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Aptauja par JSPA un programmu „Jaunatne darbībā” 2012. gadā 
REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

 

Pētījumā piedalījās 102 respondenti, kuri izteica savu viedokli par Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras (JSPA) darbu 2012. gadā, Eiropas Savienības 

(ES) programmu „Jaunatne darbībā”, tās ietekmi uz programmā iesaistītajiem un 

Eiropas Jaunatnes informācijas tīklu „Eurodesk”.  

 

Respondentu profils 

 

Anketu aizpildīja 102 respondenti, no viņiem 82% sieviešu un 18% vīriešu. 39% 

aptaujāto ir vecumā virs 31 gada; 30% - vecumā no 18 līdz 25 gadiem; 28% - vecumā 

no 26 līdz 30 gadiem un 2% - vecumā no 13 līdz 17 gadiem.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Respondentu vecums 

 

 

 

 

2.attēls. Respondentu dzīvesvieta 
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Visvairāk aptaujāto (skat. 2. attēlu) ir no Vidzemes (35%), Rīgas (30%) un Latgales 

(18%). No Zemgales aptaujā piedalījās 8% respondentu, no Kurzemes 6%. Šobrīd 

ārpus Latvijas dzīvo 3% šīs aptaujas respondentu.  

 

3.attēls.Respondentu pārstāvētā organizācija 

 

46 % aptaujāto pārstāv biedrību vai nodibinājumu, 30% - pašvaldības institūciju, 11% 

respondentu pārstāv jauniešu neformālo grupu, 10% - valsts institūciju. 

 

Šajā pārskatā ir apkopotas respondentu atbildes par:  

1.Vispārēju JSPA darbības vērtējumu; 

2.Apmierinātību ar JSPA piedāvātajām atbalsta iespējām (konsultācijas, tīmekļa 

vietne www.jaunatne.gov.lv, aģentūras ikmēneša jaunumi, sociālie tīkli, informatīvie 

un metodiskie materiāli);  

3.Programmas „Jaunatne darbībā” ietekmi; 

4.”Eurodesk” izmantošanu. 

 

Pārskats noslēdzas ar vispārējiem secinājumiem un ieteikumiem JSPA turpmākās 

darbības uzlabošanai. 

 

1. Vispārējs JSPA darbības vērtējums  

 

Lielākā daļa aptaujāto (53%) sadarbību ar JSPA 2012. gadā novērtējuši kā labu vai 

ļoti labu (36%) (skat. 4.attēlu).  

 

9% respondentu sadarbību ar JSPA raksturo kā vidēju, 2% - kā sliktu; neviens 

respondents aģentūras darbību nav vērtējis ļoti slikti. Savu vērtējumu par sadarbību 

snieguši gan pārstāvji, kas ar aģentūru sadarbojušies ilgstoši, - vairāk nekā 5 gadus 

(18%) un 3-5 gadus (24%), gan tādi, kas ar JSPA sadarbojušies 1-2 gadus (25%) vai 

mazāk nekā gadu (31%) (skat. 5. attēlu). 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.jaunatne.gov.lv/
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4.attēls. Sadarbības ar aģentūru vērtējums  2012. gadā 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.attēls. Respondentu sadarbības ar JSPA ilgums 2012. gadā 

 

Salīdzinot ar aptauju par JSPA darbu 2011. gadā, šogad saņemti ļoti daudzi ieteikumi 

JSPA darba uzlabošanai.  Respondentu ieteikumi pārsvarā attiecas uz ES programmas 

„Jaunatne darbībā”  ietvaros rīkotajām apmācībām, ES programmas „Jaunatne 

darbībā” projektu iesniegšanu un īstenošanu, sadarbību ar aģentūras 

mērķgrupām/citiem partneriem, aģentūras darbinieku profesionalitāti, aģentūras darba 

stratēģiju, informācijas darbu, tīmekļa vietni www.jaunatne.gov.lv  un „Eurodesk” 

reģionālajiem koordinatoriem.  

 

Vairākkārt atkārtojās šādi ieteikumi, kas JSPA būtu jāņem vērā:  

1.Ātrāk nodot publicēšanai (tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv) ES 

programmas „Jaunatne darbībā” apstiprināto projektu sarakstus.  

2.Laicīgāk informēt projektu iesniedzējus par projektu vērtēšanas rezultātiem.  

3.Vienkāršot un samazināt aģentūras birokrātiskās procedūras. 

4.Vienkāršot projektu iesniegšanas un gala atskaišu procesus. 

5.Vairāk iespēju dot no Rīgas attālākajiem novadiem (apmācības, informatīvi 

pasākumi u.c.). 

