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SATURS

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir vadošais sadarbības 
partneris pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) darba ar jaunatni 
attīstībai. JSPA ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 
iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību 
jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas 
programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar 
mūžizglītību. 

Uzzini vairāk:  www.jaunatne.gov.lv



Jaunatnes politika Latvijā ir salīdzinoši jauna joma. Darbs ar jaunatni un jaunatnes 
politikas attīstība ir saistīta ar valsts neatkarības atgūšanu un sociālpolitisko situāciju valstī. 
Pārmaiņu laikā darbojās un arī attīstījās strukturētais brīvā laika pavadīšanas veids – 
interešu izglītība. Tajā pašā laikā, iepazīstoties ar Eiropas darba ar jaunatni pieredzi, tika 
iepazīts uz jauniešu iniciatīvām un neformālo izglītību balstīts darbs ar jaunatni, kas 
koncentrējās jauniešu centros un nevalstiskajās organizācijās (NVO). Šajā posmā ļoti liela 
nozīme bija Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētām Eiropas 
Savienības (ES) finansētām programmām, ar kuru atbalstu jaunatnes jomā strādājošie un 
arī paši jaunieši iepazina citu valstu pieredzi. Šie projekti ļāva piesaistīt papildu budžetu 
vietējo aktivitāšu īstenošanai. 

Darbs ar jaunatni gadu gaitā ir attīstījies: ir pieaudzis jauniešu centru skaits, jaunatnes 
darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu skaits, paplašinājies piedāvāto aktivitāšu loks. 
Kopumā darba plānošana kļuvusi arvien pārdomātāka un sistemātiskāka. Lai turpinātu 
paaugstināt darba ar jaunatni kvalitāti, joprojām liela nozīme ir dažādu finansējumu avotu 
stratēģiskai izmantošanai. JSPA aicina ES programmu projektus izmantot kā iespējas, lai 
savā pašvaldībā jaunatnes jomā ieviestu pārmaiņas, pielāgojot tās konkrētām 
pašvaldības ilgtermiņa vajadzībām. Plānojot un īstenojot darbu ar jaunatni pašvaldībā, ir 
būtiski programmas izmantot stratēģiski. 

Šis metodiskais materiāls ir sagatavots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, 
jaunatnes darbiniekiem un citiem jaunatnes jomā strādājošajiem, lai palīdzētu ieraudzīt 
katra projekta veida vietu pašvaldības ilgtermiņa darba plānošanā. Pārzinot pieejamās 
atbalsta un finansējuma iespējas, pašvaldība var plānot un īstenot darbu ar jaunatni 
daudz efektīvāk, stabilāk un daudzveidīgāk, piesaistot tam arī papildu finansējumu. 

Vēlam, lai, lasot šo materiālu, ikvienam jaunatnes jomā strādājošajam rodas jaunas idejas 
nākamo projektu īstenošanai un lai īstenotie projekti ir 
daļa no ilgtermiņa stratēģiskā darba ar jauniešiem 
pašvaldībā, kurā strādājat!

Uz sadarbošanos arī turpmāk!

Vietējie un starptautiskie projekti 
pašvaldībām palīdz stratēģiski 
attīstīt jaunatnes jomu

Daina Sproģe,

JSPA direktore 



Lai sniegtu iespēju paskatīties uz darbu ar jaunatni caur personisko pieredzi un pamatotu, kā 
JSPA programmas un instrumenti var veicināt vietējā darba ar jaunatni kvalitātes celšanu, 
materiālu veidoja jaunatnes jomas darbinieces ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi 
jaunatnes jomā.

Autores

Rudīte Muraševa

Ieva Upesleja

Darbā ar jaunatni iesaistījos kā Eiropas brīvprātīgā darba un jauniešu apmaiņas 
projektu koordinatore. Mana pieredze jaunatnes jomā veidojās, īstenojot reālu un 
praktisku darbu ar jaunatni, paralēli pilnveidojot prasmes dažādās neformālās 
izglītības mācībās un pasākumos. 13 gadus vadu biedrību “Pozitīvā Doma” un 
esmu bijusi jaunatnes lietu speciāliste Tukuma novada multifunkcionālajā jaunatnes 
iniciatīvu centrā. Pašlaik strādāju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.

Vladislava Šķēle

Jaunatnes jomā strādāju vairāk nekā 15 gadus. NVO sektorā īstenoju starptautiskus 
un vietējus projektus jauniešiem, vēlāk 12 gadus strādāju Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrā. Šajā laikā aktīvi iesaistījos arī politikas veidošanā ES līmenī, 
Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē, darbojos darbojos Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) darba grupās un piedalījos diskusijās par jaunatnes politiku Latvijā. 
Šobrīd konsultēju pašvaldības par politikas veidošanu vietējā līmenī, kā arī vadu 
nodarbības topošajiem jaunatnes lietu speciālistiem Liepājas un Daugavpils 
Universitātēs.

Darbā ar jaunatni iesaistījos pakāpeniski. Laikā, kad jaunatnes politika Latvijā vēl 
tikai veidojās. Meklēju dažādus ceļus, kā attīstīt darbu ar jaunatni pašvaldībā. 10 
gadus strādāju Saldus Jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrā “Šķūnis”, biju Saldus 
novada jaunatnes lietu speciāliste. Šobrīd strādāju Brocēnu novada pašvaldībā 
par projektu speciālisti un vadu arī biedrību Saldus jauniešu dome “Es un mēs”.
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Vispirms iepazīsimies ar JSPA administrētajām programmām, kas sniedz iespēju iegūt 
papildu atbalstu darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībā.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 
gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, 
sadarbojoties ar vietējiem un/vai ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas 
zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas 
mērķi aptver tādus jautājumus kā jauniešu, t. sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām, 
galveno prasmju un spēju līmeņa paaugstināšana, jauniešu līdzdalības veicināšana, 
kvalitātes uzlabošana darbā ar jaunatni, politiskās reformas papildināšana, 
starpkultūru iepazīšana u. c. 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kura savu 
darbību sākusi 2018. gadā un kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot 
organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas 
risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, attīsta jauniešu kompetences, sekmē sociālo 
iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 
(Jaunatnes valsts programma) ir vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunatnes organizāciju un 
biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi 
jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai. Jaunatnes valsts programmas mērķis ir 
nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, 
kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.. 
Katru gadu tiek izvērtētas Jaunatnes valsts programmas prioritātes, balstoties uz 
aktuālo situāciju jaunatnes nozarē.

JSPA administrētās 
programmas darba ar 
jaunatni attīstībai

Plašāku informāciju par minētajām 
programmām iespējams skatīt tīmekļa vietnē: 

www.jaunatne.gov.lv
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Darba ar jaunatni mērķis ir jaunieši, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par sevi, savu kopienu 
un savu valsti; jaunieši, kuri atraduši savu vietu sabiedrībā; jaunieši, kuri izvirza mērķus un 
kuriem piemīt kompetences tos sasniegt.

Lai šo mērķi sasniegtu, pašvaldību darbam ar jaunatni ir jāņem vērā jauniešu vajadzības, 
vienlaicīgi sniedzot viņiem atbalstu, piemēram: 

• nodrošinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas;

• ar dažādiem neformālās izglītības pasākumiem, programmām un projektiem sekmējot 
nepieciešamo kompetenču apgūšanu;

• piedāvājot atbalstu iniciatīvu īstenošanā, projektu izstrādē un realizēšanā;

• organizējot individuālās un grupu nodarbības, kā arī konsultācijas par jauniešiem 
aktuālām tēmām;

• sekmējot jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvu grupās;

• nodrošinot brīvprātīgā darba iespējas;

• veicinot jauniešu informētību par dažādām tēmām;

• uzturot pašvaldības tīmekļa vietni;

• sekmējot jauniešu iesaistīšanos starptautiskajos projektos, tādējādi attīstot jauniešos 
starpkultūru kompetences;

• sekmējot jauniešu iesaistīšanos pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;

• un vēl, un vēl...

Bet kā to visu aptvert un izdarīt? Lai pašvaldība varētu sasniegt darba ar jaunatni galveno 
mērķi un neapjuktu dažādās prioritātēs un darbībās, jaunatnes politikas sistēmai jābūt 
sakārtotai. Veidojot šo sistēmu, pašvaldība var paredzēt un laicīgi novērst dažādas 
problēmas. 

Darba ar jaunatni pamatā ir jābūt jauniešu vajadzībām. Tam ir jābūt plānotam – ar noteiktu, 
sasniedzamu mērķi, uzdevumiem un laika plānu. Kvalitatīva darba ar jaunatni plānošanu  var 
iedalīt vairākos posmos vai jomās. Plānojot un attīstot darbu ar jaunatni pašvaldībā, katrai no 
šīm jomām ir jāpievērš uzmanība. 

Kvalitatīvs darbs ar jaunatni

KĀPĒC?

KĀ?
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Kopumā kvalitatīvas darba ar jaunatni sistēmas izveides pamatā ir jaunatnes politikas 
plānošanas dokuments. Tas ir pamatdokuments, un jaunatnes lietu speciālisti un 
darbinieki, balstoties uz to, var plānot un īstenot darbu ar jaunatni, pieprasīt un pamatot 
nepieciešamos resursus un budžetu tā īstenošanai. Latvijā ir pašvaldības, kurās izveidots 
atsevišķs jaunatnes politikas plānošanas dokuments vai arī jaunatnes politikas plānošanas 
dokuments ir kā sadaļa kopējā pašvaldības politikas plānošanas dokumentā, bet ir arī tādas 
pašvaldības, kurās vispār nav jaunatnes politikas plānošanas dokumenta. Ideāli, ja 
jaunatnes politikas plānošanas dokumenta tapšanas un aktualizēšanas laikā tā izstrādē 
iesaistās dažādas pašvaldības struktūrvienības. Aicinām šajā procesā iesaistīt arī nevalstiskā 
sektora pārstāvjus un pašus jauniešus. 

Jaunatnes lietu speciālistam, uzsākot darbu pašvaldībā, viens no pirmajiem uzdevumiem ir 
iepazīšanās ar plānošanas dokumentu jaunatnes politikas jomā. Ja nav atsevišķa 
dokumenta, ir jāatrod, kurā dokumentā ir iekļauti darba uzdevumi saistībā ar jaunatnes jomu. 

Lai sakārtotu jaunatnes politikas sistēmu un veiktu kvalitatīvu darbu ar jaunatni, pašvaldībā 
jābūt kopīgai izpratnei par jaunatnes politikas vietu novadā. Tā kā jaunatnes politika ir 
horizontāla, tādējādi aptverot gandrīz visas pašvaldības darbības jomas, jāsaprot, kuru no 
politikas virzieniem ievieš jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki un kuras jomas 
virza citas pašvaldības institūcijas. Rūpīga plānošana palīdzēs apzināt esošos resursus un 
kapacitāti, kā arī atbilstoši izvēlēties darba ar jaunatni prioritārās jomas, kuras var kvalitatīvi 
realizēt pašvaldībā.
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Viens no lielākajiem izaicinājumiem jomas attīstīšanā un sakārtošanā var būt 
finansējuma un pēctecības trūkums. Līdzšinējā prakse rāda, ka parasti jaunatnes 
darbinieks/jaunatnes lietu speciālists pašvaldībā attīsta to jomu, kura viņam padodas 
vai patīk. Līdz ar to, ja jaunatnes darbinieks/jaunatnes lietu speciālists pārtrauc darba 
attiecības, nākamajam ir ļoti grūti turpināt iesākto, jo viņam var būt citas jomas, kuras 
padodas vai patīk. Tādējādi netiek pievērsta uzmanība ilgtermiņa attīstībai. JSPA 
aicina īstenot starptautiskus un nacionālus projektus, ņemot vērā pašvaldībā noteiktās 
darba ar jaunatni prioritātes un ilgtermiņa stratēģiskos mērķus. 

