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1.2. apakšsadaļas atklātā projektu konkursa
“Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī” otrajā kārtā apstiprināto projektu saraksts
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Dobeles novada pašvaldība

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

JURIDISKĀ ADRESE Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701

JURIDISKĀ ADRESE Zemgales 4, Asari, Jūrmala, Latvija LV-2008

PROJEKTA NOSAUKUMS TAD tālāk kopā!
FINANSĒJUMS

PROJEKTA NOSAUKUMS Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms

4290

FINANSĒJUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.12.2020. - 08.11.2021.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 28.12.2020. - 08.11.2021.

SADARBĪBAS PARTNERI- Tērvetes novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība, Dobeles
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, biedrība “Dobeles
Jauniešu dome” un “JM Jumis”
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izstrādāt darba ar jaunatni modeli un pierādījumos balstītas
rekomendācijas rīcības plānam, jaunatnes politikas īstenošanai
ilgtermiņā jaunizveidotajā Dobeles novadā.
Mērķauditorija: Dobeles, Auces, Tērvetes novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem. Netiešā mērķa grupa darbā ar jaunatni iesaistītie
speciālisti, institūcijas un lēmumu pieņēmēji Dobeles, Auces,
Tērvetes novadā.
Aktivitātes: darba ar jaunatni situācijas izpēte, kartēšana, pašvaldībās
esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu un dokumentu analīze,
kvantitatīva jauniešu socioloģiskā aptauja, darba seminārs
jaunizveidotā Dobeles novada pašvaldībā darbā ar jaunatni
iesaistītajām personām, “Kafija ar politiķiem” jauniešu un
lēmumu pieņēmēju tikšanās Dobelē, Tērvetē un Aucē,
neformālās
izglītības
apmācības
jauniešiem
sociālās
iekļaušanas
un
līdzdalības
veicināšanai,
noslēguma
konference.
Plānotie rezultāti: Dobeles, Auces un Tērvetes novads būs uzsākuši darba ar
jaunatni plānošanu, tiks radīts pierādījumos balstīts darba ar
jaunatni modelis un rekomendācijas rīcības plānam jaunatnes
politikas īstenošanai ilgtermiņā jaunizveidotajā Dobeles
novadā, tādejādi sekmējot mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Jauniešu kvantitatīvas
anketēšanas pieeja tiks turpināta ilgtermiņā, periodiski veicot
atkārtotu anketēšanu un vērtējot izmaiņas un darba ar
jaunatni sekmīgumu. Projekts stiprinās institūciju turpmāko
sadarbību, apzinoties, ka katrai institūcijai ir svarīga loma
jaunatnes politikas īstenošanā. Jaunieši būs apguvuši jaunas
zināšanas un prasmes par līderību, komandas veidošanu,
līdzdalību sadarbību un piederību, labāk pratīs izteikt savu
viedokli un prezentēt sevi.

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, attīstot
ilgtspējīgu starpinstitūciju sadarbības tīklu, lai nodrošinātu
kvalitatīvu jauniešu līdzdalības mehānismu pašvaldībā un
nepieciešamo atbalstu, tiesības, resursus un vietu, lai iesaistītos
un ietekmētu lēmumus un aktīvi piedalītos procesos.
Mērķauditorija: Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, jauniešu līderi un
Jūrmalas jauniešu domes, Jūrmalas pilsētas skolu skolēnu
pašpārvaldes un to līderu grupu pārstāvji un viņu atbalsta
personas, jaunatnes darbinieki, direktoru vietnieki audzināšanas
darbā un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.
Aktivitātes: skolēnu pašpārvalžu līderu grupas un koordinatoru - direktoru
vietnieku audzināšanas darbā tikšanās, pieredzes apmaiņas
pasākumi, apmācības par darbu ar jaunatni, jauniešu
līdzdalību, līderību, iniciatīvām, metodiska materiāla izveide
pedagogiem par skolēnu pašpārvalžu darbu.
Plānotie rezultāti: pilnveidots mehānisms jauniešu līdzdalībai Jūrmalas pilsētā,
veicinot Jūrmalas jauniešu, Jūrmalas skolu skolēnu
pašpārvalžu un Jūrmalas jauniešu domes iesaisti Jūrmalas
pilsētas attīstības stratēģiskajā plānošanā. Jauniešu līderi
apgūs komunikācijas, sadarbības, komandas darba, līderības,
publiskās runas un citas prasmes. Jaunieši sadarbībā ar
atbalsta personām izveidos metodisku materiālu darbam ar
skolēnu pašpārvaldēm, kurš būs pieejams direktoru
vietniekiem audzināšanas darbā un tiks publicēts Jūrmalas
jauniešu mājaslapā, tādējādi veicinot darba ar jauniešiem
skolēnu pašpārvaldēs kvalitāti un atbilstību jauniešu interesēm
un vajadzībām Jūrmalā un citur Latvijā.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Jelgavas pilsētas dome
JURIDISKĀ ADRESE Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
FINANSĒJUMS

