
jaunatne

 pavasaris 2013  Nr. 36

 www.jaunatne.gov.lv

Un ko tu esi gatavs DARĪT, 

lai īstenotu savu ideju?



Kādēļ otrpus Vidusjūrai? ..................................................................................1
Cilvēks kā zīmols? ...........................................................................................4
Think outside of box ........................................................................................7
Jaunieši, kas nebaidās mainīties! ......................................................................9
„Care for different” Jaunsvirlaukas pagastā .....................................................11
Brīvprātīgais darbs grieķu modē .....................................................................13
Kāpēc Rumānijā ir viegli būt laimīgai? ...........................................................16
Koučings kā pieeja (rituāls) darbā ar jaunatni .................................................18
Katram ir dota iespēja! .................................................................................21
Youthpass Tavai nākotnei! ..............................................................................23
Youthpass ......................................................................................................25
Eurodesk .......................................................................................................28

Saturs

Sveicināti! 
Šajā pavasarī Tu varēsi pamosties no ziemas miega un pilnveidoties „pa īstam” - gūt jaunas 

idejas, noderīgu pieredzi un krāsainas emocijas dažādos aizraujošos pasākumos: 
No 18. līdz 28. aprīlim Rīgā, Liepājā, Aizputē, Saldū, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Cēsīs Val-

mierā un Daugavpilī notiks starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai”. Festivāla laikā 
notiks virkne kultūras un izglītojošu pasākumu, kuros redzēsi, dzirdēsi, izdejosi un izgaršosi ne 
tikai Vidusjūras reģiona valstu spēcīgās tradīcijas, bet arī iepazīsi tās no mūsdienu skatpunkta. 

No 27. maija līdz 2. jūnijam atkal mūs gaida Eiropas Jaunatnes nedēļas 2013 
iespējas un pārsteigumi! Piedalies arī Tu!

Atelpas brīžos no dažādiem pasākumiem un aktīvas līdzdalības tajos  jaunas idejas vari smel-
ties citu jauniešu un jaunatnes darbinieku paveiktajā! 

Žurnālā atradīsi atbildes uz jautājumiem: 
 ñ Vai Tu proti palūkoties uz bezdarbu kā uz iespēju – tik vērtīgo laiku, ko vari veltīt savai 

izaugsmei, jaunu ideju ģenerēšanai, testēšanai un sevis izmēģināšanai dažādās jaunās lomās?
 ñ Ko nozīmē domāt un rīkoties ārpus „rāmja”?
 ñ Kā projektā veicās tiem jauniešiem, kas paši nebaidās mainīties?
 ñ Ko secināja jaunieši, kuri vēlējās izprast un nebaidīties no atšķirīgajām kultūrām, savā apmai-

ņas projektā
 ñ Ko piedzīvoja brīvprātīgās Grieķijā un Rumānijā?
 ñ Kāpēc vērts izmantot koučingu jaunatnes darbā?
 ñ Ko iegūstam no Youthpass?

Arī Tu vari kļūt par to, kas grib, dara un var! Ikvienam jaunietim ir 
idejas, ko viņš vēlas un pavisam noteikti var īstenot! Tāpēc atceries, 
ka šogad vēl divas reizes (termiņi: 1. maijs un 1. oktobris) 
ES programmā „Jaunatne darbībā” Tu vari iesniegt savu izsapņoto 
projektu, un Tavs ceļojums pretī lieliskai pieredzei var sākties!

Nāc un dari, jo Tu to vari! ILUTA STEPANOVA, 
KOMUNIKĀCIJAS DAĻAS VECĀKĀ REFERENTE

Numuru veidoja Iluta Stepanova, Komunikācijas daļas vecākā referente 
© 2013. „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358065, fakss 67358060
e-pasts: info@jaunatne.gov.lv • www.jaunatne.gov.lv
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AGRITA ALKŠERE, 
IEVA GRUNDŠTEINE

Kas tev nāk prātā, dzirdot tādu valstu nosaukumus kā Tunisija, Izraēla, Alžīrija, Ēģip-
te, Jordānija, Libāna un Maroka?

Viens varētu būt Korāns, nākamais – saule, Vidusjūras Austrumu un Dienvidu krasts, arābu sievie-
tes, kas tērpušās hidžabā, atsedzot tikai seju un rokas, nemieri Ēģiptē un Arābu pavasaris... 

Bet nevar būt, ka tas ir vienīgais, kas tur notiek un ir noticis! Laiks iet uz priekšu un cilvēki – tam 
līdzi. Tāpat ir arī šajās sabiedrībās, kur šķietami dominē stingri vērtību tikumi un likumi, cilvēki cīnās 
par savām tiesībām, maina likumus un godā savas tradīcijas. Neskatoties uz neko, dzīve rit uz priek-
šu. Ja Tev vajadzētu godīgi atbildēt uz jautājumu, cik tā pa īstam tu zini par to, kas 
šobrīd notiek otrpus Vidusjūrai. Ko tu atbildētu?!

No šī gada 18. līdz 28. aprīlim Rīgā, Liepājā, Aizputē, Saldū, Dobelē, Jelgavā, 
Jūrmalā, Cēsīs, Valmierā un Daugavpilī notiks starpkultūru festivāls „Otrpus Vidus-
jūrai”. Šī ir jau trešā reize, kad Annas Lindes fonda Latvijas tīkls organizē šādu festivālu. Tā mērķis 
ir  veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību starp Latviju un Vidusjūras valstīm, kas atrodas tai otrā 
krastā, piemēram, Maroku, Tunisiju, Ēģipti, Libānu, Jordāniju, Izraēlu, Turciju u.c. 
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Kas īsti notiks Starpkultūru festivālā?
Festivālā notiks virkne kultūras un izglītojošu 

pasākumu, kuros redzēsim, dzirdēsim, izdejosim 
un izgaršosim ne tikai šī reģiona spēcīgās tradīci-
jas, bet iepazīsim to arī no mūsdienu skatpunkta, 
tādā veidā atklājot kopīgo, atšķirīgo un interesan-
to. Vienpadsmit dienās jebkurš varēs atrast kādu 
aktivitāti, kas ļaus lauzt aizspriedumus un uzzināt 
vairāk par šo krāsaino un daudzveidīgo reģionu. 
Tādēļ šī festivāla motto ir – ļaujies atklāšanas 
priekam! 

Par politiskajiem, ekonomiskajiem jautājumiem 
un sadarbības iespējām ar reģionu runāsim festi-
vāla atklāšanas pasākumā „EuroMed sadarbī-
bas forumā” (piektdien, 19. aprīlī). Diskusiju ciklā 
„Mazā Jeruzaleme” varēsim vairāk uzzināt par 
Vidusjūras reģiona trīs galvenajām reliģijām – jūda-

ismu, kristietību un islāmu. Pasākumā „Ciedru zeme Libāna” atklāsim vides izaicinājumus. Tuvo 
Austrumu filmu nedēļā sadarbībā ar „Kino Bize” varēsim noskatīties dažādas filmas no Ēģiptes, 
Libānas un Izraēlas, kā arī piedalīties diskusijās ar šo valstu pārstāvjiem par dažādiem filmās ataino-
tajiem ikdienas dzīves aspektiem.

Valmierā jaunie žurnālisti dosies uz „ātrajiem randiņiem” ar saviem kolēģiem no 
Ēģiptes un Tunisijas, lai vairāk uzzinātu par viņu ikdienas darbu, pašreizējo situāciju šajās valstīs un 
skatu uz nākotni. 

Līdz šim nebijusi aktivitāte festivālā būs arābu apģērbu modes darbnīca „Mo-
des talka Vidusjūras stilā” Dobelē. Apmeklētāji varēs uzšūt kādu apģērbu Vidusjūras stilā – 
piemēram, garus svārkus, kleitas, bikses, izejot cauri tādiem dizainera uzdevumiem kā modelēšana, 
šūšana un, protams, modes skate. Interesantāko tērpu autoriem būs iespēja demonstrēt savus tēr-
pus arī plašākai publikai festivāla centrālajā pasākumā – „EuroMed” starpkultūru vakarā.

Nu jau par tradīciju kļuvušais festivāla „Otrpus Vidusjūrai” starpkultūru vakars piedāvā visplašāko 
aktivitāšu programmu apmeklētājiem – dejas (gan tradicionālās, gan laikmetīgās),  diskusijas, iz-
stādes, saldumu degustācijas, atskatu uz aizvadītajiem festivāla pasākumiem, tikšanos ar dažādiem 
interesantiem viesiem, iespēju uztaisīt sev hennas tetovējumus, pamēģināt ūdenspīpi u.tml. Šogad 
starpkultūru vakars notiks klubā „NabaKlab” (ceturtdien, 25. aprīlī).

Īsti cilvēki, nevis diplomātija
Tā kā vēlamies, lai starpkultūru dialogs noritētu ne tikai „augstajos plauktos”, festivāla ietvaros lik-

sim uzsvaru uz iespēju tikties ar „parastiem” cilvēkiem no Vidusjūras reģiona. Piemēram, ar ielu māks-
linieku no Jordānijas, fotogrāfi no Ēģiptes, dziesmu autoru no Tunisijas, libāņu izcelsmes studenti, 
kas pašreiz dzīvo Zviedrijā, filmu režisori no Izraēlas u.c. Caur viņu stāstiem ceram sniegt festivāla 
dalībniekiem dziļāku izpratni par reģiona sabiedrībām un kultūru un lauzt negatīvos stereotipus. 
Šādas tikšanās noritēs Cēsīs, Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Saldū, Aizputē un Liepājā. 
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Ēģiptiešu grafiti mākslinieks
Viens no festivāla ciemiņiem, ko vēlamies īpaši piemi-

nēt, ir talantīgais pro-revolūcijas ēģiptiešu grafiti māks-
linieks Amārs Abu Bakrs. 31 gadu vecais mākslinieks 
pasniedz lekcijas Luksoras Universitātes Mākslas fakul-
tātē. Interesanti, ka Amārs savus zīmējumus uz sienām 
krāso ar ūdenskrāsām un savos darbos iekļauj aizgūtas 
vārsmas no Korāna, lai komunicētu „savā reliģiskajā va-
lodā” ar Islāma sekotājiem, kuru domas atšķiras no viņa 
uzskatiem. 

Zīmējumi uz sienām Ēģiptē tiek vērtēti dažādi. Pir-
mais iespaids, kas iedzīvotājiem rodas, ieraugot grafiti 
zīmējumu uz sienas, ka tā ir tempļu apgānīšana. Taču šis ir veids, kādā Amārs cīnās, lai pastāvētu 
vairāk izteiksmes līdzekļu, kā sevi izpaust, īpaši Ēģiptē, kur ideja par vārda brīvību un demokrātiju ir 
pašā attīstības sākumā. 

Mums būs daudz, ko mācīties no šī ēģiptiešu mākslinieka – par drosmi, ticību savai idejai, aktīvu 
līdzdalību politiskajos procesos un sava viedokļa paušanas nozīmi. Šeit var vilkt paralēles, kā Latvijas 
iedzīvotāji Tautas frontē 80. gadu beigās cīnījās par Latvijas atbrīvošanu. 

