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Priekšvārds
Tu pašlaik esi atvēris rokasgrāmatu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) nosūtītājorganizācijām – 
praktisku un ikdienā izmantojamu, kuras mērķis ir palīdzēt organizācijām brīvprātīgo sagatavošanā. 
Rokasgrāmata nepretendē kļūt par oficiālu ceļvedi nosūtītājorganizāciju tiesību un pienākumu 
noteikšanā projekta gaitā. Detalizētu pārskatu par programmas noteikumiem, iesaistīto pušu lomām, 
procedūram u.c. var uzzināt Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vadlīnijās http://jaunatne.
gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu vai no citiem dokumentiem http://jaunatne.gov.lv/lv/
erasmus/dokumenti-0, kas palīdzēs definēt iesaistīto pušu lomas.

Šis materiāls galvenokārt vērš uzmanību uz nosūtītājorganizācijas pienākumiem projekta 
sagatavošanas posmā – daudzveidīgu atbalstu brīvprātīgajam, lai projekts tiktu īstenots veiksmīgi. 
Rokasgrāmata dod pārskatu par to, ko sevī ietver EBD brīvprātīgā sagatavošana un kā to īstenot dzīvē.

Apskatot nosūtītājorganizāciju pienākumus brīvprātīgo sagatavošanā, mēs esam balstījušies uz trim 
principiem:

1.  Nosūtītājorganizācijas loma projektā neaprobežojas ar projekta pieteikuma parakstīšanu, 
transporta organizēšanu vai apdrošināšanas noformēšanu – tas ir kas vairāk kā administratīvs 
pakalpojums.

2.  Katram brīvprātīgajam ir nepieciešama sagatavošana, taču visi brīvprātīgie un projekti ir dažādi – 
tas nozīmē, ka nav standartizēta risinājuma.

3.  Laba sagatavošanās ir vairāk kā viena saruna – tas ir process, kas sevī ietver dažādus etapus, tēmas, 
darbības un daudzveidīgas metodes.

Tēmas, pieejas un vairākums piedāvāto metožu ir izveidojušās un arī praktiski pārbaudītas pēdējo 
desmit gadu laikā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras kolēģu - Igaunijas Nacionālās 
aģentūras rīkotajās pirmsaizbraukšanas apmācībās (pre-departure training).

Sastādot rokasgrāmatu, esam balstījušies uz Igaunijas nosūtītājorganizāciju iespējām un pašreizējo 
situāciju. Tas nozīmē, ka vairākumā projektu ir iesaistīti viens vai divi brīvprātīgie, ar kuriem 
tiek veikti sagatavošanās darbi. Tāpēc tiek piedāvātas pieejas un metodes, kas būtu piemērotas 
individuālam darbam ar brīvprātīgo.

Rokasgrāmatu var izmantot kā darba burtnīcu, atsevišķi katram projektam/brīvprātīgajam virzoties 
soli pa solim sagatavošanās procesā: sākot ar brīvprātīgo atlasi līdz projekta uzsākšanai. Tādējādi ir 
iespējams izsekot, vai visas svarīgākās tēmas ir apskatītas un nepieciešamie sagatavošanās darbi ir 
veikti.

Katrai jomai ir dotas dažas atsauces, ar kuru palīdzību konkrēto tēmu var apskatīt no teorētiska 
skatpunkta. Tas ir domāts vairāk kā ievads vai iedvesma. Izmantojot pievienotos avotus un atsauces, 
katrai niansei darbā ar brīvprātīgo var atrast dziļāku teorētisku pamatojumu.

Rokasgrāmatas autori izsaka pateicību visām šo gadu laikā EBD iesaistītajām organizācijām un 
brīvprātīgajiem, kas ir dalījušies ar savu pieredzi un mācību iespaidiem, tādējādi dodot vērtīgu 
ieguldījumu kopīgu zināšanu radīšanā.

Īpašs paldies labajiem kolēģiem Gea, Katrin, Maris un Dorus par iedvesmojošo ieguldījumu un 
atgriezenisko saiti.

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
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Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekta pamats ir sadarbība starp projektā 
iesaistītajām organizācijām un brīvprātīgo. Lai nodrošinātu projekta aktivitāšu 
raitu norisi, nosūtītājorganizācijai, uzņēmējorganizācijai un brīvprātīgajam uzsākot 
sadarbību, jāsaprot viņu kopīgie mērķi un intereses EBD projektā un to īstenošanas 
ceļi.

Tādējādi, pirmkārt, nosūtītājorganizācijai nepieciešams saprast tās motivāciju 
piedalīties projektā. Ko jūs sagaidāt no EBD projekta? Vai un kā tas ir saistīts ar 
jūsu organizācijas misiju un mērķiem, ar ikdienas darbību? Kādi resursi ir jūsu 
organizācijas rīcībā, lai brīvprātīgo sagatavotu un atbalstītu projekta laikā – cilvēki, 
laiks, enerģija, nauda? Vai un kā nosūtītājorganizācijas vajadzības, gatavība un 
gaidas saskan ar citiem partneriem?

Nosūtītājorganizācijas galvenos uzdevumus un lomu EBD projekta partnerībā var 
raksturot kā filtru:

1.  Nosūtītājorganizācijas uzdevums ir atbalstīt brīvprātīgo, meklējot atbilstošu 
uzņēmējorganizāciju un projektu, kā arī palīdzēt viņam tikt skaidrībā ar savu 
motivāciju un gaidām attiecībā uz EBD projektu. Motivācijas vērtēšana palīdz 
saprast, vai EBD ir piemērots jaunietim, vai, iespējams, piemērotāka būtu  
kāda cita aktivitāte – prakse, apmaiņas programma, valodas nometne u.c. 
Pieejamajā datubāzē interesējošo projektu atlase visbiežāk ir paša brīvprātīgā 
pienākums, taču nosūtītājorganizācija var būt arī kā starpnieks, piedāvājot 
kādu no partnerorganizāciju projektiem. Sūtot CV un motivācijas vēstuli 
uzņēmējorganizācijai (ierasts veids, kā kandidēt uz vietu projektā un to 
lielākoties dara pats brīvprātīgais), nosūtītājorganizācija varētu sniegt atbalstu 
jaunietim, palīdzot analizēt un raksturot sevi kā topošo brīvprātīgo, pievēršot 
uzmanību gan savām stiprajām, gan vājākajām pusēm, vērtībām, interesēm u.c. 
Nosūtītājorganizācija tā var labāk iepazīt brīvprātīgo, īpaši gadījumā, ja EBD ir 
jums abiem pirmreizēja sadarbība. To, kā iepriekšminētās tēmas ar brīvprātīgo 

Nosūtītājorganizācijas 
aktīva iesaistīšanās 
kandidēšanas procesā 
mazina risku, 
ka projektā tiek 
iesaistīti jaunieši ar 
neatbilstošu briedumu 
vai uzskatiem 
(arī pieredzi), un 
projektam vairāk 
kaitē, nekā dod 
ieguldījumu.

Nosūtītājorganizācijas 
nozīmīgākā loma ir 
projekta kvalitātes 
nodrošināšana, atlasot 
piemērotu brīvprātīgo, 
kā arī simtprocentīga 
gatavība iesaistīties 
aktivitātēs, ieguldīt 
organizācijā un 
kopienā, radot iespēju 
pašiem un citiem 
mācīties.

No projekta kvalitātes 
viedokļa sagatavošanās 
posms ir izšķirošs – 
vāja sagatavošanās 
vai tās trūkums var 
radīt situāciju, ka 
iesaistīto pušu gaidas, 
vajadzības un realitāte 
nav savienojamas, 
un projekts tiek 
pārtraukts pirms 
termiņa.

Problēmsituāciju 
gadījumos 
nosūtītājorganizācijai 
ir svarīgi pildīt 
starpnieka lomu 
uzņēmējorganizācijas 
un brīvprātīgā, vai 
uzņēmējorganizācijas 
un brīvprātīgā ģimenes 
starpā.

Noslēdzoties 
projektam,  
nosūtītājorganizācijas 
uzdevums ir 
sniegt atbalstu, 
brīvprātīgajam  
atgriežoties savā 
kopienā. Izmantojot 
dažādas aktivitātes, 
kuras liek analizēt, kā 
arī izmantojot iegūtās 
prasmes un zināšanas 
un tās integrējot citā 
vidē, organizācija 
var palīdzēt 
brīvprātīgajam EBD 
gūto pieredzi pārnest 
uz jauno realitāti.

Nosūtītājorganizācijas loma un pienākumi

Raksturojot nosūtītājorganizācijas pienākumus visa projekta gaitā, tos var iedalīt 
sekojošos posmos un aktivitātēs:
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pārrunāt, skaties rokasgrāmatas nodaļā „Brīvprātīgā motivācija un gaidas no 
projekta”.

2.  Ja brīvprātīgais tiek apstiprināts projektam, sākas pieteikšanās process, kura 
pirmais solis ir vienoties, kurš no partneriem uzņemsies koordinatora lomu. 
Iesniedzot projekta pieteikumu, noteikti savā starpā ir jāpārrunā sekojoši ar 
projektu saistīti jautājumi:

> saturiskie jautājumi: iesaistīto pušu gaidas un mērķi konkrētajā 
projektā, projekta būtība un darba uzdevumi, brīvprātīgajam piedāvātā 
atbalsta sistēma (mentors, valodas un citas apmācības), brīvprātīgajam 
nepieciešamā sagatavošana, projekta ietekmes palielināšanai plānotās 
aktivitātes;

> praktiskie jautājumi: projekta sākuma un beigu laiks, sadzīves 
apstākļi, nepieciešamās vakcinācijas, apliecības u.c.;

> citi pienākumi: apdrošināšana, transporta organizēšana, vīzas u.c. 
noformēšana, citi projekta pieteikumam pievienojamie dokumenti.

Iepriekšminētās tēmas nosūtītājorganizācijai un uzņēmējorganizācijai savā 
starpā ir jāpārrunā arī gadījumā, ja projektam vēl nav atrasts brīvprātīgais.

Savstarpējās vienošanās, uzdevumu un pienākumu sadalīšana, ar finansēm 
saistīti jautājumi – par to visu ir jāvienojas, noslēdzot savstarpējo sadarbības 
līgumu (Activity agreement). Paraugu meklē http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
dokumenti-0. Svarīgi, lai nosūtītājorganizācija informētu uzņēmēj-/koordinējošo 
organizāciju par brīvprātīgā profilu un īpašajām vajadzībām (ēdināšana, veselība).

3. Brīvprātīgā un organizāciju sadarbības laikā ir svarīgi plānot un domāt par tādām 
sagatavošanās aktivitātēm, kuras izriet no projekta satura, uzņēmējorganizācijas 
un kopienas/kultūras īpatnībam, kā arī brīvprātīgā vajadzībām. Turpmākajās 
nodaļās tiks sīkāk aprakstīts, uz ko būtu jābalstās sagatavošanās aktivitātēm, kā 
arī tiks piedāvāti daudzi praktiski ieteikumi, lai tās īstenotu.

Nosūtītājorganizācijai noteikti būtu jāinformē uzņēmējorganizāciju par to, 
kāda sagatavošanās brīvprātīgajam ir nodrošināta, un visa projekta laikā 
jāuztur kontakts ar brīvprātīgo, kā arī ar uzņēmējorganizāciju. Jāsniedz atbalsts 
iespējamo problēmu un konfliktu risināšanā, kā arī japalīdz apkopot dažādās 
pieredzes un no tām gūtās zināšanas.

4.  Noslēdzoties EBD projektam un brīvprātīgajam atgriežoties savā valstī, 
jānodrošina atbalsts iekļauties un re-integrēties savā kultūrā un kopienā. Vērtīgi 
būtu, ja nosūtītājorganizācija liktu uzsvaru uz to, ka EBD projekts ir pieredze, kas 
devusi iespēju mācīties. Tādēļ ir svarīgi, lai brīvprātīgais analizē un dalās ar savu 
pieredzi – tas, savukārt, dos iespēju par EBD idejām un vērtībām uzzināt plašākai 
sabiedrībai. EBD var kļūt par jaunieša atspēriena punktu turpmākajai dzīvei; 
dažreiz ir nepieciešama arī konsultācija vai ieteikumi izglītības un nodarbinātības 
jomās. Ja iespējams, brīvprātīgo ir vērtīgi iesaistīt nosūtītājorganizācijas 
aktivitātēs (piemēram, topošo brīvprātīgo sagatavošanā u.c.), tādējādi pāreja no 
“vecās” uz “jauno” dzīvi būs pēc iespējas vienkaršāka. EBD brīvprātīgo ikgadējās 
tikšanās veicina kontaktus  jauniešiem ar līdzīgu pieredzi.

Noteikti apskaties EBD projektā iesaistīto pušu tiesības un pienākumus – 
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vadlīnijās http://jaunatne.gov.lv/lv/
erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu.

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu


Brīvprātīgo sagatavošanas ABC 5

Lai EBD projekts būtu veiksmīgs un visu iesaistīto pušu pieredze pozitīva un 
attīstoša, ir ārkārtīgi svarīgi, lai nosūtītājorganizācija pirms projekta uzsākšanas 
pietiekami sagatavotu brīvprātīgo šīs pieredzes uzņemšanai. EBD projektus raksturo 
kā “mācīšanās pieredzi”. Tas nozīmē, ka projekta fokusā paralēli atrodas divas 
aktivitātes, kas nodrošina mācīšanos: pirmkārt, brīvprātīgais darbs – darbs ar kura 
palīdzību tā veicējs atbalsta uzņēmējorganizācijas aktivitātes un kopienu kopumā 
un, otrkārt, brīvprātīgā personīgā izaugsme (profesionlālā, kultūras un cita). Tādēļ arī 
sagatavošanās mērķis ir divkāršs – sagatavošanās aktivitātēm ir jāatbilst brīvprātīgā 
individuālajām vajadzībām, vienlaikus arī jāņem vērā projekta specifika, brīvprātīgā 
darba raksturs un uzņemošās valsts īpatnības.

Sagatavošanos būtu jāuztver kā procesu, nevis vienreizēju aktivitāti. Tādēļ to būtu 
nepieciešams ieplānot vismaz vienu mēnesi pirms brīvprātīgā darba sākuma. 
Tāpat nedrīkstētu aizmirst par projektiem, kuri jau ir saņēmuši finansējumu un 
brīvprātīgais pievienojas vien dažas nedēļas pirms sava darba sākuma; šajā gadījumā 
sagatavošanās ir jāveic intensīvākā režīmā. Sagatavošanās aktivitātes noteikti 
ir jāplāno sadarbībā ar partneriem (arī ar brīvprātīgo), lai tās atbilstu projekta 
vajadzībām un būtu pieņemamas visām iesaistītajām pusēm.

