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Sveicināti! 

Ir klāt septembris, kad daudzi jaunieši uzsāk savas mācību gaitas skolā vai 

studijas, līdz ar to jauniešu apmaiņu un nometņu laiks kļūst mazāk aktuāls 

un vairāk notiek aktivitātes tepat uz vietas, Latvijā. Novēlam, lai ieplānotie 

pasākumi izdodas un idejas realizējas.   

Šis jaunatnes lietu e-ţurnāla numurs turpinās stāstīt Jums jau par daţām 

iesāktām tēmām: sagatavošanās darbi Eiropas brīvprātīgā darba gadam 

(2011) un Latvijas jaunatnes politikas forumam 2010, izvērtēti pašvaldību 

iesniegtie iesniegumi Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros, kā 

arī citas aktualitātes. 

Šajā numurā Jūs varat vairāk iepazīties ar citu pašvaldību jaunumiem dar-

bā ar jaunatni, kādas aktivitātes ir aktualizējušās daţādos pašvaldību reģi-

onos un daţas ziņas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Nā-

kamreiz gaidām ziņas arī no Jums!  

Jaunatnes politikas nodaļas kolektīvs 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi 

likumprojektu „Grozījumi Jaunatnes likumā”, kas 

paredz risināt konkrētas Jaunatnes politikas pamatnos-

tādnēs 2009.-2018.gadam identificētās problēmas jau-

natnes politikas izstrādē un īstenošanā. Uz doto brīdi 

likumprojekts ir apstiprināts Ministru kabinetā 

(MK) un nodots izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā.  

 

Likumprojekts paredz papildināt Jaunatnes likumu 

ar jaunu pantu par jaunatnes politikas un darba ar jau-

natni būtību - iekļauta jaunatnes politikas definīcija, 

identificēti pamatuzdevumi darbā ar jaunatni, kā arī 

nostiprināti jaunatnes politikas pamatprincipi. Likum-

projekts paredz arī papildināt Jaunatnes likumu ar bū-

tiskākajiem IZM uzdevumiem, nodrošinot vienotas 

valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordinē-

tu īstenošanu. Tā kā īpaši liela ietekme uz jauniešu ik-

dienas dzīvi ir pašvaldību līmenī pieņemtajiem lēmu-

miem, likumprojekts precizē pašvaldības kompetenci 

jaunatnes politikas nozarē. Grozījumi paredz, ka pašval-

dības plānos darbu ar jaunatni   

 

un tā attīstību, tajā skaitā izstrādājot pašvaldības attīs-

tības plānošanas dokumentus. Pašvaldības būs tiesīgas 

noteikt kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni, piemē-

ram, nosakot atbildīgo pašvaldības institūciju darbam 

ar jaunatni, izveidojot jauniešu centru, pašvaldības jau-

natnes lietu konsultatīvo komisiju vai pašvaldības jaun-

iešu domi.  

Vienlaikus likumprojekts paredz papildināt Jaunatnes 

likumu ar plānošanas reģionu kompetenci jaunatnes 

politikas izstrādē un īstenošanā, nosakot, ka plānošanas 

reģioni veicinās vietējo pašvaldību sadarbību, attīstot 

darbu ar jaunatni, plānos īstenošanas un attīstības jau-

tājumus darbam ar jaunatni plānošanas reģionā.  

Likumprojektā noteikts jaunatnes organizāciju uzskai-

tes regulējums, kas atvieglos jaunatnes organizāciju 

iesaistīšanu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas 

procesā, kā arī samazinās nepieciešamo dokumentu ie-

sniegšanu IZM, lai pierādītu biedrības atbilstību jaunat-

nes organizācijas kritērijiem finansējuma saņemšanai. 

Lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, likumprojekts nosa-

ka pašvaldību tiesības atbalstīt jauniešu iniciatīvas un 

projektus no pašvaldības budţeta. Likumprojekts paredz 

deleģējumu MK noteikt iespēju projekta iesniedzējam 

līdzfinansējumu izteikt kā ieguldījumu natūrā, tajā 

skaitā veicot brīvprātīgo darbu. Šādas izmaiņas ir būtis-

kas, lai atzītu jauniešu veikto brīvprātīgo darbu Latvijā.  

MINISTRIJAS MINISTRIJAS MINISTRIJAS JAUNUMIJAUNUMIJAUNUMI   

Par grozījumiem Jaunatnes likumā  

un Civillikumā  
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ŠAJĀ NUMURĀ 

 

MINISTRIJAS JAUNUMI  

Par grozījumiem Jaunatnes likumā un 

Cilvillikumā 

Atbalstīti 17 pašvaldību projekti Latvi-

jas- Šveices programmas ietvaros 

JKP apstiprina rekomendācijas 

Latvijas jaunatnes politikas forums 

Veikts pētījums „Jauniešu iespējas un 

dzīves kvalitāte Latvijā” 

Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011) 

Pieredzes apmaiņas semināri 

Jaunumi no JSPA 
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Likumprojektu IZM izstrādāja sadarbībā ar jaunatnes 

organizācijām un pašvaldību jaunatnes lietu koordinato-

riem, grozījumu projektu IZM saskaņoja ar Jaunatnes 

organizāciju konsultatīvo komisiju, Jaunatnes konsulta-

tīvo padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, plānošanas 

reģionu administrācijām, kā arī iesaistītajām ministri-

jām. 

Savukārt Tieslietu ministrija ir izstrādājusi grozī-

jumus Civillikumā, lai pilnveidotu brīvprātīgā darba 

tiesisko regulējumu. 

Eiropas Parlaments 2008. gada 22. aprīlī pieņēma Rezo-

lūciju par brīvprātīgā darba nozīmi ekonomiskajā un 

sociālajā kohēzijā (2007/2149(INI), kuras 7. punktā no-

teica, ka brīvprātīgo kustībai un brīvprātīgo darbam nav 

jāaizstāj algotais darbs. Savukārt minētās rezolūcijas 

19. punktā ieteikts pasludināt 2011. gadu par Eiropas 

brīvprātīgo kustības gadu. Līdz ar to šobrīd ir aktualizē-

jusies nepieciešamība pilnveidot brīvprātīgā darba tie-

sisko regulējumu Latvijā. 

 

Šobrīd brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums (Biedrību 

un nodibinājumu likuma 8. pants un Jaunatnes likuma 

8., 9. un 10. pants) nav pietiekams, jo, pirmkārt, nav 

noteikti skaidri principi, pēc kuriem vadīties, slēdzot 

līgumu par brīvprātīgā darbu, otrkārt, likumos nav pre-

cizētas abu pušu tiesības, pienākumi un atbildība. Tā-

pat nepieciešams definēt plašāku tiesību subjektu loku, 

kuri var nodarbināt brīvprātīgos, jo pašreizējie normatī-

vie akti vispārīgi regulē tikai jauniešu (personu vecumā 

no 13 līdz 25 gadiem) brīvprātīgo darbu un brīvprātīgo 

darbu biedrībās un nodibinājumos, bet neregulē kārtību, 

kādā brīvprātīgos, kuri nav jaunieši, nodarbina citi tiesī-

bu subjekti: valsts iestādes, pašvaldības, politiskās par-

tijas un reliģiskās organizācijas. Tāpat nekur likumdo-

šanā nav noteikts brīvprātīgo darba izmantošanas tie-

siskais pamats. 

 

Pēc grozījumu stāšanās spēkā Civillikumā tiks 

iekļauta jauna apakšnodaļa "Līgums par brīvprā-

tīgā darbu", ietverot tajā vispārīgus nosacījumus, 

kas attiektos uz visiem brīvprātīgā darba organi-

zētājiem un brīvprātīgajiem neatkarīgi no viņu 

juridiskā statusa. 

 

Likuma 15. nodaļu "Prasījumi no darba attiecībām" pa-

redzēts papildināt ar 5. apakšnodaļu "Līgums par brīv-

prātīgā darbu". Tajā plānots noteikt, ka ar līgumu par 

brīvprātīgā darbu viena puse - brīvprātīgais - uzņemas 

bez atlīdzības veikt otras puses - brīvprātīgā darba orga-

nizētāja - uzdevumus, kas atbilst tā nolikumā, statūtos 

vai satversmē noteiktajam mērķim, kam nav mantiska 

rakstura. Tāpat paredzēts noteikt, ka līgums par brīv-

prātīgā darbu slēdzams rakstveidā, ja to rakstiski pie-

prasa kāda no pusēm; ja brīvprātīgā darba organizētājs 

ir valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī tad, ja brīvprātī-

gais veic darbu vai sniedz pakalpojumus ārvalstīs.  

Plānots noteikt, ka līgumam par brīvprātīgā darbu pie-

mērojami noteikumi par darba līgumu (I apakšnodaļa) 

un citi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attie-

cības, ciktāl tie nerunā pretim šās apakšnodaļas notei-

kumiem. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, 

Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijai, kā arī 

Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai. 

Likuma grozījumi jāapstiprina valdībā un jāpieņem 

Saeimā. 

IZM norāda, ka jāņem vērā, ka atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām prakse nav uzskatāma par 

brīvprātīgo darbu, jo mācību prakse ir formālās izglītī-

bas programmas daļa, kuru veicot tiek piešķirti kredīt-

punkti. Savukārt brīvprātīgo darbu regulē Biedrību un 

nodibinājumu likuma 8.pants, kā arī Jaunatnes likums, 

kas paredz, ka jauniešu (vecumā no 13-25 gadiem) brīv-

prātīgo darbu nedrīkst izmantot trešās personas 

peļņas gūšanas nolūkā (Jaunatnes likuma 9.panta 

trešā daļa), līdz ar to brīvprātīgo darbu nedrīkst or-

ganizēt uzņēmumi (Jaunatnes likuma 10.panta pirmā 

daļa). 

Informācija par grozījumiem Civillikumā sagatavota, 

ņemot vērā, 2010.gada 19.jūlijā www.lv.lv publicēto Lo-

litas Lūses rakstu „Ar grozījumiem Civillikumā regulēs 

brīvprātīgo darbu”. 

 

 

 

 

 

 

2010.gada 4.augustā ir izskatīti un vērtēti 27 pašvaldī-

bu iesniegtie Latvijas un Šveices sadarbības program-

mas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes 

politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas 

reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes inici-

atīvu centru izveide” komponentprojektu iesniegumi 

saskaņā ar komponentprojektu iesniegumu  atlases un 

vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti Šveices kompeten-

tās iestādes 2009.gada 13.maija apstiprinātajā projekta 

izklāstā programmai „Atbalsts jaunatnes politikas attīs-

tībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”. 

Komisija atbalstīja iekļaušanai programmas gala iesnie-

gumā 17 šādu pašvaldību komponentprojektus: 

 

1. Talsu novada pašvaldība  

2. Saldus novada pašvaldība  

3. Tukuma novada pašvaldība  

4. Salacgrīvas novada pašvaldība  

5. Pļaviņu novada pašvaldība  

6. Ozolnieku novada pašvaldība  

7. Līvānu novada pašvaldība  

8. Dagdas novada pašvaldība  

9. Alūksnes novada pašvaldība  

10. Gulbenes novada pašvaldība  

11. Rūjienas novada pašvaldība  

12. Madonas novada pašvaldība  

13. Kocēnu novada pašvaldība  

14. Kandavas novada pašvaldība  

15. Burtnieku novada pašvaldība  

16. Jelgavas novada pašvaldība  

17. Ilūkstes novada pašvaldība 

 

Sākotnēji bija paredzēts atbalstīt 10 komponentprojek-

tus, 2 no katra pašvaldību plānošanas reģiona, bet panā-

kot lielāku finansiālo līdzekļu novirzīšanu multifunkci-

onālo centru izveidei no programmas, tika nodrošināta 

iespēja atbalstīt daudz lielāku komponentprojektu skai-

tu. 