JURIDISKĀ ADRESE Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV - 2167

4299,95

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.12.2020.-08.11.2021.

PROJEKTA NOSAUKUMS MĒS

SADARBĪBAS PARTNERI- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS pārvalde”, Jelgavas pilsētas Skolēnu dome, Biedrība “Kultūras un
mākslas centrs “Nātre”" u.c.

4292

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.12.2020. - 08.11.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Mārupes novada dome un iestādes, Babītes novada pašvaldība
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS un tās iestādes, Mārupes Jauniešu dome, Babītes skolēnu
pašpārvalde, biedrība “Move Up”
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: vienota Mārupes un Babītes
plānošanas dokumenta izveide.

SADARBĪBAS PARTNERI- Jūrmalas jauniešu dome, Jūrmalas pilsētas skolu metodiskā
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS apvienība audzināšanas darbā, Jūrmalas Jaunatnes lietu
konsultatīvo komisija, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes,
skolēnu pašpārvalžu līderu grupa.

PROJEKTA NOSAUKUMS BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Mārupes novada dome

FINANSĒJUMS

3253,7

novadu

jaunatnes

politikas

Mērķauditorija: Mārupes un Babītes novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem. Netiešā mērķa grupa - darbā ar jaunatni
iesaistītie speciālisti, institūcijas un lēmumu pieņēmēji no
Mārupes novada un Babītes novada.
Aktivitātes: Babītes un Mārupes novadu jauniešu komplektēšana un
saliedēšana, jauniešu anketēšana – datu ieguve, apstrāde un
ziņojuma sagatavošana, jauniešu apmācības par līdzdalību un
sadarbību, jaunatnes politikas plānošanas dokumenta
izstrādes darba grupas izveide un tās darbība, pieredzes
apmaiņas brauciens uz citu Latvijas pašvaldību, jaunatnes
politikas plānošanas dokumenta izstrāde.
Plānotie rezultāti: izstrādāts, saskaņots un apstiprināts vienots Mārupes un
Babītes novadu jaunatnes politikas plānošanas dokuments.
Plānotā projekta ietekme – tiks nodrošināta valsts un
pašvaldību institūciju sadarbība un saskaņota darbība
jaunatnes
politikas
īstenošanā,
nodrošināts
atbalsta
mehānisms darbu ar jaunatni veicošām personām, veicināta
vietējās jaunatnes politikas saskaņota izstrāde un īstenošana,
jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, jauniešu interešu
aizstāvība,
jaunu
pakalpojumu
jauniešiem
ieviešana.
Izstrādātais jaunatnes politikas plānošanas dokuments
nākamajam periodam ir darba plāns un pamats tālākai
jaunatnes jomas attīstībai un finansēšanai Babītes un Mārupes
apvienotajā pašvaldībā.

