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Sveiks!

Ar lielu aizrautību gaidām, kad arī Tu mums pievienosies jaunajā programmā „Erasmus+”! Bet 
pirms šī lieliskā iespēju karuseļa nedaudz vēl atskatīsimies uz paveikto Eiropas Savienības (ES) 
programmā „Jaunatne darbībā” (2007.-2013.). Prieks, ka programmas izvērtējumā arī paši jaunieši 
ir apliecinājuši, ka programma ir ietekmējusi viņu dzīvi -  ir patīkami lasīt tādas jauniešu atziņas, kā 

„Darbojoties projekta aktivitātēs, secināju, ka manī ir daudz radošu ideju, kuras tagad varu īs-
tenot.. Pats vērtīgākais, ka esmu atradis savu ES. Man apkārt ir jaunieši ar līdzīgu domāšanu, un 
tas man patīk!” vai arī 

„Esmu piedalījusies gan jauniešu apmaiņas, gan iniciatīvas, gan demokrātijas projektos. Prog-
ramma „Jaunatne darbībā” mani izaudzināja no kautrīga, neko nezinoša projekta dalībnieka līdz 
pašpārliecinātai projekta vadītājai. Un tagad es  zinu – „Pasaule ir pārāk apaļa, lai kautrīgi sēdētu 
stūrī!”. (Loesje)” 

Šoreiz žurnālā lasi par paveikto programmā „Jaunatne darbībā”, Latvijas un Šveices sadarbības 
programmā 2013. gadā, kā arī lieliskos pieredzes stāstus par brīvprātīgo darbu Nepālā un Jordā-
nijā, par jauniešu interesi sākt pašiem uzņēmējdarbību un par to, kā koučingu izmanto dažādās 
valstīs. Uzzini arī par sadarbības veidošanu ar arābu valstu pārstāvjiem un iespējām iesaistīties 
Annas Lindes EuroMed fonda starpkultūru dialogam aktivitātēs!

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

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un/vai publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem un vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju un autortiesību aizsar-
dzību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild par saturu un autortiesību aizsardzību tai informācijai (t.sk. foto, video materiāli), ko iesūtījušas citas iestādes vai privātpersonas. 
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Pietura „Jaunatne darbībā” (2007.-2013.)
Šis ir brīdis, kad varam atskatīties uz septiņu gadu (2007.- 2013.) pieredzi ES programmā „Jau-

natne darbībā” - kāds ar prieku par paveikto, kāds varbūt ar nepacietību, kad varēs iesniegt pirmo 
projektu jaunajā programmā „Erasmus+” (2014.-2020.) un līdz ar to uzsākt neaizmirstamu „maratonu” 
iespēju virpulī! Aģentūra ir ļoti pateicīga visiem programmas īstenošanā iesaistītajiem! 

Programmas ietvaros septiņu gadu laikā Latvijā ir iesaistījušies 16 tūkstoši jaunieši, no tiem vai-
rāk nekā 5 tūkstoši ar ierobežotām iespējām. Pateicoties aktīvam dalībnieku un aģentūras darbam, 
kopumā tika apstiprināti 869 neformālās izglītības projekti, kam piešķirti vairāk nekā 10 miljoni eiro.

1.tabula. Latvijā iesniegto un apstiprināto „Jaunatne darbībā” projektu skaits

Gads Iesniegto projektu skaits Apstiprināto projektu 
skaits

2007 253 106
2008 274 110
2009 426 103
2010 313 118
2011 352 130
2012 371 173
2013 538 129 (bez 3.kārtas datiem)

Kopā 2325 869
Katru gadu arvien vairāk jauniešu ir novērtējuši ES sniegto iespēju, tādēļ iesniegto projektu skaits 

programmā ir audzis. Kā redzams 1. tabulā, ja 2007.gadā tika iesniegti 253 projekti, tad programmai 
noslēdzoties, 538, kas ir vairāk nekā 2 reizes pieaugums. 

Kā redzams 2. tabulā,  visbiežāk apstiprināti tikuši biedrību  projekti (638). Ievērojami mazāk pro-
jektu īstenojušas pašvaldības un pašvaldības iestādes: 145 projektus, neformālās jauniešu grupas 78 
projektus un valsts iestādes 8 projektus. Tomēr svarīgi, ka pieaugusi neformālo jauniešu grupu akti-
vitāte pēdējos gados.

Nākamā pietura Erasmus+
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2.tabula. Latvijas projektu īstenotāju profils

Gads/
Iesniedzējs Biedrība

Neformāla 
jauniešu 

grupa

Pašvaldība/
pašvaldības 

iestāde

Valsts 
iestāde Kopā

2007 77 7 22 0 106
2008 81 7 21 1 110
2009 82 4 16 1 103
2010 91 9 18 0 118
2011 96 18 15 1 130
2012 129 13 29 2 173

2013 82 20 24 3
129 (bez 
3.kārtas 
datiem)

Kopā 638 78 145 8 869

Latvijā apstiprinātajos projektos visvairāk piedalījās jaunieši vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem 
(58% ). Kopumā Latvijā apstiprinātajos projektos iesaistījās 53% sievietes, 47% vīriešu, kas ir ļoti labs 
rādītājs, jo Rietumeiropā pārsvaru ņem sieviešu aktivitāte. Kā zināms, Eiropas Komisija iesaka prog-
rammā „Jaunatne darbībā” veicināt dzimumu līdzsvaru. 

Būtiski, ka jaunieši, kas iesaistījušies „Jaunatne darbībā”, ir labāk sagatavoti pieaugušo dzīvei, dar-
ba tirgum, aktīvāk izmanto savas iespējas, ir ievērojami uzlabojuši savas sociālās prasmes. Program-
mā iegūtās prasmes ir pieprasītas darba tirgū, tās bieži nav iegūstamas formālajā izglītībā, bet gan 
neformālajā izglītībā. Programma ir palīdzējusi jauniešiem saprast savu profesijas un studiju izvēli. 

Septiņu gadu laikā esam strādājuši ne tikai ar jauniešiem, bet arī profesionāļiem, kas veic darbu 
ar jaunatni. Ar katru gadu esam vērojuši jomas attīstību - jaunas pieejas, Eiropas prakse un moti-
vācija sasniegt arvien vairāk ir tikai dažas iezīmes, ko gribētos atzīmēt. Aģentūras ieguldījums šajos 
procesos ir ļoti liels, īpaši vērtīgi bijuši starptautiski projekti, kas spēja ienest jaunu praksi. Arī Latvijas 
organizācijas ir dalījušās savā pieredzē, kas savukārt ieviesta citās valstīs.   
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Programmas ietvaros ir paaugstināta jaunatnes darba kvalitāte – aģentūras rīkotās apmācības un 
apmācību projekti devuši būtisku ieguldījumu jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanā. Moti-
vēti un izglītoti jaunatnes lietu speciālisti ir pamats jaunatnes darba attīstībai pašvaldībās. Septiņu 
gadu periodā 265 dalībnieki (jaunieši) nosūtīti uz apmācībām 37 valstīs. 

Populārākie projektu veidi 
Pēc apstiprināto projektu statistikas redzams, ka vispopulārākie programmā bijuši jauniešu inicia-

tīvas projekti, Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekti un jauniešu apmaiņas projekti. 

• Jauniešu inciatīvas projekti 
3000 projektā tieši iesaistītu jauniešu īstenojuši nacionālā mēroga iniciatīvas, bet šajos projektos 

ietekme bijusi uz daudz lielāku jauniešu skaitu. Vidēji vienā nacionālā līmeņa projektā tieši iesaistītie 
ir 4 dalībnieki, projektā vidēji iesaistās 20 dalībnieki, bet viņu veiktie pasākumi skar vēl lielāku jau-
niešu skaitu. 

Programma veicinājusi jauniešu uzņēmīguma un pašiniciatīvas paaugstināšanos - programmā 
septiņu gadu laikā projektus realizējušas 78 neformālas jauniešu grupas. Tieši šāda veida projekti 
īpaši veicina jauniešiem būtisku prasmju iegūšanu un pilnveidošanu. Jauniešiem iniciatīvu projektos 
populāras tēmas bija vide, veselīgs dzīvesveids, karjera un nacionālo tradīciju stiprināšana. 

• Eiropas Brīvprātīgais darbs 
Programma palīdzējusi attīstīt brīvprātīgā darba ideju un praksi Latvijā. Gadu no gada dažādas 

Latvijas organizācijas ir uzņēmušas ārvalstu brīvprātīgos, jo redz, ka tas dod lielu ieguvumu gan 
organizācijai, gan vietējai sabiedrībai. Vietējā sabiedrība iepazīst citu kultūru un var praktiski pielietot 
savas svešvalodu zināšanas, bet organizācija iegūst jaunas idejas savai darbībai. Gada laikā Latvijā 
tiek uzņemti ap 80 ārvalstu brīvprātīgo, kas darbojas dažādās biedrībās, jauniešu centros, sociālās 
aprūpes iestādēs, skolās un bērnudārzos.

2013. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta Eiropas Brīvprātīgajam darbam, strauji pieaudzis akre-
ditēto organizāciju skaits. Kopumā septiņu gadu laikā Latvijā tika akreditētas 175 uzņēmēj un nosū-
tītājorganizācijas. Pateicoties šim skaitam, septiņu gadu laikā 891 Latvijas jaunietis veicis brīvprātīgo 
darbu ārzemēs un 565 jaunieši ieradušies Latvijā no visām ES valstīm un arī tādām valstīm kā Gru-
zija, Jordānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Ēģipte, Maķedonija. Gada laikā no Latvijas vidēji tiek nosūtīti 
120 jaunieši projektos citās valstīs. 
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Pašreiz Latvijā aktīvi darbojas 90 EBD organizācijas, kas uzņem ārvalstu brīvprātīgos un nosūta 
Latvijas jauniešus projektos uz citām valstīm.

Septiņu gadu periodā Latvijā aģentūrā iesniegti 407 EBD projekti, kas ir liels skaits un ticis sa-
sniegts, pateicoties akreditēto EBD organizāciju mērķtiecīgam darbam.

Programma ir parādījusi jauniešiem un dažādām organizācijām, ka daudzas prasmes var iegūt, 
praktiski darot, kā arī sevi var attīstīt jebkurš, neskatoties uz tā finansiālajām iespējām, izglītības līme-
ni vai veselības stāvokli. Apakšprogramma „Eiropas Brīvprātīgais darbs” ir devusi iespēju jauniešiem 
izmēģināt savus spēkus, strādājot jomā, kas ir interesējusi, bet nav bijusi iepriekšēja pieredze. Jau-
nieši ieguvuši noderīgu dzīves un darba pieredzi citā valstī. Citiem tā bijusi pirmā darba pieredze, 
iegūta patstāvība, svešvalodu zināšanas, pieredze darboties starptautiskā komandā. Apakšprogram-
ma „Eiropas Brīvprātīgais darbs” ir veicinājusi katra brīvprātīgā personības izaugsmi un atvērtību da-
žādām kultūrām, tai pat laikā paskatoties uz Latviju no cita skatpunkta.  