 

 

Vairāk informācijas par Latvijas –Šveices sadarbības 

programmu skatīt šeit: http://izm.izm.gov.lv/nozares-

politika/jaunatne/5532.html 

Atbalstīti 17 pašvaldību komponentprojek-

ti Latvijas – Šveices sadarbības program-

mas ietvaros 

http://www.lv.lv
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/5532.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/5532.html
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2010.gada 26.augustā notika Ministru kabineta izveido-

tās Jaunatnes konsultatīvā padomes sēde, kuras laikā 

tika apstiprinātas rekomendācijas Jelgavas, Rēzeknes, 

Valmieras un Liepājas pilsētu pašvaldībām jaunatnes 

politikas attīstībai, kā arī rekomendācijas valsts pārval-

des un pašvaldību institūcijām jaunatnes informēšanas 

jomā. 

Padomes sēdē tika apstiprinātas rekomendācijas jaunat-

nes informācijas sistēmas (tīklojuma) attīstībai, identifi-

cējot uzdevumus valsts pārvaldes un pašvaldību institū-

cijām jaunatnes informēšanas jomā. Gan valsts, gan 

pašvaldību institūcijas aicinātas to mājas lapās izveidot 

sadaļu, kurā tiktu iekļauta informācija par jauniešu 

tiesībām, pienākumiem, iespējām un atbildību attiecīgās 

nozares ietvaros, kā arī plānots apkopot saites uz šīm 

sadaļām portālos http://www.latvija.lv/ un http://

www.jaunatneslietas.lv/. Padome apstiprināja arī 

Eiropas brīvprātīgā darba gada (2011) darba program-

mas projektu un ziņojumu Eiropas padomei par jaunat-

nes politikas attīstību.  

Rekomendācijas jauniešu informēšanas jomā tiks nosū-

tītas visām pašvaldībām un nozaru ministrijām, ar re-

komendācijām var iepazīties jaunatnes politikas 

un jauniešu iespēju portālā:  

http://www.jaunatneslietas.lv/page/1150  

 

Rekomendācijas Jelgavas, Rēzeknes, Valmieras un Lie-

pājas pilsētu pašvaldībām padome izstrādāja, balstoties 

uz tajās veikto darba ar jaunatni novērtējumu, aizpildot 

105 rādītājus, kas grupēti 10 tematiskās sadaļās. Šiem 

rādītājiem ir rekomendējošs statuss un tos pašvaldība 

var izmantot, lai izvērtētu esošo situāciju darbā ar jau-

natni, pārliecinātos par īstenotā darba ar jaunatni atbil-

stību valsts jaunatnes politikai, kā arī Eiropas Savienī-

bas un Eiropas Padomes labai praksei, identificētu jo-

mas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams 

veikt uzlabojumus, kā arī pilnveidotu mērķtiecīga darba 

ar jaunatni īstenošanu, izstrādājot pašvaldības rīcībpoli-

tiku (stratēģiju, plānu) darbam ar jaunatni. Ar izstrā-

dātajām rekomendācijām var iepazīties jaunatnes 

politikas un jauniešu iespēju portālā: http://

www.jaunatneslietas.lv/page/1283 . 

 

 

 

 
 

Jūnijā jaunatnes lietu e-ţurnāla numurā informējām, ka 

laikā no 2010.gada 25.-26.oktobrim Rīgā notiks Latvijas 

jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību investīcijas 

jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicināju-

mi” (turpmāk – Forums). Sākot ar augusta mēnesi savu 

darbību ir uzsākusi arī Jaunatnes politikas foruma plā-

nošanas darba grupa, kuru vada biedrība „Jauniešu 

konsultācijas”.  

Kopš jūnija mēneša ir notikušas vairākas izmaiņas Fo-

ruma organizēšanas mehānismā, jo pateicoties biedrībai 

„Jauniešu konsultācijas” tika piesaistīts papildus finan-

sējums Foruma organizēšanai. Š.g. jūnijā biedrība ie-

sniedza projekta pieteikumu programmā „Jaunatne dar-

bībā” finansējuma saņemšanai „Jauniešu un jaunatnes 

politikas veidotāju tikšanās” apakšprogrammas ietvaros 

un saņēma projekta atbalstu. Finansējums pieprasīts 

galvenokārt dalībnieku uzturēšanās un ēdināšanas iz-

maksu segšanai Foruma laikā.  Līdz ar to ir piesaistīts 

papildus finansējums jau esošajam finansējumam no 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam un 

Eiropas Komisijas Vadības partnerības līdzekļiem. 

 

Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

Jaunatnes politikas nodaļas darbiniekiem, biedrības 

„Jauniešu konsultācijas” pārstāvjiem un pašvaldību jau-

natnes darbiniekiem tika izstrādāts Foruma logo di-

zains. Logo veidots kā ceļazīme ar mērķi, ka Foru-

mā svarīgi ir parādīt jauniešiem, pašvaldībām un 

citiem pasākuma dalībniekiem pareizo virzienu, 

daţādas iespējas vai arī atrast savu unikālo ceļu. 

Logo ideju paredzēts izmantot ne tikai publikācijās un 

informatīvajos pasākumos, bet arī izstrādājot IZM Dar-

ba ar jaunatni balvu 2010, kas tiks pasniegta Foruma 

pirmās dienas noslēgumā. Paredzēts, ka IZM Darba ar 

jaunatni balvu 2010 pasniegs pašvaldībām, pašvaldību 

jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes organizācijām, 

katrai grupai trīs nominācijās. 

 

Apkopojot Foruma plānošanas darba grupas priekšliku-

mus, kā arī vienojoties par kvotu sadalījumu reģioniem, 

nolemts par šādām kvotām dalībai Forumā: 

pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 5000 

– viens pārstāvis;  

pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000 

līdz 30000 – divi pārstāvji; 

pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks 

par 30000 – trīs pārstāvji; 

22 ministriju pārstāvji, pašvaldību 5 

plānošanas reģionu administrāciju pārstāvji un 

sociālie partneri; 

7 ārzemju eksperti; 

10 nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas; 

20 reģiona mēroga jaunatnes organizācijas kon-

kursa kārtībā; 

10 brīvprātīgie jaunieši. 

 

 

Apstiprina rekomendācijas jauniešu infor-

mēšanas jomā un četru pašvaldību jaunat-

nes politikas pilnveidei 

„Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar 

jaunatni īstenošanas izaicinājumi” 
2010.gada 25.-26.oktobris, Rīga 

http://www.latvija.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1150
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1283
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1283
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Attiecīgi kopā pašvaldību pārstāvjiem rezervētas 

213 vietas dalībai Forumā. Gadījumā, ja kāda no paš-

valdībām atteiks savu dalību, tiks palielināts vietu 

skaits jaunatnes organizāciju pārstāvju dalībai. Atlikušo 

vietu skaits tiek atvēlēts IZM pārstāvjiem, pasākuma 

organizatoriem, Foruma darba grupas locekļiem, ţurnā-

listiem u.c.  

 

Kā Foruma goda viesis tiks aicināts uz Foruma atklāša-

nu arī Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, kas 

pēdējā laikā aktīvi seko līdzi iniciatīvām jaunatnes jo-

mā.  

 

Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās Darba ar jaunat-

ni balvai 2010 un konkurss reģionālu jaunatnes organi-

zāciju atlasei dalībai Forumā. 

Plānots, ka reģistrēšanās Forumam un Foruma darba 

grupām notiks interneta vietnē, vienlaikus nodrošinot 

daţādu informatīvu materiālu par darbu ar jaunatni 

pieejamību vienotā interneta vietnē.  

 

Aicinām sekot līdzi citām aktualitātēm par Foru-

mu jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portā-

lā: http://www.jaunatneslietas.lv/page/1278 . 

 

Forumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sa-

darbībā ar biedrību "Jauniešu konsultācijas" Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2010.gadam ietvaros. Foru-

ma organizēšana tiek finansēta ar Eiropas Komisijas 

atbalstu un  līdzfinansēta no Eiropas Komisijas un Lat-

vijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. 

Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Sa-

vienību. 

 

Forumu finansiāli atbalsta: 

 

 

 

 

2010.gada 12.augustā, Starptautiskajā jaunatnes dienā, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizēja preses 

konferenci, kuras laikā tika prezentēti pētījumu 

„Jauniešu iespējas un dzīves kvalitāte Latvijā” 2009. un 

2010.gada rezultāti un sniegta informācija par jaunat-

nes politikas prioritātēm, paveikto un plānotajām akti-

vitātēm, kā arī jaunatnes organizāciju lomu jaunatnes 

politikā.  

 

Ar mērķi nodrošināt ikgadējo monitoringu par atsevišķu 

jaunatnes politikas aspektu īstenošanu un politikas re-

zultātiem, arī 2010.gadā pēc IZM pasūtījuma tika veikts 

pētījums „Jauniešu iespējas un dzīves kvalitāte Latvijā”. 

Pētījumā ik gadu tiek apkopots vairāk nekā 1000 13 – 

25 gadus vecu jauniešu viedoklis par dzīves kvalitātes 

novērtējumu, brīvā laika pavadīšanas iespējām, iesaistī-

šanos daţādās aktivitātēs un jauniešu organizācijās, 

brīvprātīgā darba veikšanu un informācijas avotiem. 

IZM uzsver, ka kopumā tendences ir pozitīvas un, kaut 

arī atsevišķos jautājumos virzība uz pozitīvām pārmai-

ņām ir lēna, pētījums apstiprina, ka mērķtiecīgi īstenota 

jaunatnes politika pozitīvi ietekmē jauniešu dzīves kva-

litāti un līdz šim paveiktais jaunatnes politikas jomā ir 

nesis rezultātus. 

 

2010.gadā 71 % no aptaujātajiem jauniešiem savu dzīvi 

vērtē kā lielisku, labu vai gandrīz labu. Salīdzinot ar 

2009.gadu, šogad ar savu dzīvi apmierināto jauniešu 

skaits pieaudzis par 8 %. Pozitīvāk savu dzīvi vērtē 

jaunieši no 13 – 19 gadiem,  kritiskāki ir jaunieši vecu-

mā no 20 - 25 gadiem un vīrieši. 

 

Joprojām vispopulārākās jauniešu vidū ir kultūras un 

izklaides aktivitātes, tajās pēdējā gada laikā 12 reizes 

un bieţāk iesaistījušies 32  % jauniešu, 22 % vismaz 12 

reizes gadā iesaistījušies interešu aktivitātēs, 8 % skolas 

aktivitātēs, vismazāk populārās jauniešu vidū ir sabied-

riskās, sociālās un politiskās aktivitātes. 

Kopumā brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaits 

nav būtiski mainījies - 31 % jauniešu regulāri veic brīv-

prātīgo darbu. Šogad par 4 % vairāk jauniešu (kopā 40 

%) kā pērn to veikuši vienu reizi pēdējā gada laikā. Salī-

dzinot ar iepriekšējo gadu, par 5 % samazinājies jaun-

iešu skaits, kuri turpmāk nevēlētos iesaistīties brīvprā-

tīgajā darbā un 57 % to veiktu atkal, ja būtu tāda iespē-

ja. 