Katram brīvprātīgajam, neatkarīgi no tā cik viņš ir pieredzējis, ir nepieciešama 
sagatavošanās. Skaidrs, ka jaunietim, kuram ir daudzveidīga brīvprātīgā darba 
pieredze (mācoties, strādājot un dzīvojot ārvalstīs), ir nepieciešama cita veida 
sagatavošanās kā tam, kuram līdzīgas pieredzes nav. Neatkarīgi no brīvprātīgā 
pieredzes bagāžas, EBD apakšprogramma ar saviem mērķiem, ietvaru un darbības 
pamatprincipiem ir visiem jauniešiem vienāda. Tādējādi sagatavošanās tēmas ir 
vienādas visiem brīvprātīgajiem, mainās vien tēmu un jautājumu iztirzāšanas 
līmenis, ietvars un dziļums.

Cilvēks mācās visu mūžu un nekad nav visu iemācījies, vienmēr ir ko atklāt gan 
par sevi, gan apkārtējiem. Arī mācīties var dažādās situācijās un veidos. Tādēļ arī 
brīvprātīgā sagatavošana ir jāuztver un jāplāno kā mācību process.

Mūsdienās mācīšanos uztveram kā virzītu darbību, kuras rezultāti ir novērojami 
indivīda uzvedībā vai kompetencēs virzītajās izmaiņās; galvenais mērķis ir 
pielāgošanās apkārtējai pasaulei. Mācīšanās procesa laikā ar iegūtās pieredzes 
starpniecību notiek paliekošas izmaiņas cilvēka apziņā. Pieredze tiek iegūta, gan 
saskaroties ar ārpasauli, gan arī ar mācīšanās procesu palīdzību.

> mācīšanās/sagatavošanās balstās uz brīvprātīgo esošajām zināšanām un 
prasmēm;

> mācīšanos/sagatavošanos saprot kā aktīvu procesu, kura laikā tiek sasaistītas 
nozīmes/jēgas un prasmes ar jau pastāvošo, kā arī ar mācību mērķiem;

> mācīšanās/sagatavošanās sastāv no plānošanas, mācību procesa vadīšanas un tā 
reflektēšanas no brīvprātīgo puses;

> mācīšanos/sagatavošanos vada apzināti izvirzīts mērķis;
> mācīšanai/sagatavošanai ir sociāls raksturs un to atbalsta komunikācija;
> mācīšanās/sagatavošanās ir veiksmīgāka, ja tā ir saistīta ar apkārtējo kontekstu 

jeb jaunieša un projekta realitāti;

____________________________________________________________________________
(piemērots no materiāla: R.Beljajev; K.Vanari “Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna”.)

Brīvprātīgo sagatavošanu kā mācību procesu varētu raksturot sekojoši mūžizglītības 
pamatprincipi:

Brīvprātīgā sagatavošanas pamatprincipi
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Tēmu kopumu, ko sevī ietver brīvprātīgajam piedāvātā sagatavošanās, var īsumā 
raksturot šādi:

> brīvprātīgā motivācija un gaidas no projekta – sasaiste ar 
uzņēmējorganizācijas gaidām un projekta realitāti, EBD ideju un 
pamatprincipiem;

> ar darba un dzīves organizāciju saistītās vajadzības – brīvprātīgā darba, 
valodas u.c. kompetences;

> emocionālā sagatavotība – jaunās situācijas un vides pieņemšana un 
adaptēšanās tajā, starpkultūru mācīšanās, risku novēršana un paša 
mācīšanās/attīstības atbalstīšana;

> praktiskā puse – ar projekta procedūru saistītie tehniskie un 
organizatoriskie jautājumi.

Iesaistoties projektā, brīvprātīgā dzīvē notiek būtiskas pārmaiņas – pārcelšanās no 
vienas valsts uz citu, tādēļ ļoti bieži uzsvars tiek likts uz praktiskiem jautajumiem: 
kur es dzīvošu, kā es nonākšu savā jaunajā dzīvesvietā, kā es tikšu galā ar finansiālo 
pusi u.c.
Nosūtītājorganizācija var palīdzēt šajos jautājumos, lai mazinātu brīvprātīgajam 
stresu, piedāvājot palīgmateriālus, piemēram, sarakstu ar nepieciešamajām lietām, 
ko ņemt līdzi u.c.
Praktiskie jautājumi ar savu konkrētumu ir vieni no vienkāršākajiem un 
redzamākajiem. Ir ļoti svarīgi, lai sagatavošanās neaprobežotos tikai ar tiem; būtu 
jāveicina brīvprātīgajā izpratne un interese arī par citām tēmām un nepieciešamību 
tās pārrunāt.
Nepieciešamais sagatavošanās minimums, kuru nosūtītājorganizācijai ir 
jānodrošina, ir sīki atrunāts “EBD apmācību un izvērtēšanas cikla vadlīnijas un 
minimālie kvalitātes standarti” http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0. 
Noderīgus padomus atradīsi ar rokasgrāmatā “ABC par EBD” http://jaunatne.gov.lv/
sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.
pdf.

Kā noteikt, kāda sagatavošana brīvprātīgajam ir nepieciešama?

Pirmkārt (vēlams kopā ar brīvprātīgo), mēģini noteikt, kādas ir uzņēmējorganizācijas, 
projekta, kopienas īpatnības, tēmas vai jautājumi, kuriem sagatavojoties jāpievērš 
uzmanība. Jo lielākas ir nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas, sabiedrības 
un kultūras atšķirības, jo visaptverošākai ir jābūt brīvprātīgā sagatavošanai. Tāpat 
svarīgs faktors ir projekta ilgums – jo ilgāks, jo pamatīgāk ir jāapskata atsevišķas 
tēmas, īpaši tās, kuras veicina pielāgošanos jaunai videi un spēju tikt galā ar jauniem 
izaicinājumiem. Noteikti konsultējies ar uzņēmējorganizāciju, noskaidro, par 
kurām tēmām viņi vēlētos, lai brīvprātīgais padomātu, izpētītu vai arī izmēģinātu. 
Izvēlētais fokuss ir ļoti atkarīgs no tā, kāds jaunietis tiek sūtīts brīvprātīgajā darbā. 
Tādēļ ir nepieciešams noskaidrot viņa iepriekšējo pieredzi, stiprās puses, vajadzības 
izaugsmei un bailes.

“Brīvprātīgais zem lupas”

Nosaki brīvprātīgā iepriekšējo pieredzi:

> Darbība brīvprātīgā statusā. Vai ir pieredze? Kādā jomā? Kāds ir pieredzes ilgums, 
atbildība, paša pieredzes vērtējums? Ko iemācījies un kā attīstījies?

> Pieredze projektu jomā. Vai esi kādreiz darbojies līdzīgā jomā, saskāries ar šādu 
mērķgrupu un veicis attiecīgus uzdevumus?

> Valodas zināšanas. Uzņemošās valsts valodas zināšanas? Angļu valodas zināšanas?
> Pieredze dzīvojot ārvalstīs. Kur, kāpēc, cik ilgi? Kā vērtē savu pieredzi – kas 

patika, kas bija lielākais izaicinājums?
> Starpkultūru pieredze. Ceļojot, dzimtajā vietā u.c.

Balstoties uz līdzīgiem jautājumiem, var izveidot anketu, ko aizpilda visi, kuri 
interesējas par EBD. Tas var būt labs palīgs, rakstot motivācijas vēstuli un sastādot 
CV. Tāpat partnerorganizācijas šādi var gūt labāku priekštatu par brīvprātīgo.

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.pdf
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Ja iespējams, tad tiecies ar jaunieti un uzdod šos jautājumus intervijas laikā. Tikšanās 
klātienē dos iespēju nodibināt personisku kontaktu, bez tam iegūt plašākas un 
skaidrākas atbildes, iepazīt brīvprātīgo, viņa uzskatus un vērtības.

Izvēloties brīvprātīgā sagatavošanai nepieciešamās tēmas un atbilstošākās metodes, 
noteikti varētu palīdzēt jaunieša personības tipa un/vai mācīšanās stila iepazīšana. 
Labāka sevis izzināšana, pārliecība par savām spējām, kā arī praktiski ieteikumi 
mācīšanās stratēģijas vai konfliktu risināšanas veida izvēlē – brīvprātīgā darba laikā 
var ļoti noderēt.

Ir dažādas teorijas par personības tipiem un ir arī ļoti dažādi publiski pieejami 
bezmaksas testi personības noteikšanai. Daži vienkāršākie un mazāk laikietilpīgi ir 
pieejami http://www.personalitypage.com/html/home.shtml. 

Par mācīšanās stiliem vari papildus lasīt http://profizgl.lu.lv/mod/book/
view.php?id=12113&chapterid=2756 un http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.
php?id=12113&chapterid=2764 vai arī ļaut brīvprātīgajam aizpildīt testu http://
profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2763, lai noteiktu savu 
mācīšanās stilu un saņemtu atbilstošus ieteikumus.

Iesaistīto pušu vajadzības būtu vēlams pierakstīt (vari to darīt arī zīmējot, tabulas 
formātā vai salīdzinošas tabulas veidā), lai skaidrāks būtu sagatavošanās fokuss.

Ja esi noteicis uzņēmējorganizācijas, projekta un brīvprātīgā vajadzības, tad 
nākamais solis ir kopīgi izveidot sagatavošanās perioda darbības plānu: apskatāmās 
tēmas, konkrēti jautājumi – kur jūties nedrošs, laika rāmis, atbildības. Ņemot vērā, 
ka brīvprātīgais visbiežāk ir pilngadīga persona, kura ir izlēmusi piedalīties projektā, 
kur ir nepieciešama patstāvība un iniciatīva, tad jau sagatavošanās posmā, dalot 
atbildības, būtu vēlams brīvprātīgo aktīvi iesaistīt. Dalīta atbildība nozīmē aktīvu 

Tēma, jautājums, 
aspekts, 

kuru nepieciešams 
apskatīt, 

fokuss, akcenti /
uzsvari.

Tēmas, jautājumi, kuri izriet 
no uzņēmējorganizācijas 
specifikas – kādi ir piedāvātie 
nosacījumi, projekta 
vajadzības, priekšnoteikumi 
brīvprātīgajam?

Brīvprātīgā gatavība – kāds 
atbalsts nepieciešams 

konkrētajam jaunietim, ņemot 
vērā jau zināmo informāciju, 

pieredzi, kompetences, 
savdabību?

http://www.personalitypage.com/html/home.shtml
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2756
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2756
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2764
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2764
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2763
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=2763
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informācijas apmaiņu, nepieciešamību vienam otru informēt par notiekošo, arī par 
saturiskiem jautājumiem. Galīgais uzdevumu saraksts var izveidoties diezgan garš, 
tādēļ būtu lietderīgi padomāt, kuri cilvēki varētu būt labi palīgi, apskatot atsevišķas 
tēmas. Atkarībā no brīvprātīgā un tēmas, var iesaistīt apmācību vadītājus, ekspertus, 
cilvēkus ar kādu konkrētu pieredzi, atbalsta personas, brīvprātīgo tuviniekus.

Zemāk esošā tabula var palīdzēt sagatavošanās plānošanā.

Plānojot sagatavošanās aktivitātes vai izvēloties atbilstošu mācību stratēģiju un 
līdzekļus (arī metodes), ir jāņem vērā:

> brīvprātīgā vajadzības, esošās kompetences un savdabība;

> brīvprātīgā mācīšanās stils un viņa vēlmes;

> mācību vides dažādība – jādod iespēja organizēt kopīgas diskusijas un 
individuālas aktivitātes, tiekoties klātienē, kā arī komunicējot e-vidē;

> izvēloties sagatavošanās aktivitātes, pieejas un metodes, jāņem vērā: 
ja izvēlētās metodes veicina brīvprātīgā aktivitāti un ieguldījumu, tad 
arī mācīšanās process ir veiksmīgāks.

Piemērs: Brīvprātīgā sagatavošanas un piedāvātā atbalsta plāns.

KAS? KO UN KĀDĒĻ? KĀ TO DARĪT? KAD? KO VĒL?

Apskatāmās tēmas 
un jautajumi

Atkarībā no 
sagatavošanās 
satura un 
uzsvariem:
- kāds atbalsts 
ir nepieciešams 
konkrētajam 
jaunietim, ņemot 
vērā viņa pieredzi, 
gatavību?
-  kādi ir projekta 
piedāvātie apstākļi, 
priekšnoteikumi 
brīvprātīgajam?

Pieejas, līdzekļi, 
metodes, paša 
brīvprātīgā 
sagatavošanās 
aktivitātes

Kurā sagatavošanas 
posmā?
Laiks

Piezīmes, 
novērojumi
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Šī ilustrācija labi parāda, kāda ir dažādu aktivitāšu un metožu ietekme.

Metodes, arī tās, kas aprakstītas šajā grāmatā, ir jāuztver un jāizmanto kā darbarīki. 
Metodei pašai nav īpaša spēka vai ietekmes, tā savu ietekmi un spēku iegūst, to 
izmantojot īstajā kontekstā un ar noteiktu mērķi. Izvēloties un izmantojot metodi, 
ir sev jājautā – kāds ir mans mērķis, ko vēlos sasniegt un kā es to varētu vislabāk 
izdarīt.

Lai labāk izprastu darbarīka metaforisko nozīmi, iedomājies, ka tev ir rokas zāģis 
un āmurs. Ko tu ar viņiem varētu darīt? Uzcelt māju? Vai izmantot tos burulaivas 
uzbūvēšanā? Zāģi un āmuru var veiksmīgi izmantot arī muzicējot (skaties Youtube, 
izmantojot vārdus „musical saw”) un vēl daudzos citos veidos. Tas pats ir arī 
ar metodēm. Otrs aspekts, kas raksturo metodes kā darbarīkus, ir to saderība 
ar aktivitātēm. Tāpat kā nav iespējams uzbūvēt māju tikai ar zāģi un āmuru 
(nepieciešami arī, piemēram, kokmateriāli, naglas, savienojošie materiāli un daudz 
kas cits), arī brīvprātīgā sagatavošanai nepietiek tikai ar vienu metodi – tai jāiet roku 
rokā ar visu pārējo. Dažreiz arī e-pastam pievienots citāts var veicināt mācīšanos, 
taču citkārt ir nepieciešama vairāku stundu gara dziļa analīze, kas veicinātu 
iedziļināšanos tēmā.

