Aptauja par
darbību
2020. gadā

Kopsavilkums

Ievads
2020. gadā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (turpmāk - JSPA)
vairāku programmu ietvaros sadarbojās ar dažādām institūcijām, organizācijām
un privātpersonām, tāpēc elektroniskajā aptaujā lūdzām vērtēt sadarbību gan
kopumā attiecībā uz JSPA, gan attiecībā uz programmām un aktivitātēm, kuru
ietvaros notikusi sadarbība.

Respondentu profils
No 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 17. janvārim anketu tiešsaistē
aizpildīja 210 respondenti, kas ir par 74 respondentiem vairāk nekā pagājušā
gadā. 172 no respondentiem bija sievietes, savukārt 38 – vīrieši. Vidējais
respondentu vecums – 38 gadi. Aptauja tika izplatīta gan JSPA komunikācijas
kanālos, gan izsūtīta uz sadarbības partneru e-pastiem. Respondentu vidū bija
gan juridiskas personas, kuras pārstāv biedrības, pašvaldības, nodibinājumus un
uzņēmumus, gan privātpersonas.
Plašāka informācija par aptaujas respondentu atbildēm aprakstīta “Aptaujas
rezultāti” sadaļā.

Šajā pārskatā ir apkopotas respondentu vērtējums un atbildes:
● par vispārēju JSPA darbību;
● par programmām un aktivitātēm, kuru ietvaros sadarbība notikusi;
● par to, kādi informācijas avoti tiek izmantoti ikdienā, kur iegūta informācija
par JSPA;
● par turpmākiem atbalsta pasākumiem, ko JSPA var sniegt.

JSPA
Misija
JSPA – vadošais sadarbības partneris pašvaldībām un NVO darba ar jaunatni
attīstībai.

Vīzija
Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki, atbalstoša un
mūsdienīga izglītības vide.

2020. gada prioritātes:
● atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās īstenošanu
un jaunatnes darbinieku kompetenču attīstību;
● veicināt kvalitatīvu, kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu;
● veicināt jauniešu līdzdalību;
● veicināt sociālo iekļaušanu jaunatnes jomā;
● veicināt pedagogu profesionalitāti un motivāciju veidot starptautiskus
projektus;
● veicināt jauniešu nodarbinātību;
● veicināt Eiropas Savienības vērtības, tostarp cilvēktiesības un solidaritāti.

Aptaujas rezultāti
Vairākums respondentu jeb 89% sadarbību ar JSPA 2020. gadā vērtējuši kā
“labu” vai “ļoti labu”, 7% sadarbību vērtējuši “vidēji”, kopā veidojot 96%
apmierinošu vērtējumu. Tikai seši cilvēki (4%) sadarbību ir vērtējuši kā “sliktu”
vai “ļoti sliktu” (skat. 1. attēlu).

1. attēls. Kā kopumā vērtējat sadarbību ar JSPA 2020. gadā?

Līdzīgi kā iepriekšējos periodos arī šogad aptauju visvairāk aizpildījuši
respondenti, kuriem ir bijusi sadarbība JSPA programmu “Eiropas Solidaritātes
korpuss” (44%) un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (42%) ietvaros. Daļa jeb 30%
ar JSPA 2020. gadā sadarbojušies projekta “PROTI un DARI!” ietvaros. 28%
gadījumu, kas ir par 3% vairāk nekā 2019. gadā, sadarbība veidojusies
“Jaunatnes politikas valsts programmā”, savukārt tāpat kā aizvadītājā gadā jeb
3% – “eTwinning” ietvaros un 8% – Eiropas informācijas tīkla jauniešiem
“Eurodesk” ietvaros (skat. 2. attēlu).
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2. attēls. Kuras programmas ietvaros sadarbojāties ar JSPA 2020. gadā?

Atbildot par izmantotajām JSPA nodrošinātajām informācijas iegūšanas
iespējām, respondentu lielākā daļa (24,1%) atzīmējuši aģentūras tīmekļvietni.
Mazliet mazāks skaits (17,7%) – JSPA mācības, kam seko JSPA sociālo tīklu
ieraksti (16,8%) un klātienes/neklātienes konsultācijas (15,4%). Gandrīz vienāds
respondentu skaits atzina, ka izmanto informatīvos materiālus (11,4%) un JSPA
vebinārus, kā arī citus aģentūras video “YouTube” kanālā (11%). Neliels skaits
respondentu izmantojis arī podkāstu “JAUNAM BŪT”, rakstus žurnālos un
laikrakstos, kā arī citas iespējas (skat. 3. attēlu).

3. attēls. Kādas JSPA nodrošinātas informācijas iegūšanas iespējas izmantojat visbiežāk?