 

Kā būtiskāko šķērsli, kas kavējis iesaisti daţādās aktivi-

tātēs, jaunieši minējuši laika trūkumu – 45%, taču sa-

mērā bieţi minēti arī tādi iemesli kā slinkums, intereses 

trūkums un nepietiekama informācija par iespējām. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, to jauniešu, kuriem nebija pie-

tiekami daudz informācijas, samazinājušies par 9 %, 

taču par 5 %  palielinājies neieinteresēto skaits. Infor-

mācija par jauniešu iespējām joprojām visbieţāk tiek 

saņemta no masu medijiem, draugiem un skolas. Šogad 

pieaudzis informācijas daudzums, ko jaunieši saņēmuši 

no draugiem, internetā vai no citiem informācijas kanā-

liem, piemēram, NVO darbiniekiem. 

 

Turpmākajā darbā jaunatnes politikas jomā IZM izvirzī-

jusi 3 prioritātes: atbalsts jauniešu līdzdalībai un inici-

atīvām (jaunatnes organizāciju projektu atbalsts, skolē-

nu iniciatīvu atbalsts, brīvprātīgā darba iniciatīvu veici-

nāšana), atbalsts pašvaldībām stratēģiskas jaunatnes 

politikas ieviešanai (jaunatnes atbalsta infrastruktūras 

attīstība un darba ar jaunatni kvalitātes paaugstināša-

na) un izteiktāka jaunatnes interešu un vajadzību no-

drošināšana nozaru politikās, īpaši – izglītības, nodarbi-

nātības, veselības, sociālās drošības un kultūras jomās.  

 

Pētījuma prezentācija pieejama IZM mājaslapā  
 

Veikts pētījums „Jauniešu iespējas un  

dzīves kvalitāte Latvijā” 

http://www.jaunatneslietas.lv/page/1278
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/100812_Jaunatnes_petijums_prezentacijaIZM.pdf
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Saskaņā ar sadarbības protokolu jaunatnes jomā 

starp Vāciju un Latviju divpusējās sadarbības 

programmas ietvaros no 5. līdz 9.jūlijam Latvijā 

notika pieredzes apmaiņas vizīte par jauniešu 

centru darbību, kuras laikā Latviju apmeklēja 4 

pārstāvji no Vācijas (Ķelnes un Frankfurtes pilsē-

tas). Vizītes laikā tika apmeklētas četras pašvaldī-

bas – Sigulda, Saulkrasti, Cēsis un Ogre, lai iepazī-

tos ar pašvaldību jaunatnes institucionālo atbal-

sta sistēmu.  
 

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Vācijas pārstāvji atzi-

nīgi novērtēja pašvaldībās veikto darbu ar jaunatni, jo 

tiek sniegts daţāda veida iespēju un pakalpojumu 

klāsts, ko var izmantot jaunieši pašvaldībās, kā arī tiek 

pievērsta uzmanība ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstī-

bai.  

 

Pašvaldībās tika apmeklēti ne tikai jauniešu iniciatīvu 

centri, bet arī dienas centri sociālā riska grupas jaun-

iešiem, kas ir nonākuši krīţu situācijās, ģimenes atbal-

sta dienas centri, Jaunatnes Veselības centrs, kas izglīto 

bērnus un jauniešus par veselīgu dzīves veidu, repro-

duktīvo veselību u.c. aktuāliem jautājumiem, izmantojot 

neformālās izglītības metodes, kā arī apmācot vienau-

dţu izglītotājus par veselības jautājumiem.  

 

Vizītes laikā starp Vācijas un Latvijas pašvaldību pār-

stāvjiem notika vairākas diskusijas, kā arī tikšanās, 

piemēram, ar Cēsu pilsētas Jauniešu domes pārstāv-

jiem, Saulkrastu novada Sociālā dienesta darbiniekiem, 

Ogres aktīvāko jaunatnes organizāciju pārstāvjiem u.c.  

 

Vizītes noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijā noti-

ka tikšanās par vizītes izvērtēšanu un tika apspriestas 

turpmākās sadarbības iespējas pašvaldību starpā, kā arī 

izstrādāti priekšlikumi aktivitātēm, kuras varētu tikt 

iekļautas nākamajā sadarbības protokolā jaunatnes jo-

mā starp Latviju un Vāciju, kas tiks parakstīts šā gada 

oktobrī.  

Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas delegācijas pārstāvji 

tikšanās laikā IZM. 
 

Pieredzes apmaiņas vizīti organizēja Izglītības un zināt-

nes ministrija sadarbībā ar biedrību „Next” un pašvaldī-

bām saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 

2010.gadam 4.1. apakšsadaļu „Sadarbības īstenošana ar 

Beļģiju (Flandriju) un Vāciju jaunatnes jomā, sadarbī-

bas attīstīšana ar citām valstīm jaunatnes politikas no-

zarē”. 

 

Latvijas jaunatnes lietu speciālisti piedalās 

vācu valodas apmācību seminārā 
 

Vienlaikus sadarbības protokola jaunatnes jomā ietva-

ros katru gadu Vācijas Federālā ģimenes, senioru, sie-

viešu un jaunatnes lietu ministrija piedāvā vienam Lat-

vijas jaunatnes lietu speci-ālistam piedalīties starptau-

tiskā vācu valodas apmācību seminārā „Vācu valoda 

un darbs ar jaunatni" (ar pamatzināšanām vācu valo-

dā), kas šogad notiek no 28.augusta līdz 25.septembrim 

Kāselē (Kassel).  

 

Tā kā daţas Eiropas valstis nedeleģēja nevienu preten-

dentu dalībai apmācību seminārā, šogad apmācību se-

minārā tika dota iespēja piedalīsies trīs pārstāvjiem no 

Latvijas, kuri ir ieinteresēti ne tikai papildināt savas 

zināšanas darbā ar jaunatni un vācu valodā, bet arī at-

tīstīt turpmāku sadarbību ar Vācijas darba ar jaunatni 

institūcijām.  

 

Vienlaikus trīs aktīvākajiem apmācību semināra dalīb-

niekiem būs iespēja piedalīties papildus jaunatnes dar-

ba „ēnošanas" programmā no 25.septembra līdz 

2.oktobrim Kāseles (Kassel) darba ar jaunatni institūci-

jās.  

 

Vairāk informācijas par starpvaldību sadarbību 

jaunatnes jomā var skatīt IZM mājaslapā: http://

izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4993.html  

 

 

 

 

 

Laikā no 2010.gada 22. līdz 24. jūlijam Daugavpils no-

vadā, Silenē notika pieredzes apmaiņas seminārs 

„Jaunatnes politikas plānošana vietējā pašvaldībā 

un neformālās izglītības metodes kā jaunatnes 

darbinieka ikdienas instruments”, kura ietvaros 

tika nodrošināta jaunatnes lietu speciālistu pieredzes 

apmaiņa un analīze par jaunatnes politikas plānošanu 

pašvaldībās, izstrādājot ieteikumus politikas plānošanas 

dokumentu (stratēģijas) jaunatnes jomā izstrādei, kā arī 

veicināta neformālās izglītības metoţu izmantošanu 

darbā ar jaunatni. 

Semināru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija 

sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģen-

tūru un jauniešu klubu „Dēms” Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2010.gadam ietvaros. 

Vācijas un Latvijas divpusējā sadarbība 

jaunatnes jomā 

Pieredzes apmaiņas seminārs  

Daugavpils novadā  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4993.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4993.html
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Semināra rezultātā tiks izstrādāti 10 soļu modelis, 

kas iekļauj ieteikumus politikas plānošanas dokumenta 

jaunatnes jomā (stratēģijas) izstrādei vietējās pašvaldī-

bas līmenī. 

Secība / kārtība, kādā jāizstrādā stratēģija: 

1. Darba grupas izveide 

2. Resursu apzināšana un to plānošana (laiks, finan-

ses, cilvēki) 

3. Esošās situācijas analīze 

4. Vīzija 

5. Prioritāšu noteikšana, mērķu un uzdevumu no-

spraušana 

6. Rīcības plāns 

7. Stratēģijas apkopošana, izmantojot iepriekš apzinā-

tas metodes 

8. Stratēģijas saskaņošana, testēšana, atzinumu sa-

ņemšana 

9. Stratēģijas lobēšana un sabiedrības informēšana 

par izstrādāto stratēģiju forumā 

10. Stratēģijas apstiprināšana Domē (pēc gada monito-

rings) 

 

10 lietas, kam ir jābūt stratēģijā: 

1. Viegli / konkrēti saprotama stratēģija, kuras izstrā-

dē izmantotas metodes informācijas analīzei un 

apkopošanai 

2. Terminu skaidrojumi 

3. Noteiktas pašvaldības jaunatnes politikas prioritā-

rās jomas (veselība, līdzdalība, nodarbinātība, izglī-

tība, informētība) 

4. Stratēģijas izstrādes pamatojums (īsa esošās situ-

ācijas analīze) 

5. Vīzija, ilgtermiņa un īstermiņa mērķi 

6. Noteikti uzdevumi atbilstoši konkrētiem rīcības 

virzieniem 

7. Konkrēto atbildību sadalījums – kas par ko atbild 

8. Plānoti rezultāti 

9. Rīcības plāns un budţets 

10. „Monitorings” 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri-

ja ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus par attīs-

tības programmu izstrādi reģionālā un vietējā lī-

menī (pieejami RAPLM mājas lapā: http://

www.raplm.gov.lv/pub/print.php?id=2455), kuri sniedz 

skaidrojumus kvalitatīvas attīstības programmas izstrā-

dei pašvaldībās un skaidro attīstības programmas 

struktūru. Šie metodiskie ieteikumi var tikt izmantoti 

arī izstrādājot darba ar jaunatni attīstības stratēģiju, 

izmantojot apkopotos principus un metodes informācijas 

analīzei un stratēģijas strukturēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Semināra apmācītāji: Kārlis Viša (no kreisās) un Sandris Ţeivots 

Semināra laikā dalībnieki strādāja pie jaunu neformālo 

izglītības metoţu izstrādes un neformālo izglītības meto-

žu klasifikācijas. Aktivitāte dalībniekiem radīja konkrē-

tu, praktisku un uz dalībnieku pieredzi balstītu ieskatu 

gan par neformālo izglītību, gan neformālās izglītības 

metodēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Papildus notika darbs pie Darba ar jaunatni balvas 

2010 nomināciju, izvirzīšanas kārtības un citu nosacīju-

mu izstrādes, kas tiks pasniegta Latvijas  jaunatnes 

politikas forumā „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Dar-

ba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” laikā, 

2010.gada  26.- 27. oktobrī. 

Tā kā seminārā aplūkotās tēmas bija diezgan apjomīgas 

un nopietnas, kas prasīja no semināra dalībniekiem ra-

došumu, labas zināšanas par darbu ar jaunatni savā 

pašvaldībā un gatavību nepārtraukti strādāt grupās, 

semināra 2.dienas vakarā notika jaunatnes darbinieku 

neformālās sporta spēles, kuras organizējas Naujienas 

pagasta jauniešu iniciatīvu un sporta centra vadītājs 

Edgars Kucins. Semināra dalībniekiem bija iespēja „uz 

savas ādas” izjust, cik sportiski un aktīvi ir Daugavpils 

jaunieši, jo saplānotā sporta uzdevumu trase bija iden-

tiska jauniešu pasākumos izmantotai. 

 

 

http://www.raplm.gov.lv/pub/print.php?id=2455
http://www.raplm.gov.lv/pub/print.php?id=2455
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Semināram noslēdzoties, semināra dalībnieki bija iegu-

vuši jaunas teorētiskas un praktiskas ziņas, pieredzi no 

citiem semināra dalībniekiem un seminārā apmācītā-

jiem: Sandra Ţeivota un Kārļa Viša.  

Nākamais pieredzes apmaiņas seminārs paredzēts 

Saldus novadā, laikā no 2010.gada 10.-

12.novembrim, pievēršot uzmanību darba ar jau-

natni kvalitātei. 

