīm (kopumā 17 profesionāļi 
cilvēktiesību izglītības jomā) izstrādās un attīstīs 
jaunus apmācību konceptus, moduļus, kuri pēc 
tam tiks pielietoti, apmācot jaunatnes jomas trene-
rus, jaunatnes darbiniekus un programmas “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” administrējošo nacionālo 
aģentūru darbiniekus. Jāpiebilst, ka pirmā tikšanās 
norisināsies jau šī gada oktobra beigās Latvijā. 

Šis projekts noteikti ir vērtīgs ar iespēju aktuali-
zēt cilvēktiesību izglītības jautājumus jaunatnes 
jomā un sabiedrībā kopumā, strādāt starptautiskā 
komandā un vidē, kā arī runāt par ikdienā šķietami 
neērtām tēmām. 

RISINOT CILVĒKTIESĪBU 
JAUTĀJUMUS AR NEFORMĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS METOŽU PALĪDZĪBU
AGNESE LORENCE
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra kopš 2016. gada nogales kopā ar vēl 
septiņiem citu valstu partneriem no Igaunijas, Horvātijas, Vācijas, Austrijas, Slovākijas, 
Francijas un Beļģijas (Flandrijas reģions) īsteno nozīmīgu projektu par cilvēktiesību 
izglītību jaunatnes jomā “Youth for Human Rights!”. 

“ Izaicinošais šo jautājumu 
risināšanā ir tas, ka tikai neliela 

sabiedrības daļa vēlas iedziļināties. 

Maari Põim, Igaunijas Nacionālās aģentūras 
pārstāve:

“Kad pati pirmo reizi dzirdēju jēdzienu “cilvēktie-
sību izglītība jaunatnes jomā” – un jāatzīst, tas notika 
pavisam nesen – jutos pārsteigta, ka līdz šim ar šādu 
jēdzienu nekad nebiju sastapusies. Kādēļ agrāk nebi-
ju sapratusi, ka visas tēmas, ar kurām jaunatnes jomā 
strādāju, vieno viens jēdziens – cilvēktiesības? Jau 
gandrīz desmit gadu, strādājot jaunatnes jomā un ak-
tualizējot vienlīdzīgas tiesības visās sabiedrības gru-
pās, piemēram, studentu tiesības, sieviešu tiesības, 
jauniešu tiesības, migrantu un patvērumu meklētāju 
tiesības, geju, lesbiešu, biseksuāļu un transeksuāļu 
tiesības (LGBT), biju gaidījusi, ka būs lielāka skaidrī-
ba terminoloģijas jautājumos.

Tieši par to arī ir šis projekts “Youth for Human 
Rights!”. Tā mērķis ir palielināt izpratni un zināšanas 
par cilvēktiesībās balstītu izglītību jaunatnes jomā, kā 
arī šos jautājumus padarīt redzamākus un saprota-
mākus plašākai sabiedrībai. Sasaistot cilvēktiesības 
ar jaunatnes darbu, jāņem vērā, ka darbs ar jaunatni 
balstās neformālās izglītības metodēs. Arī cilvēktiesī-
bu izglītība jābalsta neformālās izglītības jomā. Tam ir 
milzīgs potenciāls, pamats sociālo pārmaiņu veidoša-
nā, lai sabiedrība kļūtu vienlīdzīgāka.

Šī ir pirmā reize, kad kā projektu partneri sadar-
bojas tik daudz “Erasmus+” Nacionālās aģentūras. 
Uzskatu, ka tā ir unikāla sadarbība un projekta struk-
tūra, lai, kopā strādājot, rastu atbildes uz cilvēktiesī-
bu izglītības jautājumiem.”
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Šajā kontaktu veidošanas seminārā piedalījās 
28 jaunatnes dalībnieki no Bulgārijas, Francijas, 
Ungārijas, Rumānijas, Bijušās Dienvidslāvijas Re-
publikas Maķedonijas, Čehijas, Lietuvas, Spānijas, 
Igaunijas, Lielbritānijas, Itālijas un Latvijas. 

Galvenais mērķis
Starptautiskā kontaktu veidošanas semināra 

“Evenhanded opportunities for youth disabled” 
galvenais mērķis bija meklēt veidus, kā novērst 
dažādus sociālus, psiholoģiskus, fiziskus un citus 
šķēršļus, pievērsties vispārizglītojošām aktivitā-
tēm, realizējot jaunas un inovatīvas idejas, kas 
uzlabotu jauniešu ar invaliditāti iesaisti nodarbinā-
tībā un izglītībā, kā arī veidot starptautisku sadar-
bību jaunu projektu attīstīšanai sociālās iekļau-
šanas jomā.

Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja gūt 
ieska tu pārstāvēto valstu pieredzē, kas saistīta 
ar jauniešu ar dažādu veidu invaliditāti izglītības 
un nodarbinātības iespējām, kā arī apmeklēt 
Sardīnijas nevalstiskās organizācijas, kas strādā 
ar neredzīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem. Jau-
natnes darbinieki devās arī vizītē uz Kaljāri psi-
hiatrisko slimnīcu. Tās apmeklējuma laikā savā 
darba pieredzē dalījās iestādes direktors – psihi-
atrs. Slimnīcas vadītājs dalībniekus iepazīstināja 
ar vairākiem labās prakses piemēriem, kas tiek 
realizēti konkrēti šajā medicīnas iestādē. Tāda 
ir, piemēram, kalnu terapija (Mountain therapy), 
kurā caur muskuļu sāpēm katram pacientam ir 
iespēja iepazīt un pieņemt savu ķermeni tādu, 
kāds tas ir. 
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Tikšanās arī ar pašvaldības pārstāvjiem
Jaunatnes darbiniekiem mobilitātes ietvaros 

bija iespēja tikties ar Kaljāri mēru un pašvaldības 
pārstāvjiem, pārrunāt, kā vietējā mērogā tiek reali-
zētas aktivitātes, lai uzlabotu jauniešu ar invaliditāti 
iekļaušanu izglītības jomā un darba tirgū. 

Dalībnieki secināja, ka liela nozīme ir ideju at-
balstam – piemēram, tos biznesa projektus, kuros 
tiek piedāvāts nodarbināt jauniešus ar invaliditāti, 
īpaši atbalsta arī dažādas kredītiestādes, bez tam, 
darba devējiem, kuri savos uzņēmumos nodarbina 
cilvēkus ar invaliditāti, tiek sniegts valsts atbalsts. Ar 
vietējiem lēmumu pieņēmējiem mobilitātes dalībnie-
ki diskutēja par tēmām, kas saistītas ar pašvaldības 
un atbalsta organizāciju vēl aktīvāku sadarbību, lai 
nodarbinātu un apmācītu personas ar invaliditāti. 

Itālijas spēks – brīvprātīgo 
tīkls un atbalsts sportam

Latvijas pārstāves secināja, ka sportam Itāli-
jā tiek piešķirta ļoti liela nozīme, tāpēc itāļiem ļoti 
svarīgi ir jauniešus ar invaliditāti iekļaut vispāriz-
glītojošās skolās, iesaistīt un pielāgot tieši viņiem 
atbilstošus sporta veidus. Lielu atbalstu šajā pro-

cesā sniedz brīvprātīgie, palīdzot jauniešiem ar nei-
roloģiskām slimībām sekmīgāk iekļauties ne tikai 
izglītības, bet arī darba tirgū. 

Projekta ietvaros dalībnieki izstrādāja konkrētas 
sadarbības idejas, piemēram, plānu realizēt festi-
vālu (Fest-ability festiv-all) ar Dauna sindromu sli-
mu jauniešu rehabilitācijai ar zirgu jāšanas terapiju 
(Ride “down” through your soul). 

Atgriežoties mājās, Latvijas pārstāves atzina, ka  
Kaljāri pavadītajās dienās viņas ir ieguvušas jaunas, 
darbam noderīgas prasmes un pieredzi, jo īpaši jau-
tājumos, kas saistīti ar profesionālo izglītību jaunie-
šiem ar invaliditāti. Itālijā pavadītais laiks sniedza 
lielisku iespēju satikt jaunatnes darbiniekus no da-
žādām valstīm, piedalīties semināros un dalīties 
pieredzē. 

KĀ JAUNIEŠIEM AR INVALIDITĀTI 
SEKMĪGĀK IEKĻAUTIES DARBA 
TIRGŪ. MEKLĒJOT RISINĀJUMUS
SINTIJA BERNAVA
Nevalstiskā organizācija – biedrība “Donum Animus”
Divas Latvijas jaunatnes darbinieces, kas ikdienā strādā ar jauniešiem no sociālā riska 
grupām (Sociālās integrācijas valsts aģentūras eksperte profesionālās piemērotības 
noteikšanā Marika Sermule un psiholoģe Sarmīte Saukuma), piedalījās programmas 
“Erasmus+” kontaktu veidošanas seminārā ‘’Evenhanded opportunities for youth disa-
bled’’, kas no 2017. gada 2. līdz 8. jūnijam norisinājās Kaljāri, Itālijā. 

“ Tāda ir, piemēram, kalnu terapija 
(Mountain therapy), kurā caur muskuļu 

sāpēm katram pacientam ir iespēja iepazīt 
un pieņemt savu ķermeni tādu, kāds tas ir. 
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Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir dot jau-
niešiem iespēju veidot iekļaujošāku sabiedrību, 
sniedzot palīdzību neaizsargātākajiem un pārvarot 
sabiedrības izaicinājumus. Tas piedāvā pozitīvu un 
iedvesmojošu pieredzi jauniešiem, kuri vēlas palī-
dzēt, mācīties un pilnveidoties.

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķi:
`` ieviest praksē tādu ES vērtību kā solidaritāte;
`` sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES;
`` dot iespēju jauniešiem gūt nenovērtējamu piere-

dzi un apgūt vērtīgas prasmes karjeras sākumā.
Jau no 2016. gada 7. decembra ieinteresētie 

jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem var reģis-
trēties Eiropas Solidaritātes korpusam tīmekļa 
vietnē http://europa.eu/youth/solidarity_lv. Šobrīd 
šajā datubāzē ir reģistrējušies vairāk kā 30 000 
jauniešu.