Jaunatnes jomā strādājošajiem aicinām atklāt un izmēģināt JSPA sniegtās iespējas. 
JSPA administrētās programmas var palīdzēt iegūt gan pieredzi, gan finansējumu, tās 
var izmantot katrā no plānošanas posmiem! Projekts var būt neatsverams resurss 
pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas veidošanā un sistēmas izveidē.

IZAICINĀJUMI

IESPĒJAS

Veidojot plānus, iesakām ņemt vērā, ka jauniešu auditorija ir mainīga un arī jauniešu 
vajadzības ir mainīgas. Tādēļ jaunatnes darbiniekiem vienmēr jābūt gataviem atbalstīt 
dažādas jauniešu iniciatīvas. Jaunatnes jomā strādājošie būs tie, kuri palīdzēs jauniešiem 
saskatīt, kā viņu intereses un iniciatīvas varētu sniegt pēc iespējas lielāku labumu sabiedrībai. 

Vēl viens priekšnosacījums veiksmīgai darba ar jaunatni sistēmas ieviešanai ir telpas darba 
ar jaunatni īstenošanai. Telpas esamībai, piemērotībai un pieejamībai ģeogrāfiski un 
darbalaika ziņā ir liela nozīme darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā. Nereti jauniešu centri 
vai telpas ir novadu centros. Bet kā ir ar pagastiem – vai tajos ir cilvēki, kuri strādā ar 
jauniešiem? Vai tiek veikts mobilais darbs ar jaunatni un vai tā īstenošanai ir pieejamas 
telpas, piemēram, kopienu centros, bibliotēkās, tautas namos vai citur?

Domājot par darbu ar jaunatni ilgtermiņā, JSPA aicina politikas plānošanas dokumentā 
paredzēt ne tikai aktivitātes, bet arī resursus mērķu īstenošanai (telpas, darbinieki, 
finansējums). 

Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenderis stāsta, ka, pateicoties ES 
programmām jaunatnes jomā un Jaunatnes politikas valsts programmai, Gulbenē 
izdevies veiksmīgi attīstīt brīvprātīgā darba sistēmu, veicot darbu gan ar vietējiem, gan 

Piemērs

ārvalstu jauniešiem, ir izstrādāts politikas plānošanas dokuments, uzlabota institucionālā 
sistēma un kopumā veicināta kvalitatīva darba ar jaunatni attīstība. Gulbenes novada 
veiksmes atslēgta bija un joprojām ir tieši dažādo finanšu avotu stratēģiska izmantošana.

“2004. gadā Gulbenes novadā redzamāks un pamanāmāks kļuva darbs ar jaunatni, ko 
veica biedrība “Jauniešu klubs “Dēms””. Biedrība finansējumu savām aktivitātēm guva no 
JSPA atbalstītajiem projektiem. No tiem būtiskākie – jauniešu iniciatīvas projekts 
“Fīrendelis” un jauniešu apmaiņas projekts “Defekts-Efekts”. 2006. gadā jauniešu 
aktivitāšu rezultātā pašvaldība pieņēma lēmumu izveidot jauniešu centru “Bāze” (JC 
“Bāze”). JC “Bāze” turpmāk kļuva par nopietnāko un jaudīgāko jauniešu projektu 
ģenerētāju rajonā un arī mājaslapas www.labisbabis.lv uzturētāju. Jauniešu centrs ne 
tikai uzņēma brīvprātīgos ES programmu ietvaros un organizēja jauniešu apmaiņas, bet 
arī deva iespēju ievērojamam skaitam jauniešu no Latvijas doties gan brīvprātīgajā 
darbā, gan starptautiskās mācībās, gan jauniešu apmaiņās. 2009. gadā izveidojās 
Gulbenes novads. Novadā bez JC “Bāze” izveidojās vēl divi jauniešu centri Rankā un 
Lejasciemā. Visi centri strādāja ar ES projektu programmām. 2011. gadā tika pieņemta 
Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģija. Vienlaicīgi ar stratēģijas realizēšanu tika 
izplatīta Eiropas brīvprātīgā darba ideja. Eiropas brīvprātīgie pamazām Gulbenes 
novadā kļuva ne tikai par jauniešu centru, bet arī par skolu un bērnudārzu neatņemamām 
sastāvdaļām. Šajā laikā par ikdienu kļuva vismaz piecu Eiropas brīvprātīgo atrašanās 
Gulbenes novadā. 2016. gadā jauniešu centri, bērnudārzi un skolas turpināja uzņemt 
brīvprātīgos. Arī novada domē tika uzņemts Eiropas brīvprātīgais. Novads aktīvi 
izmantoja ES un Jaunatnes politikas valsts programmas sniegtās finanšu iespējas. Valsts 
programma tika izmantota, lai īstenotu jaunatnes politikas stratēģijā izvirzītos mērķus. Arī 
Eiropas brīvprātīgo resurss pamazām tika vērsts uz plānošanas dokumentos izvirzīto 
mērķu sasniegšanu, piemēram, iesaistot viņus Mobilā jauniešu centra aktivitātēs. Lai 
izstrādātu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, četri novadi vienojās “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” strukturētā dialoga projektā “Help!”, kas tika realizēts no 2017. gada 
vidus līdz 2018. gada nogalei.

Kopumā šobrīd “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programma Gulbenes novadā tiek 
izmantota plaši – gan pašiem rakstot projektus, gan iesaistoties projektos kā partneriem. 
Projekti vienmēr ir lielisks instruments darba ar jaunatni mērķu sasniegšanā. Pirmkārt, tie 
liek definēt sasniedzamos rezultātus. Otrkārt, tie nosaka termiņu, kurā šie rezultāti ir 
jāsasniedz. Tādējādi katrs, pat neliels, projekts ir noderīgs darba ar jaunatni mērķu 
sasniegšanai.” 
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Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenderis stāsta, ka, pateicoties ES 
programmām jaunatnes jomā un Jaunatnes politikas valsts programmai, Gulbenē 
izdevies veiksmīgi attīstīt brīvprātīgā darba sistēmu, veicot darbu gan ar vietējiem, gan 

ārvalstu jauniešiem, ir izstrādāts politikas plānošanas dokuments, uzlabota institucionālā 
sistēma un kopumā veicināta kvalitatīva darba ar jaunatni attīstība. Gulbenes novada 
veiksmes atslēgta bija un joprojām ir tieši dažādo finanšu avotu stratēģiska izmantošana.

“2004. gadā Gulbenes novadā redzamāks un pamanāmāks kļuva darbs ar jaunatni, ko 
veica biedrība “Jauniešu klubs “Dēms””. Biedrība finansējumu savām aktivitātēm guva no 
JSPA atbalstītajiem projektiem. No tiem būtiskākie – jauniešu iniciatīvas projekts 
“Fīrendelis” un jauniešu apmaiņas projekts “Defekts-Efekts”. 2006. gadā jauniešu 
aktivitāšu rezultātā pašvaldība pieņēma lēmumu izveidot jauniešu centru “Bāze” (JC 
“Bāze”). JC “Bāze” turpmāk kļuva par nopietnāko un jaudīgāko jauniešu projektu 
ģenerētāju rajonā un arī mājaslapas www.labisbabis.lv uzturētāju. Jauniešu centrs ne 
tikai uzņēma brīvprātīgos ES programmu ietvaros un organizēja jauniešu apmaiņas, bet 
arī deva iespēju ievērojamam skaitam jauniešu no Latvijas doties gan brīvprātīgajā 
darbā, gan starptautiskās mācībās, gan jauniešu apmaiņās. 2009. gadā izveidojās 
Gulbenes novads. Novadā bez JC “Bāze” izveidojās vēl divi jauniešu centri Rankā un 
Lejasciemā. Visi centri strādāja ar ES projektu programmām. 2011. gadā tika pieņemta 
Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģija. Vienlaicīgi ar stratēģijas realizēšanu tika 
izplatīta Eiropas brīvprātīgā darba ideja. Eiropas brīvprātīgie pamazām Gulbenes 
novadā kļuva ne tikai par jauniešu centru, bet arī par skolu un bērnudārzu neatņemamām 
sastāvdaļām. Šajā laikā par ikdienu kļuva vismaz piecu Eiropas brīvprātīgo atrašanās 
Gulbenes novadā. 2016. gadā jauniešu centri, bērnudārzi un skolas turpināja uzņemt 
brīvprātīgos. Arī novada domē tika uzņemts Eiropas brīvprātīgais. Novads aktīvi 
izmantoja ES un Jaunatnes politikas valsts programmas sniegtās finanšu iespējas. Valsts 
programma tika izmantota, lai īstenotu jaunatnes politikas stratēģijā izvirzītos mērķus. Arī 
Eiropas brīvprātīgo resurss pamazām tika vērsts uz plānošanas dokumentos izvirzīto 
mērķu sasniegšanu, piemēram, iesaistot viņus Mobilā jauniešu centra aktivitātēs. Lai 
izstrādātu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, četri novadi vienojās “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” strukturētā dialoga projektā “Help!”, kas tika realizēts no 2017. gada 
vidus līdz 2018. gada nogalei.

Kopumā šobrīd “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programma Gulbenes novadā tiek 
izmantota plaši – gan pašiem rakstot projektus, gan iesaistoties projektos kā partneriem. 
Projekti vienmēr ir lielisks instruments darba ar jaunatni mērķu sasniegšanā. Pirmkārt, tie 
liek definēt sasniedzamos rezultātus. Otrkārt, tie nosaka termiņu, kurā šie rezultāti ir 
jāsasniedz. Tādējādi katrs, pat neliels, projekts ir noderīgs darba ar jaunatni mērķu 
sasniegšanai.” 
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Mums katram veidojas viedoklis par vietu, kur esam, par pieejamo atbalstu un 
nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tomēr subjektīvo viedokli ļoti ietekmē vide, draugi, 
iepriekšējā pieredze un citi apstākļi, kas neļauj objektīvi paskatīties uz notiekošo. Pirms 
uzsākt darba ar jaunatni sistēmas izveidi, ir būtiski novērtēt esošo situāciju, balstoties uz 
konkrētiem datiem, kā arī iesaistīt šajā procesā dažādas iestādes (piemēram, jauniešu 
centru, skolu, sociālo dienestu, NVO un citas) un arī pašus jauniešus. 

Situācijas izpētē jāiekļauj gan pašvaldības piedāvājuma jauniešiem izvērtējums, gan pašu 
jauniešu viedoklis par to. 

Pirms situācijas izpētes pašvaldībai būtu jānosaka, ar kādu mērķi tas tiek darīts, un jāizvēlas 
atbilstošas metodes:

• ja pašvaldībai jau ir izveidota sistēma darbam ar jaunatni, var pētīt tās vājās puses;

• ja pašvaldība vēlas šādu sistēmu izveidot no jauna, kā arī veidot politikas plānošanas 
dokumentu, pētījumam ir jābūt plašākam, aptverot visas jomas;

• ja pašvaldība jau ir identificējusi jomu, kuru ir nepieciešams uzlabot, var padziļināti pētīt 
tikai to.

