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Aptauja par JSPA, programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk 

2010. gadā 
REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

Pētījumā piedalījās 102 respondenti, kuri izteica savu viedokli par v/a „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra” (JSPA) darbu, ES programmu „Jaunatne darbībā” 

un Eurodesk (jaunatnes informācijas tīklu) 2010. gadā.  

 

Respondentu profils 

Anketu aizpildīja 102 respondenti, no tiem 84% sievietes un 16% vīrieši. 9% 

aptaujāto ir vecumā no 13-17 gadiem; 36,6% - 18-25 gadiem; 25,7% - 26-30 gadiem 

un 28,7% - 31 un vairāk gadus veci (skat. 1.tabulu).  

 

1.tabula. Respondentu vecums 
Respondentu vecums Procenti (%) 

13-17 gadi 9% 

18-25 gadi 36,6% 

26-30 gadi 25,7% 

31 un vairāk gadu 28,7% 

 

37% aptaujāto dzīvo Rīgā, bet 50% citās Latvijas pilsētās. Visvairāk aptaujāto pārstāv 

kādu biedrību vai nodibinājumu (48,3%), pašvaldības institūciju (20,7%) vai jauniešu 

neformālo grupu (14,7%). Mazāk respondentu ir no valsts institūcijām (8,6%) vai 

pārstāv kādu citu organizāciju (7,7%) (skat. 2.tabulu).  

 

2.tabula. Respondentu pārstāvētā organizācija 
Pārstāvētā organizācija Procenti (%) 

Biedrība vai nodibinājums 48,3% 

Pašvaldības institūcija 20,7% 

Jauniešu neformālā grupa 14,7% 

Valsts institūcija 8,6% 

Cita organizācija 7,7% 

 

Kā rāda 1. attēls, visvairāk ir tādu aptaujāto, kuriem sadarbības ilgums ar JSPA ir bijis 

mazāks par gadu (25%) vai kuriem līdz šim nav bijis sadarbības ar aģentūru (25%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Sadarbības ar JSPA ilgums 
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Šajā pārskatā ir apkopotas respondentu atbildes par: 

 

1.Vispārēju JSPA darbības vērtējumu 

2.Aptaujāto pieredzi, iesaistoties „Jaunatne darbībā” projektos 

3.Apmierinātību ar JSPA piedāvātajām atbalsta iespējām (apmācības, 

konsultācijas, informācija) 

4.Jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk 

5.Respondentu ieteikumiem turpmākajiem uzlabojumiem 

 

Pārskats noslēdzas ar vispārējiem secinājumiem un ieteikumiem JSPA turpmākās 

darbības uzlabošanai.  

 

1.Vispārējs JSPA darbības vērtējums 

 

3.tabulā redzams, ka lielākā daļa aptaujāto neatkarīgi no sadarbības ilguma ar JSPA 

sadarbību ar aģentūru vērtē labi un ļoti labi. Tikai 4 respondenti sadarbību ar JSPA 

vērtē apmierinoši. Aģentūras darba vērtējumā nav saņemta neviena atzīme – 

„slikti”/”ļoti slikti”.  

 

3.tabula. Sadarbības ar JSPA vērtējums 

 

 

Vairums respondentu uzskata (piekrīt/pilnībā piekrīt), ka JSPA ir profesionāla un 

pretimnākoša, uzticama un ieinteresēta. Aptaujāto vairākums nepiekrīt, ka JSPA ir 

nekompetenta vai lēna, tomēr 57% respondenti aģentūru uzskata par komplicētu. 

 

4.tabula. JSPA raksturojums  

Raksturojiet, kādā mērā JSPA piemīt zemāk minētās īpašības! 

