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Vārds: Edgars Kozuliņš

Mācos VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās indurstijas tehnikums»

Nodarbojos - Pasniedzu hip-hop dejas, fotogrāfēju, īstenoju jau trešo jauniešu iniciatīvu

Brīvprātīgais: Latvijas Jaunatnes padomes Mediju grupā, 

«Radošā apvienība jauniešiem «TREPES»»

Dalība Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektos: Pašlaik esmu piedalījies tikai vienā no 
Erasmus+ projektiem «Gender in Daily Life» Lietuvā

Papildu informācija: Pirmoreiz rakstu Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu («TREPES») 



Izlemt doties Erasmus+ projektā man bija diezgan sarežģīti – ilgu laiku centos iegūt pēc iespējas 
vairāk informācijas no dalībniekiem, kas jau ir bijuši Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektos.

Gala punktu manās pārdomās ieviesa iespēja doties uz Lietuvu, bet atbildi nācās sniegt ļoti 
ātri, tāpēc, negaidot un nepārdomājot, izskanēja «jā» vārdi.

Pašlaik es turpinu iegūt pēc iespējas vāirāk informācijas gan par iespējām doties jauniešu 
apmaiņas projektiem, gan par veiksmes stāstiem no tiem, kas tajos jau ir bijuši...





«Stāsts par Veronikas pieredzi iedvesmoja mani doties uz Lietuvu – jauniešu 
apmaiņu «Gender in Daily Life». Tā norisinājās no 2015. gada 26. jūlijam līdz 2. 
augustam. Ir vērts piebilst, ka ar apmaiņu saistīti darbi turpinās un viens ar otru 
turpinām uzturēt kontaktus sociālajos tīklos...»

Lai arī šī bija mana pirmā pieredze Erasmus+ jauniešu 
apmaiņas projektos, tā noteikti nebūs pēdējā – zināšanas un prasmes, 
kuras es attīstīju šajā projektā dzimumu vienlīdzības sfērā, ir 
nenovērtējamas un noteikti vēlēšos uzzināt vēl informāciju citās 
jauniešu apmaiņās;

Par prasmēm, kuras attīstījām – projekta laikā mēs 
nodarbojāmies ar īsfilmu (5-10 min) sagatavošanu, t.i., filmēšanu, to 
apstrādi u.t.t. Šī iespēja uzlaboja manas video montāžas prasmes un arī
vadītāja prasmes, jo biju komandas līderis (ar pieredzi montāžā);

Kopā ar mani projektā devās Krista, Ralfs, Gerda, Kristiāna, Anete, Jana, 
Katrīna un Kristīne (pavadonis)

Jauniešu apmaiņa par dzimumu lomām 

ikdienas dzīvē. Savstarpēji komunicējot, 

projekta dalībniekiem tika sniegta 

iespēja papildināt savas zināšanas šajā
sfērā – pētīt dzimumu lomu nozīmi 

ikdienā, to nepieciešamību atšķirt. 

Interaktīvas diskusijas par to, kā
attīstījās dzimumu lomas vēsuriski ilgā
laika posmā, kā arī dažādu faktu vai mītu 

pamatošana, kopīgi veidojot 

argumentus.

Rezultāts: 

Prieka pilni jaunieši no Bulgārijas, 

Rumānijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas;

6 izveidotas īsfilmas, kas bāzētas uz 

stereotipiem par dzimumu vienlīdzību;

Jaunu kontaktu izveide, partnerības 

veicināšana citos projektos



«Erasmus+ projekti man sniedz 
neaptveramu pieredi. Tā ir iespēja lauzt 
stereotipus, būt multi kulturālā vidē, 
komunicēt citās valodās un uzlabot savas 
angļu valodas zināšanas prasmes. Tā ir 
lieliska dzīves skola, jo tā kā tā ir vismaz 
nedēļa svešā vidē, tas liek uzdrošināties  
būt patstāvīgam, atbildēt par sevi, savu 
viedokli. Arī kontakti, kas tiek nodibināti, 
palīdz gan personīgajā, gan profesionālajā 
vidē turpmāk...»

«Tā kā katrā ERASMUS+ projektā ir 
nacionālie vakari, iespēja, ka tavai valstij 
nepievērsīs uzmanību, ir neiespējama! 
Valsti prezentēt var gan šādos vakaros, gan 
daloties ar pieredzi. Kā labu prakses 
piemēru var minēt cilvēkuas, kas ar lielāko 
prieku tuvākajā laikā dosies uz Latviju!»



«Jau pašā sākumā saskārāmies ar vairākām 
problēmā: ko stāstī, kādu vēstījumu nodod un, 
protams, kādā valodā pasniegt? Taču jaunieši ir 
apķērīgi un viss tika radoši atrisināts. Tika 
adaptēti jau gatavi stāsti un izdomāti pavisam 
jauni, tēmas par džungļiem līdz pat 
supervaroņiem, un aktivitātēs arī neviens 
nesēdēja malā...» /Atminoties savu pēdējo 
Erasmus+ projektu/ 

«Ir prieks redzēt jauniešus no dažādām vietām, 
ne tikai ģeokrāfiskā ziņā, bet arī sociālā, 
sadraudzējoties un laužot barjeras. 
Neapšaubāmi, ka jauniešu apmaiņas projekti un 
neformālā izglītība palīdz jaunietim kļūt 
drošākam par sevi un savām spējām!»

Piebilde: Pašlaik Paula īsteno EVS projektu, kura 
ietvaros uz 1 gadu uzņem divus jauniešus –
Meiteni no Vācijas un zēnu no Slovēnijas



Protams, ka ir!
Paula devās Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektos -> pašlaik uzņem divus jauniešus 
Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) ietvaros.

Gan Veronika, gan Krista noteikti dosies vēl kādā Erasmus+ jauniešu projektā!

Un es – es, kopā ar «TREPES» direktori Ramonu Liepiņu, pašlaik aktīvi darbojamies pie 
jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu aizpildīšanas, lai jau pavasiam drīz to iesniegtu.



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