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē reģistrē-
tajiem dalībniekiem, kas sasnieguši 18 gadu vecu-
mu, ir iespēja iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses 
vai darba aktivitātēs, kas tiek īstenotas ES valstīs 
un ilgst 2 līdz 12 mēnešus. Piedaloties Eiropas 
Solidaritātes korpusa aktivitātēs, jaunieši var iegūt 
darba un dzīves pieredzi, apgūt jaunas prasmes un 
valodas, kā arī sniegt palīdzību un atbalstu neaiz-
sargātākajām sabiedrības grupām.

Dalībnieki var īstenot aktivitātes tādās jomās kā 
izglītība, veselības aprūpe, sociālā integrācija, palī-
dzība pārtikas piegādē, patversmju izbūve, migran-

tu un bēgļu uzņemšana, atbalsts un integrēšana, 
vides aizsardzība vai dabas katastrofu novēršana. 

Vēršam uzmanību, ka 2017. gadā Eiropas Brīv-
prātīgā darba akreditētās organizācijas Eiropas 
Solidaritātes korpusa datubāzē reģistrētos jaunie-
šus var iesaistīt Eiropas Brīvprātīgā darba projek-
tos, atlasi veicot https://europa.eu/youth/solidarity/
pass_lv, izmantojot Administratora pieeju (ar Pla-
cement Administration and Support System (PASS) 
sistēmas lietošanas vadlīnijām var iepazīties http://
jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-5) . 

Regulas priekšlikums paredz, ka 2018.–2020.
gadā Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros varēs 
īstenot šādas aktivitātes:
`` brīvprātīgais darbs Latvijā un ES programmas 

valstīs;
`` brīvprātīgais darbs grupām;
`` jauniešu neformālo grupu iniciēti solidaritātes 

projekti;
`` apmaksāta prakse un darbs.

Detalizēta informācija par 2018.-2020.gada ak-
tivitātēm tiks publicēta www.jaunatne.gov.lv, tiklīdz 
tā būs pieejama.

Svarīgi zināt!
`` Jaunieši var reģistrēties Eiropas Solidaritātes 

korpusā, sākot no 17 gadiem, bet projektos var 
sākt piedalīties tikai no 18 gadiem. Dalība pro-
jektos iespējama līdz 30 gadu vecumam. 
`` Paredzēts, ka Eiropas Solidaritātes korpusa or-

ganizēto projektu ilgums būs divi līdz divpadsmit 
mēneši. Pamatā tie tiks īstenoti Eiropas Savienī-
bas dalībvalstīs. 
`` Eiropas Solidaritātes korpuss jaunietim pie-

dāvā brīvprātīgo darbu, prakses vai mācekļa 
darbu, kā arī apmaksātas darba vietas. At-
karībā no tā, kāda veida projektā jaunietis 
izlemj iesaistīties, viņam tiek nodrošināti šādi ST
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atbalsta pakalpojumi: kā brīvprātīgajam, jau-
nietim par darbu netiks maksāta alga, bet tiks 
atmaksāti ceļa, mītnes un uztura izdevumi, kā 
arī apdrošināšanas izdevumi. Pirms projekta 
sākuma un uzreiz pēc ierašanās tiks nodro-
šināta attiecīga apmācība. Izvēloties prakses 
vai mācekļa darbu dažādās valstīs, tiks slēgts 
darba līgums atbilstīgi uzņemošās valsts nor-

matīvajiem aktiem. Jaunietis saņems iztikas 
līdzekļus. Savukārt ar tiem dalībniekiem, ku-
riem tiks piedāvātas darba vietas, tiks slēgti 
darba līgumi un tiks saņemta darba alga, sa-
skaņā ar tās valsts likumiem, noteikumiem un 
koplīgumiem. 
Plašāka informācija par Eiropas Solidaritātes 

korpusu https://europa.eu/youth/solidarity_lv  

KAS IR EIROPAS SOLIDARITĀTES 
KORPUSS?
MAIJA KOLBERGA 
JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera 2016. 
gada 14. septembrī izsludinātā iniciatīva, kas dod iespēju 18 gadus līdz 30 gadus ve-
ciem jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs un izrādīt savu solidaritāti. 

PAPILDINI SAVAS ZINĀŠANAS 
STARPTAUTISKĀ VIDĒ 
Kopš 2014. gada Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 1275 jaunatnes 
darbiniekiem un jauniešiem devusi iespēju papildināt savas zināšanas darbā ar jaunatni 
starptautiskā vidē, tostarp, ārpus valsts robežām. Arī tu vari izmantot šīs iespējas. 
Ieskaties www.jaunatne.gov.lv/apmacibas un piesakies uz kādu no aktuālajām apmā-
cībām, kuras pašlaik šķiet vispiemērotākās turpmākajā darbā ar jauniešiem.

Būtiski pieminēt, ka JSPA sedz visus ar apmā-
cībām saistītos izdevumus (ceļa, ēdināšanas un 
uzturēšanās izmaksas). Dalībniekiem jānodrošina 
līdzmaksājums 28,46 eiro apmērā. 

