
Jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portāla 

www.jaunatneslietas.lv elektroniskā ziņu liste! 

Sveiks! Pēc ilgāka pārtraukuma esam atpakaļ un sūtam jaunākās ziņas jaunatnes 

jomā, kas būs noderīgas gan jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem 

interesantiem. Būtiski, lai zini, ka portālam tagad ir izveidota RSS Jaunumu 

sadaļai, lai būtu vieglāk sekot jaunumiem, izveido arī Tu savu jaunatneslietas.lv 

grāmatzīmi! 

www.jaunatneslietas.lv ;) 

 Aktualitātes jaunatnes un izglītības jomā: 
Uzsāk diskusijas par ziņojumu „Izglītība pašrealizācijai mūžā garumā: 

pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem” 

Ziņojumu izstrādāja UNESCO LNK sadarbībā ar asociāciju „Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai" un biedrību „Latvijas lauku forums", kā galveno pētījuma metodi izmantojot 

jauniešu dzīves stāstu pētīšanu.. Veicot plašu jauniešu dzīves stāstu analīzi, svarīgi bija 

noskaidrot, kas kopumā ietekmē jaunieša personības izveidi un izdarītās izvēles vecuma 

posmā no 16 līdz 25 gadiem, jo īpaši attiecībā uz tālākizglītību, darbu, brīvo laiku, 

papildus zināšanu apguvi, u.c. būtiskiem aspektiem. Pētījuma ietvaros situācijas analīze 

tika veikta trīs teritorijās - Daugavpils pilsētā, Jaunpils novadā (mazs novads) un Ogres 

novadā (liels novads). Pētījumā par lieliem novadiem tiek uzskatītas tās administratīvās 

vienības, kurās dzīvo vairāk kā 15 000 iedzīvotāju. Vairāk informācijas!  

Atklāta jauna interneta vietne Eiropas Jaunatnes Galvaspilsētai 

Šo interneta vietni atklājis Eiropas Jaunatnes Forums, kas izveidojis un koordinē Eiropas 

Jaunatnes Galvaspilsētas programmu. Šajā interneta vietnē iespējams atrast informāciju 

arī par bijušajām Eiropas Jaunatnes Galvaspilsētām un notikumiem tajās. 2009.gadā tā 

bija Roterdama, 2010.gadā tā ir Torino, savukārt 2011.gadā tā būs Antverpene.  

Iepazīsties ar aktuālo informāciju  un seko līdzi notikumiem: 

http://www.youthforum.org/CAPITAL/  

Noslēdzies Latvijas jaunatnes politikas forums 2010  

Laikā no 2010.gada 25. līdz 26.oktobrim Rīgā  notika Latvijas jaunatnes politikas 

forums 2010 "Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas 

izaicinājumi", pulcējot vienkopus 270 dalībniekus - valsts un pašvaldību jaunatnes 

politikas veidotājus, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvjus, augsta līmeņa 

ekspertus, kā arī ārvalstu viesus no Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Eiropas 

Jaunatnes foruma valdes un Eiropas Komisijas. Foruma mērķis bija uzlabot darbu ar 

jaunatni pašvaldībās, izstrādājot rekomendācijas atbilstoši valsts jaunatnes politikas 

pamatnostādnēm, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes politikai jaunatnes jomā un 

dalībvalstu labai praksei, kā arī veicināt jaunatnes politikā iesaistīto pušu efektīvāku 

sadarbību. Portālā ir pieejami izdales materiāli un prezentācijas no Foruma, kā 

arī video par 8 pašvaldību pieredzi darbā ar jaunatni un foto. Vairāk 

informācijas! 