  Profesionāla Pretimnākoša Komplicēta Ieinteresēta Nekompetenta Uzticama Lēna 

Pilnībā piekrītu 50% 54% 15% 46% 0% 28% 0% 

Piekrītu 50% 43% 42% 51% 0% 60% 9% 

Nepiekrītu 0% 1% 25% 1% 43% 0% 47% 

Pilnībā nepiekrītu 0% 0% 4% 0% 51% 0% 26% 

Nezinu 0% 2% 15% 2% 6% 11% 18% 

 

 

 

 

 

 Sadarbības ar 

JSPA ilgums 

Sadarbības ar JSPA vērtējums (reižu skaits) 

Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti Ļoti slikti 

Mazāk nekā 1 gadu 9 16 0 0 0 

1-2 gadus 8 8 1 0 0 

3-5 gadus 7 11 3 0 0 

Vairāk nekā 5 gadus 3 7 0 0 0 

Nav bijusi sadarbība 2 17 0 0 0 



  

3 

 

2.Aptaujāto pieredze, iesaistoties ES programmas „Jaunatne darbībā” projektos  

 

5.tabulā redzams, ka respondentiem visgrūtāk, īstenojot „Jaunatne darbībā” projektus, 

ir bijis aprakstīt Eiropas dimensiju (15%) un izveidot detalizētu budžetu (14%).  

1. pielikuma 1.tabula parāda, ka aptaujātajiem visgrūtāk īstenot ir Eiropas Brīvprātīgā 

darba projektus (23x minēts), apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektus ar 

Kaimiņu partnervalstīm (3.1.) (20x) un jauniešu demokrātijas projektus (19x).  

 

5.tabula. Grūtības, īstenojot „Jaunatne darbībā” projektus  

Kuras no minētajām darbībām Jums sagādā grūtības, īstenojot projektus? Procenti 

(%) 

Atbilstoša projekta apraksta un programmas izveidošana 9% 

Detalizēta budžeta un tāmes izveidošana 14% 

Partneru atrašana 10% 

Eiropas dimensijas aspekta aprakstīšana 15% 

Finanšu atskaites sagatavošana 10% 

Saturiskās atskaites sagatavošana 3% 

Projekta publicitātes nodrošināšana 5% 

Dokumentu noformēšana 11% 

Vietējās sabiedrības iesaistīšana projektā 11% 

Neformālās izglītības principu un metožu iekļaušana projektā 5% 

Cits (līdzfinansējuma piesaiste; nepietiekamas valodas prasmes; nosacījumu maiņa u.c.) 4% 

 

Tie respondenti, kas nebija iesaistījušies „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā, par 

galveno iemeslu minēja zināšanu trūkumu par neformālo izglītību un projektu 

veidošanu.  

 

6.tabula. Neiesaistīšanās programmā „Jaunatne darbībā” iemesli  

Kāpēc neesat bijis/-usi iesaistīts(-a) projektu īstenošanā programmā „Jaunatne 

darbībā”? 
Procenti (%) 

Nav izpildītas saistības ar JSPA 4% 

Organizācijai trūkst finansiālo resursu 12% 

Organizācijai trūkst cilvēkresursu 12% 

Trūkst zināšanu par neformālo izglītību un projektu veidošanu 40% 

Cits (informācijas trūkums: 5x; projekts vēl top: 3x; neapmierināja nosacījumi: 2x; 

iesaistīšanās citos projektos: 2x; nav interesējies: 2x u.c.) 32% 

 

Kā redzams 7. tabulā, līdz ar dalību „Jaunatne darbībā” projektā/-os, visbiežāk 

respondenti palielinājuši kontaktu loku (20%), attīstījuši profesionālās un personīgās 

iemaņas darbam komandā (20%), kā arī ieguvuši iemaņas projekta/-u veidošanā 

(15%).  

 

7.tabula. Ieguvumi no dalības „Jaunatne darbībā” projektā/-os  

Respondentu ieguvumi no dalības “Jaunatne darbībā” projektā/-os Procenti (%) 

Ieguvu skaidrāku priekšstatu par neformālo izglītību 10% 

Ieguvu iemaņas projekta veidošanā 15% 

Attīstīju profesionālās un personīgās iemaņas darbam komandā 20% 

Iepazinos ar citu tautu kultūru 8% 
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Uzlaboju svešvalodas zināšanas 9% 

Palielināju kontaktu loku 20% 

Cits (jaunas darba metodes; pieredze, darbojoties "nestandarta" situācijās; pilnveidošanās 
apmācību tēmā; pilnīgāks priekšstats, kas jāraksta projekta pieteikuma veidlapā) 4% 

 

3.Apmierinātība ar JSPA piedāvātajām atbalsta iespējām  
 

3.1.Apmācības  

 

Lielākā daļa aptaujāto ir piedalījušies JSPA rīkotajās apmācībās programmas 

„Jaunatne darbībā” ietvaros (49,6% - vietējās apmācībās; 15,7% - citas valsts 

aģentūras rīkotās apmācībās) (skat. 1. pielikuma 1. attēlu). Dalība apmācībās 

respondentiem pārsvarā ir palīdzējusi izveidot kontaktus ar citām organizācijām 

(25,6%), kā arī uzlabot turpmāko projektu kvalitāti (23,2 %). 