Ko guvu no dalības 
starptautiskās apmācībās?

Par starptautiskajās ap-
mācībās “Appetizer” – ievads, 
kā jaunatnes darbā izmantot 
“Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā” projektus, kas notika 
Budapeštā, vērtīgākajiem ie-

guvumiem turpinājumā stāsta Justīne Siksna. Viņa 
šogad turpina mācības Nīcas vidusskolā. 

Apmācību mērķis bija dalībniekiem sniegt pirmo 
pieredzi starptautisko projektu iespējās, kā arī mo-
tivēt pašus rakstīt programmas “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” projektu pieteikumus, kā arī ikvienu 
apmācību dalībnieku stiprināt pārliecībā, ka viņam 
ir pa spēkam īstenot starptautiskus jauniešu projek-
tus. Apmācību laikā ikvienam bija iespēja uzzināt, 
kādas ir projektu iespējas, strādājot ar jauniešiem 
starptautiskā vidē. 

Piedaloties projektā, man bija iespēja izbaudīt 
neformālo un starpkultūru mācīšanos, iegūt pirmo 
pieredzi starptautisku jauniešu projektu īstenošanā, 
apmainīties ar pieredzi, kā vietējās jauniešu akti-

vitātes ietērpt starptautiskā kontekstā un uzlabot 
angļu valodas zināšanas. Ļoti svarīgi bija uzlabot 
tieši angļu valodas zināšanas, jo apzinos, ka angļu 
valodas prasme man ļoti noderēs nākotnē. Projekts 
pilnībā atbilda manām vēlmēm un vajadzībām.

Ļoti vērtīgi bija piedalīties aktivitātēs, kur tika 
izmantotas dažādas neformālās mācīšanās meto-
des, kur bija jāsadarbojas grupās  - tādējādi bija 
gan jārunā angļu valodā, gan arī jāsadarbojas ar 
citiem cilvēkiem.

Esmu kļuvusi pārliecinātāka par savām spējām 
– šī bija pirmā reize, kad ceļoju viena pati, tādējādi 
bija jāizkāpj no savas komforta zonas, pašai jātiek 
ar visu galā. Otrkārt, projekts deva iespēju uzlabot 
angļu valodas zināšanas, sapratu, ka nav jākautrē-
jas izteikties, bet tieši pretēji – jāmēģina runāt, jo 
šāda veida projektos kopā pulcējas ļoti atvērti un 
pretīmnakoši cilvēki.

Ir iegūti kontakti, kas ir svarīgākais. Ja nākotnē 
realizēšu kādu starptautisku jauniešu projektu, man 
jau būs pieejami pazīstami potenciālie sadarbības 
partneri no citām valstīm.

Šīs dienas, kuras pavadīju iesaistoties projektā, 
man deva neatsveramu pieredzi. Es vairāk apzinos 
savas iespējas, gribu vēl vairāk pilnveidot zināšanas 
dažādās jomās, kā arī vēl vairāk uzlabot angļu valo-
das zināšanas. 
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Daudziem jauniešiem pat ilgstošā laika perio-
dā neizdodas atrast darbu, vai arī, neilgu laiku 
pastrādājot, nākas to zaudēt. Saskaroties ar šā-
dām dzīves situācijām, daļa cilvēku zaudē cerību 
un kļūst negatīvi. Savukārt, citus šādas situāci-
jas padara stiprākus un dod motivāciju. Jauniešu 
bezdarbam ir vairākas dimensijas. To nevar vērtēt, 
tikai un vienīgi analizējot statistikas datus. Būtis-
ki ir arī psihoso ciālie aspekti, kuriem bieži vien 
tiek pievērsta mazāka uzmanība. Tāpēc trīs Lat-
vijas jaunatnes darbinieki, kas ikdienā strādā ar 
jauniešiem, piedalījās programmas “Erasmus+” 
starptautiskajā mobilitātē jaunatnes darbiniekiem 
– apmācībās “Building Resilience for Youth Em-
ployability Programme”, kas no 2017. gada 2. līdz 
9. jūlijam norisinājās Vusteršīrā (grāfiste Lielbritā-
nijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Anglijas 
Rietummidlendas reģionā). 

Šajās apmācībās piedalījās 33 jaunatnes dar-
binieki no Slovākijas, Turcijas, Polijas, Spānijas, 
Igaunijas, Ungārijas, Grieķijas, Bijušās Dienvidslā-
vijas Republikas Maķedonijas, Itālijas, Latvijas un 
Lielbritānijas. 

Galvenais mērķis
Starptautisko apmācību galvenais mērķis bija 

izpētīt dažādus psiholoģiskos aspektus, kuru ietek-
mē vairākiem miljoniem jauniešu Eiropā ilgstoši 
neizdodas iekļauties darba tirgū. Apmācību laikā 
jaunatnes darbiniekiem bija iespēja praktiski iepa-
zīties ar psiholoģiskā atbalsta metodēm, ko viņi 
praktiski varēs izmantot savā turpmākajā ikdienas 
darbā, palīdzot jauniešiem kļūt mērķtiecīgākiem, 
ne vien izvirzot jaunus dzīves mērķus, bet tos arī 
praktiski realizējot. Projekta laikā dalībniekiem bija 
iespēja arī gūt ieskatu pārstāvēto valstu pieredzē, 
kas saistīta ar psiholoģisko atbalstu bezdarba skar-
tajiem jauniešiem. 