Mācīšanās konuss

Atceramies pēc divām nedēļām Iesaiste

90% no tā, ko esam pateikuši un 
izdarījuši

Darot reālas lietas
Dalīties reālā pieredzē

Emocionālas prezentācijas

AKTĪVA

70% no tā, ko esam pateikuši
Prezentācijas

Piedaloties diskusijās

50% no tā, ko esam dzirdējuši un 
redzējuši

Vērojot prezentācijas
Vērojot demonstrācijas
Skatoties eksponātus

Skatoties video

PASĪVA
30% no tā, ko esam redzējuši Skatoties bildes

20% no tā, ko esam dzirdējuši Klausoties vārdus

10% no tā, ko esam izlasījuši Lasot
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Rokasgrāmatā ir iekļautas pieejas un metodes, kuras atbalsta dažādus mācīšanās 
veidus (stilus), kuru mērķis ir kombinēt kognitīvo, emocionālo un pragmatisko 
mācīšanos – lai saistītu savā starpā galvu (zināšanas), sirdi (uzskatus, vērtības) un 
rokas (prasmes). Izmantojot tikai vienu pieeju, daļa no mācīšanās iespējām var 
palikt novārtā, tādēļ jāpievērš uzmanība līdzsvaram, izmantojot dažādas atbalstošās 
metodes, kas veicina brīvprātīgā pašizpausmi. Šajā rokasgrāmatā ir atlasītas tādas 
metodes, kas būtu piemērotas dažādiem mācīšanās stiliem, lai brīvprātīgais varētu 
apskatāmās tēmas sasaistīt ar savu pieredzi un strādāt ar saviem resursiem. Ir 
atstāta vieta arī patstāvīgam darbam, lai gan lielākā daļa metožu paredz dalīšanos ar 
viedokļiem un diskusijas ar citiem cilvēkiem.

Daudzu atbilstošu metožu aprakstus angļu valodā var atrast datubāzē SALTO-YOUTH 
mājaslapā http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/.

Lai sagatavošanās periods būtu veiksmīgāks, apskatītos jautājumus un visu iemācīto 
arī pašam jaunietim būtu vēlams apkopot kladē vai mapē (visas piezīmes, darba 
lapas u.c.). Šādu pārskatu var izmantot arī vēlāk, analizējot EBD pieredzi, vērtējot 
uzstādītos un sasniegtos mācību mērķus.

Brīvprātīgā motivācija un gaidas projektā
Projektu pieteicēji ar ilglaicīgu pieredzi saka: „Nav slikta projekta, ir tikai slikta 
izvēle”, norādot uz to, ka svarīga ir brīvprātīgā un uzņēmējorganizācijas saderība. 
Nosūtītājorganizācijai ir svarīga loma, jo tā ir kā filtrs starp brīvprātīgo un projektu. 
Tādēļ, pirmkārt, ir nepieciešams analizēt un noteikt, kāda ir brīvprātīgā motivācija 
piedalīties projektā. Kādas ir jaunieša gaidas no EBD projekta, vai un kā brīvprātīgā 
izvēlētais projekts ir saistīts ar viņa nākotnes mērķiem, viņa nākotnes plāniem un 
aktivitātēm?

Brīvprātīgā rīcība var būt saistīta ar idejisku-ideālu izvēli – vēlmi palīdzēt citiem, 
ieguldīt kopienas vai sabiedrības attīstībā, piedalīties kādas konkrētas jomas attīstībā. 
Vai arī izvēle ir saistīta ar praktiskiem-pragmatiskiem iemesliem – jaunietim savā 
dzimtenē nav piemērotas nodarbošanās, nav intereses mācīties vai strādāt, taču ir 
vēlme pēc pārmaiņām savā ikdienā. Ir pārliecība, ka ar EBD palīdzību būs iespējams 
atrast jaunas attīstības iespējas, iegūt konkrētas prasmes un pieredzi.

 Var izdalīt divu veidu motivācijas:
Ārējā motivācija – uzvedība un impulsi ir ārēji, piemēram:

> vides faktori vai piedāvātā atlīdzība un labumi;
> pragmatiskie faktori: atlīdzība, balva, uzslava/sods u.c.;
> sociālie faktori: prestižs, līderība, atzinība u.c.

Iekšējā motivācija – rodas no cilvēka iekšējās aktivitātes un tās avoti visbiežāk ir:
> interese un ziņkāre;
> apmierinājums vai bauda, kaut ko darot;
> aktivitātes svarīgums cilvēkam;
> savu spēju realizēšana;

Balstīšanos uz iekšējo motivāciju uzskata par produktīvāku un noturīgāku, jo tā veidojas no cilvēka 
iekšējiem procesiem un impulsiem, kā arī pēc savas būtības tā ir pozitīva.

Pajautā pats sev:
Kas tavu brīvprātīgo vairāk motivē – ārējie motivatori vai iekšējie? Kā tas ietekmē viņa piemērotību 
un gatavību projektam? Uz kādiem kritērijiem balstās (vai ir balstījusies) viņa izvēle – vai viņam ir 
vienalga kāds projekts un vienalga kur, vai izvēles pamatā ir kāda konkrēta valsts, reģions, pilsēta, vai 
tomēr svarīga ir projekta tēma, paša interešu un prasmju pielietošana projektā?

Ko tas nozīmē nosūtītājorganizācijai, ar ko būtu jārēķinās sagatavojoties, uz kādām tēmām, 
jautājumiem jāliek uzsvars?

http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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Motivācijas, gaidu un mērķu tēmas var tikt apskatītas dažādos sagatavošanas posmos 
– kandidējot, iesniedzot projekta pieteikumu, sagatavojoties projektam, arī izvirzot 
mācīšanās mērķus. Jo tuvāk ir laiks, kad jaunietim jādodas brīvprātīgajā darbā, 
jo dziļāk un konkrētāk var apskatīt dažādas tēmas. Turpinājumā ir daži metožu 
piemēri, kas palīdzēs brīvprātīgajam saprast un dalīties ar citiem par savām gaidām, 
bažām un mērķiem saistībā ar EBD projektu.

Pieejām, kuras ļauj analizēt brīvprātīgā motivāciju, būtu jāpalīdz jaunietim formulēt 
savas vēlmes un gaidas EBD projektā, noteikt mērķus (arī mācīšanās) un izvērtēt savu 
atbilstību konkrētā projekta būtībai, realitātei un iespējām. Iepriekšminētais rada 
labu pamatu sadarbībai, nodrošinot to, ka tiek ņemtas vērā iesaistīto pušu gaidas.

  Pastkarte
Nepieciešams tukšs pastkartes pamats (A6 lieluma papīrs jeb ¼ no ierastā papīra lieluma), zīmēšanas 
un rakstīšanas piederumi.
Palūdz jaunietim nosaukt svarīgākos iemeslus, kādēļ viņš vēlas piedalīties EBD projektā, ko sagaida 
no projekta, to visu uzzīmēt vai uzrakstīt uz pastkartes. Pastkartes otrajā pusē attēlot pretējo – ko 
negaida no EBD, par lietām, kuras nevēlas, lai notiktu.
Paskartei var piešķirt konkrētu virsrakstu, piemēram, “Mana labākā/sliktākā diena projektā”; “Pēc 
EBD”; “Dārgais draugs, es Tev ziņoju, ka...”.
Pastkarte ir domāta kā palīdzlīdzeklis mērķu, gaidu un motivācijas formulēšanai. Pastkarti var 
nosūtīt, brīvprātīgajam atrodoties projektā. Tas palīdzēs novērtēt, kā ir piepildījušās viņa gaidas un 
mērķi. Tāpat pastkarti var izmantot arī projekta noslēguma posmā, analizējot paveikto un iegūto.

Dzīves līnija – LifeLine
Palūdz brīvprātīgajam pārdomāt savu dzīvi, atcerēties svarīgus notikumus, cilvēkus, laika posmus, 
kas ir ietekmējuši vai mainījuši viņa dzīvi. To visu jāatzīmē vai jāuzzīmē uz dzīves līnijas vai ceļa, 
sākot ar dzimšanu līdz šim brīdim – līdz lēmumam piedalīties EBD projektā.
Metode palīdz analizēt savas izvēles, atbildēt uz jautājumiem, kāpēc daru to, ko daru; kā es esmu līdz 
tam ticis; kādi notikumi ir ietekmējušu manu dzīvi; kādas ir manas izvēles vai vērtības.
Dzīves līniju var pagarināt, iekļaujot arī nākotni, iedomājoties EBD kā tiltu, kas savieno dažādus 
dzīves periodus un atbild uz jautājumu – kāda ir EBD iespējamā loma manā dzīvē.
Vēlams iepazīstināt citus ar savu dzīves ceļa attēlojumu – pāros vai mazās grupās. Metode ir piemērota 
kā ievads, izvirzot konkrētus mērķus savam EBD, vai arī stipro pušu pašanalīzei, izaugsmes vajadzību 
un sevis raksturošanai.

Ja iespējams, vēlams rīkot tikšanos ar bijušajiem brīvprātīgajiem, kuri varētu pastāstīt, 
kādēļ piedalījušies EBD, kā arī vai un kā ir mainījušās viņu gaidas. Brīvprātīgais var 
salīdzināt savas un citu jauniešu gaidas, lasot pieredzes stāstus, piemēram, Latvijas 
Nacionālās aģentūras mājas lapā http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-0, 
žurnālos http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/zurnals-jaunatne vai brīvprātīgo blogos. 
Saites uz tiem vari atrast  google.lv, facebook.com, kā arī nosūtītājorganizāciju 
mājaslapās.

Daži jautājumi, ko var izmantot sarunā ar brīvprātīgo par motivāciju un 
gaidām.
Kādēļ izlēmi kļūt par brīvprātīgo? Ko sagaidi no sava projekta un EBD pieredzes 
kopumā?
Gadījumā, ja saruna notiek jau pēc konkrēta projekta izvēles: 
Kādus savas pieredzes mērķus saisti ar dalību projektā – ko vēlies mācīties, kā 
attīstīties, ko pieredzēt?

Kā iztēlojies savu darbu uzņēmējorganizācijā; kāda varētu būt tava loma; ko, 
tavuprāt, uzņēmējorganizācija sagaida  no tevis kā brīvprātīgā?

Jautājums sev: Vai uzņēmējorganizācija meklē jaunieti tieši ar tādu motivāciju un 
vēlmi ieguldīt? Vai brīvprātīgajam ir īstas gaidas?

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir domājis par to, kādēļ viņš grib piedalīties EBD?

> Vai brīvprātīgais ir noformulējis savas gaidas un konkrētus mērķus attiecībā uz projektu?

> Vai gaidas saskan ar uzņēmējorganizācijas gaidām un realitāti?

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/zurnals-jaunatne
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Brīvprātīgums. Eiropas Brīvprātīgais darbs.
Projektā iesaistīto pušu lomas, tiesības un 
pienākumi.

Par veiksmīgas sadarbības pamatu uzskata vajadzību saskaņu, vēlmi un iespējas 
strādāt kopīga mērķa labad. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izprast iesaistīto pušu 
motivāciju un vajadzības – ko katrs sagaida no partnera.

Sagatavošanās posmā (vēlams pirms projekta pieteikuma iesniegšanas) ir 
nepieciešams brīvprātīgajam skaidrot  EBD ideju un pamatprincipus; analizēt 
iesaistīto pušu lomas, tiesības un pienākumus, kā arī uzsvērt to, ka brīvprātīgums ir 
viena no formām, kas ļauj augt un būt aktīvam pilsonim.

Tēmas, kas jāapskata kopīgi ar brīvprātīgo:

> Brīvprātīgums, brīprātīga aktivitāte un brīvprātīgā darba pamatprincipi 
un būtība.

> Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, EBD filozofija, mērķi, 
prioritātes, pamatprincipi utt.

> Partnerība EBD, iesaistīto pušu gaidas, lomas, tiesības un pienākumi.

Atbilstoši programmas noteikumiem, brīvprātīgais ir jāiepazīstina ar programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” – tās filozofiju, mērķiem, prioritātēm un procedūras 
noteikumiem, kā arī ar to, kā tieši tiek īstenoti EBD projekti – tas nozīmē iepazīstināt 
ar projekta cikliem un visu to, kas skar iesaistītās puses. Ir vairākas iespējas to izdarīt. 
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sadaļā var atrast informāciju par EBD 
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/kas-ir-ebd, izlasīt dažādus pieredzes stāstus http://
jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-0, kā arī kanālā Telepurk var noskatīties 
dažādu īstenotu projektu piemērus Igaunijā. Noteikti palūdz brīvprātīgajam izlasīt 
Eiropas Komisijas izveidoto EBD ceļvedi brīvprātīgajiem http://jaunatne.gov.lv/lv/
erasmus/dokumenti-0 (tas sastāv no četrām daļām “Ko sagaidīt no EBD”, “ Youthpass 
“EBD” un EBD apdrošināšanas plāns: norādījumi brīvprātīgajiem”, “EBD Harta”) – 
tas dos pārskatu par programmas formālo pusi u.c.

 
Lai izprastu programmas saturisko pusi, ir jāskaidro dažādi jēdzieni, to lietojumi, izpratnes. Ietekmīgs 
veids, kas palīdz atklāt dažādus skatpunktus ir debate, kur brīvprātīgajam ir jāreaģē uz viņam 
uzdotajiem apgalvojumiem, tiem piekrītot (JĀ) vai nepiekrītot (NĒ). Strādājot ar vienu vai diviem 
brīvprātīgajiem, to var darīt, izmantojot dažādu krāsu kārtis: sarkana – NĒ, zaļa – JĀ; ar vairāk kā 
trim brīvprātīgajiem labāk ir izmantot pārvietošanos telpā – viena siena vai stūris – NĒ, otrs – JĀ. Pēc 
pārdomu brīža un izvēles veikšanas notiek neliela diskusija, kurā ir iespēja argumentēt savu izvēli. 
Noteikti jāuzsver, ka netiek meklētas pareizās vai nepareizās atbildes, bet gan noskaidroti viedokļi. 
Dod arī iespēju, ja ir tāda vēlme, mainīt savu viedokli vai pozīciju.

Apgalvojumiem jābūt ieinteresējošiem un neviennozīmīgiem. Daži piemēri:

> citiem palīdzēšana ir egoistiska rīcība;

> būt brīvprātīgajam ir labākais veids kā mainīt pasauli;

> brīvprātīgais ir vissvarīgākā iesaistītā puse EBD;

> uzņēmējorganizācijas galvenā motivācija uzņemt brīvprātīgo ir bezmaksas darbaspēks;

> brīvprātīgā galvenais uzdevums ir atbilst uzņēmējorganizācijas gaidām un vajadzībām;

> mācīšanās EBD ir svarīgāka par pašu darbu.
 