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: sasniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas
plānošanas dokumentā “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas
RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021. gadam” noteiktos mērķus,
pilnveidojot un stiprinot starpinstitūciju sadarbību darbā ar
jauniešiem Jelgavas pilsētā, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti,
veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tai skaitā jaunieši no
sociālās atstumtības riska grupām. Netiešā mērķa grupa ir
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darbā ar jaunatni
iesaistītie darbinieki un speciālisti.
Aktivitātes: informatīvās aktivitātes par projekta norisi un potenciālo
dalībnieku iesaisti projekta aktivitātēs, pašvaldības, valsts
iestāžu un nevalstisko organizāciju starpinstitūciju sadarbības
aktivitātes, praktisko aktivitāšu ar jauniešiem izstrāde un
pilotēšana, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā,
neformālās izglītības aktivitātes, jauniešu iesaiste un līdzdalība
projekta plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā,
projekta rezultātu prezentēšana.
Plānotie rezultāti: izstrādāta un uzsākta pilotēšana praktisko aktivitāšu
programmai par brīvprātīgā darba iespējām Jelgavā, tiks
veicināts jauniešu uzņēmīgums,
tiks sasniegts Jelgavas
pilsētas
pašvaldības
jaunatnes
politikas
plānošanas
dokumenta mērķis un izvirzītās prioritātes, kā arī projekta
ietvaros tiks pilnveidotā starpinstitucionālā darba ar jaunatni
struktūra un turpināta sadarbība starp projektā iesaistītajām
institūcijām.

1.

1 . 2 . apakšsada ļ a s a t k l ā t ā p r o j e k t u k o n k u r s a
“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”
o t r a jā kārtā aps t i p r i n ā t o p r o j ek t u s a r a k s t s
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Gulbenes novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
PROJEKTA NOSAUKUMS Roku rokā
FINANSĒJUMS

4293

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 15.12.2020. – 15.10.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, Gulbenes novada
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS Izglītības pārvalde, Gulbenes novada Sociālais dienests,
Vidzemes reģiona teritoriālā struktūrvienība Valsts probācijas
dienesta Gulbenes nodaļa, Gulbenes novada Pašvaldības
policija, Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes rajona policijas
pārvalde, Gulbenes novada Kultūras pārvalde, Gulbenes
novada Sporta pārvalde, Gulbenes novada bibliotēka.
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt sasniedzamus un reāli
izpildāmus sadarbības un rīcības modeļus darbam ar sociālā
riska grupas jauniešiem starp projektā iesaistītajām iestādēm.
Mērķauditorija: darbā ar jauniešiem iesaistītie darbinieki, kuru ikdiena ir tieši
saistīta ar sociālā riska grupas jauniešiem, kā arī sociālā riska
grupā esošie jaunieši, kuriem būs iespēja piedalīties projektā,
vērtēt un izteikt savu viedokli par viņiem radītu piedāvājum, kā
sekmēt viņu dzīves kvalitāti.
Aktivitātes: esošo dokumentu analīze un līdz šim paveiktā izvērtēšana,
katras iestādes darba specifikas apzināšana, kopīgas
apmācības darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem un
mentorings, sadarbības un rīcības modeļu testēšana un un
pilnveidošana, atvērtā diskusija, jauniešu un lēmumpieņēmēju
tikšanās.
Plānotie rezultāti: kopīgi izanalizēti un papildināti esošie dokumenti, izstrādāti
un testēti sadarbības un rīcības modeļi, lai sekmētu darbu ar
sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā, tiks uzlabots
starpinstitūciju darbs un pilnveidotas speciālistu un jauniešu
kompetences apmācību laikā. Strādājot pie rīcības modeļu
izstrādes, tiks iesaistīt jaunieši un uzklausīts to viedokli, lai gala
rezultāts būtu visām ieinteresētām pusēm saistošs, pieejams
un ilgtspējīgs.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Saldus novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
PROJEKTA NOSAUKUMS 2in1 – ar idejām bez robežām
FINANSĒJUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.12.2020. - 27.09.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Brocēnu novada pašvaldība
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: jaunatnes jomā iesaistīto personu kapacitātes un institūciju
stiprināšana un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana jauniešiem
apvienotajā Saldus (Saldus un Brocēnu) novadā, izstrādājot
potenciālos darba ar jaunatni nodrošināšanas modeļus pēc
administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas.
Mērķauditorija: Saldus un Brocēnu novada jaunatnes darbinieki un darbā ar
jaunatni iesaistītie, kā arī jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.
Aktivitātes: esošā darba ar jaunatni izpēte, pieredzes apmaiņas braucieni,
kopīgi pasākumi starpnovadu sadarbības veicināšanai,
potenciālo jaunatnes darba modeļu izstrāde, kuru ieviešana
veicinātu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu jauniešiem, kā arī
projekta noslēguma pasākums.
Plānotie rezultāti: jaunieši un jaunatnes darbinieki izveidos potenciālos darba ar
jaunatni
nodrošināšanas
modeļus
pēc
administratīvi
teritoriālās reformas ieviešanas, un tie tiks prezentēti jaunajam
novada domes sastāvam, kas būs kā pamats apvienotā novada
darba ar jaunatni struktūrai, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai
jauniešiem apvienotajā Saldus novadā. Projektā iesaistītais
personāls darba ar jaunatni jomā darbosies arī apvienotajā
Saldus novadā, tādejādi iegūtās zināšanas, pieredzes,
sadarbības noderēs un tiks izmantotas darbā ar jaunatni arī
turpmāk.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Jelgavas novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
PROJEKTA NOSAUKUMS Jaunatnes politikas īstenošana Jelgavas un Ozolnieku novados
FINANSĒJUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Daugavpils novada dome
JURIDISKĀ ADRESE Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401
PROJEKTA NOSAUKUMS KOPĀ!
FINANSĒJUMS