Ir dažādi veidi, kā pašvaldība var organizēt situācijas izpēti:

• 2008. gadā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi “Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni 
vērtēšanai pašvaldībās”2. Šis materiāls palīdz izvērtēt pašvaldības institucionālo sistēmu, 
stratēģisko plānošanu, starpinstitucionālo sadarbību, budžetu, jauniešu informētību, brīvā 
laika pavadīšanas iespējas un citus aspektus, identificējot jomas darba ar jaunatni 
īstenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus;

• kad vispārējais izvērtējums veikts, pašvaldība var pasūtīt veikt detalizētāku pētījumu 
kādai pētījumu institūcijai. Ja pētījumi iepriekš nav veikti, pirmais pētījums var būt apjomīgs, 
tomēr, ja pamatdati jau ir, var pētīt arī kādu konkrētu jomu, kuru, piemēram, saskaņā ar 
vispārējo izvērtējumu būtu jāuzlabo. Vēlams pirmo pētījumu izstrādāt rūpīgi, lai vēlāk to 
atkārtotu un iegūtos datus varētu periodiski salīdzināt;

Situācijas izpēte

KĀPĒC?

KĀ?

2 “Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās”, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2008,
https://www.izm.gov.lv/images/jaunatne/pasvaldibu_jaun_pol/visparejie-raditaji-darba-
ar-jaunatni-vertesanai-pasvaldibas_26-062009.pdf
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• šaurāku jomu izpētei var apkopot pašvaldībā jau esošo informāciju par jomā paveikto vai 
veikt intervijas ar ekspertiem.

Ir jāņem vērā, ka situācijas izvērtējums nav tikai pētījums. Tas ir process, kuram vajadzētu 
ietvert gan sarunas ar kolēģiem pašvaldībā, biedrībām un citām iestādēm, gan dažādas 
tematiskas darba grupas. Situācijas izvērtēšanas procesā aicinām iesaistīt arī jauniešus.  

Kur saņemt finansējumu profesionāla pētījuma veikšanai? Kā pēc iespējas veiksmīgāk 
izmantot pētījumu datus, lai situāciju jaunatnes jomā patiešām uzlabotu? Tie ir biežākie 
jautājumi, uz kuriem sākotnēji, uzsākot strādāt jaunatnes jomā, ir grūti rast atbildes. 

IZAICINĀJUMI

Pašvaldībai jau pirms situācijas analīzes veikšanas ir skaidri jādefinē, kur tiks izmantoti 
iegūtie dati. Katram uzdotajam jautājumam ir jābūt konkrētam plānotajam 
pielietojumam. Nav vērts veikt pētījumu, lai gūtu ieskatu esošajā situācijā, ja nav 
plānots to uzlabot.

Pētījuma veikšana var būt daļa no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
jaunatnes dialoga projektiem (KA3), kuru laikā pašvaldība var ne tikai izvērtēt 
situāciju, bet arī gūt starptautisku pieredzi par to, kā šādi pētījumi tiek veikti citās valstīs. 
Projektā būtu jāiekļauj arī nākamais solis pēc izvērtējuma veikšanas, piemēram, 
stratēģiskā plāna izveide vai jauniešu līdzdalības veicināšana, balstoties uz gūtajiem 
rezultātiem. 

Pašvaldību stratēģisko attīstību īpaši atbalsta Jaunatnes politikas valsts programma. Arī 
ar tās finansiālu atbalstu pašvaldībām ir iespēja veikt situācijas izvērtējumu un citas ar 
to saistītas aktivitātes. Ja uz situācijas izvērtējumu skatās plašāk par datu iegūšanu, tas 
var būt labs projekta saturs. Tas ir pirmais solis, kas dod iespēju pašvaldības 
darbiniekiem ne tikai izzināt situāciju, bet arī veidot attiecības ar kolēģiem, sadarbības 
iestādēm (piemēram, izglītības iestādēm, probācijas dienestu, sociālo dienestu, 
policiju u. c.), biedrībām un jauniešiem. Tā ir iespēja iesaistīt jauniešus un sākt veidot 
politiku, kuras pamatā ir viņu līdzdalība.

Jebkura pētījuma kontekstā ir būtiski izvirzīt mērķi un noteikt, kur iegūtā informācija tiks 
izmantota tālāk. Tas var būt jaunatnes politikas attīstības dokuments vai cits konkrēts 
plāns izpētītās jomas attīstībai. 

IESPĒJAS



Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, analizējot tobrīd spēkā esošo Kuldīgas 
novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2013.–2017. gadam, secināja, ka ir 
nepieciešams uzsākt darbu, lai izstrādātu šo dokumentu nākamajam plānošanas 
periodam. Kuldīgas jaunatnes jomā strādājošie vēlējās, lai jaunatnes politikas attīstības 
stratēģiju izstrādātu tā pati komanda, kas pēc tam arī reāli dzīvē sekmēs šajā dokumentā 
iekļautā realizēšanu. Tā tapa projekts “Aiziet!”, kas tika realizēts ar Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta atbalstu.

Projekta mērķis bija attīstīt darba ar jaunatni kapacitāti visā Kuldīgas novadā. Projekta 
laikā notika deputātu, pagastu pārvalžu vadītāju un darbā ar jaunatni iesaistīto personu 
neformāla diskusija par esošo un vēlamo darba ar jaunatni sistēmu novadā – kas vecajā 
dokumentā ir realizēts, kas nav un kas būtu būtiskākais darbā ar jaunatni turpmāk. 
Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece visos Kuldīgas novada pagastos tikās ar 
pagastu darbiniekiem un vietējiem jauniešiem. Tika noskaidrotas jauniešu vēlmes un 
vajadzības savā pagastā, kā arī tika atrasti pagastu brīvprātīgie jaunatnes koordinatori. 
Pēc tam tika organizētas mācības brīvprātīgajiem pagastu jaunatnes koordinatoriem, un 
noslēgumā norisinājās pirmais Kuldīgas jauniešu forums par jauniešu līdzdalības 
modeļa izstrādi Kuldīgas novadā.

Projekta rezultātā, pateicoties brīvprātīgajiem pagastu jaunatnes koordinatoriem, 
jaunieši pagastos sāka darboties arvien aktīvāk. Bija skaidrs, ka virziens ir pareizs un 
darbs ir jāturpina. Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam ietvaros tika 
realizēts projekts “Stratēģija”. Šajā projektā tika turpināta darba ar jaunatni sistēmas 
izveide Kuldīgas novadā, sekmējot plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu 
atbilstoši jauniešu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm. Lai 
sasniegtu mērķi, projektā tika veikts pētījums, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās 
jauniešu mērķgrupas un to vajadzības, tika noteiktas darbā ar jaunatni iesaistītās 
personas (iestādes) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanā, notika 
pieredzes apmaiņas braucieni, kas deva papildu enerģiju turpināt attīstīt darba ar 
jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novadā.
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Lai darbs ar jaunatni pašvaldībā attīstītos, ir nepieciešami profesionāļi, kuri šajā jomā 
strādās. Reizēm cilvēki, kuri tikai iepazīstas ar jomu, domā, ka darbā ar jaunatni strādā paši 
jaunieši vai jebkurš entuziasts, kurš to vēlas. Tomēr, lai darbs būtu kvalitatīvs, tas jāveic 
cilvēkam, kuram piemīt konkrētas profesionālās kompetences. Latvijā darbu ar jaunatni 
pašvaldībās veic jaunatnes lietu speciālisti (personas, kas plāno, uzrauga un koordinē darbu 
ar jaunatni) un jaunatnes darbinieki (personas, kas veic tiešo darbu ar jaunatni). Jaunatnes 
lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku pienākumus nosaka to profesiju standarti. Ņemot 
vērā to, ka ikdienā jāstrādā ar jauniešiem, kuriem ir dažādas vajadzības, un darbā var 
rasties dažādas riska situācijas, tāpat kā sociālajiem darbiniekiem vai pedagogiem, arī 
jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem nepieciešama noteikta izglītība un 
pieredze. 

Jaunatnes lietu speciālists 
un jaunatnes darbinieks 
KĀPĒC?

Viens no pamatuzdevumiem, pirms sākt strādāt jomā – izprast neformālās mācīšanās 
procesu un attīstīt prasmes to vadīt. Tāpēc ir svarīgi, lai jaunatnes darbinieks pats būtu 
piedzīvojis neformālās izglītības procesu. Jaunatnes darbinieks, kurš nesaprot vai nepieņem 
neformālo izglītību, nevar kļūt par darba ar jaunatni veicēju. Savukārt jaunatnes lietu 
speciālistam vēl papildus neformālās mācīšanās procesa pārzināšanai jāizprot arī jaunatnes 
politikas veidošanas gaita. 

Latvijā jaunatnes lietu speciālisti var izglītoties divās maģistra līmeņa programmās – Liepājas 
un Daugavpils Universitātēs, savukārt jaunatnes darbiniekiem Latvijā nav iespējas apgūt šo 
profesiju augstskolu programmās. Lai sniegtu pamatzināšanas jomā iesaistītajiem, Izglītības 
un zinātnes ministrija ik gadu organizē mācības gan jaunatnes lietu speciālistiem, gan 
jaunatnes darbiniekiem. 

 Papildus tam ir virkne citu iespēju apgūt zināšanas, prasmes un metodes darbam ar jaunatni 
dažādās vietējās un starptautiskās mācībās un semināros. Tās galvenokārt ir bez maksas. 
Parasti šajās mācībās ir aicināti piedalīties ne tikai jaunatnes darbinieki, bet visi tie, kas veic 
darbu ar jaunatni. Iestādes, kuras jaunatnes jomā strādājošajiem piedāvā pilnveides 
iespējas, ir šādas: 

• Izglītības un zinātnes ministrija vairākas reizes gadā organizē jaunatnes darba pieredzes 
apmaiņas braucienus, kuros ir iespēja piedalīties jebkuram darba ar jaunatni veicējam 
Latvijā;

• JSPA regulāri piedāvā paplašināt savas zināšanas tematiskos semināros, uzzināt 
jaunākās jaunatnes jomas aktualitātes konferencēs, piedalīties vairāku dienu mācībās gan 

KĀ?
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Jaunatnes lietu speciālists Latvijā ir nereti pieņemts darbā uz nepilnu slodzi, vai arī par 
jomu ir atbildīgs darbinieks, kuram jaunatnes lietas ir papildu pienākums. Bieži 
jaunatnes lietu speciālists veic arī jaunatnes darbinieka funkcijas un vada jauniešu 
centru. Šādās situācijās darbs ar jaunatni nevar pilnvērtīgi attīstīties, un pastāv augsts 
profesionālās izdegšanas risks. Turklāt Latvijā ir ierobežota iespēja profesionāli apgūt 
darbu ar jaunatni, tāpēc pašvaldībām nav īsti skaidrs, kādai izglītībai būtu jābūt – 
jaunatnes darbiniekam vai jaunatnes lietu speciālistam. Nereti jaunatnes lietu 
speciālists vai jaunatnes darbinieks ir cilvēks, kuram interesē darbs ar jaunatni, un viņš 
tajā iesaistās ar lielu entuziasmu. Labi, ja darbiniekam ir bijusi pieredze, darbojoties 
organizācijā vai jauniešu centrā, bet vēl arvien lielai daļai no jaunajiem darbiniekiem 
neformālā izglītība un jaunatnes politika kā joma ir pavisam jauna, un paiet ilgs 
izpratnes veidošanās un mācīšanās laiks.