6.Sniegt atbalstu projektu partneru meklēšanā. 

7.Nodrošināt komunikāciju ar jauniešiem un citām mērķgrupām krievu valodā. 

8.Aktīvāk komunicēt sociālajos tīklos.  

 

 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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2. Apmierinātība ar JSPA piedāvātajām atbalsta iespējām (konsultācijas, 

tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv, aģentūras ikmēneša jaunumi, sociālie tīkli, 

informatīvie un metodiskie materiāli)  

 

Kā redzams 6. attēlā, vispopulārākie atbalsta mehānismi, ko respondenti 2012. gadā 

izmantojuši, ir tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv (to izmantojuši 24% 

respondentu), informatīvie pasākumi (to izmantojuši 16% respondentu) un nacionālās 

apmācības (to izmantojuši 13% respondentu). Redzams, ka salīdzinoši maz tiek 

izmantoti aģentūras sociālie tīkli, ko būtu vērts vairāk popularizēt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.attēls. Respondentu izmantotie atbalsta mehānismi 

 

2.1.Konsultācijas 

Lielākā daļa aptaujāto (88%) ir konsultējušies ar aģentūras darbinieku(-iem) 2012. 

gadā (skat. 7. attēlu). Tie 12% respondentu, kas nav izmantojuši konsultāciju iespējas, 

norādījuši dažādus iemeslus, kāpēc to nav darījuši. Piemēram: nav bijusi 

nepieciešamība; neskaidrie jautājumi noskaidroti citos veidos (apmeklējot semināru, 

lasot vadlīnijas u.c.); aģentūras atrašanās vieta nav tik ērta, kā bija agrāk – Vecrīgā; 

pietrūcis cilvēku, kas vēlas rakstīt projektu; pietrūcis gribasspēka un laika; nav 

projekta idejas un zināšanu, pieredzes, kā to aprakstīt u.c.). 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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7.attēls. Konsultēšanās ar aģentūras darbinieku 2012. gadā 

  

Visbiežāk respondenti 2012. gadā konsultējušies, izmantojot tālruni (28%) un e-

pastu (28%). Salīdzinoši ļoti maz gadījumos (3% respondentu) notikušas 

konsultācijas pie aģentūras „Eurodesk” reģionālā koordinatora.  

8.attēls. Respondentu izmantotie konsultāciju veidi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.attēls. Konsultācijā saņemtās atbildes savlaicīgums 



6 

 

9. attēls rāda, ka lielākajai daļai respondentu 2012. gadā konsultācijā saņemtā atbilde 

šķita ļoti savlaicīga (53%) vai savlaicīga (32%).  Respondenti no JSPA darbiniekiem 

visbiežāk atbildi saņēmuši vienas vai divu dienu laikā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.attēls. Konsultācijā saņemtās atbildes pamatīgums    

 

10.attēlā redzams, ka konsultācijā saņemtā atbilde lielākajai daļai respondentu šķita 

ļoti izsmeļoša (33%) vai izsmeļoša (42%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.attēls. Konsultāciju efektivitāte 

 

11.attēlā redzams, ka respondentiem visefektīvākais konsultāciju veids ir e-pastā 

(36%) vai pa tālruni (27%).  
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Kopumā skatoties, lielākā daļa aptaujāto ir apmierināti ar JSPA darbinieku sniegtajām 

konsultācijām. 

 

2.2.Tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv  

 

12.attēls. Tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv draudzīgums lietotājam 

 

Visvairāk ir tādu respondentu (37%), kuri uzskata, ka JSPA tīmekļa vietne 

www.jaunatne.gov.lv ir lietotājam draudzīga vai ļoti draudzīga (30%). Tomēr 21% 

aptaujāto uzskata, ka jaunā tīmekļa vietne ir lietotājam vidēji draudzīga. Līdz ar to ir 

nepieciešami vēl papildus uzlabojumi arī jaunajā tīmekļa vietnes versijā.  

Gandrīz vienāds respondentu skaits ir lietojis aģentūras iepriekšējo tīmekļa vietni 

(pirms 2012. gada oktobra) (47% respondentu ) un aģentūras jauno tīmekļa vietni, kas 

darbojas kopš 2012. gada oktobra (53% respondentu).  