• Jauniešu apmaiņas projekti
Kopumā starptautiskajos projektos, kas iesniegti aģentūrā, ar citu valstu jauniešiem iesaistījušies 

13 000 jaunieši.
 ñ Starpkultūru izglītības aspekts. Viena no programmas pievienotajām vērtībām ir jauniešu 

redzesloka paplašināšana - starpkultūru izglītības aspekts. Jauniešu apmaiņās tas izpaužas ļoti 
spēcīgi, īpaši ar ES Kaimiņu valstīm. Tas ir viens no programmas lielākajiem ieguvumiem - īpaši 
tajos Latvijas reģionos, kur jauniešiem ir vismazākās iespējas sevi attīstīt un pilnveidot. Jauniešu 
apmaiņas projektos dalībnieki centās iesaistīt vietējo sabiedrību, kas būtiski ir tad, ja attālākās 
Latvijas vietās ikdienā nav saskares ar ārzemju kultūru pārstāvjiem.

 ñ Grupas efekts - neformālā izglītība. Viens no galvenajiem neformālās izglītības noteikumiem 
ir nepiespiestas un drošas vides radīšana. Tādēļ programma „Jaunatne darbībā”, bija kā radīta 
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jauniešiem ar ierobežotām iespējām, jauniešiem, kuri baidās vai kautrējas iesaistīties un 
līdzdarboties. Jaunietis projektā nebija viens, bet kopā ar citiem saviem draugiem, līdz ar to, 
tas bija kā „papildus drošības spilvens”. Šis ir būtisks aspekts, jo daudzi jaunieši vienkārši baidās 
iesaistīties, jo nejūtas par sevi droši.

 ñ Ekonomiskais aspekts. Lielākā daļa no projektiem, kurus apstiprinām, norisinās Latvijā. Tas 
nozīmē, ka tiek maksāts ēdinātājiem, viesu namiem, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, 
tādējādi veicinot Latvijas ekonomiku.

 ñ Idejas un rezultāti. „Jaunatne darbībā” ir bijis kā sākums jauniešu ideju realizēšanai dzīvē. Salīdzinoši 
ar citām programmām jauniešiem šī nebija sarežģīta programma, kurā grūti realizēt kādu no savām 
idejām. Projektu tēmas un rezultāti bija tik dažādi un bieži lika sabiedrībai aizdomāties par ļoti 
svarīgām lietām – brīvprātīgo darbu, cieņu pret vecākiem cilvēkiem, vides saudzēšanu, rasisma un 
ksenofobijas izpausmēm u.tml. Jauniešu apmaiņas projektos populāras bija tēmas, kas ļāva Latvijas 
jauniešiem kopā ar citu valstu jauniešiem iepazīt kultūru caur deju, mūziku, teātri, foto, video, kā arī 
tādas tēmas kā vide, vērtības, rasisma, ksenofobijas izskaušana un subkultūras. 

 „Jaunatne darbībā” ir radījusi ietekmi!
Programmas „Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras 
un pētniecības partneri no dažādām programmas val-
stīm („RAY Network”) ir veikuši pētījumu „Research based 
analysis and Monitoring of the Youth in Action program-
me (RAY)” par „Jaunatne darbībā” ietekmi, īpaši uz tiem 
jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līde-
riem, kas bija iesaistīti ES finansētajos projektos, kā arī 
uz viņu organizācijām, grupām un vietējo sabiedrību, 
kur projekti notikuši. 

Pētījumā pierādīts, ka programma „Jaunatne darbī-
bā” bija efektīvs līdzeklis un programma spēja sasniegt 
mērķus un panākt rezultātus izvirzītajām prioritātēm. 
Pētījuma rezultāti apliecina, ka neformālā izglītība ir ļoti 
efektīva, lai atbalstītu jauniešus viņu izglītības un profe-
sionālajā attīstībā un tādējādi, lai uzlabotu viņu nodar-
binātības iespējas. Neformālā izglītība un programma 
„Jaunatne darbībā” ir ieguldījums, lai sasniegtu mērķi - 
panākt, ka ir mazāk par 10% to jauniešu, kas pamet skolu 
- kas ir noteikts stratēģijā „Eiropa 2020” , kā arī iniciatīvā 
„Jaunatne kustībā”. 

Secināts, ka „Jaunatne darbībā” veicina neformālo un ikdienas mācīšanos un ir efektīvs instru-
ments, kas stiprina visas astoņas mūžizglītības pamatkompetences.  Programma „Jaunatne darbībā” 
veicina ES stratēģijas 2010-2018 „Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” mērķu sasniegšanu, īpaši at-
tiecībā uz neformālo izglītību, līdzdalību un uzņēmīgumu, līdz ar to šiem mērķiem jābūt arī nākamo 
ES programmu būtiskai daļai.  

Izdevums „Youth in Action makes a difference!”
http://www.jugendinaktion.at/images/doku/ray_policybrief_121012.pdf
Izdevums: Learning in Youth in Action http://www.researchyouth.net/documents/ray_special-

survey_learning.pdf
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Izdevums „A study on the effects of participation in a Youth in Action project on the level of compe-
tences”

http://www.researchyouth.net/documents/ray_specialsurvey_competences.pdf

„Jaunatne darbībā” – ne tikai skaitļi
Pētījumi par „Jaunatne darbībā” ietekmi jau atspoguļo milzīgo ieguldījumu, ko tā sniegusi jau-

niešu un jaunatnes jomas izaugsmē. Tomēr skaitļi nevar parādīt sajūtas, ar kādām jaunieši īstenojuši 
projektus, viņu iedvesmu, milzīgo ticību sev un saviem mērķiem, kā arī satraukuma pilnos mirkļus, 
kas jāpiedzīvo, saskaroties ar izaicinājumiem. Tieši šie izaicinājumi ļāvuši mācīties visvairāk. 

Vislielāko gandarījumu sagādāja acīmredzamā izaugsme, ko jaunieši piedzīvoja. Esam redzējuši 
jauniešus, kas nedroši uzsāk dalību vietēja līmeņa iniciatīvas projektā, bet jau pēc pāris gadiem ir 
gatavi izstrādāt un vadīt starptautiska līmeņa pasākumu. Nemitīga attīstība un mācīšanās ir viena no 
galvenajām programmas iezīmēm. 

Bet ar programmas „Jaunatne darbībā” noslēgumu nekas nebeidzas – tieši otrādi -  uzsākas ceļš 
līdz nākamajai pieturai „Erasmus+”! Pievienojies arī Tu jaunajā programmā Erasmus+ - maini savu 
dzīvi un domā plašāk!

ILUTA STEPANOVA,
KOMUNIKĀCIJAS DAĻAS VECĀKĀ REFERENTE

*Rakstā izmantoti dati uz 01.09.2013.

Ko esam ieguvuši no programmas „Jaunatne 
darbībā” Latvijā?

 ñ Programma palīdzējusi risināt jauniešiem aktuālus problēmjautājumus. 

 ñ Programmā jauniešiem bija iespēja apgūt kompetences, kas ir pieprasītas darba tirgū un dod 
personisko izaugsmi.

 ñ Programma ir bijusi finansiāls atbalsts jauniešu grupām un organizācijām ideju īstenošanai – 
aptverot teju visus Latvijas reģionus.

 ñ Projektu iesniedzēji veidojuši kvalitatīvus projektus, kas atzīti arī Eiropas līmenī.

 ñ Programma sniedza iespēju visiem jauniešiem – arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

 ñ Programma ir veicinājusi jauniešu aktīvu līdzdalību un iniciatīvu.

 ñ Programma ir veicinājusi citu valstu kultūru iepazīšanu.

 ñ Programma „Jaunatne darbībā”- viens no nozīmīgākajiem neformālās izglītības attīstītājiem Latvijā.

 ñ Programma „Jaunatne darbībā” - viens no Latvijas jaunatnes politikas attīstīšanas un īstenošanas 
instrumentiem.

 ñ Programma palīdzējusi attīstīt brīvprātīgā darba ideju un praksi Latvijā.
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Līdz ar gadu miju noslēgsies trešais gads, kopš Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
īsteno Latvijas-Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai maz- 
attīstītos reģionos”. 

Tās ietvaros jau renovēti un atvērti 16 multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri visos Latvijas 
plānošanas reģionos, vēl divu centru atvēršana plānota nākamgad – Līvānos februārī un Jaunjelgavā 
2014. gada nogalē.

Savukārt programmas otrā sadaļā – apmācību, pasākumu un metodisko materiālu komponen-
tē – kopš programmas sākuma īstenotas jau 46 apmācības jauniešiem un 29 – tiem, kas strādā ar 
jauniešiem, dodot iespēju ap 1000 jauniešiem un 600 jaunatnes darbiniekiem (tostarp – pašvaldību, 
nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu u.c. jaunatnes darbā iesaistītu pušu pārstāvjiem) pilnvei-
dot savas zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās aktuālās jomās, izmantojot neformālās izglītības 
pieeju.

Šis gads bijis īpaši ražīgs. Izdots rokasgrāmatas „Koučinga ceļvedis. Jauniešu iniciatīvas un līdzda-
lība” tulkojums latviešu valodā, klajā nākusi Latvijas autoru radītā rokasgrāmata jauniešu līdzdalības 
veicināšanai „Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA!”, izdoti materiāli par neformālo izglītību Braila rakstā 
„Redzi citādāk!”, noslēguma fāzē ir rokasgrāmatas „Viss par YOUTHPASS” tulkojums latviešu valodā, 
drīzumā gaidāmi arī divi materiāli video formātā – tas viss, lai sniegtu atbalstu jaunatnes darbam 
Latvijā! 

Gada sākumā turpinājām 2012. gadā uzsākto jaunatnes darbinieku apmācību ciklu par koučingu, 
tādējādi katrā Latvijas plānošanas reģionā ļaujot iepazīt, kā šo pašlaik tik aktuālo pieeju, kas vērsta 
uz mērķtiecīga un vienlaikus neuzbāzīga atbalsta sniegšanu cilvēkam viņa mērķu izvirzīšanā un sa-
sniegšanā, var izmantot jaunatnes darbā – kā jauniešiem iemācīt makšķerēt, nevis viņu vietā noķert 
zivis. Apmācību cikls noslēdzās ar „Koučinga festivālu”, uz kuru aicinājām dalībniekus no visām ie-
priekš notikušajām reģionālajām koučinga apmācībām un kas izvērtās par sirsnīgu atkalsatikšanos, 
vērtīgu pieredzes apmaiņu un iedvesmu turpmākai koučinga praktizēšanai.

Tāpat tika turpinātas arī apmācības skolotājiem par neformālo izglītību, kas pulcē pārstāvjus no 
visdažādākajām izglītības iestādēm un ir guvušas pedagogu lielu atsaucību. Tikšanās ar kolēģiem no 
citām plānošanas reģiona skolām, diskusijas par skolēnu motivāciju, jaunu pedagoģisku pieeju un 
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risinājumu meklēšana, kā arī sevis pilnveidošana ir būtiska, lai piemērotos nemitīgajām pārmaiņām 
sabiedrībā.

Šogad esam uzsākuši arī vairākus jaunus apmācību ciklus. Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, šī 
gada pavasarī tika īstenotas apmācības jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem (jauktās grupās) par 
aktīvu līdzdalību pašvaldību darbā. Uzskatījām, kas šis būtu atbilstošs laiks, lai aktualizētu aktīvas 
līdzdalības nozīmi pašvaldībā. Tomēr pašvaldību pārstāvju atsaucība nebija tik liela, kā cerēts, jo 
aizņemtība vēlēšanu kampaņās darīja savu. Neskatoties uz to, apmācības deva iespēju jauniešiem 
sastrādāties ar pašvaldību pārstāvjiem un pārliecību, ka iespējams īstenot kopīgas idejas.