Annas Lindes fonds ir sabiedriska organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt 
starpkultūru dialogu un sadarbību starp Eiropas un Vidusjūras valstīm caur vairāk nekā 
3000 organizāciju tīklu 43 valstīs. Annas Lindes fonda Latvijas tīklā šobrīd darbojas 50 
organizācijas, un to koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Seko līdzi 
festivāla 
programmai 
un atrodi 
aktivitātes 
arī sev: 
www.annaslin-
desfonds.lv
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2012. gada nogalē biedrība „Piepildīto sapņu istaba’’ noslēdza projektu „A Different Viewpoint’’. Šī 
apmācību kursa galvenais temats bija personiskā zīmola veidošana, ar to saprotot stratēģisku, skaid-
ru un konsistentu kāda cilvēka kompetenču un īpašību komu-
nikāciju, spēju parādīt citiem savas stiprās puses, pieredzes 
un prasmes, kas cilvēku izceļ no pūļa un veido viņa identitāti. 
Projekts tapa ciešā trīs Baltijas valstu organizāciju sadarbībā, 
iesaistot arī partnerus no Slovēnijas, Slovākijas, Rumānijas un 
Itālijas. Kopā strādājam jau gandrīz divus gadus ar mērķi atbal-
stīt jaunos darba meklētājus un iedrošināt viņus kļūt uzņēmī-
gākiem un meklēt jaunus veidus, kā rast pozitīvas pārmaiņas 
savā dzīvē, kā arī izprast, kādas varētu būt nevalstisko organi-
zāciju lomas un iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanā. 
Nosaukums „A Different Viewpoint’’ ir aicinājums palūkoties uz bezdarbu nevis kā 
uz problēmu, bet kā uz iespēju – tik vērtīgo laiku, ko vari veltīt savai izaugsmei, 
jaunu ideju ģenerēšanai, testēšanai un sevis izmēģināšanai dažādās jaunās lomās. 

Apmācību kurss notika tematam atbilstošā vidē – kinopilsētā ‘’Cinevilla’’, un tajā tikās 25 dalīb-
nieki un eksperti – gan jaunatnes darbinieki, gan jaunieši, kuri ilgstoši bijuši bez darba vai kuri vēlas 
sākt savu biznesu vai kļūt pašnodarbināti. Grupa bija daudzveidīga un interesanta, jo tajā bija daudz 
cilvēku ar neparastu dzīves un darba pieredzi, kā arī ar lieliem sapņiem un lielu vēlēšanos attīstīt 
sevi. Līdz ar to apmācība visiem iesaistītajiem sniedza daudz gandarījuma un daudz atbalsta pilnu 
mirkļu, palīdzot grupas biedriem izdomāt, kā sasniegt viņu mērķus, un gūstot daudz vērtīgas at-
griezeniskās saiknes no citiem. „Sāku domāt par lietām, par kurām nekad līdz šim nebiju domājusi,’’ 
noslēguma izvērtēšanā mums raksta Maja no Slovēnijas. „Esmu iemācījusies, cik svarīgs ir 

personiskais zīmols, guvusi zināšanas, kā īstenot 
savus mērķus, izstrādājot skaidru plānu, zinot 
savas priekšrocības un trūkumus, esot unikālam 
un esot tev pašam. Varbūt ‘’Piepildīto sapņu is-
taba’’ reiz būs piepildījusi arī mūsu sapņus. Viss 
ir iespējams, ja vien uzdrošinies riskēt!’’ 

Personiskā zīmola veidošana ir temats, kuru esam aiz-
ņēmušies no politikas un biznesa vides. Ir daudz lielisku 
ideju un pieeju, ko nevalstiskās organizācijas un neformā-
lajā izglītībā strādājošie varētu pārņemt no biznesa. Un 
arī otrādi. Spītējot tam, ka abu šo jomu pārstāvjiem nereti 

INESE PRIEDĪTE,
apmācības vadītāja

Notikuma vieta: Latvija, „Cinevilla’’
Notikuma laiks: 03.10.2012. - 10.10.2012.
Dalībnieku skaits: 25
Iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Slovākija, 
         Slovēnija, Rumānija un Itālija
Latvijas pārstāvētā organizācija: Biedrība „Piepildīto 
              sapņu istaba’’

Treneri prezentē programmu.

Cilvēks kā zīmols?

Pirmo ideju apmaiņa 
par personisko zīmolu.
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šķiet, ka viņi dzīvo pilnīgi atšķirīgās pasaulēs, mēs mēģinām 
šīs nozares savienot, no katras paņemot labāko. Ko tad īsti 
nozīmē domāt par sevi kā par zīmolu? Tas nozīmē 
jautāt, ko tu vari piedāvāt un kā tas atšķiras no citiem pie-
dāvājumiem. Panākt, ka tevi kādā jomā zina. Piemēram, ja 
vēlies kļūt par profesionālu kāzu fotogrāfu, tev ir svarīgi, lai 
potenciālie klienti, domājot par to, kuru fotogrāfu izvēlēties, 
zinātu tevi, zinātu tavas īpašās kompetences un noteikti tevi 
iekļautu iespējamo kandidātu sarakstā. Tas nozīmē sa-
prast, kā citi tevi uztver un vai tas sakrīt ar to, ko 
tu gribētu, lai viņi par tevi domā un saka. Panākt, 
ka tev svarīgie cilvēki uztver tevi tieši tādā veidā, 
kā tu gribētu. Viens no vienkāršākajiem uzdevu-
miem, ar ko sākt zīmola veidošanu, ir uzskaitīt 
trīs līdz piecus vārdus, ar kuriem tu gribētu tikt 
raksturots. Pieņemsim, ka viens no 
vārdiem tavā sarakstā ir ‘’radošs’’. Tātad, 
tev būtu jādara viss, lai cilvēki zinātu, 
ka tu esi radošs, sākot ar atbilstošu 
ārējo izskatu, vizītkarti un interjeru un 
beidzot ar piedalīšanos nozares konfe-
rencēs, komunikācijas īpatnībām, darba 
metodēm, piedāvāto ideju kvantitāti un 
oriģinalitāti. 

Personiskā zīmola veidošanas pro-
cesā tu izzini sevi un meklē atbildes 
uz jautājumu, kas tevi aizrauj un kādās 
jomās tu esi patiesi izcils. Tu mēģini 
saprast, kādu pieredzi vēlies sniegt cil-
vēkiem, kuri veltījuši tev savu laiku. Tā 
ir tava izvēle – viņus iepriecināt, izaicināt, uzmun-
drināt, kritizēt, garlaikot, noniecināt vai iedvesmot. 
Apzināti domāt par to, kādu pieredzi vēlies sniegt 
citiem, un to arī darīt, ir viens no veidiem, kā ko-
municēt savu personību un savas kompetences 
skaidri un pārliecinoši. 

Lai arī šādu praksi ikdienā varam no-
vērot, veidot personisko zīmolu mūsu 
izpratnē nenozīmē izlikties par kaut ko, 
kas neesi. Zīmols nav maska. Viens no jebkura zīmola veiksmes faktoriem ir autentiskums. Un 
tas nozīmē necensties izskatīties labākam par to, kas esi, un piedēvēt sev neesošas kvalitātes. Tas 
nozīmē atrast sevī un savā pagātnē tās īpašības, pieredzes, zināšanas, attieksmes un prasmes, kas 
tevi atšķir no citiem cilvēkiem ar līdzīgu izglītību un darba pieredzi. Jaunieši var mācīties, piemēram, 
kā izmantot savus hobijus un intereses, lai radītu pozitīvu iespaidu par sevi profesionālajā vidē un 
spētu sniegt papildu vērtību.

Netradicionālu vizītkartes formātu meklējumos.

Neizpalika rīta uzmundrinātāji.
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Darbs ar sevi kā zīmolu ietver daudz inte-
resantu jautājumu, uzdevumu un metožu. Savu 
priekšrocību un trūkumu apzināšanās, darbs pie trūkumu 
mazināšanas vai izslēgšanas un stipro pušu pilnveides ir 
tikai daļa no tā. Apmācību kursā dalībnieki mācījās, kā ārē-
jais izskats un neverbālā izturēšanās ietekmē to, kā viņus 
uztver citi. Viņi mācījās izprast un pieņemt sevi, mēģināja 
atrast interesantus aspektus, uz kuriem balstīt savu perso-
nisko stāstu, domāja par to, ar kādām organizācijām un 
cilvēkiem vēlas tikt asociēti, analizēja savus konkurentus, 
sev personiski svarīgās mērķa grupas, mācījās izmantot 
sociālos medijus personiskā zīmola veidošanai un komu-
nikācijai, dibināt kontaktus, pilnveidoja savas prezentācijas 
prasmes, mēģināja precīzāk formulēt savus mērķus un 
sapņus. Darbs ar sevi kā ar zīmolu ir viena no stratēģijām 
savu mērķu sasniegšanai. Šādas stratēģijas izveide ir svarī-
ga un noderīga katram, ne tikai politiķiem un šovbiznesa 
pārstāvjiem. Tas daudz sniedz gan cilvēka personiskajai, 
gan profesionālajai izaugsmei. Dalībnieki apmācības no-
slēgumā minēja, ka programma palīdzējusi viņiem labāk 

iepazīt sevi un saprast, kā sevi pozicionēt savā nozarē, motivējusi apzināties mērķus un strādāt, lai 
tos sasniegtu, devusi praktiskas idejas, kā piepildīt savus sapņus un īstenot idejas. Jaunieši minēja, 
ka ir kļuvuši uzņēmīgāki un vairāk gatavi aktīvi rīkoties un komunicēt savas kompetences, un meklēt 
jaunas iespējas. Jaunatnes darbinieki norādīja, ka sākuši vairāk apzināties to, cik darbā ar jauniešiem 
ir svarīgi viņi paši, – ārējais tēls, komunikācijas veids, mijiedarbības pieredze, ko viņi sniedz jaunie-
šiem, viņu enerģija un starojums vai tā trūkums. 

Mācīšanās par personiskā zīmola veidošanu palīdzēja arī tiem, kuri sapņo par sava biznesa uzsāk-
šanu, jo sniedza labāku izpratni par to, cik zīmols ir svarīgs, 
kādi ir tā panākumu faktori un ar kādiem paņēmieniem un 
instrumentiem var izstrādāt zīmola stratēģiju. 

Esam pateicīgi programmai „Jaunatne darbībā’’ par iespē-
ju īstenot apmācību kursu ar šādu neformālajai izglītībai un 
jaunatnes darbam visai netipisku tematu un gūt pieredzi, 
kas likusi mums gan vairāk sākt strādāt pašiem ar sevi, gan 
labāk apzināties, kā personiskā zīmola veidošanas metodes 
varētu integrēt neformālās izglītības programmās jauniešiem, 
atbalstot viņu personisko un profesionālo izaugsmi. Ceram, 
ka jau tuvākajā nākotnē radīsim iespēju apmācības par šo 
interesanto tematu piedāvāt arī Latvijas jauniešiem un gados 
jauniem darba meklētājiem, tādējādi turpinot iesākto darbu. 
Projekta ietvaros tapusi arī neliela brošūra ar ekspertu ietei-
kumiem un dažiem personiskā zīmola veidošanas uzdevu-
miem. To un citus materiālus atradīsi, pievienojoties projekta 
dalībnieku un atbalstītāju „Facebook’’ grupai ar nosaukumu 
„Different Viewpoint’’.

Uzdrošināmies riskēt un atbalstīt.

Atvadu ballīte Džeimsa 
Bonda stilā.
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2012. gada augustā mēs – divi jaunieši no Latvijas – 
devāmies uz Polijas dienvidiem, uz Zwierzyniec pilsētu, lai 
piedalītos apmācībās „Think outside the box”. Šī projekta 
ietvaros jaunatnes līderi un jaunieši, kuri darbo-
jas programmā „Jaunatne darbībā”, tika apmā-
cīti darbam ar bērniem un jauniešiem ar netra-
dicionālām metodēm, proti, apmācības notika 
ārpus telpām – brīvā dabā. Tāpēc arī apmācību 
vietas tika  meklētas ļoti atbilstošas: meži un 
pļavas, nomaļi ciemati.