4300

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 7.12.2020. - 07.09.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Ilūkstes novada dome
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: veicināt sadarbību starp Daugavpils un Ilūkstes novadu
jaunatnes jomas attīstīšanai un ilgtspējīgas sadarbības
veicināšanai.
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri dzīvo un/vai mācās
Daugavpils un Ilūkstes novadā, kā arī jaunatnes darbinieki.
Aktivitātes: aptaujas veikšana, skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas
forums, darbā ar jaunatni iesaistīto personu un ekspertu
tikšanās par aptaujas rezultātiem un esošo problēmu
risināšanas iespējām, jauniešu līdzdalības veicināšanas
apmācības, jaunatnes darbinieku motivēšanas apmācības par
darbu ar jauniešiem lauku apvidos, jauniešu saliedēšanas
pasākums, projekta rezultātu apkopojums un uzdevumu
izvirzīšana turpmākai sadarbībai, rezultātu izplatīšana.
Plānotie rezultāti: veicināta jaunatnes jomā iesaistīto personu kapacitātes
celšana un motivācijas pieaugums, kā arī tiks apgūtas jaunas
pieejas darbam ar jauniešiem lauku apvidos. Tiks izvērtēta
esošā situācija un izvirzīti mērķi jaunatnes jomas attīstības
veicināšanai, aktīvas pilsoniskās sabiedrības audzināšanai.
Veicināta daudzpusēja jaunatnes jomas attīstība, īpaši
uzmanību veltot jauniešu brīvprātīgā darba nozīmes celšanai
un popularizēšanai, jauniešu līdzdalības veicināšanai un
jauniešu informēšanai par iespējām pašvaldībās, valstī un
starptautiskajā mērogā.

4300

4250

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 30.12.2020. – 31.10.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Ozolnieku novada pašvaldība, biedrība “IdeA”
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: nodrošināt starpnovadu sadarbību un īstenot plānveida
ilgtermiņa darbu ar jaunatni Jelgavas un Ozolnieku novados,
nosakot jaunatnes darba attīstības prioritātes, rīcības virzienus,
pievēršot uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un
risinājumu noteikšanai, nodrošinot vietējā un nacionālā līmeņa
jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu
sasniegšanu.
Mērķauditorija: Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieši vecumā no 13 - 25
gadiem, tostarp jaunieši, kuri pārstāv Jelgavas novada Jauniešu
padomi un Ozolnieku Jauniešu domi, darbā ar jaunatni
iesaistītie darbinieki un speciālisti.
Aktivitātes: projekta administrēšana un darba grupas izveide, Jaunatnes
darba sistēmas izvērtēšana un rīcības plāna izstrāde 2022.
-2024.gadam, apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešu
padomes/domes jauniešiem sadarbības un darba kapacitātes
stiprināšanai, noslēguma pasākums “Kafija ar politiķiem”,
projekta publicitātes aktivitātes.
Plānotie rezultāti: nodrošināta starpnovadu sadarbība un sekmēta plānveida
ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošana, izstrādājot rīcības
plānu, kā arī radīta labvēlīga vide jauniešu intelektuālai un
radošai attīstībai, stiprinot jauniešu piederības apziņu savam
novadam un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Projekts sniegs
ieguldījumu jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai,
iekļaušanai sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

2.

