
JAUNIEŠI 13 - 25 GADI

285 168,00

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam
 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai

valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” 
APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS
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JURIDISKĀ ADRESE Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV-1014

FINANSĒJUMS 57 033,6

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Latvijas Mazpulki”

PROJEKTA NOSAUKUMS "Augsim Latvijai!"

ĪSTENOŠANAS VIETA Visa Latvija

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
veicināt Latvijas jauniešu valstsgribu, piederību savai zemei,
dzīvesprasmju attīstību un pilsonisko līdzdalību,  kā arī
ilgtermiņā stiprināt biedrību “Latvijas Mazpulki”.

lauku jaunieši, daudzi no tiem  - sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautie.

neformālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana,

mazpulku projektu darbs,  Goda nominācijas konkurss
“Augsim Latvijai!”, reģionāla mēroga aktivitāšu atbalsts
novados, jauno mazpulku vadītāju ievadseminārs, neformālās
izglītības semināri mazpulku vadītājiem, konference “Latvijas
Mazpulkiem 90”, brīvprātīgo piesaiste un apmācības,

starptautiskās sadarbības programmas īstenošana u.c.

Veicinot lauku jauniešu izaugsmi uzņēmējdarbības,

dzīvesprasmju, pilsoniskās līdzdalības jomās tiek sniegts
ieguldījums Latvijas lauku attīstības veicināšanā. Īpaša nozīme
tiek vērsta ne tikai tiešai jauniešu iesaistei (konferenču,

semināru, izglītības programmu un citu pasākumu
īstenošanai), bet arī organizācijas redzamības un ilgtspējas
nodrošināšanai. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

JURIDISKĀ ADRESE Blaumaņa iela 38/40-11, Rīga, LV-1011

FINANSĒJUMS 57 033,6

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Latvijas jaunatnes padome”

PROJEKTA NOSAUKUMS LJP darbības nodrošināšana 2019-2020

ĪSTENOŠANAS VIETA Visa Latvija

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
nodrošināt biedrības “Latvijas jaunatnes padome” darbību un
pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organizāciju intereses.

biedrības “Latvijas jaunatnes padome” dalīborganizācijas (šobrīd
31), kā arī nevalstiskās organizācijas, kas atrodas IZM jaunatnes
organizāciju sarakstā, jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

organizācijas pārvaldības un stabila darbības nodrošināšana,

interešu aizstāvības aktivitātes, dalība Eiropas Jaunatnes
forumā un Latvijas Pilsoniskajā aliansē,  dalīborganizāciju
iesaiste, ierosinājumu izstrāde jaunatnes organizāciju
atbalstam, forums, priekšlikumu izstrāde Jaunatnes likuma un
jaunatnes organizāciju finansēšanas izmaiņām.

nodrošināta stabila organizācijas darbība,  interešu aizstāvības
aktivitātes, dalība Eiropas Jaunatnes forumā un Latvijas
Pilsoniskajā aliansē,  dalīborganizāciju iesaiste, izstrādāti
ierosinājumi jaunatnes organizāciju atbalstam, forums,

izstrādāti priekšlikumi Jaunatnes likuma un jaunatnes
organizāciju finansēšanas izmaiņām.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

JURIDISKĀ ADRESE Starta iela 1, Rīga, LV-1026

FINANSĒJUMS 57 033,6

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Biedrība "Streetbasket"

“Ghetto Games” attīstība Latvijā un 

pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā 

ĪSTENOŠANAS VIETA Visa Latvija

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā caur ielu kultūras un āra
dzīves aktivitātēm GG Akadēmijas ietvaros, kā arī attīstīt
pasaules ielu sporta un kultūras sadarbības platformu un
nodrošināt jauniešu interešu aizstāvību ES līmenī.

 Latvijā dzīvojoši, latviski un krieviski runājoši jaunieši, vecumā
no 13 līdz 25 gadiem

pieteikšanās izsludināšana GG Akadēmijai - brīvprātīgo
piesaistes aktivitātes, vizītes GG Akadēmijas reģionu pilsētās,

GG Akadēmijas apmācību programmas īstenošana, GG
Akadēmijas praktiskās darbības posms - ielu kultūras un āra
dzīves aktivitāšu īstenošana (katru gadu ap 50 pasākumiem),

neformālās izglītības apmācības un meistarklases,

starptautiska līmeņa konference “Medicines for worlds
Ghettos”, sadarbības projektu plānošana un īstenošana. 

