Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam
1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās”
1.2. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
“Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”
APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS
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JAUNIEŠI 13 - 25 GADI,
JAUNATNES DARBĀ IESAISTĪTIE
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izglītojošas aktivitātes
PASĀKUMI JAUNIEŠIEM

PLĀNOTIE
REZULTĀTI

mobilais un digitālais
darbs ar jaunatni SADARBĪBAS

NOVADU SADARBĪBA

VEICINĀŠANA

skolu parlamentu darbības attīstība
PIEREDZES BRAUCIENI

ESOŠĀS DARBĪBAS NOVĒRTĒŠANA

pieredzes apmaiņa

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes
politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
“S t a rpnovadu u n s t a r p i n s t i t ū c i j u s a d a r b ī b a j a u n a t n e s p o l i t i kas īstenošanai vietējā līmenī”
a p s t iprināto pro j e k t u s a r a k s t s
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Alojas novada dome
JURIDISKĀ ADRESE Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
PROJEKTA NOSAUKUMS “Tālāk kopā”
FINANSĒJUMS

4300

ĪSTENOŠANAS VIETA Alojas novada un Limbažu novada pašvaldības
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izveidot ilgtermiņa mobilā un digitālā darba ar jaunatni
sistēmu jaunajā administratīvajā teritorijā.
Mērķauditorija: Alojas un Limbažu novada jaunatnes darbinieki, nevalstisko
organizāciju pārstāvji un jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.
Aktivitātes: pieredzes braucieni uz Brocēnu novadu, Limbažu un Alojas
novada jauniešu forums “Tālāk kopā”, ideju nakts “Tālāk kopā”
ar
mērķi
jauniešus
iepazīstināti
ar
nevalstiskajām
organizācijām, viņu darbu un kopīgi izstrādāt mobilā autobusa
programma, maršruts un aktivitātes, mobilā darba testa
braucieni Alojas novada teritorijas ietvaros un Limbažu
novadā, projekta noslēgums Limbažu jauniešu dienas Rampa
ietvaros ar izglītojošām aktivitātēm.
Plānotie rezultāti: izveidota mobilā darba sistēma, izveidota digitālā darba
sistēma, veikta jauniešu sociālā iekļaušana, veicināts
brīvprātīgais darbs un jauniešu līdzdalība, kā arī atbalstītas
jauniešu iniciatīvas un jauniešos veicināta izpratne par NVO
darbību, nepieciešamību un nozīmīgumu.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Tukuma novada Izglītības pārvalde
JURIDISKĀ ADRESE Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
PROJEKTA NOSAUKUMS “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana”
4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 03.08.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Tukuma, Engures un Jaunpils novads
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: stiprināt un turpināt jau esošu Tukuma, Engures un Jaunpils
novadu skolu parlamentu sadarbību un izveidot ilgtspējīgu
skolu parlamentu sadarbības modeli.
Mērķauditorija: 140 jaunieši no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām,
kas līdzdarbojas skolu parlamentos. Netiešā mērķa grupa - 16
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu izglītības
darbinieki un skolēni.
Aktivitātes: kopīgas tikšanās, saliedēšanās pasākumi, pieredzes apmaiņas,
problēmjautājumu identificēšana, vienoti apmācību cikli,
kopīgi interešu izglītības un atpūtas pasākumi.
Plānotie rezultāti: izveidots nostabilizēts un ilgtspējīgā gultnē ievirzīts trīs
novadu sadarbības modelis starp 16 skolu skolēnu
parlamentiem, veicinot sadarbību starp Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu skolām un skolu attīstību, stiprinot skolu
parlamentu darbību un ietekmi, kā arī identificējot jauniešiem
aktuālus problēmjautājumus un tos kopīgi risināt. Projekta
ilgtspēju nodrošina tas, ka mēs darbojamies ar skolām, kuras
būtībā ir stabilas un ilgtspējīgas iestādes, kuras nodrošina
patstāvīgu interesentu kopas.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Krustpils novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
PROJEKTA NOSAUKUMS “KOPĀ vienā virzienā”
FINANSĒJUMS

JURIDISKĀ ADRESE Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
PROJEKTA NOSAUKUMS “Sveiks, kaimiņ!”
FINANSĒJUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 03.08.2020.-30.10.2021.

FINANSĒJUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Aizkraukles novada pašvaldība

4291,14

4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.09.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Aizkraukles un Neretas novada pašvaldība,
Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novada dome
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: stiprināt Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu
un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un
institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un
veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas
dokumentu izstrādes procesos.
Mērķauditorija: jaunatnes jomā iesaistītie un jaunieši 13 - 20 gadus veci.
Aktivitātes: sadarbības novadu jauniešu tikšanās, vienotu instrumentu un
nolikuma izstrāde un pilotēšana projekta īstenošanas laikā,
vajadzību apkopošana un esošās situācijas salīdzināšana starp
projektā iesaistītajām pašvaldībām, iedvesmas - pieredzes
apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu, jaunatnes darbā
iesaistīto personu un institūciju apmācības kapacitātes
celšanas nolūkos, jauniešu, jaunatnes darbinieku un politikas
īstenotāju tikšanās, projekta rezultātu prezentēšana.
Plānotie rezultāti: novērtētas jaunatnes jomā iesaistīto kompetences, stiprināta
starpinstitucionālā sadarbība starp apvienoto novadu
pašvaldībām, uzlabota darbinieku kapacitāte, ieviestas labās
prakses, jaunieši izstrādās jauniešu politikas atbalsta rīku,
nolikumu “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu
un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā” un izplānoti
ikgadēji kopīgi jaunatnes politikas izvērtējuma pasākumi.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Raunas novada dome
JURIDISKĀ ADRESE Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
PROJEKTA NOSAUKUMS “RaSa”
FINANSĒJUMS

4135

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.09.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Raunas un Smiltenes novada pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izveidot jaunizveidotā Smiltenes novada jaunatnes politikas
stratēģijas vadlīnijas, uzsverot jaunatnes jomas prioritātes un
neformālās izglītības lomu novada izglītības sistēmā.
Mērķauditorija: darbā ar jaunatni iesaistītie formālās un neformālās izglītības
pārstāvji un jaunieši Raunas un Smiltenes novados
Aktivitātes: Raunas un Smiltenes novados jaunatnes jomā strādājošo
(formālās un neformālās izglītības) pārstāvju tikšanās, esošās
darbības darbā ar jaunatni novērtējums, pieredzes apmaiņas
un starptautisku labās prakses ieviešana, izglītojoša satura
darbā ar jaunatni ar neformālās izglītības aspektiem
veidošana, novērtējot to gan formālās, gan neformālās
izglītības kontekstā, profesionāla atbalsta sniegšana pārmaiņu
iniciatīvās, starpnovadu jauniešu savstarpējās sadarbības
organizēšana.
Plānotie rezultāti: stiprināta jaunatnes jomā iesaistīto profesionāļu savstarpējā
komunikācija, tiktu stiprināta izpratne par darbu ar jaunatni
sekmējot jaunatnes darba ieviešanu esošajā Smiltenes novadā,
kā arī būtu ieviestas vairākas pārmaiņu iniciatīvas neformālajā
izglītībā, veidojot vienotu nākotnes novada metodisko
materiālu jaunatnes darbā un neformālajā izglītībā un
izstrādātas novada stratēģijas vadlīnijas.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 03.09.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Salas un Aknīstes novada pašvaldība,
un Jēkabpils pilsētas pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: uzsākt ilgtermiņa starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību
jaunatnes darba jomā starp projektā iesaistītajām pašvaldībām
un stiprināt jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju
kapacitāti.
Mērķauditorija: jaunatnes jomā iesaistītās personas un institūcijas no projektā
iesaistītajām pašvaldībām, jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
Aktivitātes: neformālās izglītības metodēs balstīts apmācību kurss un
labās prakses un jaunas kompetences attīstošs pieredzes
apmaiņas brauciens, regulāras darba grupas, lai strādātu pie
jaunatnes jomas attīstības ilgtermiņā.
Plānotie rezultāti: stiprināta izpratne par jaunatnes jomu pašvaldībās un
jaunatnes jomā iesaistīto kapacitāte un sadarbība komandā,
kā arī tiks attīstīts digitālais darbs ar jaunatni un, balstoties uz
jauniešu vajadzību apkopojumu, izveidota ilgtspējīga un
ilgtermiņā izmantojama digitālā jauniešu māja/platforma,
kurā jauniešiem būtu iespēja ērtā un mūsdienīgā veidā iegūt
informāciju par aktualitātēm un iespējām jaunatnes jomā
pašvaldībā.

1.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Baldones novada dome
JURIDISKĀ ADRESE Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125
PROJEKTA NOSAUKUMS “SA-DARBĪBA”
FINANSĒJUMS