1 . 2 . apakšsada ļ a s a t k l ā t ā p r o j e k t u k o n k u r s a
“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”
o t r a jā kārtā aps t i p r i n ā t o p r o j ek t u s a r a k s t s
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Talsu novada pašvaldība
JURIDISKĀ ADRESE Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
PROJEKTA NOSAUKUMS Kopā esam, darām, varam!
FINANSĒJUMS

4270,32

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.12.2020. - 22.10.2021
SADARBĪBAS PARTNERI- Dundagas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība un
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS Mērsraga novadu pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: vienotas sadarbības koncepcijas izstrāde Talsu, Dundagas,
Rojas un Mērsraga novadu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības
veicināšanai sabiedrības attīstības procesos, brīvprātīgajā
darbā, kas vērsta uz starpinstitūciju un starpnovadu sadarbību
dažādās darba ar jaunatni jomās jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī apvienotajā Talsu novadā pēc
administratīvi teritoriālās reformas.
Mērķauditorija: darbā ar jauniešiem iesaistītie darbinieki, kā arī jaunieši
vecumā no 13 – 25 gadiem.
Aktivitātes: jaunatnes jomā iesaistīto personu darba grupas sanāksmes un
aktivitātes ar jauniešiem pašvaldībās, apmācību programmas
izstrāde, līderu apmācības – “Vasaras akadēmija”, noslēguma
forums un projekta rezultātu izvērtēšana un publicitātes
nodrošināšana.
Plānotie rezultāti: izstrādāts starpnovadu sadarbības plāns, vienota oncepcija,
kas radīs ilgtermiņa ietvaru darbā ar jaunatni īstenošanai,
sadarbības veicināšanai un vienotai pieejai pašvaldībā pēc
administratīvi teritoriālās reformas, kā arī veicināta jauniešu
līdzdalība, uzlabotas jauniešu kompetences, radot tiem
pārliecību par sevi un mērķtiecību.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Rēzeknes pilsētas dome
JURIDISKĀ ADRESE Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV- 4601
PROJEKTA NOSAUKUMS Domā-Mācies-Dari
FINANSĒJUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Krāslavas novada Izglītības pārvalde
JURIDISKĀ ADRESE Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
PROJEKTA NOSAUKUMS Vienā virzienā!
FINANSĒJUMS

3389,01

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 21.12.2020. -01.07.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Dagdas novada pašvaldība, Krāslavas novada Izglītības pārvalde,
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS Krāslavas bērnu un jauniešu centrs, Dagdas novada Jauniešu
iniciatīvu centrs, nevalstiskās jauniešu organizācijas novados
(biedrība “Dagne”, biedrība “Robežnieku kodols”), Krāslavas
Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes , Dagdas, Ezernieku
vidusskolas, Indras, Andrupenes pamatskolas un Robežnieku
pamatskolas skolēnu pašpārvaldes, profesionālās izglītības
iestādes novados
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: izveidot un stiprināt sadarbību jaunatnes lietu jomā starp
Dagdas un Krāslavas novadiem, veicināt starpinstitūciju
sadarbību, pilnveidot personu darbā ar jauniešiem kapacitāti
un jaunatnes politikas koordinēšanu apvienotajā novadā.
Mērķauditorija: Dagdas un Krāslavas novadu jaunieši no dažādām izglītības
iestādēm un organizācijām, jauniešu atbalsta personas
(jaunatnes lietu speciālisti, skolotāji, jaunatnes darbinieki,
dažādu jomu eksperti).
Aktivitātes: darba grupas izveide un sanāksmes starpinstitūciju sadarbības
veicināšanai un jaunatnes jomas koordinēšanai, esošās
situācijas analīze, četru jauniešu forumu organizēšana,
jauniešu rekomendāciju izstrāde jaunizveidotā novada
attīstībai jaunatnes lietu jomā.
Plānotie rezultāti: veicināta jauniešu sadarbība, tiks apzinātas katra novada
stiprās un vājās puses, izstrādātas konkrētas rekomendācijas
katrai tēmai un tās tiks izmantotas, plānojot un īstenojot uz
jauniešiem vērstās aktivitātes jaunizveidotajā novadā. Projektā
plānotie forumi notiks sistemātiski, lai iesaistītu dažādus
jauniešus kopējā jaunatnes politikas īstenošanas procesā.