Parakstīts nozīmīgs līgums Latvijas un Ķīnas sadarbības veicināšanai 

augstākajā izglītībā un pētniecībā un diplomu savstarpējai atzīšanai 

2010.gada 22.oktobrī, Pekinā, bijusī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un 

Ķīnas Tautas Republikas izglītības viceministrs Hao Ping, klātesot Valsts prezidentam 

Valdim Zatleram un ĶTR viceprezidentam Xi JinPing parakstīja nozīmīgu dokumentu 

abu valstu sadarbības stiprināšanai augstākās izglītības un zinātnes jomā un Latvijas 

augstākās izglītības un zinātnes internacionalizācijas veicināšanai - „Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrijas 

http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2169
http://www.youthforum.org/CAPITAL/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1278
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1278
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līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpēju 

atzīšanu". Latvija ir pirmā Baltijas valsts un viena no retajām Eiropas valstīm, kam ar 

ĶTR ir noslēgts šāds līgums, kopumā Ķīnai šādi līgumi kopš šodienas ir ar 36 valstīm. 

Vairāk informācijas! 

Eirobarometrs: Jaunieši un zinātne 

Pēdējie Eirobarometra pētījumi rāda, ka Eiropas jauniešiem 15 - 25 gadu vecumā ir dalīta 

attieksme pret zinātni un tehnoloģijām (Z&T). No vienas puses viņiem ir pozitīva 

attieksme pret Z&T. 82% apstiprināja, ka tā nes vairāk labuma nekā ļaunuma. No otras 

puses, vairāk kā puse aptaujāto atzina, ka nespēj sevi iedomāties studējot zinātni vai 

inţenieriju.ES jaunieši pārsvarā ieinteresēti jaunumos, kas saistīti ar kultūru un izklaidi 

(deviņi no desmit aptaujātajiem). Jauni vīrieši ir vairāk ieinteresēti zinātnes jaunumos 

nekā sievietes (75% pret 59% sieviešu). Apkopojums atrodams internetā: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_239_en.pdf 

Novērtē JSPA darbību, aizpildot aptaujas anketu! 

Tavs viedoklis palīdzēs mums uzlabot savu darbu, kā arī sniegs vērtīgu informāciju par 

atbalstu, kas Tev būtu nepieciešams, veidojot projektus programmā "Jaunatne darbībā".  

Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu un atsūtīt uz e-pastu: marita.kroica@jaunatne.gov.lv. 

Anketa pieejama šeit! 

Par Studentu apvienības vadītāju ievēlēts LU Juridiskās fakultātes students 

Edvards Ratnieks  

2010.gada  20. novembrī Biznesa augstskolā „Turība" noritēja Latvijas Studentu 

apvienības (LSA) ārkārtas Kongress, kurā par apvienības turpmāko vadītāju ievēlēts 

pašreizējais Latvijas Universitātes (LU) Studentu padomes priekšsēdētājs un LU 

Juridiskās fakultātes students Edvards Ratnieks.  Kongresa ietvaros arīdzan veiktas 

izmaiņas LSA Statūtos, ierosinot mainīt punktus, kas nosaka balsstiesību piešķiršanas 

principus apvienības lēmējinstitūcijās, kā arī veicot redakcionālus Statūtu grozījumus. Ar 

Kongresa lēmumu tiek noteikta kārtība, ka turpmāk ar balsstiesībām LSA kārtas 

Kongresā piedalās visas studējošo pašpārvaldes ar proporcionālu delegātu skaitu. Vairāk 

informācijas! 

Konference "Jaunietis Latvijā: ārstēšana pēc desmit gadiem vai veselības 

izglītība tūlīt" 

2010.gada 2.decembrī noritēja biedrības "Papardes zieds" organizētā konference 

"Jaunietis Latvijā: ārstēšana pēc 10 gadiem vai veselības izglītība tūlīt". Tās laikā tika 

analizēta situācija Latvijas jauniešu veselības jomā un diskutēts par iespējamiem 

risinājumiem, ņemot vērā šī brīţa ekonomisko situāciju. Lektori vienprātīgi atzina, ka 

Latvijas jauniešu veselība uz Eiropas fona ir kritiska. Jaunieši piekopj neveselīgu dzīves 

veidu (daudz smēķē, lieto alkoholiskos dzērienus un citas atkarību izraisošas vielas, ēd 

neveselīgu pārtiku, maz sporto un par to nav norūpējušies). Turklāt mums ir salīdzinoši 

augsta jauniešu mirstība. Visbieţākais jauniešu nāves cēlonis ir transporta nelaimes 

gadījumi - 26% no visiem nāves cēloņiem šajā vecuma grupā, otrajā vietā ir pašnāvības - 

15% (pašnāvības 2008.g. izdarījuši 46 jaunieši). Neapšaubāmi šāda dzīves veida rezultātā 

pieaug izmaksas veselības budţetā, nodrošinot ārstēšanu. Vairāk informācijas!  