Kāpēc tik daudziem jauniešiem 
trūkst pašpaļāvības? 

Nav viegli kļūt par tādu personību, kā vēlies. 
Viss sākas ar stipru vēlēšanos un apņēmību attīs-
tīt savas stiprās puses. Mēs katrs esam personī-
bas. Mēs neesam bara dzīvnieki, cilvēkiem piemīt 
iedzim ta tieksme tikt pamanītiem un iegūt citu 
cilvēku labvēlību. Ir daudz jauniešu, kas šķiet am-
biciozi, bet tajā pat laikā viņiem trūkst pašpaļāvī-
bas. Viņi gaida, ka kaut kas notiks, kāds ietekmīgs 
draugs palīdzēs iekārtoties darbā un sekmēs karje-
ras izaugsmi. Šādi cilvēki it kā “plūst pa straumi”, 
ļoti vēlas gūt panākumus, bet baidās. Visvairāk viņi 
baidās no grūtībām, jo tās prasa izturību šķietami 
nepārvaramu šķēršļu priekšā. Viņi dzīvo ar nekon-
krētu ideju, ka kaut kur dzīvē kaut kas viņus gaida 
un tas kaut kā nejauši līdz viņiem nonāks, ja vien 
pietiekami ilgi gaidīs. Šis ir pašpaļāvības trūkuma 
spilgts piemērs – atkarība no ārējiem apstākļiem. 
Pašpaļāvības trūkums un ietekmēšanās no ārējiem 
apstākļiem ir traucējošs apstāklis jebkurai izaugs-
mei un sasniegumiem.

Mums visiem gadās piedzīvot dienas, kad šķiet 
– viss iet greizi, nekas neizdodas un nepieciešams 
uzmundrinājums, jo īpaši situācijās, kad jūtamies 
nomākti vai esam piedzīvojuši neveiksmes. Cilvēki 
ar attīstītu pašcieņu to spēj pieņemt un neļauj ne-
veiksmēm sevi satriekt, jo tic sev un savām spējām. 
Jaunieši, kuriem trūkst pašcieņas, kuri ir piedzīvo-
juši neveiksmes, baidās, ka viss sliktais var notikt 
atkal. Daļēji tas ir tāpēc, ka apkārtējie, piemēram, 
skolotāji, ģimenes locekļi, nekad nav bijuši apmie-
rināti ar jaunieša paveikto skolā vai citās jomās un 
šādā veidā ir izraisījuši mazvērtības kompleksu. 
Pašcieņa ir galvenā pašapziņas sastāvdaļa un pir-
mais solis pretī sekmīgai karjerai. Pašcieņa ir at-
tieksme, kurā izpaužas savas vērtības apzināšanās. ST
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Dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka jauniešiem ar at-
tīstītu pašcieņu ir labākas izredzes gūt panākumus, 
sekmīgāk iekļauties darba tirgū.

Ārējam izskatam ir nozīme 
Izskats ir svarīgs, jo bieži vien tas apkārtējiem 

sniedz par jums pirmo iespaidu. Ne tikai jūs vērtē 
pēc izskata, bet arī jūs vērtējat citus. Neatkarīgi 
no tā, kādā jomā darbojaties vai vēlaties darboties, 
jūsu reputāciju un panākumus lielā mērā ietekmē 
arī iespaids, kādu atstājat uz citiem. Dažādos psi-
holoģiskos pētījumos ir secināts, ka cilvēki instin-
ktīvi tiecas izkopt sevī tādas pašas pozitīvas iezīmes 
savā izskatā, kādas piemīt tiem, ko viņi apbrīno, 
piemēram, valkā līdzīga stila apģērbu, atdarina 
matu griezumu vai izturas līdzīgi. Koncentrējoties 
uz to cilvēku rakstura īpašībām, kuras apbrīnojat 
un cienāt, varat vizualizēt to personību, par kādu 
vēlaties kļūt. 

Ikvienam vielielākā nepieciešamība ir ticēt sev. 
Ja uzskatīsiet sevi par neveiksminieku, tāds arī bū-
siet līdz brīdim, kad mainīsiet attieksmi pats pret 
sevi. Pašpaļāvība ir svarīgākā atslēga ceļā uz panā-
kumiem. Uztraukties par saviem trūkumiem ir cilvē-
ciski. Dažiem tas dod iedrošinājumu kļūt labākiem, 
taču citiem liek justies mazvērtīgiem. Ja uzskatīsiet 
sevi par neveiksminieku un pat zaudētāju, tad arī 
piedzīvosiet ne vienu vien neveiksmi. Domājiet par 
panākumiem, ticiet sev un spēsiet pārvarēt visus 
šķēršļus, jo krīzes situācijās cilvēki parasti iemācās 
daudz vairāk. 