IZAICINĀJUMI

Neapšaubāmi darbinieku skaits un slodze ir pašvaldības pārziņā, tomēr jomā 
iesaistītajiem ir jāveicina tās atzīšana – jāskaidro, kāpēc tā ir nozīmīga, jāizmanto 
pamatoti dati, jāatgādina par sevi. Arī šajā procesā ir svarīga pašu jaunatnes lietu 
speciālistu un darbinieku profesionalitāte un spēja lobēt. 

Ja pašvaldībai ir konkrētas vajadzības savu darbinieku izglītošanai, kuras citur nekur 
nepiedāvā, tā var izmantot iespējas piesaistīt finansējumu tieši šim mērķim. Programma 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvā ne tikai piedalīties jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektos, bet arī pašiem tos īstenot. Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektu mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi starptautiskā 
vidē, tādējādi sekmējot iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar 
jaunatni. Mācību mobilitātes var būt semināri, mācību kursi, kontaktu veidošanas 
semināri, ēnošanas un studiju vizītes. Ir būtiski izvēlēties projekta tēmu, kas atbilst 
konkrētās pašvaldības darbinieku mācīšanās vajadzībām, kā arī pārdomāt, kā iegūtās 
kompetences veicinās pašvaldības darba ar jaunatni attīstību. Piemēram, ja pašvaldība 
plāno ieviest mobilo darbu ar jaunatni, jaunatnes darbinieks var doties ēnošanas vizītē 
uz pašvaldību citā Eiropas valstī, kur šī joma ir ļoti labi attīstīta. 

IESPĒJAS

Latvijā, gan ārvalstīs. Turklāt JSPA tīmekļa vietnē ir pieejami dažādi resursi: rokasgrāmatas, 
animācijas filmas, brošūras u.c. informatīvie materiāli par dažādām darba ar jaunatni 
tēmām, kas ir lielisks palīglīdzeklis darba ar jaunatni veicējiem. Turklāt JSPA Youtube kanālā 
iespējams vienkopus skatīt tiešsaistes seminārus par to, kā iesniegt projektu pieteikumus, kā 
arī projektu dalībnieku pieredzes stāstus;

• SALTO YOUTH ir sešu resursu centru tīkls, kas ir labs rīks tiem, kuri pārvalda angļu valodu. 
Vietnē www.salto-youth.net ir pieejami neformālās izglītības resursi, metožu datubāze un 
cita jomā strādājošajiem noderīga informācija.



Biedrība “ideA” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību un septiņiem ārvalstu 
partneriem īstenoja starptautisku jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu “Inception” 
jeb “Pirmsākums”. Projekta galvenais mērķis bija paaugstināt kapacitāti darbā ar jaunatni 
iesaistītajām personām no 10 dažādām organizācijām, astoņām Eiropas valstīm, kas 
strādā ar jauniešiem NEET situācijā, it īpaši no dažādām kultūrām, veicinot viņu 
iekļaušanos sabiedrībā. Projektā bija divas galvenās aktivitātes – astoņu dienu 
starptautisks mācību kurss un četru dienu atgriezeniskās saites seminārs. Mācību 
programmā tika izmantotas neformālās izglītības metodes. Projekta laikā dalībnieki 
mācījās koučinga un sistēmiskās domāšanas pieejas, kuras stiprina jaunatnes darbinieku 
kompetences būt mentoriem jauniešiem un prasmes pašiem atrisināt problēmjautājumus.

15
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Arī Jaunatnes politikas valsts programma var būt papildu finanšu instruments darbā ar 
jaunatni iesaistīto kompetenču attīstībai. Tās ietvaros projektā var iekļaut, piemēram, 
studiju vizītes uz citām pašvaldībām Latvijā, nodrošinot pieredzes apmaiņu un apgūstot 
labo praksi. Pieredzējuši kolēģi ir viens no nozīmīgākajiem resursiem, tāpēc pieredzes 
apmaiņa ir ļoti būtiska. Šādos braucienos līdzi var doties arī jaunieši, kuri pēc tam var 
palīdzēt ieviest dažādas aizgūtas idejas. 

Piedaloties dažādās starptautiskās mācībās, veidojas izpratne par jaunatnes politiku 
un darbu ar jaunatni Eiropas un vietējā līmenī, rodas jaunas idejas un pieejas jaunatnes 
politikas un darba ar jaunatni attīstībai. Jaunatnes darbinieks, kurš nemitīgi papildina 
savas kompetences, ir interesantāks arī jauniešiem. Mācīšanās mūža garumā ir darba 
ar jaunatni pamatā, tāpēc jomas profesionāļiem ir jārāda piemērs citiem. 



Jaunatnes politika ir izteikta starpnozaru politika, tāpēc jaunatnes jomā ir būtiski attīstīt 
starpnozaru sadarbību. 

Lai arī cik senas vai nesenas ir darba ar jaunatni iestrādes un tradīcijas pašvaldībā, 
nemainīgi viena no darba ar jaunatni veiksmes atslēgām ir jaunatnes jomā iesaistīto 
savstarpējā sadarbība vienotu mērķu sasniegšanā. Tas palīdz izvairīties no divriteņa 

Sadarbība starp iestādēm 
un organizācijām

KĀPĒC?
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Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Katrīna Leitāne 
pēc dalības starptautiskās mācībās “Shaping European Youth Policies in Theory and 
Practice – Composition on national Delegations” Horvātijā, kur tika skarti tādi temati kā 
Eiropas jaunatnes politika, jaunatnes politikas koncepts, stratēģija un galvenie principi un 
to īstenošana vietējā līmenī, devās mājup ar ļoti konkrētu rīcības plānu – veicināt 
pašvaldību darbību jaunatnes jomā Latvijā. Tika sagatavota vēstule Latvijas Pašvaldību 
savienībai ar lūgumu noorganizēt sanāksmi ar visām vietējās jaunatnes politikas 
īstenošanā iesaistītajām pusēm, lai stiprinātu Latvijas Pašvaldību savienības paspārnē 
izveidoto jaunatnes atbalsta tīklu. Savukārt Siguldas novadā tika pieņemts lēmums 
izveidot Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi. 

Piemērs



Pašvaldības darbiniekiem – darba ar jaunatni veicējiem – ir svarīgi apzināt un iepazīt visas 
tās iestādes, organizācijas un personas, kas veic darbu ar jaunatni pašvaldībā, un veidot 
informācijas apmaiņas un sadarbības tīklu starp darba ar jaunatni veicējiem. Dažkārt 
pašvaldībās trūkst sadarbības starp jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbiniekiem un 
citiem pašvaldības pārstāvjiem, kas arī ir atbildīgi par darbu ar jaunatni – sociālajiem 
darbiniekiem, policijas darbiniekiem, karjeras konsultantiem, izglītības un kultūras 
darbiniekiem u. c. Ir ļoti būtiski izanalizēt reālo situāciju un saprast sadarbības partnerus 
katrā no darbības jomām. Tas ir darbs arī ar dažādām jauniešu mērķgrupām – aktīvajiem 
jauniešiem, pasīvajiem jauniešiem, sociālā riska grupas jauniešiem, jauniešiem ar invaliditāti, 
jaunajām māmiņām un daudzām citām grupām, tāpēc nepieciešams pārraudzīt jomu. 

Sadarbība var būt ilgtermiņa un regulāra, bet tā var būt arī vienreizēja konkrētu pasākumu 
īstenošana. Sadarbība var būt neformāla, balstīta uz mutisku vienošanos, vai formāla, kad 
dalībnieki slēdz savstarpēju sadarbības līgumu, piemēram, pašvaldība var slēgt sadarbības 
līgumu ar kādu pieredzējušu organizāciju un deleģēt tai konkrētus uzdevumus darbam ar 
jaunatni pašvaldībā.

Uzsākot starpnozaru sadarbības veidošanu, ir nepieciešams apzināt visas iesaistītās puses, 
kas veic tiešo vai netiešo darbu ar jaunatni pašvaldībā, veidojot informācijas apmaiņas tīklu 
gan virtuāli, gan klātienē, piemēram, organizējot informatīvos seminārus. Ir nepieciešams 
izvērtēt, ar kuriem no sadarbības partneriem tikties regulāri un kurus piesaistīt atsevišķām 
aktivitātēm. Jo vairāk sadarbības partneru, jo vairāk cilvēki un institūcijas ir informētas par 
darbu ar jaunatni, jo vairāk ir atbalstītāju, tādējādi apvienojot zināšanas, pieredzi un 
resursus.

Viens no formāliem veidiem, kā koordinēt sadarbību, ir Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 
izveide. Tās pamatuzdevumi ir veicināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību 
jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem. Pašvaldības var un arī veido dažādas Jaunatnes lietu 
konsultatīvās komisijas, padomes u. tml. Nav jābaidās eksperimentēt, lai atrastu savai 
pašvaldībai piemērotāko modeli. Ja Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir izveidota kā 
lēmumu projektu sagatavotājs, tad ieteicams veidot vēl citas sadarbības formas, kurās 
iespējams veidot dialogu. 

KĀ?
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izgudrošanas atkal no jauna un dažādu pasākumu un iniciatīvu nevajadzīgas dublēšanas. 
Strādājot kopā, ir iespēja apvienot resursus un dažādas pieredzes un prasmes, līdz ar to 
veiksmīgāk sasniegt vēlamo rezultātu.

Reizēm var šķist, ka ir vieglāk paveikt darbu pašam, neieguldot resursus citu 
iesaistīšanā, turklāt ne vienmēr citi jaunatnes jomas pienesumu izprot. Tādēļ jāvelta 
laiks situācijas skaidrošanai. Ja pārsvarā darbu veic viens darbinieks, var rasties 
ilgtspējas nodrošināšanas problēmas gadījumā, ja notiek darbinieku maiņa. 

IZAICINĀJUMI
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Var gadīties, ka citas iestādes neizprot vajadzību sadarboties vai pašvaldībā tam 
pietrūkst politiskās gribas. Reizēm nenotiek pat informācijas aprite. 

Jebkura projekta īstenošana ir lielisks veids, kā stiprināt esošo un veidot jaunu 
sadarbību. 

Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros, veidojot ilgtermiņa pieeju darbā ar 
jaunatni, pašvaldība var izvirzīt mērķi arī konsultatīvās padomes izveidei. Projekta 
laikā var pētīt, kā šādas padomes darbojas citās vietās, var finansēt arī, piemēram, 
informatīvu semināru padomes locekļiem par jaunatnes jomu, šādi sagatavojot viņus 
turpmākajam darbam. 

Ja pašvaldībai jau ir pieredze, lielisks resurss sadarbības attīstīšanai vietējā un 
starptautiskā mērogā var būt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās 
partnerības projekti, kas sniedz iespēju sadarboties jaunatnes jomā, lai ieviestu 
inovatīvas pieejas darbā ar jaunatni, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un 
uzlabotu darba ar jaunatni kvalitāti. Pašvaldība var strādāt pie jaunām, inovatīvām 
pieejām darbā ar jaunatni sadarbībā ar vietējiem un starptautiskiem partneriem. 

