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Un ko tu esi gatavs darīt, 

lai īstenotu savu ideju?



IT WAS GREAT!*  ........................................................................................ 4
Kā veidot zaļus projektus? ....................................................................... 7
Iemācījos redzēt pasauli citādi ................................................................. 9
Mana istaba – Tava istaba ..................................................................... 10
Jauniešu apmaiņas projekts Turcijā ....................................................... 12
Brīvprātīgās stāsts par dzīvi Kamčatkā ................................................. 14
„Līgo saule vakarā…!” ............................................................................ 18
Brīvprātīgā no Vācijas ............................................................................. 19
Here we are, include us! ........................................................................ 20
Šķeļot viļnus .............................................................................. 21
Nāc un dari, jo Tu to vari! ..................................................................... 23
Eurodesk ................................................................................................... 25

Saturs

Sveiks! 
Vasara! Gada siltākais un brīvākais laiks, kas ir īpaši piemērots, lai iesaistītos kādā projektā un aiz-
brauktu uz ārzemēm satikt citu valstu jauniešus vai kad Latvijā uzņemt jauniešus no citurienes un 
kopā gūt lielisku pieredzi projektos!
Šoreiz žurnālā uzzini gan par Latvijas un ārvalstu jauniešu paveikto tepat, Latvijā, gan par Latvijas 
jauniešu pieredzi projektos ārzemēs.  
Kādas idejas radās Kurzemes jauniešu reģionālajā forumā „Ievirzi Kurzemi!”? 
Cik daudz vērtīgu darbu Vaivaros un Bolderājā veic brīvprātīgās Inga un Terēza 
no Vācijas!  
Arī Latvijas jaunieši kā brīvprātīgie ārzemēs dara daudz vērtīga!
Kādi secinājumi Leldei radās pēc starptautiskas pieredzes seminārā Lietuvā „Kā 
veidot zaļus projektus?” un Lienei pēc jauniešu apmaiņas projekta Turcijā?
Kādas pārdomas radās jauniešu iniciatīvas projekta „Mana istaba – Tava istaba” 
koordinatorei pēc projekta?
Kāpēc par jauniešu apmaiņas projektu „It was great!” tā dalībnieki var teikt: „Tas 
bija lieliski!”
Kāpēc ir vērts piedalīties neformālās izglītības apmācībās? 
Ko neformālās izglītības apmācībās ieguva ieslodzījumu vietu jaunieši?
Kas Erudīcijas konkursā ieguva galveno balvu?  
Lai Tev saulaina, košām krāsām un vērtīgu pieredzi caurausta vasara! 

Nāc un dari, jo Tu to vari!
ILUTA STEPANOVA, 

KOMUNIKĀCIJAS DAĻAS VECĀKĀ REFERENTE
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Šī gada 10.-11.maijā Liepājā notika Kurzemes reģionālais forums „Ievirzi Kurzemi!”, 
kas pulcēja kopā ap 100 jauniešu un jaunatnes darbinieku no visas Kurzemes. Fo-
ruma mērķis bija veicināt sadarbību starp jauniešiem un citām jaunatnes jomā ie-
saistītām un ieinteresētām pusēm Kurzemē, lai satiktos, dalītos pieredzē, diskutētu 
par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarbotos, kā arī interesanti un vēr-
tīgi pavadītu laiku.
Lai dalībniekus iedrošinātu kopīgām aktivitātēm, foruma moderatori Māris un Rū-
dolfs aicināja sākt ar iepazīšanos. Vispirms – kustīgais „Bingo” uzdevums, kas liek at-

rast 25 citus zālē esošus cilvēkus, kuri atbilstu vismaz vienam atšķirīgam apgalvojumam – dalībnieku 
vidū bija gan tādi, kas gribētu piedalīties Olimpiskajās spēlēs, gan tādi, kas šķiro atkritumus, raksta 
dzejoļus, ēd saldējumu aukstā laikā utt. Pamatīgākai pārējo dalībnieku iepazīšanai Inese piedāvā-
ja sadalīties nelielās grupās un nobaudīt „Kurzemnieku brokastis”, kuru laikā foruma dalībnieki gan 
uzkoda „Biezpiena ķīlīšus” (un noskaidroja, kādai apdzīvotai vietai grupas biedri jūtas piederīgi), gan 
iestiprinājās ar „Rāceņu rīvinu” (un uzzināja, kādi ir klātesošo pārstāvēto pašvaldību jauniešu lielākie 
sasniegumi), gan našķojās ar „Sklandu raušiem” (un lūdza cits citam parādīt smieklīgu seju ). 

Kad jaunieši un jaunatnes darbinieki 
jau labāk iepazinuši cits citu, laiks da-
līties pieredzē un veiksmes stāstos, 
tādējādi rosinot jaunas idejas sadarbī-
bai. Ar aicinājumu „Ko ES varu darīt 
lietas labā?” moderatori Dace, Kristīne 
un Rinalds dalījās ar iedvesmojošiem 
piemēriem par sadarbību, lai mudinā-
tu klātesošos aizdomāties, ka viens 
nav cīnītājs jeb – spēks ir sadarbībā! 
Tas bija arī turpmāko diskusiju, kas 
notika „Pasaules kafejnīcas” formāta 
darba grupās, vadmotīvs. Kā svarīgā-

kie sadarbības partneri tika izvēlēti uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas (NVO), sabiedrī-
ba un, protams, citi jaunieši. 

KURZEMES JAUNIEŠU 
REĢIONĀLAIS FORUMS
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Lūk, dažas idejas, kā sadarboties ar katru atšķirīgo partneri.
JAUNIETIS – UZŅĒMĒJS: 
 ñ paralēli Kurzemes biznesa inkubatoram varētu veidot Kurzemes jauniešu biznesa inkubatoru ar 

mērķi izglītot jauniešus uzņēmējdarbības jomā;
 ñ jāpopularizē labā prakse – piemēram, Nīcas pieredze, kur pašvaldība darbojas kā starpnieks 

starp uzņēmējiem un jauniešiem, lai savestu šīs abas puses kopā.
JAUNIETIS – SABIEDRĪBA:
 ñ lai jauniešus iesaistītu aktivitātēs sabiedrības labā, jāapzinās motivējošie faktori: gandarījums, 

pašvaldības atbalsts (piemēram, Rojā darbojas brīvprātīgā darba sistēma jauniešiem – ar jaunieti 
noslēdz vienošanos par darbu konkrētā jomā, veic paveiktā darba stundu uzskaiti un pēc sakrā-
tajām 60 darba stundām izsniedz sertifikātu), jauni kontakti, domubiedri, pieredzes apmaiņas 
iespējas, gada balva „Brīvprātīgā darba veicējs” (līdzīgi kā „Latvijas lepnums”);

 ñ tika minēti dažādi vērtīgi brīvprātīgā darba piemēri: organizēt makulatūras vākšanu, kļūt par „lie-
lo māsu/brāli” bērnam no riska ģimenes, rīkot jauniešu dienu savā pagastā, apmācīt pensionārus 
digitālajās prasmēs, popularizēt citu cilvēku labos darbus u.c.

JAUNIETIS – PAŠVALDĪBA:
 ñ svarīgi, lai katrā pašvaldībā ir viens cilvēks („dvēsele”), pie kura jaunieši dodas ar savām 

domām, vēlmēm, idejām un pie kura dodas pašvaldības darbinieki par darba ar jauniešiem 
attīstības jautājumiem;

 ñ kā viena no veiksmīgākajām metodēm, kā uzsākt sarunu pašvaldībā starp deputātiem un 
jauniešiem par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, tika atzīta „Kafija ar politiķiem”;

 ñ jaunieši var sevi pierādīt, izdarot labu darbu, kā rezultātā pašvaldība kļūst atvērtāka nākamajām 
jauniešu iniciatīvām.

JAUNIETIS – NVO:
 ñ NVO var būt nozīmīgs atbalsts un resurss jauniešu aktivitāšu īstenošanai (piem., izīrējot/aizdo-

dot nepieciešamās lietas jauniešu aktivitātēm – filmēšanai u.c., organizējot jauniešu kapacitātes 
celšanas seminārus u.tml.);

 ñ NVO loma – organizēt un iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā ar mērķi uzlabot dzīves vidi sev 
un apkārtējiem.

JAUNIETIS – JAUNIETIS:
 ñ jaunietim ir svarīgi saņemt atzinību no citiem jauniešiem, būt piederīgam kādai jauniešu gru-

pai un ka ar viņu runā jauniešu valodā;
 ñ jaunieši paši ir resurss citiem jauniešiem, jo var palīdzēt ar savām prasmēm un zināšanām, 

piemēram, karjeras meklējumos, izpildot mājas darbus, mācoties valodas, iedrošinot neaktīvos 
jauniešus, kopīgi sportojot, daloties ar mantām, kas pašiem nav nepieciešamas, vai pieredzē, ko 
guvuši un kas var noderēt citiem, u.c. 
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 Pēc spraigām diskusijām sekoja „Pilsētas medības” – dalībnieki sadalījās vairākās komandās, lai 
dotos uz kādu pašu izvēlētu vietu Liepājā, noskaidrotu vietējo iedzīvotāju viedokli par jauniešiem un 
izveidotu trīs minūšu garu reklāmu par to. Šīs aktivitātes laikā foruma dalībnieki uzrunāja vietējos 
iedzīvotājus ne tikai pilsētas ielās, bet arī lielveikalā, zobārstniecības poliklīnikā, Liepājas Universi-
tātes kopmītnēs un citur. Komandu cītīga un radoša darba rezultātā tapa kodolīgas un asprātīgas 
„medībās” gūto „trofeju” prezentācijas. Viena no atziņām – jaunieši ir nevis mūsu nākotne, bet gan 
tagadne! 

Foruma turpinājumā dalībniekiem tika 
dota iespēja gan stiprināt radušos kon-
taktus, gan uzzināt, kā labāk pasniegt sa-
vas idejas, gan paskatīties uz jauniešu 
aktivitātēm starptautiskā mērogā. Cerams, 
ka ikviens guva sev nepieciešamo iedves-
mas dzirksti turpmākajiem soļiem un pār-
liecību par to, kā vislabāk ievirzīt Kurzemi 
– nesēžot malā un darot šodien to, 
ko citi negrib darīt, lai rīt varētu 
darīt to, ko citi nevarēs darīt*!

* no dalībnieku pieteikuma anketām

Forumu organizēja Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību „Development Bulb” un biedrības 
„Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais 
sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības program-
mas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Latvijas-Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 
vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. 

LIENE BIGAČA
LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS APMĀCĪBU 
KOORDINATORE
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Notikuma vieta: Rīga, Latvija
Notikuma laiks: 20.03.2012. – 28.03.2012.
Dalībnieku skaits: 30
Iesaistītās valstis: Latvija, Polija, Malta,  
 Itālija, Rumānija, Spānija
Latvijas pārstāvētā organizācija: IMKA Rīga Bastejkalns

 Kā mums, pavisam 
trakajiem jauniešiem, izde-

vās izveidot veiksmīgu un 
laimīgu komandu? Atslēga 

ir darbs, smaids un daudzas 
negulētas naktis.

Vispirms par to, kāpēc tieši tāds  projekta „hot+cold=COOL” nosaukums. Projektā iesaistījās sešas 
valstis, divas no tām mēs varētu saukt par vēsajām nācijām, četras – par karstasinīgām. Un tieši 
šī doma bija projekta pamatā – ka jaunieši māca, stāsta un vienkārši parāda to, kādi ir. Galu galā 
pēc astoņām kopā pavadītām dienām, septiņām stundām un 25 minūtēm var teikt, ka esam „cool” 
cilvēki – jauki, mīļi un ļoti forši. 

Taču pāri visām ikdienišķajām epizodēm 
stāvēja liels sava veida bubulis - subkul-
tūras un grafiti - gan mums, organiza-
toriem, gan dalībniekiem  Kāpēc mums 
nebija viegli? Tāpēc, ka par šiem termi-
niem zinājām tik pat daudz kā pārējie 
dalībnieki un mācījāmies līdz ar viņiem. 
Kā nepagurām? Jo tas ir interesants te-
mats. Manuprāt, arī pieaugušajiem. Iz-
prast un atšķirt ķēpājumu uz sienas no 
mākslas darba. Izprast, kāpēc cilvēkam 
ir zaļš matu ērkulis un riņķis degunā – 
kāpēc cilvēki vēlas būt dažādi.

Pirmā diena, vārdi, valstis, nakts putni un rīta putni, draugi vai nedraugi.. Un poļu kāzas! Vienīgais, 
ko var piebilst – pirmā diena gandrīz vienmēr tomēr sanāk visiem vienāda. Atšķiras metodes, bet ne 
mērķis – iepazīt vienam otru, saliedēt komandu un iegūt jaunus draugus. Tas, ko mēs vēl pielikām 
klāt, bija Jaunatnes pases dienasgrāmata, kurā pierakstīt katras dienas ieguvumus, lai vēlāk nebūtu 
piemirsies neviens sīkums.

Līdz ar to varam ķerties pie vēl nopietnākām lietām par to, kas īsti ir subkultūras un kādas tās ir. 
Ja mēs to uztvērām pavisam nopietni ar vēlmi iepazīt pēc iespējas vairāk un labāk, tad dalībnieki 
parūpējās, lai šie fakti atmiņā „nosēstos”. Neviena subkultūras prezentācija nebija bez šova elemen-
tiem. Rīta programmā vēlreiz atkārtojām arī visu dalībnieku vārdus. Jautāsiet, vai šai nopietnajai die-
nas daļai sekoja pirmā iepazīšanās ballīte? Nē, draugi! Tik tikko spējuši atcerēties vārdus viens otram 
(šeit jāpiemin, piemēram, vārds Przemek, ko izrunāt pareizi nemaz nav tik viegli), pirmkārt, steidzām 
dalīt darbus, lai pavadītu kopā laiku lietderīgi. Otrkārt, trīsreiz pārskatījām, lai visiem viss pietiktu un 
viss notiktu laikā. Treškārt? Steidzām nozust katrs savā istabā un pārvērsties. Viens no mājas darbiem 
katram bija izdomāt, kas ir iekšējais „es”, kas slēpjas un nelien laukā. Tieši apmaiņas laikā tam ar de-
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IT WAS GREAT!* 
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gunu gaisā bija jāatrādās citiem. Šādā veidā iepazinām subkultūras arī mazliet no praktiskās puses. 
Daudzus tik tiešām nevarēja atpazīt. Paldies dalībnieku radošumam!

Nākamās dienas lielais uzdevums bija Rīgas iepazīšanas komandas spēle ar prezentācijām. Tikām 
līdz Brīvības piemineklim un sadalījāmies komandās tā, lai katrā būtu pārstāvētas visas valstis. No-
runājam tikties vakariņās. Prezentāciju skatīšanās vakarpusē ievilkās, jo emociju un pieredzes ir tik 
daudz. Esam kopīgi iepazinuši Rīgu, Latviju, mūsu pieredzi ar subkultūrām un grafiti (ķēpājumiem). 
Bez visām šīm nopietnajām lietām paguvuši arī sabučot kādu līgavu, uzrunāt 30 ķīniešu tūristu ko-
mandu ar mīmiku, žestiem un bez garām runām. Esam likuši smaidīt vēsajiem latviešiem, kopā mā-
cījušies dziedāt latviešu valodā, esam iekļuvuši „Radio 101” ēterā. Piedzīvojumu sarakstu varētu vēl 
turpināt.

Nākamajā dienā sēdāmies un gari runājām. Latvieši ir zemnieku tauta, un mēs ēdam, lai varētu 
strādāt, nevis strādājam, lai varētu ēst. Tā ir kultūru atšķirība, ko nav nemaz tik viegli pieņemt, bet 
galu galā esam sapratušies arī ar visām pārējām mazajām un risināmām problēmām. Dienas noslē-
gumā sākām „mētāties” ar idejām, kādiem būtu jāizskatās mūsu autobusiem. Bet apmaiņas lielākā 
un grandiozākā balle visiem kopā notika Rīgas subkultūriskākajā klubā „Depo”. Šo nakti noteikti ne-
aizmirsīs Rīgas iedzīvotāji, kuriem nācās klausīties itāļu un spāņu serenādes. Un, protams, apsargi un 
dīdžeji, kuri diez vai jel kad ir piedzīvojuši tik lielu baru dīvainu, draudzīgu un jauku cilvēku.

Nākamā diena bija grūta. Nē, drau-
gi, ne alkohola vai miega trūkuma dēļ! 
Mums bija jāveic garš ceļš pie jaunie-
šiem no grupas dzīvokļa un jāgatavo 
pašiem sev pusdienas. Saskārāmies arī 
ar nelielām tehniskām problēmām. Ie-
teikums – 10 reizes pārjautājiet, kas ne-
pieciešams, arī par šķietami vienkāršām 
lietām! Šīs dienas uzdevums bija zīmēt 
grafiti iekštelpās, kur veselības aizsardzī-
bas pasākumi ir svarīgi. Izrādījās, mūsu 
nopirktie respiratori nav īstie. Kļūme tiek 

labota, un mēs sākām darbu. Kamēr viena komanda cītīgi strādāja, otra veica dažādas aktivitātes, 
pat atrazdami galda tenisa raketes un bumbiņas. Atpakaļ ceļā ar uzņēmīgajiem itāļu puišiem iegrie-
žamies Centrāltirgū, lai sapirktu vajadzīgos produktus itāļu vakariņām. Kamēr spāņu dalībnieki jau 
gatavi savam vakaram, pārējie steidz klāt galdu, lai pasniegtu labākās vakariņas pasaulē, kas izvērtās 
par sirsnīgākajām vakariņām visa projekta garumā, jo ēdiens bija pašu gatavots, trauki pašu mazgāti, 
telpa ļoti neliela, kur bez citu palīdzības pie visa nogaršošanas netikt. Ieteikums – ja ir laiks, ko veltīt 
šādai aktivitātei un ja ir dalībnieki, kas vēlas uzņemties vadību, ļaujieties brīnumam! Dienas noslēgu-
mā sekoja spāņu nacionālais vakars un pārējo dalībnieku eksaminācija.

Nākamais rīts un vēl smagāka tēma priekšā – kādus mēs patiesi gribam mūsu autobusus?! Pirm-
kārt, visiem ir iespēja noskatīties „Vadim Master” šovu hosteļa pagalmā. Otrkārt, atgriežamies pie 
autobusiem, kamēr daļa dalībnieku darbojas jau kopā ar „Vadim Master” (V. Č.), zīmējot gleznas, ko 
vest līdzi un atrādīt mammai. Daļa zīmē skices un izgriež autobusu kontūras. Autobusus veidoja kat-
ras valsts komanda ar Vadima palīdzību un ērgļa aci. Tā aizritēja visa diena. Sagaidījām arī aģentūras 
pārstāvjus, kas bija sajūsmā par krāsām, autobusiem, gleznām un mums visiem. Vakarā notiesājam 
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picu, ko eleganti piegādāja kungi no blakus mājas, bet pašā dienas noslēgumā sasēdāmies un lūko-
jām iepazīt Maltas un Rumānijas untumus un skaistumus.

Pēdējās smagās darba dienas uzdevums bija atrādīt rīdziniekiem, kas ir programma „Jaunatne 
darbībā” un ko mēs kopīgi esam paveikuši šajās dienās Latvijā. Devāmies ielās, sadalījušies koman-
dās, katrs paķēruši savu transportlīdzekli un dāvanu tiem, kas ieklausās – jaunā gada kalendāru. 
Vakarā – Latvijas nacionālais vakars un atvadu balle latviešu garā. Pēc tam jau lidosta, asaras, cerības 
un vārdi „uz tikšanos”…

Par tiem, kas satikušies... Spāņu puikas, kuri arī savā starpā pirms projekta nebija pazīstami un ne-
dzīvo vienā pilsētā, satikās kādā rokfestivālā. Man pašai vasaras stopēšanas piedzīvojumos Balkānos 
sanāca satikt gandrīz visu rumāņu komandu. Satiku arī poļu meiteni Latvijā. Mūsu latviešu puikas 
vēlreiz tikās ar rumāņu meiteni Rumānijā, un mēs esam satikuši arī spāņu, Maltas dalībniekus. Es 
ticu, ka mēs tiksimies vēl! Šī bija viena no foršākajām un saliedētākajām komandām, un, ja laika rats 
mūs samestu kopā tieši šobrīd, viss turpinātos tieši uz tā paša viļņa.