Ticiet sev un tam, ko darāt 
un ko vēlaties sasniegt

Lai atgūtos no neveiksmes, piemēram, darba 
zaudēšanas, lielākais šķērslis ir šaubas par sevi. 
Jauniešiem savu mērķu izvirzīšana un sasniegšana 
lielā mērā ir saistīta ar to, kas notiek viņu prātos. At-
raisiet savus talantus, spējas, attīstiet entuziasmu. 
Ticiet sev un tam, ko darāt un ko vēlaties sasniegt, 
dodieties pretī mērķim ar aizrautību un prieku. Kon-

centrējiet prātu uz to, ko vēlaties sasniegt, nebai-
dieties no pārmaiņām, uzturiet ciešas attiecības ar 
cilvēkiem, kas jūs saprot, tic un palīdz atklāt sevi un 
iedrošina jauniem sasniegumiem. Koncentrēšanās 
uz pozitīvo un savām spējām var pilnībā mainīt at-
tieksmi pret sevi un pret apkārt notiekošo. Tas var 
pilnīgi mainīt jūsu dzīvi no viduvējas eksistences uz 
grandioziem panākumiem. Protams, dzīvē var ga-
dīties neveiksmes, bet neļaujiet tām sevi sagraut. 
Svarīgs ir nevis notiekošais, bet gan mūsu attiek-
sme un reakcija uz to. 

Viss sākas ar savu stipro pušu apzināšanos. 
Izmantojiet tās. Nedomājiet par sevi sliktu, neuz-
skatiet sevi par vāju, neprasmīgu vai pārāk slimu. 
Daudzi ļauj bailēm un domām par neveiksmi val-
dīt pār savu dzīvi. Tā viņi samierinās ar dzīvi bez 
izaugsmes. Negatīvās domas tikai paralizē ambīci-
jas, iznīcina pašapziņu un padara jūs par apstākļu 
upuri. Aizstājot bailes ar pozitīvu attieksmi un ticību 
sev un savām spējām, baiļu vietā nāks pārliecība 
un arī profesionālā ziņā sekos pozitīvas izmaiņas. 
Spēja kaut ko paveikt lielā mērā sakņojas ticībā sev 
un saviem spēkiem. Pārliecība ir visu panākumu 
pamatā. Tā dod milzīgu spēku. Izskaudiet negatī-
vismu, kritiku un paššaustīšanu, jo negatīvās emo-
cijas uz āru izlaužas dažādu garīgu un fizisku slimī-
bu veidā. Domājot un izsakot negatīvas domas, jūs 
tuviniet sevi neveiksmei, jo neveiksme ir negatīvas 
domāšanas sekas. 

Iespējami vairāk vērsiet uzmanību uz to, kas 
rada prieku, palīdz un iedvesmo. Lielisks veids, kā 
gūt panākumus karjerā, ir atrast mentoru, no kura 
būtu iespējams mācīties personiskai un profesio-
nālai izaugsmei. Turkāt, būtiski ir uztvert savas 
personības attīstīšanu ar entuziasmu. Veiksmīgiem 
cilvēkiem entuziasms ir panākumu slepenā sastāv-
daļa. Entuziasmu nevar viltot. Ja uzskatāt, ka tas, 
ko darāt, ir vērtīgs, nozīmīgs un sasniedzams, tas 
atspoguļosies jūsu izturēšanās veidā un darbībā. 
Kāpēc vienam jaunietim veicas vairāk nekā citiem? 
Tas lielā mērā ir saistīts ar entuziasmu. Ielieciet 
savā apņēmībā tik daudz rakstura stingrības, lai 
nekādi apkārtējie apstākļi nespētu novirzīt no mēr-
ķa, līdz to sasniegsiet. Entuziasms aizved līdz sa-
sniegumiem. Viss, kas tiek darīts ar prieku un en-
tuziasmu, izstaro aizrautību un rada gandarījumu 
par sasniegto. 

KAS NEPIECIEŠAMS, LAI SASNIEGTU 
PROFESIONĀLĀS VIRSOTNES? 
SINTIJA BERNAVA
Nevalstiskā organizācija - biedrība “Donum Animus”
Jauniešu bezdarba līmenis atsevišķās valstīs joprojām pārsniedz 50 %. Tā ir realitāte 
ne tikai Āfrikā, bet tepat Eiropā. Lai gan Latvijā situācija nav tik katastrofāla, arī pie 
mums jauniešu bezdarbs joprojām ir aktuāla problēma. 

“ Uztraukties par saviem trūkumiem 
ir cilvēciski. Dažiem tas dod 

iedrošinājumu kļūt labākiem, taču 
citiem liek justies mazvērtīgiem. 
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Kā jau vairumam radošo personību, arī man 
ideja par Olaines novada jauniešu avīzes izveidoša-
nu ienāca prāta pavisam nejauši. Ilgu laiku lasījusi 
“Olaines Domes Vēstis”, sapratu, ka izklaides un 
kultūras sfērā Olaines jaunieši netiek pietiekami 

informēti par viņu vecumposmam piemērotām akti-
vitātēm un personīgajiem panākumiem.