Ja rodas papildus jautājumi par semināru un tā rezultā-

tiem, lūdzu, rakstīt uz e-pastu:  

marika.galilejeva@izm.gov.lv.   

 

 

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 

2011.gads būs Eiropas Brīvprātīgā darba gads, veicinot 

aktīvu pilsoniskumu (Eiropas gads). Šī gada mērķis ir 

veicināt un atbalstīt, it īpaši apmainoties ar pieredzi un 

labo praksi, dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāţu un 

pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus nosacīju-

mus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai Eiro-

pas Savienībā. IZM kā koordinējošajai institūcijai Eiro-

pas gada īstenošanā Latvijā līdz 2010.gada 

15.septembrim bija jāiesniedz Eiropas Komisijai apstip-

rināšanai darba programma, kurā ir identificētas Latvi-

jas prioritātes un atbalstāmie pasākumi, īstenojot Eiro-

pas gadu Latvijā, tādējādi piesaistot 65 000 EUR Eiro-

pas Komisijas finansējumu. 

Darba programmas izstrādes process 

Ir notikušas divas Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) organizētas plānošanas sanāksmes, kuru laikā 

darba grupa konceptuāli vienojās par pasākumiem, kas 

Latvijā 2011.gadā tiks īstenoti Eiropas Brīvprātīgā dar-

ba gada, veicinot aktīvu pilsoniskumu ietvaros. Darba 

grupā tika iesaistīti pārstāvji no valsts pārvaldes iestā-

dēm, plānošanas reģionu administrācijām, pašvaldībām, 

kā arī biedrībām un nodibinājumiem. 

Vienlaikus Jaunatnes politikas valsts programmas 

2010.gadam ietvaros biedrība „Brīvprātīgais.lv” organi-

zēja 2 apmācību seminārus skolu pašpārvalţu līderiem 

par brīvprātīgo darbu. Apmācību semināru rezultātā 

semināru vadītāji secināja, ka jaunieši ir ieinteresēti un 

motivēti iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs. To-

mēr liela daļa jauniešu joprojām nezina, kas ir brīvprā-

tīgais darbs, neizprot kādas ir atšķirības starp brīvprātī-

go darbu un cita veida darbu. Jauniešiem uzzinot vairāk 

par brīvprātīgo darbu, viņi sāk novērtēt tā nozīmīgumu 

un nepieciešamību to veicināt sabiedrības vidū. Vienlai-

kus apmācību semināru rezultātā jaunieši izstrādāja 

priekšlikumus Eiropas gada darba programmai. 

Darba programmas projekts tika izskatīts arī MK Jau-

natnes konsultatīvajā padomē un Jaunatnes organizāci-

ju konsultatīvajā komisijā. 2010.gada 26.augustā Eiro-

pas Brīvprātīgā darba gada programmas projekts (2011) 

tika prezentēts Ministru kabineta un NVO memoranda 

īstenošanas uzraudzības padomes sēdē. 

Darba programmas projektā ir iekļauti vairāki pasāku-

mi, tostarp pētījuma īstenošana par brīvprātīgā darba 

attīstības iespējām un ieguldījumu tautsaimniecībā, 

brīvprātīgā darba reģistra pilnveide, vienotas projektu 

nedēļas skolās īstenošana par brīvprātīgo darbu, doku-

mentālo īsfilmu, animācijas filmu un reklāmas rullīšu 

konkursu, interaktīvu forumu, pasniedzot arī balvas 

daţādās nominācijās brīvprātīgā darba veicinātājiem, 

starptautiskās brīvprātīgā darba dienas 5.decembrī atzī-

mēšana, brīvprātīgo „flashmob” organizēšanu reģionos, 

informatīvo materiālu un sociālās kampaņas īstenošanu 

u.c. pasākumus. Vienlaikus tiks pievērsta uzmanība 

brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma skaidrošanai un 

politiskā atbalsta panākšanai atbalsta instrumentu at-

tīstībai brīvprātīgajam darbam. 

Brīvprātīgā darba akadēmija 

Jau šogad ir aizsāktas vairākas aktivitātes ar mērķi 

informēt sabiedrību par brīvprātīgo darbu un tā nozīmi. 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam 

ietvaros jaunatnes organizācija „Jauniešu konsultācijas” 

īsteno projektu „Brīvprātīgā darba akadēmija”, kas ir 

pilotprojekts ilgtermiņa pasākumiem, par brīvprātīgā 

darba skolu kļūstot jauniešiem, nevalstiskajām organi-

zācijām, valsts iestādēm un uzņēmējiem. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba 

attīstību, atzīšanu un pieprasījumu jauniešu, uzņēmēju 

un valsts iestāţu vidū, tādējādi risinot jauniešu nodarbi-

nātības jautājumus, ceļot nevalstisko organizāciju pres-

tiţu visā sabiedrībā un panākot aktīvāku jauniešu līdz-

dalību lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta mērķa 

grupas ir jaunieši, nevalstiskās organizācijas, nevalstis-

ko organizāciju biedri, uzņēmēji un valsts iestādes. Pi-

lotprojekta laikā tiks apkopoti 10 labas prakses piemēri 

par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, 

noorganizētas apmācības 40 jauniešiem no 25-40 jaunat-

nes organizācijām, noorganizētas 4-6 pieredzes apmai-

ņas tikšanās ar apt.40 organizāciju jauniešiem, kā arī 

īstenoti 85 - 100 semināri vidusskolās visā Latvijā par 

brīvprātīgā darba perspektīvām, informējot 4000 – 7000 

jauniešus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apkopotie 10 labas prakses piemēri par jauniešu līdzda-

lību lēmumu pieņemšanas procesā ir publicēti jau izdotā 

žurnāla „Veiksmes Formula” speciālizlaidumā 

„Brīvprātīgais darbs”, kuru veidojuši jaunieši un  

Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011) 

mailto:marika.galilejeva@izm.gov.lv
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jaunatnes organizāciju biedri un saņems skolēni vidus-

skolās visā Latvijā, jaunatnes organizācijas un pašvaldī-

bas. Vienlaikus jaunatnes organizācija „Jauniešu kon-

sultācijas” aicina tās izglītības iestādes, kas ieinteresē-

tas ţurnāla saņemšanā un organizēt savā skolā skolē-

niem informatīvu semināru par jauniešu iespējām brīv-

prātīgajā darbā, sazināties ar jaunatnes organizācijas 

pārstāvi Daci Kristiānu Ūdri, rakstot e-pastu uz da-

ce.udre@jk.org.lv vai zvanot pa tālr.25910428.  
 

Projektu aktivitātēs aktīvi iesaistās un tās īsteno 

„Brīvprātīgā darba akadēmijas” piesaistītie brīvprātīgie 

jaunieši, tādējādi jauniešiem ir iespēja iegūt pieredzi 

nevalstiskajā sektorā un jaunas prasmes, zināšanas. 

Pilotprojekts noslēgsies 2010.gada 15. novembrī.  

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi: portālā 

www.prakse.lv blogu sadaļā,  www.draugiem.lv/bda vai 

www.twitter.com/bdaakademija.  

Plašāka informācija par Eiropas Brīvprātīgā darba ga-

du: 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/

EBDG.html 

 

Informācija par brīvprātīgo darbu pieejama šeit: 

Biedrība “brīvprātīgais.lv” - brīvprātīgā darba datu 

bāze: http://www.brivpratigais.lv/ 

 Portāls par brīvprātīgā darba iespējām: http://

www.esilabs.lv/articles/category/lv/volunteering 

Brīvprātīgā darba organizācija “Man rūp”: http://

www.manrup.lv/par.html 

Valsts aģentūra “Jaunatnes Starptautisko prog-

rammu aģentūra” – Eiropas Brīvprātīgā darba ie-

spējas: http://www.jaunatne.gov.lv/ 

Eiropas jaunatnes portāls: http://europa.eu/youth/

volunteering_-_exchanges/index_eu_lv.html 

 

 

 

 

 
 
 

Raksta vizītkarte  

Notikuma vietas: Rīga un Viļņa 

Notikuma laiks: 2010. gada marts – decembris 

Dalībnieku skaits: 32 

Iesaistītās valstis: Latvija un Lietuva 

Latvijas pārstāvētā organizācija: Nendre (LT), KAKAVA 

(LT), klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai (LV), bied-

rība NEXT MEDIA GROUP (LV) 

 

Jaunieši par demokrātiju jeb Youth for Democracy 

(2010. gada marts – decembris) ir starptautisks pro-

jekts, kura galvenie mērķi ir veicināt jauniešu līdzdalī-

bu pārstāvnieciskās demokrātijas mehānismos gan naci-

onālā, gan Eiropas līmenī; izzināt jauniešu viedokli par 

iespējām panākt pozitīvas pārmaiņas, kā arī salīdzināt 

jauniešu ieskatus par demokrātijas procesiem Latvijā 

un Lietuvā, rosinot jauniešu abpusēju sadarbību. 

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas daţādas aktivitātes: 

jauniešu diskusijas Latvijas un Lietuvas skolās, Eiropas 

Savienības iestādes simulācijas spēle Viļņā, videosiţetu 

veidošana par līderības un demokrātijas jautājumiem, 

eseju konkurss, on-line diskusijas portālā www.tvweb-

lv.eu, kā arī jauniešu forums Rīgā projekta noslēgumā. 

Projekta Jaunieši par demokrātiju īstenošanā līdzdarbo-

jas četras organizācijas no Latvijas un Lietuvas:  

biedrība NEXT MEDIA GROUP (Rīga) – jauniešu 

plašsaziņas līdzekļu organizācija, kuras mērķis ir attīs-

tīt un atbalstīt jaunās paaudzes darbību plašsaziņas 

līdzekļos un ar multimediju palīdzību veicināt jauniešu 

iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, lai sekmētu 

ieinteresētas, kompetentas, sabiedriski un politiski aktī-

vas jaunatnes veidošanos Latvijā; klubs Māja – jau-

natne vienotai Eiropai (Rīga) – vienīgā jaunatnes 

sabiedriskā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir popu-

larizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, 

iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu, informē-

jot un izglītojot jaunatni; KAKAVA (Viļņa) – nevalstiska 

organizācija, kas aktīvi darbojas kultūras un mākslas 

jomā, īstenojot daţādus ar foto un video mākslu saistī-

tus projektus, Nendre (Viļņa) – nevalstiska organizāci-

ja, kas sniedz daţāda veida sociālo palīdzību vientuļo 

māmiņu ģimenēm, ieskaitot dienas aprūpes centru 

pirmskolas vecuma bērniem, brīvā laika aktivitātes da-

žāda vecuma skolniekiem. 

 

Lielākā daļa projekta aktivitāšu paralēli norit abās pro-

jekta partnervalstīs – Latvijā un Lietuvā. Līdz ar to 

jauniešiem šī ir lieliska iespēja iepazīt jauniešus no kai-

miņvalsts, diskutēt par projekta tematiem un kopīgi 

līdzdarboties projektā.  

Patlaban projekts Jaunieši par demokrātiju ir jau pusē, 

aiz muguras ir liela daļa projekta aktivitāšu. Īstenotas 

jauniešu diskusijas daţādās Rīgas un Viļņas skolās, kur 

skolu jauniešiem bija iespēja uzzināt ko jaunu par jautā-

jumiem, kas skar cilvēktiesības, demokrātiju vēlēšanu 

procesā, līderību, līdzdalības iespējas, Latvijas ieguvu-

mus un zaudējumus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 

un citiem. Savukārt projektā iesaistītie tiešie dalībnieki 

varēja iemēģināt roku pasākumu organizēšanā, plānoša-

nā un vadīšanā. Jauniešiem pašiem bija iespēja novērtēt 

un saprast, kuri temati vienaudţiem ir aktuālāki, kādi 

priekšdarbi jāveic, lai pasākums noritētu pēc plāna.  