Īstenojot šādus projektus, ir būtiski noskaidrot visu iesaistīto iestāžu vajadzības un risināt 
tās kopā, lai visiem būtu vienlīdzīgi ieguvumu un motivācija sadarboties. 

IESPĒJAS

Jelgavas novada jaunatnes lietu 
speciāliste Kristīne Kode: 
“Uzsākot darbu novada 
mērogā, vadījos pēc likuma, un 
2012. gadā izveidojām 
Jaunatnes lietu konsultatīvo 
komisiju. Šī komisija pastāvēja 
nepilnus divus gadus, tomēr nozaru pārstāvji īsti nesaprata šīs komisijas jēgu. Visas 
tikšanās bija drīzāk jaunatnes lietu speciālistes atskaitīšanās par darbu. Komisijai 
neredzēju esamības efektivitāti. Sāku 100 % fokusēties uz darbā ar jaunatni iesaistīto 
personu grupu – Jauniešu centru vadītāji + jaunatnes darba koordinatori pagastos + 
projektu speciāliste + NVO pārstāvji. Šajā grupā darba ar jaunatni veidošanā novadā 
strādājam plecu pie pleca, un pilnībā nomainījās enerģija un darba ar jaunatni attīstība. 
Paralēli jauniešu līdzdalības atbalstam ir izveidota Jauniešu padome. Tā ir jauniešu 
brīvprātīga iniciatīvas grupa, kurā jaunieši no 13 pagastiem iesaistās jauniešu dzīves 
veidošanā novadā. Šo jauniešu vidū veidojas jaunie jaunatnes darbinieki. Pagaidām vēl 

Piemērs

šis darba ar jaunatni modelis nav oficiāli nostiprināts, bet jūtu, ka mūsu novadam tas ir 
pareizais virziens. Ideja par Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas ir minēta Jaunatnes 
likumā, ir ļoti laba, bet katrā pašvaldībā ir sava situācija un sava perspektīva darba ar 
jaunatni attīstībā. Tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kuri strādā pašvaldībā – no viņu gatavības 
sadarboties un skatījuma, kā veidot darba ar jaunatni modeli atbilstoši pašvaldībā 
notiekošajiem procesiem. Ir jāatrod savs modelis darbam ar jaunatni. Jo dziļāk “rokos” 
darbā ar jaunatni, jo vairāk atrodu.”
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Jelgavas novada jaunatnes lietu 
speciāliste Kristīne Kode: 
“Uzsākot darbu novada 
mērogā, vadījos pēc likuma, un 
2012. gadā izveidojām 
Jaunatnes lietu konsultatīvo 
komisiju. Šī komisija pastāvēja 
nepilnus divus gadus, tomēr nozaru pārstāvji īsti nesaprata šīs komisijas jēgu. Visas 
tikšanās bija drīzāk jaunatnes lietu speciālistes atskaitīšanās par darbu. Komisijai 
neredzēju esamības efektivitāti. Sāku 100 % fokusēties uz darbā ar jaunatni iesaistīto 
personu grupu – Jauniešu centru vadītāji + jaunatnes darba koordinatori pagastos + 
projektu speciāliste + NVO pārstāvji. Šajā grupā darba ar jaunatni veidošanā novadā 
strādājam plecu pie pleca, un pilnībā nomainījās enerģija un darba ar jaunatni attīstība. 
Paralēli jauniešu līdzdalības atbalstam ir izveidota Jauniešu padome. Tā ir jauniešu 
brīvprātīga iniciatīvas grupa, kurā jaunieši no 13 pagastiem iesaistās jauniešu dzīves 
veidošanā novadā. Šo jauniešu vidū veidojas jaunie jaunatnes darbinieki. Pagaidām vēl 

šis darba ar jaunatni modelis nav oficiāli nostiprināts, bet jūtu, ka mūsu novadam tas ir 
pareizais virziens. Ideja par Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas ir minēta Jaunatnes 
likumā, ir ļoti laba, bet katrā pašvaldībā ir sava situācija un sava perspektīva darba ar 
jaunatni attīstībā. Tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kuri strādā pašvaldībā – no viņu gatavības 
sadarboties un skatījuma, kā veidot darba ar jaunatni modeli atbilstoši pašvaldībā 
notiekošajiem procesiem. Ir jāatrod savs modelis darbam ar jaunatni. Jo dziļāk “rokos” 
darbā ar jaunatni, jo vairāk atrodu.”

“Youth – impressive when encouraged and empowered” – ar tādu saukli tika īstenots 
projekts “Local Action Youth”. Tā mērķis bija veicināt sadarbību starp jaunatnes 
darbiniekiem un vietējās rīcības grupām, pilnveidot jaunatnes darbinieku prasmes, kā arī 
veicināt jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā, uzlabot komunikāciju un veicināt 
uzņēmējdarbību. To ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas atbalstu 2. 
pamatdarbībā stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam īstenoja 
biedrība “Pierīgas partnerība” kopā ar Olaines novada pašvaldību un vietējās rīcības 
grupu no Somijas “Ravakka”. 

Projekta ideja bija šāda: darbs ar jaunatni var noritēt efektīvāk, ja tiek veikts, 
sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm – jauniešu centriem, pašvaldībām, 
uzņēmējiem un šajā gadījumā arī vietējās rīcības grupām – un mācoties vienam no otra. 
Projekta laikā, daloties interesantās metodēs un pieredzē un pilnveidojot pašiem savas 
kompetences, tika organizētas tādas aktivitātes kā Jauniešu forums, Uzņēmīgo Cafe 
(tikšanās ar uzņēmējiem un kopīga izaicinājumu risināšana), jauniešu kvalitatīva un 
interesanta iesaiste attīstības plānošanā, vietējo rīcības grupu un jaunatnes darbinieku 
sadarbības pasākumi u. c. 
Nepieciešamība interesantā veidā 
iesaistīt jauniešus tika uzsvērta arī 
ikgadējā visas Eiropas vietējo 
rīcības grupu tīklošanās 
pasākumā LINC. Projekta 
rezultātā tika izveidots interaktīvs 
metožu un principu apkopojums.3  

Piemērs

3 Practical handbook. Youth – impressive when encouraged and empowered. 
Methods for involvement, entrepreneurship and communication: 
ej.uz/LocalActionYouth_Handbook



Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu lemšanā un 
apkārt notiekošā veidošanā, lai uzlabotu savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. 

Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā parasti sākotnēji interesē mazai daļai 
jauniešu, bet tas ir pamats aktīvu un atbildīgu pilsoņu audzināšanā. Tieši līdzdalības 
instrumentu veidošana un regulārs atbalsts ir pašvaldības jaunatnes lietu 
speciālistu un jaunatnes darbinieku viens no būtiskākajiem uzdevumiem. 

Ir divi virzieni, kā to var darīt: veidojot un atbalstot jauniešu iesaistīšanos dažādās 
organizācijās un grupās, kas tiek iesaistītas lēmumu pieņemšanā, vai arī organizējot 
atsevišķas aktivitātes, kas ir orientētas uz konkrētu jautājumu apspriešanu.

Jauniešu domēs parasti iesaistās neliela daļa aktīvāko jauniešu, bet pasākumos, kuri orientēti 
uz jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, var iesaistīt plašāku jauniešu loku.

Jauniešu līdzdalības atbalstam jāņem vērā katras pašvaldības specifika, bet ieteicams, ka 
pasākumi, kuri orientēti uz jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, veidojas kā 
regulāras tradīcijas, lai jauniešiem tie būtu atpazīstami.

Jauniešu līdzdalības veicināšana 
lēmumu pieņemšanas procesos

KĀPĒC?

KĀ?
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Līdzdalību veicinošas grupas / 
organizācijas: Līdzdalību veicinoši pasākumi: 

• skolēnu pašpārvaldes /
     līdzpārvaldes skolās,

• skolēnu domes pilsētās / novados,

• Jauniešu domes / padomes,

• NVO,

• Jaunatnes lietu konsultatīvās
     padomes, 

• u. c.

• “Kafija ar politiķiem”,

• diskusijas,

• novada forumi,

• ēnu dienas pašvaldībās,

• publiskās apspriedes,

• digitālas aptaujas / diskusijas /
     spēles.



Lubānas novada pašvaldība Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenoja 
projektu “Mosties”, kura mērķis bija veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un 
īstenošanu Lubānas novadā. Viens no projektā plānotajiem uzdevumiem bija izveidot 
Jauniešu domi Lubānas novadā. Lai to izdarītu, tika organizēta diskusija pašvaldības, 
jauniešu un Lubānas iedzīvotāju vidū par Jauniešu domes nepieciešamību Lubānā. 
Diskusija noslēdzās ar apstiprinājumu, ka šāda dome ir nepieciešama. Pašlaik tajā 
darbojas 10 jaunieši, kuri nebaidās eksperimentēt un uzsākt ko jaunu. Projektā iesaistītais 
jaunietis Uģis Mihelsons: “Jaunieši, kuri iesaistās sabiedriskajā darbībā, pasākumu 
organizēšanā un kultūras aktivitātēs, ir lielisks piemērs saviem vienaudžiem un rada vēlmi 
sekot un rīkoties tāpat arī citiem.” Tāpēc arī Uģis Mihelsons personīgi aicina jauniešus 
nesēdēt malā un iesaistīties visā, ko dzīve piespēlē.
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Reizēm jauniešiem dalība diskusijās par pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības 
jautājumiem var likties pārāk sarežģīta vai nesaistoša, īpaši tad, ja viņi nezina, kā viņu 
līdzdalība var ietekmēt šo procesu. 

Līdzdalības procesi ir organizējami, ļoti cieši sadarbojoties ar lēmumu pieņēmējiem – 
domes priekšsēdētāju un deputātiem. Lai uzturētu jauniešos interesi iesaistīties 
lēmumu pieņemšanas procesos, lēmumu pieņēmēji nedrīkst to uzskatīt par 
spēli. Pirmā līdzdalības pieredze veidos jaunieša priekšstatu par līdzdalības iespējām 
un nozīmi. Svarīgi, ka tā ir jēgpilna un pozitīva. Jaunieši ir jāuzklausa, viņu ieteikumi 
jāņem vērā vai arī jāsniedz ļoti pamatota atbilde, ja ieteikumi netiek ņemti vērā.

IZAICINĀJUMI

Programmā “Erasmus + Jaunatne darbībā” jaunieši var īstenot jaunatnes dialoga 
projektus. To ietvaros iespējams praktizēt dažādas līdzdalības formas gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī. Uzsākot veidot darba ar jaunatni sistēmu, strādājot pie politikas 
veidošanas dokumenta, pašvaldība var īstenot projektu, kurā veikt dažāda veida 
konsultācijas par paredzētajām prioritātēm, kā arī gūt vietēja un starptautiska līmeņa 
pieredzi. Ja jaunieši tiks iesaistīti jaunatnes politikas stratēģijas izstrādē, 
viņi būs daudz motivētāki iesaistīties arī tās īstenošanā.

Arī jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros iespējams attīstīt līdzdalības 
mehānismus vietējā līmenī. 