Otrs veids, kas palīdz analizēt konkrētu tēmu, jautājumu, paša domas un vērtības, 
kā arī atrast likumsakarības, ir to shematiska attēlošana. 

Lai izprastu EBD partnerības pamatprincipus un lomas, ir jārunā par iesaistīto pušu 
gaidām – vienas iesaistītās puses gaidas no projekta var izveidoties par citas iesaistītās 

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/kas-ir-ebd
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
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puses pienākumu. Kā piemērs ir brīvprātīgā sagatavošana. Uzņēmējorganizācija 
vēlas aktīvu brīvprātīgo – nosūtītājorganizācijas pienākums ir atbalstīt brīvprātīgo 
ar visaptverošu sagatavošanu, lai brīvprātīgais būtu gatavs projektam.

 
EBD partnerību ļoti labi raksturo trijstūris. Uzzīmē uz lielas papīra lapas trijstūri un stūros ieraksti 
EBD iesaistītās puses: uzņēmējorganizācija, brīvprātīgais, nosūtītājorganizācija. Turpinājumā 
brīvprātīgajam vienatnē vai kopā ar nosūtītājorganizāciju ir jāanalizē, kāda ir katras iesaistītās puses 
motivācija piedalīties projektā un saistībā ar to – kādas ir gaidas attiecībā pret partneriem. Tālāk 
nosakiet, kā partneri varētu piepildīt šīs gaidas jeb kādi ir viņu pienākumi. Gaidas pierakstiet uz 
vienas krāsas, pienākumus – uz citas krāsas līmlapiņām. Vērtējiet, vai un kā gaidas un pienākumi 
pārklājas. Noteikti pārbaudiet, vai brīvprātīgais ir minējis visus programmas vadlīnijās minētos 
formālos pienākumus. Metode var noderēt arī kā ievads, iepazīstinot brīvprātīgo ar oficiālajiem 
dokumentiem un slēdzot savstarpējo vienošanos.

Metode “trijsūris” ir laba arī strādājot vienlaicīgi ar vairākiem brīvprātīgajiem, jo tā 
parāda sadarbību un tās dinamiku – arī pasīvs stāvoklis, nekā nedarīšana, ietekmē 
citas iesaistītās puses.

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir informēts par EBD būtību un darbības pamatprincipiem?

> Vai brīvprātīgais zina iesaistīto pušu tiesības un pienākumus un kā tas izpaudīsies viņa projektā?

> Vai brīvprātīgais izprot savu lomu projektā?

Profesionālā sagatavošana

Viens no svarīgākajiem brīvprātīgā darba mērķiem ir jaunieša aktīva iesaistīšanās 
uzņēmējorganizācijas darbā un aktivitātēs, taču atbilstoši programmas noteikumiem 
no brīvprātīgā nedrīkst pieprasīt iepriekšēju darba pieredzi konkrētā jomā. Tādēļ 
sagatavošanās posmā ir svarīgi arī uzlabot brīvprātīgā gatavību praktiskam darbam.
Profesionālā sagatavošana varētu sastāvēt no dažādām daļām – pirmkārt, būtu 
nepieciešams analizēt jeb palīdzēt jaunietim reflektējot saprast, kāds varētu būt viņa 
ieguldījums organizācijā/projektā, otrkārt, jāsniedz jaunietim iespēju gūt praktiskas 
zināšanas/pieredzi attiecīgājā jomā.

Profesionālās sagatavošanas pamatā ir iepriekšēja komunikācija ar 
uzņēmējorganizāciju, lai noteiktu, kāda vispārēja un specifiska (profesionāla) 
sagatavošana būtu vēlama. Mēģini saprast, kāds būtu uzņēmējorganizācijas/projekta 
“ideāls brīvprātīgais” – kas varētu raksturot šo cilvēku, kādām vajadzētu būt viņa 
prasmēm, zināšanām, vērtībām, cilvēciskajām īpašībām, iepriekšējai pieredzei? 
Šo var izmantot arī analizējot vajadzības un gaidas, kuras uzņēmējorganizācijai 
ir attiecībā uz brīvprātīgo,  kā arī brīprātīgā pašanalīzei un izaugsmes vajadzību 
noteikšanai.

 

Es kā brīvprātīgais, mans ieguldījums projektā
Palūdz jaunietim uz papīra uzzīmēt savu plaukstu. Uz pirkstiem jāpieraksta sekojošais: īkšķis – 
manas stiprās puses, pozitīvās īpašības; rādītājpirksts – man svarīgākās pieredzes, par ko esmu lepns, 
ko esmu ieguvis, kā arī nodarbes, kas man patīk, hobiji; vidējais pirksts – manas vājības/īpašības, 
kuras jāattīsta; zeltnesis – ko novērtēju, man svarīgas īpašības, kāds esmu kā cilvēks; mazais pirksts 
– kas mani padara par īpašu.
Metodi var paplašināt, izmantojot arī otru plaukstu, – analizējot, ko citi par mani domā vai, kā mani 
raksturotu – ko teiktu ģimenes locekļi, draugi, kolēģi, pasniedzēji utt.?

Mans projekts – divi poli
Kopā ar brīvprātīgo izdomājiet, kāds ir “ideāls brīvprātīgais”, apskatiet projekta aprakstu (Expression 
of Interest) un pierakstiet: kāds ir organizācijas/projekta mērķis, darbības jomas, brīvprātīgā 
uzdevumi, vide (kopiena, mērķa grupa). Palūdz brīvprātīgajam uzzīmēt (vai dariet to kopā) cilvēka 
figūru un sadaliet to divās daļās. Ierakstiet dažādus projekta aspektus figūras vienā pusē, piemēram, 
projekta mērķi – sirds; brīvprātīgā uzdevumi – roka utt. Otrajā figūras pusē palūdz brīvprātīgajam 
veikt pašanalīzi, pierakstīt viņa paša iespējamo ieguldījumu projektā – kādas ir viņa zināšanas (galva), 
prasmes (rokas), vērtības (sirds), pieredzes (kājas).
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Ar abu metožu laikā veikto pašanalīzi būtu vērtīgi padalīties ar pārinieku vai mazākās grupās. Papildu 
jautājumi, kuri varētu būt labs palīgs:

Kuras tavas īpašības varētu būt projektam noderīgas, ko novērtētu uzņēmējorganizācija? Kā 
uzņēmējorganizācijas gaidas saskan ar tavu pašanalīzi – kādas līdzības redzi? Kādas grūtības varētu 
rasties? Kas tev vēl pirms brīvprātīgā darba būtu jāattīsta, kādas pieredzes/prasmes jāiegūst?

Papildus pašanalīzei, kas palīdz brīvprātīgajam labāk iepazīties ar projektu un arī 
dažreiz atklāt vēl nezināmas iespējas un potenciālu, ir ārkārtīgi svarīgas arī darba 
praktiskās iemaņas un pieredzes. Ir skaidrs, ka tieši tādu pašu uzņemošo projektu 
savā valstī būs grūti atrast, īpaši tad, ja projektā ir kāda specifiska mērķa grupa, 
ar kuru brīvprātīgais iepriekš nav saskāries. Tad ir ieteicams tikties ar attiecīgās 
jomas ekspertu vai brīvprātīgo, kuram ir pieredze attiecīgajā jomā, un kas spētu 
iepazīstināt ar jomas specifiku un dot praktiskus norādījumus utt.
Ņemot vērā, ka uzņēmējorganizācijas ļoti bieži cer iegūt arī jaunas idejas un darba 
paņēmienus, brīvprātīgajam būtu vērtīgi iepazīties ar attiecīgo jomu. Labs veids 
kā to izdarīt, ir dot brīvprātīgajam mājasdarbu – veikt mini-pētījumu, kāda ir labā 
prakse attiecīgajā jomā/organizācijās, piemēram, savā valstī; kādi ir galvenie darba 
principi un veidi, iespējamās atšķirības no uzņemošās valsts utt. Tas varētu būt arī 
labs mācību moments uzņēmējorganizācijai, tāpat arī plašāka dalīšanās ar labo 
praksi.

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir analizējis, kādas zināšanas, prasmes, uzskati ir nepieciešami, strādājot uzņemošajā 
projektā?

> Vai brīvprātīgais ir reflektējis par savu iespējamo ieguldījumu projektā?

> Vai esat noteikuši (sadarbībā ar uzņēmējorganizāciju) profesionālās sagatavošanas vajadzības un 
izstrādājuši attiecīgu darbības plānu?

> Vai darbības plāns ietver arī plašāku informācijas ieguvi par jomu, kā arī mācīšanos, kas balstīta uz 
pieredzi?

Valodas prasme
Valodas prasme ir otrs nosacījums, kurš saskaņā ar programmas noteikumiem nevar 
tikt ņemts vērā, veicot brīvprātīgo atlasi. Tajā pašā laikā tās trūkums var traucēt 
brīvprātīgā spēju veiksmīgi iekļauties gan vidē, gan veicot darba pienākumus. 
Valodas prasmes sagatavošanas saturs lielā mērā ir atkarīgs no brīvprātīgā 
iepriekšējām valodas zināšanām. Tomēr noteikti būtu nepieciešams apsvērt iespēju 
piedāvāt brīvprātīgajam uzņemošās valsts valodas (vai citas valodas, kura projektā ir 
darba valoda) ievadkursu, lai atsvaidzinātu jau esošās valodas zināšanas. Gadījumā, 
ja tas dažādu iemeslu dēļ nav iespējams, tad var izmantot arī drukātos materiālus, 
CD, internetā un citur pieejamos valodas mācību materiālus.
Papildus materiāliem, kurus var iegādāties par projekta budžeta līdzekļiem, valodas 
mācīšanās atbalstīšanai ir arī nemateriāli līdzekļi. Zemāk ir atlasīti 24 ieteikumi, kā 
pašam sev palīdzēt, mācoties jaunu valodu.

 

Svešvalodas mācīšanās 24 soļi:

> Sāc ar izrunu, izmēģini dažādas skaņas dažādos vārdos, arī pašos sarežģītākajos. Mēģini saprast 
izrunas tehniku (mēles, lūpu u.c. kustības).

> Vingrini mēli ar intonācijas, ritma, daudzu īsu teikumu un jautājumu palīdzību (izmanto tādus, kas 
būtu noderīgi komunicējot). Praktizējot izmanto audiomateriālus.

> Sagādā audio grāmatu, lai pierastu pie valodas skaņas.

> Sagādā apgūstamās valodas skaidrojošo vārdnīcu. Atrodi nepazīstamu vārdu un mēģini to izprast 
apgūstamajā valodā – tā tu vingrināsies attiecīgajā valodā domāt/atrast sakarības un palielināsi vārdu 
krājumu.

> Sagādā divvalodīgu vārdnīcu, kā palīgmateriālu izmantojot skaidrojošo vārdnīcu.
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> Lasi tekstus, ieteicams tādus, ko lasītu arī dzimtajā valodā, taču sāc ar vienkāršākajiem tekstiem, 
bērnu grāmatām vai grāmatām, ko esi lasījis dzimtajā valodā. Ļoti labi der arī avīzes un žurnāli.

> Mācies gramatiku – papildus vārdu krājumam tas ir otrs svarīgākais komponents, mācoties valodu.

> Iemācies visbiežāk lietojamos izteicienus, dažus sakāmvārdus, izplatītākos slenga izteicienus u.c.

> Sagādā valodas pasniedzēja materiālus, kā mācīties attiecīgo valodu.

> Atrodi uzņemošās valsts valodas pratēju, lai vingrinātos izrunā un precizētu gramatikas nianses.

> Palūdz uzņemošās valsts valodas pratējam ierakstīt (vai nolasīt) tekstu – sākumā lēnām, tad normālā 
tempā, lai vingrinātos klausīties, kā valoda skan ikdienas dzīvē.

> Klausies, piemēram, ziņas, ievēro vārdus, kas priekš tevis ir jauni, iemācies tos (pieraksti vai izmanto 
kādu citu tehniku).

> Ja iespējams, apmeklē valodas kursus.

> Pārbaudi, vai vietējā bibliotēkā ir materiāli, kas varētu tev palīdzēt mācīties valodu: (audio) grāmatas, 
mācību grāmatas, žurnāli utt..

> Izmanto interneta iespējas. Internetā var atrast dažādus svešvalodu kursus un materiālus, kas 
palīdzētu tev mācīties, daudzi no tiem ir bezmaksas.

> Nepārtraukti papildini savu vārdu krājumu, sākot ar vienkāršākiem vārdiem un teikumiem, tad 
pievienojot sarežģītākus, kā arī tādus vārdus/teikumus, kas veicina gramatikas mācīšanos.

> Izmanto dažādus paņēmienus, kas palīdzētu atcerēties vārdus un teikumus, piemēram, pievienojot 
lietām zīmītes, jautājumu kartītes (flash cards), dažādas spēles.

> Mācies rakstīt, arī, ja alfabēts ir tāds pats, pievērs uzmanību uzsvara zīmēm utt.

> Iepazīsties ar vietējo kultūru, un kā tā saistīta ar valodu. Kādas ir, piemēram, pieklājības frāzes un kā 
tās izmanto saistībā ar sociālajām normām attiecīgajā kultūrā utt.

> Atrodi tieši sev piemērotākos veidus, lai mācītos un praktizētu valodu.

> Atrodi sarunu biedrus dzīvē vai virtuālajā vidē.

> Pārvari barjeras – tās var būt saistītas gan ar motivāciju un ticību sev, gan ar mācīšanās tehniku 
– netulko, komunicē vai mēģini vārdus svešvalodā saistīt nevis ar vārdiem savā valodā, bet gan ar 
lietām, darbībām, īpašībām utt..

> Vingrinies, izmanto valodu aktīvi. Nekautrējies un nebaidies no kļūdām, lūdz citiem, lai palabo un 
izmanto katru iespēju, lai runātu valodā, ko mācies. Izmantotie materiāli http://www.wikihow.com/
Learn-Any-Language.

Ko tu no nosūtītājorganizācijas puses vari piedāvāt brīvprātīgajam, lai sekotu šiem 
norādījumiem? Papildus vārdnīcu iegādei?

Daži piemēri:

> Palīdzi atrast cilvēku, kurš runā uzņemošās valsts valodā – tas var būt bijušais 
brīvprātīgais, EBD brīvprātīgais Latvijā vai apmaiņas students, taču vari arī jautāt 
kontaktus vēstniecībās, kultūras centros. Vai arī izmantot, tā saucamo virtuālo 
pieeju, piemēram, ar Skype videokonferences palīdzību brīvprātīgā valodas 
mācīšanos var atbalstīt viņa topošais mentors vai kolēģis.