 

Eiropas Parlamenta simulācijas spēle Viļņā 
 

Projekta dalībnieki atzīst, ka līdz šim lielākais piedzīvo-

jums projekta laikā bija Eiropas Parlamenta simulācijas 

spēle Viļņā, kur satikās jaunieši no Latvijas un Lietu-

vas, lai iejustos parlamentāriešu ādā un simulētu lēmu-

mu pieņemšanas procesu Eiropas Parlamentā. Simulāci-

jas spēles laikā katra jauniešu grupa pārstāvēja kādu 

komisiju un lēma par noteiktu jautājumu, kas ir šīs ko-

misijas kompetencē. Komisiju darba laikā raisījās sprai-

gas diskusijas, citu pārliecināšana par savu viedokli un 

visbeidzot nonākšana pie kopīga lēmuma, ko tālāk jaun-

iešu grupa prezentēja “Parlamentam”, un notika balso-

šana.  

Pēc simulācijas spēles daloties iespaidos, jaunieši atzi-

na, ka redzējuši, cik daţkārt grūti nācās atrast pareizos 

argumentus sava viedokļa aizstāvēšanai un ar izpratni 

ieklausīties arī citu viedoklī. Tas ļāvis arī daudz secināt 

par reālo lēmumu pieņēmēju darbu un mūţīgajiem kom-

promisiem, kas saistās ar demokrātijas procesu.  

 

Demokrātija caur multimediju prizmu 
 

Galvenais trumpis, kas šo projektu atšķir no citiem līdz-

īgiem demokrātijas un jauniešu līdzdalības projektiem, 

ir multimediju izmantojums tajā. Tā kā mēs dzīvojam 

informācijas tehnoloģiju laikmetā un lielāko daļu infor-

mācijas saņemam caur multimediju prizmu – sociāla-

jiem tīkliem, televīzijas raidījumiem un citiem audiovi-

zuāliem rīkiem –, tieši šis faktors ir veiksmes atslēga 

jauniešu interesei par projektu, 

Demokrātija caur kameras objektīvu  

mailto:dace.udre@jk.org.lv
mailto:dace.udre@jk.org.lv
http://www.prakse.lv/
http://www.draugiem.lv/bda
http://www.twitter.com/bdaakademija
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/EBDG.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/EBDG.html
http://www.brivpratigais.lv/
http://www.esilabs.lv/articles/category/lv/volunteering
http://www.esilabs.lv/articles/category/lv/volunteering
http://www.manrup.lv/par.html
http://www.manrup.lv/par.html
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_lv.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_lv.html
http://www.tvweb-lv.eu/
http://www.tvweb-lv.eu/
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tāpat arī multimediju izmantojums ir lieliska iespēja 

uzrunāt jauniešus, kas nav projekta tiešie dalībnieki. 

Visas projekta aktivitātes tiek filmētas, jaunieši ierak-

sta intervijas, montē safilmēto materiālu un gatavos 

siţetus lejupielādē portālā www.tvweb.lv, kur tos ik-

viens var noskatīties, vērtēt un komentēt. Šis portāls 

vienlaikus kalpo arī kā informācijas platforma projekta 

dalībniekiem, lai ar projekta lietuviešu un pašmāju ko-

lēģiem apspriestos par panākumiem filmēšanas procesā, 

apmainītos idejām u. tml.  

Uzsākot projektu, jaunieši, kas vēlējās tajā iesaistīties 

un veikt tieši tos darbiņus, kas saistīti ar filmēšanu, TV 

žurnālistiku un videomontāžu, izgāja nelielu apmācību 

kursu un guva pirmās praktiskās iemaņas darbā ar vi-

deokameru, mikrofonu un montāţas datoru. Tagad, kad 

izveidoti jau vairāk nekā desmit siţeti, jaunieši, atcero-

ties projekta sākumu, atzīst, ka pa šo laiku apguvuši 

daudz jaunu lietu.  

 

Iesaisties un dalies savās domās arī tu 

Ikviens var kļūt par projekta dalībnieku. Aicinām jaun-

iešus no visas Latvijas apmeklēt portālā www.tvweb.lv 

sadaļu Jaunieši par demokrātiju un dalīties savās do-

mās, ieteikumos un vērojumos forumos un blogos 

(emuāros) par jautājumiem, kas skar dažādus demokrā-

tijas aspektus: personisko brīvību, līdzdalību, cilvēktie-

sības, līderību un citus jautājumus. Šāda informācijas 

platforma, kur jaunieši apmainās ar domām, tika veido-

ta ar mērķi dot jauniešiem iespēju izteikties arī par te-

matiem, kas ikdienā nenodarbina mūsu prātus, tomēr ir 

svarīgi katram, piemēram, kādā valstī un sabiedrībā 

mēs dzīvojam, ko tā mums piedāvā, par ko mēs paši va-

ram kļūt, un – galvenais – kā mēs spējam ietekmēt to, 

kas mūs neapmierina un ko vēlamies mainīt. Ir ļoti sva-

rīgi, lai katrs no mums apzinās sevi kā sabiedrības sa-

stāvdaļu un neatmet ar roku, dzirdot par netaisnību vai 

negodīgumu. Tieši tāpēc katram sevī jāattīsta līderis un 

jāpiedalās lēmumu pieņemšanas procesā neatkarīgi no 

tā, vai tas ir kāds neliels projekts, vēlme kaut ko mainīt 

savā skolā, pilsētā vai valstī. Svarīgi ir nestāvēt malā! 

 

Ceram, ka mūs sadzirdēs 

Projekta nobeigumā Rīgā notiks jauniešu forums, kurā 

piedalīsies visi projekta dalībnieki gan no Latvijas un 

Lietuvas, gan aktīvie jaunieši no daţādām jaunatnes 

organizācijām un skolām. Kā eksperti piedalīsies arī 

lēmumu pieņēmēji no daţādām institūcijām. Forums 

ilgs trīs dienas, kuru laikā jaunieši diskutēs, apmainī-

sies ar pieredzi un projekta laikā iegūtajām zināšanām, 

izstrādās alternatīvas rekomendācijas pozitīvām pār-

maiņām demokrātiskajos procesos. Šīs rekomendācijas 

plānots iesniegt attiecīgajām institūcijām, lai lēmumu 

pieņēmēji sadzirdētu jauniešu priekšlikumus un idejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: intervijas pēc diskusijas Rīgas Lietuviešu vsk.  

Foruma laikā notiks arī daţādas citas aktivitātes: rado-

šās darbnīcas, starpkultūru vakars, ekskursijas. To 

mērķis ir saliedēt jauniešus no Latvijas un Lietuvas, 

mudināt dibināt jaunus kontaktus, rast jaunas idejas un 

kopīgus turpmākās sadarbības plānus.  

 

Par projekta dalībnieku var kļūt ikviens 

Aicinām ikvienu jaunieti kļūt par projekta Jaunieši par 

demokrātiju dalībnieku, iesaistoties diskusijās vai veido-

jot savu blogu par kādu no demokrātijas aspektiem por-

tālā www.tvweb.lv, piedaloties eseju konkursā, kas tiks 

izsludināts septembrī, vai piesakoties jauniešu foru-

mam. Vairāk par projektu un tā tuvākajām aktivitātēm 

lasiet portālā www.tvweb.lv.  

 

Dalībnieki par projektu Jaunieši par demokrātiju  

Oļegs Suglobovs: 

“Projekts ir pusceļā, bet iegūto pieredzi, prasmes un zi-

nāšanas nevar aprakstīt vārdos. Atklāti sakot, esmu 

patīkami pārsteigts par projekta gaitu un rezultātiem, 

atsaucīgajiem dalībniekiem, pieredzes apmaiņu, komu-

nikācija, plānošanu un ideju ģenerēšanu, risinājumu 

meklēšanu... Gāja traki, bet labi!” 

Kuntī Brzinska: 

“Izvēlējos iesaistīties Next Media Group, jo mani intere-

sē plašsaziņas līdzekļu darbs, kā arī gribēju iegūt prak-

tiskas iemaņas. Projekts Jaunieši par demokrātiju deva 

man iespēju ne tikai gatavot siţetus, bet arī apgūt filmē-

šanas un montēšanas pamatus. Tas, manuprāt, ir ļoti 

interesanti un ir lielisks praktisks papildinājums manai 

žurnālistes izglītībai. Esmu arī ieguvusi jaunus kontak-

tus, kas vienmēr ir noderīgi.” 

Līva Romane:  

“Jau divus gadus apgūstu žurnālistiku un līdz šim do-

māju, ka savu karjeru saistīšu ar rakstošo ţurnālistiku. 

Projekts Jaunieši par demokrātiju ļāva man apgūt TV 

žurnālistikas iemaņas, un tagad šķiet, ka tieši tas ir tas, 

ar ko vēlos nodarboties nākotnē. Iesaistoties šajā projek-

tā, esmu iemācījusies izmantot apgūto teoriju praksē un 

iepazinusi daudz aizrautīgu un aktīvu cilvēku.” 

Olga Fedjuhina: 

“Sākotnēji iesaistījos projektā, jo vēlējos iegūt zināšanas 

plašsaziņas līdzekļu jomā un iemācīties sadarboties ar 

jauniešiem daţādos projektos. Tagad, jau darboties pro-

jektā, secinu, ka esmu ieguvusi daudz vairāk. Man ne 

tikai radusies padziļināta izpratne par plašsaziņas lī-

dzekļu darbības procesiem, es iepazinos ar daudziem 

spilgtiem cilvēkiem un viņu interesanto skatījumu uz 

dzīvi, kas paplašināja manu redzesloku negaidītos vei-

dos. Iegūtā pieredze man noteikti noderēs turpmākajā 

dzīvē.” 

Informāciju sagatavoja: Lita Grafa, biedrības Next 

Media Group projektu vadītāja  

http://www.tvweb.lv/
http://www.tvweb.lv/
http://www.tvweb.lv/
http://www.tvweb.lv/
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Vai zināji, ka jaunieši vecumā no 18 gadiem līdz 35 ga-

diem var vienu gadu legāli strādāt jebkur Kanādā? Vai 

vēlies iegūt vērtīgu starptautiskā darba pieredzi vai 

doties aizraujošākajā savas dzīves ceļojumā? Kā kļūt 

par vienu no vairāk nekā 35 000 jauniešu no visas pa-

saules, kas katru gadu ceļo un strādā Kanādā ar īpašas 

programmas palīdzību? 

 

Kanādas un Latvijas Jauniešu mobilitātes līgums 

paredz, ka jaunieši var ar atvieglotiem nosacījumiem 

saņemt pagaidu darba atļaujas, lai iegūtu profesionālo 

un dzīves pieredzi Kanādā. 2010. gadā 500 Latvijas un 

500 Kanādas jaunieši varēja izmantot šā līguma priekš-

rocības, lai strādātu sadarbības valstī, iegūtu profesi-

onālo un dzīves pieredzi, uzlabotu savas valodu prasmes 

un padziļinātu zināšanas par otras valsts kultūru un 

sabiedrību.  

 

Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 35 gadiem (ieskaitot) 

var pieteikties vienā no trim programmas kategorijām. 

Saskaņā ar  kategorijas Brīvdienas & Darbs noteiku-

miem dalībnieki var apceļot Kanādu, iepazīt tās kultūru 

un strādāt, lai papildinātu savus finanšu līdzekļus. 

