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IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gada ietvaros tika
organizēts konkurss “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī
saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem”.
Konkursa mērķis bija atbalstīt pašvaldību, kurām ir spēkā esošs
jaunatnes politikas plānošanas dokuments, projektu aktivitātes, kas vērstas uz
vietējā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu
sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni pašvaldībā attīstībai.
Projektos īstenotas aktivitātes un pasākumi, kas ir tieši saistīti ar
ilgtermiņa risinājumu (pieeju, sistēmu, programmu) izstrādi un ieviešanu
dažādās darba ar jaunatni jomās (jauniešu līdzdalība, digitālais darbs ar
jaunatni, mobilais darbs ar jaunatni, jauniešu informēšana, darbs ar jaunatni
starptautiskā līmenī, starpinstitucionālā sadarbība, sociālā iekļaušana,
brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas u.c.). Piemēram, darba grupas,
semināri, mācības, pieredzes apmaiņas, ekspertu piesaiste, konsultācijas ar
jauniešiem, interešu aizstāvības pasākumi, metodisko materiālu izstrāde,
pētījumi, monitoringa aktivitātes, jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un
pilotēšana, kā arī pasākumi, kas ir vērsti uz pašvaldībā ieviesto darba ar jaunatni
pieeju, programmu u.c. izvērtēšanu, rezultātu izplatīšanu un ilgtspējas
nodrošināšanu.
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FAKTI UN SKAITĻI PAR KONKURSA REZULTĀTIEM
Projektu iesniedzēju skaits: 21
Apstiprināto un īstenoto projektu skaits: 20

Visvairāk finansējums projektos novirzīts budžeta pozīcijās
atalgojumam, sabiedrības informēšanai, precēm un pakalpojumiem, kas
nepieciešami projekta īstenošanai:
Projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas

27 870,93

Preču un pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar
līguma par projekta īstenošanu prasību izpildi

15 298,17

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu
un preču izmaksas

5 958,03

Kancelejas un biroja preču izmaksas

2 850,07

Transporta izmaksas

1 974,30

Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas

1 168,25

Mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas

684,28

Vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta)
braucienu izdevumi

296,00
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PROJEKTU NORISES VIETAS 2019.-2020.

Ventspils pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Jaunpils novada
pašvaldība, Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Olaines novada pašvaldība,
Ķekavas novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Lielvārdes novada pašvaldība, Aizkraukles
novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Varakļānu
novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Daugavpils novada dome.

Projektos sasniegtā mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, darbā ar
jaunatni iesaistītie speciālisti pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās,
lēmumu pieņēmēji, jauniešu ģimenes, uzņēmēji un vietējā sabiedrība.
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GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTS “#BĀZE”
Projekta mērķis: izstrādāt Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze”
sociālo tīklu mārketinga vadlīnijas un rības plānu, lai veicinātu sekmīgu
ilgtermiņa informācijas apriti starp Gulbenes novada jauniešiem un pašvaldības
iestādēm, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar jauniešiem.
Projekta galvenās aktivitātes: darba grupas izveide, aptauja, mācības
par sociālo tīklu mārketingu un tā iespējām, to sekmīgu izmantošanu ikdienas
darbā jaunatnes jomā, “Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sociālo tīklu
mārketinga vadlīniju un rīcības plāna” izveide, pieredzes brauciens, diskusija un
iedvesmas seminārs.

Jauniešu diskusija ar influenceri uz Spārītes parka salas 2020. gada 25. jūlijā 

Projekta rezultāti un ietekme: projektā gūtas prasmes un paveiktais
darbs ir liels ieguldījums ilgtspējīgai komunikācijas veidošanai starp jaunatnes
darbiniekiem un jauniešiem, tādejādi sniedzot ieguldījumu pašvaldības
jaunatnes plānošanas dokumentā noteiktā rīcības plāna punkta izpildē. Ir
pilnveidotas darbinieku zināšanas par to, kā strādā sociālie tīkli, apzināti veidi,
kā jaunieši vislabāk seko līdz aktuālajai informācijai un izstrādātas sociālo tīklu
mārketinga vadlīnijas un rīcības plāns. Saskaņā ar jaunatnes darbinieku sacīto
“izstrādātais dokuments ir ļoti liels palīgs, jo tiek atvieglots darbs un laiks pie
publikāciju stila veidošanas katru reizi. Šobrīd ir jāpieturas pie tā, ko esam
izstrādājuši un tas strādā.”
Projekta ietvaros veiktais pētījums ļauj labāk sasniegt konkrēto
mērķauditoriju viņiem aktuālos gan sociālos tīklos, gan laikā, gan veidā. Jūtami
paplašinājies sekotāju un interesentu loks. Mūsu publikācijas ir palikušas
redzamākas un saistošākas. Veidojot viena stila publikācijas, esam ceļā uz to,
lai ikviens interesents varētu pēc tām mūs asociēt kā jauniešu centru “Bāze”.


