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Jaunumi no jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portāla 

www.jaunatneslietas.lv!  

 

 Aktualitātes jaunatnes, izglītības un nodarbinātības jomā: 
 Studenti pret tuvredzību augstākās izglītības izvēlē 

Noslēdzoties 12. klašu eksāmenu maratonam, vidusskolu absolventi sāk 

raudzīties, kādas iespējas paver augstākās izglītības sistēma tepat Latvijā un arī 

pasaulē. Tomēr, lai palīdzētu topošajiem studentiem neapmaldīties augstskolu un 

programmu daudzveidībā, un pastāstītu vairāk, kas slēpjas zem krāsainām 

reklāmām, Latvijas Studentu apvienība no 14.jūnija uzsāk topošo studentu 

informatīvo kampaņu "Augstskolu Anatomija".  

Lai noskaidrotu visus interesējošos jautājumus, iespējams zvanīt - 67216061-, 

rakstīt e-pastu - rik@lsa.lv-, izmantot Skype konsultācijas - rik.lsa -, interesēties 

mājaslapā www.rik.lv par biežāk uzdotajiem jautājumiem un kampaņas 

jaunumiem, kā arī sekot tvitterī - rik_lv. Vairāk informācijas! 

Plāno ieviest brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu 

8.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Civillikumā, ar kuriem 

plāno pilnveidot brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Grozījumus izstrādājuši 

Tieslietu ministrijas speciālisti. Pēc grozījumu stāšanās spēkā Civillikumā tiks 

iekļauta jauna apakšnodaļa "Līgums par brīvprātīgā darbu", ietverot tajā 

vispārīgus nosacījumus, kas attiektos uz visiem brīvprātīgā darba organizētājiem 

un brīvprātīgajiem neatkarīgi no viņu juridiskā statusa. Vairāk informācijas! 

Beļģijas Prezidentūra norisināsies laikā no 2010.gada 1.jūlija līdz 

31.decembrim 

Beļģija prezidentūras laikā turpinās strādāt kopā ar astoņpadsmit mēnešu kopīgu 

darba programmu, kas izveidota kā "trio" ar Spāniju un Ungāriju. Jaunatnes lietu 

jomā tā koncentrēsies uz jaunatnes prioritātēm: darba, Eiropas starptautiskās 

programmas attiecībā uz jaunatnes politiku un bērnu, jauniešu tiesībām.  

Vairāk informācijas: http://www.eu2010.be/ ; http://www.youth-eutrio.be/  

Valsts prezidents ar partneriem izsludinās iniciatīvu jauniešu 

nodarbinātības veicināšanai "Pieredze nākotnei"  

Pēc Valsts prezidenta kancelejas ierosmes, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību 

Latvijā, trešdien, 9.jūnijā, plkst.12:00 Rīgas pilī tiks parakstīta iniciatīvas vēstule 

"Pieredze nākotnei". Iniciatīvas mērķis ir radīt iespējas jauniešiem iegūt 

brīvprātīgā darba iespējas pirmās darba pieredzes iegūšanai gan uzņēmumos, gan 

valsts un pašvaldību iestādēs. Vairāk informācijas! 

Jauna Youthpass metodoloģija 

Juan Ratto-Nielsen ir izstrādājis jaunu mācību līdzekli, lai ieviestu un 

pārraudzītu Youthpass - „YOUTHPASS JOURNEY: YOUTHPASS ISLANDS & 

CAPTAIN'S LOG". 

 

Metodoloģijas mērķi ir: 

* ieviest Youthpass un prasmju pašnovērtējumu mācību procesā; 

* iepazīstināt ar pamatprasmēm, izmantojot darbību „mācīties darot"; 

* piedāvāt instrumentu, kas atspoguļotu un izsekotu nepārtrauktas mācīšanās 

procesu. 

 

Vairāk informācijas: http://www.salto-youth.net/find-a-tool/1223.html  
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 Konkursi un apmācības, nepalaid garām savu iespēju: 

Atklāts projektu konkurss „Esi brīvprātīgais – uzdrošinies izmainīt!” 

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Esi 

brīvprātīgais – uzdrošinies izmainīt!”.  Konkursa mērķis - izvēlēties 2 projekta 

iesniedzējus - jaunatnes organizācijas, kas īstenos projektus par brīvprātīgā darba 

popularizēšanas jautājumiem.  

Konkursā atbalstāmās aktivitātes, kas iekļaujamas projekta iesniegumā: 

 izveidot popularizēšanas materiālus (dokumentāla filma, īsfilma, 

animācijas filma, komiksi, reklāmas klipi u.c.) par brīvprātīgo darbu, 

iesaistot vismaz 40 jauniešus kā brīvprātīgos projektā, kā arī sadarbojoties 

ar jauniešu centriem un citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 

(informācija par iespējamajiem sadarbības partneriem atrodama mājas lapā 

http://www.jaunatneslietas.lv); 

  izveidotos brīvprātīgā darba popularizēšanas materiālus prezentēt 

2010.gada 5.decembrī - Starptautiskās brīvprātīgo dienas pasākumos.  