 

Respondentiem bijuši gadījumi, kad viņi meklējuši informāciju tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv, bet nav spējuši to atrast. Visvairāk ir tādu respondentu, kas 

tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv meklējuši, bet nav spējuši atrast informāciju 

saistībā ar ES programmas „Jaunatne  darbībā” projektiem (vairākkārt 

atkārtojas, ka nav atraduši informāciju par projektu gala atskaišu sagatavošanu un 

izdevumu attaisnojošajiem dokumentiem) un apmācībām. Tā kā ir ļoti dažādi 

jautājumi, par ko respondenti nav atraduši informāciju tīmekļa vietnē, JSPA 

darbiniekiem ir jāaicina tās klienti uzreiz sazināties ar aģentūru, tiklīdz nevar atrast 

kādu informāciju vai rodas citi šķēršļi, lai uzzinātu par aģentūras administrētajām 

programmām vai tās izmantotu.   

 

Tā kā aģentūrai kopš 2012. gada oktobra ir jauna tīmekļa vietnes versija, tad svarīgi ir 

uzzināt lietotāju viedokli par jauninājumiem. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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13.attēls. Aģentūras jaunās tīmekļa vietnes satura izklāsts 

13. attēlā redzams, ka lielākā daļa respondentu jaunās tīmekļa vietnes 

www.jaunatne.gov.lv   satura izklāstu (teksta saprotamība un uztveramība) vērtē labi 

(45%) un ļoti labi (30%).  

 

 

 

 

 

 

 

14.attēls. Aģentūras jaunās tīmekļa vietnes vizuālais materiāls 

Arī jaunās tīmekļa vietnes (skat. 14. attēlu) vizuālais materiāls (krāsas, foto, kopējais 

vizuālais kopskats u.c.) pārsvarā tiek vērtēts labi (40%) un ļoti labi (34%).  

 

 

 

 

 

        

 

15.attēls. Informācijas atrašana jaunajā tīmekļa vietnes versijā  

http://www.jaunatne.gov.lv/
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15. attēls rāda, ka pārsvarā aptaujātie vērtē labi (43%) to, cik viegli viņiem ir atrast 

nepieciešamo informāciju jaunajā tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv versijā. 

Tomēr daļa respondentu (25%) informācijas atrašanas iespējas tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv  vērtē ļoti labi, daļā vērtē vidēji (18%) un daļa pat slikti (12%).  

16.attēls. Biežāk izmantotās sadaļas tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv  

 

Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv visbiežāk respondenti izmantojuši sadaļu 

„Programma „Jaunatne darbībā”” un „Apmācības” (skat. 16. attēlu).   

 

Respondenti snieguši arī daudzus ieteikumus, kā uzlabot tīmekļa vietni 

www.jaunatne.gov.lv. Aptaujātie minējuši, ka iepriekšējā tīmekļa vietnē bija vieglāk 

orientēties un ka tā patika lietotājiem labāk. Visvairāk ieteikumu saņemts par tīmekļa 

vietnes saturu – saistībā ar ES programmas „Jaunatne darbībā” projektiem 

(programmas jaunās vadlīnijas, apstiprinātie projekti u.c.). Mazāk ieteikumu saņemts 

par funkcionalitāti tīmekļa vietnē. Vairāki aptaujātie minējuši, ka nepieciešams 

izveidot lapas karti tīmekļa vietnē. Daži ieteikumi sniegti arī par tīmekļa vietnes 

vizuālo noformējumu un tīmekļa vietnes interaktivitāti.  

 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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2.3.Aģentūras ikmēneša jaunumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.attēls. Aģentūras ikmēneša jaunumu saņēmēji  

 

17.attēlā redzams, ka tieši puse (50%) aptaujāto saņem JSPA ikmēneša jaunumus e-

pastā.  
 

No tiem respondentiem, kas saņem ikmēneša jaunumus, lielākā daļa (42 respondenti) 

norādījuši, ka ikmēneša jaunumi e-pastā ir noderīgāki par iepriekš veidoto JSPA ziņu 

lapu PDF formātā, kas bija paplašinātas ziņas ar fotografijām, ietvarot dažādus JSPA  

jaunumus u.c (ziņu lapa, kas tika izsūtīta līdz 2012. gada oktobrim). Tikai 9 

respondenti uzskata, ka iepriekš izsūtītā ziņu lapa bija noderīgāka par pašreizējiem –

saīsinātajiem JSPA ikmēneša jaunumiem e-pastā. 
 

2.4.Aģentūras sociālie tīkli  

Lielākā daļa aptaujāto nelieto JSPA sociālo tīklu vietnes (58% aptaujāto nelieto 

Twitter, 64% - Facebook un 70% - draugiem.lv). No aģentūras sociālajiem tīkliem 

visaktīvāk tiek lietots Twitter.  Katru dienu to lieto 10% respondentu un dažas reizes 

nedēļā 14% respondentu. Aģentūras Facebook lapu lieto nedaudz biežāk nekā 

draugiem.lv lapu  (18., 19. un 20 .attēlu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.attēls. Twitter izmantošanas biežums  
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19.attēls. Facebook izmantošanas biežums  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20.attēls. Draugiem.lv lapas izmantošanas biežums 

2.5. Informatīvo un metodisko materiālu izmantošana  

21. attēlā redzams, ka lielākā daļa respondentu (62%) 2012. gadā aģentūras izdotos 

informatīvos un metodiskos materiālus ir lietojuši elektroniskā versijā tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv.   
 