Prakse ļauj Latvijas studentiem, kam studiju program-

mā paredzēta obligātā prakse, to nostrādāt Kanādā, 

pamatojoties uz iepriekš noslēgtu darba vai prakses lī-

gumu. Kategorija Jaunie profesionāļi dod iespēju Kanā-

dā strādāt tiem jauniešiem, kas vēlas papildināt savu 

darba pieredzi un profesionālo izaugsmi, strādājot Ka-

nādā ar iepriekš noslēgtu darba līgumu. 

Programma kļuvusi ļoti populāra Latvijas jauniešu 

vidū. Viņi dodas uz Kanādu, lai iepazītu šo daudzveidīgo 

valsti, uzlabotu angļu un/vai franču valodas zināšanas, 

iegūtu starptautisku darba pieredzi. Lai arī darbs jau-

niešiem jāsameklē pašiem, programmā ir daudz dalī-

bnieku, jo ar tās palīdzību jaunieši var vieglāk nokārtot 

visus nepieciešamos dokumentus, lai dzīvotu un 

strādātu Kanādā uz laiku līdz vienam gadam. Šogad 

programmas kvota Latvijā bija piepildīta jau vasaras 

sākumā.  

2011. gadam dokumentus varēs iesniegt šā gada beigās. 

Pieteikšanās notiek tik ilgi, kamēr visas vakantās vietas 

ir aizpildītas. Programmu administrē Kanādas vēstnie-

cībā Rīgā. Informācija un pieteikuma formas atrodamas 

mājas lapā http://www.latvia.gc.ca.      

Atceries, ka vēstniecība sniedz konsultācijas par prog-

rammu, taču ne par darba iespējām Kanādā. E-pasts 

jautājumiem: riga.youth18-35@international.gc.ca 

Kanādas vēstniecība Latvijā: 

Baznīcas ielā 20/22, 

6. stāvā, 

Rīgā, LV-1010 

 

Informāciju sagatavoja: valsts aģentūra 

„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 

 

 

 

 

Vienās no šī gada pēdējām siltajām un saulainajām die-

nām, 6. – 8. augustam, biedrības ”Bērnu, jauniešu un to 

ģimeņu atbalsta, „Mēs - nākotnei” biedriem Sabīnei 

Namniecei un Mārtiņam Aizpurietim tika dota lieliska 

iespēja neformālā gaisotnē, viesu namā „Villa Dole” ap-

gūt prasmes un iemaņas, kuras noderētu tālāk darbam 

ar jauniešiem. Pārlasot Eurodesk reģionālo koordinato-

ru apmācību programmu un iekļautās tēmas, ne brīdi 

nevilcinoties vēlējāmies piedalīties Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūras organizētajās trīs dienu 

apmācībās jaunajiem reģionālajiem koordinatoriem. 

Mūsu biedrībā ir biedri, kuriem jau ir pieredze koordinē-

šanas jautājumos, tādēļ tika nolemts, ka arī citiem jaun-

iešiem no biedrības jādod iespēja pilnveidoties un izglī-

toties svarīgos jautājumos. 

Apmācību laikā reģionālie koordinatori pirmajā dienā 

iepazinās un veidoja draudzīgu atmosfēru, dalījās savā 

pieredzē par darbību savos reģionos, veidoja kontaktus. 

Visvairāk pārsteidza apmācītāju atraktīvā un interesan-

tā (neformālā) pieeja daţādu un ļoti sareţģītu jautājumu 

risināšanai. 

Par laimi bija silts un patīkams laiks, kas ļāva nodarbī-

bas organizēt ārā, un paralēli mācībām varēja baudīt 

skaisto un jauko dabu likteņupes Daugavas krastā. Mū-

suprāt, apmācību vietas un vides izvēle bija ļoti pareiza 

un pārdomāta, jo tā veicināja vēl lielāku neformālo gai-

sotni starp dalībniekiem un treneriem. 

Pirmo dienu noslēdzām ar radošām prezentācijām par 

savām organizācijām. Prezentāciju laikā, tieši tajā dienā 

reģionālajam koordinatoram no Vecumniekiem, organi-

zācijai „Jaunatne smaidam”, bija 5 gadu pastāvēšanas 

jubileja, pārstāvis tika sveikts ar improvizētu torti un 

svecītēm sērkociņu izskatā. 

Otrajā dienā bija jau jārisina nopietni uzdevumi izman-

tojot neformālo pieeju, bija jāiejūtas gan jaunieša lomā, 

gan reģionālā koordinatora lomā, kuram jaunietim jā-

stāsta par neskaidriem jautājumiem rakstot projektus. 

Kā arī konsultēta par jautājumiem, kas rodas, ja jaun-

ietis vēlās piedalīties Eiropas Brīvprātīgajā darbā un 

citos jautājumos. Pēc katras nodarbības bija maza izvēr-

tēšana, pateicoties kurai sapratām, cik vienkārši ir pa-

lūkoties uz sareţģītām lietām mums apkārt no malas un 

cik vienkārši tās var atrisināt. 

Gan diskusijās, gan grupu darbā jaunieši kopā ar apmā-

cību treneriem un pieaugušajiem no citiem novadiem 

pievērsa uzmanību jauniešu vēlmēm un iespējām. Tās ir 

ļoti plašas un tās jauniešiem ir jāizmanto, lai pilnveido-

tos. Šādas aktivitātes palīdz jauniešiem mūsdienās sa-

prast, ko tieši viņi vēlas dzīvē sasniegt, jo dzīvošana sa-

vā „ciematiņā” nepaver plašo redzesloku, tādējādi jaun-

ieši nevar uzzināt un saprast, ko tad īsti viņi vēlas. Prā-

tā vienmēr nāk pazīstami vārdi- „Mācīties vajag past-

āvīgi. Nepietiek ar to izglītību vien, ko dod skola. Tā dod 

tikai atslēgu uz izglītību… Visa dzīve ir ārpusskolas 

izglītība. Jaunietim sevi jāizglīto visu.” Varbūt šī atziņa 

palīdzēs jauniešiem pilnveidot sevi arī ārpusskolas. 

Dodies uz Kanādu smelties pieredzi  

un zināšanas 

Iespējas jauniešiem programmā    

„Jaunatne darbībā” un EURODESK 

http://www.latvia.gc.ca/
mailto:riga.youth18-35@international.gc.ca
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Trešajā dienā izvērtējām iegūtās prasmes un mājās de-

vāmies jau zinošāki un pārliecinātāki par savām spē-

jām. Visas trīs dienas treneri bija smaidīgi atvērti un 

mums ļoti patika viņu organizētās nodarbības, liels pal-

dies Nataļjai Gudakovskai un Renātai Kaļivodai, JSPA 

un tās vadībai par piedāvāto iespēju jauniešiem, par to, 

ka notiek šādas apmācības. Tās ir ļoti vērtīgas, lai mēs 

varētu tās pielietot tālāk darbā ar jaunatni un projektu 

realizācijā. 

Jaunieši ir ļoti atšķirīgi un daţādi un katram ir savas 

intereses un mērķi. Jauniešiem noteikti ir kādas ļoti 

interesantas noderīgas idejas, bet lai tās realizētu jaun-

iešiem trūkst informācijas kā piesaistīt finansējumu utt. 

Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša – Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra piedāvā jauniešiem iz-

pausties izstrādājot projektus programmas „Jaunatne 

darbībā” ietvaros, piemēram, piedalīties jauniešu ap-

maiņās, kā arī gūt neaptveramu pieredzi kļūstot par 

brīvprātīgo kādā no Eiropas Savienības valstīm. Gan-

drīz visas šīs iespējas ir bez maksas, ir tikai vajadzīga 

vēlme un uzņēmība darboties. 

Mūsu biedrība kā reģionālie koordinatori palīdz jaun-

iešiem un jauniešu grupām izveidot projektu, sniedz 

konsultācijas jauniešiem par daţādiem jautājumiem, 

kas saistās ar programmu „Jaunatne darbībā” un EU-

RODESK iespējām, u.c. Ja jums ir vēlme un idejas, sīkā-

ku informāciju varat atrast mūsu mājas lapā 

www.mes.limbazi.lv. Laipni palīdzēsim un sniegsim in-

formāciju par citām iespējām, kā arī atbildēsim uz jau-

tājumiem pa e-pastu mēs_nākotnei@inbox.lv. 

 

Informāciju sagatavoja: Biedrības „Mēs – nākot-

nei” biedrs Mārtiņš Aizpurietis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jūnija vidū no 14.-18. jūnijam, kad lielākoties mācību 

gads jau beidzies, 18 Alūksnes un Apes novada jaunieši 

iesaistījās citā skolā – Vasaras skolā. Komunikācijas 

iemaņu pilnveidošanas treniņu “Vasaras skola” Zeltiņos 

organizēja Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC), 

uzaicinot treneri Nilu Klintu ar palīgu Romualdu Skvi-

recki no āra dzīves apmācības centra “Pelēkais Vilks”. 

Iespēja piedalīties apmācībā tika dota abu novadu skolē-

nu līdzpārvalţu pārstāvjiem, kā arī aktīviem jauniešiem 

no jauniešu centra, iniciatīvu grupām un daţādu projek-

tu dalībniekiem. 

Tās bija vairākas emociju piesātinātas dienas ar daţā-

diem komandas veidošanas un saskarsmes uzdevu-

miem, kas dalībniekos rosināja pārdomas par sevi, savu 

rīcību, darbu grupā un komandas biedriem. Uzdevumi 

veikšana rosināja dalībniekus uzstādīt mērķus un plā-

not darbības, uzticēties vienam otram, neklusēt un iz-

teikt savu viedokli, kopīgi izstrādājot darbības plānus 

un pēcāk vērtējot padarīto, mudināt nepadoties noguru-

mam un bezpalīdzībai, bet turpināt iesāktos uzdevu-

mus, lai kopīgi tos paveiktu.  

Ja pirmajā dienā jaunieši rīkojās diezgan spontāni, „uz 

dullo” izvēloties, piemēram, laiku un izmēģinājumus 

uzdevuma veikšanai, tad jau pēdējās dienās bija vēroja-

ma daudz izsvērtāka rīcība, mācoties no pieredzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojot apmācību vietas (Alūksnes novada Zeltiņu 

pagasts) priekšrocību – netālu esošo bijušo PSRS kodol-

raķešu bāzi – tika gādāts par aizraujošu vakaru ar 

orientēšanās uzdevumiem pa noslēpumaino teritoriju ar 

milzīgām, pamestām būvēm, krūmos ieaugušām bumbu 

patversmēm un gandrīz nemanāmām sakarnieku mīt-

nēm. Kad tumsa bija iestājusies, uzdevumi veikti un 

bāze iepazīta, gide ieinteresēja ar stāstījumu par raķešu 

bāzes neskaidro tapšanas un darbības vēsturi. 

KAS KAS KAS JAUNSJAUNSJAUNS      

PAŠVALDĪBĀSPAŠVALDĪBĀSPAŠVALDĪBĀS???   

„Vasaras skola” – komunikācija,  

komunikācija... 

http://www.mes.limbazi.lv/
mailto:mēs_nākotnei@inbox.lv
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Nedēļas beigās jaunieši bija patiesi vienoti, ieguvuši 

jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi. Lūk, dalīb-

nieku atbildes uz jautājumu „Ko esmu ieguvis apmācī-

bā?”: Esmu sācis „dziļāk” domāt; Katrs cilvēks grupā 

kaut ko var dot, ir tikai jāprot to saskatīt; Esmu sapra-

tusi, cik svarīgi ir saprast vienam otru un ka apkārtē-

jiem var uzticēties! 

Tā kā pirmās eksperimentālās apmācības ir izdevušās, 

arī turpmāk ABJC plāno organizēt līdzīgas aktivitātes. 