IESPĒJAS

Piemērs
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Mālpils novada dome 2017. gada nogalē/2018. gada sākumā īstenoja Jaunatnes 
politikas valsts programmas ietvaros atbalstītu projektu “Jauniešu līdzdalība Mālpilī”, 
kurā viena no centrālajām aktivitātēm bija “Kafija ar politiķiem”. Pasākumā jaunieši 
satikās ar lēmumu pieņēmējiem un diskutēja par vietējās jaunatnes politikas virzieniem un 
prioritātēm. Rekomendācijas un priekšlikumi pēc tam tika apkopoti, un tika noformulēti 
uzdevumi Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmai. Projekts parādīja, 
ka jaunieši var ne tikai iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, bet viņu priekšlikumi tiek 
uzklausīti un ņemti vērā.

Šobrīd Mālpils novada dome īsteno Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 
apstiprinātu projektu “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 
2019.–2025. gadam izstrāde.” Paredzēts, ka izstrādātā un apstiprinātā Mālpils novada 
jaunatnes politikas attīstības programma 2019.–2025. gadam sniegs būtisku ietekmi uz 
tiešo mērķgrupu – jauniešiem un personām, kas veic darbu ar jaunatni. Projekta rezultāti 
sasniegs arī netiešo mērķgrupu – bērnus, kurus nākotnē skars jaunatnes politika, un viņu 
vecākus.

Piemērs

Projekts “Domā Domas Domē”, projekta īstenotājs – Siguldas novada Jaunrades centrs.

Aktuālā situācija Siguldas novadā liecināja par to, ka vairāk nekā puse jauniešu nav 
informēti par savām iespējām iesaistīties savu interešu pārstāvēšanā pašvaldībā, bet 
labprāt par to uzzinātu un iesaistītos. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem 
nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī attīstīt jaunu, brīvu, pieejamu un 
viegli saprotamu komunikācijas formu jauniešiem ar politiķiem, lai sekmētu strukturētā 
dialoga mērķus un principus arī Siguldas novadā. Projektā notika daudzas un dažādas 
aktivitātes (darba ēnošanas, komitejas sēžu apmeklēšana, zināšanu darbnīcas, 

Piemērs

pieredzes apmaiņas braucieni u. c.), kā arī noslēgumā strukturētā dialoga “top” aktivitāte 
“Kafija ar politiķiem”. Projekta aktivitātē “Kafija ar politiķiem” tika iegūts apstiprinājums 
tam, kāpēc ir nepieciešama projekta “Domā Domas Domē” II daļa, jo tikšanās laikā tika 
apzinātas vairākas nozīmīgas lietas, piemēram: 

• regulāras tikšanās dažādos formātos jauniešiem ar lēmuma pieņēmējiem – forumi, 
darba grupas, tikšanās, ēnu dienas;

• Jauniešu dome kā efektīvākais jauniešu līdzdalības modelis;

• brīvprātīgā darba iespējas;

• Jaunatnes konsultatīvās padomes izveide;

• jaunatnes politikas plānošanas dokuments.

Apkopojot iepriekš minēto, tika iesniegta un apstiprināta projekta “Domā Domas Domē” 
II daļa, kas tiek īstenota un plānota kā būtisks turpinājums iepriekšējam projektam un 
sniegs lielāku ieguldījumu jaunatnes politikā kopumā Siguldas novadā.
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Projekts “Domā Domas Domē”, projekta īstenotājs – Siguldas novada Jaunrades centrs.

Aktuālā situācija Siguldas novadā liecināja par to, ka vairāk nekā puse jauniešu nav 
informēti par savām iespējām iesaistīties savu interešu pārstāvēšanā pašvaldībā, bet 
labprāt par to uzzinātu un iesaistītos. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem 
nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī attīstīt jaunu, brīvu, pieejamu un 
viegli saprotamu komunikācijas formu jauniešiem ar politiķiem, lai sekmētu strukturētā 
dialoga mērķus un principus arī Siguldas novadā. Projektā notika daudzas un dažādas 
aktivitātes (darba ēnošanas, komitejas sēžu apmeklēšana, zināšanu darbnīcas, 

pieredzes apmaiņas braucieni u. c.), kā arī noslēgumā strukturētā dialoga “top” aktivitāte 
“Kafija ar politiķiem”. Projekta aktivitātē “Kafija ar politiķiem” tika iegūts apstiprinājums 
tam, kāpēc ir nepieciešama projekta “Domā Domas Domē” II daļa, jo tikšanās laikā tika 
apzinātas vairākas nozīmīgas lietas, piemēram: 

• regulāras tikšanās dažādos formātos jauniešiem ar lēmuma pieņēmējiem – forumi, 
darba grupas, tikšanās, ēnu dienas;

• Jauniešu dome kā efektīvākais jauniešu līdzdalības modelis;

• brīvprātīgā darba iespējas;

• Jaunatnes konsultatīvās padomes izveide;

• jaunatnes politikas plānošanas dokuments.

Apkopojot iepriekš minēto, tika iesniegta un apstiprināta projekta “Domā Domas Domē” 
II daļa, kas tiek īstenota un plānota kā būtisks turpinājums iepriekšējam projektam un 
sniegs lielāku ieguldījumu jaunatnes politikā kopumā Siguldas novadā.

Viens no pamatuzdevumiem darbā ar jaunatni ir nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei 
nepieciešamās kompetences neformālās izglītības ceļā. Neformālā izglītība darbā ar 
jaunatni balstās uz interaktīvu mācīšanos – darot to, kas patīk un kas ir interesants katram 
individuāli.

Neformālās izglītības pamatprincipi: mācīties darot, mācīties būt, mācīties būt 
kopā, iemācīties mācīties, kas ir arī darba ar jaunatni pamatprincipi. 

Jauniešu mācīšanās / 
neformālā izglītība

KĀPĒC?



2015. gada valsts programmas ietvaros tika organizēts projekts “No domas līdz 
darbībai”. Projekta mērķis – popularizēt un veicināt Saldus novada jauniešu līdzdalību 
novada izaugsmē, organizējot mācības “Jauno līderu akadēmija” par projektu 

Piemērs
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Reizēm laika ir tik maz, ka nesanāk to veltīt pietiekami garām sarunām ar jauniešiem, lai 
atbalstītu viņu mācīšanos. Turklāt jaunatnes jomā strādājošajiem ir ļoti dažāda 
iepriekšējā darba pieredze, ne visi zina, kā neformālo izglītību izmantot ikdienā. 

IZAICINĀJUMI

Jaunatnes darbinieki var apgūt neformālās izglītības principus programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” mācībās. Savukārt jauniešiem viens no labākajiem veidiem 
pilnveidoties un gūt pirmo priekšstatu par neformālo izglītību ir jauniešu apmaiņas 
projekti. Šie projekti paredz to, ka jaunieši izvēlas tēmu, veido projekta saturu un ar 
jaunatnes darbinieka atbalstu to arī īsteno. Arī jauniešu apmaiņas projekts var būt daļa 
no pašvaldības stratēģijas realizācijas. Piemēram, ja pašvaldības mērķis ir palielināt to 
jauniešu skaitu, kuri lietderīgi pavada savu brīvo laiku, jauniešu apmaiņas projekts var 
būt ļoti laba pirmā motivācija. 

IESPĒJAS

Neformālā izglītība ir strukturēts process ar mācīšanās mērķiem, metodoloģiju, laika ietvaru 
un atbalsta sistēmu. Neformālās izglītības procesu un rezultātu izvērtē dalībnieki, balstoties 
uz savām mācīšanās vajadzībām. 

Neformālā izglītība ir pamats gan brīvprātīgajam darbam, gan aktivitātēm jauniešu centros, 
gan dažādiem projektiem jaunatnes jomā. Parasti gan jaunieši uz jauniešu centru vai citur pie 
jaunatnes darbinieka neiet ar domu mācīties. Mācīšanās notiek procesa laikā, bet jaunatnes 
darbiniekam jāapzinās, ka tieši neformālās mācīšanās process ir tas, kuru viņš vada un 
organizē. 

Ir būtiski jau pirms aktivitātes vai projekta uzsākšanas palīdzēt jauniešiem definēt savus 
mācīšanās mērķus un balstīt turpmāko darbu uz tiem. Procesa laikā regulāri jāizvērtē, vai 
izdodas noteiktos mērķus sasniegt, tos pielāgojot vai papildinot. Procesa noslēgumā 
jaunatnes darbinieks palīdz jaunietim formulēt iegūtās kompetences (prasmes, zināšanas un 
attieksmes) un tās dokumentēt. Šādā veidā pēc projekta jaunietis būs iemācījies domāt par 
mācīšanos, runāt par to un ikdienā to plānot, kas būs liels ieguvums viņa tālākajā izaugsmē. 

KĀ? pieteikumu sagatavošanu un projektu īstenošanu, attīstot dzīvei un darba tirgum 
nepieciešamās kompetences, īpaši sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un 
uzņēmību. Galvenās aktivitātes bija divdaļīgas mācības par projektu rakstīšanu un 
realizēšanu, kas laika periodā bija saistītas ar jauniešu iniciatīvas projektu konkursu 
“Jaunieši Saldus novadam”. Mācību pirmā daļa bija tieši par projektu veidošanu, un 
rezultātā arī daļa mācību dalībnieku iesniedza projektus. Mācību otrā daļa bija par 
projektu realizāciju, atskaites sagatavošanu un atziņām. Visu mācību laiku dalībnieki 
aizpildīja mācīšanās dienasgrāmatas, izvirzīja prasmes, kuras gribētu apgūt, pārrunāja, 
ko iemācījušies, kā arī analizēja mācīšanās procesu. Noslēgumā tie, kuri vēlējās, kopā ar 
jaunatnes darbinieku sagatavoja apgūto prasmju aprakstu sertifikātam. 



2015. gada valsts programmas ietvaros tika organizēts projekts “No domas līdz 
darbībai”. Projekta mērķis – popularizēt un veicināt Saldus novada jauniešu līdzdalību 
novada izaugsmē, organizējot mācības “Jauno līderu akadēmija” par projektu 
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Atbalsts jauniešu iniciatīvām ir viens no svarīgākajiem mērķiem darbā ar jaunatni, viena no 
iespējām veidot jauno paaudzi, kura pati dara un pati uzņemas atbildību. Tas ir cieši saistīts 
ar neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jaunatni, sniedzot iespēju jauniešiem 
izpausties, realizēt savas iniciatīvas – organizēt, piedalīties, sasniegt rezultātus, mācīties no 
procesa, kļūdīties un no kļūdām mācīties; tiek apliecināta pārliecība, ka jaunieši ir resurss, 
kopienas pārstāvji, kuri zina, ko grib un risina vietējai kopienai būtiskus jautājumus. Pirmais 
posms jauniešu iniciatīvas atbalstam, neskaitot ģimeni un skolu, ir jaunatnes darbinieks, kurš 
pamana, ko jaunietis vēlas, un ļauj izpausties, bieži vien dodot iespēju noorganizēt paša 
ieplānotu pasākumu, novadīt kaut vai nelielu aktivitāti – uzņemties atbildību.