Avots: http://labisbabis.lv/blog/2020/07/28/iedvesmas-sarunas-uz-salas/.
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Olaines novada pašvaldības projekts “saki jā pašpārvaldei”
Projekta mērķis: radīt pieeju plānveidīgai un regulārai Olaines novada
skolu pašpārvalžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbībai, ko aprobēt
2019./2020. mācību gada laikā.
Projekta galvenās aktivitātes: kopīgas mācības, dažādu formu pasākumi
un pieredzes apmaiņa skolēnu pašpārvaldēm, individuālais darbs ar katru no
pašpārvaldēm, pašpārvalžu kodoliem un konsultantiem. Līdz ar ārkārtējo
situāciju valstī projekta aktivitātes tika pielāgotas dažādiem ierobežojumiem, kas
ļāva mācīties, kā efektīvi strādāt arī digitāli, kā sasniegt nospraustos mērķus un
projektu realizēt ar dažādām inovācijām.
Projekta rezultāti un ietekme: projekts ir veicinājis vietējās jaunatnes
politikas īstenošanu – ar projekta aktivitātēm tika atbalstīta jauniešu līdzdalība
un rasti risinājumi skolu pašpārvalžu kapacitātes regulārai stiprināšanai –
turpmākajā darbā tiks ņemts vērā katras pašpārvaldes kopīgi un individuāli
izstrādātais modelis plānveidīgai un regulārai darbībai, lai veicinātu sadarbību
savā starpā un starp novada skolām. Lai turpinātu projekta aktivitātes pēc
projekta beigām, tiks izmantots Olaines novada pašvaldības budžets jaunatnes
darbam. Darbs ar skolēnu pašpārvaldēm rosinājis arī turpmāku aktīvu darbu ar
jaunatni, jauniešu organizāciju un neformālo grupu darbības stiprināšanu.
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra projekts “Jauniešu
līdzdalības veicināšana Baložu pilsētā”
Projekta mērķis: Baložu pilsētas jauniešu padomes atjaunošana, lai
veicinātu jauniešu līdzdalību un politisko iesaisti novada attīstībā.
Projekta galvenās aktivitātes: Baložu pilsētas jauniešu padomes
nolikuma izstrāde, informācijas izplatīšana jauniešiem, reklāmas kampaņa,
jauniešu uzrunāšana, jauniešu padomes atjaunošana, dalībnieku uzņemšana,
sēžu grafika izveide, Baložu pilsētas problēmjautājumu apzināšana, aktivitāšu
iniciatīvu plāna izstrāde 2019-2020, “Saldējums ar politiķi” – jaunatnes
līdzdalības un politiskās iesaistes veicināšanas pasākums.
Projekta rezultāti un ietekme: uzlabots darbs ar jaunatni un jauniešu
līdzdalība novada attīstības procesos Ķekavas novadā, kā arī izveidots pamats
turpmākam darbam ar jauniešiem, un jauniešu iesaisti Baložu pilsētā – jauniešu
padome. Projekta rezultātā, ir identificēti aktīvie jaunieši, kuri turpinās iesaistītas
aktivitātēs un iniciatīvās ar mērķi meklēt veiksmīgākus jauniešu iesaistes veidus.
Jelgavas pilsētas domes projekts “JELGAVA JAUNIEŠIEM II”
Projekta mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas
un līdzdalību lēmumu pieņemšanā Jelgavas pilsētā. Projekta mērķis izvirzīts, lai
sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas
dokumentā noteiktos mērķus ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai,
pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem.
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Projekta galvenās aktivitātes: 4 informatīvās aktivitātes par projekta
norisi un potenciālo dalībnieku iesaisti projekta aktivitātēs, publicitātes
pasākumi, darba ar jaunatni pētnieka piesaiste, Jelgavas jauniešu aptauja
elektroniskajā platformā, jauniešu un politikas veidotāju forums par jauniešu
līdzdalības modeļiem, projekta rezultātu apkopojums un prezentēšana.
Projekta rezultāti un ietekme: sniegts ieguldījums politikas plānošanas
dokumentā noteikto mērķu sasniegšanā, veikta aptauja, izstrādāts jauniešu
sociāli demogrāfiskais profils, organizēts jauniešu un politikas veidotāju forums
“Esam kopā!” par jauniešu līdzdalības modeļiem, apkopota informācija par
projekta rezultātiem, noorganizēts projekta rezultātu prezentācijas pasākums un
veikta informatīvā kampaņa par projekta aktivitātēm. Projektā veiktā pētījuma
ietvaros izstrādātais jauniešu sociāli demogrāfiskais profils sniegs ieguldījumu
vietējā līmeņa plānošanas dokumenta monitoringā, kas sekmēs precīzāka darba
ar jaunatni uzdevumi un mērķu izstrādē un sasniegšanā.