 

8.tabula. Apmācību ieguvumi respondentu vērtējumā  

Kā piedalīšanās apmācību seminārā ir palīdzējusi Jums vai Jūsu organizācijai?  Procenti (%) 

Izstrādāju un īstenoju projektu programmā „Jaunatne darbībā” 15% 

Izstrādāju un īstenoju cita veida projektu 7,7% 

Uzlaboju turpmāko projektu kvalitāti 23,2% 

Izveidoju kontaktus ar citām organizācijām 25,6% 

Uzsāku un attīstīju jaunas aktivitātes manā organizācijā un vietējā sabiedrībā 20,8% 

Nepalīdzēja nekādā veidā  0,6% 

Cits 7,1% 

 

Lielākais vairums aptaujāto, kas līdz šim nav piedalījušies „Jaunatne darbībā” 

apmācībās, to nav darījuši, jo nav zinājuši par šādu iespēju (73%). Pie tam gandrīz 

visi aptaujātie (97%) vēlētos piedalīties vēl kādā JSPA rīkotā apmācībā.  

 

9.tabula. Apmācību iespēju neizmantošanas iemesli  
Kādēļ Jūs neesat piedalījies(-usies) programmas „Jaunatne darbībā” rīkotajās 

apmācībās?  
Procenti (%) 

Nezināju par tādu iespēju 73% 

Neizturēju dalībnieku atlases konkursu 4% 

Neatbildu nepieciešamajiem apmācību kritērijiem 2% 

Piedāvājums man nešķita interesants 2% 

Cits 19% 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.attēls. Respondentu interese apmeklēt JSPA apmācības  
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1.pielikuma 3. tabulā redzams, ka aptaujāto vairākums uzskata, ka, lai varētu īstenot 

projektus, apmācības ir nepieciešamas ikvienā apakšprogrammā. Visbiežāk aptaujātie 

atzīmējuši, ka apmācības nepieciešamas par apmācību un sadarbības tīklu veidošanas 

projektiem ar Kaimiņu partnervalstīm (3.1.) (73x minēts), apmācību un sadarbības 

tīklu veidošanas projektiem (4.3.) (78x), jauniešu apmaiņas projektiem (62 x), tai 

skaitā jauniešu apmaiņas projektiem ar Kaimiņu partnervalstīm (3.1.) (63 x) un 

Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem (63x).  

 

10.tabula. Respondentu ierosinātās apmācību tēmas 

Respondentu ierosinātās apmācību tēmas 
Reižu 

skaits 

Projekti (kopumā); t.sk., projektu izveide, veidlapu aizpildīšana, projektu vērtēšana, kvalitāte, tās 

paaugstināšana  17 

Jauniešu apmaiņas projekti  10 

Eiropas Brīvprātīgais darbs 9 

Radošums projektos  6 

Metodes (jaunās metodes, neformālās izglītības metodes, komandas saliedēšanas metodes, pieredzes izglītības 

metodes u.c.) 
5 

Jauniešu demokrātijas projekti  4 

Jauniešu iniciatīvas projekti  4 

Jaunatnes politika  4 

Sadarbības tīklu veidošana  3 

Sociālā iekļaušana  3 

Apmācības apmācītājiem  3 

Jauniešu motivēšana  2 

Citas tēmas: projektu rezultātu apkopošanas materiālu izveide; grāmatvedības prasības; kompetenču pilnveidošana; 

jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās; skolotāju apmācības par neformālo izglītību; kontaktu veidošanas 

semināri ar Euromed valstīm 1 

 

Kā redzams 10. tabulā, visbiežāk aptaujātie vēlējušies vairāk apmācībās apgūt 

„Jaunatne darbībā” kvalitatīvu projektu izveidi. Aptaujātie izjūt nepieciešamību gūt 

vispārīgu ieskatu par projektu veidošanu. Salīdzinoši liela interese ir arī par jauniešu 

apmaiņas un Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem.  