Lielu jauniešu atsaucību izpelnījās arī apmācības jauniešiem par personisko mērķu izvirzīšanu, 
kritisko domāšanu un pašizaugsmi „Mērķē augstāk!”, kas pavasarī katrā reģionā tika organizētas divās 
daļās ar kādu uzdevumu apmācību starplaikā. Kā galvenie ieguvumi, ko paši dalībnieki minēja pēc 
šīm apmācībām, bija sevis labāka iepazīšana un savu robežu pārvarēšana, iedrošinājuma un atbalsta 
gūšana. Īpaši lielu atsaucību šīs apmācības guva Latgales un Rīgas reģionā, tādēļ šajos reģionos 
apmācības atkārtoti tika organizētas rudenī. 

Prieks arī par to, ka apmācībās piedalās visdažādākie jaunieši – bez ierobežojumiem, kas ir papildus 
mācīšanās aspekts – piedzīvot un izprast dažādību, tādējādi nojaucot robežas starp teicamniekiem, 
aktīvistiem, noslēgtajiem, nesaprastajiem, pamanāmajiem, sapņotājiem...

Esam īpaši gandarīti par dalībnieku interesi Latgales plānošanas reģionā, kur šī gada maijā atkār-
toti rīkojām arī pagājušajā gadā īstenotās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (jauktās 
grupās) par savstarpējās sadarbības un komunikācijas veidiem „KOPĀ!”.

Tomēr svarīgi ne tikai atbalstīt individuālus jauniešus, bet arī jauniešu organizācijas – gan oficiā-
las, gan neformālas grupas. Tādēļ šogad īstenojām apmācības jauniešu organizācijām/neformālām 
grupām par kapacitātes stiprināšanu „JAUniešu organizāciju DArbnīca”, kur dalībniekiem bija iespēja 
paskatīties uz savu darbību no malas, novērtēt, cik svarīgi ir skaidri mērķi un vīzija, kā arī attīstīt 
sadarbību ar citām jauniešu organizācijām reģionā.
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Vēl noteikti jāmin lielu interesi guvušās apmācības skolēnu pašpārvaldēm un to konsultantiem 
„Pašpārvalde tuvplānā”, ko rudens skolēnu brīvdienās īstenojām Latgales un Vidzemes reģionā, cerot 
pārējos reģionos tās turpināt 2014. gadā. Apmācību plānošanā guvām vērtīgu atbalstu no Valsts 
izglītības satura centra pārstāves Evijas Pelšas. 

Un noteikti atcerēsimies šī gada lielos pasākumus. Ar plašāku aprakstu par Kurzemes jauniešu 
reģionālo forumu „Ievirzi Kurzemi!” var iepazīties žurnāla „Jaunatne” šīs vasaras numurā (Nr.37), tādēļ 
šoreiz nedaudz vairāk par rudenī notikušajiem pasākumiem.

2013. gada 27. septembrī Latvijas klasicisma pērli – Me-
žotnes pili – citā gaismā varēja skatīt ap 100 Zemgales 
reģionālas konferences jaunatnes darba attīstībai „Ievirzi 
Zemgali!” dalībnieki, kas ieradās no dažādiem Zemgales 
reģiona novadiem. Radošā, rosīgā un pozitīvā gaisotnē 
Zemgales jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un pašval-
dību pārstāvjiem bija iespēja pārrunāt Zemgales jauniešu 
aktualitātes un dažādās darba grupās radīt ieteikumus 
jaunatnes politikas veidotājiem un īstenotājiem jaunat-
nes darba attīstībai Zemgalē
(visus ieteikumus skatīt www.jaunatne.gov.lv).

Par šī gada kulmināciju noteikti uzskatāms nesenākais notikums – Nacionālais jaunatnes politi-
kas forums „Ievirzi Latviju!”, kas 7. - 8. novembrī viesnīcā „Lielupe”, Jūrmalā pulcēja ap 250 jauniešu 
un citu jaunatnes jomā iesaistīto un ieinteresēto no visiem Latvijas reģioniem. Šķiet, visu dalībnie-
ku sajūtās joprojām virmo krāšņa emociju buķete – plašā programma, interaktīvā paneļdiskusija ar 
pārskatu par notikušo kopš iepriekšējā jaunatnes politikas foruma 2010. gadā, daudzveidīgās darba 
grupas (ak, kā būtu gribējies pabūt vairākās!), „niķīgā” apsildes sistēma galvenajā zālē, satikšanās ar 
jau zināmiem un iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, vērtīgas informācijas uzzināšana un pieredzes 
apmaiņa, izklaidējošās vakara aktivitātes un, protams, kopīga rezolūcijas rakstīšana! Šīs rezolūcijas 
mērķis ir veicināt jaunatnes politikas aktīvāku iekļaušanu politikas dienaskārtībā pašvaldību un mi-
nistriju līmenī un aktualizēt tos jautājumus, kuru risināšanā, domājot par darba ar jaunatni un jau-
natnes politikas attīstību 2014. - 2020. gadā, ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm jau šodien. 
Pilns rezolūcijas teksts pieejams www.jaunatne.gov.lv.

Liels paldies visiem šī gada apmācību un pasākumu dalībniekiem, apmācību vadītājiem, koordi-
natoriem, moderatoriem, brīvprātīgajiem, ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un 
visiem citiem sadarbības partneriem! Turpināsim ar jaunu iedvesmu!

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

LIENE VĪTOLA,
LATVIJAS-ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS 
APMĀCĪBU KOORDINATORE
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Sveiciens jeb Welcome!Pilsētas Wadi Rum 
neaizmirstamās džipa tūres.

Notikuma vieta: Ammāna, Jordānija
Notikuma laiks: 2013. gada jūlijs – pašlaik 
Dalībnieku skaits: 1
Iesaistītās valstis: Latvija, Jordānija
Latvijas pārstāvētā organizācija: Zemgales NVO centrs

Vēstule no Jordānijas

“Vēl ir vasara, tas nav novembris,” es, Ieva un Agnese (jā, man ir pievienojušās vēl divas latvju 
gaišmates), būdamas Telavivā, Vidusjūras krastā, nespējām noticēt, ka ir +30°C. Kad atgriezāmies 
Ammānā, rudens noskaņa bija vairāk manāma – mazāk cilvēku, uz ielām vilnas jaku un segu pārde-
vēji, slēgta tuvējā saldējuma pārdotava un vīnogulāji, kas nesen zaudējuši savus augļus, atvadās no 
jau sārtajām lapām. Manā dzīvoklī arī ir atvadu laiks, Alesandra (dzīvokļa biedrene no Itālijas) lēnām 
kravā somas, viņas seši mēneši Jordānijā ir pagājuši. Pārrunājam sasniegtos mērķus, kas un kā īste-
nojies, kā arī kopīgi piedzīvoto, fonā dzirdu, kā kolēģi no viņas atvadās. Nespēju sevi ar to nesaistīt, 
vēl pat puse no termiņa nav pagājusi, bet šis laiks tik daudz man ir devis.

Atbraucot domāju, ka būs grūti adaptēties ar vietu, laiku, reliģiju un mentalitāti, tā arī sevi no-
skaņoju, ka viegli nebūs. Varbūt tādēļ, bet, ļoti iespējams, citu nezināmu iemeslu dēļ nepieķēru sevi 
pie domas, ka īpaši jāpārvar sevi. Pirmajā mēnesī jau pieradu pie burkām, hidžabiem, sabiedriskā 
transporta (esamību un neesamību), pie signāliem, mošeju lūgšanas četros no rīta, kā arī darbu 
svētdienās. Ramadāna laikā, esot musulmaņu valstī, var redzēt patieso reliģijas un ikdienas mijie-
darbību. Lielisks piemērs bija, kad ar kolēģēm no bēgļu nometnes (50 km no Ammānas) devā-
mies atpakaļ uz Ammānu. Mēs nedrīkstējām ne ēst, ne dzert publiskās vietās, pēc pusotras stundas 
aerobikas vietā, kas ir strikti reliģiozāka par galvaspilsētu, pat neiedomājāmies somā paņemt ūdeni. 
Iebraucot Ammanā, iegājām „McDonald” pēc kaut kā dzerama, mūs apkalpoja, bet, kad taisījāmies 
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Saullēkts pilsētā Wadi Rum

dzert, mums stingri aizrādīja, ka tas ir aizliegts un vienīgā vieta, kur to slepus varam darīt, ir tualete. 
Šo slāpju un slapstīšanās sajūtu mēs neaizmirsīsim nekad. 

Augusts iesākās ar Džona Stjuarta (The Daily Show with Jon Stewart) filmas filmēšanu (Rosewa-
ter), kurā mēs ar draugiem un kolēģiem pēc darba spēlējām fona lomas. Nākamajā rītā agri devā-
mies uz Libānu atvaļinājumā (kopumā ceļošana Tuvajos Austrumos ir dārgs prieks: vīzas, viesnīcas, 
transports nebūt nav lētāks kā Eiropā, tādēļ ar projekta naudu noteikti nevar rēķināties, ir labi, ja 
pirms braukšanas ir veikti iekrājumi). Libāna esot arābu pērle – Parīze, Šveice, viss! Manuprāt, ļoti 
dažāda un pretrunīga, daudz mākslīgu krūšu, lūpu, degunu. Katrs trešais vārds ir no franču valodas, 
vecpilsētas bruģis ir jaunāks par ložu caurumiem māju sienās. Beirūtā visi ēd un dzer, kur grib, ne-
viens negavē, lūk, tas mums bija kultūršoks! Nekādu pārmetumu, tā ir brīnišķīga vieta, kuru joprojām 
ietekmē 90. gados beidzies Pilsoņu karš. Noteikti vēlos tur atgriezties.

Atgriežoties pēc ceļojuma, sākām gatavoties vasaras nometnei simts bērniem, valodas priekšzinā-
šanas – nekādas, ne mums par vietējo, ne viņiem par angļu valodu. Neaprakstāma pieredze, desmit 
dienas bez pārtraukuma līdz enerģijas izsīkumam karstākajā gada mēnesī. Neaizmirstami. 

Šķita, ka septembris būs daudz mierīgāks, bet tā nebūt nebija. Portugāļu brīvprātīgie, ar kuriem 
kopā šeit ierados, brauca prom, divu mēnešu serviss bija noslēdzies, viņu vietā ieradās desmit jauni 
brīvprātīgie, kas brīnījās, ka šeit ir aptiekas, mājām logi un klavieres, es visu redzēju kā pašsaprotamu. 
Varēja just, ka tas ir pārmaiņu laiks, arī tagad ir tāda sajūta. Pēc mēneša braukšu mājās, līdz tam 
man vēl ir „must do” (obligāti jāizdara) lietas, vairāk saistītas ar arābu valodas mācīšanos, lai, kad 
atbraukšu atpakaļ uz pēdējiem sešiem mēnešiem, lidostā varētu izlasīt visas norādes un pienācīgi 
apsveicināties ar muitas ierēdņiem. 

Sveicieni no vēl siltās Jordānijas!