4200

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 14.12.2020. - 01.07.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes pilsētas skolas
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS un Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: uzlabot, aktivizēt skolu un citu izglītības iestāžu pašpārvalžu
darbu ar
jauniešiem, tādējādi paaugstinot pašpārvaldes
kapacitāti un izstrādājot ilgtspējīgu starpinstitucionālu
sadarbības modeli.
Mērķauditorija: jaunieši un jaunatnes jomā iesaistītās personas.
Aktivitātes: pašpārvalžu sadarbības modeļa izstrāde, semināri jauniešiem
un
skolotājiem,
jauniešu
“iedvesmotājiem”,
karjeras
konsultantiem kapacitātes stiprināšanai turpmākajam darbam
jauniešu domē, jauniešu centrā un skolēnu pašpārvaldēs,
saliedēšanas pasākums jaunatklātajā Rēzeknes Olimpiskajā
centrā, pieredzes apmaiņas vizīte uz Tukumu, noslēguma
pasākums Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, kurā tiks
prezentēts pašpārvalžu un jauniešu domes turpmākās
darbības modelis.
Plānotie rezultāti: izveidots nostabilizēts un ilgtspējīgā gultnē ievirzīts
pašpārvalžu sadarbības modelis, attbalstīta Rēzeknes pilsētas
izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu darbība, sekmēta
vienotas izpratne par pašpārvalžu lomu izglītības iestādēs,
stiprinot Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes darbību, kā arī
identificējot jauniešiem aktuālus problēmjautājumus un tos
kopīgi risinot. Projekta ilgtspēju nodrošinās sadarbība ar
skolām, kuras būtībā ir stabilas un ilgtspējīgas iestādes un tās
nodrošina patstāvīgu interesentu kopas. Tiks attīstīts arī
mobilā jaunatnes darbinieka darbs.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Preiļu novada dome
JURIDISKĀ ADRESE Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
PROJEKTA NOSAUKUMS Vienam - ātrāk, kopā - tālāk!
FINANSĒJUMS

4055

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 20.12.2020.-31.10.2021.
SADARBĪBAS PARTNERI- Vārkavas novada pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība,
PAŠVALDĪBAS VAI INSTITŪCIJAS Riebiņu novada pašvaldība
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: apzināt esošo situāciju, jauniešu vēlmes un vajadzības visā
jaunizveidotajā teritorijā, noteikt prioritātes ilgtermiņa
jaunatnes politikas plānā un veicināt starpnovadu un
starpinstitūciju sadarbību, kā arī izveidot vienotu digitālo
platformu jauniešu informēšanai, apzināt mobilā darba iespējas
visā teritorijā, maksimāli nodrošināt līdzvērtīgas jauniešu
iespējas visā teritorijā.
Mērķauditorija: darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti no Preiļu, Aglonas,
Vārkavas un Riebiņu novadiem un visu iesaistīto novadu jaunieši
vecumā no 13-25 gadiem.
Aktivitātes: projekta darba grupas tikšanās, kartēšana, neformālās
izglītības
aktivitātes
jaunatnes
darbā
iesaistītajiem,
starpinstitucionālās sadarbības seminārs jaunatnes jomā,
jaunatnes politikas plāna izstrāde apvienotajā novadā, mobilā
darba vajadzību un iespēju apzināšana.
Plānotie rezultāti: apzināta esošā situācija topošajā novadā, izveidota resursu
karte, apzinātas jauniešu intereses un vajadzības, izplānota un
izveidota Jaunatnes politikas stratēģija, apzinātas iespējas
mobilā darba izveidei un attīstībai, izveidota jaunatnes lietu
speciālistu komanda un veicināta jauniešu līdzdalība, uzlabota
informācijas aprite un izveidota kopīga digitālā platforma.

3.

