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IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gada ietvaros tika 

organizēts konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām 

jauniešu līdzdalības veicināšanai”. 

Konkursa mērķis - nodrošināt jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes 

organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām, sniedzot atbalstu 

līdz astoņām jaunatnes organizācijām to iniciatīvu īstenošanai un darbībai 

nepieciešamajam administratīvajam nodrošinājumam. 

 Projekta īstenotāji - jaunatnes organizācijas, kuras atbilst Jaunatnes 

likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā 

noteiktajam. 

 Projektos īstenotas aktivitātes un pasākumi, kas vērsti uz visiem 

jauniešiem vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu jaunatnes organizācijām un 

Eiropas Savienības jaunatnes programmām: 

1. aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

un sabiedriskajā dzīvē; 

2. aktivitātes, kas vērstas uz neformālās izglītības programmu izstrādi, 

pilnveidošanu un ieviešanu;  

3. aktivitātes, kas vērstas uz darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču 

uzlabošanu (piemēram, mācības, ekspertu piesaiste, pieredzes apmaiņas 

braucieni u.c.); 

4. aktivitātes, kas vērstas uz jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides 

izveidi, nodrošinot tās pieejamību; 

5. aktivitātes, kas vērstas uz projekta īstenotāja kapacitātes stiprināšanu. 
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FAKTI UN SKAITĻI PAR KONKURSA REZULTĀTIEM 

 

Projektu iesniedzēju skaits: 9 

Apstiprināto un īstenoto projektu skaits: 6  

 

Visvairāk finansējums projektos novirzīts budžeta pozīcijās atalgojumam, 

telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomai, precēm un pakalpojumiem, kas 

nepieciešami projekta īstenošanai: 

 

Preču un pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar līguma par 

projekta īstenošanu prasību izpildi 
7944.70 

Projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas 4283.15 

Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas 2143.22 

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas 1459.00 

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un 

preču izmaksas 
918.99 

Transporta izmaksas 779.20 

Kancelejas un biroja preču izmaksas 407.10 

Mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas 259.99 

Sakaru pakalpojumi 206.32 

Vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) 

braucienu izdevumi 
138.00 
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PROJEKTU NORISES VIETAS 2019.-2020. 

 

 
 Biedrības “Mums pieder pasaule” projekts “Spēlē un spēļo!” īstenots Rundāles novadā. 

 Biedrības “Youth for City – City for Youth” projekts “Pieturzīme” īstenots Cēsu novadā.  

 Biedrības „Creative Minds for Culture” projekts “CMC darbības stiprināšana” īstenots 

Pierīgas reģionā (Ikšķiles novads, Jūrmalas pilsēta, Tukuma novads, Olaines novads, 

Saulkrastu novads, Rīgas pilsēta, Sējas novads).  

 Biedrības “Avantis” projekts ““Young Media House pop-up” jauniešu komunikācijas telpas“ 

Young Media House” reģionālā un starptautiskā attīstība” īstenots sadarbībā ar Kokneses, 

Jelgavas, Kuldīgas pašvaldību, kā arī partneriem Vācijā.  

 Biedrības “Latvijas Jauniešu organizācija Tellus” projekts “Eiropas Jauniešu parlamenta 

17.Nacionālā konference” īstenots Ventspilī.   

 Biedrības “Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība” projekts “Jauniešu iniciatīvas 

motosporta attīstības veicināšanai Latvijā” īstenots Rīgā un reģionos (Kandavā, Madonā, 

Jelgavā, Smiltenē, Ropažos). 

 

Sasniegtā mērķa grupa: jaunatnes organizācijas biedri, brīvprātīgie un dalībnieki, 

jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar ierobežotām 

iespējām, jauniešu, kas ir probācijas dienesta redzeslokā. 
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Biedrības “Mums pieder pasaule” projekts “Spēlē un spēļo!” 

 

Projekta mērķis: stiprināt sadarbību starp Rundāles novada jauniešu 

biedrībām “Mums pieder pasaule” un “Inicio”. 

Projekta galvenās aktivitātes: projekta jauniešu grupas sapulces, jauniešu 

mācības un darbnīcas par galda spēļu veidošanu, līdzdalību, komandu darbību un 

dizaina domāšanu un jauniešu iniciatīvu īstenošana par ēdienu dekorēšanu, spēļu 

vakariem un spēļu bibliotēku.  

Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā ir jaunieši ir apguvuši 

jaunas neformālās izglītības metodes un, pateicoties iegādātajām metodiskajām 

spēlēm, ir iekārtota vide jauniešu aktivitātēm un izveidota spēļu bibliotēka, kas 

pieejama visiem jauniešu biedrības biedriem. Projekta laikā iesaistītie rīcības 

grupas 13 jaunieši apguvuši organizatoriskās, sadarbības un plānošanas prasmes, 

īstenojot savas iniciatīvas. Projekta rezultātā jaunieši izstrādāja divus 

starptautiskos jauniešu apmaiņas projektus, apguva dizaina domāšanas pamatus, 

spēles izstrādes pamatus ar treneri Gintu Salmiņu, izstrādāja spēles “Rundāles pils 

šausmu spēle” ideju, dizainu un prototipu, kā arī radīja kopīgu skaņdarbu Nila Īles 

virsvadībā. 
 

 

 

Jauniešu mācības par galda spēlēm un līdzdalību 02.11.2019. 

  

 

Biedrības “Avantis” projekts ““Young Media House pop-up” jauniešu 

komunikācijas telpas “Young Media House” reģionālā un starptautiskā 

attīstība” 

 

Projekta mērķis: veicināt biedrības jauniešu līdzdalību vietējā, reģionālā un 

starptautiskā mērogā, izstrādājot ilgtermiņa sadarbības modeli starp biedrību un 

sadarbības partneriem. 

Projekta galvenās aktivitātes: jauniešu un pašvaldību speciālistu 

konsultācijas, ideju apkopošanas pasākums, divu dienu biedrības popularizēšanas 
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pasākums un projekta darba grupas sēdes ar mērķi izstrādāt sadarbības 

pieteikumus.  

Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā izstrādāti biedrības 

reģionālie un starptautiskie sadarbības virzieni, izveidojot sadarbību ar Kokneses, 

Jelgavas, Kuldīgas pašvaldību, kā arī piesaistot sadarbības partnerus Vācijā un 

Eiropā. Balstoties uz projektā izstrādāto stratēģiju, iesniegti trīs finansējuma 

pieteikuma projekti – divi no tiem ir ilgtermiņa attīstībai. Projekta ietvaros īstenotais 

pasākums ar pašvaldību pārstāvjiem veicināja kopīgas sapratnes veicināšanu un 

līdzdalības nozīmes apzināšanos. Kopīga pasākuma akcija reģionālo jauniešu 

iesaistei biedrībā vecināja jauniešu aktīvu līdzdalību, kapacitātes, organizatorisko 

un sadarbības prasmju stiprināšanu. 

 

 

Biedrības “Youth for City – City for Youth” projekts “Pieturzīme”  

 

Projekta mērķis: veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos jaunatnes 

organizācijā. 

Projekta galvenās aktivitātes: radošo vakaru organizēšana ar mērķi radīt 

neformālu un drošu vidi jauniešu socializācijai, saliedēšanās un pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Rīgu iepazīstot citu organizāciju un iestāžu darbību, 

jauniešu publiskās runas, improvizācijas teātra un mūzikas meistarklases, projekta 

izvērtēšanas pasākums.  

Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā organizācijā iesaistījušies 

17 jaunieši, kuri aktīvi darbojas un organizē aktivitātes, no tiem seši jaunieši ir 

izteikuši vēlmi kļūt par biedrības biedriem. Jaunieši ir ieguvuši vērtīgas prasmes un 

gatavi tās izmantot tālāk arī citu jauniešu iesaistē biedrības aktivitātēs. Pēc projekta 

beigām jaunieši plāno doties uz Cēsu novada izglītības iestādēm, lai prezentētu 

organizāciju, jauniešu iespējas kopumā Cēsu novadā un piesaistītu jaunus 

jauniešus. Paralēli projekta līdzdalības aktivitātēm jaunieši izstrādāja idejas un 

sagatavoja pieteikumus pieciem starptautiskās apmaiņas projektiem. 

Improvizācijas teātra un aktiermeistarības meistarklase 
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Biedrības “Latvijas Jauniešu organizācija Tellus” projekts “Eiropas 

Jauniešu parlamenta 17.Nacionālā konference” 

 

Projekta mērķis: organizēt Eiropas Jauniešu parlamenta 17. Nacionālo 

konferenci. 