ELZA VILDAUS
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Dažādu graudu maisi 
Kalimati tirgū

Govs Varanasi, Indijā uz 
kāpnēm, kas ved uz Gangu

Lieliskā dzīves skola Nepālā!

Notikuma vieta: Katmandu, Nepāla
Notikuma laiks: 01.05.2013– 01.11.2013
Dalībnieku skaits: 2
Iesaistītās valstis: Latvija, Itālija
Latviju pārstāvošā organizācija: 
“Jaunatne par iesaistīšanos”

2013. gada 2. janvārī man 
pienāca anonīma īsziņa:

„Apsveicu Jaunajā gadā! 
Dzirdēju, ka meklē iespēju 
aizbraukt brīvprātīgajā darbā. 
Piedāvāju doties uz Nepālu! 
Ko tu par to teiktu?”

Tā nu iesākās manas dzīves trakākais piedzīvojums, kurš beidzās tikai 1. novembrī, kad atgrie-
zos Latvijā. Nepālas galvaspilsētā Katmandu pavadīju pusgadu projektā, kura ietvaros dzīvoju vietējā 
bērnunamā un mācīju nepāliešu bērniem matemātiku un angļu valodu.

Anonīmās īsziņas sūtītāja izrādījās mana bijusī klasesbiedrene, kas iedeva kontaktinformāciju, lai 
sazinātos ar nosūtītājorganizāciju no Latvijas. Šīs organizācijas vadītājai aizrakstīju ļoti kaismīgu vēs-
tuli, izsakot savu vēlmi piedalīties šajā projektā. Man vajadzēja izturēt konkursu, jo uz šo vietu bija 
vairāki pretendenti. Beigu posmā bija Skype intervija ar projekta vadītāju un mentoru no Nepālas 
– Radžendru. Interneta savienojums starp Latviju un Nepālu nav nekāds spožais, turklāt Radžendra 
runā ar spēcīgu akcentu, tāpēc intervijas laikā sapratu tikai aptuveni pusi teiktā un atlikušo vajadzēja 
pašai iztēloties. Tomēr beigās izrādījās, ka Radžendram esmu patikusi, tāpēc jau februāra sākumā 
zināju, ka 1. maijā lidošu pāri puspasaulei uz mazo kalnu valstiņu Nepālu.

Man bija trīs mēneši, kuru laikā sagatavoties. Kādā veikalā atradu Nepālas sarunvalodas mācību 
grāmatu un sāku cītīgi iegaumēt šīs valodas skaņas un rakstību. Mēģināju internetā meklēt video 
ierakstus ar nepāliešu valodas izrunu, bet pēc diviem dažādiem ierakstiem, kuros vieni un tie paši 
vārdi skanēja krasi atšķirīgi, šai domai atmetu ar roku. Vēlāk uzzināju, ka Nepālā mājo aptuveni 120 
dažādas tautības un katrai otrajai ir sava valoda vai dialekts. Lai gan oficiālā valoda ir nepāliešu, nav 
brīnums, ka divu nepāliski runājošu cilvēku izruna atšķiras.

Iepirku arī vairākas saimniecībā noderīgas lietas un higiēnas preces, jo nebija ne jausmas, vai 
Nepālā ir iespēja pie tādām tikt. Iegādājos veselus trīs moskītu atgaiņāšanas līdzekļus un kaudzi 
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Pārdošanā izliktas vistas 

Kalimati dārzeņu tirgus

Jaka siers

Kartupeļu vagas netālu no 
Changu Narayan

Lieliskā dzīves skola Nepālā!
mušpapīru, bet beigās to visu atstāju Nepālā gandrīz neizmantotu. Veikali šajā valstī ir, tāpēc gan 
pārtikas, gan saimniecisku preču iegāde problēmas nesagādāja.

 

Neilgi pirms aizlidošanas piedalījos apmācību seminārā, kuru organizēja mana nosūtītājorganizā-
cija un kura laikā ieguvu praktisku informāciju par projekta gaitu un dzīvošanu citā valstī. Sagaidīju 
savas reisu biļetes, atvadījos no ģimenes un draugiem, sēdos lidmašīnā un uz pusgadu pametu 
dzimteni. Reiss vispirms mani aizveda līdz Romai, kur pavadīju pusi dienas, gaidot nākamo lidma-
šīnu uz Kataru. Romā satikos ar savu projekta partneri no Itālijas – Flāviju. Kopā devāmies tālāk uz 
Dohu, kur agri no rīta sēdāmies trešajā lidmašīnā, kas ap pieciem pēcpusdienā nolaidās Katmandu.

Lidosta nedaudz atšķiras no Eiropas standarta, sākot ar to, ka vīzu var dabūt uz vietas, par trīs mē-
nešiem samaksājot 100 ASV dolārus, un beidzot ar to, ka drošībnieki ar pāris vienaldzīgiem rokas mājie-
niem izdzen mūs ārā no lidostas, nepārbaudot somu saturu. Tas laikam viņiem izlases kārtībā, jo pārējie 
atlidojušie stāvēja rindā, kuras galā somas laida cauri rentgenam. Kad es pajautāju vietējiem, vai mums 
ir jāstāv šajā rindā, viņi tik pamāja, lai mēs ejam prom. Tā nu mēs diezgan veiksmīgi un ātri tikām kar-
stajā Nepālas saulē, kur mūs pie lidostas sagaidīja Radžendra un viņa brāļadēls Robinss.

Viņi mūs pa šaurajām, trokšņainajām un pieblīvētajām Katmandu ieliņām aizvizināja uz mūsu 
mājām nākamā pusgada laikā – Aišvorijas bērnunamu. Tur mūs sagaidīja mazu bērnu bariņš un 
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Kartupeļu lauki Katmandu 
ielejas paugura virsotnē 

Rīsu lauki Katmandu ielejā

Lauku ciematiņš Katmandu 
ielejā 

Rīsu lauks - tiek stādīti rīsu stādi

bērnunama direktore Nirmala ar meitu Pramilu. Vispirms sasveicinājāmies ar Pramilu un pārējiem 
vietējiem palīgiem, pēc tam visi bērni cits pēc cita nāca mums klāt, sasveicinājās ar jau ierasto „Na-
maste!” un nosauca savu vārdu. Centos nesmieties, kad pēc „Namaste” un „My name is” atskanēja 
nesaprotamu skaņu virkne pusminūtes garumā un tad jautājums „What is your name?” Paši mazākie 
skatījās uz mani lielām acīm, jo ar savu gaišo ādu un acīm vietējo skatījumā šķitu eksotiska būtne. 
Pat Flāvijai, kā dienviditālietei (no Sicīlijas) pieklājas, ir tumša āda un acis.

Bērni nespēja izrunāt manu vārdu, tāpēc man tika iedots nepāliešu vārds, kas izklausās pēc Onita. 
Man pastāstīja, ka parasti brīvprātīgajiem iedod vietējo vārdu, jo viņu pašu vārdi ir pārāk sarežģīti. 
Līdzīgi arī bērniem iedod angļu vārdus, lai brīvprātīgajiem būtu vieglāk tos atcerēties.

Pēc tam, kad visi mazie bērni bija ar sevi iepazīstinājuši, viņi atkal sasēdās glītās rindiņās un sāka kaut 
ko kopīgi skandināt. Izrādījās, ka divreiz dienā viņiem ir kopīgā lūgšana, kas izklausās pēc nebeidzamas 
dziesmas. Bija tik dīvaini vērot, kā pat vismazākie dzied līdzi un izpilda visas kustības kopā ar pārējiem. 

Mums ierādīja istabiņu bērnunama otrajā stāvā, izrādīja virtuvi, kurā divas palīdzes gatavoja ēst 
gan bērniem, gan brīvprātīgajiem. Tikām uzņemtas ar lielu pozitīvisma devu un sirsnību, it īpaši 
bērnunama direktores meita Pramila un dēls Promods mums cītīgi stāstīja par pašu bērnunamu, 
Katmandu un Nepālu.

 

Jau pirmajā vakarā vecākais bērns Jogešs jeb Džons mums parādīja vietējos veikalus un vietu, 
kur iegādāties vietējo SIM karti. Internets mājā bija pieslēgts tikai vienam datoram un darbojās vien 
tajos retajos brīžos, kad apkārtējā rajonā valdība bija pieslēgusi elektrību. Elektrības esamības grafiku 
dabūjām jau nākamo dienu laikā, noorganizējām arī bezvadu interneta rūteri, lai abas ar Flāviju va-
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rētu sazināties ar mājām. Nākamajā rītā devāmies iepirkties, un pirmās lietas, ko iegādājāmies, bija 
panna, šķīvji, dakšas un naži, jo nospriedām, ka labāk būs, ja varēsim izmantot pašas savus rīkus, 
nevis kopējos, jo vienmēr pastāvēja iespēja, ka kāds no bērniem ir saslimis.

Pēc iekārtošanās fāzes sākās Katmandu iepazīšana 
– visa pirmā nedēļa pagāja, ik dienu izbraukājot pil-
sētu un apmeklējot tās galvenos apskates objektus, 
kā arī izbaudot pirmās nepāliešu mentalitātes devas. 
Satiksme Katmandu ir vienkārši traka, es nekad 
neko tamlīdzīgu nebiju redzējusi. Neviens nebrauc 
pēc zīmēm, nav noteikta ielas vidus, visi nemitīgi 
pīpina, lai tie cilvēki, dzīvnieki vai transporta līdzek-
ļi, kas brauc pretējā virzienā, pavāktos no ceļa. Ir 

ļoti daudz mopēdu un motociklu, pat vairāk nekā mašīnu. Tomēr kaut kādā veidā šis bardaks funk-
cionē visai precīzi. Vienā brīdī iedomājos, ka nepālieši ļoti ekonomiski izmanto ceļa platumu – pre-
tējo joslu platums ir atkarīgs no tā, cik mašīnu vai motociklu brauc katrā no tām. Ja vienā virzienā 
brauc piecas mašīnas, bet pretī nebrauc nekas, tad ceļš pārvēršas par vienvirziena ielu.

Kad uz ceļa, kas līdzīgs grāvim starp diviem augstiem mūriem, satiekas divas mašīnas, uzvar tas 
braucējs, kurš sparīgāk pīpina un maļas ar rokām. Tas, kurš ir zaudējis, tad mēģina lēnām braukt 
atmuguriski, līdz viņš atrod kādu caurumu sienā, kur iespiesties, lai palaistu garām uzvarētāju.

Ļoti bieži apkārt var redzēt gruvešus, kuros nekas nenotiek, vai nestabilas stalažas, sastiķētas no 
pāris bambusiem. Mazi veikaliņi cits pie cita rindojas gar ielas malām. Vietām kukurūza vai kas tam-
līdzīgs tiek cepta uz ugunskura, bezmaz uz ielas. Visās malās guļ kārni suņi, par kuriem nav skaidrs, 
vai viņi vēl ir dzīvi. Netīrība ir ik uz soļa. Ja ielas nav piekrautas ar gruvešiem, tad tās ir piedrazotas.

Visi visur brauc ar mopēdiem, un ne tie samazina ātrumu, kad brauc garām gājējiem, ne gājēji 
īpaši skatās uz mopēdiem, tāpēc nav īsti skaidrs, kā viņi visi vēl ir dzīvi. Uz ielām ir ļoti daudz trans-
portlīdzekļu, kas brauc visos iespējamajos virzienos, bet nav nevienas gājēju pārejas vai luksofora 
– visi ielu šķērso, kur pagadās.