 

21.attēls. Informatīvo un metodisko materiālu izmantošana  

http://www.jaunatne.gov.lv/
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Respondentiem tika uzdots arī jautājums, par ko viņi vēlētos padziļinātāk uzzināt 

informāciju no aģentūras. Visbiežāk aptaujātie vēlējās uzzināt par ES programmas 

„Jaunatne darbībā” projektiem, to rakstīšanu un īstenošanu. Aptaujātajiem interesē arī 

nacionālās un starptautiskās apmācības, kā arī cita veida jautājumi („Eurodesk”, citas 

aģentūras programmas, NVO iespējas, jaunā programma (pēc ES  programmas 

"Jaunatne darbībā" 2007-2013), kā arī vispārīgāki jautājumi saistībā ar jauniešiem: 

jauniešu motivācijas noturēšana, pasivitātes uzveikšana jauniešos, jaunieši 

uzņēmējdarbībā - kā to panākt ar programmas palīdzību, kā palīdzēt politiķiem un 

pašvaldību darbiniekiem saprast, ka jaunatne ir mūsu nākotne).  

Redzams, ka aptaujātie sagaida no aģentūras arī plašāku atbalstu jaunatnes jomas 

attīstīšanā ikdienā. Tā kā ir salīdzinoši daudz jautājumu, par ko respondenti no 

aģentūras vēlētos uzzināt vairāk informācijas, JSPA pārstāvjiem pēc iespējas 

jānodrošina pēc iespējas ātra atbildes sniegšana uz jautājumiem, kā arī aktīvāk 

jāmudina sazināties ar JSPA uzreiz, kad rodas kādi jautājumi saistībā ar JSPA darbu. 

 
22.attēls. Respondentu vēlamais informācijas saņemšanas veids  

22.attēlā redzams, ka respondenti vislabprātāk informāciju no aģentūras saņemtu savā 

privātajā e-pastā (ziņu lapa) (40%), tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv (37%) un 

sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, www.draugiem.lv ).  

 

 

 

 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.draugiem.lv/
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3.Programmas „Jaunatne darbībā” ietekme  

Lielākā daļa respondentu (87%) ir piedalījušies ES programmas „Jaunatne darbībā” 

projektos (skat. 23. attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.attēls. Dalība „Jaunatne darbībā” projektos 

 

Tie, kas nav līdz šim piedalījušies ES programmā „Jaunatne darbībā”, norāda dažādus 

iemeslus, kāpēc to nav darījuši. Vairākkārt tiek minēts, ka dalībniekiem nav atbilstošs 

vecums, ir laika trūkums  un ka dalībnieki ir piedalījušies programmas „Jaunatne 

darbībā” ietvaros rīkotajās apmācībās, bet projekts vēl nav izstrādāts. Redzams, ka 

dominē personīgie iemesli, kāpēc projekts nav uzrakstīts, nevis projektu 

neapstiprināšana.  

Aptaujātie tika aicināti novērtēt, kā dalība ES programmas „Jaunatne darbībā” 

projektos ir ietekmējusi viņu kompetences. Visaugstākie vērtējuma rādītāji 

respondentiem ir par būtisku uzlabojumu pēc dalības „Jaunatne darbībā” projektos 

starpkultūru kompetencēs (spēja sadarboties ar cilvēkiem no atšķirīgām vidēm) 

(skat. 24. attēlu), uzņēmīgumā (spēja pārvērst idejas rīcībā, būt radošam un 

inovatīvam, uzņemties risku, projektu vadības prasmes) (skat. 25. attēlu), 

starppersonu/sociālajās kompetencēs (spēja atbilstoši komunicēt ar ģimenes 

locekļiem, draugiem, kolēģiem; spēja konstruktīvi risināt konfliktus u.c.)  (skat. 26. 

attēlu) un saziņas svešvalodās  prasmēs (spēja izteikt un saprast savas domas 

svešvalodā; pozitīva attieksme pret kultūras atšķirībām un daudzveidību; interese par 

valodām un starpkultūru saziņu) (skat. 27.attēlu). 