 

3. attēls rāda, ka 65% respondentu izmantojuši iespēju konsultēties ar JSPA 

darbiniekiem. Visbiežāk viņi to darījuši, izmantojot tālruni (29%) vai e-pastu (29%). 

Dominē arī klātienes konsultācijas – aģentūrā (18%) vai informatīvajā 

seminārā/apmācībās (17%) (skat. 4. attēlu). 

 

3.2.Konsultācijas  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3.attēls. Konsultāciju iespējas izmantošana 
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4.attēls. Respondentu izmantotie konsultēšanās veidi 

 

Kopumā aptaujātie ir apmierināti ar JSPA darbinieku sniegtās atbildes savlaicīgumu – 

lielākā daļa respondentu (87,5%) atbildi par interesējošo jautājumu no JSPA 

darbinieka/-ces saņēma laicīgi. Pie tam vairums aptaujāto (71,4%) atzina, ka atbilde 

uz interesējošo jautājumu no JSPA darbinieka/-ces bija izsmeļoša.  

 

Kā rāda aptaujas dati (skat. 11. tabulu), respondenti par visefektīvākajiem konsultāciju 

veidiem uzskata klātienes konsultāciju (31,7%), konsultāciju informatīvajā seminārā 

vai apmācībās (21,1%), pa e-pastu (17,1%) vai pa tālruni (15,4%).  

 

11.tabula. Efektīvākie konsultāciju veidi  

Kurš no konsultāciju veidiem, Jūsuprāt, ir 

visefektīvākais?  

Procenti 

(%) 

Pa tālruni 15,4% 

Pa e-pastu 17,1% 

Apmeklējot JSPA darbinieku aģentūrā 31,7% 

Apmeklējot reģionālo koordinatoru 11,4% 

Informatīvā seminārā vai apmācībās 21,1% 

Cits  3,3% 

 

 

5.attēls. Projekta posmi, kuros aptaujātie konsultējušies  

Visvairāk ir tādu aptaujāto, kuri konsultējušies pirms uzsākšanas rakstīt projektu 

(34%) un pirms projekta iesniegšanas (23%). 
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3.3.Informācija  

 

Lielākā daļa aptaujāto par programmu „Jaunatne darbībā” pirmo informāciju ieguvuši 

mājas lapā www.jaunatne.gov.lv (27%), no draugiem (23%), universitātē/skolā 

(21%). Bieži informācija tiek gūta savā organizācijā (17x minēts) (skat. 12. tabulu).  

 

Pie tam 62,7% aptaujāto pārsvarā spēj atrast informāciju mājas lapā 

www.jaunatne.gov.lv (skat. 1. pielikuma 2. tabulu). Tikai 16,7% respondentu vienmēr 

atrod nepieciešamo informāciju mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.  

 

12. tabula. Sākotnējās informācijas iegūšana par „Jaunatne darbībā” 

Kur Jūs sākotnēji ieguvāt informāciju par programmu „Jaunatne darbībā”? 
Procenti 

(%) 

No draugiem 23% 

Skolā vai universitātē 21% 

JSPA mājas lapā www.jaunatne.gov.lv  27% 

Citos plašsaziņas līdzekļos 5% 

Cits (no savas organizācijas (t.sk., NVO, jauniešu centrs): 12x; darbā: 5x; JSPA seminārā, apmācībās: 4x; 
no partneriem, e-pastā; internetā; www.eurodesk.eu ; no rekomendācijas; no Rīgas plānošanas reģiona; 
apmaiņas projektā: 1x) 24% 

 

13. tabulā redzams, ka aptaujātie visbiežāk mājas lapā www.jaunatne.gov.lv izmanto 

Jaunumu sadaļu (44,3%) un sadaļu „Raksti projektu” (jaunajā mājas lapas 

www.jaunatne.gov.lv versijā – sadaļa „Programma „Jaunatne darbībā””) (21,5%).  