Respondentiem, kas sadarbojušies ar JSPA, tika lūgts novērtēt aģentūras
programmas un aktivitātes, kas to ietvaros īstenotas. Ar vērtējumu “labi” un
“ļoti labi” atzīmētas 99% no visām programmās un projektos piedāvātajām
aktivitātēm.
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros ar JSPA 2020. gadā
sadarbojušies 92 no respondentiem. Ar vērtējumu “labi” un “ļoti labi” lielākā
daļa jeb 90% respondentu atzīmējuši tīmekļa vietnē ievietoto informāciju, kā arī
šādu vērtējumu snieguši 88% no tiem, kuri izmantojuši konsultācijas par
programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projekta īstenošanas jautājumiem
(skat. 4. attēlu).
Savukārt 85% no aptaujātajiem, kas sadarbojušies ar JSPA programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” ietvaros, ar šādu vērtējumu atzīmējuši konsultācijas par
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu
sagatavošanu. Atzinīgi vērtēti gan vebināri par projekta pieteikuma
sagatavošanu (72%), gan konsultācijas par “Kvalitātes zīmes” iegūšanu (71%).
Vairāk nekā puse no respondentiem ar “labi” un “ļoti labi” atzīmējuši
konsultācijas par gala atskaites sagatavošanu (52%) un tikšanos ar apstiprināto

projektu īstenotājiem (51%). Ceturtā daļa jeb 24% pozitīvi vērtējuši tiešsaistes
semināru ciklu “Būt kopā”.
Cits informatīvs pasākums
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4. attēls. JSPA piedāvātās aktivitātes programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, novērtējot
ar “labi” vai “ļoti labi”

Līdzīgi ir arī programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sadarbības ietvaros –
lielākā daļa jeb 85% no tiem 88, kas atbildējuši, ka sadarbojās ar JSPA šīs
programmas ietvaros, izmantojuši tīmekļa vietnē pieejamo informāciju,
vērtējot to ar “labi” un “ļoti labi”. Savukārt 83% tā novērtējuši konsultācijas par
projekta īstenošanas jautājumiem, 82% – par projekta pieteikuma
sagatavošanu (skat. 5. attēlu). Līdzvērtīgu vērtējumu snieguši arī par
vebināriem projektu pieteikuma sagatavošanai un projektu īstenotāju
rokasgrāmatai (61%). (skat.5.attēlu)
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5. attēls. JSPA piedāvātās aktivitātes programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, novērtējot
ar “labi” vai “ļoti labi”

Projekta “PROTI UN DARI” ietvaros īstenotās aktivitātes – mācību programmu
"Mentorings darbā ar mērķgrupas jauniešiem (NEET)” – ar “labi” un “ļoti labi”
novērtējusi vairāk nekā puse jeb 66% no tiem respondentiem, kas sadarbojušies
ar JSPA 2020. gadā. Savukārt 81% šādi vērtējuši tīmekļvietnes Jauniešu
garantijas projekta "PROTI UN DARI!" sadaļā publicēto informāciju (skat.
6. attēlu).
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6. attēls. JSPA piedāvātās aktivitātes projekta "PROTI UN DARI" ietvaros, novērtējot ar “labi” vai “ļoti
labi”

Tie 28% respondentu, kas sadarbojušies ar JSPA “Jaunatnes politikas valsts
programmā”, ar “labi” un “ļoti labi” lielākoties (91%) atzīmējuši tīmekļvietnes
attiecīgo sadaļu (skat. 7. attēlu). Arī konsultācijas gan par projektu īstenošanu
(88%), gan pieteikuma sagatavošanu (84%) novērtētas tāpat. Pozitīvu
vērtējumu saņēmušas tiešsaistes mācības pašvaldībām par starpnozaru
sadarbību (67%), konsultācijas par gala atskaites sagatavošanu (64%) un
vebināri par projektu īstenošanu un noslēguma pārskata sagatavošanu.
JSPA tīmekļvietnes "Valsts programmas" sadaļa
Skolēnu pašpārvalžu mācības

91%
26%

Tiešsaistes mācības pašvaldībām par starpnovadu sadarbības…
Vebinārs "Atbalsts jauniešu iekļaušanai sabiedrībā"
Vebinārs "Atbalsts jaunatnes organizācijām jauniešu līdzdalības…
Vebināru sērija "Darbs ar jaunatni šodien un rīt"
Vebināri par projektu īstenošanu un noslēguma pārskatu…
Konsultācijas par gala atskaites sagatavošanu
Konsultācijas par projekta īstenošanas jautājumiem
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu

67%
50%
57%
58%
60%
64%
88%
84%

7. attēls. JSPA piedāvātās aktivitātes “Jaunatnes politikas valsts programmas” ietvaros, novērtējot ar
“labi” vai “ļoti labi”

89% no tiem, kas norādījuši, ka sadarbojās ar JSPA Eiropas informācijas tīkla
jauniešiem “Eurodesk” ietvaros, izmantojuši iespēju piedalīties kampaņas
“Time to Move” aktivitātēs, 82% – Eiropas Komisijas izsludinātajā T kreklu
dizaina konkursā, tikpat arī piedalījušies informatīvajos pasākumos, savukārt
59% piedalījās JSPA radītā un īstenotā interaktīvā digitālā spēlē, kas realizējama
vides orientēšanās aktivitātē, ar nosaukumu "ieCILPO Eiropā!", novērtējot šīs
aktivitātes ar “labi” un “ļoti labi”. Visi respondenti, kas sadarbojušies ar JSPA
Eiropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk” ietvaros, lieto arī “Eurodesk”
sociālajos tīklos publiskoto informāciju (skat. 8. attēlu).
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8. attēls. JSPA piedāvātās aktivitātes Eiropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk” ietvaros,
novērtējot ar “labi” vai “ļoti labi”

Savukārt no tiem, kas norādījuši, ka sadarbojušies ar JSPA programmas
“Erasmus+” aktivitātes “eTwinning” ietvaros, visvairāk jeb 67% ar “labi” un “ļoti
labi” vērtējuši ikmēneša vebinārus par dažādām tēmām, tikpat daudzi –
nacionālo “eTwinning” konferenci (skat. 9. attēlu). Puse atzinīgi novērtējuši
konsultācijas par “eTwinning” projektu īstenošanu, savukārt 34% respondentu
– 3 dienu mācības par dažādām tēmām (pirmsskolai, laboratorijas darbi, stāstu
stāstīšana, veselību veicinošie projekti, mācības vēstniekiem), tikpat arī šādu
vērtējumu snieguši 6 h mācībām “Ievads “eTwinning””, bet 33% – mentoringa
mācībām “eTwinning” skolām.
"eTwinning" skolotāja plānotājs/ kalendārs
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9. attēls. JSPA piedāvātās aktivitātes Eiropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk” ietvaros,
novērtējot ar “labi” vai “ļoti labi”

Lūgumam minēt, kas respondentus līdzšinējā sadarbībā ir vai nav apmierinājis,
un norādīt konkrētus ieteikumus, kā sadarbību uzlabot, lielākā daļa aptaujāto
atzina, ka līdzšinējā sadarbība viņus apmierina. JSPA darbinieki tiek vērtēti kā
zinoši, atsaucīgi profesionāļi, kuri spēj ātri reaģēt uz jautājumiem un lūgumiem
pēc palīdzības/atbalsta. Ļoti liela atsaucība un atzinība tika izteikta par
pielāgošanos pandēmijas apstākļiem, nodrošinot gan konsultāciju, gan mācību
pieejamību attālināti. Par vērtīgu resursu projektu pieteikumu sagatavošanā

atzīti arī vebināri, kā arī vebināru cikli par jaunatnes jomai nozīmīgām tēmām,
mentoru un supervīziju atbalsts darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kā arī
metodiskie materiāli.
Kā izaicinājums sadarbībai minēts Covid-19 pirmais vilnis, kas apjukumu radījis
ne tikai projektu īstenotājiem, bet arī JSPA darbiniekiem, kavējot sniegt
konkrētas atbildes un atbalstu. Pie faktoriem, kas apgrūtinājuši sadarbību,
aptaujātie respondenti minēja arīdzan JSPA tīmekļvietnes nepārskatāmību un
informācijas lielo apjomu. Arī pārmērīgas birokrātiskās barjeras, neelastīgā
projektu iesniegšana, vērtēšana un īstenošana minēta kā izaicinājumi
sadarbībai.
Kā citi ieteikumi tika minēta vēlme saņemt vairāk un savlaicīgāk mācību
piedāvājumus gan par projektu rakstīšanu, gan jomu kopumā. Tāpat bija
respondenti, kas minēja, ka būtu nepieciešams projektu konsultācijas veikt ar
video iezvanu, sniegt detalizētu atgriezenisko saiti par to, kas neapstiprinātajā
projektā ir uzlabojams.
Apkopojot respondentu atbildes par atbalsta pasākumiem, kurus vēlētos no
JSPA saņemt turpmāk, lielākā daļa norādīja, ka jau tiek saņemts vēlamais
atbalsts un tas ir labā līmenī. Daļa respondentu pauda vēlmi savlaicīgi saņemt
informāciju par gaidāmajiem pasākumiem e-pastā, lai varētu ieplānot savu
piedalīšanos, ņemot vērā šobrīd ar tiešsaistes pasākumiem piesātināto laiku.
Vairākkārt izteikta vēlme pēc tīklošanās pasākumiem jomas profesionāļiem
pieredzes apmaiņas nolūkos.