Apmācībās piedalījās 20 jaunieši un divi treneri (Igors 
no Polijas un Kristīne no Vācijas) no 10 dažādām Eiropas 
valstīm. Apmācības sākās ar teorētisko izklāstu tiem, kam 
šī nozare ir jauna, kā arī īsumā pastāstot par programmu 
„Jaunatne darbībā” un tās iespējām. Ar dažādiem uzmundrinošiem un jauniešus ieinteresējošiem 
paņēmieniem tika papildinātas teorētiskās nodarbības, sniedzot bagātīgu zināšanu bāzi turpmākai 

darbībai jaunatnes programmās.
Jau minēju, ka apmācības brīvā dabā vei-

doja 80 procentus no visām nodarbībām, 
tāpēc tās turpinājās, arī neraugoties uz lielo 
karstumu, kaut gan laika apstākļi tomēr spieda 
pārcelt apmācības uz vēlāku pēcpusdienu un 
vakara pusi, turklāt paglābties no lielās svelmes 
varēja arī tuvējā ezerā. 

Apmācību sistēma ir veidota ļoti interesantā 
veidā. Vispirms notika grupas saliedēšanas vingrināju-
mi, kas izpaužas kā āķīgi uzdevumi. To ideja – ne tikai 
parādīt jaunatnes līderiem, kā strādāt ar jauniešiem, 
bet arī vērot grupas darbības dinamiku un saikņu vei-
došanos starp grupas dalībniekiem. Tieši tas ir svarīgi 
apmācītājiem, lai varētu tālāk plānot apmācības un sas-
niegt vajadzīgo rezultātu darbā ar grupu.

Tālāk uzdevumi turpinājās pļavās, mežā, kā arī tuvē-
jā ciematā, dodoties orientēšanās un citos uzdevumos. 

DĀRTA UN SANDRIS,
brīvprātīgie Zemgales 
NVO Centrā

Notikuma vieta: Polijas dienvidi - Zwierzyniec
Notikuma laiks: 19.08.2012.- 26.08.2012.
Dalībnieku skaits: 20
Iesaistītās valstis: Lietuva, Slovākija, Čehija, 
         Polija, Spānija, Vācija, Rumānija, 
         Itālija, Ukraina un Ungārija
Latvijas pārstāvētā organizācija: Zemgales NVO centrs

Think outside of box
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Viens no galvenajiem un, 
manuprāt, arī grūtākajiem 
uzdevumiem bija pēdējais, 
proti, orientēšanās uzde-
vumi apkārtnē beidzās ar 
upes šķērsošanu, izmantojot 
virves, karabīnes un trīšus, 
jo nevienam mūsu grupas 
dalībniekam pieredzes šajā 
sporta veidā nebija. Tāpēc 
iepriekš paredzēto trīs 
stundu vietā uzdevu-
ma izpildei upes kras-
tā pavadījām gandrīz 
piecas stundas. Protams, 
tas bija liels pārbaudījums 
ne tikai pašiem apmācāma-
jiem, bet arī mūsu apmācī-
tājiem. Interesanti, ka ap-
mācītāji pacietīgi visu vēroja 
no malas, jo ar uzdevumu 

mums vajadzēja tikt galā pašiem neatkarīgi no tā, cik pareizi vai nepareizi mēs to darījām.
Katru dienu pēc nodarbībām bija paredzēts „spirit spots” – stundu ilgs laiks tikai sev, lai ļautu sa-

kārtot domas, vēlreiz izdzīvot dienas emocijas un pārdzīvojumus. Tā bija stunda bez jebkādas saiknes 
ar „realitāti” - atdodot visu tehniku un pulksteņus, nācās vadīties tikai pēc iepriekš norunāta signāla, 
tādā veidā atgādinot, ka ir jāprot atrast un veltīt laiku arī sev.

Manuprāt, šo apmacību galvenā atziņa ir tā, ka ne visiem uzdevumiem un si-
tuācijām ir viens risinājums, tāpēc bieži vien nepieciešams atkāpties soli atpakaļ, 
lai ieraudzītu ejamo ceļu. Tāpat ļoti svarīgi ir spēt pareizi transformēt piedzīvoto 
un iegūto pieredzi no vienas situācijas citā, lai samazinātu kļūdīšanās iespējamību 
nākotnē.

Pozitīva pieredze radās arī no kopējā notiekošā izvērtējuma – pēc katra uzdevuma mēs apsēdā-
mies un izdiskutējām konkrēto situāciju, tāpat katrs dalījās sajūtās un domās par pieredzēto, tādā 
veidā ļaujot izprast, cik daudz dažādu lomu ir grupās un kā cilvēki jūtas savās lomās. Galvenais 
secinājums – katrs no mums ir personība, un katram no mums ir dažādas vēlmes 
un jūtas. Tāpēc neaizmirsīsim par līdzcilvēkiem 
un respektēsim tos!

Viss notiekošais tika analizēts gan apmācītāju, 
gan dalībnieku starpā, ļaujot labāk izprast katru si-
tuāciju un labāk izprotot katra cilvēka lomu un iz-
jūtas, radot lielāku toleranci un izpratni starp cilvē-
kiem.

Manuprāt, tas bija lielisks noslēgums vasarai, 
pavadot nedēļu tik skaistā vietā ar tik interesan-
tiem un dažādiem cilvēkiem un emocijām.
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Jaunieši, kas 
nebaidās mainīties!

DAIGA GIRSS,
Projekta „Mēs nebaidāmies 
mainīties” atbalsta persona

Notikuma vieta: Cēsis
Notikuma laiks: 13.01.2012 - 30.11.2012.
Dalībnieku skaits: 5 puiši
Iesaistītās valstis: Latvija
Latvijas pārstāvētā organizācija: Cēsu audzināšanas 
                                          iestāde 
              nepilngadīgajiem

No 2012. gada janvāra līdz novembrim jaunieši ar Eiropas Savienības programmas „Jaunatne 
darbībā” līdzfinansējumu un atbalstu īstenoja projektu Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem 
„Mēs nebaidāmies mainīties”.

Projekta darba grupas jauniešiem bija vēlme kaut ko mainīt savā ikdienā, dažā-
dot to. Īpaši nozīmīga bija iespēja satikt cilvēkus no ārpasaules, veidot kontaktu 
un sadarboties.

Projekta „Mēs nebaidāmies mainīties” mērķis bija īstenot dažādas brīvā laika aktivitātes kopā ar 
cilvēkiem no brīvības, attīstīt nozīmīgas prasmes un attieksmes, kas pēc ieslodzījuma palīdzētu ie-
kļauties sabiedrībā un lauzt aizspriedumus par bijušajiem ieslodzītajiem.

Šāda veida projekts Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika īstenots pirmo reizi. Mums 
visiem, īpaši darba grupas puišiem, šāda projekta veidošana un īstenošana bija pirmā pieredze.

„Komunicējot ar cilvēkiem no brīvības, apguvām zināšanas un prasmes, kā sadarboties ar ne-
pazīstamiem cilvēkiem, formulēt savas domas un mērķus, diskutēt un aizstāvēt savu viedokli, un 
darboties komandā. Iemācījāmies uzņemties atbildību – līdz galam īstenojot uzticētos pienākumus.

Projekta īstenošanā izmantojām dažādas neformālās izglītības metodes: darbu grupās, prāta vēt-
ras, lomu spēles. To mums iemācīja āra dzīves apmācības centra „Pelēkais vilks” pārstāvji, kuri lika 
darboties grupā, risināt dažādas konfliktsituācijas. Darbojāmies arī dažādās radošajās darbnīcās,” stās-
ta projektā iesaistītie puiši.

Juris: „Šis projekts bija interesants, un es 
daudz no tā ieguvu. Man patika uzdevumi, 
kur bija nepieciešams komandas darbs. Ne-
formālās telpas dizaina veidošanā izmantoju 
grafiti mākslu, piedalījos neformālā valodas 
klubiņā, lai varētu svešvalodā diskutēt ar 
citiem brīvprātīgiem jauniešiem no „ārpa-
saules”. Projekta noslēgumā prezentēju visas 
aktivitātes un uzņemto īsfilmu.”

Ēvalds: „No projekta guvu daudz lielāku 
drosmi runāt pasākumos. Ieguvu pieredzi, 
kā rakstīt projektu un kā to īstenot. Visvairāk 
man patika darboties radošajā darbnīcā „Mū-
zika un ritmi”, kurā es apguvu dažādu ritmu 
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spēlēšanu, jo, noklausoties mūzikas grupu dalībnieku stās-
tījumu par katru mūzikas instrumentu, tagad vairāk izpro-
tu mūzikas skaņas. Projekta noslēgumā spēlēju ģitāru un 
dziedāju.  Patīkams seminārs bija „Par reliģiju”, kur Bruknas 
muižas un Kalna kopienas garīgais vadītājs A. Mediņš pa-
stāstīja par ceļojumu uz Aglonu kopā ar puišiem no Cēsu 
audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem.”

Kaspars: „Projektā visas idejas, kā parasti, li-
kās neiespējami realizēt. Bet tagad saprotu, 
ka iespējams ir viss, ja to dari ar nepārspīlētu 
pārliecību. Nav neatrisināmu problēmu, ir tikai atrunas, 
ka visu var atlikt vai nerisināt vispār. Tagad tādas lietas 

kā pasākumu organizēšana, dalībnieku motivēšana man šķiet kā piliens jūrā. Projektā apguvu veidot 
pasākuma izmaksu tāmi. Vislabāk man patika seminārs „Saskarsme un sadarbība”, kurā piedalījās āra 
dzīves apmācības centra „Pelēkais vilks” pārstāvji. Noslēgumā montēju īsfilmu.”

Toms: „Realizējot projektu, ir gūta ļoti liela pieredze dažādās jomās: pasākumu organizēšanā, jau-
nu kontaktu iegūšanā, laika un budžeta plānošanā, dažādu sīku problēmu risināšanā. Ja jānosauc 
lielākā problēma, to ir grūti izdarīt: ja problēmas risina kā uzdevumus, viss ātri vien atrisinās pats no 
sevis – vajag tikai gribēt visu paveikt līdz galam pēc iespējas labākā kvalitātē un darīt. Projektā man 
patika darboties rotaļlietu gatavošanas darbnīcā, kurā mēs šuvām rotaļu lācīšus, kas tika dāvināti 
bērniem invalīdiem un bērnudārza audzēkņiem. Atmiņā man paliks, ka pie mums ciemojās pārstāvji 
no „Aerodium” un pirms atbrīvošanas no ieslodzījuma laimēju lidojumu, kas bija ļoti fantastisks.”

Guntars: „Ko es domāju par šo projektu? Protams, to labāko! Pateicoties līdzdalībai projektā, varu 
izteikt savas domas un izpausties. Projektā mēs esam komanda. Ir tāds teiciens: „Viens par visiem, 
un visi par vienu!” Tas, kas notiek, - viss ir forši. Esmu optimists, jo tā ir vieglāk dzīvot. Ir jāizman-
to visas iespējas, ko mums dzīve dod, un viena no tām ir šis projekts, kurā var 
pilnveidoties, mācīties un sadarboties visiem kopā. Man vislabāk patika, ka mēs varējām 
izdomāt netradicionālām sporta spēlēm piecus stafetes posmus un tiesāt sporta aktivitātes, tas bija 
jautrs pasākums. Projektā es fotografēju un filmēju.”