 

13.tabula. Biežāk izmantotās sadaļas mājas lapā www.jaunatne.gov.lv  

Kuru JSPA mājas lapas sadaļu izmantojat visbiežāk? Procenti (%) 

Jaunumu sadaļa 44,3% 

Eurodesk ziņu sadaļa 10,7% 

Raksti projektu (jeb „Programma „Jaunatne darbībā””) 21,5% 

Uzzini pieredzi (jeb „Pieredzes stāsti”) 8,1% 

Meklē padomu 11,4% 

Cits  4,0% 

 

4. Jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk 
Respondenti no Eurodesk resursiem visbiežāk izmantojuši Eurodesk ziņu sadaļu JSPA 

mājas lapā www.jaunatne.gov.lv (39%) vai arī vispār nav izmantojuši šādus resursus 

(22%).  

14.tabula. Respondentu izmantotie Eurodesk resursi  

Kādus Eurodesk resursus esat izmantojuši 2010. gadā? Procenti (%) 

Eurodesk datubāzi www.eurodesk.eu  17% 

Eurodesk ziņu sadaļu JSPA mājas lapā www.jaunatne.gov.lv  39% 

Eurodesk reģionālos koordinatorus 8% 

Eurodesk First Class reģionālo koordinatoru intranetu 4% 

Eiropas Jaunatnes portālu www.europa.eu/youth    10% 

Neizmantoju nevienu 22% 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.europa.eu/youth
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6.attēls. Eurodesk izmantošanas mērķi  

 

Aptaujātie Eurodesk visbiežāk izmantojuši informācijas ieguvei (55x minēts).  

15.tabula. Eurodesk darbībā nepieciešamie uzlabojumi  

Kas, Jūsuprāt, būtu jāuzlabo Eurodesk darbībā? Reižu skaits  

Jāpopularizē Eurodesk (mārketinga aktivitātes, reklāma)  5 

Informācija jātulko krievu valodā  2 

Informācija jāpasniedz jauniešiem vienkāršāk un saprotamāk 1 

Jāuzlabo mājas lapa, lai tur vieglāk var atrast informāciju  1 

Jārīko vairāk informatīvie pasākumi  2 

Jāizvērš darbība reģionos 1 

Cits: jāuzlabo sadarbība ar invalīdiem 1 

Visbiežāk aptaujātie ierosinājuši, ka Eurodesk darbību varētu uzlabot, veicot tā 

popularizēšanu (skat. 15. tabulu).  

 

5.Respondentu ieteikumi uzlabojumiem JSPA darbībā  

  

Aptaujātajiem ir samērā daudz ieteikumu aģentūrai, kā tās darbu uzlabot. Apkopojot 

rekomendācijas, papildus ieteikumiem JSPA kā organizācijai citi visbiežāk izteiktie 

ierosinājumi attiecas uz apmācībām, projektu iesniegšanu/īstenošanu un 

komunikācijas aktivitātēm. Detalizētu ieteikumu atspoguļojumu skatieties 2. 

pielikumā.   

 

 

Secinājumi un ieteikumi 

 

1.Kopumā respondenti JSPA darbību vērtē labi un ļoti labi. Tika atzīmēts, ka aģentūra 

ir komplicēta, un tas sasaucas ar ieteikumiem samazināt birokrātiskās procedūras un 

vienkāršot aģentūras darba procesus. Aptaujātie ierosina pēc iespējas skaidrāk 

pasniegt un izskaidrot projektu prasības, to darot ar piemēriem (izcelt atļautās, 

neatļautās darbības u.tml.), kā arī projektu vērtēšanas kritērijus, vadlīnijas un projektu 

iesnieguma formas.  

 

2.Aptaujātajiem ir interese par JSPA regulāri notiekošajām aktivitātēm, tika ierosināts 

uzlabot organizācijas atpazīstamību sabiedrībā, kā arī veidot spēcīgāku JSPA 

identititāti (sauklis u.tml.). 
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3.Tā respondentu daļa, kas līdz šim nebija iesaistījušies programmā „Jaunatne 

darbībā”, par neiesaistīšanās iemeslu nosauca zināšanu trūkumu par neformālo 

izglītību un projektu veidošanu. Līdz ar to svarīgs ir JSPA atbalsts interesentiem 

(apmācības, konsultācijas, informatīvie semināri u.tml.) un tā pieejamība 

visatbilstošākajām mērķgrupām. Ieteicams uzlabot informācijas nodošanu par 

projektu veidošanas ceļu (sākot no projekta idejas līdz īstenošanai) pēc iespējas 

saprotami dažādos kanālos (īpaši mājas lapā www.jaunatne.gov.lv).  