Daudziem uz sejām ir maskas, jo gaiss ir ļoti netīrs – tikai retā iela ir asfaltēta, no pārējām ceļas 
putekļu mākoņi. Tāpat no mašīnām bieži vien pavīd melnu dūmu mākoņi. Arī mums maskas bija 
viens no pirmajiem pirkumiem, jo jau pēc pirmās Katmandu pavadītās nedēļas tiku pie sāpoša kakla. 
Nospriedām, ka tas radies no augstās putekļu daļiņu koncentrācijas gaisā.

Galvenās pārvietošanās iespējas nodrošina vai nu taksometri, kas ir samērā lēti, vai mikroauto-
busi, kur šoferim ir palīgs, kas katrā pieturā simt reizes nokliedzas, uz kurieni šis busiņš iet, savāc 
naudu no tiem, kas iekāpj, un palīdz organizēt satiksmi, ar rokām izvicinot brīvāku ceļu. Tomēr mēs 
visbiežāk izmantojām autorikšas jeb „tuktukus”, kas ir motorizēts rikša uz trīs riteņiem un tik vecs, ka 
bieži vien var redzēt cauri grīdai un sienām, ko robo izrūsējuši caurumi.

Pirmās nedēļas laikā paguvām apskatīt gan ievērojamākās hinduistu un budistu svētvietas, gan 
Katmandu vecpilsētu – iespaidu pietiekami, tāpēc pievērsāmies pašam bērnunamam. Mūsu pienā-
kumos ietilpa palīdzēšana ar mājasdarbu pildīšanu. Katru dienu, izņemot sestdienu, bērni ap des-
mitiem rītā dodas uz skolu un četros pārrodas bērnunamā. Pēc atgriešanās viņi novelk skolas uni-
formas, uzvelk mājas drēbes un sasēžas pagalmā uz vairākiem matračiem un paklājiem, lai pildītu 
mājasdarbus nākamajai dienai. Šajā brīdī mēs nākam viņiem palīgā – mudinām viņus runāt un lasīt 
angliski, palīdzam ar rakstiskiem uzdevumiem angļu valodā, kā arī asistējam matemātikas uzdevumu 
pildīšanā. Pēc mājasdarbu izpildes līdz ikvakara lūgšanai bērniem ir atvēlēts nedaudz brīva laika, 
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kuru izmantojam, spēlējot pagalmā futbolu vai badmintonu. Pēc lūgšanas bērni tiek pabaroti, un jau 
ap astoņiem vai deviņiem vakarā viņi iet gulēt, lai celtos agri nākamajā rītā, jau ap pieciem. 

Pāris reižu pavadījām bērnus uz viņu skolu, kuras direktors mums piedāvāja palīdzēt ar mācīšanu. 
Dažas dienas atnācām un mēģinājām asistēt bērniem tāpat, kā to darījām bērnunama pagalmā, bet 
ievērojām, ka tā laikā citi bērni, kuriem nepievērsām uzmanību, neko nedarīja vai sarunājās savā 
starpā, bet skolotājs, kurš sēdēja klases priekšā, nezināja, ko iesākt. Sapratušas, ka mūsu klātbūtne 
skolā veicina nesakārtotību un neefektīvu mācību procesu, atmetām šai domai ar roku. Tā vietā savu 
laiku veltījām, mācot bērnunama bērnus mājās, pagalmā.

Starp mācīšanas periodiem visa projekta laikā pa-
manījāmies arī pamatīgi izpētīt gan Katmandu, 
gan pašu Nepālu, turklāt bijām devušās pat uz ne-
tālo Indiju. Lai arī cik raibs šis laika periods sanāca, 
vislielāko iespaidu uz mani atstāja tieši pēdējais 
ceļojums jau oktobrī – pārgājiens uz Himalaju ie-
skauto Anapurnas svētnīcu, kuras skaistums un 
burvība mani pārņēma spēcīgāk nekā jebkas cits 

redzētais. Pārgājiena laikā ne tikai uzkāpām vairāk 
nekā 4000 metru augstumā, bet arī izstaigājām pavi-

sam jaunas un nepārblīvētas takas, baudījām Himalaju panorāmu un Nepālas kalnu, un pauguru ma-
ģiju. 

Kopumā pusgads Nepālā uz mani atstāja ļoti dažādus iespaidus. Katmandu ir viena no piesār-
ņotākajām pilsētām pasaulē, tāpēc bija tajā grūti iejusties pēc vienas no zaļākajām pasaules valstīm 
– Latvijas. Uz ielām redzēju izteiktu nabadzību – graustu nebija īpaši daudz, toties manīju daudz sa-
kropļotu cilvēku, pat bērnu, kuri ubagoja. Pilsētās un tūristu apskates vietās nepālieši ir pieraduši pie 
vieglas naudas plūsmas, tāpēc ir daudz nekaunīgāki par lauku rajonu iedzīvotājiem, turklāt pastāvīgi 
mēģina apšmaukt ārzemniekus. Jau projekta pašā sākumā mācījos kaulēties, jo parasti īstā cena ir uz 
pusi zemāka nekā sākotnēji nosauktā, pie kā bija ļoti grūti pierast – gandrīz  katra iepirkšanās reize 
prasīja daudz enerģijas, lai tiktu pie pieņemamas cenas.

Bērni bērnunamā bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi, ar viņiem bija prieks strādāt. Bija grūti pierast pie 
neprognozējamās elektrības padeves, kā arī pie pastāvīgās netīrības bērnunamā, kur bieži varēja manīt 
prusakus skraidām apkārt.

Vissāpīgākā tēma bija ēšana – gandrīz visu projekta laiku pārtiku no tradicionālā ēdiena „dalh 
bhat”, kas ir rīsi ar lēcu vai pupiņu zupu un dārzeņiem, un no tīra ūdens. Vasaras sākumā vēl bija 
mango sezona, un šos augļus varēja iegūt par mazām naudiņām. Toties pastāvīgā rīsu klātbūtne 
jau drīz vien sāka šķebināt. Svaigu gaļu un piena produktus Nepālā ir bīstami patērēt sliktu uzgla-
bāšanas apstākļu dēļ. Bieži vien uz ielām var redzēt jēlu gaļu, kas izlikta 30 grādu karstumā, un tikai 
reizēm to aizsargā tīkls pret mušām. Toties pienam vietējie zemnieki pielej klāt visu iespējamo, sākot 
no ūdens un baltas krāsas un beidzot ar hloroformu un kerozīnu ilgākai uzglabāšanai. Tāpēc gan 
gaļas, gan piena produkti no ēdienkartes tika izsvītroti.

Par spīti visām sadzīviskajām neērtībām, kultūršokam un pilsētas piesārņotībai šo projekta laiku 
izbaudīju pilnībā un ļoti priecājos, ka nolēmu doties uz tālo Nepālu. Tā bija lieliska dzīves skola, kas 

man atvēra acis uz pasauli, pavisam atšķirīgu kultūru un mentalitāti. 
Tagad atskatoties domāju, ka par spīti visām grūtībām un satrauco-
šajiem mirkļiem, dotos šādā projektā vēlreiz.
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Notikuma vieta: Vidzeme
Notikuma laiks: 2013. gada februāris - oktobris
Dalībnieku skaits: 30 jaunieši
Iesaistītās valstis: Latvija
Latviju pārstāvošā organizācija: 
 Vidzemes plānošanas reģions

Nevienam nav noslēpums, ka 
vietas attīstības pamatā ir 
motivēti cilvēki,

kas attīsta uzņēmējdarbību un ceļ vietas ekonomiku. Tāpat nav noslēpums, ka iedzīvotāju, īpaši jau-
niešu, lauku apvidos paliek arvien mazāk, no reģionu pilsētām un laukiem cilvēki aizplūst uz lielā-
kām un attīstītākām pilsētām, ārzemēm. Kāpēc tā? Kāpēc jaunieši nevēlas palikt un sākt uzņēmēj-
darbību savā dzimtajā pusē? Kādas ir tās problēmas, kas kavē, baida, mulsina ceļā uz savu biznesu? 

Uzdodot šos jautājumus jauniešiem, kuri strādā Vidzemes plānošanas reģionā (VPR), atbildes 
bija visai līdzīgas – tas ir grūti, trūkst motivācijas, sarežģīts un neizprotams process, trūkst zināšanu, 
problēmas normatīvajos aktos un tamlīdzīgi. Iespējams, tā domā lielākā daļa Vidzemes jauniešu, tā-
dēļ, lai kaut nedaudz mainītu situāciju, pie projekta veidošanas un tā ieviešanas ķērās VPR jaunieši, 
kas apzinās iemeslus, kāpēc jaunieši nevēlas sākt savu biznesu.

Projekta „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un 
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos” galvenā ideja un mērķis ir motivēt 
jauniešus sākt savu uzņēmējdarbību un radīt darbavietu sev un citiem lauku reģiona iedzīvotājiem. 
Ar projekta palīdzību vēlējāmies attīstīt reģionu jauniešu uzņēmējspējas, veidot strukturētu dialogu 
starp jauniešiem un uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, kas sekmētu jauniešiem atbil-
stošu uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ieviešanu nacionālā, reģionālā un pašvaldību līmenī.

Kāpēc jaunieši nevēlas sākt 
biznesu savā dzimtajā pusē?
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Anda, projekta vadītāja:  „Manuprāt, galvenais ieguvums jauniešiem no šā projekta būs ie-
spēja iepazīt uzņēmējdarbības pamatus nevis no teorētiskām grāmatām vai lekcijām, bet gan caur 
radošiem un atraktīviem uzdevumiem, darbu komandā un iespēju iepazīt biznesa ideju radīšanas 
procesu. Izmantojot radošo metodi „Simulācijas spēle”, jauniešiem būs iespēja izdzīvot uzņēmuma 
veidošanas, attīstīšanas un problēmu risināšanas fāzes, kas jauniešiem dos  praktiskas  zināšanas,   at-
tīstot jau savu uzņēmumu.”

Projektā deviņu mēnešu garumā piedalījās 30 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri vēlētos 
sākt uzņēmējdarbību. Par projekta apmācītājām tika izvēlētas Vita, biedrības „Zināšanu un inovācijas 
sabiedrība” (ZINIS) valdes priekšsēdētāja, Liene, „Creative Andrejsala” pārstāve, un Inese, biedrības 
„Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja, kas septiņu dienu neformālās izglītības apmācībās sniedza jau-
niešiem padziļinātas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem iero-
bežojumiem. 

Projekta atklāšanas seminārs norisinājās Madonā Radošās darbības nedēļas „Radi! 2013” ietvaros. 
Lai iedvesmotu un motivētu jauniešus, Vita stāstīja par to, kā atrast un pilnveidot savus talantus, 
kā trūkumus padarīt par ieguvumiem, kā domāt ārpus rāmjiem un nebaidīties attīstīt kādu ideju, 
kas jau ilgāku laiku „nedod mieru”. Savukārt Liene iepazīstināja ar Latvijas jauno uzņēmēju veiksmes 
stāstiem un būtiskākajiem faktoriem, kas nepieciešami biznesa idejas īstenošanai. Savā pieredzē par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu, lielākajiem šķēršļiem, panākumiem un nākotnes plāniem dalījās uzņē-
mējs, madonietis Jānis. 