Jaunpils novada domes projekts “Jauniešu uzņēmējdarbības un
nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā”
Projekta mērķis: veicināt Jaunpils novada jauniešu politikas attīstības
programmas 2019.-2022. 5. prioritātes “Jauniešu nodarbinātība, uzņēmīgus”
īstenošanu.
Projekta galvenās aktivitātes: jauniešu trīs dienu iesaistes pasākums ar
mērķi iepazīt uzņēmējdarbības un politikas lēmumu pieņemšanas procesus,
fokusētas konsultācijas, priekšlikumu par jauniešu uzņēmējdarbības un
nodarbinātības sistēmas uzlabošanu sagatavošana un secinājumu apkopojums,
ziņojums Jaunpils novada domei.
Projekta rezultāti un ietekme: projekta ietvaros ir izstrādāti priekšlikumi
un ieteikumi “Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības” sistēmas
uzlabošanai Jaunpils novadā. Veicinot Jaunpils novada jaunatnes politikā
noteiktās prioritātes īstenošanas attīstību, tika sniegts ieguldījums ilgtermiņa
risinājumam darbam ar jaunatni prioritātē “Jauniešu uzņēmīgums,
nodarbinātība”. Projekta rezultātā jaunieši piedalījās mācībās un tika informēti
par jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā, kā arī paši piedalījās
ieteikumu izstrādē Jaunpils novada domei, kas veicina gan Jaunpils novada
domes jauniešu politikas programmas īstenošanu, gan projekta, gan valsts
programmas mērķu sasniegšanu. Jaunieši ir izrādījuši interesi par iesaisti
nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību veicinošos pasākumos.
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Jauniešu trīs dienu iesaistes pasākums (20.-22.08.2019.) 

Cēsu novada pašvaldības projekts “Mērvienība - Cēsis”
Projekta mērķis: veicināt ilgtermiņa darbu ar jaunatni Cēsu novadā,
atbalstot jauniešu iniciatīvas.
Projekta galvenās aktivitātes: mācības “Iedvesmas darbnīca” ar mērķi
gūt zināšanas vietējo iniciatīvu projektu izstrādē, izstrādāts “Jauniešu iniciatīvu
projekta konkursa” nolikums, pieteikuma un atskaišu veidlapas, organizētas
projektu rakstīšanas mācības un pieredzes stāstu pasākumi, kuru ietvaros,
dažādi uzņēmēji dalījās savā pieredzē, kā viņi uzsākuši savas idejas īstenošanu,
iedvesmojot jauniešus.
Projekta rezultāti un ietekme: jauniešu iniciatīvu projektu rezultātā
īstenotas 5 jauniešu idejas, tādejādi nodrošinot ilgtermiņa darbu un turpinājumu
jau iesāktajām jauniešu aktivitātēm. Cēsu novada pašvaldības budžetā 2020.
gadam ieplānots finansējumus “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam”.
Jūrmalas pilsētas domes projekts “Ilgtspējīga [sa]darbība”
Projekta mērķis: veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā,
veidojot ilgtspējīgu starpinstitucionālo un starpnozaru sadarbības sistēmu starp
darbā ar jaunatni iesaistītajiem, lai būtiski uzlabotu darba ar jaunatni efektivitāti
pilsētā.
Projekta galvenās aktivitātes: savstarpējo sadarbību veicinošas un
stiprinošas aktivitātes – individuālas un grupu tikšanās ar darbā ar jaunatni
iesaistītajiem Jūrmalā, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra un Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas tēla un lomas stiprinošu aktivitāšu organizēšana,
vienotas savstarpējās informācijas apmaiņas sistēmas izveide, lai nodrošinātu
efektīvu resursu pieejamību un to apgūšanu, īstenojot Jaunatnes politiku
Jūrmalas pilsētā, pieredzes apmaiņas pasākumu, mācību un semināru
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organizēšana Jūrmalas skolās par darbu ar jaunatni un ar to saistītām
aktualitātēm, lai tiešā veidā iesaistītu jauniešus šīs ilgtspējīgās sadarbības
veidošanā.
Projekta rezultāti un ietekme: tika izveidota jauniešiem ērti pieejama un
lietojama digitālā platforma – tīmekļa vietne jurmalasjauniesi.lv, kurā regulāri tiks
publicēta aktuālā informācija par Jūrmalas Jauniešu iespējām, aktualitātēm,
pieejamo atbalstu Jūrmalas pilsētā. Projekta aktivitāšu rezultātā veicināta kopēja
izpratne par jaunatnes politikas veidošanu, darbu ar jauniešiem Jūrmalas
pilsētā, tā nozīmi un uzsākts darbs pie vienotas starpinstitucionālās un
starpnozaru komunikācijas sistēmas. Darbs pie sadarbības sistēmas pilnveides
viennozīmīgi turpināsies arī nākotnē.

Avots: http://jurmalasjauniesi.lv/

Krustpils novada pašvaldības projekts “Atver durvis sadarbībai”
Projekta mērķis: izstrādāt modeli un rīcības plānu plānveida un
strukturētai Krustpils novada jauniešu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu
pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju sadarbībai.
Projekta galvenās aktivitātes: divu dienu mācības “Atver durvis
sadarbībai” Krustpils novada jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām
personām un jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā un sadarbības
modeļa un rīcības plāna izstrāde eksperta vadībā.
Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā tika izstrādāts
sadarbības modelis un rīcības plāns, kas veicinās Krustpils novada jauniešu,
darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošo
nevalstisko organizāciju savstarpējo koordināciju un to kapacitātes celšanu.
“Projekts veicināja vietējās jaunatnes politikas saskaņotu izstrādi un
īstenošanu, jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī
starpinstitūciju sadarbības pilnveidi”, norāda Krustpils novada
pašvaldības Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Tukiša.
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Mācības par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā “Atver durvis
sadarbībai” (20.-21.09.2019.) 

Skrundas novada pašvaldības projekts “Atklātā iespēja”
Projekta mērķis: radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu un jaunatnes
darbinieku intelektuālai un radošai attīstībai, veicinot jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanu, veicinot viņu vēlmi un spēju īstenot savas iniciatīvas, veicinot
piederības sajūtu vietējai sabiedrībai kā atbalstošai kopienai saskaņā ar
Skrundas novada attīstības programmā 2014.- 2020. gadam noteiktajām
jaunatnes politikas prioritātēm.
Projekta galvenās aktivitātes: mācības, iedvesmas darbnīcas un
pieredzes apmaiņas braucieni jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī
individuālas un mazu grupu konsultācijas jauniešiem, veicinot viņu spēju un
vēlmi īstenot iniciatīvas, un darba ar jaunatni pieeju izvērtēšana.
Projekta rezultāti un ietekme: ir nostiprināts priekšstats par atbalsta
saņemšanas iespējām iniciatīvu rosināšanas, realizācijas un izvērtēšanas
procesā. Sniegtas iespējas gūt daudzveidīgas, darba tirgum noderīgas
prasmes, uzsverot līdzdalības sabiedriskajā dzīvē nozīmību piederības sajūtas
nodrošināšanai. Projekta laikā jauniešu gūtās prasmes un iemaņas stiprinājušas
piederības sajūtu jauniešu centram kā savai vietai. Jaunieši pēc projekta beigām
turpina darboties saskaņā ar Skrundas attīstības programmā noteiktajiem
attīstības virzieniem, saņemot Skrundas novada pašvaldības finansiālo atbalstu.
Paralēli notiek darbs pie papildus finansējuma piesaistes. Projekta ietvaros ir
veikta Skrundas novada pašvaldībā līdz šim ieviesto darba ar jaunatni pieeju
izvērtēšana, veicinot darba ar jaunatni ilgtspēju.

Varakļānu novada pašvaldības projekts “Gribu! Varu! Daru!”
Projekta mērķis: īstenot jaunatnes iniciatīvu projektu pilotēšanu un


Avots: https://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/130-atver-durvis-sadarbibai
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jauniešu biedrības dibināšana Varakļānu novadā.
Projekta galvenās aktivitātes: jauniešu informēšanas pasākumi par
projektu, trīs psihologa lekcijas, trīs dienu jauniešu mācības par līdzdalību un
projektu rakstīšanu, jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pilotēšana, tikšanās ar
pieredzējušu jauniešu organizāciju pārstāvjiem un jauniešu biedrības
dibināšana, kuras mērķi aizstāvēt jauniešu intereses.
Projekta rezultāti un ietekme: projekta īstenošanas rezultātā jaunieši ir
kļuvuši motivētāki, zinošāki un drošāki. Jauniešiem ir labākas un skaidrākas
zināšanas par sabiedrisko organizāciju darbības pamatprincipiem. Ir izveidoti
kontakti ar citu biedrību pārstāvjiem un ir izveidota jauniešu biedrība – pirmā
šāda veida jauniešu organizācija Varakļānu novadā. Jaundibinātā jauniešu
biedrība sadarbībā ar jauniešu centru ”Aplis” īstenos savas radošās aktivitātes
centra telpās.

Jauniešu biedrības dibināšana tiešsaistē 22.10.2020.

Salas novada pašvaldības projekts “Salas novada jaunieši”
Projekta mērķis: ieviest sistēmu, lai veiktu mērķtiecīgu darbu ar jaunatni
Salas novada pašvaldības ciemos – Salā un Biržos.
Projekta galvenās aktivitātes: Salas novada projekta darba grupas
izveide un sēdes, neformālās izglītības mācības par Jauniešu domes darbību
un mērķiem, Jauniešu domes darbības plāna izstrāde un astoņu aktivitāšu
īstenošana jauniešiem. Neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem Biržu ciemā
mobilā darba ar jaunatni ietvaros.
Projekta rezultāti un ietekme: Salas ciemā – tika izveidota darba grupa,
kas aktualizēja Salas novada jauniešu domes nolikumu, notika jauniešu domes
jauno biedru uzņemšana, ievadīšana domes darbā. Tika īstenotas neformālās
izglītības mācības, lai jaunieši saliedētos savā starpā, ikmēneša jauniešu domes
sēdes un jauniešu domes organizēti pasākumi vietējiem jauniešiem. Biržu ciemā
– divas reizes mēnesī deviņu mēnešu garumā notika neformālas jauniešu
pēcpusdienas, ar mērķi attīstīt un pilnveidot jauniešu prasmes, kas pēc tam
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palīdzētu jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un veicinātu nodarbinātību.
Projekta rezultātā Salas un Biržu ciema jaunieši ir kļuvuši sociāli aktīvāki,
iepazinuši un apguvuši jaunas prasmes un kompetences, kas uzlabos viņu
dzīves kvalitāti.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts “Jaunieši Jēkabpils
sirdspukstos”
Projekta mērķis: pilnveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni
Jēkabpils pilsētā un veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības realizētās
jaunatnes politikas jomā.
Projekta galvenās aktivitātes: darba ar jaunatni politikas plānošanas
stratēģijas pilnveidošana un ieviešanas uzsākšana, brīvprātīgā darba kā
neformālās mācīšanās atzīšanas sistēmas izveide vietējā līmenī pašvaldībā,
starptautiskās sadarbības dimensijas ieviešana darbā ar jauniešiem Jēkabpilī
un starptautiskās sadarbības projekta izstrāde.
Projekta rezultāti un ietekme: ir apstiprināta Jēkabpils pilsētas jaunatnes
politikas stratēģija 2019.-2025. gadam, nosakot mērķus un uzdevumus darbā ar
jaunatni noteiktajam periodam. Tika izstrādāta brīvprātīgā darba kā neformālās
mācīšanās atzīšanas sistēma pašvaldībā, nosakot brīvprātīgā darba kārtību
pašvaldībā. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs ir ieguvis kvalitātes zīmi un,
iesaistot vietējos jauniešus, ticis sagatavots pieteikums programmā “Eiropas
Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projekts, balstot to jauniešu idejās un
vajadzībās, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un pieeju viegli pieejamām
jauniešu aktivitātēm Jēkabpilī.