Aktualitātes jauniešu nodarbinātības jautājumos:  

NVA īstenotajā "Jauniešu darba praksē" iesaistījušies 1887 jaunieši 

http://www.jaunatneslietas.lv/page/1265&news_id=2325
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_239_en.pdf
mailto:marita.kroica@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2390
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1265&news_id=2352
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1265&news_id=2352
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2382
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Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 

"Kompleksi atbalsta pasākumi" piedāvātās aktivitātes kopumā izmantojuši jau 16 257 

cilvēki: "Jauniešu darba praksi" - 1887, karjeras plānošanas konsultācijas - 16329, 

psihologa konsultācijas - 2084. Detalizētāka informācija pieejama NVA mājas lapas 

(www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem un darba meklētājiem" ? "Darba un karjeras 

izvēles iespējas"? "Kompleksie atbalsta pasākumi" vai "Nodarbinātības pakalpojumi" ? 

"Jauniešu darba prakse". Vairāk informācijas!  

Meklējot darbu, 10 miljoni cilvēku izmanto Europass CV 

Jaunākie dati, ko apkopojusi Eiropas Komisija, liecina, ka vairāk nekā 10 miljoni cilvēku, 

lai atrastu darbu, pašlaik izmanto Europass CV (curriculum vitae) tiešsaistē. Piedāvājot 

standartizētu CV šablonu 26 valodās, Europass palīdz darba meklētājiem parocīgi pārdot 

zināšanas un prasmes darba devējiem visā Eiropā un ārpus tās. Gandrīz puse Europass 

lietotāju ir jaunāki par 25 gadiem. Vairāk informācijas! Kā arī www.europass.lv!  

 Konkursi un apmācības, nepalaid garām savu iespēju: 

POLYGLOT video konkurss 

Jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem tiek aicināti veidot video materiālus par 

daudzvalodības tēmu un kā tas ietekmē jaunās Eiropas paaudzes. Video jābūt ne vairāk 

kā 5 minūtes garam, divās kategorijās: Video portreti - dokumentālais materiāls "Mana 

lingvistika" un video poēmas  "Valoda par kuru es sapņoju".  Videomateriālu iesniegšanas 

termiņš ir 2010.gada 15.decembris. Vairāk informācijas!  

Piesakies Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai 

Jau ceturto gadu pēc kārtas izsludināta pieteikšanās Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā 

balvas konkursam. Tajā var piedalīties visu ES dalībvalstu jaunieši, piesakot projektus, 

kuru mērķis ir veicināt sapratni daţādu Eiropas valstu iedzīvotāju starpā. Projektu 

pieteikšanas termiņš ir 2011. gada 23. janvāris.   Balvas saņems trīs projekti: pirmās 

godalgas ieguvējs - 5000 eiro, otrās - 3000 eiro, bet trešās - 2000 eiro. Tās pasniegs 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas 

fonda pārstāvis. Uzvarējušo projektu iesniedzēji dosies arī vizītē uz Eiropas Parlamentu. 

Vairāk informācijas!  

Biedrība "Creativus" rīko konkursu "Ko tu zini par Latviju?" 