Otrajā tikšanās reizē Smiltenē jaunieši pievērsās radošās domāšanas attīstīšanai – sadaloties 
komandās pēc katra individuālajām prasmēm un īpašībām, viņiem bija iespēja pielietot dažā-
das radošās domāšanas metodes gan produktu un pakalpojumu ideju radīšanā, gan to funkcio-
nalitātes pilnveidošanā. Jaunieši bija ideju pilni, nebaidījās domāt citādi, un jau semināra laikā 
radīja vairākas interesantas un neierastas biznesa idejas, apstiprinot Vitas teikto: „Radošums 
veidojas dažādībā!”

Kāpēc jaunieši nevēlas sākt 
biznesu savā dzimtajā pusē?
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Trešajā tikšanās reizē, divu dienu seminārā Valmierā, mācību procesā jaunieši izmantoja radošu 
mācību metodi – simulācijas spēli „Mans jaunais uzņēmums”. Komandas dalībnieki, savstarpēji sadar-
bojoties, izdzīvoja uzņēmuma dzīves ciklu, gūtās teorētiskās zināšanas izmantojot praktiski. Kā atzina 
paši jaunieši, ilglaicīgais darbs grupās ir ļāvis labāk izprast, cik liela nozīme ir komandas darbam un 
tās saliedētībai. Dalībnieki uzzināja, kāds ceļš ejams līdz sava uzņēmuma dibināšanai – kā pilnvērtīgi 
novērtēt savu biznesa ideju, kā veikt tirgus izpēti un kā reģistrēt savu jauno uzņēmumu. Tika 
aplūkots uzņēmuma reģistrēšanas process, iespējamie uzņēmumu veidi un tā finansiālās un 
juridiskās iespējas. Jaunieši trenējās potenciālo investoru uzrunāšanā un pārliecināšanā.

Pirmās dienas pēcpusdienā jaunieši viesojās Valmiermuižas alus darītavā, lai iepazītos ar uzņēmu-
ma pieredzi un tā veiksmes formulu. Viesus uzņēma pats alus darītavas saimnieks Aigars, kurš dalījās 
pieredzē jauna uzņēmuma izveidošanā un vadīšanā. Tā kā iepriekš simulācijas spēlē dalībnieki paši 
bija veidojuši savu uzņēmumu, tad jauniešiem bija daudz jautājumu Valmiermuižas alus darītavas 
saimniekam. Viņš labprāt dalījās savā pieredzē un neskopojās ar padomiem. Vizītes noslēgumā Aigars 
novēlēja jauniešiem pacietību sava uzņēmuma veidošanā.

T

Otrā diena sākās ar simulācijas tirdziņu, kurā dalībniekiem bija jāpārdod iepriekšē-
jā dienā izstrādātais produkts vai pakalpojums. Potenciālie pircēji bija projekta ek-
sperti, kuri vēlāk sniedza savu vērtējumu un ieteikumus. Dienas otrajā pusē jau-
nieši iepazinās ar iespējamiem riskiem un to pārvaldību, kā arī trenējās ārkārtēji 
nenovēršamu apstākļu (force majeure) situāciju risināšanā.

Ceturtā tikšanās reize bija Gulbenē, kur jaunieši jau sāka gatavoties projekta 
noslēguma semināram. Šajā reizē jaunieši runāja par pašvaldības lomu uzņēmēj-
darbības attīstībā, par kvalitatīvu biznesa plānu, par atbalsta instrumentiem sava 
biznesa uzsākšanai, kā arī apguva īpašu prezentēšanas metodi, ar kuras palīdzību, 

projektam noslēdzoties, prezentēs projekta laikā izstrādāto biznesa ideju.
Projekta noslēguma seminārs divas dienas norisinājās Cēsīs. Pirmajā dienā jaunieši pabeidza dar-

bu pie savu biznesa ideju prezentācijām un kopā ar trenerēm strādāja pie uzņēmējdarbības reko-
mendācijām politikas veidotājiem, savukārt otrajā dienā notika atvērtais seminārs, kurā piedalījās 
gan paši jaunieši, gan pašvaldību un atbildīgo institūciju pārstāvji. 

Semināra pirmajā daļā jaunieši prezentēja projekta laikā paveikto. Pašvaldību pārstāvji vērtēja 
un komentēja jauniešu izstrādātās biznesa idejas, no kurām pašvaldības pārstāvjus īpaši ieinteresēja 
„Join 4 the Jump” – sociālās uzņēmējdarbības platforma, kas saved kopā jaunieti, uzņēmēju un ra-
došās industrijas/pašvaldību, sniedzot iespēju paaugstināt jauniešu un uzņēmēju konkurētspēju, tā 
veicinot jauniešu palikšanu laukos.

Par esošajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībā stāstīja Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) klientu apkalpošanas vadītāja, kas iepazīstināja ar LIAA piedāvātajām iespējām, 
lai saņemtu atbalstu ārējo tirgu apgūšanai un jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai. Savukārt 
ekonomikas ministra padomniece Ilona Platonova aicināja jauniešus būt ambiciozākiem un lūkoties 
uz starptautiskiem tirgiem, iepazīstinot ar dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jev-
gēnija Butņicka iepazīstināja ar pašvaldību iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī ar ministri-
jas plāniem ieviest uzņēmējdarbības konsultantu katrā pašvaldībā.

Kāpēc jaunieši nevēlas sākt 
biznesu savā dzimtajā pusē?
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Noslēgumā jaunieši diskutēja ar politikas veidotājiem par projekta ietvaros izstrādātajām reko-
mendācijām uzņēmējdarbības attīstīšanai pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmenī. Jauniešu ie-
teikumi bija gan par jauna uzņēmuma dibināšanai nepieciešamās dokumentācijas pieejamību, gan 
par pašvaldību ciešāku sadarbību ar tajā esošajiem uzņēmējiem, gan arī par jauniešu iesaistīšanos 
pašvaldību darbā. Semināra laikā pašvaldības pauda atbalstu jauniešiem, un, kā atzina pašvaldību 
pārstāvji, tā bija iespēja satikties ar jauniešiem un viņus uzklausīt.

Noslēguma pasākumā izstrādātās rekomendācijas vēlāk tika prezentētas arī Skandināvijas un Lat-
vijas pašvaldību pārstāvjiem, rosinot diskusijas par esošās jaunatnes demokrātijas iniciatīvas uzlabo-
jumiem, kā arī par turpmāku sadarbību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Paši jaunieši par vienu no projekta veiksmes atslēgām sauc neformālās izglītības metodes un 
profesionālās apmācības,  kuras spēja jauniešus ieinteresēt un aizraut. Tāpat projekts devis jaunie-
šiem iespēju izvērtēt sevi, savas spējas un zināšanas, paskatīties uz sevi no malas un atrast savu vie-
tu komandā. Viņi iemācījušies strādāt ar savām idejām, nenobīties no tām un mērķtiecīgi iet uz savu 
mērķi. Mairis, viens no projektā iesaistītajiem jauniešiem, saka: „Viss, ko mēs te darām, ir ārkārtīgi 
noderīgi un svarīgi, jo nekur citur šobrīd šīs lietas es nevaru iegūt un uzzināt bez maksas. Uz-
tveru šo kā svarīgu dāvanu no savas pašvaldības, par ko esmu pateicīgs.”

Arī VPR pozitīvi vērtē sadarbību ar Vidzemes pašvaldībām, kuras iesaistījās projektā ar līdzfinan-
sējumu, tādējādi atbalstot sava novada jauniešu dalību tajā. Lielākais prieks par jauniešu atsaucību 
un lieliskajām biznesa idejām. Veiksmi jauniešiem, un ceram nākotnē kādu no viņu idejām redzēt 
ieviestu dzīvē! 

Plašāk par projekta norisi un to, ko jaunieši ieguvuši šajā projektā, skatieties šajā video 
(http://ej.uz/53qj), kā arī VPR Facebook lapā (http://ej.uz/13zv).

RŪTA VASERMANE
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Kāpēc jaunieši nevēlas sākt 
biznesu savā dzimtajā pusē?

http://www.youtube.com/watch?v=489ChuxzCCg
https://www.facebook.com/pages/Vidzemes-pl%C4%81no%C5%A1anas-re%C4%A3ions/154933674556652
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Notikuma vieta: Latvija, Jelgava
Notikuma laiks: 05.08.2013. – 14.08.2013.
Dalībnieku skaits: 24
Iesaistītās valstis: Latvija, Igaunija, Lietuva, Ukraina, 
Baltkrievija, Ungārija, Moldova un Armēnija
Latviju pārstāvošā organizācija: 
Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”

„Tu jau esi zinošs. Visas 
atbildes ir tevī. Koučs tev var 
palīdzēt.”

   Projekts „Strenghts Resonance of Eastern Europe” bija 10 dienu starp-
tautiskās apmācības, kas vienoja 24 dalībniekus no astoņām valstīm: 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ungārijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Armēni-
jas un Moldovas, lai dalībnieki apgūtu koučinga metodi darbā ar jau-
niešiem.

Projekta laikā jaunatnes darbinieki, jauniešu izglītotāji un skolotāji, 
kas māca jauniešu vecuma skolēnus, izzināja un dalījās savā starpā 
darbā ar šo metodi, un mācījās, kā praktiski pielietot to savā ikdienā 
pedagoģiskajā darbā.

Apmācību mērķi:
 ñ individuālajā līmenī – personiskā izaugsme un koučinga metodes apgūšana;

 ñ sociālajā līmenī – sazināšanās ar citu valstu pārstāvjiem un viņu kultūras iepazīšana, praktiska 
angļu un krievu valodas lietošana, iepazīšanās ar izglītības problēmām projekta dalībvalstīs;

 ñ starptautiskajā līmenī – iespēja veidot sadarbības tīklu un kopīgas aktivitātes ar organizācijām 
no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas, Armēnijas un Ungārijas.

   Projekta ideja radās, sadarbojoties ar partneru organizācijām un salīdzi-
not notiekošos sabiedrības procesus Austrumeiropas valstīs ar noteikto Ei-
ropas attīstības virzienu, ka visas Eiropas daļas ir vienlīdzīgi attīstītas. Tādē-
jādi, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību Austrumeiropas valstīs, tiktu 
risinātas sabiedrības problēmas: jauniešu pašiniciatīvas trūkums un savas 
vides pārveidošanas procesa apzināšanās; pieņēmums, ka „dzīve Rietumei-
ropā ir labāka”, nespēja realizēt savu radošo potenciālu, kā arī zemāka da-
lība sabiedrības procesos, nacionālās identitātes zudums un saskaršanās ar 
Rietumeiropas stereotipiem par Austrumeiropu. 

Tika uzsvērta projekta dalībnieku personīgā izaugsme, proti, jauniešu lī-
deru izglītošana, jo tieši viņi ir atslēga uz jauniešu apziņas durvīm, viņi ir tie, kas var kļūt par pārmai-
ņu procesa iniciatoriem un indikatoriem. Jautājums par pašapziņas izpratni: savām stiprajām pusēm, 
ticību savām spējām un talantiem, lai uzņemtos iniciatīvu savā vidē, motivāciju izmantot savu pie-
redzi un zināšanas, veidojot vietējo sabiedrību, bija projekta stūrakmens, jo pedagoģiskajā procesā 
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notiek mijiedarbība, kur skolotājs nodod attieksmi, zināšanas un pārliecību saviem audzēkņiem, kā 
arī audzēkņi dalās savā pieredzē ar skolotāju. 