Jauniešu iniciatīvas 
veicināšana
KĀPĒC?

pieteikumu sagatavošanu un projektu īstenošanu, attīstot dzīvei un darba tirgum 
nepieciešamās kompetences, īpaši sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un 
uzņēmību. Galvenās aktivitātes bija divdaļīgas mācības par projektu rakstīšanu un 
realizēšanu, kas laika periodā bija saistītas ar jauniešu iniciatīvas projektu konkursu 
“Jaunieši Saldus novadam”. Mācību pirmā daļa bija tieši par projektu veidošanu, un 
rezultātā arī daļa mācību dalībnieku iesniedza projektus. Mācību otrā daļa bija par 
projektu realizāciju, atskaites sagatavošanu un atziņām. Visu mācību laiku dalībnieki 
aizpildīja mācīšanās dienasgrāmatas, izvirzīja prasmes, kuras gribētu apgūt, pārrunāja, 
ko iemācījušies, kā arī analizēja mācīšanās procesu. Noslēgumā tie, kuri vēlējās, kopā ar 
jaunatnes darbinieku sagatavoja apgūto prasmju aprakstu sertifikātam. 



26

Lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un vēlmi darboties, ir svarīgi pamanīt jauniešu 
iniciatīvu, tad reaģēt uz to, nekritizējot un nesakot, ka tas nav iespējams. 
Jaunieši vēlas realizēt savas iniciatīvas tūlīt un tagad. Jaunatnes darbinieka uzdevums bieži 
vien ir atbalstīt un uzturēt interesi – arī tad, ja jaunietis, saskaroties ar pirmajām grūtībām, 
vēlas atkāpties.

Reizēm jaunieši saprot, ka viņiem realizēt savu ideju ir pārāk sarežģīti, ne visi var būt 
aktivitāšu vai projektu vadītāji. Taču jauniešiem veidojas izpratne par to, kā notiek procesi, 
ka jāiegulda liels darbs, lai sasniegtu mērķi.

Runājot par jaunatnes politikas plānošanu, šķiet, ka jauniešu iniciatīvu atbalsts ir spontāns 
process, balstoties uz tā brīža jauniešu vajadzībām. No otras puses, par plānotu un 
organizētu procesu kļūst atbalsts jauniešu iniciatīvām, it īpaši, ja tas ir regulārs, ja tiek 
analizēts un balstīts ne tikai uz konkrēta jaunieša vajadzībām, bet uz kopējo situācijas izpēti 
un risinājumiem. Viena no šādām pieejām ir vietējo jauniešu iniciatīvas projektu fondu 
veidošana. Tas ir pašvaldības projektu fonds, kura mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu, 
līdzdalību un atbildību, veidojot uz brīvprātīgā darba metodēm balstītus projektus, kas vērsti 
uz pagasta un pilsētas dzīves/vides uzlabošanu. Visbiežāk šādā veidā piešķirtais 
finansējums nav liels, un arī projektu iesniegšana ir jauniešiem draudzīga. 

KĀ?

Atbalstot jauniešu iniciatīvas, aicinām pievērst 
uzmanību turpmāk minētajam: 

KO jaunieši vēlas?

KO jaunieši paši gatavi darīt?

KAS nepieciešams 
vietējai kopienai? 

KAS ir rezultāts – kaut kas 
reāls vai mācīšanās process?

KO vēlas pašvaldība?

KAS nepieciešams jauniešiem?
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Ne visās pašvaldībās ir pieejams budžets, lai izveidotu projektu fondu. Turklāt bieži 
vien jauniešiem savas iniciatīvas vai projekta attīstīšana šķiet pārāk sarežģīta. 

IZAICINĀJUMI

Ne visām jauniešu iniciatīvām ir nepieciešams finansējums. Bieži vien pēc sarunas ar 
jaunatnes darbinieku var saprast, ka ideju var realizēt jau ar esošajiem, pašvaldībā 
pieejamajiem resursiem. 

Ja pašvaldībai nav pieejams finansējums jauniešu iniciatīvu īstenošanai, tās var īstenot 
projektu veidā. Gan jauniešu apmaiņas, gan brīvprātīgā darba, gan citi projekti var tikt 
un tiek balstīti idejā, ka šo projektu finansiāls atbalsts palīdz jauniešiem īstenot pašiem 
savas idejas. Aicinām pievērst uzmanību “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes 
projektiem un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” starptautiskajām jauniešu iniciatīvām. 
Solidaritātes projektos jaunieši var attīstīt vietēja līmeņa iniciatīvu, veicinot solidaritāti 
savā kopienā, savukārt starptautisko iniciatīvu projektā jaunieši var sadarboties ar 
jauniešiem citā valstī, kuri vēlas īstenot līdzīgus mērķus savā kopienā. Šādā veidā 
jaunieši gūst arī starpkultūru pieredzi un mācās par to, kas notiek citās valstīs.

JSPA iesaka pašvaldību plānošanas dokumentos ietvert informāciju par to, kā 
konkrētajā pašvaldībā tiks organizēta jauniešu iniciatīvu atbalsta sistēma, kā tiks 
organizēts atbalsts jauniešiem viņu iniciatīvu īstenošanai, kādi resursi ir pieejami, 
tostarp cilvēkresursi. Tādējādi jauniešiem būs skaidrs, ko viņi no pašvaldības var 
sagaidīt, savukārt pašvaldībai būs ilgtermiņa redzējums jauniešu iniciatīvas 
veicināšanā un finansējuma piesaistē šajā jomā.

IESPĒJAS

Nākamā pakāpe jauniešiem ir savu iniciatīvu realizēt ar lielāku projektu atbalstu. Tiesa, to 
īstenošanai noteikumi ir stingrāki un striktāki, savukārt pieejamais finansējums – apjomīgāks. 
Šādos gadījumos projektu sagatavošanas procesā ir svarīga jauniešu pieredze un atbalsta 
personu iesaiste.

Tas, ka pašvaldība ir izveidojusi jauniešu iniciatīvu atbalsta sistēmu un sniegusi atbalstu 
nacionālu vai starptautisku projektu īstenošanai, veido un attīsta jauniešos uzņēmējspējas un 
piederību savai vietējai kopienai un Eiropai. Tas veicina arī izpratni, ka labas lietas var notikt 
arī šeit uz vietas un es pats kā jaunietis tās varu realizēt.
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Lai veicinātu jauniešu pašiniciatīvu, starpkultūru izpratni un uzņēmīgumu, kā arī 
burāšanas pieejamību jauniešiem Baltijas valstīs, Latvijas Burāšanas mācību asociācija 
sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Igaunijā īstenoja starptautisku jauniešu iniciatīvu 
“youthSAIL4creativity100”. 

Projekta galvenajā pasākumā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jaunieši vecumā no 18 līdz 
30 gadiem ar trīs burāšanas mācību jahtām apceļoja Latvijas jūras robežu no Liepājas 
līdz Salacgrīvai, izzinot Eiropas kultūru dažādību, Baltijas valstu vēsturi un jūras ietekmi 
to attīstībā 100 gadu garumā. Projektā jaunieši ar neformālās izglītības pieeju attīstīja 
gan tehniskās prasmes, gan radošumu, kā arī sadarbību starptautiskā komandā gan jūrā, 
gan uz sauszemes, gan tiešsaistē. Piestājot Latvijas ostās, jaunieši organizēja radošās 
darbnīcas un diskusijas, kā 
rezultātā tika radīta mākslas 
izstāde par godu Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas simtgadei. 
Izstāde vēlāk tika publiski 
izrādīta visās trīs partnervalstīs.

Brīvprātīgais darbs ir ne tikai sava ieguldījuma sniegšana sabiedrības labā, bet arī lieliska 
iespēja apgūt jaunas prasmes un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Pašvaldībai tā ir iespēja 
dažādot aktivitātes, kā arī veicināt starpkultūru izglītību vietējā kopienā, ja brīvprātīgais 
bieži vien ir jaunietis no citas valsts. 

Brīvprātīgā darba 
sistēmas izveide

KĀPĒC?

Piemērs
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Reizēm organizācijām ir pārāk augstas prasības un gaidas no brīvprātīgā. Rezultātā 
var rasties abpusēja vilšanās, jo brīvprātīgais var netikt galā ar brīvprātīgā darba 
prasībām un pienākumiem. Tomēr jāņem vērā, ka brīvprātīgais darbs jaunietim ir 
mācīšanās process, kur drīkst un pat vajag kļūdīties. Bieži pašvaldības, īpaši tad, ja tās 
nav lielas, satraucas, ka brīvprātīgajam nebūs, ko darīt. Vēl viens izaicinājums, ar kuru 
diezgan bieži sastopas jaunatnes lietu speciālisti Latvijā – kā pārliecināt pašvaldības 
vadību par brīvprātīgā darba projekta nepieciešamību? 

IZAICINĀJUMI

KĀ?
Brīvprātīgais darbs var notikt gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, un parasti tas tiek organizēts 
kādas iestādes ietvaros. Pašvaldība var vietējos vai ārvalstu brīvprātīgos jauniešus iesaistīt 
dažādās iestādēs un organizācijās vai ar ES programmu atbalstu jauniešus no Latvijas nosūtīt 
brīvprātīgajā darbā uz citām valstīm. 

Brīvprātīgā darba sistēma pašvaldībā nozīmē regulāru un ilgtermiņa brīvprātīgā darba 
koordinēšanu. Ir jābūt skaidram veidam, kā jaunieši iesaistās brīvprātīgajā darbā, cik stundas 
nedēļā būtu jāstrādā, kāds atbalsts ir pieejams un kā notiek paveiktā darba atzīšana un gūto 
kompetenču izvērtēšana. 

Brīvprātīgo darbu var īstenot arī ar ES programmu atbalstu, ja organizācijai piešķirta 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgā darba akreditācija vai programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīme. Tas ir rādītājs, ka iesaistītajām organizācijām ir 
izpratne par programmas būtību. 

Biežāk sastopamās aktivitātes, kuras veic ārvalstu brīvprātīgie starptautiskajos projektos, ir 
starpkultūru pasākumu organizēšana, svešvalodu mācīšana, darbošanās ar organizācijas 
mērķgrupu, piemēram, bērnudārzā, skolā, jauniešu centrā, NVO, tūrisma centrā, dienas 
centrā, pansionātā utt. Brīvprātīgā darba projekta īstenošana pašvaldībā var atstāt paliekošu 
ietekmi ne tikai uz brīvprātīgā dzīvi, bet arī uz vietējo sabiedrību – vietējie jaunieši, sekojot 
ārvalstu brīvprātīgo piemēram, iesaistās brīvprātīgajā darbā, arī citas pašvaldības iestādes un 
NVO vēlas uzņemt brīvprātīgos no citām valstīm, vietējā skola vairs nevar iedomāties jauno 
mācību gadu bez ārvalstu brīvprātīgajiem, vietējie iedzīvotāji ar nepacietību gaida svešvalodu 
nodarbības, ko vada brīvprātīgie u. tml.

Savukārt jauniešiem, strādājot brīvprātīgi, ir iespēja “iet dzīves skolā”, t. i., kļūt patstāvīgākiem, 
dzīvojot citā valstī, strādājot sabiedrībai noderīgu darbu, un mijiedarboties ar cilvēkiem no 
atšķirīgām kultūrām, sastapties ar dažādiem izaicinājumiem, izzināt un pilnveidot sevi. Daudzi 
jaunieši brīvprātīgajā darbā dodas mērķtiecīgi, taču daudzi to dara, jo ir dzīves krustcelēs, 
nezina, ko tālāk iesākt pēc skolas beigšanas, ko studēt, kur strādāt. Jaunieši ir sava ceļa 
meklējumos.