Saldus novada pašvaldības projekts “Mums ir pa ceļam”
Projekta mērķis: spēkā esošā Saldus novada jaunatnes plānošanas
dokumenta izvērtēšana, pilnveidošana un vienotas programmas izstrāde darbā
ar jaunatni Saldus novadā, nodrošinot jauniešu līdzdalību, jauniešu viedokļu un
vajadzību noskaidrošana, darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbības
veicināšana un kapacitātes stiprināšana.
Projekta galvenās aktivitātes: projekta darba grupas izveide un sēdes,
mobilā darba ar jaunatni grupas izveide un mācības par neformālās izglītības
aktivitāšu organizēšanu tuvu jauniešu dzīvesvietām, neformālās izglītības
aktivitāšu organizēšana četros Saldus novada pagastos mobilā darba ar
jaunatni ietvaros, aptaujas par jauniešu vajadzībām organizēšana, sešu
diskusiju grupu organizēšana jauniešu foruma ietvaros.
Projekta rezultāti un ietekme: pamatojoties uz esošā darba ar jaunatni
plānošanas dokumenta izvērtējumu, veiktās aptaujas par jauniešu vajadzību
datiem un īstenotā mobilā darba ar jaunatni praktisko aktivitāšu analīzi,
izstrādāta jauniešu interesēs un vajadzībās balstīta vienota programmu darbam
ar jaunatni Saldus novadā. Ņemot vērā, ka projekta darba grupā un mobilā darba
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aktivitātēs tika iesaistīta lielākā daļa darbā ar jaunatni atbildīgās personas, tad
projekts pozitīvi ietekmējis turpmāko speciālistu sadarbību un stiprinājis darba
ar jaunatni pārvaldības kapacitāti.

Ikšķiles novada pašvaldības projekts “Mobilais darbs ar jaunatni
Tīnūžu pagastā”
Projekta mērķis: mobilā darba ar jaunatni attīstīšana Ikšķiles novada
Tīnūžu pagastā.
Projekta galvenās aktivitātes: projekta darba grupas sēdes ar mērķi
pilnveidot mobilā darba ar jaunatni programmu, praktiskās neformālās izglītības
aktivitātes jauniešiem mobilā darba ar jaunatni ietvaros un darba ar jaunatni
atbildīgo speciālistu un lēmumu pieņēmēju seminārs par projekta rezultātiem.
Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā tiek īstenota mobilā
darba ar jaunatni attīstība Tīnūžu pagastā, izveidojot jauniešiem pulcēšanās
vietu, nodrošinot mobilā darba ar jaunatni speciālista amata vietu pašvaldībā,
nodrošinot praktisko aktivitāšu regularitāti – vismaz divas reizes nedēļā,
nodrošinot materiāli tehnisko bāzi aktivitāšu īstenošanai, nosakot mobilo darbu
ar jaunatni par vienu no Ikšķiles novada pašvaldības attīstības programmas
prioritātēm un iesaistot Tīnūžu pagasta jauniešus novada jaunatnes kopējos
pasākumos.

Praktiskās darba ar jaunatni aktivitātes Tīnūžu pagastā.