Koučinga metodes pamatā ir jautājums un pārliecība, ka mūsos pašos ir varēšana atbildēt uz 
tiem, pārliecība, ka mēs katrs esam resursu avots un komunikācija ar sevi ārpus gadu rāmjiem var 
veicināt pārmaiņas personībā. Apmācību dalībnieki (skolotājs, jaunatnes darbinieks, līderis), apgūstot 
koučinga metodi, izmantoja jautājumu uzdošanas mākslu kā instrumentu, lai turpmāk rosinātu jau-
nieti meklēt atbildes un risinājumus sevī.

Projekta dalībnieku atziņas:
 ñ „Izbaudīju katru mirkli. Sapratu, ka mēs varam darīt daudz viens otra labā, ja zinām, kā 

uzdot jautājumus.”
 ñ „Katram ir jāiemācās būt pašam. Viss, kas ir vajadzīgs, laime. Ej, atrodi to!” (Irīna) 
 ñ „Neviens labāk par tevi nezina, kas tu esi, kāds tu esi, kas tev ir nepieciešams, kas tev 

ir jādara, kur tev ir jābūt! Tu esi savas dzīves eksperts!” (Nadja)
 ñ „Tu jau esi zinošs. Visas atbildes ir tevī. Koučs tev var palīdzēt.” (Ilona)
 ñ „Mēs turpinām kļūt citādi, kamēr turpinām palikt tie, kas esam!” (Alise)
 ñ „Tev jau ir atslēga uz taviem jautājumiem, tu tikai domā, ka esi pazaudējis to.” (Artūrs)

Lai dalībnieki vienotos kopējā rezonansē, projekta laikā tika aicināti apmācītāji no Latvijas un 
Ungārijas, kas vadīja grupas un katra dalībnieka individuālo izziņas procesu, tika radīta iedvesmojoša 
vide sevis izzināšanai, piedāvātajās aktivitātēs tika iekļauta latviešu un citu valstu kultūru izzināšana, 
bija tikšanās ar Latvijas skolotājiem, jauniešiem un jauniešu izglītotājiem, tika veicināta savstarpēja 
sadarbība un nākotnes aktivitāšu ideju ģenerēšana, tika iepazīta Jelgava un Rīgas vecpilsēta, kā arī 
radīti mākslas darbi – videofilma „There is no Such Thing as Time” un ceļojošā fotoizstāde „Rezonanse” 
jeb „Rezonance” (angliski).

Pateicamies par sadarbību Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centram, Latvijas Lauksaim-
niecības universitātei, Eiropas Komisijai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, kā arī vi-
sām partneru organizācijām un projekta dalībniekiem par sniegto līdzdarbošanos idejas realizēšanā.

ZANE LEIKUMA,
LAUMA ZIEMEĻNIECE
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Notikuma vieta: viesu nams „Juku dzirnavas” , Šķēdes 
pagasts, Saldus novads
Notikuma laiks: 31.08.2013. – 08.09.2013.
Dalībnieku skaits: 26
Iesaistītās valstis: Latvija, Zviedrija, Bulgārija, Tunisija, 
Maroka, Jordānija
Latviju pārstāvošā organizācija: 
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (BJC), Jaunatnes 
iniciatīvu (JIC) „Šķūnis” 

Apmācībās piedalījās 
jaunatnes darbinieki un 

jauniešu līderi,

un galvenais apmācību mērķis bija 
veidot kopīgu izpratni par neformālo izglītību, mācīties sadarboties, saprasties, atrast kopīgo un at-
šķirīgo, lai uz kopīgo interešu un izpratnes pamata veidotu sadarbības projektus nākotnē.

Lai arī dalībnieki pārstāvēja atšķirīgas valstis un kultūras, apmācību vide izveidojās ļoti draudzīga, 
pozitīva. Dalībnieki priecājās par Latvijas dabu, kultūru, un arī laiks mūs lutināja. 3. septembrī dalīb-
nieki devās studiju vizītē, apmeklējot Kuldīgas BJC un Saldus JIC „Šķūnis”.

JIC „Šķūnis” kopā ar Saldus jauniešiem un folkloras kopu „Medainis” ar lielu azartu un prieku de-
joja latvju dančus. Visas dienas bija piepildītas – daloties pieredzē un veidojot izpratni par dažādām 
mācīšanās pieejām (īpaši akcentējot neformālo izglītību), par jauniešu līdera, vadītāja, atbalsta per-
sonas un apmācītāja uzdevumiem un iespējām. Liels izaicinājums bija arī pašiem dalībniekiem no 
dažādām valstīm kopīgi vadīt nodarbības, uzlabojot savas komunikācijas, plānošanas un vadīšanas 
prasmes. Pēc nodarbībām un citām dienas gaitām notika starpkultūru vakari ar dejām un dziesmām, 
kā arī sarunas, kas ļāva vēl tuvāk iepazīt dalībnieku ikdienas dzīvi un domas.

Pateicoties apmācību dalībniekam Uģim, tika ierakstīta dziesma visās apmācību dalībnieku valodās. 
Apmācību noslēgumā liela daļa dalībnieku atzina, ka apmācības ir mainījušas viņu uzskatus un lau-
zušas stereotipus, devušas lielu ierosmi tālākam darbam savā valstī un arī idejas sadarbībai nākotnē.
    Apmācību sagatavošanas laiks nebija vienkāršs. 

Projekta vadībā un organizēšanā bija jāsaskaras ar 
ļoti daudz jaunām lietām. Tā kā Vidusjūras valstu 
partneriem bija nepieciešamas vīzas, visa vasara pa-
gāja komunikācijā un vīzu ielūgumu gādāšanā. Inte-
resanti – kaut arī visās trīs valstīs vīzas izsniedza Vā-
cijas vēstniecībā, katrā bija savi noteikumi. Jordānijā 
pietika ar ielūgumu no Saldus BJC un nemaz neva-
jadzēja ielūgumu no Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes, Tunisijā vīzu sagatavošanu uzsāka, balstoties uz skenētajiem ielūgumiem, bet Marokā pilnīgi 
noteikti vajadzēja ielūguma oriģinālu. Te nu saskārāmies ar pasta problēmām, jo vēstule ar ielūgumu 
uz Maroku četrās nedēļās nebija aizgājusi, tad nu divas nedēļas pirms apmācību sākuma lūdzu Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldei sagatavot vēl vienu ielūgumu un sūtīju, izmantojot firmas DHL pakal-
pojumus, kas izmaksāja dārgi, bet vēstule Marokā nonāca trīs dienās. Pastāv stereotips, ka arābu 

A
PM

Ā
C

ĪBU
 U

N
 SA

D
A

RBĪBA
S TĪK

LU
 V

EID
O

ŠA
N

A
S PRO

JEK
TS

Sadarbība un arābu valstu 
kultūra iepazīšana tepat Latvijā



24

valstīs viss notiek lēni, taču jāteic, ka patiesībā informācija par dalībniekiem visātrāk pienāca 
tieši no šīm valstīm un arī mājas darbus pirmie atsūtīja Vidusjūras valstu pārstāvji. Apmācību 
laikā nelielu stresu un pārrāvumu apmācību procesā radīja robežsardze, kas saistībā ar to, ka projekts 
notiek ar „riska grupas” valstīm, pārbaudīja visu dalībnieku dokumentus. Patiesībā jau pirms apmācību 
sākuma bija jāatbild uz jautājumu, kāpēc esam izvēlējušies sadarboties ar riska grupas valstīm.

 Apmācību laikā bija daudz jauku pārsteigumu – izdevās brīnišķīgs nacionālais vakars, kurā valstis 
sevi prezentēja divās  kopās, Vidusjūras valstu pārstāvji bija ļoti gatavojušies un sagādājuši katram 
dažādas dāvanas. Bija arī daudz pārsteigumu un jaunatklāsmes mirkļu gan par kopīgo, gan atšķirīgo. 
Diskusijas un pārdomas radās nodarbībā par līdera tēmu, kuru vadīja dalībnieki no Zviedrijas un 
Jordānijas – arābu valstīs ir aktuāls jautājums par līderi un vadītāju, jo viņu lielā vēlme ir, lai vadošos 
amatus ieņemtu patiesi līderi, nevis autoritatīvi vadoņi vai paziņas un radinieki, bet sākumā patiesi 
bija grūti izprast, par ko vadītājs no Jordānijas runā. 

Apmācību dalībniece, Saldus 2. vidusskolas skolotāja, 
projektu koordinatore Līga atzina: masu mediji rada 
aplamu priekšstatu par citām valstīm un kultūrām. 
Secinājām, ka visās valstīs jauniešiem ir līdzīgas prob-
lēmas – visās ir neaktīvie jaunieši, daļa jauniešu brauc 
projām labākas dzīves meklējumos. Tomēr jaunatnes 
darbs katrā valstī jāveido citādi, ņemot vērā arī jau-
niešu īpatsvaru. Piemēram, Latvijā jauniešu īpatsvars 

ir apmēram 15%, bet arābu valstīs – gandrīz 50%, un tas veido atšķirīgu problēmu loku. Arābu valstīs 
pēc arābu pavasara gan pieaugušajos, gan jauniešos ir jūtama vēlme veidot jaunu demokrātisku valsti 
ar apziņu, ka katram ir iespēja veidot savu dzīvi un valsti. Emocionāls bija Tunisijas pārstāvja Muha-
meda, kuram ir jau 50 gadu, stāsts par to, cik svarīga viņam bijusi iespēja pirmo reizi dzīvē pieda-
līties vēlēšanās, un to, cik svarīgi tas ir Tunisijas nākotnei un jauniešiem.

Ar Annas Lindes fonda atbalstu apmācību dalībniekiem no arābu valstīm – Tunisijas, Jordānijas 
un Marokas – pēc apmācību noslēguma tika dota iespēja piedalīties un vadīt starpkultūru mācīša-
nās nodarbības skolās un jauniešu centros. Starpkultūru nodarbībās skolās dalībniekiem bija iespēja 
noskaidrot, kur tad īsti atrodas Tunisija, Maroka un Jordānija, kādās valodās tur runā, kāda ir daba, 
kultūra, ēdieni un ar ko vietējie iedzīvotāji lepojas. Bērniem un jauniešiem tika mācīta arābu valoda, 
dejas, skaitīšana līdz 10, viņi tika iesaistīti arī dažādās aktivitātēs un spēlēs. Nodarbības katrā vietā 
veidojās atšķirīgas atkarībā no dalībnieku vecuma un aktivitātes līmeņa, un vadītāji Tuka (Tuqa), Ju-
ness (Youness), Jasini (Yasini), Muhameds (Mohamed), Jasmīna (Jasmina), Azizs (Azziz) un Sandra 
bija ļoti elastīgi nodarbību vadīšanā. Kopumā visas skolas un jauniešu centri bija priecīgi par doto 
iespēju iepazīt tik atšķirīgu kultūru pārstāvjus, diskutēt ar viņiem – tas, protams, ne tikai paplašina 
katra dalībnieka redzesloku, bet arī veicina prasmi uzklausīt un izteikties angļu valodā.