4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 03.08.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Baldones un Ķekavas novads
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izstrādāt pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu jaunatnes
politikas īstenošanas sistēmu administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros izveidotajā Ķekavas novadā.
Mērķauditorija: Baldones un Ķekavas novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem
un darbā ar jaunatni iesaistītie
Aktivitātes: esošās situācijas izpētē un darba ar jaunatni kartēšana,
jauniešu
aptauja,
jauniešu
un
lēmumu
pieņēmēju
konsultācijas un noslēguma konference.
Plānotie rezultāti: veikta esošās situācijas izpēte un izstrādāta pierādījumos
balstīta jaunatnes politikas īstenošanas sistēma topošajā
Ķekavas novadā, tiks stiprināta dažādu institūciju sadarbība,
lomu apzināšanās dažādās darba ar jaunatni īstenošanas
situācijās, jaunatnes politikas plānošanā tiks iesaistīti darbā ar
jaunatni iesaistītie un jaunieši. Balstoties uz esošās situācijas
analīzi un kartēšanu, konsultācijām ar jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītajām
institūcijām, tiks izstrādāts pamats jaunatnes politikas
plānošanas dokumentam.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes
politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
“S t a rpnovadu u n s t a r p i n s t i t ū c i j u s a d a r b ī b a j a u n a t n e s p o l i t i kas īstenošanai vietējā līmenī”
a p s t iprināto pro j e k t u s a r a k s t s
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Ogres novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
PROJEKTA NOSAUKUMS “TRĪS.KOPĀ.LABĀK.”
FINANSĒJUMS

4280,29

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.10.2020.-15.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Lielvārdes, Ķeguma, Ogres novadu pašvaldības
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: veicināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu
ilgtspējīgu sadarbību, veidojot rīcībspējīgu, prestižu un
enerģisku apvienoto novadu Jauniešu domi un brīvprātīgā
darba sistēmu.
Mērķauditorija: jaunieši no 13-25 gadiem, darbā ar jaunatni iesaistītie
Aktivitātes: tikšanās ar jauniešiem, jauniešu vajadzību un problēmu
apzināšana, tikšanās ar Latvijā spēcīgu un aktīvu Jauniešu
domi pieredzes apmaiņas braucienā, praktiskas nodarbības
jauniešiem, popularizējot iespējas jauniešu domē, speciālistu
un jauniešu neformālās tikšanās ar uzņēmējiem, iestādēm un
biedrībām par brīvprātīgo darbu, jauniešu iniciatīvu konkurss,
simulācijas spēle “Jauniešu domes vēlēšanas”, noslēguma
pasākums iegūto zināšanu un pieredzes izvērtēšanai, nākotnes
kopējā četru novadu sadarbības plāna iezīmēšana.
Plānotie rezultāti: izveidota ilgtermiņā funkcionējoša jaunatnes sistēma jaunajā
novadā, jauniešu domes vadlīnijas un veiksmīgs jauniešu,
pašvaldības un uzņēmēju sadarbības modelis, veicinot
jauniešu interesi par iesaistīšanos būtisku jaunatnes jautājumu
un problēmu risināšanā. Kā arī tiks izstrādāta efektīva jauniešu
brīvprātīgā darba sistēma, sadarbībā ar uzņēmējiem un
pašvaldības iestādēm, sniedzot iespēju jauniešiem apgūt
jaunas prasmes un iemaņas.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Siguldas novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
PROJEKTA NOSAUKUMS “Starpnovadu tīklošanās”
FINANSĒJUMS

4218,74

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.10.2020.-30.04.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Siguldas, Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novads
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: veidot strukturētu, vienotu, spēcīgu, integrētu un igltsējīgu
jaunatnes darbinieku vienību, kura spētu jaunizviedotajā
Siguldas novada teritorijā virzīt un attīstīt jaunatnes politiku, kā
arī būt atbalsts novadā dzīvojošajiem jauniešiem.
Mērķauditorija: dažādu institūciju darbinieki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem
(jauniešu centrs, sociālais dienests, bāriņtiesa, probācijas
dienests, skola, nevalstiskās organizācijas), kā arī darbinieki no
Nodarbinātības Valsts aģentūras, Uzņēmējdarbības atbalsta
punkta, jaunieši no skolēnu pašpārvaldēm, pašvaldību
deputāti.
Aktivitātes: apmācības par starpinstitucionālo sadarbību, komandas
veidošanu un komunikāciju, pieredzes apmaiņas pasākumi,
katra reģiona esošās situācijas analīze, darba grupas, kopīgas
jaunatnes
politikas
plānošanas
dokumenta
izstrāde,
starpnovadu jauniešu forums.
Plānotie rezultāti: veicināta sadarbība starp dažādu institūciju darbiniekiem,
jauniešu līdzdalība, piederības sajūta lēmumu pieņemšanā un
aktīvāka sava viedokļa paušana saistībā ar vēlmēm jaunatnes
jomas attīstīšanai, tiks izstrādāts arī kopīgs atbalsta un
sadarbības mehānismu kopums, kā arī attīstītas darbinieku
prasmes, kompetences un izpratne par darbu ar jauniešiem,
tādejādi nodrošinot jomas ilgtspēju arī pēc administratīvi
teritoriālās reformas. Tālākās sadarbības mehānismus plānots
atspoguļot visu novadu kopīgi izveidotā jaunatnes politikas
plānošanas dokumentā.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Viļakas novada dome
JURIDISKĀ ADRESE Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
PROJEKTA NOSAUKUMS “Atpakaļ nākotnē”
FINANSĒJUMS