Are you IN or are you OUT?**

ANITA MAKSIMA
IMKA RĪGA BASTEJKALNS 

* Tas bija lieliski! (angļu val.)
** Vai tu iesaisties vai nē? (angļu val.)
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Notikuma vieta: Lietuva (Traķu apkaime)
Notikuma laiks: 08.04.2013. – 13.04.2013.
Dalībnieku skaits: 21
Iesaistītās valstis: Austrija, Lielbritānija, Beļģija, 
Čehija, Francija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, 
Polija, Rumānija un Ungārija
Latvijas pārstāvētā organizācija: „homo ecos”,
„Radi vidi pats” u.c.

Kā veidot zaļus projektus?

Tāds ir jautājums! Jo „būt vai 
nebūt (zaļiem)” izvēle jau sen ikvienam, kas bija iera-
dušies smelties zinības mūsu kaimiņvalsts Lietuvas 
rīkotajā seminārā „Kā veidot zaļus projektus?” („How 
to make green projects?”), bija izdarīta. Piecas dienas 
(08.04.2013. – 13.04.2013.) pārstāvji no Austrijas, An-
glijas, Beļģijas, Čehijas, Francijas, Latvijas, Lietuvas, 
Nīderlandes, Polijas, Rumānijas un Ungārijas šīs jo-
mas treneru vadībā savstarpēji mijiedarbojās – dalo-
ties pieredzē, idejās, klausoties prezentācijas, piedalo-
ties aktivitātēs, kā arī plānojot kopīgas sadarbības 
projektus.

Pasākums kopumā bija ļoti jauks, iedvesmojošs un 
vērtīgs, tomēr, lai cik īpatnēji tas skanētu, man pie-
trūka... tieši šī paša „zaļuma”! Piemēram, tādās nian-
sēs, kā katram uzticēt vienu krūzi uz visu pasākuma 
laiku tā vietā, lai katrā kafijas pauzē servētu jaunas. 

Varēja vienoties ar administrāciju par to, ka dvieļi 
netiek mainīti ik pēc divām dienām. Iespējams, arī 

par nebalināta tualetes papīra nodrošināšanu varēja padomāt. Noteikti vajadzēja samazināt gaļas 
izstrādājumu daudzumu maltītēs. Jau lietotu flipčartu un papīra izmantošana nodarbībās –, un tās 

būtu tikai dažas no lietām, kas, manuprāt, padziļinātu apmācību saturu. 
 

Savukārt kā vienu no pērlēm, kas 
tapa, pateicoties gan dalībnieku, gan 
organizatoru radošumam, uzņēmībai 
un patiesai vēlmei pievērst sabiedrības 
uzmanību vides jautājumiem, jāmin 
zaļā akcija Viļņas centrā! Tā bija aplie-
cinājums, ka kreativitātei nav robežu 
laika vai līdzekļu resursos.
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Akcija noritēja trīs savstarpēji saistītās daļās. Visi tās dalībnieki 
„nēsāja” no papīra taisītus zaļus degunus, kas kalpoja gan kā 
vienojošs, gan uzmanību pievērsošs akcents. Tālāk „zaļie deguni” 
dalījās divās grupās – vieni iesaistījās sniegavīra celšanā, bet otri 
garāmgājējiem dalīja zīmītes ar laba vēlējumiem un aicinājumu 
kļūt zaļākiem. Šīs ziņas tika uzrakstītas uz pērnajām koku lapām, 
tādējādi pretendējot  ne tikai uz oriģinālitāti, bet arī absolūtu 
ekoloģiskumu. Tomēr sniegavīrs bija mūsu akcijas galvenais sim-
bols – ar zaļu degunu, brašu augumu un perfektām iemaņām 
pārstrādāt sevi 100%, neatstājot nekādus atkritumus.
Jebkurā gadījumā – atbildes uz jautājumu, kā veidot zaļus pro-
jektus, tika saņemtas. Esošo vietā radās jauni jautājumi. Tika gūta 
vērtīga pieredze, stimuli, jaunu ideju aizmetņi, potenciāls sadarbī-
bas projektu veidošanai un, kas vēl vissvarīgāk, pašattīstībai!

LELDE ZĒNA
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Iemācījos redzēt pasauli citādi
Vēlos jums nedaudz pastāstīt par apmācībām „1+1=5?”*, kas notika ES programmas „Jaunatne 

darbībā” ietvaros. Ierodoties apmācībās, man nebija nekādu iepriekšēju zināšanu par šo tēmu, un, 
godīgi sakot, neko daudz negaidīju no apmācībām. Jau pirmajā dienā, iepazīstoties ar citiem grupas 
dalībniekiem un apmācītājiem, mani pārsteidza, cik viegli ir iespējams apgūt tēmu, strādājot grupā. 
Šī sirsnība un laipnība, kas valdīja visapkārt, mani patiešām aizkustināja līdz sirds dziļumiem.  

Neformālās izglītības apmācības – tas ir tik viegli un patīkami! Mēs mācījāmies caur spēlēm un 
sadarbību, palīdzējām cits citam bez vārdiem. Tas, ko es negaidīju un pat nevarēju iedomāties, ap-
mācībās kļuva par realitāti! 

Runājot par apmācītājiem, biju patīkamā šokā par viņu neparastajām stratēģijām – kā es, nezinot 
faktiski neko, varēju tik īsā laikā iemācīties tik daudz, cik daudzu gadu garumā cilvēks parasti nevar 
iemācīties. Es patiesi ļoti lepojos, ka mani apmācītāji bija Staņislavs un Inese. 

Un vienlaikus vēlos jums nedaudz arī pastāstīt, ko es pārdzīvoju šo četru dienu 
laikā.  Padzīvojot citā kompānijā un iemācoties daudz jauna, pēc tam atgriežoties mājās Brocēnos, 
man radās sajūta, ka esmu nokļuvusi citā pasaulē un citā dimensijā. Šķiet, mana iekšējā pasaule 
pārvērtās un kļuvu pavisam citāda. Šīs apmācības un cilvēki, nu jau mani draugi, mani izmainīja, un 
es vairs nebūšu tāda kā iepriekš. 

Šo drošības izjūtu un ciešo saikni ar pārējiem grupas dalībniekiem un apmācītājiem es nekad 
neaizmirsīšu. Pat naktī, ieklausoties blakus guļošā cilvēka elpošanā, es pamanīju, ka pati laižos līdzi 
sapnī un ka šī elpošana mani it kā iemidzina. Un uzreiz sapratu, ka līdzīgas izjūtas es nekad iepriekš 
nebiju piedzīvojusi. 

Šo apmācību laikā es iemācījos to, ko līdz tam dzīves laikā nebiju apguvusi: es iemācījos citādi 
izjust lietas un citādi redzēt pasauli.

Par to vēlos pateikt lielu PALDIES programmai „Jaunatne darbībā” un sniegtajai iespējai piedalī-
ties apmācībās „1+1=5?”! Es nekad neaizmirsīšu, ko jūs man iemācījāt! Un, protams, liels paldies arī 
Staņislavam un Inesei!

SVETLANA LAMINSKA
BROCĒNU PAŠVALDĪBAS 
BIBLIOTEKĀRE

* ” 
 

*Viens plus viens ir pieci [1+1 = 5]” - 
apmācības krievvalodīgo jauniešu iekļaušanai 

ES programmā „Jaunatne darbībā”

Iemācījos redzēt pasauli citādi
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Notikuma vieta: Latvijas austrumu daļa - 2012.gadā, 
Latvijas rietumu daļa - 2013. gadā
Notikuma laiks: 30.06.2012.-07.07.2012, turpinās 
šogad – 01.08.2013. - 08.08.2013
Dalībnieku skaits: 12 (tieši iesaistītie)
Iesaistītā valsts: Latvija
Latvijas pārstāvētā organizācija: Jauniešu neformālā 
grupa „202.istabiņa” (Jauniešu klubs „13.
pirmdiena”)

Par bērnu namiem, par 
kuriem mēs visu tāpat jau 
zinām. Vai jūs zināt, kā tas ir 
– saņemt dāvanā sirdi? Vai di-
vas, trīs... Vai zināt, kā paņemt 
sirdi, ko nupat viens mazs bēr-
nelis izkrāsojis un nu, acīm mir-
dzot, stiepj jums pretī?
Manuprāt, es pāris tādus cilvēkus pa-
zīstu. Viņi ir jauni, katrs citāds, un tikai 
nejaušības vai drīzāk laimīgas sakritības 
dēļ pirms apmēram pusotra gada viņi satikās un sākās kas skaists.

Es viņus dēvēju par saviem mīļajiem „projektiešiem”, bet daži citi – par dullajiem vai tiem, kuriem 
nav ko darīt. Patiesībā jau dara viņi daudz, kāds vēl tikai mācās vidusskolā, kāds devies studēt uz Nī-
derlandi, cits vienkārši mīl basketbolu, bet vēl kāds nevar dzīvot bez skeita... Vasarā viņi izbrīvē nedaudz 
vairāk kā nedēļu, lai ar nomātu busiņu apciemotu dažas sociālās aprūpes iestādes, kurās mīt bērni 
un jaunieši (paskaidrošu, šobrīd Latvijā paliek aizvien mazāk bērnu namu; šāda veida iestādes nu tiek 
sauktas par ārpusģimenes aprūpes, krīzes, atbalsta un sociālās rehabilitācijas centriem, kā arī jau 15 
gadus Latvijā darbojas mazliet citāda rakstura nevalstiska organizācija – SOS bērnu ciemati un jauniešu 
mājas). 

2012. gadā projektā „MANA ISTABA – TAVA ISTABA” piedalījās 
12 jaunieši, kuri nekad iepriekš nebija viesojušies bērnu 
namā. Vai jūs kādreiz esat bijis bērnu namā? Kā jums šķiet, 
kas tas ir? „Liela māja ar daudz bērniem, kuri neklausa un 
dzer, smēķē, ignorē pedagogus un ciemiņus, ļoti maz zina 
par apkārt notiekošo,” – tā par to, ko domāja pirms tūres, 
rakstīja viena no dalībniecēm. Vai šie bērni, kuru skaits snie-
dzas tūkstošos, būs noziedznieki, narkomāni un visu mūžu 

būs nasta uz nodokļu maksātāju pleciem? No psiholoģiskā viedokļa, protams, šādā vidē augušam cil-
vēkam ir lielāks potenciāls nokļūt „melnajā sarakstā”, taču tikpat lielam riskam pakļauti arī tie bērni, kuri 
aug ģimenē, kurā, piemēram, tēvs regulāri sit māti. Bez tam ģimene ir tikai viens no faktoriem, kas 
veicina vai tieši kavē bērna veidošanos par sabiedrībai „derīgu” personību. Bērni paši saprot, kas ir kas, 
ne reizi vien tūres laikā dzirdējām bērnu gandarījumu par to, ka viņiem ir „mājas”, kur audzinātāji iespē-
ju robežās rūpējas par viņiem. Es nevaru apgalvot, ka bērnu nams spēj sniegt visu, kas augošam cilvē-
kam nepieciešams, jo tad es melotu. Tāpat es nevaru teikt, ka visi bērnu nami un tiem līdzīgās iestādes 
ir vienādi kvalitatīvas un atbilstošas maniem priekšstatiem par veiksmīgu sociālās aprūpes iestādi, pa-
tiesībā es droši varu apgalvot vienīgi to – ja esat bijis tikai vienā bērnu namā, jums nav pilnīgi nekāda 
priekšstata par šādu iestāžu darbību Latvijā. Starp citu, arī mans viedoklis ir ārkārtīgi virspusējs un sub-
jektīvs.