 

 

24.attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

starpkultūru kompetencēm 
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25.attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

uzņēmīguma garu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

starppersonu/sociālajām kompetencēm 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

kompetenci – saziņa svešvalodā 
 

16% respondentu norādījuši, ka piedalīšanās programmas „Jaunatne darbībā” 

projektos būtiski uzlabojusi viņu iespējas darba tirgū, 38% aptaujāto līdz ar dalību 

projektos nedaudz uzlabojuši savas iespējas darba tirgū (skat. 28. attēlu).  
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28. attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

iespējām darba tirgū 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku sociālo 

aktivitāti 

 

Kā redzams 29. attēlā, piedalīšanās programmas „Jaunatne darbībā” projektos 36% 

aptaujāto būtiski uzlaboja viņu sociālo aktivitāti, 44% respondentu atzīst, ka dalība 

programmā nedaudz uzlaboja viņu sociālo aktivitāti.  

Dalība programmas „Jaunatne darbībā” projektos veicinājusi arī dalībnieku izpratni 

par Eiropas kopējām vērtībām – izpratne būtiski ir uzlabojusies 31% aptaujāto un 

nedaudz uzlabojusies 52% respondentu (skat. 30. attēlu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

izpratni par Eiropas kopējām vērtībām 
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31. attēls. Dalības programmā „Jaunatne darbībā” ietekme uz dalībnieku 

piederības sajūtu Eiropai  

 

Dalība programmas „Jaunatne darbībā” projektos būtiski uzlaboja dalībnieku 

piederības sajūtu Eiropai 36% aptaujāto, nedaudz uzlaboja 34% aptaujāto (skat.31. 

attēlu).  

 

4.”Eurodesk” 

 

32.attēls. Izmantotie „Eurodesk” resursi 2012. gadā 

 

Kā rāda 32.attēls, respondenti 2012. gadā lielākajā daļā gadījumu vai nu nav 

izmantojuši nevienu „Eurodesk” resursu (39%), vai ir izmantojuši Eurodesk ziņu 

sadaļu JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv (32%). Salīdzinoši reti ticis 

izmantots Eiropas Jaunatnes portāls (www.europa.eu/youth) (9%) un „Eurodesk” 

datubāze (www.eurodesk.eu ) (10%).  

 

Aptaujas ietvaros tika apkopoti iemesli, kāpēc aptaujātie ir lietojuši „Eurodesk” 

resursus un kā „Eurodesk” resursi ir noderējuši. Visbiežāk „Eurodesk” resursi 

izmantoti projektu ārvalstu partneru meklēšanai un informācijas iegūšanai (t.sk. 

par jauniešiem, viņu skaitu, valodām, par jauniešu iespējām, par projektiem un 

apmācībām).  

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.europa.eu/youth
http://www.eurodesk.eu/
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Par to, kā izmantotie „Eurodesk” resursi noderējuši, visbiežāk saņemta atbilde, ka 

atrastā informācija noderēja. Informācija ir noderējusi dažādos veidos: piemēram, tā 

palīdzēja nodibināt jaunus kontaktus, atrast projekta partneru piedāvājumus, noderēja 

CV veidošanā, palīdzēja organizācijas jautājumos par finansējuma iespējām, 

informācija bijusi noderīga arī skolās - interešu izglītības un audzināšanas darba jomā, 

informācija palīdzēja projektu sagatavošanā. Respondenti vairākkārt minējuši, ka tajā 

informācijā, ko uzzināja par iespējām, viņi dalījās ar citiem jauniešiem. Aptaujāto 

vidū bija arī pārstāvji, kas meklēto informāciju neatrada vai nepielietoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.attēls. Respondentu interese lasīt ziņas par mobilitātes iespējām Eiropā 

sociālajos medijos  

 

33.attēlā redzam, ka 77% aptaujāto vēlas uzzināt vēl vairāk ziņas par dažādām 

mobilitātes iespējām Eiropā sociālajos medijos.  

 

Aptaujātie snieguši arī ieteikumus, kas jāuzlabo „Eurodesk” darbībā. Vairāki 

respondenti ieteikuši vēl vairāk popularizēt „Eurodesk” iespējas, vēl aktīvāk izvērst 

„Eurodesk” darbību un informēt jauniešus par viņu dažādajām iespējām, sniegt reālus 

piemērus „Eurodesk” iespēju izmantošanā. Tika saņemts arī ieteikums vairāk 

organizēt pasākumus un apmācības jauniešiem, piemēram, vairāk organizēt 3-4 dienu 

apmācības, lai jaunieši varētu iegūt praktisku pieredzi dažādos jautājumos. Aptaujātie 

vēlētos informāciju par „Eurodesk” iespējām vairāk atrast  sociālajos tīklos. Ieteikums 

arī kopumā attīstīt komunikācijas veidus ar jauniešiem. Respondenti minējuši arī 

operativitāti – gan publicēt jaunumus operatīvi, gan pārdomāt  pašreizējo elektronisko 

saziņu ar koordinatoru (aptaujātie norāda, ka gaidīt  vairākas dienas atbildi uz 

jautājumu(-iem) ir neefektīvi). Attiecībā uz aģentūras reģionālajiem koordinatoriem, 

ieteikts domāt, kā viņus motivēt darboties.  