 Kopumā apmācības un arī starpkultūru nodarbības pēc tām bija nozīmīgs solis izpratnes veido-
šanā par dažādību un pilnīgi noteikti arī jaunu projektu un tālākās sadarbības sākums.

RUDĪTE MURAŠEVA,
PROJEKTA VADĪTĀJA
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Sadarbība un arābu valstu 
kultūra iepazīšana tepat Latvijā
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Kā jauniešiem veicies citos „Jaunatne darbībā” projektos? Uzzini pieredzi tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Programma „Jaunatne darbībā” projektu veidu Pieredzes stāstu sa-
daļās. 

„ReDesign”: vecām lietām var dod jaunu dzīvi
Daugavpils jaunieši sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību un Daugavpils Marka Rotko māks-

las centru īsteno jauniešu iniciatīvas projektu „ReDesign”. Projekta ideja ir ar mākslas metodēm pār-
strādāt materiālus, kas veicina jauniešu iniciatīvas savas nodarbinātības attīstībai. „ReDesign” mērķis ir 
popularizēt otrreizējās pārstrādes iespējas un veicināt radošā jauniešu potenciāla attīstību. 

 

 

Jaunieši par „ReDesign”:
„ReDesign” projekta ietvaros ir lieliska iespēja atbrīvot savus skapjus no veca apģērba un uztaisīt 

no tā dažādas skaistas un lietderīgas lietas, kā arī pilnveidot savas radošas prasmes, iztēli un pašre-
alizēties. Ar savām idejām, darbiem parādam, ka vecām lietām var dod jaunu dzīvi!

Lasi tālāk: http://ejuz.lv/tec87

JA
U

N
A

TN
E D

A
RBĪBĀ

Smelies idejas nākamajiem 
projektiem!

http://www.jaunatne.gov.lv


26

Neparasts projekts Spānijā „Walking2WILD10”
Septembra beigās mēs, pieci jaunieši no Latvijas, devāmies uz Spāniju, lai pie-

dalītos neparastā un ļoti interesantā projektā ar nosaukumu „Walking2WILD10”.
Sākotnējā ideja bija, ka 30 jaunieši no sešām valstīm dosies 100 km garā pārgājienā pa Spānijas 

ceļiem un neceļiem ar galamērķi nonākt starptautiskā konferencē par vides saglabāšanu „WILD10”. 
Kad Nathans, projekta iniciators un Pasaules Dabas Fonda  filiāles Austrijā pārstāvis, pastāstīja mums 
par savu ideju, tā likās fantastiska, bet mēs nevarējām iedomāties, ka realitāte izvērtīsies vēl brīniš-
ķīgāk, nekā iecerēts. 

 

Divi cilvēki no Latvijas grupas piedalījāmies iepriekšējas plānošanas pasākumā, kas notika au-
gustā Salamankā, Spānijā. Mēs gatavojāmies savannas karstumam, pārgājienam pa līdzenumiem ar 
vienveidīgu ainavu, tāpēc bijām paņēmuši līdzi saules aizsargkrēmus un vasaras apģērbus. 

Lasi tālāk: http://ej.uz/irx7
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Annas Lindes EuroMed* fonds starpkultūru 
dialogam

Annas Lindes EuroMed fonda mērķis ir sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starp-
kultūru dialogu un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbība, mobilitāte un miers. 
Veicinot starpkultūru dialogu, Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp EuroMed valstīm kultūras, 
zinātnes un sociālajā jomā, veicina labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, cenšas 
izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu, aizstāv cilvēktiesības un demokrātiju.

Annas Lindes fonds apvieno ap 4000 organizāciju no 43 valstīm, kas veido lielāko EuroMed orga-
nizāciju tīklu. Tajā darbojas gan nevalstiskās organizācijas, gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās 
iestādes, bezpeļņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi.

Latvijas tīklu, kurā ir 52 organizācijas, koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 
Annas Lindes fonda aktivitātes: 
 ñ informācijas nodošana un apmaiņa,
 ñ sabiedrības partneru platformas uzturēšana,
 ñ iespējas atrast partnerus EuroMed valstīs,
 ñ grantu programma (parasti konkursi tiek izsludināti vienreiz gadā),
 ñ EuroMed mēroga tematiskās akcijas, 
 ñ EuroMed Dialoga balva dialogam starp kultūrām,
 ñ EuroMed Žurnālistu balva.

Kultūras daudzveidības svinēšana nedēļas garumā
Annas Lindes fonda Latvijas tīkla viena no nozīmīgākajām aktivitātēm ir nu jau par tradīciju kļu-

vušais strapkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai”, kurš 2014. gada pavasarī notiks jau ceturto reizi. Fes-
tivāla aktivitātes un pasākumi notiek nedēļas garumā dažādās Latvijas pilsētās ar mērķi jaunatklāt 
Vidusjūras kultūru dažādās formās, sajūtās un izpausmēs, ieraudzīt to mūsdienību un tikties ar šo 
zemju pārstāvjiem. Ikvienam interesentam tiek piedāvāta plaša aktivitāšu daudzveidība – diskusijas, 
lekcijas, deju nodarbības, radošās un mākslas darbnīcas, izstādes un filmas. Festivāls uz Latviju atved 
māksliniekus, žurnālistus un dažādus ekspertus no Vidusjūras reģiona, kuri labprāt dalās savos piere-
dzes stāstos un ar reāliem piemēriem ļauj Latvijas iedzīvotājiem iepazīt savu kultūru. 
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Tās ir IESPĒJAS
Annas Lindes fonds piedāvā nepār-
trauktas iespējas izglītoties, pilnveido-
ties, aktīvi darboties un realizēt savas 
iniciatīvas starpkultūru dialoga vecinā-
šanai. Fonds sniedz iespēju piedzīvot 
starpkultūru dialogu darbībā. Apmācī-
bas, konferences, tikšanās un diskusijas, 
finansējums projektiem, apmaiņas 
programmas ir tikai dažas no iespējam, 
ko piedāvā fonds.

Piemēram, Annas Lindes fonds ir 
uzsācis programmu „DAWRAK – Iedzī-
votāji dialogam” (“DAWRAK – Citizens 
for Dialogue”), kas dod iespēju sabied-
riskajām organizācijām un indivīdiem 

iegūt prasmes, kuras ļauj veidot atvērtāku un daudzveidīgāku sabiedrību. DAWRAK mērķis ir nodro-
šināt cilvēkus, īpaši jauniešus un sievietes ar vietu, iespējām un instrumentiem starpkultūru dialo-
gam, līdzdalībai un interešu aizstāvībai. Programma piedāvā kapacitātes celšanas aktivitātes (apmā-
cības, forumus, tikšanās) un apmaiņas programmas. Vairāk par DAWRAK var uzzināt tīmekļa vietnē 
www.dawrak.org.

Vairāk informācijas par Annas Lindes fonda un Latvijas tīkla aktivitātēm var uzzināt tīmekļa viet-
nēs: www.annaslindesfonds.lv un www.euromedalex.org vai sazinoties ar Latvijas tīkla koordi-
natori Kristīni Ļeontjevu – kristine.leontjeva@jaunatne.gov.lv. 

*Valstis, kas iesaistījušās Savienībā Vidusjūras reģionam, kā arī pašu reģionu bieži apzīmē ar termi-
nu  EuroMed. Tas ir atvasināts no angļu Euro-Mediterranean un franču Euro-Méditerranéen. 

KRISTĪNE ĻEONTJEVA,
ANNAS LINDES EUROMED FONDA STARPKULTŪRU DIALOGAM 
LATVIJAS NACIONĀLĀ TĪKLA KOORDINATORE
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Izdoti metodiskie apmācību materiāli 
„Redzi citādāk!” Braila rakstā 

Metodiskie apmācību materiāli „Redzi citādāk!” ir izveidoti, lai iedrošinātu pēc 
iespējas vairāk vājredzīgo un neredzīgo jauniešu (vecumā no 15 līdz 25 ga-
diem) iesaistīties dažādos neformālās izglītības pasākumos.

Metodiskie materiāli sākotnēji tika izstrādāti redzīgo rakstā, kas noderēs, strādājot ar vājre-
dzīgiem un neredzīgiem jauniešiem, un tie pieejami elektroniski: http://ej.uz/py6z  Pēc tam 
abiem materiāliem tika izveidota drukātā versija Braila rakstā, ko var izmantot paši vājredzīgie 
un neredzīgie jaunieši, un šie materiāli ir pieejami Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.

Metodiskie materiāli izstrādāti Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbī-

bas programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Projektu fi-

nansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. 

Neformālās izglītības metodes darbam 
ar vājredzīgiem un neredzīgiem 

jauniešiem

Rīga, 2013

Redzi citādāk!
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Šveices Konfederācija

Šajā materiālā atradīsi informāciju par 
neformālās izglītības jēdzienu un principiem, 
jauniešu līdzdalības principiem un 
veidiem, projektiem (no idejas 
līdz īstenošanai), kā arī labās 
prakses piemērus, noderīgus 
resursus (organizācijas un 
iestādes) un papildus 
izmantojamās 
literatūras/
interneta avotu 
sarakstu.

Šajā 
materiā-

lā atradīsi dažādas 
neformālās izglītības metodes, 

kas orientētas uz ritmu, skaņu un 
tausti, noderīgus resursus (orga-

nizācijas un iestādes), papildus iz-
mantojamās literatūras un interneta 

avotu sarakstu, kā arī praktiskus 
ieteikumus neformālās izglītības ap-

mācību organizēšanai un īstenošanai 
jauniešiem ar redzes invaliditāti.

Metodiskais apmācību materiāls 
reproducēšanai Braila rakstā par 
neformālās izglītības jēdzienu un 
jauniešu līdzdalības principiem

Rīga, 2013

Redzi citādāk!
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Šveices Konfederācija

http://ej.uz/py6z


ARĪ TEV IR IESPĒJA!
Piedalies programmā „Erasmus+” un neaizmirsti mums izstāstīt savu stāstu!

www.jaunatne.gov.lv

„Iesaistīšanās „Jaunatne darbībā”  projektos ir devusi 
iespēju apzināties Eiropas dažādību un vienotību. Katrs pro-

jekts ir bijis kā izaicinājums mācīties caur neformālo izglītību, 
aktīvi socializēties, pārstāvēt sevi, savu valsti. „Jaunatne 
darbībā” ir manu personību attīstījusi dauzpusīgāku un 

mērķtiecīgāku. Ir lieliskas atmiņas un draugi visā Eiropā.”
(Elīna K.)

„Piedalīšanās programmas „Jaunatne 
darbībā” projektā man ir pavērusi  durvis uz 
nebeidzamu iespēju pasauli, par kuras ek-

sistenci es iepriekš nenojautu. Nekad nebiju 
domājusi, ka viens projekts var mainīt manu 

dzīvi par 180  grādiem un radīt neredzētu 
brīvības sajūtu.”

(Elīna T.)

„Pateicoties līdzdalībai projektā, varu izteikt savas domas 
un izpausties. Projektā mēs esam komanda. Ir tāds teiciens:  

„Viens par visiem, un visi par vienu!” Ir jāizmanto 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 fi lmēju.”
(Guntars)
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