Lielvārdes novada pašvaldības projekts “Skatāmies vienā virzienā!”
Projekta mērķis: izveidot ilgtspējīgu rīcības plānu Lielvārdes novada
darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbībai un kapacitātei, veicinot skolas
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vecuma jauniešu līdzdalību sabiedriski ekonomiskajos procesos Lielvārdes
novadā.
Projekta galvenās aktivitātes: ilgtspējīgas darba grupas izveide,
neformālās izglītības mācību cikls skolu jauniešiem, radoša jauniešu sadarbības
aktivitāte, novada jauniešu viedokļu aptauja un darba grupas izstrādāts rīcības
plāns ar mērķi nodrošināt Lielvārdes novada jauniešu interešu ievērošanu pēc
2021. gada jauno administratīvo teritoriju spēkā stāšanās.
Projekta rezultāti un ietekme: projektā laikā tika izstrādāts ilgtspējīgs
rīcības plāns, iegūti kvalitatīvi un kvantitatīvi dati jauniešu viedokļu aptaujā, kas
tiks izmantoti esošās darba ar jaunatni ikdienas plānošanai un jaunā plānošanas
dokumenta izstrādei, jaunieši un darba grupā iesaistītās personas ir ieguvušas
dažādas kompetences caur “mācoties darot” prizmu, paaugstinājuši savu
motivāciju un līdzdalību. Projektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai turpinātu
kvalitatīvu un stratēģisku darbu jaunatnes jomā Lielvārdes novadā, ņemot vērā,
ka pašreizējā Lielvārdes novada pašvaldības politikas attīstības programma
2015.-2020.gadam ir spēkā līdz 2020.gada beigām un jaunu programmu nav
paredzēts veidot, ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas izmaiņām.

Aizkraukles novada pašvaldības projekts “Aizkraukles novada
jaunatnes politikas stratēģija”
Projekta mērķis: izstrādāt Aizkraukles novada jaunatnes politikas
stratēģiju 2020.-2022. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, stratēģijas īstenotājus un uzdevumu
īstenošanai nepieciešamos finanšu resursus.
Projekta galvenās aktivitātes: darba grupas sanāksmes, konsultācijas
un diskusijas ar pašvaldības lēmumu pieņēmējiem, speciālistiem, uzņēmējiem
un neformālās izglītība mācības jauniešiem ar mērķi paaugstināt savu dzīves
kvalitāti.
Projekta rezultāti un ietekme: tika izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija
2020.- 2022. gadam. Projektā iesaistītie jaunieši apzinājās sevi kā
individualitātes, kuri var pilnvērtīgi veidot atbilstošu un iekļaujošu vidi,
līdzdarboties politiskajās un sabiedriskajās norisēs savā novadā. Jaunieši tika
uzklausīti un tika atbalstītas viņu iniciatīvas. Ar projekta aktivitāšu palīdzību tika
veicināta jauniešu un pašvaldības sadarbība, un darba ar jaunatni sistēmas
izveide. Jaunieši ieguva izpratni par iespējām veidot un darboties Aizkraukles
novadā, izstrādājot programmu Aizkraukles novada jaunatnes politikas
stratēģijai.