 

Secinājumi un ieteikumi 

 

1.Kopumā vērtējot, lielākā daļa aptaujāto (53%) sadarbību ar JSPA 2012. gadā 

novērtējuši kā labu vai ļoti labu (36%), tomēr šogad, salīdzinot ar respondentu 

viedokli par JSPA darbību 2011. gadā, ir izteikti daudzi ieteikumi, kā JSPA savu 

darbību uzlabot.  



18 

 

 

2.Izvērtēt visus respondentu ieteikumus aģentūras darba uzlabošanai un pamatotākos 

ieviest. Par tiem ieteikumiem, kuros respondenti norāda uz kādām darbībām, kuras 

JSPA viņu skatījumā nav veikusi, bet kuras nav atkarīgas no JSPA (piemēram, 

programmas „Jaunatne darbībā” jauno vadlīniju laicīga publiskošana), sniegt 

cilvēkiem izskaidrojumu. 

 

Prioritāri strādāt šo ieteikumu, ko respondenti ieteikuši visbiežāk, izvērtēšanā 

un ieviešanā: 

 

 Ātrāk nodot publicēšanai (tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv) ES 

programmas „Jaunatne darbībā” apstiprināto projektu sarakstus  

 Laicīgāk informēt projektu iesniedzējus par projektu vērtēšanas rezultātiem  

 Vienkāršot un samazināt aģentūras birokrātiskās procedūras 

 Vienkāršot projektu iesniegšanas un gala atskaišu procesus 

 Vairāk iespēju dot no Rīgas attālākajiem novadiem (apmācības, informatīvi 

pasākumi u.c.) 

 Sniegt atbalstu projektu partneru meklēšanā 

 Nodrošināt komunikāciju ar jauniešiem un citām mērķgrupām krievu valodā 

 Aktīvāk komunicēt sociālajos tīklos 

 

3.Tā kā aptaujātie norādījuši ļoti daudzus jautājumus, par ko viņi vēlētos uzzināt 

detalizētāku informāciju no JSPA, izvērtēt arī šos ieteikumus. Veidot vēl atvērtāku 

komunikāciju ar iedzīvotājiem, aicinot sazināties ar JSPA darbiniekiem jebkuru ar 

aģentūras darbību saistīto interesējošo un aktuālo jautājumu gadījumā. Aptaujas dati 

apliecina arī to, ka ir daudz tādi jautājumi, par ko cilvēki meklējuši informāciju 

tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, bet nav atraduši. Arī šādos gadījumos aicināt 

cilvēkus uzreiz sazināties ar aģentūru.  

 

4.Attiecībā uz apmierinātību ar JSPA piedāvātajām atbalsta iespējām lielākā daļa 

respondentu ir apmierināti ar JSPA sniegtajām konsultācijām, to kvalitāti un 

izsūtītajiem ikmēneša jaunumiem e-pastā. Tāpat kā 2011. gadā, arī 2012. gadā 

populārākie JSPA atbalsta mehānismi ir tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv, 

informatīvie pasākumi un nacionālās apmācības. Šīs ir jomas, kuru kvalitāte aģentūrai 

ir jāturpina attīstīt. Lai arī cilvēkiem visefektīvākais konsultāciju veids šķiet e-pastā 

(36%) un pa tālruni (27%), aptaujas dati rāda, ka ir vēlme saņemt konsultācijas arī 

informatīvā pasākumā vai apmācībās (21%). Līdz ar to informatīvajos pasākumos un 

apmācībās ir jāatvēl pietiekams laiks arī konsultācijām un jānodrošina, lai konkrēto 

projektu veidu koordinatori ir pieejami šādos pasākumos konsultēt interesentus.  

 

Saskaņā ar aptaujas datiem aktīvāks darbs turpmāk ir jāiegulda komunikācijā 

sociālajos medijos, un uzlabojumi ir nepieciešami tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv  - galvenokārt tīmekļa vietnes saturā.  