> Sastādi jaunietim Youtube ierakstu listi valodā, ko viņš mācās. Vari palūgt arī 
brīvprātīgajam veikt mājasdarbu, sastādot līdzīgu sarakstu, jo, šādi meklējot, var 
daudz iemācīties.

> Palīdzi brīvprātīgajam atrast veidu, kā mācīties atbilstoši viņa mācīšanās 
stilam. Daudz ieteikumu un atsauces vari atrast https://en.wikibooks.org/wiki/
Category:How_to_Learn_a_Language.

> Palīgs var būt arī valodas mācīšanās metožu T-Kit rokasgrāmata (angļu valodā 
var atrast http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-2-methodology-in-
language-learning?inheritRedirect=true).

> Uzdod brīvprātīgajam kādu interesantu, ar konkrētās valodas lietošanu saistītu 
uzdevumu vai izaicinājumu, piemēram, atrast un iztulkot informāciju par 
uzņemošo valsti vai projektu. Uzdevuma rezultātam noteikti jābūt noderīgam 
pašam brīvprātīgajam, taču vēlams arī tev/organizācijai.

> Kas vēl?

http://www.wikihow.com/Learn-Any-Language
http://www.wikihow.com/Learn-Any-Language
https://en.wikibooks.org/wiki/Category:How_to_Learn_a_Language
https://en.wikibooks.org/wiki/Category:How_to_Learn_a_Language
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-2-methodology-in-language-learning?inheritRedirect=true
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-2-methodology-in-language-learning?inheritRedirect=true
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Kontroljautājumi:

> Vai esi sapratis, kādas ir brīvprātīgā valodas zināšanas (uzņemošās valsts valoda/angļu valoda)?

> Vai tās pietiekamas, lai piedalītos? Kādas ir nepieciešamās valodas zināšanas?

> Kādu ar valodu saistītu atbalstu brīvprātīgais saņems projektā, kad sākas valodas kursi? Kā atbalstīt 
valodas mācīšanos līdz tam brīdim?

> Kādas valodas mācīšanās aktivitātes, materiāli, līdzekļi ir nepieciešami un lietderīgi?

> Vai esi piedāvājis un veicinājis pašmācības iespējas? Vai esi izteicis konkrētus priekšlikumus un 
ieteikumus, devis mājasdarbu u.c.?

Praktiskā sagatavošana
Pirmsaizbraukšanas sagatavošanā ietilpst brīvprātīgā informēšana par praktiskām 
un tehniskām lietām, apskatot sekojošas tēmas:

> ar sadzīves organizāciju saistīti jautājumi – kas būs, kas jāņem līdzi 
utt.;

> ar projekta procedūru saistīti jautājumi – transporta organizēšana, 
obligātā apdrošināšana un nepieciešamības gadījumā – vīzas 
noformēšana;

> praktiski un organizatoriski jautājumi – kas jāizdara vēl pirms 
aizbraukšanas.

Jaunā situācijā un vidē zūd ierastais, tas var būt par iemeslu stresam. Palīdzot 
brīvprātīgajam saprast atšķirību starp faktiskajām vajadzībām un iespējamām 
vēlmēm, kā arī palīdzot atrast alternatīvas vienu vai otru īstenošanai, tiek 
mazināta neziņa par gaidāmo. Iedzīvošanās periodā vajadzētu pakāpeniski pāriet 
no praktiskiem jautājumiem (sadzīves apstākļi u.c.) uz to, kā pielāgoties videi un 
kultūrai.

Sagatavojoties jaunai sadzīves kārtībai, ir jāatbild uz trim jautājumiem:

> Uz kurieni tu dodies? Nevajadzētu analizēt tikai kontinentu vai 
valsti, bet arī reģionu un kopienu: cik liels ir ciems, pilsēta, kur sāksi 
dzīvot; vai vieta ir mazapdzīvota vai pārapdzīvota; kāds ir iedzīvotāju 
kultūras, valodas, reliģiskais u.c. fons; kāda ir politiskā, sociālā, 
demogrāfiskā situācija?

> Kad tu dodies? No klimata un gadalaika atkarīgi laikapstākļi; 
politiskā situācija u.tml.; ar kultūru un svētku dienām saistīti periodi 
(brīvdienas, reliģiski svētki, karnevāli u.tml.)

> Kas vai kurš tevi sagaida? Kā ir atrisināts mājokļa jautājums? Vai 
dzīvosi viens, kopā ar kādu citu, ģimenē? Kādi ir sadzīves apstākļi – 
sava istaba, ēst gatavošanas iespējas, mazgāšanās iespējas? Ja tu dzīvosi 
ar kādu citu, tad kas ir šis cilvēks/šie cilvēki? Kāds ir viņu kultūras 
fons?

Iepriekšēja izpēte
Palūdz brīvprātīgajam izveidot kolāžu, prezentāciju vai kaut ko citu par valsti uz kuru dodas, reģionu, 
kopienu, dzīvesvietu. Prezentācijā būtu nepieciešams ietvert informāciju par iepriekšminētajiem 
jautājumiem ar ilustrācijām (bildes, video u.c.); tās var arī palūgt uzņēmējorganizācijai. Šis uzdevums 
var būt saistīts arī ar projekta ietekmes palielināšanas aktivitātēm, piemēram, brīvprātīgā blogs vai 
nosūtītājorganizācijas publikācija.

Mana māja
Dzīvojot savā ierastajā vidē, savās mājās, mēs bieži vien nemaz nepamanām, kas ir tās nepieciešamās 
lietas, ko izmantojam ik dienu, vai kādi ir mūsu paradumi un rutīna. Iesaki brīvprātīgajam vienu 
dienu būt vērīgam un analizēt savas rutīnas darbības un ikdienā izmantojamās lietas, kuras būtu 
nepieciešamas uzņemošajā valstī.
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Dažreiz vērtīgi ir palūkoties uz savu vidi no malas. Tādēļ vari nofotografēt (panorāma) savu dzīvesvietu 
un atzīmēt fotogrāfijā lietas, kas ir nepieciešamas, taču bez kurām var arī iztikt. Tāpat atzīmē arī 
lietas, kas faktiski nav nepieciešamas.
Par sadzīvei nepieciešamajām lietām ir vērts jautāt uzņēmējorganizācijai, – vai tās jau ir jaunajā 
dzīvesvietā, vai arī brīvprātīgais varēs pats tās uz vietas sagādāt. Nepieciešamo lietu sarakstu nav 
vēlams veidot ļoti garu un jāvērtē kritiski, kuras no lietām būtu prātīgi ņemt līdzi. Ieteicams paņemt 
līdzi pāris lietas no mājām, kas sadzīvei gan nav nepieciešamas, taču var padarīt jauno dzīvesvietu par 
savām mājām – kādu fotogrāfiju, bildi, greznumlietu u.c. Pazīstamas lietas jaunā vidē var atvieglot 
padarīt to par sev tīkamu.

Nodaļas beigās esošajā tabulā esam mēģinājuši apkopot dažādas praktiskas darbības 
vai jautājumus, kam būtu jāpievērš uzmanība pirms prombraukšanas. Saraksts 
noteikti nav gala variants, variet to laika gaitā papildināt atbilstoši savām un projekta 
vajadzībām.

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir saņēmis praktisku un tehnisku informāciju par vīzām, uzturēšanās atļauju, 
par savu tiesisko stāvokli esot kā brīvprātīgajam, apdrošināšanu, kabatas naudu un ar EBD līgumu 
saistītajiem jautājumiem?

> Vai brīvprātīgais ir analizējis savas jaunās dzīvesvietas specifiku un ar to saistītās vajadzības pirms 
prombraukšanas?

> Vai brīvprātīgais ir padomājis par organizatoriskiem jautājumiem, ko vajadzētu nokārtot pirms 
prombraukšanas?

Sagatavošanās starpkultūru pieredzei
Brīvprātīgais darbs nes līdzi arī nezināmo, dzīvojot nepazīstamā kultūras vidē, tādēļ 
sagatavošanas laikā ir svarīgi attīstīt brīvprātīgā starpkultūru kompetences.
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un EBD viens no mērķiem ir piedāvāt 
jaunietim un projektā iesaistītajiem partneriem starpkultūru mācīšanās pieredzi. 
Mūsdienās starpkultūru izglītību vairs neuztver tikai par divpusēju procesu, kur 
vienas kultūras pārstāvji mācās un iepazīst otras kultūras pārstāvjus un pašu 
kultūru – tradīcijas, vērtības, uzvedības normas. Drīzāk to saprot kā dinamisku un 
daudzšķautņainu mācību procesu, kura mērķis ir attīstīt starpkultūru kompetences. 
Ar starpkultūru kompetencēm saprot spēju saprasties un rīkoties atbilstoši un 
efektīvi dažādos kultūras kontekstos. Tas parāda cilvēka prasmi iepazīt jaunas 
kultūras, cienīt atšķirības un redzēt savu kultūru no citas perspektīvas. Tam ir 
nepieciešams:

> teorētiskas un praktiskas zināšanas par kultūru, kuru vēlies iepazīt, 
un zināšanas par tās atšķirībām, salīdzinot ar savu. 

> spēja iejusties svešas kultūras pārstāvja ādā un viņu izprast.

> spēja akceptēt atšķirības un prasme savstarpējā saziņā apzināti rīkoties, 
meklējot iespējas saprast partneri un izvairīties no pārpratumiem.

Atbalstot brīvprātīgo kultūras iepazīšanā, ir nepieciešams sagatavošanas posmā 
pārrunāt, kas ir kultūru būtība, iepazīstināt ar dažādiem modeļiem, kas palīdz 
tās izprast, analizēt dzimtās un uzņemošās valsts kultūru atšķirības un saskatīt 
iespējamās grūtības. Tāpat ir svarīgi apzināties pielāgošanās etapus un kultūršoku.

Turpinājumā esam mēģinājuši raksturot dažus piemērus, ņemot par pamatu 
teorētiskās zināšanas par kultūru, kā arī dodam ieteikumus interaktīvām metodēm, 
kas var atvieglot šo tēmu iztirzāšanu ar brīvprātīgo.

Vispārinot – kultūra ir rīcība, kas raksturo kādu noteiktu cilvēku grupu, tautu, reģionu vai kādu laika 
periodu. Kultūra sevī ietver tādas jomas kā valoda, zināšanas, prasmes, tradīcijas, ticējumi, vērtības, 
morāle, paražas, tiesības utt. Cilvekam kā sabiedrības loceklim kultūras īpašības nodod sabiedrība/
kopiena, kurā viņš ir izaudzis un attīstījies mācoties, atdarinot un atkārtojot.
Kultūru palīdz izprast dažādi modeļi. Viens no izmantotākajiem ir “aisberga” modelis, kas raksturo 
kultūru caur redzamo/iepazīto un neredzamo/neiepazīto daļu. Tāpat kā aisbergam, arī kultūrai 
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redzamā daļa ir daudz mazāka nekā neredzamā un neiepazītā. Lai izprastu savu un citu kultūru ir 
jāiedziļinās, jo tajā ir daudz kas vairāk par uzreiz pamanāmo – valoda, ēdiens, ar tradicionālo kultūru 
saistītais, piemēram, tautas dejas un mūzika, arhitektūra, tēlotāja māksla utt. Sīkāk ar aisberga 
modeli vari iepazīties http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/1525/mod_resource/content/0/Inese_
Pitkevica/Prezentacija_kultura_ka_vertibu_sistema_1.pdf.

Starpkultūru izglītība iedrošina apšaubīt dažādas lietas un rīcības, ko mēs uzskatām par 
pašsaprotamām, tādējādi rada atvērtību pret nezināmo un neizprotamo. Mācīšanās pamats ir 
“savējā” salīdzināšana ar “citādo” un vēlme citus izprast, nevis mainīt. Tas nozīmē, ka sākumā ir 
jāiepazīst sevi un savu kultūru, tikai tad ir iespējams izprast citus.

Tēma Izdarīts Piezīmes

Ar projekta procedūru saistītās darbības

Brīvprātīgā tiesības un pienākumi – “Activity agree-
ment” ir izlasīts un parakstīts

Vienošanās par projekta un darba laika plānu

Projekta finansēšanas vienošanās (t.sk. kabatas nau-
das izmaksas kārtība)

Darbības pirms aizbraukšanas

Ar darba attiecību vai mācību pārtraukšanu saistītās 
darbības

Ar dzīvesvietu saistītās darbības (t.sk. pasts, rēķini 
u.c.)

Vispārējā veselības pārbaude + izslimoto slimību 
saraksts (t.sk. hroniskās slimības)

Saistības ar iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu 
dienests) un firmām (piemēram, banka, mobilais 
operators u.c.) – nepieciešamās pilnvaras?

Citas vienošanās/attiecības (piemēram, piederī-
ba kādai NVO vai darba grupai), kas turpinās arī 
brīvprātīgā darba laikā – nepieciešamās pilnvaras?

Ceļošanai nepieciešamās darbības

Vīza

Uzturēšanās atļaujai (ja tāda nepieciešama) ne-
pieciešamie dokumenti

http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/1525/mod_resource/content/0/Inese_Pitkevica/Prezentacija_kultura_ka_vertibu_sistema_1.pdf
http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/1525/mod_resource/content/0/Inese_Pitkevica/Prezentacija_kultura_ka_vertibu_sistema_1.pdf
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Mērkaķi un banāni (ļoti labi noder kā sagatavošanās pirms tikšanās vai kā mājasdarbs).

Izdrukā stāstu par mērkaķiem un banāniem vai palūdz brīvprātīgajam to izlasīt internetā http://www.
impaq-solutions.com/impaq-blog/2013/04/corporate-culture-5-monkeys-and-a-banana/. Pārrunājiet ar 
brīvprātīgo, kā konkrētais stāsts raksturo kultūru? Kādi noteikumi vai normas ir brīvprātīgā kultūrā, 
kam viņš nepiekrīt vai ko nesaprot? Padomā par vienu savas kultūras aspektu un mēģini to izskaidrot 
(kāpēc tas tā ir). Diskusija ir labs ievads savas kultūras dziļākai analīzei.
 

Starpkultūru izglītības pamats ir dialoga veidā veikta pašanalīze un mācīšanās 
no tās. Klupšanas akmeņi savstarpējā pozitīvā komunikācijā var būt daudzas un 
dažādas kultūras atšķirības, tādēļ ir svarīgi noskaidrot, kādas var būt atšķirības un 
kā tās līdzinās vai atšķiras brīvprātīgā dzimtenē un uzņemošajā valstī.

Kultūras analīze (ļoti labi noder kā sagatavošanās pirms tikšanās vai kā mājasdarbs).
Ņemot par pamatu “aisberga” vai “sīpola” modeli, palūdz brīvprātīgajam analizēt 
savu kultūru un aizpildīt darba lapu. Abus modeļus atradīsi T-Kit rokasgrāmatā 
“Starpkultūru izglītība”.