Projekta galvenās aktivitātes: konferences organizēšana, ģenerālā 

asambleja un komiteju darba organizēšana, komandu saliedēšanas aktivitātes, 

debates par Eiropā un Latvijā svarīgām politiskām tēmām un Eiropas Parlamenta 

ģenerālās asamblejas simulācija. 

Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā noorganizēta septiņu 

dienu Eiropas Jauniešu parlamenta 17. Nacionālā konference, kuras ietvaros 

piedalījās 159 dalībnieks vecumā no 15 līdz 25 gadiem, no kuriem aptuveni 50 

dalībnieki bija no Eiropas 

Savienības dalībvalstīm un pārējie 

dalībnieki – no Latvijas. Projekts ir 

veicinājis jauniešu pilsonisko 

atbildību, attīstītas katra dalībnieka 

kritiskās domāšanas, 

argumentācijas prasmes, kā arī 

angļu valodas prasmes. Projekta 

ietvaros jaunieši uzzināja un 

izdebatēja problēmjautājumus 

veselības un medicīnas zinātnes 

jomā un mācījās pielietot 

neformālās izglītības metodes, 

kuras varēs izmantot arī pēc 

konferences. Konferences 

izvērtēšanā īpašu palīdzību sniedza 

valsts prezidenta padomniece 

modernas valsts un ilgtspējības 

jautājumos Elīna Pinto, kura 

palīdzēja jauniešu rezolūcijām 

nonākt politikas veidotāju rokās. 

 

Eiropas Parlamenta ģenerālās asamblejas simulācija. 

 

 

Biedrības “Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība” projekts “Jauniešu 

iniciatīvas motosporta attīstības veicināšanai Latvijā” 

 

Projekta mērķis: radīt priekšnoteikumus jauniešu dzīves kvalitātes 

paaugstināšanai, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 

līdzdarbojoties biedrības organizētajās motosporta un pārvietošanās līdzekļu 

elektrifikācijas aktivitātēs. 

Projekta galvenās aktivitātes: projekta darba grupas sapulces ar projektā 

iesaistītajiem partneriem, projekta jauniešu komandu veidošanas divas mācības, 

jauniešu līdzdalība piecos divu dienu kartinga čempionāta posmos, kuru ietvaros 
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notika meistarklases jauniešu prasmju uzlabošanā motosporta jomā un 

sacensības.  

Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā tika izveidotas 15 jauniešu 

komandas, kurās jaunieši mācījās sadarboties, lomu sadalīšanu un pienākumu 

pildīšanu. Kopumā aktivitātēs piedalījās 86 dalībnieki, no kuriem septiņi jaunieši 

bija Probācijas dienesta uzskaitē esoši jaunieši. Projektā piedalījās 13 mācību 

iestādes no visas Latvijas un divi jauniešu interešu centri. Projekta ietekmē ir radīti 

priekšnoteikumi jauniešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai, fizisko un 

koncentrēšanās spēju uzlabošanai, trases un neparedzētu situāciju 

prognozēšanas iemaņu attīstībai. Projekta rezultātā ir būtiski palielinājusies 

interese par elektrokartingu un autosportu no citu jauniešu puses un viņu vecākiem. 

Avots: https://www.facebook.com/AutosportaAkademija/photos/a.184365268387406/1329542683869653/ 

 

 

Biedrības „Creative Minds for Culture” projekts “CMC darbības 

stiprināšana” 

 

Projekta mērķis: attīstīt jaunatnes organizācijas “Creative Minds for 

Culture” darbību, veicinot jauniešu līdzdalību. 

Projekta galvenās aktivitātes: projekta darba grupas sēdes, jauniešu 

neformālās izglītības mācības par komunikācijas stratēģijas īstenošanu, jauniešu 

iniciatīvu īstenošana ar mērķi pilnveidojot jauniešu kompetences un izvērtēšanas 

pasākums.  

Projekta rezultāti un ietekme: projekta rezultātā tika izstrādāta biedrības 

komunikācijas stratēģija, organizētas divu dienu mācības par komunikāciju un 

īstenotas 10 jauniešu iniciatīvas. Iniciatīvu dalībnieki bija arī jaunieši ar 

https://www.facebook.com/AutosportaAkademija/photos/a.184365268387406/1329542683869653/
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ierobežotām iespējām un šīs aktivitātes sniedza iespēju viņu pirmreizējai 

līdzdalības un iniciatīvu pieredzei. Jauniešiem tika nodrošināts mentora atbalsts. 

Jauniešu mācības “NVO komunikācija” 19.10.-20.10.2019. 

 