Informāciju sagatavoja: Ilze Zvejniece, ABJC jau-

natnes lietu speciāliste 

 

 

 

„Jauniešu biedrība – CENTRS” Pļaviņās 17. augustā 

atzīmēja pastāvēšanas 182 dienas vai 6 mēnešus vai 

pusgadu! Mūsu organizācijas mērķis ir vienkāršs – no-

vada jauniešu (arī savu) dzīvi padarīt interesantāku. 

2010. g. pavasarī mēs iesaistījāmies Latvijas Hipotēku 

un zemes bankas Klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā 

projektu konkursā, pirmajā konkursā kopš biedrības 

rašanās. Mēs piedāvājām Pļaviņās bērnu un jauniešu 

centru teritorijā pie STREETBALL laukuma  izvietot 10 

spilgtus solus, nokrāsot bērnu rotaļu laukuma elemen-

tus un uzstādīt atkritumu urnu. Uz šādu soli mūs pa-

mudināja pilsētas viesi, kas Daugavas ielas Nr. 50 ēku 

teritorijā reiz meklēja Pļaviņu morgu. Nolēmām pilsētā 

radīt spilgtu akcentu, kas runātu pats par sevi. Tā ra-

dās ideja, tā tika uzrakstīts projekta pieteikums ar no-

saukumu „Spilgts akcents Pļaviņās”. 

Vasara aizrit… Mēs esam labi pastrādājuši un projekta 

mērķis ir sasniegts! Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” 

kausa izcīņas STREETBALL sacensībās spēļu skatītāji 

jau iemēģināja jaunos solus, bet komandu dalībnieki 

katram solam piedāvāja pašu izdomātu nosaukumu. 

Mūsu veikumu novērtēja arī biedrības „Jauniešu ideju 

darbnīca” pārstāvji no Jaunmārupes, ar kuriem kopā 

„tusējām” lietainā augusta dienā Pļaviņās. 

 

Arī bērnu rotaļu laukums ir atdzīvojies! Gan saulainās, 

gan drūmās dienās, tā dzīvespriecīgie toņi rosinās kus-

tēties, darboties -  būt aktīviem! Tiem alus lietotājiem, 

kas bērnu šūpoles izmanto diennakts tumšajā laikā, 

pasakām, ka tur pat ir uzstādīta jauna un varen ietilpī-

ga atkritumu urna, tā ka par tukšajām alus bundţām 

arī ir padomāts!!! Mēs gan priecātos, ka vismaz bērnu 

un jauniešu centru teritorijā alkohols netiktu lietots ne 

dienā, ne naktī! 

Pirmo reizi sabiedrībai savu veikumu nodemonstrējām 

2010. g.  21. augustā jaunieši dienas pasākuma ietva-

ros. Teicām paldies mūsu finansētājiem un sadarbības 

partneriem, pasniedzot īpašas projekta nozīmītes, jutām 

gandarījumu par paveikto un sākām kalt jaunus plānus! 

Drīz rudens…Kļavu lapu zelts un Daugavas mainīgais 

zili pelēkais  tonis brīnišķīgi papildinās mūsu radīto 

spilgto akcentu Pļaviņās. Lai izdodas to saglabāt vēl ilgi 

jo ilgi! 

Ziemā gan jau atkal jauna ideja tiks ietilpināta projekta 

rāmjos… 

Informāciju sagatavoja: Ieva Krastiņa, „Jauniešu 

biedrība – CENTRS”                                                                             

Projektu finansēja: 

 

 

 

P.S. Augusts mūsu biedrībā bija neparasts arī ar fantas-

tisku notikumu – apprecējās mūsu valdes locekle VITA. 

Mēs Vitai ar Igoru sarīkojām neaizmirstamus mirkļus!   

 

 

 

 

 

Un tā šī pasaule grieţas  

ap mums  

(logo filosofiskais motīvs)…  

Spilgts akcents Pļaviņās  
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28.augusta saulainajā pēcpusdienā Līvānu strītbola lau-

kumā norisinājās jauniešu diena „Tava brīvdiena”. Pa-

sākuma ietvaros tika organizētas daţādas aktivitātes - 

gan jauniešu komandām, gan individuālas darbnīcas. 

Viesojās arī jaunieši no Jēkabpils – deju grupa 

„Psyhocrew”, kas pēc paraugdemonstrējumiem piedāvā-

ja klātesošajiem iespēju iemācīties kādu breakdance 

soli. Ar biedrības „Sava kabata” sagādātajiem velosipē-

diem jaunieši varēja piedalīties veloorientēšanās trasē, 

kurā dalībniekiem bija jāsameklē fotogrāfijās uzņemtie 

20 Līvānu pilsētas skati un objekti. Par pierādījumu 

katram stafetes dalībnieku pārim bija jānofotografējas 

pie atrastās vietas. Trase bija pietiekami gara un sareţ-

ģīta, jo pirmās vietas ieguvēji to veica nepilnā stundā. 

Paralēli aktivitātēm darbojās krāmu tirdziņš, kurā varē-

ja mainīties ar sev vairs nevajadzīgām, bet visnotaļ la-

bām un noderīgām lietām. 

Savukārt jauniešu komandas 4 dalībnieku sastāvā cīnī-

jās 10 daţādos kontrolpunktos, pierādot komandas sa-

skaņu un sadarbību: bija jāstāv visiem uz maza celma 

nepieskaroties zemei, jāiziet lāzerceļš, jāsavāc maksimā-

lais punktu skaits lidojošajos šķīvīšos, jālec ar maisu un 

jāmanevrē peldēšanas pleznās, ar dvieļa palīdzību jāaiz-

met ar ūdeni piepildīti baloni pēc iespējas tālāk un jā-

tiek kokā pēc konfektēm. Komandas uzdevumiem piegā-

ja ar azartu un jautru noskaņojumu. „Galvenais jau ne-

bija uzvara, bet pats piedalīšanās process,” atzīst paši 

jaunieši. 

 

Visiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja darboties 

radošā grafiti darbnīcā uz lielformāta plāksnēm. Gata-

vie darbi vēlāk vakarā tika izlikti brīvdabas izstādē pa 

ceļam uz Zaķu salu, kur norisinājās dīdţeju festivāls, un 

visi tā apmeklētāji varēja brīvi apskatīt dienā paveikto. 

 

Šāda veida izstāde Līvānos notika pirmo reizi. Tās no-

drošināšanā lielu paldies sakām laipnajiem kaimiņiem – 

sētas īpašniekam Jēkabam Čamanim un Jānim Dukaļ-

skim par iespēju izgaismot darbus, kurus apskatīt varē-

ja līdz pat pusnaktij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līvānu bērnu un jauniešu centra jauniešu darba grupa 

lielu paldies saka visiem saviem atbalstītājiem: biedrī-

bai „Sava kabata”, bērnudārzam „Rūķīši”, Līvānu nova-

da kultūras centram, Līvānu novada domei un personīgi 

Mārītei Vilcānei, Uldim Mališevam, Edgaram Cimaram 

un Gunāram Luriņam. 

 

Informāciju sagatavoja: Līvānu bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Zvaigzne-

Sniķere 

 

 

 
 

 

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs 

ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes atbalstu 

no 13.jūnija līdz 18.jūnijam organizēja „Bērnu un 

jauniešu vasaras nometni „Kaķa nav maisā!”” 

Nometnes ideja radās cita projekta ietvaros. Dobeles 

novada pašvaldība piedalās Zemgales reģiona projektā „ 

Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai 

Zemgales reģionā”. Projekta ietvaros ir 4 aktivitāšu ko-

pas. Viena no tām ir -„Nepilngadīgo noziedzības preven-

cē iesaistīto institūciju sadarbības mehānisma izveide 

un testēšana”, kuras viens no uzdevumiem ir: 

„Sadarbības mehānisma speciālistu darba grupu tikša-

nās (katrā rajonā projekta laikā notiek 10 sanāksmes 

(reizi mēnesī) un katrā rajonā sadarbības mehānisms 

tiek testēts praktiskā darbā ar vismaz 10 nepilngadīga-

jiem riska grupā.” 

Dobeles novada pašvaldības sadarbības mehānisma tes-

tēšanas speciālistu darba grupas sanāksmē tika plānots 

kā efektīvāk veikt nepilngadīgo testēšanas pasākumus. 

Visi speciālisti bija vienisprātis, ka izglītojoša ar atpū-

tas, piedzīvojumu, sporta un radošu aktivitāšu elemen-

tiem organizēta nometne sociālā riska grupas nepilnga-

dīgajiem, kuri piedalīsies testēšanā, veicinās viņu pa-

šaktualizāciju un līdzdalību. Lai veicinātu daţādu soci-

ālo grupu jauniešu sapludināšanu, nometnē tika aicināti 

piedalīties sociāli aktīvie jaunieši  

Jauniešu diena „Tava brīvdiena” Līvānos  

Vasaras nometne ”Kaķa nav maisā!” 
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Šis laiks tieši sakrita ar laiku kad Izglītības pārvalde 

izsludināja bērnu un jauniešu vasaras nometņu projek-

tu konkursu. Tā tapa projekts „Bērnu un jauniešu vasa-

ras nometne „ Kaķa nav maisā!””  Nometnē plānotās 

aktivitātes atbilst Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un vese-

lības centra misijai un darbības mērķiem, tāpēc centra 

speciālisti aktīvi piedalījās nometnes aktivitātēs, vadot 

nodarbības un nodrošinot nometnes gaitu. 

Nometnes mērķis: veicināt Dobeles novada nepilnga-

dīgo ar zemām pamatprasmēm pašaktualizāciju un da-

žādu sociālo jauniešu grupu sadarbību un līdzdalību, 

popularizēt veselīgu dzīvesveidu, izmantojot neformālās 

izglītības metodes. 

Nometnes uzdevumi: paplašināt izpratni par dzīves 

vērtībām; parādīt iespējas pavadīt brīvo laiku lietderīgi 

radošā attīstošā drošā vidē; veicināt daţādu sociālo gru-

pu jauniešu prasmi sadarboties, mācoties neformālā 

vidē; apgūt jaunietim nepieciešamās prasmes un iema-

ņas pirmās palīdzības sniegšanā un izdzīvošanā āra ap-

stākļos; demonstrēt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

Nometnē tika izmantotas neformālās izglītības metodes, 

tādējādi dalībniekiem radīta iespēja mācīties darot, kas 

palīdz veidot viņu dzīves prasmes. 

Nometnes laikā notika tikšanās un nodarbības ar: Ze-

messargu 51.bataljona jaunsargiem, skautiem, Sporta 

centra trenaţieru zāles speciālisti un šaušanas treneri, 

XDS deju grupu. Nometnes dalībnieki aktīvi piedalījās 

visās piedāvātajās aktivitātēs. Pirmajā nometnes dienā 

apguva kā sniegt pirmo palīdzību, apgleznoja katrs savu 

nometnes krekliņu. Jaunieši nometnē aktīvi piedalījās 

diskusijās, daloties savā pieredzē un izsakot savu vie-

dokli, tāpat arī daudz runāja un dalījās savās domās par 

dzīves vērtībām. Nodarbību laikā jaunieši darbojās arī 

jauktās darba grupas - intervijas pilsētā, prezentācijas 

sagatavošana un prezentēšana, tādējādi uzlabojusies 

daţādu sociālo jauniešu grupu pozitīvas saskarsmes 

veidošana, komunikācija un sadarbība, līdzdalība. No-

metnes laikā jaunieši apguva sevis novērtēšanas pras-

mes, iepazinās ar karjeras izaugsmes iespējām un pār-

domāja nākotnes plānošanas nepieciešamību. Nometnes 

pirmspēdējā dienā devāmies piedzīvojumu pilnā ekskur-

sijā: apciemojām Tērvetes zirgaudzētavu, kur pēc no-

klausīšanās gides stāstījumā, katrs, kurš vēlējās varēja 

doties nelielā izjādē. Tad devāmies pastaigā pa Tērvetes 

dabas parku, kur satikām gan rūķu meiteni, gan jautro 

raganiņu. Pēc garās pastaigas ar daţādu šķēršļu 

pārvarēšanu un piknika devāmies vērot bruņinieku 

cīņas. Neizpalika arī tērpu piemērīšana un  

zobenu izmēģināšana. Katru dienu mūs garšīgi pabaroja 

Sporta halles kafejnīcā. Nometne pagāja draudzīgā 

gaisotnē un visi dalībnieki izteica vēlēšanos piedalīties 

šāda veida nometnē vēlreiz. Jaunieši saņēma sertifikātu 

par aktīvu dalību nometnē. 