Vienīgais parametrs, kuru ņēmām vērā, izvēloties iestādes, uz kurām doties, bija to atrašanās vie-
ta. Jāteic gan, ka aptvertā teritorija tik un tā sniedzās no Madonas līdz Iecavai un no Jēkabpils līdz 
Ogrei. Lai gan bijām izmantojuši arī „Google” palīdzību informācijas ieguvei par tūrē sagaidāmo, tikai 
pēc tam uzzinājām par skandāliem, kuros iesaistītas dažas no apciemotajām iestādēm, kuras jau 
viesošanās laikā neiekaroja mūsu simpātijas.
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Dodoties pie šiem bērniem, jārēķinās, ka dažviet valda dāvanu kults un jautājums „ko jūs mums 
atvedāt?” var kādā brīdī sagraut entuziasmu, kas mudinājis ierasties. Mēs nācām tukšā – vien ar 
„Mangaļu” ūdeni azotē... Un tad tu stāvi pats savā Sahāras tuksnesī un skaties, kā bērni strīdas par to, 
vai šī pustukšā ūdens pudele būs tava vai mana, lai gan ūdens pietiek visiem. Protams, tā nenotiek 
visur, citā vietā tā pati ūdens pudele tiks brālīgi laista pa riņķi. Mēs bijām gatavi atnest viņiem pusi 
karaļvalsts, jo „nabaga bērniņiem” taču visa trūkst, līdz brīdim, kad Latvijas Bērnu fonda pārstāvji 
mums tiešā tekstā iegalvoja, ka „viņiem viss ir”. Tajā brīdī es vēl neticēju, bet šobrīd es jums saku: ja 
izvēlaties brīvdienu pavadīt, dodoties uz bērnu namu, nevediet mantas, vediet prieku! Viņiem patie-
šām ir viss, ko var nopirkt par naudu, nu, vismaz tik daudz, cik vidējā latvieša bērnam. Ja jūs tādā 
veidā vēlaties aizlāpīt kādu caurumu, atpirkt karmu vai glābt vienu septiņ-miljardo daļu pasaules, 
pavadiet laiku kopā ar tiem bērniem vai adoptējiet kādu. 

Pārsteidzoši daudzi cilvēki domā, ka šiem bērniem nav izglītības vai arī tā ir nepilnīga. Tās, pro-
tams, ir muļķības. Viņiem ir ne vien pamatskolas diploms, bet arī vidējās izglītības papīrītis – dažiem 
arodizglītība, citi mācās mūzikas un mākslas skolās, nodarbojas ar sportu. Šie bērni mācās tādās 
pašās skolās un pēc tādām pašām programmām, kā visi pārējie. Bērnu nams nav ieslodzījuma vieta, 
kas tendēta uz bērnu pieskatīšanu 24/7. Viena no šo iestāžu svarīgākajām funkcijām ir integrēt bēr-
nu, nevis nošķirt no sabiedrības.

Lielākais „dievs un velns” bērnu namā ir audzinātājs. Atbil-
dība, kas gulstas uz šiem pāris cilvēkiem, nav izmērāma. Au-
dzinātājs ideālā gadījumā ir ja ne gluži blakus, tad aiz nāka-
majām durvīm, bet gadās, ka no trīs „onlainā” esošajām 
audzinātājām pēc pusstundu ilgas intensīvas meklēšanas 
nav atrodama neviena. Tas, protams, atspoguļojas arī bērnu 
uzvedībā, raksturā un citās izpausmēs, piemēram, ūdens pu-
deles sadalē. Es neesmu tiesīga kādu vainot, jo bieži vien ne 
tās algas ir pienācīgas, ne bērni saudzīgi un laika apstākļi un 
mēness fāzes arī mēdz mainīties, tomēr šis nu ir darbs, kuru 

nedrīkst veikt sakostiem zobiem. Tieši tāpēc es vairāk par politiķiem, skatuves māksliniekiem un elek-
triķiem, bez kuriem mēs arī mūsdienās nespētu pilnvērtīgi iztikt, cienu bērnu namu un sociālo ies-
tāžu darbiniekus – ne tā labuma dēļ, ko viņi dod, bet tā lieluma, ko viņi iegulda.

Projekts ir neizmērāma pieredze. To visu nevar ne uzrakstīt, ne izstāstīt. Arī šogad mēs dosimies 
tūrē, mazliet citādi noskaņoti un ar citu pieredzi. Man ir jautāts: „Jūs esat jauni cilvēki, kāpēc jūs to 
darāt?” Tā, protams, ir ilūzija, ka viss šis projekts ir ārkārtīgi cēls un altruistisks. Jā, ir jauki redzēt, kā 
bērns pirmo reizi paņem rokās videokameru – tajā brīdī nav svarīgi, vai tiks nofilmētas visai neveikli 
iekadrētas koku galotnes vai ceļmalas putekļi uz mazliet novalkātajām kurpēm. Jā, brīnišķīgs ir arī 
pirmais brauciens ar skeita dēli pretim nobrāztam celim, kurš nemaz tā nesāp, ja blakus ir kāds, kas 
uzliek plāksteri. Nē, es neaicinu katru, kurš šo izlasījis, doties uz bērnu namiem, es vienkārši gribu, lai 
jūs mēģināt saprast, ka ne vienmēr viss ir tā, kā mums liekas. Pat tad, ja mēs zinām, ka paši zinām 
labāk nekā tie, kas mēģina apgalvot ko citu. 

MĀRA UZULIŅA
PROJEKTA „MANA ISTABA – TAVA ISTABA” KOORDINATORE
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Notikuma vieta: Turcija, pussala Sinop Melnās
 jūras krastā
Notikuma laiks: 27.08.2012. - 06.09.2012.
Dalībnieku skaits: 32
Iesaistītās valstis: Latvija, Krievija, Armēnija,
  Slovēnija, Turcija, Ukraina
Latvijas pārstāvētā organizācija: Tradicionālās kultūras 
iniciatīvu centrs „ KasTe” sadarbībā ar jauniešu 
organizāciju „Nītaureņi”

Turcija ir valsts, kas pār-
steidz ar saviem kontrastiem, 
valsts, kas pamodina ikkatrā 
visslēptākās dziņas, palīdz sa-
prast, ka dzīvot var arī tā, kā 
1001 nakts pasakā. 

Tas skanēs kā reklāma, bet tur pavadītais laiks tiešām bija neaizmirstams - vēl tagad, pusgadu 
pēc brauciena uz Sinopu, ar ilgām skatos iemūžinātās foto, mēģinu atsaukt atmiņā satriecošos da-
basskatus, siltos smaidus, vīģu saldumu un vietējo kukurūzas gardumu smaržu! Sinopa, 38 miljonu 
pilsētiņa, kurā apmetāmies, ir pussala Turcijas ziemeļos, to no trim pusēm apskalo Melnā jūra, suņi 
tur pilsētas centrā sildās uz bruģakmeņiem un blakus baskājaini turku puišeļi pārdod kliņģerus un 
lūgšanu krelles. Idille. Tur savulaik dzīvojis Diogēns, Grieķu filozofs, nedēļu tur dzīvojām arī mēs - 
jaunieši no Latvijas, Krievijas, Armēnijas, Slovēnijas, Turcijas un no Ukrainas. 

Liels paldies par iespēju 
man jāsaka Amatas novada 
NVO „Nītaureņi” un „KasTe”, 
kas bija latviešu grupas or-
ganizatori. Mēs bijām iera-
dušies Sinopā, jo šajā pus-
salā Turcijas valdība ir 
paredzējuši izveidot atom-
elektrostaciju (AES), bet 
turki paši ir pret atomelek-
trospēka attīstīšanu savā 
valstī. Mūs ar autobusu aiz-
veda uz vietu, kur šis metā-
la briesmonis iecirtīs savus 

nagus un apsēdīsies uz palikšanu - vietu, kur gar simtgadīgu akmens mūri skrien mazi cālīši un pie 
baznīcas leknā zālē ganās vietējās aitas. Redzot vidi, kas tiktu neglābjami sagrauta, mūsu 7 valstu 
komanda ķērās pie darba - mēs intervējām vietējos iedzīvotājus, ieguvām viņu viedokli par iespēja-
mo AES būvniecību. Mēs kopā ar ukraiņu jauniešiem analizējām Černobiļas katastrofu un apsprie-
dām alternatīvos enerģijas ieguves veidus. „Save Our Surroundings” (S.O.S.) projekta laikā mūs iepa-
zīstināja ar Turcijas dabas skaistumu, katru vakaru mēs apguvām cits cita valsts kultūru un tradīcijas, 
sacerējām internacionālu projekta himnu, nirām un baudījām jūras jaukumus. Meitenēm karstasinī-
go bagātnieku dēļ bija dota pat iespēja izvizināties ar ūdens motociklu un sildīties karstās diskusijās 
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par uzskatu atšķirībām starp valstīm. Joprojām esmu saglabājusi draudzīgas attiecības ar daudziem 
projekta dalībniekiem, vietējiem un organizatoriem, mēs visi ar aizrautību sekojam līdzi S.O.S. projek-
ta attīstības gaitai un ceram uz satikšanos nākamgad! Tā bija lieliska pieredze. Man tā bija acu atvēr-
šana - apzināšanās, ka tas, kas notiek uz Zemes, ietekmē mūs visus, ka tuvākie draugi un lielākie 
ienaidnieki esam vien mēs paši, atšķirība vien tajā, kuru ceļu izvēlēsimies. 