Tēma Izdarīts Piezīmes

Biļetes (pirms iegādes pārbaudi projekta un 
brīvprātīgā darba uzsākšanas datumus)

Ceļošanas apdrošināšana

Vakcinācijas (atbilstoši reģionam/mērķa grupai/pro-
jekta nosacījumiem)

CIGNA apdrošināšana

Nepieciešamie medikamenti (kādos daudzumos 
drīkst ņemt līdzi, vai uzņemošajā valstī ir pieejami 
u.c.); receptes; veselības pārbaudes karte (ja tāda 
nepieciešama) utt.

Telefons (SIM karte, viesabonēšana, internets u.c.)

Dokumentu u.c. kopijas (papīra, elektroniski?)

ICE (In Case of Emergency) ārkārtas telefona numuri

Ar jauno dzīvesvietu saistītās darbības (pirms aizbraukšanas)

Lietas, ko ir nepieciešams ņemt līdzi

Sazināšanās ar mājniekiem (telefons, adrese, blogs, 
Skype konts u.c.) – ICE numuri

Pilsētas/reģiona karte

http://www.impaq-solutions.com/impaq-blog/2013/04/corporate-culture-5-monkeys-and-a-banana/
http://www.impaq-solutions.com/impaq-blog/2013/04/corporate-culture-5-monkeys-and-a-banana/
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Vienkāršots modelis varētu izskatīties šādi:

normas

pamatvērtības

nostāja, ticējumi

redzamā kultūras daļa 
– simboli un uzvedība

Iepriekšējo metodi var saistīt ar kultūru salīdzināšanu (ļoti labi noder kā sagatavošanās pirms tikšanās 
vai kā mājasdarbs).

Palūdz brīvprātīgajam analizēt uzņemošās valsts kultūru vai sastādīt pārskatu par 
tās galvenajām raksturīgajām pazīmēm. Pēc tam to salīdzināt ar savu kultūru, 
izceļot līdzības un atšķirības. Šeit par palīgu var būt zinātnieki, kuri pēta kultūras – 
piemēram, G. Hofstede, E. T. Hall, R. D. Lewis, F. Trompenaars un citi. Internetā var 
atrast daudz materiālu, piemēram, iespēja grafiski attēlot dažādas kultūras https://
geert-hofstede.com/national-culture.html vai vispārīgs pārskats par Lewis modeļiem 
http://www.crossculture.com/latest-news/the-lewis-model-dimensions-of-behaviour/  
un citi. Ieteicams piedāvāt brīvprātīgajam pēc iespējas vairāk dažādu veidu, kā 
iepazīties ar uzņemošās valsts kultūru, vēsturi, ekonomiku un sociālo situāciju. 
Piemēram, lasīt informatīvos materiālus, ceļojumu aprakstus, kā arī attiecīgās 
kultūras literatūru. Svarīgi ir apmeklēt attiecīgās valsts kultūras centru, klausīties 
mūziku, skatīties filmas, tāpat apmeklēt attiecīgās kultūras restorānus; ja tie nav 
pieejami, tad gatavot šīs valsts ēdienus.

Atbildes par dzīves apstākļiem var saņemt, tiekoties ar uzņemošās valsts pārstāvjiem 
vai citiem cilvēkiem, kuri tur ir dzīvojuši – arī bijušiem brīvprātīgajiem. 

Cilvēkiem no vienas un tās pašas kultūras ir vienota “datu banka”, kas sastāv no informācijas, 
ticējumiem, pieņēmumiem un vērtībām. Noteiktās situācijās viņiem ir skaidrs, kā ir pareizi rīkoties. 
Savā kultūrā bez verbāla kontakta nav grūtību sazināties: mēs protam tulkot dažādas ķermeņa pozas, 
izteiksmes, roku kustības, arī to, kas ir saistīts ar ģērbšanās stilu un balss toni. Ķermeņa valodu mācās 
kopā ar verbālo valodu. Reģionos ar līdzīgu kultūru to izmanto tādā pašā veidā. Komunikāciju teorija 
uzskata, ka 75% cilvēku savstarpējā komunikācija notiek neverbāli. Savā kultūrā spējam ar neverbālās 
valodas palīdzību tulkot otra uzvedību. Prasme paredzēt nozīmē drošību cilvēku savstarpējās 
attiecībās un dzīvē kopumā. Mēs zinām, kas mēs esam starp citiem, ko no mums sagaida un ko mēs 
varam no citiem sagaidīt. Svešā kultūrā paredzēšanas spēja var pavisam pazust – jūtamies sveši, 
mūs nesaprot un mēs nesaprotam. Ar kultūršoku saprot stresa un spriedzes stāvokli, kuru veicina 
pazīstamā trūkums. Jaunās pieredzes pārvietojas caur mūsu pasaules izpratni un vērtību filtriem. 

https://geert-hofstede.com/national-culture.html
https://geert-hofstede.com/national-culture.html
http://www.crossculture.com/latest-news/the-lewis-model-dimensions-of-behaviour/
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Nepārtraukti sastopoties ar nezināmo, ir tikai dabiski nonākt stresa situācijā. Avots: http://www.eki.
ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html

Piemēri no paša dzīves
Saka, ka gudrs mācās no citu pieredzes.
Lasot bijušo/pašreizējo brīvprātīgo blogus, palūdz brīvprātīgajam (vari arī pats to izdarīt) atlasīt dažus 
piemērus, kas pēc viņa domām varētu būt kultūršokam raksturīgi. Pārrunājiet, ko piemēri raksturo, 
kādas varētu būt raksturotās emocijas, sajūtas vai rīcības iemesli; kā varētu izvairīties vai samazināt 
šo iemeslu rašanos? Kāda loma ir aizspriedumiem un stereotipiem?
Izvairieties no nosodījuma un personīgā vērtējuma! Izmantojiet piemērus tik objektīvi, cik iespējams, 
un tikai mācību mērķiem. Atcerieties, ka piemēru ir daudz vairāk nekā esat izskatījuši.

Pielāgošanās citai kultūrai sastāv no četriem posmiem, kuru ilgums un intensitāte ir atkarīga no 
konkrētā cilvēka un tā, cik liela mērā viņa kultūra atšķiras no jaunās.
1. Iedvesma
Iedvesma vilina: apskates objekti, skaista daba, eksotiski cilvēki un interesanti ēdieni. Jaunā vidē tiek 
ievērots tikai pozitīvais. Valodas mācīšanās ir sekmīga: sasveicināšanās, vārdu krājums iepērkoties, 
skaitļi u.c. Vēl nav ikdienas un darba rutīnas. Šajā periodā tiek ļoti skaidri ievērotas dzimtenes un 
citas kultūras savstarpējās atšķirības.
2. Vilšanās un aizsargmehānismi
Iedvesma beidzas, iestājoties ikdienai. Valodas apguve vairs nav tik sekmīga, mācīšanās un strādāšana 
rada spriedzi. Veikalā, mājās, darbā rodas problēmas ar sazināšanos. Tas, kas sākumā tika uztverts 
ar humoru, vairs neliekas smieklīgs. Stāvam malā, jo nesaprotam, ko cilvēki mums apkārt domā un 
kādi ir viņu rīcības iemesli. Ņemot vērā, ka vilšanās rodas, nesaprotot jaunās kultūras nerakstītos 
likumus, labākais palīgs ir zināšanu papildināšana. Aizsargmehānismu (lasīšana, gulēšana, mūzikas 
klausīšanās) izmantošana spriedzi var mazināt tikai uz neilgu laiku.
3. Samierināšanās
Pielāgoties var vienmēr, ja saproti, ka apkārt esošo nevar mainīt, jāmainās ir pašam. Tā kā galvenās 
problēmas ir ar sazināšanos, ir jāmācās valoda un labāk jāiepazīst kultūra. Palielinoties vārdu 
krājumam un vairāk apgūstot neverbālo valodu, uzlabojas vēlme izprast un padarīt sevi saprotamāku.
4. Pielāgošanās
Tagad cilvēks jūtās kā mājās. Viņš ir iemācījies baudīt daudzas jaunās kultūras piedāvātās iespējas: 
ēdienu, tikšanās ar jauniem cilvēkiem, brīvā laika pavadīšanu, mākslu. Esmu šeit un tagad. Pārvarot 
pielāgošanās posmu, iepazīta tiek arī sava kultūra un vieta tajā. Tāpat cilvēks ir pietiekami labi 
apguvis jaunās kultūras spēles noteikumus un prot tos ievērot. Viņš pārzina gan savas, gan arī jaunās 
kultūras kodus, viņš prot “pārslēgties” no savas kultūras uz jauno, ja nepieciešams.

Avots: Hille Pajapuu “Satikties ar sevi svešā kultūrā” http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/
kaugel.html”

Desmit baušļi
Ļauj brīvprātīgajam sastādīt ieteikumu, novērojumu, viedokļu vai uzskatu sarakstu, kas būtu jāņem 
vērā dzīvojot citā kultūrā, starpkultūru komunikācijā utt.

Daži piemēri:

> Kultūras ir atšķirīgas: nav labas vai sliktas, pareizas vai nepareizas, mazāk vai vairāk attīstījušās – ir 
dažādas kultūras!

> Cilvēki tiecas vērtēt citu kultūru, salīdzinot ar savu – jo vairāk tā atgādina mūsu kultūru, jo “pareizāka” 
tā ir.

> Stereotipi un aizspriedumi ir mūsos – komunikācijā ar citām kultūrām ir jājautā sev, vai mans 
viedoklis/rīcība balstās uz stereotipiem vai uz dotās situācijas analīzi.

> Esi atvērts (cieni citus), empātisks (domā, kā citi uztver tavu rīcību), izproti dažādības, taču cieni arī 
līdzības.

> Katrs cilvēks ir īpašs, kultūra ir tikai daļa no viņa!

Dažādi materiāli, kas iepazīstina ar kultūru un starpkultūru izglītības tēmām:

> Starpkultūru komunikācija multikulturālā vidē. http://profizgl.lu.lv/
mod/book/view.php?id=10583&chapterid=2867.

> Apmācību kursa “Starpkultūru komunikācija” rokasgrāmata http://
cilvektiesibas.org.lv/site/record/docs/2012/02/07/rokasgramata_
starp_kulturu_komunikacija.pdf. Raksts “Starpkultūru izglītība ir 

http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html
http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html
http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html" 
http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kaugel/kaugel.html" 
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=10583&chapterid=2867
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=10583&chapterid=2867
http://cilvektiesibas.org.lv/site/record/docs/2012/02/07/rokasgramata_starp_kulturu_komunikacija.pdf
http://cilvektiesibas.org.lv/site/record/docs/2012/02/07/rokasgramata_starp_kulturu_komunikacija.pdf
http://cilvektiesibas.org.lv/site/record/docs/2012/02/07/rokasgramata_starp_kulturu_komunikacija.pdf
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izglītība par mums” http://www.iac.edu.lv/istenotie-projekti/skolotaju-
profesionala-kompetence/raksts/.

> Eiropas padomes izstrādātie cilvēktiesību jomas atbalstošie materiāli 
http://www.coe.int/web/portal/home.

> SALTO-YOUTH mājaslapā https://www.salto-youth.net/rc/cultural-
diversity/publications/ atradīsi dažādas ar starpkultūru izglītību 
saistītas grāmatas un praktiskus materiālus.

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais izprot (labāk) kultūras būtību, tās redzamo un neredzamo daļu un saistību starp 
tām?

> Vai brīvprātīgais ir analizējis savu un uzņemošās valsts kultūru, to atšķirības un līdzības?

> Vai brīvprātīgais ir domājis par iedzīvošanās grūtībām un par stratēģijām, kas veicinātu iedzīvošanos?

Emocionālā sagatavošana
Cilvēks, kurš vienmēr savā dzimtenē ir vienmēr ar visu ļoti labi ticis galā, citā valstī 
var piedzīvot neveiksmi, arī tādās jomās un aktivitātēs, kuras līdz šim ir bijušas 
veiksmīgas. Tas nav saistīts ar prasmju trūkumu, bet gan ar to, ka savas spējas nav 
iespējams pielietot ar visu potenciālu tik ilgi, kamēr nav notikusi iedzīvošanās un 
pieņemta jaunā situācija. Dažreiz pieņemt pārmaiņas var būt grūti, tāpat arī pastāv 
liela iespēja, ka brīvprātīgais sava projekta laikā var saskarties ar daudzām grūtām 
situācijām. Tādēļ ir svarīgi, lai brīvprātīgais būtu emocionāli/psiholoģiski sagatavots 
ilglaicīgai prombūtnei.

Tēmas, kas būtu jāapskata, ir saistītas ar spēju tikt galā ar jaunām situācijām, 
pielāgošanos un grūtību pārvarēšanu. Noteikti svarīgas ir arī tēmas, kas saistītas 
ar stresu un tā mazināšanu, tikpat svarīgi ir konfliktu risināšanas un krīžu vadības 
pamati.

Brīvprātīgā sagatavošanās mērķim jeb rezultātam ir jābūt tādam, kas:

> ļauj iepazīt sevi;

> ļauj labāk izzināt savus resursus;

> veicina gatavību pielāgoties izmaiņām;

> veicina gatavību jaunā situācijā pieņemt dažādus lēmumus;

> veicina izvirzīt mērķus un gatavību tos īstenot.

Savu stipro pušu atklāšana
Šī metode ir īpaši piemērota, ja strādā ar diviem vai vairāk brīvprātīgajiem. Gadījumā, ja sagatavo 
tikai vienu brīvprātīgo, vari pats piedalīties. Lūdz brīvprātīgajam atcerēties stāstu par kādu grūtu 
periodu vai situāciju ar emocionālu pārdzīvojumu, kurā bija nepieciešams sevi pārvarēt, tagad izjūtot 
lepnumu vai apmierinātības sajūtu. Pēc tam palūdz lai to pašu pastāsta tavam pāriniekam – pārinieka 
uzdevums ir aktīvi klausīties un ievērot, kādas ir stāstītāja stiprās puses, resursi, potenciāls, kā arī 
ievērot to, kādas rakstura īpašības, zināšanas vai prasmes ir palīdzējušas viņam atrisināt aprakstīto 
situāciju. Mērķis nav analizēt šos izaicinājumus, to iemeslus vai risināšanas gaitu, bet gan situācijas 
risinātāja darbības un priekšnoteikumus, kas ļāvuši nonākt pie sekmīga rezultāta. 