 

4.Pētījums rāda, ka vairākums aptaujāto, kas līdz šim nav piedalījušies „Jaunatne 

darbībā” apmācībās, to nav darījuši, jo nav zinājuši par šādu iespēju (73%), līdz ar to 

būtu jāuzlabo konkrētās apmācības ieinteresētās mērķauditorijas izpēte un tās 

sasniegšanas ceļi. Pozitīvi vērtējams, ka aptaujātajiem ir augsta interese apmeklēt 

JSPA rīkotās apmācības (97% atbildēja, ka vēlētos piedalīties vēl kādā JSPA 

organizētā apmācībā).  

 

Pēc respondentu ieteikumiem ir būtiski organizēt apmācības par tēmām: apmācību un 

sadarbības tīklu veidošanas projekti, projektu izveide (kopumā). Būtiski, ka aptaujātie 

vēlas vairāk izzināt, kā veidot kvalitatīvus projektus.  

 

Aptaujātie vēlas, lai tiktu palielināta apmācību pieejamība Latvijas reģionos. 

Respondenti ierosina izvērtēt arī ar apmācībām saistītos praktiskos jautājumus - 

apmācību norises dienas un ilgumu, lai šie apstākļi nekļūtu par šķērsli dalībai 

apmācībās.  

 

5.Attiecībā uz citām atbalsta iespējām jāņem vērā, ka JSPA mērķgrupai svarīgas ir 

klātienes konsultācijas (aģentūrā, apmācībās, informatīvajos pasākumos). Līdz ar to, 

ņemot vērā JSPA darbinieku noslogotību, nebūtu ieteicams samazināt konsultēšanās 

iespējas.   

 

6.Pētījuma rezultāti parāda, ka būtiski ir stiprināt komunikāciju un informācijas 

nodošanu ar mērķauditorijām: krievvalodīgie jaunieši un dažāda profila jaunieši 

(neaktīvāki jaunieši, jaunieši ar ierobežotām iespējām).  

 

7.Sadarbību respondenti iesaka stiprināt arī ar jaunatnes darbiniekiem un JSPA 

pārstāvjiem reģionos - reģionālajiem koordinatoriem.  

 

8.Pēc respondentu ieteikumiem mājas lapa www.jaunatne.gov.lv jāpadara lietotājiem 

draudzīgāka. 62,7% aptaujāto pārsvarā (nevis vienmēr) spēj atrast informāciju mājas 

lapā www.jaunatne.gov.lv; un tas norāda, ka ir uzlabojamas lietas. Tam svarīgumu 

piešķir arī tas, ka respondenti pārsvarā pirmo informāciju par programmu „Jaunatne 

darbībā” atraduši mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.  

 

Mājas lapā www.jaunatne.gov.lv ieteikts vienkāršot gan saturu, gan informācijas 

izvietojumu, lai lietotāji var ātri atrast vissvarīgākos dokumentus un informāciju. Tā 

kā visbiežāk respondenti izmanto sadaļu „Jaunumi” un „Programma „Jaunatne 

darbībā””, šīs sadaļas būtu vissvarīgāk pilnveidot pirmās. Vērā ņemams ir ieteikums 

izveidot sadaļu, kur jaunumus var publicēt arī organizācijas, kas realizē „Jaunatne 

darbībā” projektus un kurām nepieciešams piesaistīt jauniešus un atrast partnerus 

projektiem Latvijā. Vēl aptaujātie ierosina ievietot detalizētāku informāciju (un 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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savlaicīgāk) par apstiprinātajiem projektiem mājaslapā (īsie apraksti, norises datumi 

u.tml.). Ierosināts aktīvāk darboties arī sociālajos medijos, ko aģentūra jau pilnveido. 

 

9.Aptaujas rezultāti parāda, ka respondenti ne visai aktīvi līdz šim izmantojuši 

Eurodesk iespējas. Līdz ar to aptaujātie iesaka aktīvāk popularizēt sabiedrībā to,  kas 

ir Eurodesk un kādas iespējas tas sniedz. Rezultāti rāda, ka 22% aptaujāto vispār nav 

izmantojuši Eurodesk resursus. Līdz ar to būtu jāpalielina informētība par Eurodesk 

resursu iespējām – skaidri jāparāda tā pamatbūtība un iespējas (gan 

www.jaunatne.gov.lv sadaļā Eurodesk, gan citos veidos, piemēram, sociālajos tīklos). 