Komunikācija
Lai JSPA komunikācijas aktivitātes plānotu efektīvāk un noteiktu labākos
vēstījumu izplatīšanas kanālus, vēlējāmies uzzināt, kur mūsu mērķauditorija
meklē informāciju un kādos avotos viņi līdz šim ir atraduši vai saņēmuši
informāciju par JSPA.
2020. gada rezultāti rāda, ka lielākā daļa aptaujāto ikdienā informācijas ieguvei
izmanto internetu (33%) un tiešsaistes sociālos tīklus (29%), bet gandrīz 14%
lieto TV un 11% – radio. Skaitliski mazāk respondentu norādīja, ka izmanto kā
informācijas avotus arī laikrakstus, žurnālus, un vēl daži izmanto citus
informācijas avotus (skat. 10. attēlu).

10. attēls. Kādus informācijas avotus ikdienā izmantojat?

Kā visbiežāk izmantotie informācijas iegūšanas kanāli minēti sociālie tīkli
“Facebook” un “Instagram”, “Latvijas Televīzija” un interneta ziņu portāls
Delfi.lv. No radiostacijām visklausītākās ir “LR1” un “Radio Tev” (skat.
11. attēlu).

11. attēls. Kādus informācijas avotus ikdienā izmantojat? (lielāks burtu lielums norāda uz biežāk

izmantotajiem informācijas avotiem)

Apkopojot atbildes par informācijas kanāliem, kuros respondenti ir pamanījuši
ziņas par JSPA, redzams, ka atšķirībā no 2019. gada, kad lielākā daļa
respondentu atzīmēja, ka ar informāciju par JSPA iepazinušies tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv, šogad par to vairāk izmantoti sociālie tīkli “Facebook” un
“Instagram” (49%). Aģentūras tīmekļa vietne ir nākamā populārākā vieta (40%),
kurā tiek meklēta aktuālā informācija (skat. 12. attēlu). Par vērtīgiem
informācijas resursiem, ko respondenti labprāt lieto, atzīti arī e-pastā nosūtītie
jaunumi.

12. attēls. Kur esat pamanījis(-usi) informāciju par JSPA?

Analizējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka respondenti (JSPA tiešā
mērķgrupa, dažādu projektu īstenotāji) kopumā ir labi informēti par JSPA, tās
darbības jomu un virzieniem. Visbiežāk informācija par JSPA un tās veiktajām
aktivitātēm tiek meklēta JSPA tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos.

Secinājumi
1. “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” sadarbības partneri atzinīgi
novērtē sadarbību ar aģentūras darbiniekiem, uzteic viņu profesionalitāti un
atsaucību. 96% aptaujāto JSPA darbu vērtē kā apmierinošu.
2. Visbiežāk sadarbība ar JSPA notikusi programmu “Eiropas Solidaritātes
korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kā arī projekta “PROTI un DARI”
ietvaros.
3. Pielāgošanās pandēmijas apstākļiem, nodrošinot gan konsultāciju, gan
mācību pieejamību attālināti, tika vērtēta ļoti atzinīgi.
4. No visām aktivitātēm visaugstāk ir novērtētas JSPA sniegtās gan klātienes,
gan neklātienes konsultācijas.
5. Par vērtīgu resursu projektu pieteikumu sagatavošanā atzīti arī vebināri, kā
arī vebināru cikli par jaunatnes jomai nozīmīgām tēmām, mentoru un
supervīziju atbalsts darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kā arī metodiskie
materiāli.
6. Kā izaicinājumu sadarbībai, respondenti atzinuši pārmērīgas birokrātiskās
barjeras, neelastīgo projektu iesniegšanas, vērtēšanas un īstenošanas
procesu.
7. Pie atbalsta pasākumu papildināšanas tika minēta savlaicīgas informācijas
saņemšana par gaidāmajiem pasākumiem e-pastā un vēlme pēc tīklošanās
pasākumiem jomas profesionāļiem pieredzes apmaiņas nolūkos.
8. Aptaujātie ir labi informēti par JSPA, visbiežāk informācija par JSPA
aktivitātēm tiek meklēta lielāko sociālo tīklu platformās “Facebook” un
“Instagram” vai tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.
9. JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ievietotā informācija
aptaujātajiem šķiet pārāk sarežģīta un grūti atrodama. Aptaujātie vēlētos, lai
informācijas apjoms samazinātos un saturs būtu vieglāk uztverams.