Ņemot vērā, ka sagatavošanās mērķis ir atbalstīt brīvprātīgo, lai viņš pats spētu 
sev palīdzēt, tad svarīgi ir būt skaidrībā par “palīglīdzekļiem”, ko grūtos brīžos /
problēmsituācijās izmantot stresa mazināšanai, un viņa tipiskākiem rīcības 
modeļiem, kas palīdz grūtos brīžos.

Mugursoma
Šīs metodes mērķis ir palīdzēt vairot zināšanas par sevi, meklējot savas stiprās puses un domājot 
par savu “drošības tīklu”. Mums katram ir sava mugursoma, kurā glabājam savu pieredzi un no tās 
iegūto – zināšanas un prasmes, mūsu pašu uzvedības veidus, vērtības, pēc kurām mēs vadāmies. 
Lūdz brīvprātīgajam padomāt, kas atrodas viņa mugursomā, ar ko viņš dosies brīvprātīgajā darbā. 

http://
http://
http://www.coe.int/web/portal/home
https://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/publications/
https://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/publications/
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Ieteicams ir pierakstīt, kā arī attēlot vizuāli. Nākamais solis ir ļaut brīvprātīgajam iedomāties, ka 
viņam ir iespēja līdzi paņemt brīnummugursomu, kurā var ielikt vienalga ko vai kuru no viņa dzīves. 
Ko vai kuru viņš ņems līdzi? Kāpēc?

Mans drošības tīkls (var būt arī mājasdarbs)

Palūdz brīvprātīgajam padomāt par iepriekšminētajiem jautājumiem un iedomāties dažādus faktorus 
(cilvēkus, notikumus, lietas), iztēlojoties to kopumu kā, piemēram, Saules sistēmu. Tuvākie cilvēki 
vai svarīgākie notikumi atrodas tuvāk, maznozīmīgie tālāk. Palūdz par katru cilvēku vai notikumu 
skaidrojumu, kādēļ viens vai otrs ir svarīgs, ko tas dod vai ir devis. Analītiska diskusija var ietvert 
arī sekojošus jautājumus. Kā, tavuprāt, mainīsies tavs drošības tīkls brīvprātīgā darba laikā? Kuras 
drošības tīkla daļas tev ir svarīgākas, kuras vēlētos atstāt nemainīgas? Ko tev darīt, lai to veicinātu? 
Kādas ir iespējamās alternatīvas tev svarīgiem cilvēkiem vai tavas dzīves notikumiem?

Resursi stresa tēmas (teorētiskai) apskatīšanai:
Stress un izdegšanas sindroms http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.
php?id=16480&chapterid=3237. Stresa novēršanas rokasgrāmata 
h t t p : / / s t r e s a p r o f i l a k s e . l v / d o c u m e n t s / S t r e s s P r e v e n t i o n H a n d b o o k _
LVModelsandGoodPractices_ShortVersion.pdf.

Sava brīvprātīgā darba laikā jaunietis katru dienu sastopas ar cilvēkiem, kuri runā 
citā valodā, kuriem ir citi reliģiski uzskati vai kultūra. Tāpēc, papildus starpkultūru 
izglītības tēmas apskatīšanai, jaunietis ir jāiepazīstina arī ar konfliktu risināšanas 
pamatprincipiem un jādod praktiski ieteikumi.

Konflikta sastāvdaļas:

> Vajadzības – ir svarīgas, lai nodrošinātu mūsu labsajūtu. Konflikti rodas, ja ignorējam citu, grupas 
vai paša vajadzības. Ir jāprot atšķirt vajadzības no vēlmēm (lietas, kas mums patiktu, lai gan nav 
nepieciešamas).

> Uztvere – cilvēki realitāti tulko dažādi. Cilvēki dažādi uztver lietu/notikumu iemeslus, svarīgumu un 
secību.

> Vara – tas, kā cilvēki pielieto savu varu, ir pamats konfliktu biežumam un tipam. Tas ietekmē arī to, 
kā konflikti tiek risināti.

> Vērtības – tie ir uzskati, kas liek mums dot priekšroku atsevišķām lietām vai situācijām, kā arī 
virza mūsu darbības un lēmumus. Nopietni konflikti rodas tad, kad cilvēku vērtības nesaskan vai 
ir neskaidras. Konflikti rodas arī tad, kad viena puse neakceptē faktu, ka citiem var būt atšķirīgas 
vērtības.

> Jūtas un emocijas – bieži vien emocijas cilvēka rīcībā noved pie konfliktsituācijām. Konflikti rodas tad, 
kad cilvēki ignorē citu vai savas emocijas vai sajūtas. Konflikti var viegli rasties arī tad, ja cilvēkiem ir 
dažādas emocijas vai sajūtas attiecībā uz vienu un to pašu lietu/notikumu.

Konflikti rodas no dažādībām...
... domāšanas veidā: analītiska/konceptuāla;
... uzvedības veidā: aktīva/pasīva;
... saziņā: pārliecinoša/dominējoša;
... vadīšanā: atbildības un varas deleģēšana/darba uzspiešana;
... vērtībās (uzvedību ietekmējošas pārliecības): dažādas attieksmes attiecībā uz vienu un to pašu lietu;
... mērķos: dažādas misijas, mērķi, uzdevumi, standarti, lomas;
... pieejās: metodes, stratēģijas, veidi kā sasniegt mērķus.

Konfliktu vadīšanas pamatprincipi:

> konflikta atzīšana, pārrunāšana, publiskošana;

> es-vēstījums, nevis tu-vēstījums;

> uzticības iegūšana: neskatoties uz aizkaitinājumu, izrādi partnerim, ka akceptē viņu (piemēram: es 
jūtos slikti, jo...; es esmu pārliecināts, ka jums ir savi iemesli, bet...; es ar tevi sadarbošos, taču šoreiz...; 
man traucē...);

> sava mērķa izklāstīšana: es vēlētos...;

> kopējā mērķa noskaidrošana, risinājumu piedāvāšana, vienošanās panākšana.

Avots: Liina Randmann lekciju materiāls “Komunikācijas kompetences un konfliktu risināšana”

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=16480&chapterid=3237
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=16480&chapterid=3237
http://stresaprofilakse.lv/documents/StressPreventionHandbook_LVModelsandGoodPractices_ShortVersion.pdf
http://stresaprofilakse.lv/documents/StressPreventionHandbook_LVModelsandGoodPractices_ShortVersion.pdf
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Pārrunājot konfliktu tēmu, ir svarīgi analizēt sevi konfliktsituācijā – kādas ir 
stratēģijas, ko mēs visbiežāk izmantojam un kā tās ietekmē konfliktu risināšanu vai 
novēršanu.
Labs veids, kā reflektēt iepriekšminēto, ir gadījuma analīze, taču iespējami reālāko 
risinājumu noskaidrošanai efektīvs veids ir situāciju izspēlēšana, izmantojot drāmas 
metodi. Tam būtu nepieciešama grupa ar lielāku dalībnieku skaitu, kuru starpā ir 
izveidojusies uzticība.

Es kā konflikta risinātājs
Izmanto pieeju “Dzīvnieki kā konflikta risinātāji”. Ļauj brīvprātīgajam izvēlēties vienu vai divus 
dzīvniekus, kuri visvairāk viņu raksturo konfliktsituācijās. Kāpēc? Kurš dzīvnieks viņš nevēlas būt? 
Kāpēc?
Palūdz brīvprātīgajam aprakstīt kādu konkrētu konfliktsituāciju, tās iemeslus un risināšanas gaitu, 
kā arī viņa lomu un darbības, meklējot risinājumu. Uz kādiem pieciem pamatprincipiem viņš balsījās, 
risinot konfliktu?
Par konfliktu risināšanu vari lasīt šeit 
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=23289&chapterid=7095. 

Internetā meklēšanā izmantojot frāzi angļu valodā “conflict resolution”, atradīsi 
daudz informācijas, arī praktiskus materiālus u.c.

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir izvērtējis savus resursus, kas nepieciešami, tiekot galā ar jaunu situāciju/vidi?

> Vai brīvprātīgais ir apzinājis iespējas, kas varētu palīdzēt tikt galā ar sarežģītām situācijām/stresu?

> Vai brīvprātīgais zina par veidiem, kā novērst un risināt konfliktus?

Risku novēršana un krīžu vadība
Risku novēršana un krīžu vadība ir tēma, kas apkopo visas iepriekš apskatītās jomas. 
Bez tam tā, pirmkārt, palīdz iepriekšminēto atcerēties un vēlreiz visu pārdomāt. 
Otrkārt, ar šīs tēmas palīdzību vēl pirms brīvprātīgā darba sākuma var rast atbildes 
uz vēl neatbildētiem vai jauniem jautājumiem.
Attiecībā uz krīžu novēršanu, šajā sagatavošanās posmā ir svarīgi:

> vērtēt ar projektu saistītos riskus gan no brīvprātīgā, gan projekta 
viedokļa;

> atbalstīt brīvprātīgo, lai viņš spētu tikt galā ar iespējamām krīzes 
situācijām, iepazīstinot viņu ar risku novēršanas un krīžu vadības 
pamatprincipiem, kā arī dodot ieteikumus un norādījumus, kas 
saistīti ar krīžu vadību;

> sastādīt risku novēršanas un krīžu vadības rīcības plānu.

Krīzi var definēt kā ārkārtas situāciju, kas var nopietni ietekmēt EBD projekta veiksmīgu īstenošanu. 
Krīzes gadījumā ir nepieciešama tūlītēja reaģēšana. Krīzes situācijas iemesli bieži vien ir nenovēršamie 
riski. Riskus var raksturot ar sekojošu formulu: risks = sekas jeb gadījuma seku pakāpe x varbūtība 
jeb seku parādīšanās prognoze.

Mēs varam samazināt risku, samazinot seku nopietnību vai iespēju kaut kam 
notikt. Viena no risku novēršanas daļām ir risku analīzes veikšana, viens no 
tās vienkāršākajiem veidiem – pierakstīt visus iespējamos riskus (problēmas, 
pārpratumi, apdraudējumi utt.). Analīzes mērķis ir noskaidrot visus iespējamos 
riskus, kas saistīti ar projektu, kā arī vērtēt to raksturu un  lielumu. Risku analīdze 
dod sistēmisku pārskatu par riska faktoriem, ņemot to par pamatu, lai plānotu 
nākamās darbības, kas palīdzētu mazināt riskus.

Krīžu vadības pamats ir padziļināta risku analīze un no tās izrietošais risku 
novēršanas rīcības plāns – atbildes uz jautājumiem, kas, kam un kad jādara, lai 
noteiktos apdraudējumus mazinātu. Viena no darbībām var būt brīvprātīgā izpratnes 
līmeņa paaugstināšana kādā konkrētā jautājumā; svarīgas informācijas sniegšana 
visām iesaistītajām pusēm.

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=23289&chapterid=7095
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Lai efektīvāk novērtētu riskus, tos ir sistēmiski jāiedala. Zemāk esošā tabula var būt 
palīgs. Šī piedāvātā tabula ir rīks, kas ļauj riskus iedalīt pēc prioritātēm, kur katru 
risku var izvērtēt pēc tā nopietnības, pēc iespējamības pakāpes, kā arī pēc tā, cik pats 
cilvēks ir gatavs tikt ar situāciju galā (vai zinu, kas jādara?). Šo faktoru reizinājumu 
summa parāda riska prioritāti, balstoties uz to var veidot rīcības plānu. Paša gatavību 
tikt galā ar situāciju jāvērtē pēc principa –  jo lielāka gatavība, jo mazāks vērtējums.

Gadījums, risks, 
tēma

Cik nopietnas ir 
sekas (1-5)

Cik liela ir 
riska/gadījuma 
varbūtība (1-5)

Cik labi es esmu 
tam sagatavojies 
(5-1)

Kopā

Gadījuma analīze ir laba iespēja uzsākt sarunu par dažādiem ar projektu saistītiem 
riskiem, kurus var iedalīt divās daļās: iekšējie jeb no brīvprātīgā izrietošie un ārējie 
jeb tie, kuri saistīti ar organizāciju, kopienu un vidi.

Ko tu darītu, ja...
Iedod brīvprātīgajam gadījuma piemēru un lūdz, lai viņš iejūtas galvenās personas lomā (iedomājas, 
ka atrodas dotajā situācijā) un piedāvā iespējamos risinājumus. Risinājumiem jābūt reāliem. 
Savukārt, nosūtītājorganizācijas loma ir izskaidrot sekas risinājumiem vai lēmumiem, ko diskusijas 
laikā piedāvājis brīvprātīgais. Piedāvājot risinājumus, noteikti iedziļinieties un piedāvājiet vairāk 
nekā tikai variantus “es runāšu ar cilvēkiem” – precizē, par ko ir jārunā, kā to darīt, ar ko sākt utt. 
Gadījumus vari arī pats izdomāt – jo vairāk tie būs saistīti ar jaunieša realitāti, jo efektīvāk.

Gadījums: Esi ieradies uzņēmējorganizācijā jau pirms mēneša. Ar praktiskajām lietām un savu darbu 
esi visnotaļ apmierināts. Tomēr tevi traucē tas, kā citi organizācijas darbinieki pret tevi izturas – tavā 
klātbūtnē viņi runā vietējā valodā, kaut gan tu neproti šo valodu. Ir sajūta, ka viņi tavā klātbūtnē 
nejūtas ērti, it kā tu būtu kāds “ārpus grupas”. Ko tu dotajā situācijā darītu?
Gadījums: Ir pavasara-vasaras laiks, savā uzņēmējorganizācijā esi ieradies pirms diviem mēnešiem. 
Jauniešu centrā, kur tu strādā, ir ļoti maz jauniešu notiek tikai retas aktivitātes, aktīvāka darbība 
sāksies rudenī, pēc vairākiem mēnešiem. Jūties tā, ka tev šajā vietā īsti nav ko darīt. Ko tu darītu šādā 
situācijā?
Gadījums: Tu strādā bērnu tiesību aizsardzības organizācijā. Viens no taviem pienākumiem ir 
organizēt apmācības vietējiem jauniešiem. Tu esi iemīlējies 16 gadus jaunā  apmācību dalībniekā 
(-cē), un zini, ka jūtas ir abpusējas. Šis jaunietis ir tev piedāvājis nedēļas nogalē satikties. Ko tu šajā 
situācijā darīsi?

Gadījumu analīzi vēlams nobeigt ar diskusiju, kā varētu izvairīties no aprakstītajām situācijām, 
analizēt visu iesaistīto pušu lomas. Kādas ir konkrētās darbības, ko brīvprātīgais jau tagad varētu 
veikt?