Aktvitāšu realizēšanā katru gadu iesaistīti un apmācīti vismaz
70 brīvprātīgie no dažādām Latvijas pilsētām, tādejādi
nodrošinot ne tikai organizācijas ilgtermiņa darbību, bet arī
katra iesaistītā jaunieša izaugsmi, apgūstot jaunas darba
prasmes un kompetences, kā arī stiprinot Latvijā dzīvojošo,

latviski un krieviski runājošo jauniešu, vecumā no 13 līdz 25
gadiem, saliedētību, dzīves kvalitāti, atbalstot viņu iniciatīvas
vietējai kopienai, nostiprinot veselīga dzīves veida vērtības,

valstsgribas un piederības apziņu vietējai kopienai.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Audēju iela 8-5, Rīga, LV-1050

FINANSĒJUMS 57 033,6

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija"

Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā

ĪSTENOŠANAS VIETA Visa Latvija. Starptautiskās aktivitātes: Beļģija, Uganda, Ēģipte,

Lietuva, Slovākija, ASV, Polija u.c.

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

nodrošināt biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā
organizācija" darbības atbalstu, stiprināt administratīvo
kapacitāti, lai tā varētu veicināt jauniešu iniciatīvas un
līdzdalību jaunatnes politikas realizācijā.

jaunieši un jaunatnes darbinieki

starptautiskās apmācības un dažādas plānošanas tikšanās,

vadītāju akadēmija un apmācības, vizītes reģionos un dalība
starptautisko organizāciju  tīklojumos. Ziemas nometne 

 “Baltais Vilks 2020”, dalība pasaules skautu un gaidu
konferencē,  Lielgaidu un roveru sagaitas, jaunatnes politikas
konference – sociālais kapitāls, sociālā ietekme,  kvalitatīvu
neformālās izglītības piedāvājuma jauniešiem un
pieaugušajiem brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem
nodrošināšana, atbalstot ar metodisko darbu un organizējot 4.

Baltijas džamboreju “The Jump” (Lēciens), aktualizējot un
praktizējot ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus u.c.

Stiprināt savu darbību, organizējot vairākas apmācības
esošajiem un topošajiem skautu/gaidu vadītājiem, nodrošinot
aktīvu jauniešu līdzdalību visos līmeņos starptautiskajās
skautu un gaidu organizācijās un veicinot vairāk jauniešu
piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Hospitāļu iela 25a-2, Rīga, LV-1013

FINANSĒJUMS 57 033,6

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Biedrība "Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai"

Klubs “Māja” izaugsme 2019. - 2020. gadā

Alsungas novads, Bauska, Daugavpils, Jelgava, Kuldīga, Rīga,

Krimuldas novads, Ikšķiles novads, Valmiera, Rēzekne, Jēkabpils,

Strasbūra, Ņujorka un Londona

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
stiprināt Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai nacionālo
pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, nodrošinot
jauniešu interešu aizstāvību un izglītošanu par Eiropas
Savienību.

jaunieši un jaunatnes darbinieki

reģionālo biedru apmācību organizēšana, Eiropas Parlamenta
simulācijas spēle Jelgavā, vizītes pie Eiropas Klubiem,

reģionālie pasākumi par godu Eiropas Dienai un Eiropas
Parlamenta velēšanām, Eiropas Klubu vadlīniju aktualizēšana, 

 ANO Jauniešu delegātu programmas ieviešana,  Eiropas Klubu
konsultantu tikšanās, JMA “Haoss” stratēģijas izveide un valdes
apmācības, Eiropas Klubu izglītības programmas izstrāde,

dalība ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā Ņujorkā,

vebinārs “Jaunieši un ANO 2030 Ilgtermiņa attīstības mērķi”, kā
arī citas aktivitātes.

stiprināta un paplašināta Eiropas Klubu kustība Latvijā,

izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietot
iknedēļas interešu izglītības nodarbībās, kā arī turpināt attīstīt
kvalitatīvu jaunatnes darbu un interešu aizstāvību.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

ĪSTENOŠANAS VIETA

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam
 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai

valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” 
APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS


