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Jaunatnes pol i t ikas valsts programmas 
2020. gadam 2.2.  sadaļas 

“Atbalsts in ic iat īvām jauniešu l īdzdal ības veic ināšanai  un iekļaušanai  sabiedrībā” 
2.2.1.  apakšsadaļas atk lātā projektu konkursa 

“Atbalsts jaunatnes organizāci ju darbībai ,  to in ic iat īvām un jauniešu l īdzdal ības
veic ināšanai”  
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JURIDISKĀ ADRESE 1905. gada iela 10 - 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

FINANSĒJUMS 3800

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.07.2020. - 31.03.2021.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss””

PROJEKTA NOSAUKUMS Laidi

ĪSTENOŠANAS VIETA Kuldīgas novads, Laidu pagasts

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
sekmēt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties nacionāla un
starptautiska mēroga pasākumos. 

dažādu sociālo grupu jauniešus vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri
dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā.

projekta darba grupas sanāksme, praktisks darbs ar Laidu
pagasta jauniešiem, jauniešu apmācības, jauniešu un politikas
veidotāju forums, projekta adminstrēšana un publicitātes
nodrošināšana.

Laidu pagasta jaunieši būs tikuši pie savas brīvā laika telpas
pagastā,  un no jauniešu apmācībām, kā arī no jaunatnes
darbinieka praktiskās darbošanās pagastā būs guvuši
zināšanas un prasmes, kā šo telpu ikdienā noslogot atbilstoši
jauniešu vajadzībām un interesēm, kā arī izstrādājuši savu
pirmo jauniešu apmaiņas projektu. Kuldīgas novada jaunieši
būs piedalījušies forumā, kurā tiks izstrādātas jauniešu,

jaunatnes lietu speciālistu un pagastu pārvaldes kopīgas
rekomendācijas par darba ar jaunatni attīstību turpmāk
Kuldīgas novadā.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

Jaunatnes pol i t ikas valsts programmas 2020. gadam 2.2.  sadaļas
 “Atbalsts in ic iat īvām jauniešu l īdzdal ības veic ināšanai  un iekļaušanai  sabiedrībā” 

2.2.1.  apakšsadaļas atk lātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāci ju darbībai ,
to in ic iat īvām un jauniešu l īdzdal ības veic ināšanai”  apst ipr ināto projektu saraksts

JURIDISKĀ ADRESE Jelgavas iela 10, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020

FINANSĒJUMS 3782,5

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2020. - 31.05.2020.

Biedrība “Move up”

Tava iespēja ir te! 

ĪSTENOŠANAS VIETA Ikšķiles novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
paaugstināt jauniešu kapacitāti un viņu līdzdalību “Move Up”

organizācijā caur citu jauniešu izglītošanu un iesaistīšanu un
savu Eiropas jaunatnes programmu projektu izstrādi

 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas līdz šim nav
informēti par Eiropas jaunatnes programmām un biedrības
sniegtajiem pakalpojumiem. 

četri pieredzes stāstu vakari “Ko es ieguvu?”, apmācības “Kādēļ
es iesaistos un kur mēs ejam?”, informācijas punktu izveide “Kā
informēt vietējos jauniešus?”, vizītes skolās “Kā iesaistīt vēl
neiesaistītos?", 24 stundu projektu hakatons “Ko es varētu
radīt?”, izvērtējuma tikšanās.

papildinātas jauniešu zināšanas un attīstītas prasmes
līdzdarbojoties biedrībā, kvalitatīvi iesaistīties projektu
izstrādē, uzraudzībā un rezultātu izplatīšanā un uzzināt par
Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni
sniegtajiem pakalpojumiem. Tiks izstrādāts biedrības 

 attīstības plāns. Radīta iespēja jauniešu diskusijām par viņiem
aktuāliem jautājumiem, apzinātas viņiem svarīgas problēmas
un viņi tiks iesaistīti risinājumu meklēšanā.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401

FINANSĒJUMS 3770

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2020. - 01.03.2021.

Biedrība “Attīstības platforma YOU+”

Jaunatnes Akadēmija

ĪSTENOŠANAS VIETA Liepāja

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

sniegt iespēju Liepājas reģiona jauniešiem attīstīt savas
kompetences un veidot vidi ap sevi, izstrādājot sev interesējošas
reģiona attīstības idejas. 

jaunieši vecumā no 20-25 gadiem.

divi neformālās izglītības apmācību cikli. Jaunieši 6 dienu laikā
apgūs praktiskas iemaņas, lai uzstādītu karjeras un dzīves
mērķus, izprastu projektu un biznesa ideju dzīves ciklus,

efektīvu plānošanu, attīstītu vidi ap sevi, kā arī uzklausīs
pieredzējušu cilvēku pieredzes stāstus. Jaunieši ģenerēs idejas,

apkārtējās vides pilnveidei, strādās komandā, dosies pilsētā,

izzinot apkārtējās sabiedrības viedokli par savām plānotajām
iniciatīvām un prezentēs savas idejas kompetentai žūrijai.

“Jaunatnes Akadēmija” vismaz 40 dalībnieki, identificēs
vietējās sabiedrības izaicinājumus, darba grupās izstrādājot to
risinājumus un iesniedzot piedāvājumu Liepājas pilsētas
pašvaldības pārstāvjiem. Attīstītas līderības un komandas
darba prasmes. Radīta interese iesaistīties skolas, ārpus skolas
un arī neformālās izglītības aktivitātēs. Vismaz 40 Liepājas
reģiona jauniešiem būs radusies interese un iespējas
piedalīties jaunatnes organizāciju darbībā, jauniešu interešu
pārstāvēšanā, jauniešiem labvēlīgas vides veidošanā un
starptautisko projektu izstrādē un īstenošanā.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Kurzemes prospekts 130 - 79, Rīga,  LV-1069

FINANSĒJUMS 3800

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.06. 2020. - 31.05.2021.

Biedrība “RED–Radošu Efektu Darbnīca”

Jaunatnes darbinieka starta komplekts

ĪSTENOŠANAS VIETA Rīga un Latvijas reģioni, Moldova un Gruzija

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
stiprināt RED ilgtspējīgu attīstību, izstrādājot un īstenojot 3
mēnešu mācību kursu 20 topošajiem jaunatnes darbiniekiem,

veidojot sadarbības tīklu Latvijā, kā arī iesaistot 50 jauniešus
reģionos. 

20 esošie un topošie RED biedri, sociālie darbinieki un
pedagogi un citu profesiju pārstāvji, kuri vēlas nākotnē kļūt par
jaunatnes darbiniekiem. Otra mērķa grupa ir 50 jaunieši
dažādos Latvijas reģionos, it īpaši jaunieši, kuriem ir mazāk
iespēju.

RED dalība starptautiskā izpētes un mācību projektā, pētījums
par jaunatnes darbinieku izglītības iespējām un satura
aktualitāti Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Moldovā, Ukrainā un
Gruzijā, kā arī starptautiskas ilgtermiņa neformālās izglītības
mācības jaunatnes darbinieku mācību vadītājiem, mācību
kurss “Jaunatnes darbinieka starta komplekts” 20 topošajiem
jaunatnes darbiniekiem, kā arī tiešais darbs ar jauniešiem
reģionos –  neformālās izglītības programmas. 

izstrādāta viena neformālās izglītības mācību programma
jaunatnes darbiniekiem darba uzsākšanai. Jaunatnes darba
uzsākšanai ar visaptverošu “starta paku” tiks sagatavoti 20
jauni jaunatnes darbinieki. 50 jaunieši, dažādos Latvijas
reģionos, tiks iesaistīti viņiem saistošās aktivitātēs, tai skaitā
informēti par dažādām vietēja un starptautiska līmeņa
līdzdalības iespējām. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts,Vecumnieku novads, LV-3905

FINANSĒJUMS 3796,27

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.06.2020. - 31.05.2021.

Biedrība “Jaunatne smaidam”

#15TAISLĪMENIS

Bauskas novads (Codes, Dāviņu  un Vecsaules pagasts),

Vecumnieku un Baldones novads, Ļvova Ukrainā

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
stiprināt biedrības “Jaunatne smaidam” kapacitāti un ilgtspēju
vietējā un starptautiskā brīvprātīgā darba programmu
koordinēšanā un īstenošanā. Sekmēt vietējās kopienas, jo īpaši
jauniešu, informētību par pilsoniskās līdzdalības iespējām un
nozīmi attīstībā. 

organizācijas esošie biedri un jaunieši Vecumnieku, Bauskas un
Baldones novados.

biedrības attīstības programmas un vizuālās identitātes
izstrāde, starptautisku brīvprātīgā darba nometņu vadītāju
apmācības, dalība ALLIANCE tehniskajā sanāksmē, jauno
līderu akadēmija, āra dzīves info punktu izveide. 

Jauniešiem uzzinās par līdzdalības iespējām un Eiropas
jaunatnes programmām. Vismaz 15 jaunieši pilnveidos savas
līderības prasmes Jauno līderu akadēmijā. Vismaz 10 jaunieši
apgūs starptautisko brīvprātīgā darba nometņu vadītāju
prasmes.  Tiks izstrādāta organizācijas attīstības programma
2021. – 2023. gadam. Tiks izstrādāta jauna organizācijas vizuālā
identitāte un veikti uzlabojumi organizācijas mājas lapā un
sociālo tīklu kontos. Organizācijas komandu papildinās jauni
starptautisko brīvprātīgā darba nometņu vadītāji un reģionālo
nodaļu vadītāji.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

ĪSTENOŠANAS VIETA

1.



JURIDISKĀ ADRESE Andromedas gatve 2-55, Rīga, LV-1084

FINANSĒJUMS 3800

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.06.2020. - 31.05.2021.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””

PROJEKTA NOSAUKUMS E @ jaunietis

ĪSTENOŠANAS VIETA Priekuļu novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
sekmēt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties nacionāla un
starptautiska mēroga pasākumos. 

jaunieši 13-25 vecumā, īpaši jaunieši, kuriem nav ikdienā
pieejamas jauniešu aktivitātes, jo dzīvo lauku teritoriju mazajos
pagastos. 

tikšanās ar Priekuļu pašvaldības speciālistiem, jauniešu ideju
realizēšana. Klātienes aktivitātes, ko jaunieši  dokumentēs gan
video, gan fotogrāfijās, no kā veidos īsfilmu, kuru prezentēt
noslēguma pasākumā,  publicējot vietējo jauniešu centru
mājaslapās un sociālo tīklu profilos.

Jauniešiem palielināsies izpratne par iespējām vietējā
apkārtnē un savām iespējām iesaistīties jauniešu centru un
Eiropas programmu aktivitātēs. Jaunieši iegūs pieredzi,
organizējot pasākumus, piedaloties brīvprātīgajā darbā un
apgūstot video montāžas, foto kolāžu un prezentāciju
gatavošanas prasmes. Projektā iegūtās prasmes  jauniešiem
var noderēt, stājoties kādā no profesionālo vidusskolu, vai
augstskolu programmām. Projektā iegūtā materiāltehniskā
bāze (pamatlīdzekli) tiks izmantota Biedrības ikdienas darba
nodrošināšanā.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501

FINANSĒJUMS 3800

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.10. 2020. - 31.05.2021.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Kalmārs”

PROJEKTA NOSAUKUMS Tavai telpai jauna elpa

ĪSTENOŠANAS VIETA Balvi, Balvu novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
nodrošināt jauniešiem ērtu piekļuvi biedrībai “Kalmārs”,

īstenojot jauniešu iniciatīvu un labiekārtojot jauniešu studijas
“Dynamite” telpu, radot piemērotu vidi  jauniešu aktivitātēm.