Puiši aicina arī citus nebaidī-
ties no izaicinājuma un rakstīt 
projektus. Viņi ir pārliecināti, ka 
„ar šādu apņēmību mēs tur-
pināsim īstenot savas rado-
šās idejas un iesakām arī ci-
tiem jauniešiem – ja ir kāda 
ideja, tad droši sāciet darbu 
pie tās realizācijas un jūs 
gūsiet ne tikai gandarījumu 
no ieceres piepildījuma, bet 
arī jaunu pieredzi, kas attīs-
tīs izpratni par dažādu pa-
sākumu ieviešanas nepie-
ciešamību un pavērs jaunas 
iespējas to realizācijā.”
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Laikā no 2012. 
gada 19. – 27. maijam 
Jaunsvirlaukas pagas-
tā valdīja tāda īpaša 
atmosfēra, liela rosība 
un ne tikai tādēļ, ka 
mācību gads tuvojās 
nobeigumam un sko-
lēniem bija eksāmenu 
laiks, bet arī tāpēc, ka 
šajās dienās šeit rosījās, 
aktīvi diskutēja un dar-
bojās jaunieši no Maltas, 
Turcijas un arī Latvi-
jas Eiropas Savienības 
programmas „Jaunatne 
darbībā” finansētā jau-
niešu apmaiņas projekta 
„Care for different” ietvaros.

„Care for different” projekta dalībnieki bija 22 jaunieši, bet ar projektu saistīto bija daudz vai-
rāk, jo „Rūpes par dažādo” bija projekts visiem Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotājiem un ne tikai. Šīs 
apmaiņas ideja un mērķis bija tendēti uz to, lai cilvēki saprot, ka atšķirīgais nav sliktāks. Projekta 
mērķis bija veicināt sapratni par dažādām kultūrām un no tām nebaidīties. Projekts 
vienkopus pulcēja jauniešus no dažādām kultūrām un vidēm. Jaunieši no Turcijas bija patiesi mu-
sulmaņi, kuri kā pēc pulksteņa piecas reizes dienā lūdzās, mazās salas – Maltas - iedzīvotāji bija ļoti 
skaļi un draudzīgi, savukārt latvieši bija kā līdzsvars starp mierīgajiem turkiem un hiperaktīvajiem 
maltiešiem. Bet, tā kā projekts bija vērsts arī uz ārpusi, tad mēs sastapāmies arī ar citām kultūrām, 
kā, piemēram, slāvu.

Pirmā apmaiņas diena bija izaicinājums gan organizatoriem, gan pārējiem dalībniekiem, jo vaja-
dzēja atrast pareizu pieeju, kā „lauzt ledu”. Un tas arī izdevās, jo jaunieši bija dikti atvērti un par spīti 
dažādībām jutās brīvi. Mūsu priekšrocība bija arī telpas. Visas aktivitātes un arī dzīvošana notika kādreiz 
bijušā skolā, kur dalībnieki varēja brīvi pārvietoties, jo apmaiņas dienu laikā tās telpas bija tikai mūsu 
rīcībā. Tā nu mēs pirmajā dienām cītīgi „lauzām ledu” un iepazinām apkārtējo vidi un arī viens otru.

„Care for different” 
Jaunsvirlaukas pagastā

Notikuma vieta: Jaunsvirlaukas pagasts, 
                     Dzirnieki un Staļģene
Notikuma laiks: 19.05.2012. – 27.05.2012.
Dalībnieku skaits: 22
Iesaistītās valstis: Turcija, Malta un Latvija
Latviju pārstāvošā organizācija: Biedrība „Attīstības 
                                        centrs „Iepazīsim sevi””

MARTA DRUPA
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Pārējās dienās, piedzīvojot dažādus laika un 
citus apstākļus – lietus, saule un odi, – aktivitātes 
noritēja pēc plāna. Sākām ar diskusijām par ste-
reotipiem vienam par otru un mūsu kultūrām, un 
valstīm. Daži bija pārsteigti par izteiktajiem ste-
reotipiem attiecībā uz savu valsti. Savukārt daži 
citi priekšstati bija jau sen zināmi un arī patiesi. 

Lai izveidotu lielisku komandu un saliedētu 
dalībniekus, viens no uzdevumiem bija noorgani-
zēt pārgājienu un pikniku. Dalībnieki bija sadalī-
ti 4 grupās: atbildīgie par pārtiku, atbildīgie par 
drošību, atbildīgie par nokļūšanu mērķī un atbil-

dīgie par izklaidi. Un tā tika kopīgi noorganizēts pikniks Joahima Zīgerista mājās „Šauvas”. Jaunieši 
bija sagatavojuši garšīgas uzkodas, un viss noritēja jautrā gaisotnē. Bet, tā kā visa projekta mērķis 
savā ziņā bija saliedēt šīs dažādās tautas, tad mēs neapstājāmies pie piknika organizēšanas. 

Katru rītu uzsākām ar rīta rosmi un burvīgām brokastīm mūzikas pavadībā; lai atpūstos no akti-
vitātēm, veldzējāmies saules staros vai uztaisījām kādu iekustinātāju („energizer”). Turkiem cieņā bija 
tējas pauzes, kuras viņi paši arī rīkoja un visus citus cienāja; tāpēc apmaiņas laikā visi spēja justies, kā 
mājās. Bez visiem jaukajiem atpūtas brīžiem mēs arī cītīgi strādājām, jo beigās taču bija jāsagatavo 
koncerts. Bet laiku līdz tam aizpildījām ar dažādām aktivitātēm, no kurām viena no bija „Oksfordas 
debates”. Sākumā dalībnieki izveidoja savas politiskās partijas, kur viņiem stingri bija 
jānoskaidro sava pozīcija un partijas prioritātes, jo beigās notika vēlēšanas, kas arī 
noteica mūsu apmaiņas līderus. Pēc tam partijas piedalījās debatēs, kur vajadzēja 
aizstāvēt savas intereses kādā sabiedrībai svarīgā jautājumā. Šai aktivitātei tikai 
veltīta vesela diena, kas arī izvērtās ļoti aizraujoša un tajā pat laikā nogurdinoša. 

Lai mazinātu nogurumu un nedaudz mainītu vidi, mēs devāmies uz Rīgu, kur dalībnieki varēja 
apskatīt skaisto pilsētu un ļauties iepirkšanās priekam, kā arī izbaudīt brīvo laiku. Noslēgumā pa-
ņēmām picas un devāmies uz krastmalu baudīt skatu un piepildīt vēderus. Kad nu dalībnieki bija 
mazliet atpūtušies, pienāca laiks organizēties koncertam, ar kuru pēdējā dienā pievienojāmies vietē-
jam pasākumam un parādījām, ko paši mākam. Koncerta diena bija kā simbols rūpēm par dažādo, 
jo tapa grafiti par godu projektam, kuru šobrīd var visi apskatīt Staļģenes ciemā, notika daudzas un 
dažādas aktivitātes bērniem – sejas apgleznošana, rotaļas, rotu gatavošana u.c. Koncertā dalībnieki 
dziedāja un dejoja, kā arī visiem rādījām filmu, kurā varēja redzēt, ko esam darījuši. 

Tā mēs noslēdzām apmaiņu ar iz-
baudītiem kultūras vakariem, daudz 
smiekliem, jaunām draudzībām un 
lauztiem stereotipiem. Neskatoties uz 
to, ka odi bija sakoduši visus dalīb-
niekus, un kā daži dalībnieki par odu 
kodieniem izteicās: „Tas jau tāds īsts 
suvenīrs no Latvijas”, projekts piepildīja 
tā misiju un dalībnieki devās prom ar 
pozitīvām emocijām un jaukām atmi-
ņām, kā arī ar jauniem stereotipiem, 
tikai šoreiz –pozitīviem.
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Saule zilās debesīs, apelsīnkoks aiz loga un skanīga valoda 
visapkārt. Trīs stundu lidojums, un nekas vairs nav tā, kā bijis.

Ir pienācis laiks iepazīt citas kultū-
ras, ieraudzīt sevi no cita skatu pun-
kta un iegūt neatkārtojamu dzīves 
mācību, jo skaidrs ir viens – es nekad 
vairs nebūšu tāda pati, kā iepriekš, 
pirms šīs pieredzes.

Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 
projekts var būt kā kaķis maisā. Nekad 
nezini, ko iegūsi un ko zaudēsi, bet, 
kā saka, kas neriskē, tas nedzer šam-
panieti. Ļoti iespējams, ka lēmums 
doties brīvprātīgā gaitās bija viens no 
neprātīgākajiem un reizē labākajiem 
un pareizākajiem lēmumiem, kādu varēju pieņemt. Īsumā padalīšos ar „veiksmīga EBD recepti”.

Pateicoties nevalstisko organizāciju kuplajam skaitam, ir ļoti viegli apjukt projektu gūzmā, kas 
atklājas, kad ir pienācis liktenīgais brīdis atrast savu īsto un vienīgo projektu. Aktuāls kļūst jautājums 
– kāda būs pieredze, un vai realitāte apmierinās manas ekspektācijas?

Pēc vairāku mēnešu cītīgas projektu lasīšanas un izvērtēšanas, motivāciju vēstuļu rakstīšanas un 
sūtīšanas, pienāca tas brīdis, kad liktenis bija lēmis mani pārbaudīt un aizmest 3000 km prom no 
mājām dienvidu virzienā – es savu laimi devos meklēt saulainajā un tai pašā laikā krīzes pārņem-
tajā Grieķijā. Fakts, ka Grieķija bija kritusi par upuri ekonomiskajai krīzei, mani nebiedēja, jo ko gan 
zaudēt. Arī Latvijā mēs izdzīvojām un joprojām izdzīvojam savu krīzi. Patiesībā man radās papildu 
ziņkāre redzēt savām acīm to, kas un kā notiek Grieķijā un cik liela daļa no medijos redzētā ir ziepju 
burbulis un cik liela daļa ir sūrā dzīves realitāte. Es teiktu – izbaudīt krīzi dienvidu modē.

Liktenis man bija lēmis nonākt organizācijā, kas ir cieši saistīta ar dažādām izglītības program-
mām un starptautiskajām attiecībām. Īsā laikā iepazinu un joprojām iepazīstu, ko nozīmē būt ie-
saistītam diplomātiskajā pasaulē. Pienākumi ir visdažādākie, līdz ar to sava projekta ietvaros gūstu 
lielisku profesionālo pieredzi un iepazīstu grieķu darba tikumus un netikumus. Jāteic gan, ka, laikam 
ejot, daži netikumi no grieķiem tiek pārņemti. Piemēram, visa atlikšana uz beidzamo mirkli, bet tai 
pašā laikā esmu pārņēmusi dažu labu tikumu. Piemēram, esmu iemācījusies, kā nesatraukties par 
lietām, par kurām patiesībā nav jāsatraucas. Mana ikdiena paiet visnotaļ internacionālā kolektīvā, 
līdz ar to ir iespēja iepazīt ne tikai grieķu kultūru, bet arī panākt soli tuvāk serbu un nīderlandiešu 

Brīvprātīgais darbs 
grieķu modē

LELDE MENCENDORFA
 

Notikuma vieta: Atēnas, Grieķija 
Notikuma laiks: 02.04.2012. - 30.03.2013. 
Dalībnieku skaits: 1 
Iesaistītās valstis: Latvija, Grieķija  
Latvijas pārstāvētā organizācija: Eiropas Kustība Latvijā
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tikumiem, saprast, cik ļoti dažādi un 
reizē vienoti mēs esam, jo ar katras 
tautības pārstāvi var atrast kādu ko-
pīgu paradumu. 