Biedrības Creativus jaunieši jau otro gadu pēc kārtas 9-12. klašu skolēniem rīko 

konkursu "Ko tu zini par Latviju?", kas noritēs no 6.decembra līdz pat finālam 8.aprīlī, 

kura mērķis ir apvienot jauniešus vienotā publiskā telpā, kā arī veicināt zināšanu apguvi 

par Latviju. Creativus sadarbojoties ar Igaunijas Skolēnu Padomes apvienību un Lietuvas 

Skolēnu Padomes apvienību projektu realizē Baltijas mērogā ar konkursu "Ko tu zini par 

Igauniju"- Igaunijā, un konkursu "Ko tu zini par Lietuvu" - Lietuvā.  Erudīcijas konkursa 

"Ko tu zini par Latviju" pieteikšanās notiek jau no 2010. gada 6.decembra līdz 2011. gada 

4.februārim. Šajā laikā komandas kapteinim, jāreģistrē sava komanda interneta vietnē 

www.creativus.lv. Vairāk informācijas! 

Aicinām jauniešus piedalīties konkursā - Bērniem kvalitatīvs interneta saturs 

Radi noderīgu un izklaidējošu interneta saturu bērniem vai piesaki savu jau izstrādāto 

pozitīvo materiālu, un balvā saņemsi iespēju 5000 Ls vērtībā reklamēties portālā 

http://www.draugiem.lv/. Konkursa mērķis ir veicināt bērniem kvalitatīva tiešsaistes 

satura izstrādi, kā arī jau esošā satura attīstību, kas vērsta uz bērna pozitīvās pieredzes 

http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2385
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2384
http://www.europass.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2238
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2244
http://www.creativus.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=2383
http://www.draugiem.lv/
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gūšanu, izglītojot, informējot, paplašinot viņu zināšanas, attīstot iztēli un radošās spējas, 

sekmējot jaunu iespēju izmantošanu. Konkurss norisinās līdz 2011. gada 

14. janvārim! Vairāk informācijas! 

Jauns portāls jauniešiem www.jaunietim.lv – iečeko!  
 

ANO Starptautiskais jaunatnes gads norisināsies no 2010.gada 12. augusta līdz 

2011.gada 11.augustam 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, pasludinot 

Starptautisko jaunatnes gadu ar prioritātēm par savstarpējo sapratni. Šis gads 

norisināsies sākot no 2010.gada 12.augusta līdz 2011.gada 11.augustam. Gads veicinās 

darbības, kuru mērķis ir popularizēt mieru jauniešu vidū, kā arī brīvību, attīstību, 

solidaritāti un pašaizliedzību, lai sasniegtu mērķus un uzdevumus orientētu uz progresu 

un attīstību, saskaņā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem un ideāliem. Uzziniet, kā 

iesaistīties pasākumos un projektos: http://social.un.org/youthyear 

Vecumnieku novada jauniešu forums 

Biedrība „Jaunatne smaidam" strādājot pie Vecumnieku novada jaunatnes politikas 

attīstības stratēģijas, 2010. Gada 10. Decembrī Vecumnieku Tautas namā no plkst. 9:00 

līdz 13:00 rīko 1. Vecumnieku novada jauniešu forumu. Foruma mērķis ir aicināt uz 

diskusiju jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītās iestādes par darbības virzieniem 

jaunatnes jomā Vecumnieku novadā. Forums būs iespēja pašvaldības deputātiem, iestāţu 

speciālistiem un jauniešiem diskutēt par jaunatnes politikas aktualitātēm Vecumnieku 

novadā. Vairāk informācijas! 

„Papardes zieds” atklāj bibliotēku 

Šī gada 10. septembrī biedrība „ Papardes zieds" atklāj pirmo bibliotēku Latvijā, kas 

veltīta seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām. Jau vairākus gadus skolēni, 

studenti un interesenti ir lūguši informāciju, pētījumu datus, zinātniskas publikācijas, 

citu valstu informatīvos materiālus biedrībai „Papardes zieds". Līdz šim tos saņemt un 

atrast konkrēto materiālu bija sareţģīti, jo materiāli atradās noputējušās kastēs vai bija 

sakrauti lielās, haotiskās kaudzēs. Bibliotēkas izveide sniedz iespēju visiem interesentiem 

iepazīties ar bibliotēkas reģistru biedrības mājas lapā 

(http://papardeszieds.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=25) 

un bez maksas bibliotēkā izmantot visus materiālus. Vairāk informācijas! 