LIENE ANDRĒVIČA

 Ja arī Tu vēlies kopā ar citiem jauniešiem aizbraukt kādā jauniešu apmaiņas projektā uz citu valsti, 
ieskaties OTLAS portālā, kur atradīsi dažādu organizāciju iespējamo projektu piedāvājumus.

http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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Skats no iluminatora, nosēžoties Elizovas lidostā
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1. stāsts

Notikuma vieta: Krievija, Kamčatkas rajons, Esso
Notikuma laiks: 08.05.2013. – 07.05.2014.
Dalībnieku skaits: 1
Iesaistītās valstis: Latvija, kā arī Baltkrievija un Vācija, 
kas izmanto citu finansējumu
Latvijas pārstāvētā organizācija: Zemgales NVO Centrs

Apaļš mēnesis Kamčatkas pussalā aizritējis. Maz, ja salīdzina ar laika posmu, kas vēl sekos, pie-
tiekami, ja ņem vērā, ka vairums tūristu uz šejieni ierodas pavadīt krietni īsāku laiku, bet kopumā 
– tieši tik daudz, lai varētu mēģināt apkopot sakrātos iespaidus. Kamčatkā Eiropas Brīvprātīgā dar-
ba (EBD) ietvaros kopā pavadīšu gadu. Mana darba vieta ir Bistrinskas dabas parks (Быстринский 
природный парк). Tas atrodas Kamčatkas pussalas centrālajā daļā un ir lielākais no Kamčatkas dabas 
parkiem (1 325 000 ha). Kopā ar vēl trim Kamčatkas parkiem (klasteriem) tas ir iekļauts dabas parku 
apvienībā ar kopējo nosaukumu „Kamčatkas vulkāni”. Nosaukums zīmīgs, jo tieši pēc tā ieraudzīšanas 
EBD piedāvāto projektu sarakstā man bija skaidrs, ko es ļoti, ļoti vēlos un kur tas atrodas.

Ceļš līdz tam bija izaicinošs, ilgstošs un sarežģīts, bet labi, ka tā. Tas nemitīgi lika stingri turēt 
kursu un nezaudēt spītu.

IERAŠANĀS. PETROPAVLOVSKA-KAMČATKA

Lai nokļūtu Kamčatkā no Maskavas, jāiekārtojas 9 stundu garā reisā. Lai arī Kamčatka ar konti-
nentālo daļu ir savienota, tomēr ar auto vai vilcienu te nenokļūt. Ilgi šī teritorija bija slēgta militāras 
nozīmes zona, uz kuru tikt varēja tikai ar speciālu izsaukumu. Vēl aizvien ne visas pussalas teritorijas 
ir brīvi pieejamas. Petropavlovskā dzīvojoša žurnāliste no Aļaskas, salīdzinot savu dzimteni ar Kam-
čatku, trāpīgi nodēvēja šo vietu par salu. Grūti iebilst, jo izolētība no kontinentālās daļas patiešām ir 
jūtama, sevišķi izteikti – cenās, kas šeit var uzkāpt stipri virs vidējām Latvijā.

Kamčatku aptuveni līdz vidum pārdala viens ceļš, no tā uz abiem krastiem ir pāris atzaru, no 
tiem vēl daži sīki, un ziemā klāt nāk aizsalušie upju ceļi. Tik vienkāršoti var raksturot autoceļu infra-
struktūru teritorijā, kas vairāk nekā septiņas reizes pārsniedz Latvijas izmērus.

Pirmo nedēļu, gaidot vīzas pagarināju-
mu, bija iespēja pavadīt Kamčatkas 
reģiona galvaspilsētā Petropavlovskā, 
ko viņi paši, tāpat kā Pēterburgu, rei-
zēm mīļi dēvē par Piter, bet visbiežāk 
vienkārši par pilsētu, un nav jau tā, ka 
to šeit būtu mulsinoši daudz. Taisnību 
sakot, nemitīgi atrados kustībā starp 
divām pilsētām, kas tik tuvu viena ot-
rai līdzās, ka šis fakts aizmirstas, – 
Elizovu, kurā atrodas lidosta, un minē-

Brīvprātīgās stāsts par dzīvi 
Kamčatkā



15
Žāvējas veļa un lāčāda
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to Petropavlovsku. Vizuālas atšķirības netrenētai acij ieraudzīt uzreiz var neizdoties, galu galā pār 
abām paceļas vulkānu grupa, kas ar saviem pilsētai neproporcionālajiem apmēriem (līdz 3450 m 
v.j.l.) viegli ļauj iztēloties, ka tā tāda piebīdāma sienas tapete vien ir. Nevar būt, nevar būt, ka tie tur 
patiešām atrodas.

Tomēr pilnā krāšņumā pilsētu (kopā ar „sienas tapetēm”) izdevās skatīt tikai pirmajā dienā, kad 
saule atšķirībā no turpmākajām dienām bija izlēmusi apspīdēt Petropavlovsku, pēc tam sekoja ne-
laiks, mīdamies ar lietu un sniegu, kas, neskatoties uz to, ka bija jau maija desmitie datumi, vietām 
vēl gulēja līdz pat 3 m augstos slāņos. Te patiešām mašīnas var nākties rakt ārā no sniega un pirmā 
stāva iedzīvotājiem tumšās ziemas dienas vēl tumšākas var padarīt ar sniegu aizbarikādētie logi.

Petropavlovska, līdzīgi kā citas nozīmīgas Krievijā un bijušajā Padomju Savienībā ietilpušās pilsē-
tas, ir krietni izmocīta ar nesistemātisku un neestētisku apbūvi, neracionālu ceļu plānojumu, pilnībā 
ignorējot gājējus un mazo transportlīdzekļu vadītājus. Pilsētas ielejās sasētas pazīstamās „hruščovkas” 
un citas līdzīga stila ēkas vien ar to atšķirību, ka daļai no tām ir neierastas ārsienas piebūves, kas lī-
dzinās skursteņiem, un metāla troses virs jumtiem – papildu stabilizācija zemestrīču gadījumos. Pro-
tams, agrāk tā neesot bijis, Petropavlovska bijusi jauka un patīkama pilsēta ar skaistām koka ēkām 
un kontrolējamu satiksmi. Atliek tikai iztēloties, jo ģeogrāfiski tā novietota apskaužamā skaistumā 
– vulkānu, kalnu grēdu un līča tuvumā.

Pavadīju pilsētā tieši tik daudz laika, lai vēl vairāk priecātos, ka man tur nav jāpaliek. Redzēt va-
jadzēja, bet palikt ne.

ESSO

Un tad sekoja vēl viens pārbrauciens 9 stundu garumā, šoreiz ar autobusu uz Esso. Esso ir ciems 
ar aptuveni 1500 iedzīvotājiem, vēl kādi 500 mīt Anavgajā 30 km attālumā. Vairāk apdzīvotu punktu 
Bistrinskas rajonā (teritorija 23  400  km2 jeb aptuveni trešdaļa no Latvijas) nav. Vēsturiski šie centri 
veidojušies kā Kamčatkas pirmiedzīvotāju nometnes vietas, kur meklējama arī Esso vārda izcelsme – 
evenu valodā šādi sauc lapegles, savukārt to šeit patiešām ir daudz, un tās veido skaistus, parkam 
līdzīgus mežus. Agrāk apdzīvoto vietu rajonā bijis vairāk, bet piespiedu kopā sadzīšana, ekonomisku 
apsvērumu virzīta, izkristalizēja šos līdz mūsdienām pastāvošos divus punktus. Jāpiebilst, ka vēl pāris 
simtu rajona iedzīvotāju atrodas pastāvīgā kustībā kopā ar ziemeļbriežiem, daudzus kilometrus prom 
no Esso.

Esso centrā, koka ēkā, kādas šeit ir 
gandrīz visas, atrodas parka ofiss, 
kurš tāpat pilda tūrisma informācijas 
centra lomu, piedāvā iespēju vietē-
jiem bērniem izspēlēties un intere-
sentiem apmeklēt atsevišķi izveidotu 
ekspozīciju, kas veltīta „Beringijai” – 
suņu kamanu sacīkstēm, kas sākas 
Esso un stiepjas līdz pat Kamčatkas 
ziemeļiem, gandrīz 2000 km un divu 
nedēļu garumā.

Brīvprātīgās stāsts par dzīvi 
Kamčatkā
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Esso nomalē stāvošā brīvprātīgo māja jeb bāze

Esso ir patīkama vieta – kolorītā (un zilā krāsa nebūt nedominē) mazizmēra arhitektūra, kas sader ar 
sopkām (tā dēvē kalnus un vulkānus) visapkārt, strauji caurskrienošas upes, karstie avoti, spilgtās krāsas 
lapeglēs rada ļoti siltu un mājīgu atmosfēru. Jā, apkārt staigā lāči, agrāk to tik daudz neesot bijis un 
tik tuvu nav nākuši. Pavisam ne garā pārgājienā līdz kordonam, no kura inspektors kontrolē ceļu, kuru 
paslepus var izmantot malumednieki un zvejnieki, lāču pēdas šķērso kvadraciklu iebrauktās sliedes 
neskaitāmas reizes, bet, nonākot galā, viena lāčāda jau žāvējas pie malkas šķūnīša. Staigājam apkārt 
daudz, visi tūristu maršruti jāiziet un jāpārbauda, bet kabatā vienmēr signālraķete – lāču priekam.

KAS NOTIKS TĀLĀK

Darbs, ko veic brīvprātīgais, parkā vislielākajā mērā ir atkarīgs no paša spējām, pras-
mēm un galvenokārt vēlmes patiešām ko paveikt.

Līdz šim parkā strādājošie brīvprātīgie vienkāršoti dalāmi divās grupās – jaunie biologi, ihtiologi, 
entomologi, ornitologi u.c. dabas zinātņu pārstāvji, kuri dabas parka teritorijā veic vai cenšas veikt 
monitoringus, kas papildina parka zinātniskās izpētes sadaļu. Cik nu kuram tas veiksmīgi izdodas, 
protams, ir cits temats, un tur iemesli var būt dažādi. Kopumā tā ir lieliska iespēja paveikt ko tiešām 
vērtīgu, bet var savu darbu arī iestumt tumšā, tumšā atvilktnē. Otrā grupā ietilpst tie, kuri izvēlas 
mazāk zinātniskus projektus – palīdz sakārtot parka infrastruktūru, veido informatīvus materiālus, 
strādā ar bērniem u.c., bet abos gadījumos iniciatīva tiek gaidīta no brīvprātīgā, tāpēc svarīgi, lai vi-
ņam tāda patiešām arī būtu.