Šajā pusgadā mans dzīves ritms 
ir absolūti mainījies. Dažos mēne-
šos esmu apguvusi un piedzīvojusi 
to, ko normāls vidusmēra cilvēks 
piedzīvo gada laikā. Pateicoties ma-
nai organizācijai, man bija iespēja 
gan redzēt, kā notiek starptautisku 
pasākumu organizēšana, gan pašai 
piedalīties kā studentei un iegūt ser-

tifikātu, kas būs noderīgs tālākai karjeras veidošanai. 
Manuprāt, lai projekts būtu izdevies, ļoti svarīgi, pirmkārt, ir doties uz valsti, kuras kultūra ir pie-

ņemama un sirdij tuva. Pretējā gadījumā laiks, ko nākas pavadīt projektā, var būt ne tas patīkamā-
kais. Otrkārt, svarīgi ir saprast, kādā projektā ir vēlme iesaistīties, jo nevari doties glābt bruņurupučus, 
ja no tiem ir paniski bail, nevari strādāt bērnudārzā, ja skaļi un aktīvi bērni rada galvassāpes, nevari 
strādāt birojā, ja vārdi „dators un mapes” uzdzen zosādu. Lai gūtu maksimālu labumu no projekta, 
ir kritiski jāizvērtē savas iespējas un vēlmes. Pretējā gadījumā no aizraujoša gada citā valstī, šis laiks 
var pārvērsties par briesmīgāko dzīves posmu. Akla skriešana pēc „kaut kāda” un „kaut kur” projekta 
zaudē visa brīvprātīgā darba jēgu, un beigās brīvprātīgā darba laikā pavadītais gads būs nekas vairāk 
kā „kaut kāds” un bez pievienotās vērtības. Turklāt bezpersonisku motivācijas vēstuļu rakstīšana, kad 
viena un tā pati vēstule tiek nosūtīta vienlaikus divdesmit organizācijām, īpaši daudz nepalīdz mērķa 
sasniegšanā – projekta atrašanā. Cilvēkiem, kuri lasa motivācijas vēstuli, ir ļoti būtiski sajust patiesu 
ieinteresētību darba veikšanā, jo īpaši, ja tiek piedāvāts ilgtermiņa projekts.

Turklāt svarīgi ir zināt un saprast gan savus pienākumus, gan savas tiesības. Tieši tādēļ ir būtiski 
jau laicīgi sameklēt savu nosūtītājorganizāciju, kas informēs gan par pienākumiem, gan par tiesībām, 
gan par to, kā iegūt maksimālu labumu no projekta (ne tikai „Youthpass” – Jaunatnes pasi). Viss ir 
atkarīgs no paša brīvprātīgā, no tā, cik daudz viņš ir gatavs ieguldīt enerģiju un laiku, jo brīvajā laikā 
no brīvprātīgā pienākumiem ir iespējams aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, dibināt jaunus kontak-
tus un būvēt savu nākotni. Viss, kas ir jādara, – jātur acis vaļā un jāklausās ar abām ausīm.

Liekot roku uz sirds un skatoties skaidri zilās debesīs, varu teikt, ka diena, kad savā „Thunderbird” 
programmā nospiedu „send”, lai nosūtītu pieteikumu uzņēmēj-organizācijai, bija labākā diena un la-
bākā izvēle, kādu es jelkad būtu varējusi izdarīt. Šī pieredze pat ne gada laikā, bet dažos mēnešos 
apgrieza manu pasauli kājām gaisā, bet pozitīvā virzienā. Kad esi iemests svešā kultūrā, kur nav ne-
viena cilvēka, kuram pieķerties, pasaule rādās pavisam citādāka, viss vairs nav pašsaprotams. Un tad 
acis atveras, un tu redzi pats sevi no malas un saproti, cik daudz vēl ir jāaug, cik daudz ir jāmācās 
un cik ļoti ir jāmīl dzīve tādēļ vien, ka tev ir dota iespēja to baudīt un ciest.

Jāsecina, cik daudz ir projektu, tikpat daudz dažādu pieredžu. Atēnās dzīvojošie brīvprātīgie ir izvei-
dojuši veselu komūnu ar savu pulcēšanās vietu – neliela kafejnīca Eksarhijā. Principā, ja ir vēlme, tad 
paziņas var atrast vienas vai divu nedēļu laikā. Šeit brīvprātīgie, kuri nāk no visām pasaules malām un 
nostūriem, organizē kopīgus tematiskos vakarus, apceļo Grieķiju un kopā cenšas saprast grieķu kultū-
ru, tajā pašā laikā iepazīstinot citus ar savu kultūru. Esot saskarsmē ar citiem brīvprātīgajiem, ļoti labi 
var redzēt, cik projekti ir dažādi un cik ļoti var atšķirties uzņēmējorganizācijas attieksme. Viena orga-
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nizācija par brīvprātīgajiem rūpējas kā par maziem 
bērniem, cita organizācija īpaši nesatraucas ne par 
brīvprātīgo dzīvošanas apstākļiem, ne par to, cik 
auglīgs ir projekts. Tu vari pavadīt katru die-
nu, nedarot neko, vai arī katru dienu pie-
ņemt kā jaunu izaicinājumu un kā iespēju 
mācīties.

Jaunas kultūras iepazīšana ir viens no intere-
santākajiem un tajā pašā laikā biedējošākajiem 
uzdevumiem, esot brīvprātīgajam ārzemēs. No-
teicošais faktors, cik viegli vai smagi iejusties sa-
biedrībā, ir tas, kā jaunā situācija tiek uztverta. Veiksmes atslēga ir atvērtība un gatavība pieņemt 
visnepieņemamāko. Jāatzīst gan, ka grieķi ir tik ļoti viesmīlīga tauta un tos nemīlēt nav iespējams, 
līdz ar to iejusties viņu sabiedrībā nav grūti, bet ar nosacījumu, ka esi gatavs spēlēt pēc viņu notei-
kumiem. Un noteikumi ir pavisam vienkārši – mīli grieķu kultūru un pieņem viņus tādus, kādi viņi 
ir, – kavē tikšanos, haotiski, skaļi, runīgi un, kas pats galvenais, bezgala viesmīlīgi. Grieķu sirdis ir 
atvērtas pašas par sevi, bet, ja vēl sarunas vidū iestarpini kādu frāzi grieķu valodā, tad tās dzied, un 
vari sevi uzskatīt par pieņemtu viņu lokā. Grieķi ir tauta, kas lepojas ar savu valsti, kultūru un vēlas 
ar to iepazīstināt ikvienu, līdz ar to, viss, kas ir jādara, – jāļaujas. 

Grieķijā esmu pavadījusi jau vairāk nekā septiņus mē-
nešus, bet vientulību neesmu izjutusi. Kopš pirmās dienas 
man te bija un ir sava grieķu ģimene, ar kuru kopā strādāt, 
svinēt svētkus un iepazīt kultūru. Grieķi ir draudzīgi un at-
vērti, un jau pēc pāris sarunas minūtēm tevi uzaicinās brīv-
dienās doties kopā uz viņu vasaras māju kādā no salām. 
Grieķu viesmīlība ir neatkārtojama. Jau otrajā nedēļā pēc 
ierašanās tiku uzaicināta svinēt Lieldienas kopā ar savas 
organizācijas prezidenta ģimeni. Šī bija mana pirmā lielā 

iepazīšanās ar grieķu paradumiem. Lieldienas ir paši nozīmīgākie svētki, kad ģimenes pulcējas pie 
pusdienu galda, kad gatavošanās svētkiem norit vairākas dienas un katras ģimenes gods un lep-
nums ir grilēts jērs. Neatņemama svētku daļa ir nebeidzamas sarunas par visdažādākajiem tematiem, 
sākot ar sarunām par ēdienu un beidzot ar politisko problēmu apspriešanu.

Reizēm man kā latvietei ir bijis grūti pieņemt šo neviltoto atvērtību un viesmīlību, bet, jo vairāk 
laika pavadi ar grieķiem, jo lielākas pārmaiņas sajūti pats sevī. Ziemeļnieciskais vēsums atkāpjas, le-
dus izkūst un nākamajā mirklī pieķer sevi, ka esi tikpat skaļš, cik paši grieķi. Manuprāt, šis kultūršoks, 
ko nākas piedzīvot, iekrītot svešā kultūrā, ir pati svarīgākā EBD daļa, jo, redzot, cik ļoti dažādi mēs 
esam, mums tiek dota iespēja saprast, ko mēs vēlamies mainīt sevī un ko nekādā gadījumā nedrīks-
tam pazaudēt. Satiekot cilvēkus, kuri nāk no visām pasaules malām, ir dota iespēja apjaust savu un 
citu unikalitāti un to, ka varbūt ne vienmēr zāle ir zaļāka otrā sētas pusē. Ar šo es vēlos akcentēt, ka, 
lai vai cik pievilcīgas šķiet dienvidu kultūras un cilvēki ar saviem karstasinīgajiem temperamentiem, 
arī mēs, ziemeļnieki, esam unikāli ar savu skatījumu uz dzīvi un ar attieksmi. 

Mans EBD projektā pavadītais laiks neapšaubāmi ir izaicinājumu un sevis pārvarēšanas laiks, kad 
atvērt acis, paskatīties uz sevi no malas un apjaust, cik daudz mēs varam paveikt šajā pasaulē, ja 
vien to vēlamies. EBD nenoliedzami ir pati piemērotākā programma, ja ir vēlme augt, 
attīstīties, mainīties, mācīties un mīlēt dzīvi.
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Laime ir ļoti vispārināts jēdziens, turklāt katrs 
no mums citādi saprot personiskās „laimes formu-
lu”. Es, protams, varu runāt tikai par savu pieredzi. 
Šoreiz runa ir par nosacītu laimes izpratni, dzīvo-
jot Rumānijā, kuru nu jau deviņus mēnešus saucu 
par savām otrajām mājām. Un jāsaka, ka Rumā-
nijā tiešām smaidu un priecājos biežāk. Viens no 
galvenajiem iemesliem nenoliedzami ir skaistā 
daba, saules tuvums un jaukā Cluj Napoca pilsēta. 
Iespējams, pie „vainas” šīm patīkamajām sajūtām 
ir arī lieliskais, turklāt daudzējādā ziņā izaicinošais 
Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekts, kura meklēšanā ieguldīju tik daudz laika un uzmanības. Šajā 
ziņā liels paldies par palīdzību jāsaka manai nosūtītājorganizācijai „IKSC Līdumi” Jelgavā.

Varu droši teikt, ka ieguldītais laiks ir atmaksājies ar uzviju. Jau satiekoties ar uzņēmējorganizāci-
jas ADESCO pārstāvjiem, biju pārliecināta, ka 
gaidāms interesants un jaunu pieredzi dodošs 
gads. Lai arī ADESCO ir neliela organizācija, 
tomēr to atsver viņu ieinteresētība un akti-
vitāte bērnu un jauniešu dzīves uzlabošanā. 
Mana projekta „Help me to prepare for my 
life” ietvaros strādāju bāreņu namā, kurā paš-
laik dzīvo astoņas meitenes vecumā no 10 

līdz 21 gadam. 
Kopā ar bāreņu 
nama meitenēm 
pēc skolas darām 
visdažādākās lie-
tas – no mājas 
darbu pildīšanas 
un filmu skatīša-
nās līdz glezno-
šanai un rotas-
lietu gatavošanai. 
Protams, apmek-
lējam arī dažā-
dus pasākumus 

Kāpēc Rumānijā ir viegli 
būt laimīgai?