Pasākumi bērniem un ģimenēm decembrī ES mājā 

Decembrī Eiropas Savienības māja aicina ikvienu - lielu un mazu uz Ziemassvētku 

noskaņas pasākumiem - radošajām darbnīcām, multiplikācijas filmu noskatīšanos, 

mākslas un valodas spēlēm, koncertiem un leļļu teātra izrādēm. Pasākumi notiks ES 

mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās, Aspazijas bulvārī 28 - 1.stāvā. Aktuālākā 

informācija par pasākumiem pieejama interneta vortālā www.esmaja.lv  

Vidusskolas var pieteikties bezmaksas Eiropas Dienasgrāmatām 

Š.g. 8.novembrī sākās pieteikšanās Eiropas dienasgrāmatām 2011./2012.mācību gadam. 

Dienasgrāmatas domātas visiem skolēniem, kas nākamajā mācību gadā mācīsies 

11.klasē. Dienasgrāmatas veido "Generation Europe" fonds, bet skolēniem un skolotājiem 

tās bez maksas nodrošina Eiropas Komisija.  Pieteikties Eiropas dienasgrāmatām 

iespējams mājaslapā http://www.europadiary.eu/?lang=lv, aizpildot pieteikuma anketu 

līdz 2011.gada 29.janvārim. Lai pieteiktos Eiropas dienasgrāmatām, ir nepieciešams 

speciāls Eiropas dienasgrāmatu skolas kods, kas tiek nosūtīts skolām pa pastu. Ja skola 

http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=2349
http://www.jaunietim.lv/
http://social.un.org/youthyear
http://www.jaunatneslietas.lv/page/989&news_id=2375
http://papardeszieds.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=25
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=2224
http://www.esmaja.lv/
http://www.generation-europe.eu/
http://www.europadiary.eu/?lang=lv
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šādu kodu nav saņēmusi, to iespējams uzzināt, vēršoties pie projekta koordinatores 

Latvijā Ievas Grundšteines (ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv, 67358067). Vairāk 

informācijas!  

Latvijas izgudrotāju diena  

Š.g. 16. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1, notiks 

"Latvijas izgudrojumu izstāde", kuru Latvijas izgudrotāju dienas ietvaros rīko Latvijas 

Izgudrotāju biedrība un CONNECT Latvija.Latvijas izgudrotāju dienas mērķis ir 

popularizēt izgudrotājdarbību Latvijas sabiedrībā, īpaši jauniešu vidū, rosināt 

izgudrojumu komercializēšanu.  Apmeklētājiem - ieeja brīva! Laipni gaidīti visi 

interesenti, un, jo īpaši, jaunieši, izgudrotāji un uzņēmēji. Vairāk informācijas! 

 Brīvprātīgais darbs: 

Eiropas brīvprātīgā darba gads 2011 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads būs Eiropas brīvprātīgā 

darba gads, veicinot aktīvu pilsoniskumu (Eiropas gads). „Esi brīvprātīgais! 

Uzdrošinies izmainīt.” – šādi skan Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 sauklis.  

Galvenais Eiropas gada mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu pilsoniskumu, veidojot 

labvēlīgu vidi brīvprātīgajam darbam, veicinot brīvprātīgā darba atzīšanu un informējot 

par  brīvprātīgā darba vērtību.  Vairāk informācijas! 

Tiek uzsākts vērienīgs projekts brīvprātīgā darba attīstībai Latvijā 

Tuvojoties 2011.gadam, kas Eiropas Savienībā pasludināts par Brīvprātīgā darba gadu, 

biedrība „brīvprātīgais.lv" uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniegs būtisku ieguldījumu 

brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā. Lai izpētītu situāciju brīvprātīgā darba jomā un 

brīvprātīgā darba politiku pašvaldībās, biedrība „brīvprātīgais.lv" kopā ar ekspertiem no 

visiem Latvijas reģioniem ir uzsākusi pētījumu republikas nozīmes pilsētās, novados un 

galvaspilsētā, kura laikā tiks izpētīta esošā brīvprātīgā darba politika pašvaldību līmenī, 

kā arī apkopoti pašvaldību labās prakses piemēri. Vairāk informācijas! 

Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo pieredzes stāstu vakars 

14. decembrī, plkst. 15:00, Eiropas Savienības mājas 2. stāvā valsts aģentūra „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra" (JSPA) ielūdz uz Eiropas Brīvprātīgā darbā (EBD) 

esošo un bijušo brīvprātīgo pieredzes stāstu vakaru.  

Savos Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā" Eiropas 

Brīvprātīgā darba pieredzes stāstos dalīsies bijušie brīvprātīgie: Jānis Ansons, kurš 

strādāja Portugālē vides jomā, Ģirts Baranovskis, kurš Rumānijā vadīja prezentācijas par 

Eiropas Brīvprātīgo darbu jauniešiem, kā arī pētīja vietējās podniecības tradīcijas, Eva 

Kiseļova, kura strādāja ar jauniešiem Spānijā, Rihards Gēcis, kurš strādāja Francijā 

multimediju organizācijā, kā arī Pella Makrygiannaki un Rauls Martins Amezaga, kuri 

šobrīd īsteno savu EBD projektu Latvijā, informējot sabiedrību par Eiropas Savienības 

tēmām. Vairāk informācijas! 

Tapusi pirmā EBD rokasgrāmata Latvijā – “ABC par EBD” 

"ABC par EBD" sniedz atbildes uz jautājumiem: kas ir EBD, kā atrast savu īsto projektu, 

uz kurieni var braukt un ko var darīt, kā rakstīt CV un EBD motivācijas vēstuli, kas 

noteikti jāpaņem līdzi EBD projektā, kas pienākas brīvprātīgajiem, kādas ir brīvprātīgā 

tiesīgas, kā pārvarēt kultūršoku, ko darīt pēc atgriešanās u.c.. Elektroniskā versija 

pieejama  http://www.redngo.lv/ Vairāk informācijas! 

 

mailto:ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatneslietas.lv/page/989&news_id=2364
http://www.jaunatneslietas.lv/page/989&news_id=2364
http://www.jaunatneslietas.lv/page/989&news_id=2366
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1273
http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=2190
http://www.jaunatneslietas.lv/page/989&news_id=2378
http://www.redngo.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=2201
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!!!!Aktuāli!!! Portālā www.jaunatneslietas.lv ir izveidots aktīvāko jaunatnes organizāciju 

saraksts Latvijā, ja Tevis pārstāvētās jaunatnes organizācijas tur nav, tad droši raksti uz 

jaunatneslietas@izm.gov.lv, lai arī citi portāla apmeklētāji var iesaistīties Jūsu aktivitātēs. 

Gaidīsim informāciju vai papildus jautājumus! Lai saulains prāts! Ja nevēlēsies vairs 

saņemt ziņu liste, atraksti uz: jaunatneslietas@izm.gov.lv  

Portālā ir izveidota arī Foto galerija. Sūti arī Tu bildes no saviem jaunatnes 

pasākumiem!  

Žurnāls par brīvprātīgo tagad pieejams elektroniskā formātā 

Š. g. septembrī iznācis jauns jauniešu karjeras ţurnāla „Veiksmes Formula" 

speciālizlaidums „Brīvprātīgais darbs". Ţurnāls paredzēts vidusskolēniem, jaunatnes 

organizāciju biedriem un pašvaldībām un izveidots biedrības „Jauniešu konsultācijas" 

sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju īstenotā projekta „Brīvprātīgā darba 

akadēmija" ietvaros. Pateicoties lielajam pieprasījumam, tagad ţurnālu iespējams 

lejupielādēt elektroniskā formātā ikvienam interesentam portālā 

http://www.prakse.lv/.Ţurnāla sadaļu iespējams atvērt, uzspieţot uz ţurnālam speciāli 

sagatavotā bannera, kas izvietots interneta lapas labajā malā. Vairāk informācijas! 

http://www.jaunatneslietas.lv/
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1287
http://www.prakse.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/42&news_id=2328