Mana personīgā loma parkā vērsta nedaudz citā virzienā no līdz šim ierastās – tradicio-
nālās kultūras (materiālās un nemateriālās) – dzīves veida apzināšanā un dokumentēšanā. 
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Skats uz Esso no Pionieru sopkas

Viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc tieši šajā Kamčatkas teritorijā tika izveidots parks, bija 
balstīts uz to, ka šeit joprojām salīdzinoši lielā daudzumā mīt Kamčatkas pamatiedzīvotāju (kori-
aku, itelmeņu, evenu) pēcnācēji, no kuriem daudzi turpina nodarboties ar to pašu, ko viņu senči, – 
zvejniecību, medniecību un ziemeļbriežu ganīšanu. Šis tradicionālais dzīvesveids un no tā izrietošās 
amatniecības   prasmes ir vērtība, ko svarīgi saglabāt un pievērst tām uzmanību, kamēr tās vēl reāli 
eksistē.

Līdzīgi kā Latvijā un daudzviet citur pasaulē, dabas parks kā valsts finansēta organizācija izteikti 
izjūt „mazuma piegaršu” gan tam atvēlēto līdzekļu sadalē, gan – kas sevišķi būtiski – darbinieku 
skaitā. Lai spētu pilnvērtīgi pārvaldīt tik plašu teritoriju, būtu nepieciešamība pēc ievērojama vides 
inspektoru papildinājuma, tomēr, skatoties reālistiski, ir skaidrs, ka pārskatāmā nākotnē šādas izmai-
ņas nav gaidāmas. Tieši ar tādiem resursiem, kādi šobrīd ir pieejami, jāprot veikli un pārliecinoši 
manevrēt. Pie šādiem apstākļiem izvēle par labu brīvprātīgo papildspēkiem ir absolūti racionāla un 
vēlama, jo tieši brīvprātīgais var pieķerties lietām un projektiem, kuri parka pilnvērtīgai funkcionēša-
nai ir svarīgi, bet darbaspēka trūkums neļauj to fiziski paveikt.

 

P.S. Piebilde tiem, kas domā par EBD. Uz augstās pamudinājuma nots varu tikai mudināt tos, kurus 
nemiers iekšā bīda, aizbīdīt to līdz īstajai vietai. EBD ir lielisks instruments lielam piedzīvojumam un 
pieredzei, tikai no paša atkarīgs, cik lielu enerģiju tam veltīt. Var jau ņemt to, ko viegli paņemt, bet 
daudz saldāk ir stiepties līdz galda attālākajam cepumu traukam, un tas ne tikai ģeogrāfiskā izteiksmē.

AIVA LĀCE 
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Kopš 2012. gada septembra esmu Latvi-
jā. Man šeit patīk, jo esmu ieguvusi jaunu 
pieredzi, daudz jaunu draugu, kā arī ap-
ceļojusi Latviju.

Mani sauc Terēza (Theresa), esmu 19 
gadus veca meitene no Dienvidvācijas. Es 
ierados Latvijā pēc tam, kad biju pabeigu-
si vidusskolu un nolēmusi piedalīties Eiro-
pas Brīvprātīgā darba programmā „Jaunat-
ne darbībā” ietvaros. Projektu Rīgas Sociālā 
dienesta teritoriālajā centrā „Bolderāja” at-
radu internetā, un tas mani ieinteresēja, jo 
vēlējos strādāt ar bērniem un jauniešiem, 
organizējot savas aktivitātes, iepazīt Latvi-
jas kultūru un iegūt daudz jaunu draugu. 
Bolderājā jau esmu gandrīz desmit mē-
nešus, šajā laikā galvenokārt strādāju ar 
bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem. 
Esmu veidojusi un kopīgi ar sociālajiem 
darbiniekiem piedalījusies dažādās gru-
pu nodarbībās. Kā savu lielāko prieku un 
sasniegumu varu minēt manu un Vācijas 
brīvprātīgā no Liepājas organizēto Bolde-
rājas un Liepājas jauniešu apmaiņu. 

Lai labāk integrētos starp latviešiem un iepazītu Latvijas 
tradīcijas, sāku dziedāt korī. Par „Mārtiņkora” dalībnieci kļu-
vu drīz pēc manas ierašanās Latvijā. Līdz šim esmu pieda-
lījusies kora mēģinājumos, vairākos koncertos dievkalpoju-
mu laikā baznīcā, kā arī atlases koncertos, lai kvalificētos 
latviešu Dziesmu svētkiem, kas notika jūlijā. Tas bija brīniš-
ķīgi – dzirdēt tik daudz balsu vienlaikus. Koncertos, kuri 
izšķīra likteni par piedalīšanos dziesmu svētkos, mums bija 
jāģērbjas latviešu tradicionālajos tautas tērpos, un visi da-

lībnieki bija ļoti uztraukušies. Uztraukums mazinājās, uzzinot, ka „   Mārtiņkoris” varēs piedalīties jūli-
jā gaidāmajos dziesmu svētkos, un es kā vācu brīvprātīgā esmu ļoti laimīga, ka man ir dota šāda 
iespēja. Es to ļoti gaidīju! Es izbaudīju šo laiku un nekad savā dzīvē to neaizmirsīšu!
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„Līgo saule vakarā…!”
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Brīvprātīgā no Vācijas izbauda latviešu deju un 
izdzied latvisko gara izjūtu

Latvijas dziesmu un deju svētku priekšvakarā ir būtiski runāt par 
svētku dalībniekiem, kuri mēģinājumos apguva ne tikai konkrētas 
dejas soļus, bet arī mācījās Latvijas dejas tradīcijas. Tā brīvprātīgā 
Inga Schlude dienas darbus veica Vaivaru pamatskolā, veicinot 
skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu parasto skolēnu vidē, 
bet pa vakariem devās uz Pumpuru vidusskolu, kur notika jaunie-
šu deju kolektīva „Zālīte” intensīva gatavošanās deju svētkiem. 

Inga ir gana muzikāla, viņa spēlē mežragu. Arī sportiskas akti-
vitātes meitenei nav svešas. Inga organizēja Vaivaru pamatskolas 
skolēnu un skolotāju komandas piedalīšanos Rīgas maratonā, pati 
rūpējās, lai treniņu nodarbības ritētu atbilstoši katra iespējām. 

Brīvprātīgā Inga Vaivaru pamatskolā ienesa Vāczemes elpu. Tā 
sanāca, ka oktobrī skolai blakus esošajā nacionālajā rehabilitācijas 
centrā „Vaivari” vācu mākslinieču darbu izstādes atklāšanā piedalījās 

Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Tad arī radās ideja par vācu valodas pasākumiem Jūrmalas skolēniem. 
Lai saprastu situāciju Jūrmalas skolās, Inga devās tikties ar skolēniem, administrācijas pārstāvjiem 

un vācu valodas skolotājām Jūrmalas skolās. Trīs skolas – Lielupes vidusskola, Jūrmalas valsts ģimnā-
zija un Pumpuru vidusskola – bija atsaucīgas sarunām un aktivitātēm. 

Eiropas dienā, 9. maijā, ar Vācijas vēstniecības Latvijā 
atbalstu notika vidusskolēnu neklātienes ceļojums vācu 
valodas pasaulē „Lai skan vācu valoda Jūrmalā!”. Ingas 
palīgi bija astoņi vācu brīvprātīgie jaunieši, kas dažādu 
programmu ietvaros tajā laikā atradās Latvijā. Inga iz-
mantoja neformālās izglītības metodes, stunda notika 
Vaivaru pamatskolas gleznainajā apkārtnē, un skolēni, 
sākumā saspringti un mazliet satraukušies, pavisam drīz 
atvērās spēles noteikumiem un lieliski veica ceļojumu. 

Uzdevumi bija pārdomāti, dažādi un interesanti. Pat skolotājiem bija saistoši atsvaidzināt atsevišķas 
vācu valodas leksikas sadaļas.

Ingas ieteikums Jūrmalas izglītības nodaļai ir padomāt par iespējām aktualizēt vācu valodas mācīšanu 
Jūrmalas skolās, varbūt pat izveidot pastiprinātu vācu valodas izglītības programmu kādā no vidusskolām.

Bet pēc tam Inga rotājās latviešu tautas tērpā un gatavojās svētkiem. Mācījās  latviešu kultūru un 
tradīcijas caur Eiropas dimensiju. Izdejoja latviešu deju virpuļus un izdziedāja latvisko gara izjūtu. Tas 
laikam arī ir brīvprātīgo darba virsuzdevums – ne tikai nest un dot no savas tautas, bet arī smelt un 
gūt no tas zemes gara vērtībām, kurā dzīvo un darbojies.   

INESE KĀRKLIŅA 
VAIVARU PAMATSKOLAS DIREKTORE
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No 2013. gada 7. līdz 12. maijam piedalījos partnerības veidošanas aktivitātē „Here we are, inclu-
de us!” Bratislavā, kas bija veltītas jautājumiem par jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu 
sabiedrībā. Apmācību komanda bija patiesi starptautiska, jo kopumā bija pārstāvētas vairāk nekā 15 
valstis, piemēram, Slovākija, Čehija, Serbija, Igaunija, Portugāle, Spānija,  Krievija un vairākas citas.

Dalība šajā pasākumā man bija  patiesi interesanta ne vien tāpēc, ka apmācību laikā uzlaboju 
darbam organizācijā nepieciešamās zināšanas, bet arī tāpēc, ka guvu ieskatu līdzīgu organizāciju 
pieredzē un Bratislavā pavadīto dienu laikā izdevās nodibināt jaunus sadarbības kontaktus. Dalība 
apmācībās bija patiesi ļoti noderīga ne vien  no izzinošās, bet arī  no praktiskās puses, jo apmācību 
organizatori bija atlasījuši 20 organizācijas, kas nodarbojas ar jaunu cilvēku ar ierobežotām iespējām 
(finansiālām, ģeogrāfiskām, sociālām u.tml.) jautājumiem. 