Sociālā riska grupas nepilngadīgie nometnē saņēma plašu 

inform;aciju par saturīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējām drošā vidē Dobeles pilsētā. Daudzi no viņiem 

pēc nometnes regulāri apmeklē Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centru. 

Preventīvais darbs ar sociālā riska grupas nepilngadīga-

jiem turpināsies 2010./2011.m.g. 1.semestrī projekta 

“Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības līmeņa mazi-

nāšanai Zemgalē” aktivitāšu ietvaros. Tiks organizētas 

tikšanās nepilngadīgajiem kopā ar vecākiem, kā arī tikša-

nās nepilngadīgajiem ar interesantiem cilvēkiem, kuri 

dalīsies savā dzīves pieredzē. Oktobrī tiks organizēta no-

metnes dalībnieku tikšanās Dobeles Jaunatnes iniciatīvu 

un veselības centrā. 

Paldies visiem, kas atbalstīja šo nometni gan 

darbos, gan domās! 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore 

Inita Neimane jaunatnes lietu speciāliste, Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnes noslēgums ar pašapgleznotiem krekliņiem 

 

 

 

 

 

Šovasar Dobeles novada jaunieši piedalījās divās starp-

tautiskās nometnēs. Jau ceturto gadu mūsu jauniešiem 

bija iespēja piedalīties starptautiskā nometnē, kuras 

iniciators ir Voiron (Francija) pilsētas pašvaldība. Pagā-

jušajā gadā mums bija tas gods Dobelē  organizēt „ Eiro-

pas jauniešu nedēļu”  un uzņemt ciemiņus no Francijas, 

Itālijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas. Šogad no 1.- 5. 

jūlijam mūs laipni uzņēma Voiron pilsēta. Pasākumā 

piedalījās delegācijas no Müklacker un Herford (Vācija), 

Bassano (Itālija), Radzionkow (Polija), London (Anglija),  

Sibenik (Horvātija). No Dobeles tika aicināti divi jaun-

ieši un divi pieaugušie. Voiron pilsētas iedzīvotāji ir ap-

brīnojami viesmīlīgi. 

Atskatoties uz vasaras nometņu laiku!  
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Viņi mūs uzņēma savās ģimenēs, tādējādi mums bija tā 

unikālā iespēja iepazīt franču ģimenes tradīcijas, kā 

saka, „ieskatīties virtuvē”. Tas mums patiešām ļoti pati-

ka! Pasākums kopumā bija ļoti vērienīgs – vienlaicīgi 

notika gan pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņa, 

gan jauniešu apmaiņa, gan folkloras festivāls. Trīs pie-

pildītas dienas, kurās pieaugušajiem bija iespēja pieda-

līties vienā no piecām darba grupām un diskutēt par 

aktuālām tēmām – palīdzība  krīzes skartajiem cilvē-

kiem,  politiķu un biedrību sadarbība, kā iesaistīt jaun-

iešus starpvalstu sadraudzības projektos, u.c. Arī jaun-

ieši piedalījās darba grupās skaistā vietā pie ezera - dis-

kutēja, draudzējās un peldējās. Visi kopā baudījām brī-

nišķīgo folkloras festivāla gaisotni pilsētas parkā, kur 

pulcējās ap 600 skatītāju, lai skatītos folkloras grupu no 

Kanādas, Slovēnijas, Korejas, Jamaikas, Dienvidāfrikas 

izpildījumu. Bija arī ekskursijas uz nelieliem gleznai-

niem ciematiņiem kalnu ielokā. Mūsu jaunieši īpaši sa-

draudzējās ar jauniešiem no Polijas, mācīja viens otram 

savas tautas dziesmas un dejas, tas patiešām bija ļoti 

aizraujoši. Tā nu iegūti atkal jauni draugi un sadraudzī-

bas iespējas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voiron (Francija) 

Nākošajā gadā starptautiskā jauniešu nometne tiek plā-

nota Bassano (Itālijā). Atliek vien cerēt, ka mūsu jaun-

ieši tiks uzaicināti! 

Jau otro gadu Dobeles novada jaunieši saņēma uzaicinā-

jumu piedalīties Starptautiskā Ekoloģijas nometnē Ko-

ninā (Polija) no 29.07.-06.08.. Šogad uz nometni devās 

Dobeles novada 6 jaunieši: Andrejs Kononovičs, Elviss 

Aleksejevs, Elza Vildaus, Agnija Antonoviča, Laura 

Strode, Annija Kublinska un grupas vadītāja DJIVC 

veselības veicināšanas konsultante Irma Leinerte. Dalī-

bu nometnē atbalstīja Dobeles novada Izglītības pārval-

de, Uz nometni jauniešus „aizvizināja” pārvaldes speci-

āliste Ilze Abramoviča. 

Nometne tradicionāli notika skaistā atpūtas kempingā 

pie ezera netālu no Koninas un tajā piedalījās jaunieši 

no Polijas, Krievijas, Lietuvas, Moldovas, Ukrainas un 

Baltkrievijas. Mūsu jauniešiem bija laba iespēja prakti-

zēt savas angļu un krievu valodas zināšanas. Jaunieši 

piedalījās tādās aktivitātēs kā – karaoke; ekoloģiskākā 

frizūra, make-up un tērps; pludmales volejbola turnīrā 

mūsējie ieguva galveno balvu; brauca ekskursijās uz 

Koninu un Torunu, katrai delegācija bija jāprezentē sa-

va valsts. Nometnes dalībnieki tikās ar Koninas mēru 

un kā katru gadu stādīja jaunos kociņus. Mūsu jaunieši 

ciešāk sadraudzējās ar kaimiņiem no Lietuvas – Jonišķu 

un Akmenes jauniešiem. Mājupceļā jauniešiem bija ie-

spēja nedaudz apskatīt Varšavu. 

Paldies visiem, kas arvien atbalsta darbu ar jauniešiem, 

tādējādi ļaujot paplašināt viņu darbības robeţas un do-

dot iespēju nest gan Dobeles novada, gan Latvijas vārdu 

Eiropā! 

Vislielākais paldies pašiem jauniešiem par degsmi, ne-

atlaidību un dzīvesprieku, par lielo darboties gribēšanu! 

Tā turpināt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konina (Polija) 

 

Informāciju sagatavoja: Inita Neimane, jaunatnes lietu spe-

ciāliste, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs 

 

 

 

Jau trešo gadu Dobelē notika Jauniešu dienas un pirmo 

reizi jaunieši aktīvi iesaistījušies Eiropas Mobilitātes 

nedēļas pasākumu organizēšanā. 

Biedrība „Saspraude” sadarbībā ar biedrību „Dobeles 

Jauniešu dome” piedalījās divos projektu konkursos. 

Projekts „ Eiropas Mobilitātes nedēļa Dobeles novadā” 

tika atbalstīts Dobeles novada Sociālo lietu pārvaldes 

izsludinātajā projektu konkursā, projekta mērķis ir pie-

vērst Dobeles novada iedzīvotāju uzmanību apkārtējās 

vides ietekmei uz viņu veselību. Savukārt, projekts 

„Jauniešu dienas „Ķeram sauli”” tika atbalstīts Dobeles 

novada Kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā konkursā, 

projekta mērķis - noorganizēt jauniešu dienas „Ķeram 

sauli” Dobeles novadā, attīstot jauniešos radošumu un 

veicinot neformālo izglītību, fiziskās aktivitātes un ie-

saistīšanos kultūras dzīvē. Abi projekti tika realizēti 

ciešā sadarbībā ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un vese-

lības centru. Jaunieši varēja piedalīties zīmējumu kon-

kursā „Man patīk braukt ar riteni” un fotokonkursā 

„Mirklis uz jaunā Dobeles veloceliņa”. 

17.septembrī domes laukumā jaunieši varēja nokār-

tot velosipēda tiesības bezmaksas un tika aicināti visi 

radoši darboties gribošie uz „Ideju talku”, lai radītu no 

lietota apģērba gabala vai aksesuāra kaut ko jaunu. 

 

Jauniešu dienas un šogad arī Eiropas  

Mobilitātes nedēļa Dobeles novadā! 
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18.septembrī no plkst.11.00, domes laukumā, radošās 

darbnīcas – rotu gatavošana, stikla, sveču, sejas apglez-

nošana, DJIVC un Vienaudţu izglītotāju projekta „Cita 

skola” (Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Nor-

vēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas 

valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 

Projektu līdzfinansē Starptautiskā Ģimenes plānošanas 

federācija) stends ar aktivitātēm, jauniešu biedrību rek-

lāmu stendi, NVO Humana People to People in Latvia 

stends, kurā jaunieši varēs uzzināt par Eiropas projekta 

„Solidārās teritorijas” aktivitātēm Latvijā un citās val-

stīs.  Norisinājās arī garāţas „Ping-pong”” turnīrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdien, 19.septembrī, notika tematiskās orientēša-

nās sacensības un saulīšu zīmēšana pilsētas nozīmīgajās 

vietās un domes laukumā.  

Pirmdien, 20.septembrī „Saspraudes” un „Dobeles 

Jauniešu domes” jaunieši kopā ar cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem izpētīja, 

cik draudzīga viņiem ir Dobele. Dobeles kartē tika atzī-

mētas vietas, kur cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 

vecākiem ar bērnu ratiņiem ir grūti pārvietoties/iekļūt, 

kā arī pozitīvie piemēri. Jaunieši šīs pieejamās un ne-

pieejamās vietas nofotografēja. Kartei tiks pievienots 

apraksts un fotoattēli un tā tiks iesniegta Dobeles nova-

da pašvaldībā, lai veicinātu uzlabojumus šajā jomā. 

Gatavojoties Miera dienai jaunieši ciemosies bērnudār-

zos - lasīs pasakas, runās ar bērniem par mieru un 

draudzību, kopā zīmēs.  

 

Otrdien, 21.septembrī, Mobilitātes nedēļas ietva-

ros notika veloorientēšanās „Mobils Dobelē” , sa-

vukārt vakarā domes laukumā notika Miera sim-

bola atjaunošana - pasākuma dalībnieki sadevās ro-

kās Miera sveicienā un klusumā; pēc tam katrs atstāja 

roku nospiedumus, tā atjaunojot Miera zīmes simbolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas mājas lapās: www.jvc.dobele.lv, 

www.dobele.lv 

 

Informāciju sagatavoja: Inita Neimane, jaunatnes 

lietu speciāliste, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un 

veselības centrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija  

Politikas koordinācijas departamenta  

Jaunatnes politikas nodaļa 

Rīga, Vaļņu iela 2, LV - 1050 

T: 67047952; fax: 67223905 

e-pasts: jaunatneslietas@izm.gov.lv 

http://www.jvc.dobele.lv/
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