ILZE FIŠMEISTERE
 

Notikuma vieta: Rumānija  (Cluj-Napoca)
Notikuma laiks: 01.03.2012-28.02.2013
Dalībnieku skaits: 2
Iesaistītās valstis: Latvija, Rumānija
Latvijas pārstāvētā organizācija: „IKSC Līdumi”
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tuvējā pilsētā. Šajā laikā „Maria Gabriel” centrs 
un tā iemītnieces ir kļuvušas ļoti tuvas. Nekad 
nedomāju, ka darbs ar bērniem man varētu 
būt saistošs, bet Rumānijā esmu iemācījusies 
priecāties arī par nelieliem sasniegumiem, ļau-
jot arī sev būt nedaudz bērnam. Interesanti, 
ka diendienā strādāju vietā, kura vadītājiem 
nav izpratnes, kas īsti ir brīvprātīgais darbs un 
zināmā mērā arī – ko viņiem ar mums iesākt. 
Daudz laika nācies ieguldīt tieši komunikācijā 
un sapratnē, kur īsti bāreņu namā būtu mana 
vieta. Tas arī saprotams, jo centrā ir noteikta dienas kārtība, ir uzdevumi, kas meitenēm jāpilda. Ar 
laiku un daudz neveikliem brīžiem gan valodas barjeras, gan kultūras atšķirību dēļ tomēr viss nostā-
jas savās vietās. Tikai jāiemācās atrast kompromisus. 
Tiesa gan, neaizmirstot arī par to, ko gribi paveikt. 

Jau kopš bērnības visinteresantākie man šķituši ce-
ļotāju un ceļojumu stāsti. Šajā ziņā nekas nav mainī-
jies arī tagad. Ceļojot un mēģinot izprast pasauli kaut 
nedaudz vairāk, jūtu, kā aug mana dvēsele. Rumānijā 
esmu pieredzējusi piedzīvojumiem un vērtīgiem ceļo-
jumiem bagātu vasaru. Gan kāpu kalnos, gan padzī-
voju mežā, gan ballējos pie Melnās jūras, laivoju pa 
Donavu, baudīju visdažādākos rumāņu ēdienus un 
dzērienus. Ceļojot pa Rumāniju, var uzskatāmi redzēt, 
kā šī skaistā zeme mainās – sākot no tradicionālās ziemeļrietumu daļas ar maziem ciematiņiem un 
maģiskiem kalnu ezeriem, turpinot ar centrālo Transilvānijas apgabalu, kas bagāts ar vēsturiskām pi-
līm un arhitektūru kopumā, kā arī iespaidīgajiem Karpatu kalniem. Savukārt, tuvojoties Melnajai jūrai, 
viss mainās, kalnu ainavu nomaina līdzenumi un saulespuķu lauki. Piejūras pilsētas, protams, vairāk 
domātas tūristiem, bet mēs paspējām izbaudīt patiesi neparastas dienas mazā hipiju ciematiņā, kurā 
bija, iespējams, garšīgākā karstā ielu kukurūza, kādu jebkad esmu ēdusi. 

  Tomēr mans vislielākais ieguvums ir satiktie cilvēki. Rumāņi ir īsti dienvidnieki ar patiesu dzīves 
mīlestību, spēju dejot un dziedāt līdz rītausmai. Kā jau dienvidniekiem, šeit ļoti izteiktas ģimenes sai-
tes un tuvums baznīcai. Tomēr saskatāms arī mums, latviešiem, raksturīgais cinisms un neticība po-
litiķiem, kā arī spēja pasmieties pašiem par sevi grūtos laikos. Esmu ārkārtīgi pateicīga par rumāņu 
viesmīlību un sirds siltumu, ar ko saskāros diendienā. Paldies arī visiem satiktajiem brīvprātīgajiem, 
no kuriem daudzus jau varu saukt par labiem draugiem. Eiropas brīvprātīgie patiesībā ir kā 

liela ģimene. Jo, lai gan visi esam tik atšķirīgi, tomēr 
mūs vieno īpaša sajūta, laiks, kas pavadīts svešā valstī, 
cenšoties iedzīvoties un izprast šīs zemes kultūru un 
sadzīvi. Mani īpaši iepriecina sarunas, kas nodzēš stereotipus par 
iepriekš svešu zemi. Bieži vien nemaz nespēj paredzēt, ko jaunu un 
pārsteidzošu uzzināsi par citu kultūru, vienlaikus liekot aizdomāties 
arī par pašu kultūru un idenititāti. Viens no maniem draugiem reiz 
teica, ka, viņaprāt, EBD nav īstā dzīve, bet gan kā tāds saulains bur-
bulis. Un savējo es centos izbaudīt un izdzīvot pilnībā.
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Šī raksta mērķis ir piedāvāt mazliet vairāk gaismas par koučingu un tā principiem, kā arī iedvesmot 
to sākt izmantot savā ikdienas darbā ar jauniešiem un citiem jaunatnes sfērā iesaistītajiem cilvēkiem.

Koučings tā pamata izpausmē var tikt skatīts kā veids, kā ar jautājumu un uz rīcības vērstas ko-
munikācijas palīdzību dot iespēju saprast, kādi ir jaunieša vai jaunatnes darbinieka dzīves mērķi, 
vīzijas un vēlmes. Tā ir iespēja atpazīt veiksmīgākos un efektīvākos soļus šo mērķu un vēlmju sa-
sniegšanā, kā arī ilgākā laikā kopīgi sekot līdzi progresam, ieviest pārmaiņas un korekcijas veiksmīgā-
kai rīcībai. Koučings nav pareizās atbildes vai padomu došana, analīze, konsultācija, savas pieredzes 
uzspiešana, rakšanās pagātnē vai savas pārliecības sludināšana. 

Koučinga veidi ir vairāki, un tie atšķiras ar būtību un rezultātu. Piemēram, 

Koučings ir process, nevis rezultāts, un to ir svarīgi apzināties - ja ir sākts process, tas jāturpina un 
vēl svarīgāk – arī jānoslēdz. Jaunatnes darbā to ieteicams izmantot kā vienu no pieejām – kombi-
nējot kopā ar citām, un, piemēram, izmantojot koučinga elementus, kurus konkrētajā situācijā ir 
visefektīvāk pielietot. Parasti tās ir jautājumu uzdošanas tehnikas un aktīvās klausīšanās 
paņēmieni. Izaicinājums pielietot koučingu jaunatnes darbā ir pašā pamatidejā – klasiski cilvēki 
izvēlas brīdi dzīvē, kad viņi vēlās tikt koučoti un arī pašu kouču, kuram viņi uzticas. Darbā ar jaunie-
šiem šī ideja īsti nestrādā, jo jaunieši nezin to, ko nezin, līdz ar to, nezinot par iespēju, to loģiski neiz-
vēlas. Līdz ar to jaunatnes darbiniekam ir jāpanāk pozitīvu un atvērtu attiecību uzsākšana 
un uzturēšana, kā arī drošas vides radīšana, un tikai tad jāpiedāvā koučings kā iespēja. Tie 
būtu pirmie soļi, kas jāsper, ja tas jau nav izdarīts. 

Protams, jautājums – „kā?”. Pirmā lieta, kas būtu jāpanāk komunikācijā ar jauniešiem, ir 100% 
ticība viņu potenciālam kaut ko radīt, vadīt un realizēt savas ambīcijas un plānus. 
Šeit arī parādās viens no koučinga pamatprincipiem – jebkura izteikta vēlme/mērķis ir bals-
tīts uz labiem nodomiem. 

Protams, šeit dažreiz parādās konfrontācija ar jūsu personiskajām vērtībām, uzvedības normām, 
pieņēmumiem par labo un slikto vai atļauto un neatļauto. Tomēr, ja jūs esat nolēmuši izmantot 
koučingu savā darbā, tad jums jāpraktizē spēja pieņemt neierasto un sākumā nesaprotamo. Otrais 
svarīgais princips ir fokusēties uz tagadni, redzot nākotni. Pagātne tiek izmantota tikai, lai at-
pazītu veiksmīgas/neveiksmīgas rīcības un to, kādas sekas tās radīja, – šeit nav vietas nosodījumam 
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Koučings kā pieeja (rituāls) 

darbā ar jaunatni

MĀRIS RESNIS, Personību un 
komandu attīstības un pilnveides treneris

Jaunatnes darba 
koučings

Dzīves prasmju 
koučings

Dzīves koučings

Profesionālais 
koučings

Komandas
koučings
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vai „bīstamākajam” jautājumam „kāpēc?” un rakāšanās lietās, kuras vairs nevar mainīt. Trešais princips 
– fokusēties uz lietām/apstākļiem/attiecībām, kuras var ietekmēt un mainīt, un aiz-
mirst par tām, par kurām var tikai satraukties. Ceturtais princips – uzdot atvērtos jautājumus 
un uzmanīgi izmantot tiešos jautājumus (kas, kur, kad). Šim principam ir jāpievērš 
īpaša uzmanība, jo jautājumi ir kouča darbs, atbildes – jaunieša. Labs jautājums jau 
ir atbilde jeb virziens. Galvenais, lai tas būtu virzīts uz attīstību vai izpratnes radīšanu. Svarīgākais 
ir izvairīties no tendencioziem jautājumiem – „ja tu to darīsi, tev taču būs slikti, vai ne?” :). Piektais 
princips – pats koučs ir lielākais „sliņķis” atbilžu meklēšanā, padomu došanā, ceļa un radošo 
risinājumu atrašanā. Tikko jūs sākat dot padomus, ieteikt kaut ko no savas pieredzes, jūs „nozogat” 
jaunietim iespēju atrast savu ceļu, paņēmienus vai pat mērķus dzīvē. Vēlreiz atkārtošos, jūsu uzde-
vums ir jautāt, jauniešu uzdevums – sameklēt savas atbildes. Sestais princips – lai arī kādi būtu jau-
nieša risinājumi, idejas par savu vēlmju saniegšanu, tās ir „pareizās” atbildes viņam(-ai), un 
jūsu uzdevums ir palīdzēt tās realizēt. 

Protams, jaunatnes darbā, jums ir brīnišķīgi resursi, kurus jūs varat piedāvāt, – ES programmas 
„Jaunatne darbībā” projekti vai Latvijas un Šveices sadarbības programmas piedāvātās apmācību ie-
spējas. Protams, arī jūsu pašvaldībā vai pilsētā pieejamie resursi un iespējas. Septītais princips, kurš 
nāk klāt jaunatnes darba koučingā, ir mācīšanās moments jeb jautājums/fokuss: ko no šīs rīcības 
un rezultātu tu mācīsies. Principu ir vēl vairāk, svarīgākais ir ievērot svarīgākos!

Izsakot koučinga procesu formulā, tā varētu izskatīties šādi: Realitātes skenēšana + 
vīzijas mērķu noteikšana + atpazīt, kādi būs ieguvumi - gan fiziskie, gan 
emocionālie + nolemt paņēmienus/rīcības, kuras ir jāveic + nofiksēt atskaites 
punktus+ ..............................+ ............. (vieta jūsu variantiem). 

Droši vien jums rodas jautājums „kā?”. Tiem, kuri izmanto neformālās izglītības metodiku un pie-
eju, tas būs vienkārši. Visas tās metodes droši var izmantot koučinga darbā. Efektīvākās būs vizualizā-
cijas, nepabeigto teikumu un personiskā attīstības plāna (PAP) metodes. Sameklējiet tās!

Protams, par koučingu kā pieeju jaunatnes darbā tev jāuzzina no citiem avotiem, piemēram, 
www.jaunatne.gov.lv. Un noslēgumā – lai radītu vēl vairāk jautājumus, lūk, divi „āķi”:

Četras pieejas jaunatnes darba koučingā
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MOTIVĀCIJA MĀCĪTIES

http://www.jaunatne.gov.lv
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Piemēri spēcīgiem jautājumiem:

Lai iedvesma radīt pašiem savus jautājumus un drosme tos uzdot sev un citiem!

Iekšējā spēka apzināšanās: 
Kāds ir tavs veiksmes „rituāls”?

Citu rezultātu apzināšanās: 
Ja Tu to būsi paveicis, ko tu būsi radījis vai ko tu par sevi varētu tad teikt?