4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.09.2020.-30.07.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novada pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izveidot
jaunatnes
politikas
plānošanas
dokumentu
2021.-2027.gadam pēc administratīvi teritoriālās reformas
iestāšanās Baltinavas, Balvu, Rugāju, un Viļakas novados.
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13-25 gadiem un jaunatnes jomas darbinieki
Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novados. Organizācijas, kas
pārstāv jaunatnes jomu (NVO, izglītības pārvaldes, Sociālie
dienesti, skolas, jauniešu centri u.c.)
Aktivitātes: jaunatnes darbinieku saliedēšanās pasākums, pieredzes
apmaiņas
brauciens,
forums
un
diskusiju
prasmju
pilnveidošana, jauniešu vajadzību apzināšana, jaunatnes
politikas plānošanas dokumenta izstrāde, konference.
Plānotie rezultāti: izveidots
jaunatnes
politikas
plānošanas
dokuments
2021.-2027.gadam
jaunajā
novadā
pēc
administratīvi
teritoriālās reformas iestāšanās, kas būs kā pamats jaunatnes
sfēras darbībai, attīstībai un jaunatnes aktivitāšu mērķtiecīgai
organizēšanai.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas novada Bērnu un
jauniešu centrs”
JURIDISKĀ ADRESE Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
PROJEKTA NOSAUKUMS “Kopā”
FINANSĒJUMS

4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 03.09.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: attīstīt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību, jauniešu
līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbalstam vietējā līmenī,
veicinot kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Valmieras pilsētas pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
PROJEKTA NOSAUKUMS “Kopā, tālāk, plašāk!”
FINANSĒJUMS

4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 03.08.2020.-20.10.2021.
ĪSTENOŠANAS VIETA Valmieras pilsētas un Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Beverīnas,
Kocēnu, Burtnieku, Strenču novada pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izveidot vienotu jaunatnes politikas stratēģiju jaunajā
Valmieras novadā un izveidot jauniešiem pielāgotu digitālu
informācijas apmaiņas platformu, kurā tiks apkopota un
aktualizēta informācija par aktivitātēm un iespējām visā jaunā
Valmieras novada teritorijā.
Mērķauditorija: 8 “jauno” Valmieras novada jaunatnes jomas darbinieki, NVO
pārstāvji, ar jaunatnes jomu saistītās institūcijas un jaunieši
vecuma grupā no 11-25 gadiem.
Aktivitātes: starpnovadu darba grupas veidošana, pieredzes brauciens
labās prakses izzināšanā, 8 neformāli pasākumi jauniešiem,
iesaistot tos stratēģijas izstrādes procesā, jauniešu anketēšana,
8 tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un institūciju pārstāvjiem,
informācijas platformas izveidošana un noslēguma pasākums
“Jauniešu diena”.
Plānotie rezultāti: izstrādāta vienota jaunatnes politikas stratēģija jaunajā
Valmieras novadā, kas apvienos 8 esošos novadus, tiks
veicināta jauniešu līdzdalība un izveidots uz jauniešu
vajadzībām un interesēm balstīts digitālais rīks, un tiks
nodrošināta sistemātiska informācijas apmaiņa jauniešiem un
jaunatnes darbiniekiem, pašvaldības institūcijām, NVO
pārstāvjiem par aktualitātēm jaunatnes jomā, kā rezultātā
jaunieši vairs netiks ierobežoti viena maza novada ietvaros ar
informācijas pieejamību. Projekta ietekmē lēmumu pieņēmēji
būs informēti par jaunatnes jomas darbībām un attīstības
plāniem.

Mērķauditorija: darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti – jaunatnes darbinieki,
pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu NVO pārstāvji,
Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novada jaunieši vecumu posmā
no 13-25 gadiem.
Aktivitātes: darba grupas izveide un jaunatnes darbinieku, speciālistu un
jauniešu NVO pārstāvju regulāras tikšanās, kompetenču
attīstīšana, pieredzes braucieni uz Kuldīgas, Skrundas,
Alsungas novadiem, starpnovadu jauniešu saliedēšanās
aktivitāte un apmācības par jauniešu iniciatīvas projekta
izstrādi.
Plānotie rezultāti: jauniešiem būs radušās jaunas iespējas pilnveidot sevi kā
personībām, pateicoties izstrādātajam darbības plānam, kas
veidos vienmērīgu jaunatnes politikas attīstību jaunajā
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus apvienojošā
administratīvajā teritorijā.
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