Lielākā daļa mūsdienu jauniešu savas dienas 
pavada mājās, veroties datora vai mobilā telefona 
ekrānā un aizmirstot, ka ārpus mājas drošajām sie-
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nām dzīvo pilsēta, kura turpina augt un attīstīties. 
Ar katru gadu Olaine tiek arvien vairāk labiekārtota, 
tiek rūpīgāk pārdomāta kultūras un izklaides sfēra, 
kā arī arvien vairāk uzmanības tiek veltīts jauniešu 

Manuprāt, jauniešu avīze spētu pacelt mūsu 
pašapziņu un attiecīgi arī pavēstīt par to, kas ir 
mūsu īstais mantojums šajā tehnoloģiju pilnajā laik-
metā. Ar tās palīdzību mēs varētu patiesi lepoties 
un vēstīt visiem par mūsu panākumiem, iespējām 
un aktivitātēm. Iespējams, tādējādi pat veicinātu 
lielāku interesi iesaistīties dažādos pasākumos un 
brīvprātīgajos darbos. 

Esmu plānojusi veidot sadarbību ar Olaines 
iestādēm, lai plašākā mērā atspoguļotu dažādus 
notikumus. Tāpat vēlos dot iespēju pašiem jaunie-
šiem pievienoties avīzes veidotāju komandai, lai tās 
saturs būtu interesants attiecīgajā vecumposmā. 

Uzaugot Olainē, esmu sastapusi ne vienu vien 
uzņēmīgu jaunieti ar ideju pilnu galvu, kuram ir vēl-
me tās attīstīt, bet nav iespēju. Tāpēc es vēlos dot 
iespēju visiem jauniešiem, kuri nevar piepildīt savus 
sapņus vai paust savas idejas, izteikties par nozīmī-
gām un interesējošām tēmām. Ar šo avīzi es vēlos 
teikt, ka nav tāda sapņa, ko nevarētu piepildīt. Ir 
jāprot saņemt sevi rokās un būt drosmīgam. Tieši 
sapņi palīdz mums izaugt un kļūt par to, kas vēla-
mies būt. 

JAUNIEŠI PAŠI RADA JAUNU AVĪZI SEV – 
OLAINES NOVADĀ DZĪVOJOŠAJIEM
AMANDA IEVA ĶUPE
projekta “Olaines novada Jauniešu avīze” autore. 
Amanda Ieva Ķupe šī gada sākumā nolēma apmeklēt Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros organizētās apmā-
cības par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā. Gūto zināšanu un 
pieredzes iedvesmota, viņa uzdrošinājās īstenot pati savu lielo ideju – Olaines novada 
jauniešu avīzi. Lūk, Amanda Ieva dalās savā pieredzē, – kā ir uzdrošināties sekot savam 
mērķim un darīt līdz galam. 

maijs 2017 1. izdevums 
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JAUNIEŠU
SAEIMA 

Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas 

jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas ide- 

jas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši 

piesaka savas idejas un vāc balsis to atbalstam — gluži 

kā īstās vēlēšanās. 100 atbalstītāko ideju autori ie- 

kļūst Jauniešu Saeimā un tiekas Latvijas parlamentā, 

lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem un no tri- 

bīnes uzrunātu vienaudžus par svarīgām tēmām — par 

izglītības kvalitāti, studiju iespējām, patriotisma 

un valstiskuma apziņu, drošību internetā un citām 

aktualitātēm. 

Arī tad, ja nav drosmes izteikties no Saeimas tribī- 

nes, ir iespēja diskutēt kādā no četru nozaru komisi-

jām, kurās dalībnieki tiek iedalīti, ņemot vērā balsu

skaitu. Man tā bija iespēja uzklausīt aktīvu jau-niešu 

priekšlikumus un argumentus, tostarp arī komisijas 

priekšsēdētāja viedokli, izteikties pašai, kā arī uzzi- 

nāt ko jaunu. Agnese Rituma 

9 

Pēc darba komisijās notiek otrā Jauniešu Saeimas sēde, 

kurā jaunieši debatē par komisiju sagatavotajiem 

priekšlikumiem deklarāciju pilnveidošanai. Kaut arī 

pirmajās minūtēs šķiet, ka tās ir tādas bērnu spēlītes, 

tā nav. Otrajā Jauniešu Saeimas sēdē notiek asas un 

aktīvas debates, cīņa par katru balsi, jo no pārējiem 

jauniešiem ir atkarīgs, vai priekšlikums, ko jaunie- 

tis apstrīd vai tieši otrādi — atbalsta, tiks nodots 

tālāk — Saeimas deputātu rokās. 

Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Sa- 

eimas darbam — likumu izstrādes procesam komisijās 

un Saeimas sēdēs. Pat, ja politika tev nav tuva, tā ir 

lieliska iespēja satikt aktīvus jauniešus no visas La- 

tvijas, uzzināt par likumdevēja darba specifiku un 

iegūt unikālu pieredzi! 

Seko un lasi vairāk: www.jauniesusaeima.lv,

fb.com/projektsjauniesusaeima. 