Rada enerģiju:  
Kuros dzīves brīžos TU esi visefektīvākais(-ā)?

Rada vairākus jautājumus: 
Ko Tu darītu savā dzīvē citādāk, 
ja būtu paredzams 100% pozitīvs iznākums?

M
D

E
A

T
R

O
B

D
Ā

E
S

N
A

N
J

A
U

T
E

S

Latviešu valodā iznācis „Koučinga 
ceļvedis. Jauniešu iniciatīvas un līdzda-
lība”!

Vai Tu esi jaunatnes darbinieks, jauniešu lī-
deris, brīvprātīgais jauniešu organizācijā vai dar-
binieks ar Eiropas jauniešu programmām saistītā 
iestādē, skolotājs, audzinātājs, apmācītājs vai 
vienkārši atbalsta persona, kas vēlas palīdzēt 
jauniešiem attīstīt savas iniciatīvas? Mēs aicinām 
Tevi ieskatīties šajā rokasgrāmatā! Koučinga ceļ-
vedis pieejams elektroniski: http://ej.uz/gqbh, kā 
arī drukātā versijā, sazinoties ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru  (Liene Bigača, t. 
67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv).

http://ej.uz/gqbh
mailto:liene.bigaca@jaunatne.gov.lv
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Mums, trīs pārstāvēm no Ata Kronvalda Dur-
bes vidusskolas, bija iespēja no 21.-26.janvārim 
piedalīties apmācības programmā „EYE OPENER”, 
ko organizēja Norvēģijas Nacionālā aģentūra 
Portugālē. Apmācības notika mazā portugāļu 
ciematiņā Vila da Marmeleira, apmēram 100 km 
no Lisabonas. Apmācību mērķis bija sniegt jau-
natnes organizāciju darbiniekiem un jauniešiem 
informāciju par jauniešu apmaiņas projektiem. 
Apmācībās piedalījās 17 jauniešu organizāciju 
darbinieki un 30 jaunieši no Austrijas, Čehijas, 
Slovākijas, Īrijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Rumānijas. Apmā-
cības vadīja ļoti atraktīvi cilvēki Jo Claeys (Portugāle), Gerald 
Dowden (Anglija) un Gry Nesse (Norvēģija).

Apmācībām gatavojām prezentācijas, Latvijas raksturī-
gos ēdienus internacionālajam vakaram, suvenīrus. Lidojums 
no Latvijas tika ieplānots tā, lai, nonākot galapunktā, paliktu 
piecas stundas Lisabonas apskatei. Tomēr ziema ir ziema, un 
Lisabonā ieradāmies septiņas stundas vēlāk, nekā apmācību 
rīkotāji ieplānoja. Ciematiņā nokļuvām ar taksometru  divos naktī. 

Nākamajā dienā sākās apmācību cikls, kas tika pasniegts ne-
tradicionāli, izmantojot lomu spēles, diskusijas, simulāciju spēles, 
iesaistot ikvienu apmācību dalībnieku. Visu par jauniešu apmaiņas 
projektiem uzzinājām ar simulāciju spēļu palīdzību. Bija jāizdomā 
projekta tēma, aktivitātes, laika sadalījums projekta norisē. Spēles 
„Starptautiskā kafejnīca” laikā bija jāprezentē dalībniekiem sava ideja 
par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm. Šajā laikā varējām daudz uz-
zināt par citu dalībnieku interesēm, idejām, jauniešu vecumu. Šajā 
laikā varējām prezentēt gan reālas projekta vīzijas, gan tādas, kuras 
nekad nerealizēsies.

Šās spēles laikā svarīgi bija būt elastīgiem un saprast, kādu pro-
jektu vēlēsimies realizēt. Varējām arī mainīt projekta ieceres.

Katram ir dota 
iespēja!

KRISTĪNE BRUZULE

Notikuma vieta: Portugāle, Vil da Marmeleira
Notikuma laiks: 21.01.2013. - 26.01.2013.
Dalībnieku skaits: 30 jaunieši un 17 jauniešu 
         organizāciju darbinieki
Iesaistītās valstis: Latvija, Austrija, Čehija, Slovākija, 
         Īrija, Norvēģija, Zviedrija, Rumānija 
Latvijas pārstāvētā organizācija: Ata Kronvalda Durbes 
              vidusskola
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komandās ar atrasta-
jiem partneriem, vie-
nojāmies par mērķiem, 
veicamajām aktivitā-
tēm, laika sadalījumu 
projekta realizācijas 
brīdī. Mēs prezentējām 
projektu, kas nākotnē 
varētu tapt realizēts.

Apmācību dienās 
laiks bija saplānots tā, 

lai varētu iepazīties arī ar portugāļu ģimenēm, apskatīt pilsētas Santarem arhitektūru, parku. Varējām 
iegādāties suvenīrus mājiniekiem.

Atziņas no šīm apmācībām:
·  Projekta aktivitātes un ideju 
izauklēt pašiem jauniešiem.
·  Meklēt piedāvājumos idejas 
tik ilgi, līdz kāda mazliet 
ieinteresē, varbūt ir vērts 
pievienoties.
·  Nebaidīties darīt! 
Viss var izdoties!
·  Atrodot partnerus 
projektam, sazināties Skype, 
lai vienotos par visu svarīgo 
projektā.

Apmācības bija ļoti interesantas, pa-
teicoties atraktīvajiem vadītājiem, kuri bija 
padomājuši par netradicionālām spēlēm 
visiem apmācību dalībniekiem, lai viņus 
saliedētu. Jaunietēm šī bija vēl viena ie-
spēja pierādīt savas valodu zināšanas. 
Lielāko apbrīnu izraisa tas, ka tik 
daudz vīriešu Eiropas valstīs dar-
bojas ar jauniešiem. Varbūt arī Lat-
vijas jaunieši vairāk darbotos jau-
natnes organizācijās, ja to vadītāji 
būtu vīrieši...

Paldies Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūrai un Durbes novada domei par iespēju piedalīties šajās apmācībās, jo iegūts ir 
daudz – zināšanas par jauniešu apmaiņas projektiem, un esam atradušas iespējamos sadarbības 
partnerus.22
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Sveicieni no Līvāniem!
Gads noteikti iesācies strauji visiem jaunatnes jomā en-

tuziastiskajiem! 
Vēlos dalīties savā pozitīvajā pieredzē saistībā ar 

„Youthpass”(Jaunatnes pase) sertifikātu, par kuru vēl novem-
brī daudz apguvu un izzināju jaunatnes darbinieku apmā-
cībās Beļģijā „Take Initiative in coaching and You-
thpass”. Jo vairāk tāpēc, ka diezgan nesen izveidoju un 
saņēmu jau trešo personīgo „Youthpass” sertifikātu. 

Kopš pirmoreiz uzzināju, ka tāds ir un kas tas ir, ir pagā-
juši trīs gadi. Jāsaka, ka ir mainījušās vairākas lietas saistībā 
ar to. Un, manuprāt, tikai kvalitatīvas attīstības virzienā. 

2011.gadā, koordinējot jauniešu iniciatīvas projektu „Mūsu 
Termoss – Tavas iespējas”, kopā ar projekta atbalsta 
personu bijām atbildīgas par projekta izvērtēšanas 
posmiem – vidus un gala posmu. Toreiz, projekta 
noslēgumā veidojot „Youthpass” sertifikātus katram 
no mums, mēs bijām tie cilvēki, kuri apkopoja visu, 
ko katrs no mums - pieciem jauniešiem - bija rakstī-
juši, vizuāli atveidojuši un sarunās pauduši atgrieze-
niskajā saitē par projekta norisi. Apkopojām, ievadī-
jām speciālajā tiešsaistes formā www.youthpass.
eu/en/youthpass/ un drukātā veidā nodevām 
dalībniekiem. Atceros, cik sarežģīti tas bija. It īpaši 
tajos mirkļos, kad, vērtējot katra dalībnieka atbildības 
dažādās aktivitātēs, mēģinājām saprast, vai šie jau-
nieši tiešām no savas atbildības iemācījās to, kas tās 
veidošanā bija „ieslēpts” un ietverts. Tajās situācijās 
radās vēlme veidot vēl individuālas pārrunas ar katru jaunieti, bet diemžēl to neizdarīju. Bet šo divu 
gadu laikā ir daudz sanācis mācīties, un šādu kļūdu es vairs nepieļautu. Tiesa, veidojot „Youthpass” 
sertifikātu, tāda situācija, kā toreiz, vairs nerodas. Kāpēc? Tāpēc, ka ir pamatos izmainīti principi, kā 
šis sertifikāts tiek sagatavots. 

Un kas tad ir šī galvenā izmaiņa? 
Jaunieši paši ievada informāciju un sagatavo to „Youthpass” daļu, kura atspoguļo projekta laikā 

gūto pieredzi un mācību iegumumus pamatprasmju apraksta daļā. Ar šo „Youthpass” uzlabojumu 
ir sperts, manuprāt, ļoti vērtīgs solis projektos ietvertās neformālās mācīšanās procesu izvērtēšanai. 

Youthpass 
Tavai nākotnei!

EVIJA OZOLA – OZOLIŅA,
Biedrība „Termoss”

Projekta „Mūsu Termoss - Tavas 
Iespējas” vidusposma izvērtēšana.

Apmācībās Beļģijā „Take Initiative in 
coaching and Youthpass” – runājot 
par pamatprasmēm.

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, 
kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.
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Tādā nozīmē, ka projekta koordinatoram un atbalsta 
personai ir vēl viens efektīvs veids, kā motivēt un ie-
interesēt dalībniekus rūpīgāk un „dziļāk” PAŠIEM izvēr-
tēt savu neformālās mācīšanās pieredzi, procesus un 
panākumus. Un, kā mēs savā starpā jokojām atbalsta 
personu apmācībās (par ko minēju raksta ievadā), - 
mums vairs nav stundām ilgi jāapkopo un jānodrukā 
viss, kas projektu izvērtēšanās tika izanalizēts un sa-
prasts. 

Šajās apmācībās tā arī neizdevās izveidot manu 
pirmo „Youthpass” divās valodās (vēlējos arī latviešu), 
bet tādas opcijas nebija. 

Kā secinājām apmācībās Beļģijā - visur Eiropā 
jaunieši uz jautājumu – „Vai Tu vēlies saņemt ”Youth-
pass” sertifikātu?” bieži atbild – „Kur man to reāli dzī-

vē vajadzēs?”. Uz to mana atbilde ir viena. Savu pirmo 
„Youthpass” es esmu kādam devusi divreiz – iesniedzot 
dokumentus studijām Latvijas Kultūras akadēmijā un 
pievienojot savam CV, piesakoties uz angļu valodas ap-
mācītājas vakanci. Toties savus trīs sertifikātus laiku pa 

laikam esmu izlasījusi, pati meklējot atskaites punktu – kur tad un kā īsti es kādu prasmi esmu 
apguvusi. Šodien pat, vēlreiz pārlasot savu pirmo „Youthpass”, secināju, ka tur ļoti daudz kas nav 
dokumentēts, - ikdienā nozīmīgas atziņas un prasmes, ko iniciatīvu projekta laikā guvu. 