jaunieši vecumā no 13-19 gadiem, gan aktīvie, gan riska grupas,

kurus ietekmē sociālie, ekonomiskie, veselības, uzvedības
faktori, kā arī studenti vai strādājošie jaunieši līdz 25 gadiem,

kas dzīvo Balvu novadā un kaimiņu novados, kā arī Smiltenes
un Gulbenes novados - jaunieši, kas  mācās Balvu pilsētā. 

ideju mikslis (jauniešu ideju veidošana par telpas
labiekārtošanu un vīziju), jaunietes moderēts pasākums-

brauciens pēc idejām jaunu prasmju apgūšanai, "Dynamite
update" – jauniešu, biedrības un jaunatnes darbinieku
kopdarbs ar dizaineri, telpas funkcionalitātes un elementu
izveidošanai, labiekārtošanas darbi, "Limonāde lēmējiem" –

atklāšanas pasākums jauniešiem kopā ar lēmējvaru, diskutējot
par jaunatnes jomu un citām sabiedrības aktualitātēm.

 īstenota 15 jauniešu iniciatīva, jaunieši jutīsies vairāk piederīgi
biedrībai un centram, pilsoniski atbildīgāki un motivētāki
turpinot īstenot savas iniciatīvas. Labiekārtota “Dynamite”

telpa, kas piešķirs tai funkcionalitāti un paaugstinās kapacitāti,
vairāk iesaistot jauniešus.  Projekta rezultātus uzturēs
sadarbības partneris Balvu bērnu un jauniešu centrs, paredzot
budžetā telpas uzturēšanas finanses (elektrība, kopšana,

labošana, tīrīšana utml.), savukārt biedrība turpinās īstenot
dažādus projektus, dažādojot jauniešu iespējas, pilnveidojot
kompentences un lietderīgi izmantojot labiekārtoto telpu. Tiks
pilnveidota vide, iedvesmotas citas organizācijas un jaunieši,
īstenot jaunas idejas un rast tās strādājot kopā, kā arī
nostiprināsies  biedrības pozitīvais tēls novadā.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE “Ausekļi”, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

FINANSĒJUMS 3800

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.06.2020. - 31.12.2020.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Jauniešu organizācija Nītaureņi”

PROJEKTA NOSAUKUMS Iespējas jauniešiem laukos!

ĪSTENOŠANAS VIETA Amatas novads, Nītaures pagasts

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
veicināt jauniešu līdzdalību jauniešu organizācijas darbībā un
brīvprātīgajā darbā, kā arī apkopot un izstrādāt e-materiālus
par brīvā laika iespējām jauniešiem laukos.

jaunieši no 13 līdz 25 gadi, un jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju.

vismaz piecu jauniešu aktīva iesaiste biedrības darba
plānošanā 2020. gadā. Vismaz desmit brīvprātīgā darba
aktivitāšu nodrošināšana, ieteikumu sagatavošana attālinātā
darba ar jaunatni īstenošanai Amatas novada pašvaldībai, kā
arī apkopotas vismaz 50 brīvā laika iespējas jauniešiem laukos,

izstrādājot publicējamus materiālus biedrības komunikācijas
kanālos un noslēgumā izveidojot digitālo iespēju apkopojumu. 

noorganizētas vismaz 10 brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaistīti
vismaz 30 jaunieši, izveidots 1 ieteikumu materiāls pašvaldībai
par attālinātā darba ar jaunatni organizēšanu, kopā ar
jauniešiem izstrādāts digitāls materiāls ar vismaz 50 brīvā laika
pavadīšanas iespējām jauniešiem laukos, veidojot komunikāciju
materiālus par katru no iespējām. Projekts proaktīvi sniegs
ieguldījumu, lai jaunieši varētu sekmīgi turpināt apzināt
iespējas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Sējas nov., Murjāņi, "Urdziņas", LV-2142

FINANSĒJUMS 3798

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.07.2020. – 31.05.2021.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Creative Minds for Culture”

PROJEKTA NOSAUKUMS Izzini. Iepazīsti. Iesaisties.