Konkursa nolikums un iesnieguma veidlapas pieejamas šeit: 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/5289.html 

Ārlietu ministrija aicina Latvijas jauniešus pieteikties darbam ANO 

Ārlietu ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus, it īpaši jauniešus, izmantot iespēju 

un pretendēt uz vakanci ANO (Apvienoto Nāciju organizācija) jaunāko 

profesionālo darbinieku līmenī, tādējādi gūstot vērtīgu starptautisku pieredzi.  

ANO Sekretariāts meklē jaunus kvalificētus darbiniekus tādās jomās kā 

administrācija, demogrāfija, ekonomika, cilvēktiesības, juridiskie jautājumi, radio 

producēšana, drošība, statistika, interneta tīmekļa dizains/attīstība. Lai piedalītos 

konkursā, kandidātiem jāatbilst sekojošām prasībām: Latvijas pilsonība, vecums 

līdz 32 gadiem, augstākā izglītība atbilstoši izvēlētajai jomai, ļoti labas angļu vai 

franču valodas zināšanas, citu oficiālo (krievu, spāņu, ķīniešu, arābu) ANO valodu 

zināšanas tiks vērtētas kā priekšrocība. Vairāk informācijas! 

Aicina pieteikties jauniešus NVO jauno līderu apmācībām 

No š. g. 16. līdz 18. augustam viesu mājās „ Aļņi" biedrība „Jauniešu 

konsultācijas" sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju īstenos 3 dienu 

apmācības „Brīvprātīgā darba akadēmija jaunajiem līderiem". Apmācības 

tiek rīkotas projekta „Brīvprātīgā darba akadēmija" ietvaros un paredzētas 

jaunatnes organizāciju jaunajiem līderiem no visas Latvijas. Apmācību mērķis 

ir izglītot jaunatnes organizāciju biedrus un jaunos līderus par darbu ar 

jaunatni, tādējādi tos sagatavojot turpmākajām aktivitātēm Brīvprātīgā darba 

gada ietvaros (2011), kā arī ceļot jauniešu pārstāvēto nevalstisko organizāciju 

cilvēkresursu kapacitāti to aktivitāšu kvalitatīvai un ilgspējīgai īstenošanai. 

Vairāk informācijas! 

Izsludina foto konkursu „Eiropa manā vasaras fotoobjektīvā” 

Interneta vortāls http://www.esmaja.lv/ izsludina foto konkursu „Eiropa manā 

vasaras fotoobjektīvā", kura mērķis ir veicināt radoši un, iespējams, nedaudz 

citādi kā ierasts parādīt Eiropu, tās vērtības, dažādību un vienlaikus vienotību 

tieši vasarā. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem no 2010.gada 1.jūlija līdz 

2010.gada 31.augustam jāiesniedz konkursam sagatavotās fotogrāfijas, 

augšupielādējot tās interneta vietnē http://fotokonkurss2010.esmaja.lv/. Dalību 

konkursā iespējams pieteikt divās klasēs - „Amatieru klasē" un „Profesionāļu 

klasē". No žūrijas augstāko novērtējumu saņēmušajiem Profesionāļu klases 
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darbiem tiks izveidots izstāde ES mājā Aspazijas bulvārī 28. Vairāk 

informācijas! 

Jauniešu iniciatīvas projektu apmācības 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 

18 līdz 30 gadiem pieteikties Jauniešu iniciatīvas projektu apmācībām, kas notiks 

2010.gadā no 7. līdz 10.augustam „Dreimaņos", Babītes pagastā. Apmācību 

mērķis: Attīstīt jauniešos nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā veidot 

kvalitatīvus jauniešu iniciatīvas projektus. Pieteikties aicinām projektā tieši 

iesaistīto jauniešu grupu - 2 līdz 4 dalībniekus no vienas organizācijas/institūcijas 

vai neformālās jauniešu grupas. Vairāk informācijas! 

Jauniešus aicina ar mūziku atbalstīt cīņu pret nabadzību 

Ar kontaktu veidošanas vietņu un mūzikas festivālu starpniecību ES dalībvalstu 

jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem tiek aicināti līdz 30. septembrim internetā 

iesniegt dziesmu par nabadzības izskaušanu. Dalībnieki paudīs savu atbalstu arī 

vienam no astoņiem Tūkstošgades attīstības mērķiem - izskaust galēju nabadzību 

un badu; nodrošināt pamatizglītību visiem; veicināt dzimumu līdztiesību; 

samazināt bērnu mirstību, uzlabot māšu veselību, apkarot HIV/AIDS, malāriju un 

citas slimības; nodrošināt vides stabilitāti; izveidot globālu partnerību attīstības 

jomā.  