STARPTAUTISKIE PROJEKTI 

UN MANA PIEREDZE
Jauniešiem šobrīd ir plašas iespējas piedalīties 
dažādos starptautiskajos projektos. Jābūt 
at-vērtam un ieinteresētam pašam meklēt dažā- 
das iespējas, tad arī tu varēsi tajās piedalīties! 
Šoreiz gan vairāk par manu pieredzi. 
Pagājušajā gadā Olaines 1. vidusskolā noslē-dzās 
Erasmus+: Comenius projekts „It’s time to 
help!”. Projekta pamatā bija ar Ekoskolu 
prog-rammu saistītas tēmas. Projektā piedalījās 
sko-las no Somijas, Latvijas, Čehijas, Maltas, 
Portu-gāles un Vācijas. Katrā valstī notika 
projekta tikšanās, kuru laikā tika realizēti 
projektā no-teiktie mērķi. Dalībniekiem bija 
iespēja braukt uz kādu no citu valstu skolām un 
bija jāpiedalās arī pašmāju pasākumā Olaines 1. 
vidusskolā. 
Man bija iespēja aizbraukt uz Portugāli. Tur 
bi-jām nedēļu. Es dzīvoju portugāļu ģimenē, kas 
ļāva vairāk iepazīt vietējo kultūru. Katru dienu 
notika dažādas aktivitātes — braucām ekskur- 
sijās, veidojām projekta materiālus Ekoskolu 
programmai, iepazinām jaunus cilvēkus, vietējo 
apkārtni un iedzīvotāju ikdienu. Līdzīgi notika 
arī tad, kad pārējo valstu dalībnieki apmeklēja 
Latviju. Tas deva iespēju komunicēt ar 
cilvē-kiem no visas Eiropas, iepazīt kultūru 
atšķirī-bas, kā arī līdzības. 
Pēc kāda laika man tika piedāvāta iespēja 
pie-dalīties citā starptautiskajā projektā. Tas 
drīz noslēgsies, tomēr, iespējams, notiks arī 
nākam-gad. Projekta nosaukums ir „Central 
Baltic En-terprise without Borders” — jau 
nosaukums lie-cina, ka tas ir par 
uzņēmējdarbību. Projekts dod iespēju pilnveidot 
prasmes, iegūt jaunus draugus un paziņas, kā 
arī izmēģināt vadīt sko-lēnu mācību uzņēmumu 
plašākā, starptautiskā mērogā. Jau kādu brīdi 
esmu piedalījies skolēnu 
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mācību uzņēmumu programmā, un kādā jaukā 
dienā saņēmu e-vēstuli, ka šādā projektā tiek 
meklēti dalībnieki. Apjautājos pārējiem skolē- 
nu mācību uzņēmuma komandas biedriem un 
skolotājai par vēlmi piedalīties. Beigās saņēmos 
un ar skolotājas palīdzību uzrakstīju pieteiku- 
ma vēstuli. Pēc kāda laiciņa saņēmu atbildi, ka 
esam pieņemti! Tas bija tik vienkārši! 
Projektā dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas, 
Somijas un Zviedrijas ir jāiepazīstas savā star- 
pā, jāizveido komanda un jāvienojas par jauna 
skolēnu mācību uzņēmuma izveidi. Kopā ir se- 
šas tikšanās visās iepriekšminētajās valstīs.
Tikšanās laikā ir jāizveido kopīgs skolēnu mācī- 
bu uzņēmums, tā produkts vai pakalpojums un 
ar to jāpiedalās starptautiskajos tirdziņos. Ga- 
da beigās ir jāapkopo rezultāti, un, ja ir labi vei- 
cies, uzņēmējdarbību var turpināt arī pēc tam, 
bet jebkurā gadījumā ir iegūti jauni draugi, pa- 
ziņas un pieredze. Vairāk par šo projektu raks-
tīšu vēlāk, jo tas vēl nav noslēdzies. 
Pieredze projektos katram ir atšķirīga. Kādam 
tā var mainīt pasaules uztveri, kādam — radīt 
jaunas iespējas, draugus, citam tas ir vienkārši
patīkami pavadīts laiks, kādam tā var būt arī 
smaga pieredze. Tomēr ikvienam ir kaut kas, ko 
iegūt. 
Neizmantojot iespējas, sevi garīgi nebagātinot 
un netiecoties pēc jaunas pieredzes, cilvēks ne- 
spēj augt. Nevajag baidīties, kautrēties — ir jā- 
meklē un jādarbojas. Ja tev par kaut ko ir uz- 
traukums vai neziņa, jautā apkārtējiem. Un, ja
sākas domas „ko gan es tur darīšu, mani jau 
ne-pieņems, es nevienu tur nepazīšu”, atceries, 
ka tu tāds neesi vienīgais. Arī citi cilvēki sevi 
pār-var un noteikti iegūst daudz vairāk nekā 
tie, kas nepamēģina. 
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labklājībai un iespējām attīstīties. Kopš jauniešu 
centra atvēršanas jaunieši vairāk seko līdzi aktivi-
tātēm Olaines novadā, apmeklējot dažnedažādus 
koncertus, lekcijas, sporta aktivitātes. Jauniešu 
centrs dod iespēju radoši izpausties mums intere-
sējošos virzienos.