 

Lai arī visvairāk ir tādu respondentu (37%), kuri uzskata, ka jaunā JSPA tīmekļa 

vietne www.jaunatne.gov.lv ir lietotājam draudzīga vai ļoti draudzīga (30%), tomēr 

21% aptaujāto uzskata, ka jaunā tīmekļa vietne ir lietotājam vidēji draudzīga. Līdz ar 

to ir nepieciešami vēl papildus uzlabojumi arī jaunajā tīmekļa vietnes versijā. Pie tam 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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jāņem vērā, ka tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv ir bijis aptaujāto vidū visbiežāk 

izmantotais JSPA atbalsta mehānisms.   

 

Nepieciešams izvērtēt visus saņemtos ieteikumus tīmekļa vietnes 

www.jaunatne.gov.lv uzlabošanai un pamatotākos ieviest. Zemāk uzrādīti būtiskākie 

ieteikumi tīmekļa vietnes uzlabošanai. 

 

 Saturs: no saturiskā viedokļa vērtējot, saņemts ieteikums tīmekļa vietnes 

tekstos lietot vieglāku valodu. Vairāki ieteikumi saņemti arī saistībā ar 

„Jaunatne darbībā” projektiem - atjaunot partneru meklēšanas piedāvājumu 

ievietošanu tīmekļa vietnē, ievietot aktualitātes – izmaiņas jaunajās 

programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu; 

savlaicīgi ievietot jaunās programmas vadlīnijas. Aptaujas jautājumu atbildēs 

bieži parādās, ka informācija tīmekļa vietnē par apstiprinātajiem projektiem 

jāievieto savlaicīgāk. Pie tam rekomendēts tīmekļa vietnē norādīt, kam 

aģentūrā jautāt  par projektu vērtēšanu un apstiprinātajiem projektiem. Vēl 

saistībā ar ES programmas „Jaunatne darbībā” projektiem aptaujātie rosina 

uzlabot tīmekļa vietnes sadaļu par projektu publicitāti. Respondenti vēlas, lai 

tīmekļa vietnē pēc iespējas laicīgāk tiktu ievietota informācija par 

gaidāmajiem pasākumiem un apmācībām, ko rīko JSPA. Aptaujas gaitā 

vairākkārt izskanējis arī tas, ka informāciju tīmekļa vietnē nepieciešams vēl 

vairāk ievietot arī krievu un angļu valodā. Vēl respondenti vēlas uzzināt par 

jau notikušiem pasākumiem reģionos (foto, video u.c.) un atskatus no 

notikušajām apmācībām. 

 

 Funkcionalitāte: vairāki aptaujātie minējuši, ka tīmekļa vietnē nepieciešams 

izveidot tīmekļa vietnes karti. Saņemts ieteikums arī sekot līdzi, vai lietotāji 

tehniski saņem ikmēneša jaunumus, kas tiek izsūtīti no tīmekļa vietnes.  

 

 Vizuālais noformējums: vērtējot ieteikumus par tīmekļa vietnes vizuālo 

noformējumu, vairākkāt atbildēs parādās ierosinājums izcelt aģentūras 

darbinieku kontaktu sadaļu (tas parādās gan jautājumā, kādu informāciju 

meklējāt, bet neatradāt, gan pie ieteikumiem tīmekļa vietnes uzlabošanai). Vēl 

tīmekļa vietnes lietotājiem būtiski šķitis, ka nepieciešams kādā īpašā veidā 

izcelt vissvarīgākos jaunumus.  

 

 Tīmekļa vietnes interaktivitāte: respondenti ierosina attīstīt aģentūras 

youtube.com kontu, kur atrast, piemēram, informāciju par starptautiskajām 

apmaiņas programmām u.tml. Tika rosināts veidot arī forumu projektu 

iesniedzējiem.  
 

Attiecībā uz aģentūras sociālajiem tīkliem – tā kā lielākā daļa aptaujāto nelieto 

aģentūras sociālos tīklus (58% aptaujāto nelieto aģentūras Twitter kontu, 64% - 

nelieto Facebook lapu un 70% nelieto  draugiem.lv lapu), tad ieteikums ir izvērtēt 

katra JSPA sociālā tīkla efektivitāti, vissvarīgākos no tiem pilnveidot un attiecīgi pēc 

tam popularizēt, lai pēc iespējas plašāks cilvēku loks no piemērotākās mērķauditorijas 

tos lietotu.  

 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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5.Pēc aptaujāto vērtējuma, piedaloties ES programmas „Jaunatne darbībā” projektos, 

visbūtiskāk dalībnieki uzlabojuši savas starpkultūru kompetences, uzņēmīguma 

garu, starppersonu/sociālās kompetences un saziņas svešvalodās prasmes. 