 

10.Lielā mērā saskan iepriekšējo gadu JSPA aptauju dalībnieku norādītās 

problemātiskās jomas - arī aģentūras 2010. gada izvērtējumā minētas tās pašas 

grūtības, ar ko saskārušies iepriekšējo gadu respondenti, īstenojot „Jaunatne darbībā” 

projektus, - respondentiem ir sarežģījumi izveidot detalizētu budžetu, kā arī aprakstīt 

Eiropas dimensijas aspektu un sagatavot finanšu atskaiti. Tas norāda, ka šie jautājumi 

interesentiem ir pārdomātāk jāizskaidro (galvenokārt mājas lapā, apmācībās un 

informatīvajos pasākumos). 

http://www.jaunatne.gov.lv/
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1.pielikums 

1.tabula. Respondentu vērtējums par “Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas iespējām (reižu skaits) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.tabula. Informācijas pieejamība mājas lapā www.jaunatne.gov.lv  

 

Vai spējat atrast nepieciešamo informāciju mājas lapā www.jaunatne.gov.lv  ?  Procentos (%) 

Vienmēr 16,70% 

Pārsvarā 62,70% 

Dažreiz 12,70% 

Neizmantoju JSPA lapu 7,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuru no 

minētajiem 

projekta 

veidiem ir 

visvieglāk vai 

visgrūtāk 

īstenot?  

Jauniešu 

apmaiņas 

projekts  

(1.1.) 

Jauniešu 

apmaiņas 

projektu ar 

Kaimiņu 

partnervalstīm 

(3.1.) 

Jauniešu 

iniciatīvas 

projektu  

(1.2.) 

Jauniešu 

demokrātijas 

projektu (1.3.) 

Eiropas 

Brīvprātīgā 

darba projektu 

(2.) 

Jauniešu un 

jaunatnes 

politikas 

veidotāju 

tikšanās 

projektu  

(5.1.) 

Apmācību un 

sadarbības 

tīklu 

veidošanas 

projektu  

(4.3.) 

Apmācību un 

sadarbības 

tīklu 

veidošanas 

projektu ar 

Kaimiņu 

partnervalstīm 

(3.1.) 

Grūti 5 4 1 7 5 4 3 6 
Drīzāk grūti 11 8 6 12 18 9 13 14 
Nezinu 7 21 5 18 12 26 22 21 
Drīzāk viegli 21 12 26 8 8 9 11 8 
Viegli 5 3 11 2 5 5 0 0 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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3.tabula. Apmācību nepieciešamība apakšprogrammu veidos respondentu vērtējumā (reižu skaits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Respondentu dalība JSPA rīkotajās apmācībās 

Par kādu projekta 

veidu būtu 

nepieciešamas īpašas 

apmācības, lai iegūtu 

zināšanas tā 

īstenošanai?  

Jauniešu 
apmaiņas 

projekts (1.1.) 

Jauniešu 
apmaiņas 

projektu ar 
Kaimiņu 

partnervalstīm 
(3.1.) 

Jauniešu 
iniciatīvas 

projektu (1.2.) 

Jauniešu 
demokrātijas 

projektu (1.3.) 

Eiropas 
Brīvprātīgā darba 

projektu (2.) 

Jauniešu un 
jaunatnes 
politikas 
veidotāju 

tikšanās projektu 
(5.1.) 

Apmācību un 
sadarbības tīklu 

veidošanas 
projektu (4.3.) 

Apmācību un 
sadarbības tīklu 

veidošanas 
projektu ar 
Kaimiņu 

partnervalstīm 
(3.1.) 

