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Dažādās valodās runā-
joši jaunieši, kas aizrautīgi 
iesaistās vietējā dzīvē, ne 
vienmēr ir tūristi. Daudzus 
uz Latviju atvedis brīvprā-
tīgais darbs, un tāpat mūsu 
jaunieši dodas pastrādāt 
ārzemēs. Kas mudina mek-
lēt iespējas un mesties uz 
galvas iekšā nezināmajā, ko 
iegūst paši un ko sabiedrība, 
stāsta paši jaunieši un brīv-
prātīgā darba organizatori. 

Drīkst būt izvēlīgs
Liepājnieks Niklāvs Zahars, 

pabeidzis Draudzīgā aicinājuma 
5. vidusskolu, nolēma paņemt 
brīvu gadu. Viņš deviņus mēne-
šus trešajā lielākajā Slovēnijas 
pilsētā Kranjā strādāja centrā, 
kuru bērni apmeklē pēc skolas, 
jo puisim bija darba pieredze 
bērnu nometnēs. 

Tā kā šoruden Niklāvs dosies 
uz Nīderlandi studēt komunikā-
cijas zinības, brīvprātīgā darbs 
bijis ļoti labs veids, kā pierast 
pie dzīves prom no mājām. “Esi 
neatkarīgs, iemācies dzīvot 
starp citiem cilvēkiem, iziet no 
savas komforta zonas – tā ir 
kā puse no pieaugušo dzīves,” 
viņš atzīst.

Brīvprātīgā darbu varot at-
rast ļoti dažādās jomās, sākot 
ar pasākumu organizēšanu un 
beidzot ar fermu laukos, taču 
vajag meklēt projektu, kas pa-
šam interesē, iesaka N. Zahars. 
Viņš devās uz Slovēniju ar or-
ganizācijas “European Solida-
rity Corps” (ESC) starpniecību. 
“Uztaisīju savu profilu ESC datu 
bāzē, viņi atsūtīja projekta pie-
teikumu, pēc tam bija intervi-
jas,” viņš pastāsta. 

Niklāvam uz centru citā pil-
sētā bija jābrauc 20 minūtes. 
Pienākumi – pavadīt laiku ar 

bērniem, palīdzēt viņiem izpil-
dīt mājasdarbus, organizējis arī 
rokdarbu un zīmēšanas darb-
nīcas. Daudzi nemācēja runāt 
angliski, toties ar lielu entuzi-
asmu palīdzēja latvietim apgūt 
savu valodu. “Liels izaicinājums 
ir iemācīties jaunu valodu, bet, 
ja tiec ar to galā, tad vari izda-
rīt jebko,” atzīst Niklāvs. “Pēc 
tam savā valstī nekas vairs nav 
tik izaicinoši.” Viņš uzskata, ka 
šāda brīvprātīgā darba pieredze 
noteikti vēlāk jāiekļauj savā CV, 
jo darba devējs, visticamāk, no-
vērtēšot jaunieša spējas.

Uzņemošā organizācija ap-
maksāja ēdināšanas un trans-
portu izdevumus ceļam uz dar-
bavietu, kā arī maksāja kabatas 

naudu. Lai saņemtu naudu par 
darbdienu, bija jānostrādā čet-
ras stundas. Niklāvs atzīst, 
ka līdzekļu pieticis visam, un 
iesaka brīvo gadu maksimāli 
izmantot ceļošanai. “Slovēnijā 
biju divu stundu attālumā no 
vairākām citām valstīm,” pa-
stāsta jaunietis.

Tiem, kuri vēl tikai apdomā 
brīvprātīgā gaitas ārzemēs, viņš 
iesaka aprunāties ar kādu, kurš 
jau tur bijis. Tāpat jāizsver, kas 
pašam der un kas ne. “Var dzīvot 
viens vai ar citiem kopā, tālu no 
lielas pilsētas vai centrā. Nav 
jābaidās būt izvēlīgam, jo šai 
vietā dzīvosi veselu gadu,” saka 
N. Zahars.