Papildu informāciju meklējiet: konkursa „Mūzika pret nabadzību" tīmekļa 

vietnē http://www.ifightpoverty.eu/ 

 

Aicina iesniegt darbus fotokonkursam "Baltic Sea - Young Wildlife 

Photographer 2010" 

Pārvērt savus dabas vērojumus fotogrāfijās un piedalies Baltijas jūras 

valstu lielākajā foto konkursā! Grupas: 1) Baltijas jūra un cilvēks, 2) Latvijas 

daba, 3) daba un mobilais telefons. Konkurss norisinās atsevišķi katrā no deviņām 

Baltijas jūras valstīm: Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Latvijā, 

Lietuvā, Polijā un Krievijā. Pirmās vietas balva ir Nikon fotoaparāts (3500 

eiro vērtībā). 2011.gadā visu grupu uzvarētāji tiks uzaicināti braucienā pa 

Šērgordshāvetas nacionālo parku Somijā. Konkursa patronese ir Somijas 

prezidente Tarja Halonena.  

Lasi vairāk par konkursu un Baltijas jūru: www.ywp2010.com Vairāk 

informācijas! 

AB.LV grantu programma "Atbalsts NVO ārvalstu pieredzes braucieniem 

un kapacitātes stiprināšanai" 

Līdz 2010.gada 30.septembrim AB.LV fonds pieņem projekta iesniegumus grantu 

programma "Atbalsts NVO ārvalstu pieredzes braucieniem un kapacitātes 

stiprināšanai" ietvaros. Mērķis - veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu 

darbības ilgtspēju, paplašināt šo organizāciju pieredzi un ietekmi interešu 

aizstāvībā un pilnveidot Latvijas un ārvalstu bezpeļņas organizāciju starptautisko 

kontaktu tīklu.  

Programmas finansējums - LVL 20 600. Granta apjoms vienam braucienam 

vienam pārstāvim - līdz LVL 600. Grants var veidot līdz 100% no kopējām 

brauciena izmaksām. Vairāk informācijas! 

 

NVO vasaras akadēmija „IZDZĪVOŠANAS SKOLA” 
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Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) aicina nevalstisko organizāciju 

(NVO) vadošos darbiniekus piedalīties NVO vasaras akadēmijā 

„IZDZĪVOŠANAS SKOLA", kas notiks no 2010.gada 3. līdz 6.augustam viesu 

namā „Mauriņi", Allažu pagastā. Šī gada vasaras akadēmijas tēma ir veltīta NVO 

izdzīvošanas prasmju pilnveidošanai un NVO lomas stiprināšanai Latvijā, ņemot 

vērā šī brīža aktualitātes - politisko, ekonomisko un sociālo situāciju. Pieteikšanās 

dalībai NVO vasaras akadēmijā ir līdz 2010.gada 28.jūlija plkst. 15:00, 

aizpildot e-pieteikumu! Vairāk informācijas! 

Nepalaid garām „Ideju  kausu 2010”! 

Ideju kauss ir biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju īstenot savu biznesa ideju 

un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un 

finansējumu. Projekta ietvaros jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kurš ir vecāks par 

18 gadiem, līdz 31.jūlijam ir iespēja iesniegt savu biznesa ideju vienas A4 

lapas apjomā un cīnīties par naudas balvu. Vairāk informācijas! 

Konkurss Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā 

„Jaunatne darbībā” 

Līdz 2010.gada 1.septembrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

pieņem jauniešu projektus Eiropas Savienības neformālās izglītības 

programmas „Jaunatne Darbībā" ietvaros 5 apakšprogrammās. Vairāk 

informācijas: www.jaunatne.gov.lv! 

Britu padome aicina pieteikties jaunos līderus dalībai 

Vai esi aktīvs sabiedriskās dzīves veidotājs un uzņēmīgs sociālo pārmaiņu 

vadītājs? Vai esi vecumā no 16 līdz 19 gadiem un brīvi pārvaldi angļu valodu? Vai 

Tev ir stingrs, pamatots viedoklis par to, kā pilnveidot un uzlabot situāciju 

pasaulē, un vai esi aizrautīgs globālajos ekonomikas, sociālajos un politiskajos 

jautājumos? Britu padome izsludina aizraujošu iespēju jaunajiem līderiem 

pieteikties ‘Globālo pārmaiņu veidotāju' (Global Changemakers) programmai un 

apmeklēt ‘Globālo pārmaiņu veidotāju' 5. gadskārtējo globālo jauniešu samitu 21.-

27.novembrī Lielbritānijā. Online pieteikšanās sākas 2010.gada 19.jūlijā un 

noslēgsies 6.augustā. Interesentiem jāaizpilda online pieteikšanās forma un 

jānosūta pieteikuma video. Lai pieteiktos un iegūtu plašāku informāciju par 

‘Globālo pārmaiņu veidotāju' programmu, apmeklē projekta mājas lapu 

http://www.global-changemakers.net/.  Vairāk informācijas! 

 
 
Izglītības un zinātnes ministrija 
 
Politikas koordinācijas departaments  
Jaunatnes politikas nodaļa 

T. 67047952; jaunatneslietas@izm.gov.lv         
 
19.07.2010. 
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