14

Daugavpils novada domes projekts “DNJ Startup”
Projekta mērķis: jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības līmeņa
celšana, izstrādājot rīcības plānu jauniešu līdzdalības veicināšanai.
Projekta galvenās aktivitātes: darba grupas tikšanās, jauniešu
informēšanas aktivitātes, izbraukuma tikšanās ar jauniešiem pagastos,
neformālās izglītības mācības, rīcības plāna, pamatnostādņu izstrāde, jauno
uzņēmējdarbības projekta ideju izstrādes pasākums “DNJ Startup”, rīcības
plāna publicēšana un projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes.
Projekta rezultāti un ietekme: šī projekta ietvaros tika definētas galvenās
problēmas, rasti iespējamie risinājumi un izstrādāts rīcības plāns, kas ļaus
veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jauniešu nodarbinātību Daugavpils
novadā. Tika veicināta plašāka jauniešu ieinteresētība lēmumu pieņemšanā,
kas skar jautājumus, kas var ietekmēt viņu nākotni Daugavpils novadā. Projekta
ietvaros tika veicināta jauniešu informētība par uzņēmējdarbības atbalsta
mehānismiem un nodarbinātības iespējām Daugavpils novadā. Diskusiju
ietvaros tika meklēti risinājumi jauniešu vasaras nodarbinātības programmas
popularizēšanai un modernizēšanai. Projekta ietvaros tika panāktas vairākas
vienošanās par sadarbību, piemēram, programmas “Laukiem būt!” ietvaros, lai
veicinātu jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanu Daugavpils novada teritorijā.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes projekts “Digitālā darba ar
jaunatni attīstība Ventspilī”
Projekta mērķis: veicināt digitālā darba ar jaunatni attīstību Ventspilī,
stiprinot jaunatnes darbinieku kapacitāti un sadarbību digitālajā jomā, kā arī
paplašinot jauniešu iespējas digitālai līdzdalībai.
Projekta galvenās aktivitātes: esošās situācijas apzināšana, mācības
par digitālu kanālu un rīku izmantošanu darbā ar jaunatni jaunatnes
darbiniekiem (t.sk. karjeras konsultantiem, sociālajiem pedagogiem, projektu
koordinatoriem), priekšlikumu un aprakstu līdzdalības mehānismiem un
pakalpojumiem, kas jauniešiem būtu pieejamāki digitālā vidē, izstrāde.
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Projekta rezultāti un ietekme: tika izveidots sadarbības modelis,
pakalpojumu apraksts un metodika, kuru uzturēs un tajā paredzētos uzdevumus
uzraudzīs Ventspils Jauniešu māja. E-līdzdalības platformu pēc projekta beigām
izmantos savā darbībā arī sadarbības modelī iesaistītās organizācijas un to
jaunatnes darbinieki. Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs vietēja līmeņa politikas
plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu izpildi, rādītāju sasniegšanu un
jaunu mērķu izvirzīšanu, jo digitālais darbs ar jaunatni sekmīgi darbojas
horizontālās sadarbības līmenī. Projekta rezultātu izmantošanai turpmākajos
gados plānots piesaistīt pašvaldības finansējumu e-līdzdalības platformas
attīstībai.

Labās prakses vebinārs jaunatnes darbiniekiem.

Preiļu novada domes projekts “Esi daudzpusīgs”
Projekta mērķis: uzlabot darbu ar jaunatni Preiļu novadā, izveidojot
jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai
ilgtermiņa risinājumus jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika pavadīšanas
jomas attīstībai.
Projekta galvenās aktivitātes: darba grupas tikšanās, tikšanās ar
neformālās izglītības mācību vadītājiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem,
pieredzes apmaiņas pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem.
Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā tika sagatavots darba
plāns jauniešu neformālās izglītības jomas pilnveidošanai un tika īstenoti
pašvaldības plānošanas dokumentā noteiktie darba ar jaunatni mērķi.
Neskatoties uz to, ka projekta aktivitātes ietekmēja COVID-19 radītie apstākļi un
visus ieplānotos pasākumus neizdevās īstenot, projekta rezultātā tika palielināts
pašvaldības finansējums darba ar jaunatni aktivitātēm 2020. gadā.
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Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centra
projekts “Dari. Tu vari!”
Projekta mērķis: stiprināt Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu
pašpārvalžu darbu, lomu un sadarbību savā starpā.
Projekta galvenās aktivitātes: pētījuma veikšana, tīklošanās pasākumi,
pieredzes apmaiņas braucieni, grupu veidošanas pasākumi, informatīvi
izglītojošas aktivitātes, konsultācijas un mācīšanās darot, metodiskā tikšanās ar
skolēnu pašpārvalžu konsultantiem, kā arī katras pašpārvaldes individuālās
mācības par komunikāciju, komandas darbu, sadarbību un mērķu izvirzīšanu un
visu novada skolu pašpārvalžu kopīgi organizēts “Jauniešu forums”.
Projekta rezultāti un ietekme: ar projekta aktivitātēm tika atbalstīta
jauniešu līdzdalība un veicināta skolu pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana.
Projekta laikā tika meklēti ilgtermiņa risinājumi sadarbības veicināšanai starp
pašpārvaldēm un tika nolemts rīkot regulāras tikšanās vienu reizi mēnesī JIC
“Mērķis” visiem pašpārvalžu prezidentiem kopā ar jaunatnes darbiniekiem, lai
veicinātu un stiprinātu viņu izpratni par pašpārvaldes lomu un organizētu
mācības par komandas veidošanu, komunikāciju u.c. viņu interesējošiem
tematiem.

Siguldas novada jauniešu pašpārvalžu mācības. 



Avots: https://www.facebook.com/JICmerkis/posts/2745576205558725
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