Arī Egils Rekmanis, kurš 

pirms dažiem gadiem pabija 
brīvprātīgajā darbā Horvātijā, 
par plusu min iespēju iepazīt 
citas kultūras un sastrādāties 
ar citu tautību cilvēkiem, kas 
ļoti noder mūsdienās, dzīvo-
jot multikulturālā sabiedrībā. 
“Brīvprātīgo darbu var darīt ļoti 
specifiskās vietās. Es strādāju 
mazā permakultūras ciematā 
ar 60 cilvēkiem, un noteikti par 
šo vietu nekad neuzzinātu, ja 
nebūtu programmas “Erasmus 
+”. Varēju daudz iemācīties par 
permakultūru un dzīvi laukos 
Horvātijā,” viņš pastāsta.

Lielākais ieguvums, kas 
noder joprojām, esot personīgā 
izaugsme. “Vajag iziet no savas 
komforta zonas, lai aizbrauktu 

uz citu valsti un sastrādātos ar 
francūžiem, portugāļiem itā-
ļiem. Kļuvu pašpārliecinātāks, 
daudz ko mācījos no viņiem, 
bet arī es varēju viņiem iemā-
cīt jaunas lietas, jo pieredzes ir 
dažādas,” norāda Egils.

Skolā to neiemāca
Staņislavs Babins ir īster-

miņa brīvprātīga darba projek-
tu vadītājs biedrībā “Radi vidi 
pats”. Daudzi par brīvprātīgo 
darbu interesējoties paši. “Ir pat 
daži, kuri visu saplānojuši trīs 
gadus uz priekšu, taču tādu ir 
maz,” nosaka S. Babins. Tomēr 
daļa jauniešu vispār neko ne-
zinot par šīm iespējām vai arī 
necenšas tās izmantot.         > >
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Ieva Jēce – 
mācās un strādā:

– Neesmu 
domājusi braukt 
uz kādu citu 
valsti strādātu. 
Es studēšu. Arī 

par brīvprātīgo darbu neesmu 
domājusi. Tagad tikai čiloju pa 
dzīvi un izmantoju iespējas, 
ko tā dod. Pirms kāda laika 
redzēju televīzijas raidījumu 
par brīvprātīgo darbu. Šķita 
interesanti, bet pašlaik par to 
nedomāju.  

Elīna 
Sērmola – 
mācās: 

– Neesmu 
par to domājusi. 
Arī brīvprātīgais 
darbs šobrīd nav 

mana aktualitāte. Dzirdējusi par 
to esmu no vecākiem, kaut ko 
lasīju internetā. Varbūt kādreiz to 
arī izmēģināšu, lai iegūtu jaunu 
pieredzi. Pieļauju, ka uz kādu 
laiku varētu pat aizbraukt uz citu 
valsti kā brīvprātīgā.

Luīze Svilpe 
– studente: 

– Domāju, ka 
varētu strādāt 
kādā citā valstī, 
bet man nav 
vienas konkrētas 

valsts, uz kuru gribētu doties. 
Esmu arī domājusi, ka varētu 
strādāt kā brīvprātīgā, bet reāli 
to neesmu darījusi. Manuprāt, tā 
būtu lieliska iespēja, lai izrautos 
no rutīnas, redzētu citu kultūru. 
Ja brauktu, tad uz Dienvideiropu, 
kur silti.

Kitija 
Dumpe – 
māmiņa:

– Man bija 
apņemšanās 
braukt strādāt 
uz citu valsti, 

jo neapmierināja atalgojums, 
taču to neizdarīju. Es zinu, ko 
nozīmē būt brīvprātīgajai, jo, 
mācoties skolā, palīdzēju dažos 
sporta pasākumos. Tas bija forši 
– palīdzēt un vienlaikus izdarīt 
kaut ko labu. Laba pieredze, kā 
saprasties ar cilvēkiem.

Nils Pukalo 
– students:  

– Esmu 
domājis, ka 
varētu braukt 
uz Nīderlandi 
strādāt. Neesmu 

tur bijis, bet man vienkārši 
tā zeme patīk. Esmu darījis 
brīvprātīgo darbu – kopām, 
tīrījām mežu. Kāds man no tā bija 
ieguvums? Tīrāka sirdsapziņa.
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