Kāda būs „Youthpass” nozīme Tavā projektā un pēc tā – To veido Tu pats!
Projektā „Saliec sevi pats”, kuru kopā ar 18 jauniešiem esam sagatavojuši, pilnīgi noteikti pie-

lietosim „Youthpass”. Esam arī jau vienojušies, ka sava sertifikāta sagatavošana notiks visu projekta 
laiku. Katram dalībniekam būs projekta dienasgrāmata – tā, lai netiktu aizmirsti arī būtiski sīkumi. 
Iesaku pamēģināt šo pieeju arī visiem lasītājiem, jo man personīgi pagaidām šis strādā kā efektī-
vākais atgriezeniskās saites nodrošināšanas rīks. Ir plānots atsaukties arī uz noderīgām shēmām un 
ieteikumiem, kas ietverti speciālistu izstrādātajā bukletā „Youthpass Unfolded”. Katram iesaku 
pāršķirstīt un atrast sev noderīgo tajā. Tas noder arī ikdienas darbā ar jauniešiem, nestrādājot konkrē-
tos projektos. Pagaidām tas pieejams gan tikai angļu 
valodā, bet ceru, ka Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras speciālisti parūpēsies arī par to. Bet līdz 
tam var ļoti daudz smelties jau iztulkotajā materiālā 
„Koučinga ceļvedis” http://ej.uz/gqbh. Par to 
ļoti vēlos pateikties mūsu Nacionālās aģentūras darbi-
niekiem! 

Galvenās mana atziņa, šo trīs gadu laikā 
saskaroties ar „Youthpass”, ir vienkārša:

To vajag mazāk uztvert kā sertifikātu, kuru 
nākotnē jaunieši dalīs darba devējiem, bet 
vairāk kā rīku jauniešu pašizziņas, atgriezenis-
kās saites efektīvākai veicināšanai un kā indi-
viduālās attīstības punktu iearhivēšanas rīku.

Apmācībās Beļģijā „Take Initiative 
in coaching and Youthpass”, 
nospraužot mācību mērķus un 
analizējot iespējas.

Apmācībās Rumānijā „Local Impact” -  
dienas beigās atspoguļojot dienas  
notikumus projekta avīzes veidā.
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KAS IR YOUTHPASS?
Youthpass sertifikāts jeb Jaunatnes pase ir instruments, kas palīdz apzināties vērtī-

bas, prasmes, iemaņas un dažādas citas derīgas lietas, kuras iegūtas, piedaloties prog-
rammas „Jaunatne darbībā” projektos – piemēram, jauniešu apmaiņas vai iniciatīvas 
projektā, apmācībās vai Eiropas Brīvprātīgajā darbā.  

Youthpass palīdz un atbalsta jauniešus projekta īstenošanas laikā, ar tā palīdzību iespējams struk-
turēt savu mācīšanās procesu, kā arī vieglāk saprast mācīšanās rezultātus. 

MŪŽIZGLĪTĪBAS PAMATKOMPETENCES 
Youthpass balstās uz Eiropas Komisijas izstrādātajām mūžizglītības pamatkompetencēm. Tieši tās 

iespējams aprakstīt sertifikātā.
Kopumā ir noteiktas šādas astoņas pamatkompetences:

 ñ saziņa dzimtajā valodā,
 ñ saziņa svešvalodās,
 ñ matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās,
 ñ digitālā prasme,
 ñ mācīšanās mācīties,
 ñ sociālās un pilsoniskās prasmes,
 ñ pašiniciatīva un uzņēmējdarbība,
 ñ kultūras izpratne un izpausme.
Lai izprastu, kas īsti ir katra no pamatkompetencēm, mek-

lē informatīvu materiālu par tām latviešu valodā aģentūras tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Programma „Jaunatne darbībā””.
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KĀ ES VARU IZVEIDOT SAVU YOUTHPASS SERTIFIKĀTU 
TIEŠSAISTĒ?

Tev vajadzētu savākt visu nepieciešamo informāciju par projektu un dalībniekiem, 
pirms to sāc, un pārbaudīt tās pareizību.

Lai radītu Youthpass sertifikātu, ej uz www.youthpass.eu
1. Izveido savu kontu tīmekļa vietnē. Ja esi jau reģistrējies, tad atliek ieiet sistēmā, izmantojot jau 

esošo lietotājvārdu un paroli.
2. Ievadi informāciju par projektu. Tev būs nepieciešams Nacionālās aģentūras piešķirtais numurs 

apstiprinātajam projektam, piemēram, LV-11-23-2011-R2.
3. Ievadi informāciju par apstiprinātā projekta dalībniekiem. Precīzi ievadi katra dalībnieka vārdu 

un uzvārdu.
4. Apstiprini sertifikātu, norādot vietu un datumu, kā arī pilnu tās personas vārdu, kas Tavā orga-

nizācijā var parakstīt sertifikātus.
5. Ģenerē sertifikātus. Sertifikāti tiek ģenerēti kā Adobe reader (pdf ) faili. Neaizmirsti tos izdrukāt 

krāsainus.
6. Neaizmirsti izveidotos sertifikātus parakstīt.

Vispirms iesakām izmantot Youthpass demo versiju, lai iepazītos ar sistēmu un saprastu, kā viss 
darbojas. Šeit sertifikāti ir aktīvi 24 stundas, pēc tam tie tiek izdzēsti no sistēmas. Šajā demo versijā 
veidotie sertifikāti nav spēkā esoši, jo tā ir tikai programma, kura ļauj izmēģināt un saprast Youth-
pass veidošanas procesu.

https://www.youthpass.eu/lv/youthpass/demo-certificates/

http://www.youthpass.eu
https://www.youthpass.eu/lv/youthpass/demo-certificates/
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KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU UN INFORMĀCIJU PAR YOUTHPASS?
Informāciju par Youthpass noteikti vari meklēt www.youthpass.eu, kā arī aģentūras tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Programma „Jaunatne darbībā””.
Youthpass rokasgrāmata jeb Youthpass Guide atrodama www.youthpass.eu
Vērtīgu informāciju par neformālo izglītību un Youthpass (rokasgrāmatas, esejas u.c.) meklē ne 

tikai tīmekļa vietnē https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/, bet arī SALTO resursu cen-
tru tīmekļa vietnē:

http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
Ja, veidojot sertifikātus, Tev rodas jautājumi vai kaut kas nesanāk, sazinies ar Youthpass kontakt-

personu aģentūrā pa tālruni 67358065.

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, 
kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.

European Commission

1

for Training and Networking Projects
Jānis Liepa

participated in a project funded by the EU 'Youth in Action' Programme

Apmācības Zemgales reģiona jauniešu apmaiņas projektu īstenotājiem.

The project took place from 07/03/2013
to 10/03/2013 in Īslīces pagasts (Latvia).

Training and Networking in the youth field

Training and networking projects within the EU Youth in Action Programme support competence development
of the people and organisations active in the youth field. Within the non-formal learning activities, people from
different countries and backgrounds develop their personal, professional, and intercultural competences. The
projects support the exchange of experiences, expertise and good practice between people active in youth
work and youth organisations, as well as activities which lead to the establishment of long-lasting, high quality
projects, partnerships and networks. Thus, the projects contribute to strengthening the quality and the role of
youth work in Europe. They also support youth policy development and implementation.
The formats of the training and networking projects vary from short-term meetings to long-lasting projects.

Daina Sproge, Director of Agency for International
Programs for Youth

The ID of this certificate is SUWB-YM1A-47VD-39GU.
If you want to verify the ID, please go to the web site of Youthpass:
http://www.youthpass.eu/qualitycontrol/

Youthpass is a Europe-wide validation system for non-formal learning
within the EU 'Youth in Action' Programme. For further information,
please have a look at http://www.youthpass.eu.

European Commission

2

This document certifies that Dāvis Jānis Trukšāns took part in a project called Apmācības Zemgales reģiona
jauniešu apmaiņas projektu īstenotājiem. It was a training course. The project was hosted by Latvian
National Agency.

Within the Youth in Action Programme, a training course is a project where youth workers and youth leaders
come together for several days to develop their knowledge, skills, and attitudes on a certain theme. The daily
programme of the course is based on learning objectives and facilitated by experienced trainers. The training
courses promote the initiative and creativity of participants and have a direct impact on their future youth work
or youth policy activities, such as organising quality projects and providing intercultural and non-formal learning
experiences for young people.

Altogether, 16 people from Latvia took part in the project.

The overall aim and specific objectives of the project:
Sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes kvalitatīvu jauniešu apmaiņu
projektu izstrādei un realizācijai saskaņā ar jauniešu apmaiņas projektu pamatvērtībām un mērķiem.
Uzdevumi:
- Izveidot drošu un atbalstošu neformālās izglītības mācību vidi;
- Informēt dalībniekus par programmu “Jaunatne darbībā”;
- Aktualizēt neformālās izglītības nozīmi mācīšanās procesā un “Jaunatnes darbība” projektos;
- Sniegt nepieciešamās zināšanas par jauniešu apmaiņu projektu būtību.

Main contents and activities of the project:
- Iepazīšanās un komandas saliedēšanās.
- Programma "Jaunatne darbībā" un tās pamatvērtības.
- Neformālā izglītība un YOUTHPASS.
- Starpkultūru izglītība.
- Jauniešu apmaiņas projekti – vērtības, mērķi, principi, izaicinājumi.
- Projektu izstrādes simulācija.
- Apmācību izvērtēšana.

Trainer/s:
Ieva Upesleja
Inese Šubēvica

Juta Reķele
Person in charge of the project

Riga, 03/10/2013

http://www.youthpass.eu
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.youthpass.eu
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/


28

Kas ir Eurodesk?
„Eurodesk” ir Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls 33 Eiropas valstīs, kas atbild uz 

taviem jautājumiem par un ap Eiropu. 
Tas nozīmē:
 ñ atbildes par to, kā braukt uz Eiropu mācīties, strādāt, dzīvot, ceļot;
 ñ atbildes par to, kur meklēt papildu finansējumu tavam projektam;
 ñ atbildes par Eiropas Savienību, kā arī jauniešiem tajā; 
 ñ atbildes bez maksas, 3 darba dienu laikā, ar paskaidrojumiem un interneta vietnēm, kur 

meklēt papildu informāciju.

Uzzini vairāk: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/programma-eurodesk

EIROPAS JAUNATNES PORTĀLS
Eurodesk ir atbildīgs arī par Eiropas Jaunatnes portāla satura atjaunoša-
nu. Portālā ir apkopotas vairāk nekā 10000 interneta saites no 30 valstīm 
par jauniešus interesējošām lietām - darbu, jaunatnes apmaiņām/brīv-
prātīgo darbu, jauniešu tiesībām, izglītību, jaunatnes portāliem, iespējām 
būt aktīvam pilsonim, kā arī par to, kā ceļot Eiropā. Ieskaties Eiropas Jau-
natnes portālā - europa.eu/youth!

Saņem atbildi uz savu jautājumu!

 ñ Vēlies studēt ārzemēs?
 ñ Vēlies atpūsties?
 ñ Vēlies uzzināt par darba iespējām ārvalstīs?
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Eurodesk
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LAI KĀDS BŪTU TAVS JAUTĀJUMS uzdod 
to Eiropas Jaunatnes portālam!

http://europa.eu/youth


 

STARPKULTŪRU FESTIVĀLS
“OTRPUS VIDUSJŪRAI” 

2013. GADA 18.-28. APRĪLIS 

RĪGA, LIEPĀJA, AIZPUTE, SALDUS, DOBELE, JELGAVA, 
JŪRMALA, VALMIERA, CĒSIS UN DAUGAVPILS 

FESTIVĀLA PROGRAMMA: 
WWW.ANNASLINDESFONDS.LV

Ļaujies atklāšanas 
priekam! 

http://www.annaslindesfonds.lv


Eiropas Jaunatnes 
nedēļa 2013 

27. MAIJS – 2. JŪNIJS

PIEDALIES ARĪ TU!

MEKLĒ INFORMĀCIJU PAR PASĀKUMIEM UN IESPĒJĀM IESAISTĪTIES: 
WWW.JAUNATNE.GOV.LV
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