Ja risku analīzes mērķis ir kaut ko novērst, tad krīžu vadība ir vairāk vērsta uz to, lai 
atjaunotu stabilu situāciju. Tādēļ svarīgi ir tādiem gadījumiem izveidot sarakstu ar 
nepieciešamajiem telefona numuriem un e-pasta adresēm jeb ICE-sarakstu (angl. - in 
case of emergency) un iepazīstināt ar to visas iesaistītās puses. Sarakstā ir jāiekļauj 
savas valsts, kā arī mērķa valsts svarīgākās institūcijas, personas, kas vienā vai otrā 
krīzes situācijā varēs tev palīdzēt vai kādam par to paziņot (piemēram, nosūtītāja un 
uzņēmējorganizācija, vēstniecības, policija, ģimenes locekļi, ģimenes ārsts u.c.).
Papildus būtu vērtīgi sastādīt soli-pa-solim rīcības plānu gadījumiem ar augstāko 
prioritāti (“Kas man tieši jādara, ja...”).

Ik pa laikam ir jāvērtē arī savas krīžu vadības spējas: vai es tiešām zinu, kas man 
jādara; vai mums ir pietiekami daudz resursu un iespēju, lai tiktu galā ar vienu vai 
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otru situāciju? Analizējot var izmantot dažādus modeļus – SWOT modelis (SVID analīze 
http://www.saliedet.lv/metozu-apraksti/svid-analize-swot-analysis) šim mērķim ir 
vispiemērotākais.

Lai  mazinātu riskus, projekta  partneriem  ir  svarīgi  apzināt  iespējamos  apdraudējumus, 
īpaši tos, kurus var iepriekš novērst. Lai tas notiktu, uzņēmējorganizācijai ir jābūt 
visaptverošai informācijai par brīvprātīgo. Komunicējot (tas var būt gan pirmajā izvēles 
procedūras intervijā, gan arī vēlāk, pārrunājot krīžu novēršanas tēmu)  ar brīvprātīgo, 
nosūtītājorganizācijai ir jānoskaidro sekojošais:

> veselības problēmas (t.sk. izslimotās infekciju slimības, hroniskās 
slimības u.c.);

> psihiskie traucējumi (arī agrāk bijušie, piemēram, depresijas, ar stresu 
saistīti traucējumi, ēšanas traucējumi u.c.);

> alerģijas un citas ar veselību saistītas īpatnības/problēmas;

> atkarības problēmas (arī agrāk bijušās);

> iespējamās problēmas ar tuviniekiem, ģimeni, draugu vai draudzeni;

> ar ēdināšanu saistītās īpašās vajadzības (veģetārietis, alerģijas, kāda 
pārtikas produkta nepanesība u.c.);

> citas grūtības vai (īpašās) vajadzības, kas varētu ietekmēt uzņemošo 
projektu.

Svarīgi ir atcerēties, kā arī atgādināt brīvprātīgajam, kādam mērķim un kurš var 
izmantot šo informāciju. Šī informācija nedrīkst ietekmēt to, vai brīvprātīgais tiks vai 
netiks izvēlēts konkrētajam projektam – EBD ir pieejams visiem jauniešiem vecumā 
no 18-30 gadiem. Dotās informācijas ievākšanas mērķis ir novērst iespējamos riskus 
un piedāvāt gan brīvprātīgajam, gan organizācijām nepieciešamo informāciju risku 
novēršanai un adekvātai rīcībai krīzes situācijās. Ņemot vērā, ka šie ir sensitīvi jautājumi, 
runājot par tiem jābūt iejūtīgam. Jautājumi anketas veidā varētu būt vispiemērotākais 
variants, kā šo informāciju noskaidrot.

Labu pārskatu par iesaistīto pušu lomām un pienākumiem risku novēršanā un krīžu 
vadībā, var atrast šeit https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/evs-working-
group-on-risk-prevention-and-crisis-management.374.

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir analizējis iespējamos riska faktorus savā brīvprātīgajā darbā?

> Vai brīvprātīgais ir saņēmis instruktāžu un norādījumus saistībā ar krīžu vadību?

Mācīšanās atbalstīšana un Youthpass
Kā jau iepriekš skaidrojām, EBD ir “mācīšanās pieredze”, kur viens no mērķiem 
ir atbalstīt brīvprātīgā personīgo izaugsmi, izmantojot profesionālo, kultūras u.c. 
mācīšanos.

EBD ietvaros mācību process notiek caur:

> “peldēšanos kultūrā” – brīvprātīgais nepārtraukti atrodas uzņemošās valsts kultūrā un tas ietekmē 
visu, kas saistīts ar viņu;

> atbildības uzņemšanos – brīvprātīgais ir viens jaunā un nepazīstamā vidē, tālu no ierastā (ģimene, 
draugi utt.) un mācās viens ar visu tikt galā;

> relativitātes izzināšanu – brīvprātīgais redz, ka parastas, agrāk ikdienišķas lietas var darīt arī citādi, 
nekā bija pieradis mājās;

> perspektīvas radīšanu jeb novērošanu – brīvprātīgajam ir iespēja vērtēt savu pieredzi un no tās 
piemērotāko pārņemt.

> Pielāgots no materiāla: S.Kristensen, “Mācīties ceļojot”.

http://www.saliedet.lv/metozu-apraksti/svid-analize-swot-analysis
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/evs-working-group-on-risk-prevention-and-crisis-management.374
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/evs-working-group-on-risk-prevention-and-crisis-management.374
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Neformālajā izglītībā ir svarīgi jaunietim palīdzēt formulēt savu mācību pieredzi, 
vienalga vai tā ir konkrētas prasmes iegūšana, informētība par kādas jomas darbības 
principiem, vai labāka izpratne par sevi.

Lai atbalstītu brīvprātīgo viņa mācību procesā, ir nepieciešams palīdzēt:

> noteikt viņa mācīšanās mērķus;

> sekot, kā veicas ar šo mērķu sasniegšanu un vajadzības gadījumā tos  
mainīt (ņemot vērā arī tos mācību rezultātus, kas sākotnējos mērķos 
neparādās);

> analizēt notikušo mācīšanos un formulēt rezultātus;

> sasaistīt iemācīto ar reālo dzīvi, jaunajiem mērķiem un nākotnes 
plāniem.

   
Mācīšanās atbalstīšanai nav noteikti rāmji, tā var būt interesanta un radoša 
nodarbe, kas balstās uz labām savstarpējām attiecībām. Tai par palīgu var būt dažādi 
pašanalīzes līdzekļi.

Youthpass palīdz padarīt projekta un paša neformālo mācīšanās pieredzi 
mērķtiecīgāku, to analizēt un raksturot. Youthpass ir: 

> oficiāls apliecinājums par piedalīšanos konkrētā programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros notikušā projektā;

> konkrēts brīvprātīgā darba apraksts;

> apraksts par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un dalībnieka 
mācību rezultātiem;

> iespēja neformālo izglītību padarīt redzamāku un citiem saprotamāku.

Katram EBD brīvprātīgajam ir tiesības saņemt Youthpass un noteikti ir jāveicina 
šīs iespējas izmantošana. Brīvprātīgajam Youthpass var būt gan kā palīglīdzeklis 
pašanalīzei, gan arī apliecinājums par konkrētajā projektā iegūtajām zināšanām un 
prasmēm. Tieši pēdējais, ņemot vērā nākotnes plānus, var izrādīties visnoderīgākais, 
gan uzsākot darba attiecības, gan turpinot mācības kādā mācību iestādē.
Par Youthpass lasi vairāk šeit http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/Youthpass. Youthpass 
izveidošana un tam nepieciešamais atbalsts atrodas šeit https://www.Youthpass.eu/en/
Youthpass/.

Sagatavošanas fāzē ir svarīgi nodarboties ar mācīšanās mērķu formulēšanu, kā arī ar 
mācīšanās plānošanu. Tēmas un jautājumi, kas ir saistītas ar mērķi: 

> ko ir iespējams mācīties no EBD;

> ko es vēlos mācīties; 

> ko man nozīmē mācīšanās;

> kā es vislabāk mācos.

Pieredzes kāpnes
Aicini brīvprātīgo padomāt par sekojošiem jautājumiem:

> Kādi ir mani tālākie mērķi – kur gribētu nonākt/kas gribētu būt pēc 5-15 gadiem? Kādu iedomājos 
savu dzīvi?

> Kā es tur nonākšu – caur ko es to sasniegšu?

> Kā EBD varētu man palīdzēt, kā brīvprātīgais darbs un tajā iegūtais var man palīdzēt?

> Ko es vēlos sev no EBD iegūt? Kā attīstīties un mainīties? Ko pieredzēt, iemācīties?

Palūdz brīvprātīgajam to visu vizualizēt kā kāpnes, kuru visaugstākajā pakāpienā ir ierakstīts 
vistālākais mērķis un zemākajā – pašreizējā situācija; pa vidu esošie pakāpieni raksturo to, kā 
brīvprātīgais nonāks līdz mērķim. Izmantot var arī citas metaforas, piemēram, koku, ceļu u.c. Ja 
brīvprātīgā motivācijas pārrunāšanai izmantojāt metodi “Dzīves līnija”, tad šī metode ir labs veids kā 
sasaistīt pagātnes pieredzi ar nākotnes plāniem.
Metodes noslēgumā būtu nepieciešams padomāt arī par sev piemērotiem mācību procesa aspektiem: 
kā es mācos, kā iespējamos mācību mērķus formulēt, sasaistot tos ar galvenajām kompetencēm utt.

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/youthpass
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/


Brīvprātīgo sagatavošanas ABC 28

Vēstule sev
Piedāvā brīvprātīgajam pierakstīt savas vēlmes, mērķus un plānus saistībā ar projektu, uz kuru 
drīzumā viņš dosies. Vēstuli ielieciet aploksnē, uzrakstiet uz tās brīvprātīgā vārdu, lai zinātu kam tā 
jānosūta pāris mēnešus pēc ierašanās projektā.
Vēstules rakstīšana sev dod iespēju padarīt mērķtiecīgāku sava brīvprātīgā darba pieredzi, kā arī 
salīdzināt to ar savām sākotnējām domām, sajūtām un mērķi, kas ir izveidojies, esot projektā pāris 
mēnešu.
Lai gan uzdevums ir individuāls, pēc vēstules nosūtīšanas vari palīdzēt brīvprātīgajam analizēt, 
kā veicas virzība uz sākotnējo mērķi. Vai un cik ļoti mērķi ir mainījušies? Kādēļ? Kādas ir jaunās 
izaugsmes perspektīvas?

Mācību pieredzes kūka
EBD mācību pieredzi ir iespējams iedalīt vairākās kategorijās:  profesionālo prasmju/pieredzes 
izaugsme, valodas apguve, zināšanas par kultūru utt. Vari piedāvāt jaunietim izvirzīt katrā no jomām 
konkrētus un izmērāmus (gan laika, gan rezultātu ziņā) mācību mērķus. Šeit būtu vērtīgi izmantot 
Youthpass astoņas galvenās kompetences, lai to paaugstināšana kļūtu par mērķi. Var izmantot arī 
mandalas formātu, kas ļaus brīvprātīgajam izpausties radoši, izmantojot pašizpausmei simbolus un 
krāsas.

Atsauces:

> Materiāls “Ko Youthpass dod jaunietim un kā atbalsta jaunatnes darbu” http://
jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/JSPA/2014/infoMateriali/54831_jaunatne_
Youthpass_new.pdf .

> Youthpass rokasgrāmata http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunumi/
Jaunatne_darbibaa/2013/Info_materiali/41156_Youthpass_jaunatne_a5_27.03.12.pdf .

> Ļoti visaptverošs palīgmateriāls http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/
Sveice/2014/Publikacijas/Youthpass_unfolded/Youthpass_gramata.pdf Youthpass 
procesa plānošanai. Skaties arī šeit https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2622/
YP-unfolded_method_07.pdf .

> Ar ko Youthpass ir īpašs http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/
info_materiali/66653_jaunatne_infolapa_gv.pdf . 

> Video par koučingu tā klasiskajā izpratnē https://www.youtube.com/
watch?v=TKH7uih9We4 . 

> Koučinga ceļvedis http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2013/
Publikacijas/42187_koucinga_celvedis_2013.pdf .

> Rokasgrāmata mentoriem http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_
darbiba/2013/Info_materiali/mentori_rokasgraamata_web.pdf .

Kontroljautājumi:

> Vai brīvprātīgais ir sev definējis tuvākus un tālākus mācību mērķus?

> Vai brīvprātīgais ir analizējis savu mācīšanās veidu?

> Vai brīvprātīgais zina, kas ir Youthpass un kādēļ tā ir noderīga?

Esi nonācis līdz rokasgrāmatas beigām. Tas, cerams, nozīmē, ka brīvprātīgais 
ir gatavs doties un uzsākt savu projektu. Liela daļa no taviem pienākumiem ir 
veikti, kā arī ir ieguldīts liels darbs, lai EBD projekts varētu noritēt veiksmīgi. Taču 
brīvprātīgajam viss tikai sākas – daudz tēmu, jautājumu un atbilžu, ko jūs savā 
starpā esat pārrunājuši, iedomājušies un izspēlējuši, kļūst par realitāti. Atbalsti 
arī tagad brīvprātīgo – dažreiz pietiek nosūtīt tikai pastkarti vai žurnālu dzimtajā 
valodā, dodot sajūtu, ka ir kāds, kas nepieciešamības gadījumā palīdzēs.
Un tam tev ir daudz palīgmateriālu – apmācības, kolēģi un, protams, Nacionālā 
aģentūra.

Uz tikšanos!

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/JSPA/2014/infoMateriali/54831_jaunatne_youthpass_new.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/JSPA/2014/infoMateriali/54831_jaunatne_youthpass_new.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/JSPA/2014/infoMateriali/54831_jaunatne_youthpass_new.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunumi/Jaunatne_darbibaa/2013/Info_materiali/41156_youthpass_jaunatne_a5_27.03.12.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunumi/Jaunatne_darbibaa/2013/Info_materiali/41156_youthpass_jaunatne_a5_27.03.12.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2014/Publikacijas/Youthpass_unfolded/youthpass_gramata.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2014/Publikacijas/Youthpass_unfolded/youthpass_gramata.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2622/YP-unfolded_method_07.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2622/YP-unfolded_method_07.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/info_materiali/66653_jaunatne_infolapa_gv.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/info_materiali/66653_jaunatne_infolapa_gv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TKH7uih9We4
https://www.youtube.com/watch?v=TKH7uih9We4
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2013/Publikacijas/42187_koucinga_celvedis_2013.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2013/Publikacijas/42187_koucinga_celvedis_2013.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/2013/Info_materiali/mentori_rokasgraamata_web.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/2013/Info_materiali/mentori_rokasgraamata_web.pdf
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