Man kā nevalstiskās organizācijas pārstāvei bija svarīgi, ka šāda pasākuma ietvaros tika dota ie-
spēja pārējos dalībniekus iepazīstināt ar savu organizāciju, tās mērķiem un uzdevumiem, kā arī Lat-
viju  - mūsu kultūru, cilvēku ikdienu un tradīcijām. Lielākā daļa apmācību dalībnieku iepriekš neko 
par Latviju nebija dzirdējuši, tāpēc ar lielu interesi jautāja par mūsu ikdienas dzīvi. 

Man ļoti patika, ka  dažādu uzdevumu risināšanas procesā un grupu darbos izdevās satikt  līdzīgu 
organizāciju pārstāvjus, kā arī iepazīties ar viņu pieredzi, darbības specifiku un sabiedrības attieksmi.

Apmācību laikā man īpaši saistošas bija tēmas, kas tika veltītas  praktiskam ieskatam ES program-
mā „Jaunatne darbībā” un ierobežoto iespēju klasifikācijai,  kā arī nevalstisko organizāciju sertifikāci-
jas jautājumiem, jo līdz šim man nebija priekšstata par šiem jautājumiem.

Tā kā darba grupās piedalījās  dalībnieki ar dažādām fiziskām iespējām un  pieredzi situāciju 
risināšanā, uzdevumu risināšana  man ļāva uzlabot saskarsmes, prezentāciju,  svešvalodu zināšanas,  
precizitāti un argumentācijas prasmes. Apmācības palīdzēja uzlabot komunikācijas prasmes, it īpaši 
strādājot internacionālā komandā.

Dalība šajā projektā man  palīdzēja celt  motivāciju turpināt aktīvi strādāt,  veicinot jauniešu ar 
ierobežotām finansiālām, sociālām un ģeogrāfiskām iespējām iesaisti sabiedrībā.  Esmu droša, ka 
apmācību laikā nodibinātie kontakti palīdzēs sekmēt  Latvijas jauniešu dzīves apstākļu uzlabošanos 
un starpkultūru dialogu!

SINTIJA BERNAVA
NEVALSTISKĀ ORGANIZĀCIJA „MOUNTAIN HORSE”
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Atzinīgi novērtē neformālās izglītības lomu ieslodzījuma vietu jauniešu dzīves uzlabošanā

6. jūnijā notika vērienīga neformālās izglītības projekta „Šķeļot viļņus” noslēguma pasākums Ei-
ropas Savienības mājā. Tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, 
Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pār-
stāvji, kā arī biedrības, ieslodzījumu vietu pārstāvji un citi interesenti. Dalībnieki atzinīgi novērtēja 
projekta „Šķeļot viļņus” pozitīvo ietekmi uz cietumu jauniešu prasmju attīstīšanu, aicinot turpināt ie-
viest un īstenot neformālās izglītības programmas arī citās ieslodzījuma vietās.

Klātesošie aktualizēja starpinstitucionālās sadarbības nepieciešamību, ieviešot neformālās izglī-
tības aktivitātes ieslodzījuma vietās resocializācijas un reintegrācijas procesā un izvirzīja risināmos 
jautājumus ieslodzījumu vietu jauniešu dzīves uzlabošanai. 

Galvenie diskusijas dalībnieku izvirzītie ierosinājumi:
 ñ veidot un stiprināt starpinstitucionālo sadarbību;
 ñ sagatavot neformālās izglītības programmu virzītājus darbam ieslodzījuma vietās, iesaistot 

procesā psihologu vai sociālo darbinieku no ieslodzījuma vietas;
 ñ veidot sadarbību ar jauniešu centriem, kur jaunieši pēc nokļūšanas brīvībā varētu lietderīgi 

pavadīt laiku;
 ñ ierosināt citu programmu, kā, piemēram, „Iespējamā misija” ieviešanu ieslodzījuma vietās. 
Paneļdiskusijas dalībniece, Tieslietu ministrijas pārstāve Kristīne Ķipēna atzīmēja, ka ir jāveido 

sadarbība ar pašvaldībām, jo valsts institūcijas nespēj kontrolēt to, kas notiek, cilvēkam izejot no 
ieslodzījuma vietas. K.Ķipēna arī atzina to, ka neformālā izglītība ir stabila resocializācijas procesa 
sastāvdaļa.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe vērsa uzmanību uz iespē-
ju iesaistīt jauniešus dažādos jauniešu projektos Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 
ietvaros un brīvprātīgajā darbā, attīstot jauniešu prasmes, lai veicinātu jauniešu atgriešanos darba 
tirgū. 

Valsts Probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
pārstāvji norādīja, ka līdz šim ieslodzījuma vietu kontekstā 
ticis runāts par „pilngadīgajiem” un „nepilngadīgajiem” ieslo-
dzītajiem, taču šobrīd tiek aktualizēts arī jauniešu kā atse-
višķas grupas jautājums. 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve Ilze Ušacka infor-
mēja, ka, plānojot resocializācijas programmas nākamajam 
posmam, tiks iekļautas arī neformālās izglītības program-
mas. 

Projekts „Šķeļot viļņus” ir nozīmīgs ar to, ka apmā-
cītajiem cietumu jauniešiem veicināja dažādu prasmju 
attīstīšanu mūžizglītības kontekstā. Cietumu jaunieši 
pēc apmācībām izvērtēja, kādas prasmes ieguvuši un uz-
labojuši apmācību laikā. Zemāk redzamas apgūtās prasmes 
ar piemēriem un ietekme uz jauniešiem procentos.

Digitālās prasmes: „apgūta prasme darboties ar fotoaparātu un portatīvo datoru” – projekta 
„Šķeļot viļņus” rezultātā tika iegūtas/uzlabojās 40 % jauniešu

Sociālās prasmes: „iemācījos strādāt grupā, bija interesanti pildīt uzdevumus, par kuriem ne-
sniedza balvas” - 100 % 

Šķeļot viļņus!
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Kultūras izpausmes un radošums: „izmantoju iztēli, apguvu prasmi izpausties mākslinieciski, 
apguvu jaunas mākslas tehnikas, veidoju lietas no dažādiem materiāliem” – 85 % 

Svešvaloda: „grupā runāt latviešu valodā man bija grūti, tā kā mana dzimtā valoda ir krievu 
valoda, bet tomēr vārdus latviešu valodā, kurus es nezināju, es tos iemācījos” - 65 % 

Mācīties mācīties: „iemācījos sevi pārvarēt, sastrādāties, atvērties, tikt galā ar savām emocijām, 
biju vajadzīgs” – 100 % 

Matemātika un analītika: „izmantoju ģeometrijas un matemātikas zināšanas, iemācījos sastādīt 
budžetu projektam” – 25 % 

Pašiniciatīva un uzņēmīgums: „piedalījos projekta izstrādē, dalījos savās idejās, rakstīju pietei-
kumu, gatavoju un organizēju aktivitātes citiem jauniešiem” - 30 % 

Dzimtā valoda (latviešu): „mācījos rakstīt ar garumzīmēm uz datora, formulēt savas domas” – 40 % 
Apmācību cikla „Šķeļot viļņus” rezultātā divās ieslodzījuma vietās jaunieši paši ir izstrādājuši un 

iesnieguši finansēšanai jauniešu iniciatīvas projektu programmā „Jaunatne darbībā”, un trešajā vietā 
ir uzsākts darbs pie projekta izstrādes. 

Pasākums „Jaunieši ieslodzījumu vietās - izaicinājumi un iespējas” tika rīkots, lai dalītos pieredzē 
un aktualizētu jautājumus par jauniešiem ieslodzījumu vietās. Pasākumu organizēja Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra. 

2013. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi īstenoja apjomīgu 
neformālās izglītības projektu „Šķeļot viļņus” četrās ieslodzī-
jumu vietās programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 

Papildus informācija par projektu „Šķeļot viļņus”:
Projekta ietvaros notika divi apmācību kursi ieslodzīju-

mu vietu darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, psiholo-
giem, vienību priekšniekiem u.c.) par neformālo izglītību 
un tās lomu ieslodzījuma vietās. Tika apzinātas jauniešu 
vajadzības četros cietumos- Iļģuciemā, Šķirotavā, Liepājā 
un Valmierā. Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveido-
tas četras apmācību programmas. Katrā ieslodzījuma vietā 
notika 10 nodarbības, ko īstenoja apmācītie cietumu dar-
binieki kopā ar atbalsta personu no Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras. Neformālās izglītības prog-

rammu galvenās tēmas - vērtībizglītība un sociālo kompetenču attīstība. Vairāk par projektu blogā: 
http://skelotvilnus.blogspot.com 

Papildus informācija par programmu „Jaunatne darbībā”:
Projekts „Šķeļot viļņus” notika ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Programma Latvijā sek-

mīgi darbojas kopš 2007. gada. Programmas ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt finansējumu sa-
viem projektiem un piedalīties apmācībās. Neformālās izglītības projekti ir pārsvarā orientēti uz jau-
niešu personīgo izaugsmi, dažādu sociālo prasmju un attieksmju attīstību, starpkultūru pieredzi un 
līdzdalības veicināšanu. Programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

ES programma „Jaunatne darbībā” palīdz risināt jauniešiem aktuālos problēmjautājumus: jau-
niešu bezdarbs, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana, zema līdzdalība ikdienas dzīvē u.c.   

Šķeļot viļņus!

http://skelotvilnus.blogspot.com
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Jūrmalas jauniešu dome erudīcijas konkursā izcīna ceļojumu uz Horvātiju

Erudīcijas konkursa „Nāc un dari, jo tu to vari!” finālā 2. jūnijā Rīgas domē uzvaru izcīnīja Jūrmalas 
jauniešu domes komanda „Bambino”, kas augustā kopā ar savu pārstāvi dosies ceļojumā uz Horvā-
tiju. 

Tikai ar viena punkta starpību kā otrā veiksmīgākā palika Blīdenes pamatskolas komanda „Super-
varoņi”. Kā trešo erudītāko sevi pierādīja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komanda „Oposumu mednieki”. 
Finālā pavisam sacentās piecas komandas  - kā zinošus, aktīvus un idejām bagātus sevi parādīja 
arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas komandas „Pārgauja” un Kārsavas vidusskolas komandas „Čajs ar 
madu” jaunieši.