Redzams, ka procentuāli vairāk ir tādu respondentu, kas, piedaloties ES programmā 

„Jaunatne darbībā”, ir guvuši pozitīvu ietekmi uz savu komeptenču attīstīšanu un 

uzlabošanu, nekā tādu respondentu, kuri uzskata, ka viņu kompetences nemainījās 

līdz ar dalību programmā „Jaunatne darbībā”. Turpmāk būtu ieteicams vēl aktīvāk un 

saprotamā veidā izskaidrot potenciālajiem projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kā 

arī tiem, kas jau īsteno „Jaunatne darbībā” projektus, to, kādas kompetences viņi var 

iegūt „Jaunatne darbībā” projektu laikā; to, ko katra kompetence nozīmē un kā tā 

izpaužas projektos, kā arī izcelt šo kompetenču svarīgumu.  

 

6.Izvērtējot „Eurodesk”, jāatzīmē, ka aptaujātie 2012. gadā lielākajā daļā gadījumu 

vai nu nav izmantojuši nevienu „Eurodesk” resursu (39%), vai ir izmantojuši 

„Eurodesk” ziņu sadaļu JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv (32%). Salīdzinoši 

reti ticis izmantots Eiropas Jaunatnes portāls  (www.europa.eu/youth) (9%) un 

„Eurodesk” datubāze (www.eurodesk.eu) (10%). Ņemot vērā, ka tie respondenti, kas 

ir izmantojuši „Eurodesk” resursus, lielākajā daļā gadījumu atzīst, ka atrastā 

informācija noderēja, būtu nepieciešams vēl vairāk popularizēt „Eurodesk” iespējas, 

lai pēc iespējas vairāk cilvēku, kam tās varētu būt noderīgas, par tām uzzinātu. Īpaši 

nepieciešams popularizēt Eiropas Jaunatnes portālu un „Eurodesk” datubāzi 

www.eurodesk.eu Skatoties iemeslus, kādēļ „Eurodesk” resursi tikuši izmantoti, 

redzams, ka bieži tas darīts, lai atrastu projektu partnerus. Līdz ar to „Eurodesk” ir 

noderīgs arī programmas „Jaunatne darbībā” atbalstīšanā. Īpaši Eurodesk iespējas 

aptaujātie vēlas redzēt JSPA sociālajos medijos.  

 

Respondentiem bijuši daudzi ieteikumi „Eurodesk” darbības uzlabošanai, kas liecina, 

ka cilvēkiem ir interese par šīs programmas iespējām. Vēl bez ieteikuma vairāk 

popularizēt „Eurodesk” iespējas un aktīvāk komunicēt par „Eurodesk” iespējām 

sociālajos tīklos, tika saņemts arī ierosinājums vairāk organizēt pasākumus un 

apmācības jauniešiem (piemēram, vairāk organizēt 3-4 dienu apmācības, lai jaunieši 

varētu iegūt praktisku pieredzi dažādos jautājumos). Ieteikums arī kopumā attīstīt 

komunikācijas veidus ar jauniešiem, sniedzot viņiem atbildes un informējot par 

„Eurodesk” iespējām. Respondenti minējuši arī operativitāti – gan publicēt 

„Eurodesk” jaunumus operatīvi, gan pārdomāt  pašreizējo elektronisko saziņu ar 

„Eurodesk” koordinatoru (aptaujātie norāda, ka gaidīt  vairākas dienas atbildi uz 

jautājumu(-iem) ir neefektīvi).  

 

Attiecībā uz aģentūras reģionālajiem koordinatoriem, aģentūrai ieteikts vairāk domāt 

par reģionālo koordinatoru motivēšanas sistēmu. Aptaujas gaitā izskanējis arī 

ieteikums uzlabot „Eurodesk” reģionālo koordinatoru sadarbību ar jaunatnes lietu 

speciālistiem, jauniešu centriem un jauniešu organizācijām. Vairākos aptauju 

jautājumu atbildēs parādās vajadzība pēc informācijas un atbalsta Latvijas attālākajos 

reģionos – aģentūrai sniegts ieteikums attīstīt plašāku „Eurodesk” koordinatoru tīklu, 

lai, piemēram, pēc iespējas vairākās Latvijas attālākajās vietās būtu reģionālo 

koordinatoru punkti. 

  

Nepieciešams rūpīgi izanalizēt arī pārējos aptaujāto ieteikumus „Eurodesk” darbības 

uzlabošanai un pamatotākos ieviest. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.europa.eu/youth
http://www.eurodesk.eu/
http://www.eurodesk.eu/