Brīvprātīgā darba starptautiskie projekti īpaši atbalsta jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iesaistīšanos. Veicot individuālo darbu ar jaunieti, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā var būt kā 
loģisks turpinājums jaunieša izaugsmē. Turklāt programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" 
ietvaros  jaunieši ar ierobežotām iespējām var veikt brīvpratīgo darbu arī Latvijā (vietējā līmenī). 



2015. gadā Valkas novadā tika uzsākts jauniešu brīvprātīgais darbs ar mērķi iesaistīt 
jauniešus novada sabiedriskās dzīves norisēs. Tika izveidots Brīvprātīgā darba nolikums, 
līgums par brīvprātīgo darbu un uzskaites grāmatiņa. Katram jaunietim, kas noslēdz 
līgumu, tiek izsniegta uzskaites grāmatiņa, kurā tiek ierakstīti visi pasākumi un darbi, kur 
jaunietis ir veicis brīvprātīgo darbu, un stundas, cik daudz viņš ir nostrādājis. 

Romina Meļņika, Valkas novada jaunatnes lietu speciāliste: “Ir jaunieši, kas noslēdz 
līgumu uz visu gadu un labprāt piedalās visos pasākumos kā brīvprātīgie, ir arī tādi 
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jaunieši, kas noslēdz līgumu uz kādu noteiktu pasākumu, piemēram, uz ultramaratonu 
“Neiespējamais skrējiens”. Trīs gadu laikā ir noslēgti 50 ilgtermiņa līgumi, un vēl katru 
gadu tiek noslēgti apmēram 15 līdz 20 īstermiņa/viena pasākuma līgumi. Pateicoties 
brīvprātīgajam darbam, jauniešiem ir iespēja ne tikai būt klāt lielajos kultūras un sporta 
pasākumos, bet arī saprast, kā šādi pasākumi tiek organizēti, kas tam nepieciešams un cik 
daudz laika pasākuma organizēšana aizņem. Bieži vien neaktīvie jaunieši pēc 
brīvprātīgā darba kļūst aktīvi, viņiem parādās vēlme iesaistīties arī citos pasākumos un 
darbos, rodas vēlme brīvprātīgi darboties arī skolā vai jauniešu centrā.”

IESPĒJAS
Attīstot vietējā brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā, ir jānolemj, kurš būs tas cilvēks, 
kurš regulāri un ilgtermiņā koordinēs brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā. Jāapzinās, 
ka brīvprātīgajā darbā svarīga ir jauniešu mācīšanās un attīstība, kas tiek veicināta ar 
jauniešu un organizāciju iesaistīšanu solidaritātes aktivitātēs, risinot sabiedrībai 
aktuālus izaicinājumus. Tāpēc jāmāca un jāsagatavo ne tikai jaunieši, bet arī 
organizācijas un iestādes, kuras uzņem brīvprātīgos.

Aicinām pašvaldības uz brīvprātīgā darba attīstību skatīties plašāk nekā uz pāris 
jauniešu nodarbināšanu vienkāršos darbos vai nosūtīšanu uz kādu citu valsti. Iesākumā 
var sākt ar vietēja līmeņa brīvprātīgo darbu, vēlāk tam piesaistot arī finansējumu, 
piemēram, no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Pašvaldībai būtu stratēģiski 
jāizvērtē, kurās iestādēs (jauniešu centros, sociālajos centros, bibliotēkās, pansionātos, 
bērnudārzos, skolās, tūrisma centrā, kultūras namā utt.) brīvprātīgie varētu darboties, 
pēc tam kopā ar iestāžu vadītājiem izveidojot brīvprātīgā darbalaika plānu. Mazākās 
pašvaldībās brīvprātīgais var darboties vairākās iestādēs, lai viņa nedēļa būtu 
piepildīta, radoša, interesanta un ar ieguldījumu vietējā sabiedrībā. Ja pašvaldība ar 
starptautisku projektu atbalstu uzņem vairākus brīvprātīgos vienlaicīgi, jauniešiem ir 
iespēja darboties komandā, plašāk piepildīt savu brīvo laiku un vieglāk iedzīvoties 
jaunajā vidē. Pašvaldībai tas ir ieguvums, jo vairākās iestādēs ir cilvēki, kas radoši 
palīdz dažādot vietējiem iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus. Savukārt, ja 
pašvaldībā plānots kāds pasākums, piemēram, pilsētas svētki, ar starptautiskā projekta 
finansiālu atbalstu var uzņemt vairākus brīvprātīgos īstermiņa projektā, šādi ieplānojot, 
ka jaunieši palīdzēs organizēt tieši šo pilsētai nozīmīgo pasākumu.

Brīvprātīgā darba sistēma būtu jāveido atbilstoši pašvaldības stratēģiskajiem attīstības 
mērķiem un jaunatnes politikas mērķiem, līdz ar to gūstot atbalstu arī no pašvaldības 
vadības. Iespējams, ka brīvprātīgie var palīdzēt attīstīt kādu konkrētu jomu, kura ir 
pašvaldības mērķos. Jo vairāk laika un resursu pašvaldība ieguldīs plānošanā, iestāžu 
darbinieku sagatavošanā un arī komunikācijā ar brīvprātīgo, pirms viņš ir ieradies ar 
starptautiskā projekta finansiālu atbalstu, jo vieglāk būs īstenot projektu, kā arī vairāk 
ieguvumu būs visām iesaistītajām pusēm. 

Valkā



2015. gadā Valkas novadā tika uzsākts jauniešu brīvprātīgais darbs ar mērķi iesaistīt 
jauniešus novada sabiedriskās dzīves norisēs. Tika izveidots Brīvprātīgā darba nolikums, 
līgums par brīvprātīgo darbu un uzskaites grāmatiņa. Katram jaunietim, kas noslēdz 
līgumu, tiek izsniegta uzskaites grāmatiņa, kurā tiek ierakstīti visi pasākumi un darbi, kur 
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jaunieši, kas noslēdz līgumu uz kādu noteiktu pasākumu, piemēram, uz ultramaratonu 
“Neiespējamais skrējiens”. Trīs gadu laikā ir noslēgti 50 ilgtermiņa līgumi, un vēl katru 
gadu tiek noslēgti apmēram 15 līdz 20 īstermiņa/viena pasākuma līgumi. Pateicoties 
brīvprātīgajam darbam, jauniešiem ir iespēja ne tikai būt klāt lielajos kultūras un sporta 
pasākumos, bet arī saprast, kā šādi pasākumi tiek organizēti, kas tam nepieciešams un cik 
daudz laika pasākuma organizēšana aizņem. Bieži vien neaktīvie jaunieši pēc 
brīvprātīgā darba kļūst aktīvi, viņiem parādās vēlme iesaistīties arī citos pasākumos un 
darbos, rodas vēlme brīvprātīgi darboties arī skolā vai jauniešu centrā.”

Gulbenē

Gulbenes dome īstenoja projektu “Let it be 3”, kurā trīs jaunieši no Itālijas, Spānijas un 
Portugāles ieguva starpkultūru pieredzi, kā arī profesionāli pilnveidojās, veicot ilgtermiņa 
brīvprātīgo darbu Gulbenes novada domē un Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” 
filiālē “Litene”. Projektā tika izvirzītas trīs tēmas, kuras aktuālas vietējā kopienā: kultūra un 
radošums, jauniešu līdzdalība, lauku attīstība un urbanizācija. Savukārt brīvprātīgo 
uzdevums bija īstenot aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības zināšanas par Eiropas 
vērtībām, izpratni par vietējo brīvprātīgo darbu, kā arī attīstītu jaunas ieceres Gulbenes 
novadā. Projekta laikā notika vairākas aktivitātes, piemēram, Gulbenes 2. vidusskolā 8. 
martā organizēja diskusiju, kas aktualizēja sieviešu tiesību tēmas; notika arī lekcijas par 
atkritumu ietekmi uz vidi un “zero waste” kustību, atvērtā saruna par cilvēktiesībām 
Gulbenes bibliotēkā un mobilā jauniešu centra darbības nodrošināšana divos Gulbenes 
pagastos, tika īstenotas arī aktivitātes sociālā centra klientiem u. c.
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Preiļos

Aija Vanaga, Preiļu Brīvās skolas projektu vadītāja: “Hoahims (Joaquin), puisis no 
Spānijas, Preiļu Brīvajā skolā ieradās ar vājām angļu valodas zināšanām, bet ar lielu 
vēlmi darboties ar bērniem. Iepriekšējā pieredze, darbojoties ar bērniem, viņam ļoti 
noderēja. Projekta beigu posmā Hoahims rīkoja daudzas aktivitātes, savus projektus, 
patstāvīgi plānoja un vadīja nodarbības bērniem, iepazīstināja ar spāņu 
māksliniekiem. Projekta laikā Hoahims saprata, ka viņš vēlas kļūt par pirmsskolas 
skolotāju. Īpaši viņam patika darbs ar pavisam mazajiem, pusotru gadu vecajiem 
bērniem. Zinām, ka, atgriežoties savās dzimtajās mājās, Hoahims uzsāka studijas, lai 
kļūtu par pirmsskolas skolotāju.”

Visas aktivitātes novadā bija nozīmīgas un svarīgas. Rezultātā projektā iesaistītās 
iestādes turpina savu sadarbību citos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos kā 
partneri arī pašlaik. 
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Ja, izlasot šo metodisko materiālu, rodas papildu jautājumi vai 
nepacietībā vēlies izmēģināt kādu no JSPA programmu projektu vai 
atbalsta iespējām, sazinies ar JSPA, lai iepriekš vienotos par 
konsultācijas / tikšanās laiku. 

Plašāka informācija pieejama: www.jaunatne.gov.lv. 

Noslēgumā

Atceries, ka katra mēneša 
pēdējā otrdiena 
JSPA ir “Atvērto durvju diena”, 
kad ar saviem jautājumiem 
vari nākt darba laikā 
bez iepriekšējas pieteikšanās. 



Darbs ar jaunatni – uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, 
kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni veido:

Jaunatnes lietu speciālists – persona, kas plāno, veic un koordinē darbu 
ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā 
iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un 
koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes 
politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo 
darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus 
jaunatnes politikas jomā, tostarp par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un 
īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Jaunatnes darbinieks – persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot 
jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas starptautisku 
pasākumu un projektu īstenošanā, konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām; 
nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem. 

Jauniešu centrs – pašvaldības iestāde vai struktūrvienība, kuras mērķis ir 
veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē. Tā ir vieta, kur jauniešiem tiek izveidota draudzīga, atvērta un 
atbalstoša vide, tiek piedāvātas iespējas kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu 
pavadīšanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību dažādās dzīves situācijās, arī 
saistībā ar projektu izstrādi un īstenošanu, konfliktu risināšanu u. c. 

Jauniešu dome – viens no jauniešu līdzdalības veidiem pašvaldībā, kas sekmē 
pašvaldības jauniešu sadarbību, jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu 
pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas. Jauniešu domes sastāvā 
iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju 
pārstāvjus.

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija – pašvaldības domes 
apstiprināts līdzdalības mehānisms vietējā līmenī, kas veicina pašvaldības darba ar 
jaunatni plānošanu un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

(Avots: jaunatneslietas.lv)34
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