ĪSTENOŠANAS VIETA Rīgas plānošanas reģions (Sējas, Krimuldas, Ķekavas, Tukuma un
Saulkrastu novads, Jūrmalas un Rīgas pilsēta) un ES valstis

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
sekmēt Pierīgas reģiona jauniešu informētību par līdzdalības
iespējām un motivēt līdzdarboties jaunatnes organizācijas
“Creative Minds for Culture” aktivitātēs.

Pierīgas teritorijā dzīvojoši jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar ierobežotām iespējām, kuri nav
iesaistīti jauniešu organizācijās, ar nelielu vai bez iepriekšējas
pieredzes ES līdzdalības iespēju izmantošanā.

tiks veikta Pierīgas reģiona jauniešu aptauja “Jauniešu
informētība par līdzdalības iespējām”, izstrādāts un īstenots
jauniešu informēšanas kampaņas plāns un izvērtēti projekta
rezultāti.

aktuālie dati par Pierīgas reģiona jauniešu informētības līmeni,
jauniešu informācijas lietošanas paradumiem un īstenota
jauniešu informēšanas kampaņa, izstrādāti informatīvie
materiāli par jauniešu līdzdalības iespējām un īstenoti
informatīvie pasākumi. Vismaz 700 jaunieši būs saņēmuši
informāciju par jauniešu līdzdalības iespējām un nākotnē
palielināsies to jauniešu skaits, kuri ir izmantojuši līdzdalības
iespējas vietējā, reģionālā, nacionālā un ES līmenī. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE „Sapņi”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads

FINANSĒJUMS 3800

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2020.-31.05.2021.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Mums pieder pasaule"

PROJEKTA NOSAUKUMS Gudrības grauds

ĪSTENOŠANAS VIETA Rundāles novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
aktivizēt jaunatnes organizācijas “Mums pieder pasaule”

darbību un ilgtspēju, īstenojot jauniešu iniciētas neformālās
izglītības metodes, personības pilnveidošanas vakarus un
izveidojot divu gadu sadarbības un aktivitāšu plānu.

Rundāles novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem: jaunieši no
biedrībām un arī tie, kas nav iesaistījušies biedrībās, jaunieši ar
ekonomiskiem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem un  jaunieši, kuri
nav piedalījušies Eiropas Savienības jaunatnes programmās.

jauniešu personības pilnveidošanas aktivitātes un neformālās
izglītības vakari, jauniešu iniciatīvu īstenošana, divu gadu
sadarbības un aktivitāšu plāna izstrāde.

izgatavota un prezentēta iepriekšējā JSPA projektā “Spēlē un
spēļo!” pašu radītā galda spēle “Rundāles pils šausmu spēle”.

Sadarbībā ar jauniešu biedrību “Inicio” tiks izstrādāts abu
biedrību sadarbības un aktivitāšu plāns 2021.-2022.gadiem.

Tiks īstenoti 9 personības pilnveidošanas vakari, 10 neformālās
izglītības vakari, 1 apmācību diena. Dalībnieki, kas piedalījušies
šajā projektā kļūs tolerantāki, iecietīgāki pret citām kultūrām,

izglītotāki par personības, kultūras atšķirībām (t.sk. jauniešu
apmaiņas programmu), uzlabos sadarbības un komunikācijas
prasmes, un  vairāk saprotot sevi, viņi vairāk izpratīs pasauli un
citu cilvēku rīcību.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

2.

Jaunatnes pol i t ikas valsts programmas 2020. gadam 2.2.  sadaļas
 “Atbalsts in ic iat īvām jauniešu l īdzdal ības veic ināšanai  un iekļaušanai  sabiedrībā” 

2.2.1.  apakšsadaļas atk lātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāci ju darbībai ,
to in ic iat īvām un jauniešu l īdzdal ības veic ināšanai”  apst ipr ināto projektu saraksts