Finālā reģionu uzvarētājkomandām vispirms bija jāatbild uz erudīcijas jautājumiem par tēmām 
vēsture, literatūra, bioloģija, ģeogrāfija, jauniešu iespējas Eiropas Savienībā un jāatrisina viens cietā 
rieksta uzdevums. Pēc tam jaunieši radoši izpaudās, sacerot latviešu tautasdziesmas par ES prog-
rammas „Jaunatne darbībā” pastāvīgajām prioritātēm: sociālo iekļaušanu, kultūru daudzveidību, jau-
niešu līdzdalību un Eiropas pilsonību. Erudīcijas konkursa fināla trešajā kārtā jaunieši etīdēs attēloja 
populāru latviešu spēlfilmu citātus. Pēdējā kārtā jaunieši savu izveicību un apķērību varēja pierādīt 
orientēšanās sacensībās pa Vecrīgu. „Erudīcijas konkurss bija saistošs visiem komandas dalībniekiem, 
turklāt šāds pasākums ļāva komandai paplašināt savu zināšanu loku par programmu „Jaunatne dar-
bībā””, uzskata uzvarējušās komandas dalībnieks Pauls Začests.

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, kas Latvijā norisinās no 27. maija līdz 2. jūnijam, 
jaunieši no visas Latvijas piedalījās erudīcijas konkursā „Nāc un dari, jo tu to vari!”. Konkur-
su organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu interesi par Eiropas Savienības (ES) programmu „Jaunatne 
darbībā”, mobilitāti un ES, pārbaudīt jauniešu erudīciju, skolā un ārpus tās apgūtās zināšanas un 
praktiskās iemaņas. 

Konkurss notika vairākos posmos. Lai pieteiktos pirmajam posmam, jauniešu komandai (4 da-
lībnieki: 2 puiši un 2 meitenes) bija jāatbild uz erudīcijas jautājumiem tiešsaistē. Pēc pirmā atlases 
posma notika reģionālie turnīri (Siguldā: 13. maijā; Tukumā: 15. maijā; Saldū: 17. maijā; Cēsīs: 20. 
maijā un Rēzeknē: 23. maijā), kur sacentās visvairāk punktu ieguvušās komandas no katra plānoša-
nas reģiona. Reģionu pusfinālos tika vērtēts jauniešu mājasdarbs – jauniešu sagatavotās prezentā-
cijas par savu komandu un savu pieredzi, izmantojot ES piedāvātās iespējas un īstenojot projektus 
mobilitātes programmās. Reģionu konkursa otrajā kārtā skolu komandām bija jāatbild uz erudīcijas 
jautājumiem, kas aptvēra tādas jomas kā vēsture, ģeogrāfija, bioloģija, literatūra un ES. Noslēdzošajā 
posmā komandām bija jāpielieto radoša pieeja praktiskās nodarbības īstenošanā.

2013. gada Eiropas Jaunatnes nedēļas tēmas bija jauniešu aktīva pilsonība, aktīva līdzdalība, t.sk., 
2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un Eiropas Pilsoņu gada (2013) aktivitātēs, kā arī ES prog-
rammu 25 gadu jubileja, uzsverot jauniešu ieguvumus no ES programmas „Jaunatne darbībā”. 

ILUTA STEPANOVA
KOMUNIKĀCIJAS DAĻAS VECĀKĀ REFERENTE
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erudīcijas pārbaude

latviešu tautasdziesmu sacerēšana par 
ES programmas „Jaunatne darbībā” 
pastāvīgajām prioritātēm

etīdes ar populāru latviešu spēlfilmu 
citātiem

cietā rieksta uzdevums

orientēšanās sacensības pa Vecrīgu
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„Erudīcijas konkursa „Nāc un dari, jo Tu to vari!” fināla mirkļi” 

Nāc un dari, jo Tu to vari!
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ILUTA STEPANOVA,
Komunikācijas daļas vecākā referente

INFORMĀCIJA TEV IR PIEEJAMA ARĪ REĢIONOS!
Lai informācija par Eiropas mobilitātes iespējām (tai skaitā „Eurodesk” iespējas), kā arī par Eiro-

pas Savienības programmu „Jaunatne darbībā” būtu pieejama arī Latvijas reģionos, dažādās Latvijas 
pilsētās darbojas gan Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reģionālie sadarbības partneri, 
gan arī informācijas punkti. 

EURODESK REĢIONĀLIE SADARBĪBAS PARTNERI
Reģionālie sadarbības partneri - organizācijas:

 ñ darbojas „Eurodesk” tīklā, konsultē jauniešus un personas, kas strādā ar jauniešiem un izplata 
informāciju par ES programmu „Jaunatne darbībā”;

 ñ rīko apmācības, informatīvos pasākumus;
 ñ aktīvi darbojas jaunatnes jomā un īsteno dažādus pasākumus reģionos. 

Rīga, Jūrmala, Mārupe, Ādaži, Babīte, Lapmežciems, Salaspils, Saulkrasti
Anna Lielpētere,
Rīgas vienības vadītāja,
Eduards Gaušis,
Biedrības prezidents
Biedrība „Klubs „Māja”- Jaunatne vienotai Eiropai”
Lomonosova iela 1, LU SZF, A korpuss, LV-1019
LV003@eurodesk.eu
eduards@klubsmaja.lv
anna@klubsmaja.lv
www.klubsmaja.lv

Saldus pilsēta un Saldus novads
Rudīte Muraševa,
Biedrības valdes priekšsēdētāja,
Edmunds Pabērzs,
Valdes loceklis
Biedrība „Saldus jauniešu dome „Es un mēs””
Lielā iela 3, Saldus, LV-3801
LV021@eurodesk.eu
rudite.muraseva@saldus.lv

 

mailto:LV003%40eurodesk.eu
mailto:eduards%40klubsmaja.lv
mailto:anna%40klubsmaja.lv
http://www.klubsmaja.lv
mailto:LV021%40eurodesk.eu
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Cēsis, Jaunpiebalga, Vecpiebalga, Priekuļi, Rauna, Amata, Pārgauja, Līgatne, Ces-
vaine, Madona, Burtnieki, Valmiera
Baiba Āboliņa,
Valdes priekšsēdētāja,
Gunta Grīnhofa,
Valdes locekle
Nodibinājums „Pievienotā vērtība”
LV032@eurodesk.eu
bbabolina@gmail.com
pievienotavertiba@gmail.com

Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu teritorijas, t.sk. Limbažu, Alojas, Ainažu, Staice-
les un Salacgrīvas pilsētas, Limbažu, Pāles, Viļķenes, Liepupes un Brīvzemnieku pagasti
Liene Aizpuriete,
Revidente,
Sabīne Namniece,
Biedrs, projektu izstrādes koordinatore, konsultante
Biedrība „Mēs - nākotnei!”
Robežu iela 17, Limbaži, LV-4001
LV018@eurodesk.eu
mes_nakotnei@inbox.lv

Jelgavas novads
Inese Skromane,
Valdes priekšsēdētāja
Marta Drupa
Biedrs, brīvprātīgā
Biedrība „Attīstības centrs Iepazīsim sevi!” 
„Līdumi”, p/n Staļģene, Jelgavas rajons, LV-3031
LV019@eurodesk.eu
stalgene@inbox.lv
inese.skromane@inbox.lv
www.iepazisimsevi.lv

Rēzekne, Rēzeknes novads, Balvu, Kārsavas, Ciblas, Dagdas, Aglonas, Riebiņu, Viļā-
nu novadi
Linda Vanaga,
Izglītības metodiķe - jaunatnes darbiniece
Iveta Balčūne,
Jaunatnes lietu speciāliste
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”
Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4600
rezekne@eurodesk.eu

Eurodesk
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Sigulda, Siguldas novads - Allaži, More, Jūdaži; Krimuldas novads - Turaida, Kri-
mulda, Inciems; Inčukalna novads - Inčukalns, Vangaži; Cēsu novads - Līgatne
Klinta Eigenfelde,
Projektu koordinators - jaunatnes darbiniece
Ilze Vilciņa,
Direktores vietniece darbā ar jauniešiem
Siguldas novada pašvaldības iestāde „Siguldas novada Jaunrades centrs”
Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150
sigulda@eurodesk.eu
jc@sigulda.lv

EURODESK INFORMĀCIJAS PUNKTI
Eurodesk informācijas punkti - organizācijas:

 ñ sniedz konsultācijas par ES programmu „Jaunatne darbībā” un „Eurodesk”;
 ñ izplata informāciju par ES programmu „Jaunatne darbībā” un „Eurodesk”;
 ñ iespēju robežās rīko informatīvos pasākumus par ES programmu „Jaunatne darbībā” un „Eurodesk”.

Rīga, Balvu novads
Sergejs Andrejevs,
Valdes priekšsēdētājs, atbildīgais par darbu ar jaunatni,
Biedrība „Raibais kaķis”
Teātra iela 2, Balvi, LV-4501
sergejs193@gmail.com

Jelgavas novads
Maija Ošiņa,
Biedrības ārējo sakaru koordinatore,
Biedrība „POST SCRIPTUM”
Pasta iela 37-43, Jelgava, LV-3001
Jelgava.post.scriptum@gmail.com

Pļaviņu novads
Ināra Upeniece,
Vadītāja,
Pļaviņu novada jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja”
Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
inupe@inbox.lv

Eurodesk
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Dobeles novads
Inita Neimane,
Jaunatnes lietu speciāliste,
Dobeles novada izglītības pārvalde
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs
Brīvības iela 23, Dobele, LV-3701 
djd@dobele.lv

Gulbenes novads
Valērija Olekša,
Jauniešu centra vadītāja,
Jauniešu centrs „Bāze”
Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401 
jcbaze@gmail.com

Rīga
Santa Krastiņa,
Atbildīgā par darbu ar jaunatni,
Biedrība „homo ecos:”
Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046
santa.krastina@homoecos.lv

Jūrmala 
Alma Brinkmane,
Jauniešu domes priekšsēdētāja,
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 
Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008 
bjic@e-apollo.lv

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://jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/programma-eurodesk

Eurodesk
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REĢIONĀLIE PUSFINĀLI NOTIKA:

SIGULDĀ: 13. MAIJĀ;

TUKUMĀ: 15. MAIJĀ;

SALDŪ: 17. MAIJĀ;

CĒSĪS: 20. MAIJĀ;

RĒZEKNĒ: 23. MAIJĀ

Erudīcijas konkurss 
„Nāc un dari, jo 

Tu to vari!”



Erudīcijas konkurss 
„Nāc un dari, jo 

Tu to vari!”
Fināla norise: Rīgas domē 2. jūnijā

Apsveicam uzvarētājus – Jūrmalas jauniešu domes 
komandu „Bambino”, kas kopā ar savu pārstāvi 
augustā dosies ceļojumā uz saulaino Horvātiju!
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