Nemaz nav nepieciešams 2 1 3 6 2 4 0 0 

Drīzāk nav nepieciešams 20 13 25 8 14 9 2 4 

Nezinu 2 9 4 13 6 16 9 9 

Drīzāk ir nepieciešams 33 31 29 29 31 26 38 42 

Ļoti nepieciešams 29 32 27 27 32 30 40 31 



  

13 

 

2.pielikums. Aptaujāto ieteikumi „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai” 

darbības uzlabošanai 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai  (JSPA) kā organizācijai 
Reižu 

skaits  

Veicināt JSPA atpazīstamību mērķgrupas vidū  3 

Aģentūrai izdomāt saukli, moto  1 

Aktīvāk izsūtīt informāciju par JSPA  darbību 3 

Samazināt birokrātiskās formalitātes; vienkāršot procedūras  3 

Jābūt pieejamākai un saprotamākai jauniešiem 2 

Darbiniekiem būt ar atvērtākiem uzskatiem. Svarīgs ir atbalsts un pretimnākšana, īpaši tiem, kas 
realizē pirmos projektus. Būt iecietīgiem pret kļūdām, palīdzēt tās novērst un labot nākotnē, dot otro 

vai pat trešo iespēju 1 

Atsevišķu darbinieku komunikācijas stils jāuzlabo - ir darbinieki, kas ir atsaucīgi un labprāt sniedz 
atbildes, bet citiem tas vēl jāuzlabo 1 

Izvairīties no kadru mainības 1 

Padarīt JSPA telpas pieejamas visiem jauniešiem - arī ar kustību, redzes  un dzirdes traucējumiem 
(piemēram, nedzirdīgie nevar atbildēt uz saziņu pie ārdurvīm) 1 

Veidot aktīvāku sadarbību un informācijas apmaiņu ar organizācijām (t.sk., NVO) un rīkot vairāk 
diskusiju par jaunatnes jautājumiem (par Youthpass u.c.).  2 

 

Projektu iesniegšana un īstenošana 
Reižu 

skaits 
Padarīt vadlīnijas saprotamākas, sniedzot vairāk piemēru 3 

Izveidot materiālu, kas sagatavots skaidrā valodā jauniešiem: ar "drīkst", "nedrīkst" (attiecībā uz 
vadlīnijām, budžetu u.c.) 1 

Vairāk uzmanības jāpievērš izskaidrošanas darbam (vadlīnijas, projektu iesniegšana u.c.) 1 

Precīzāk izskaidroti  kritēriji par to, kādus projektus apstiprina 1 

Sniegt detalizētākus projektu novērtēšanas kritērijus; uzturēt caurredzamu, skaidru projektu 
izvērtēšanu 3 

Atvieglot projektu rakstīšanu un īstenošanu, pēc iespējas mazāk laika tērējot liekiem „papīru” 
darbiem un formalitātēm 1 

Jādod iespēja jauniešiem iesniegt projektus no dažādām NVO (arī mazām) 1 

Atvieglot prasības, lai  valsts kasē nebūtu jāatver konts  (īpaši attiecībā uz mazajām organizācijām) 1 

Jāsniedz plašāks priekšstats par katru realizēto projektu - atgriezeniskā saite  1 

Projektu izskatīšanas posmā varētu būt precīzāka informācija no aģentūras par 
trūkstošajiem/nepilnīgajiem dokumentiem 1 

 

Apmācības 
Reižu 

skaits 
Uzlabot apmācību kvalitāti (t. sk., atsevišķu apmācību kvalitāti, rūpīgi izvērtēt novērtējuma anketas 
un analizēt apmācību vajadzības) 4 

Palielināt apmācību skaitu, lai uz tām varētu pieteikties un tajās piedalīties visi interesenti 2 

Apmācīt jauniešus reģionos (reģionālie apmācību semināri) par neformālās izglītības iespējām, JSPA 
darbību, programmu "Jaunatne darbībā" u.c. 2 

Rīkot kompaktākas apmācības, kas sākas piektdienās, nevis ceturtdienās (grūti tikt)/mainīt apmācību 
dienas (nelikt darba dienās) 1 

Uzlabot projektu koordinatoru un apmācītāju sadarbību, komunikāciju un veicināt vienotu izpratni 
(tikšanās klātienē vismaz 2x gadā;  3 dienu seminārs (izvērtēšana, pieredzes apmaiņa, metodes 
u.tml.)) 1 

Rīkot seminārus par budžetu vadību un līdzekļu piesaisti (no citiem fondiem) nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem  1 

Ieinteresēt jauniešus vairāk rīkot Open space seminārus 1 
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Komunikācijas aktivitātes 
Reižu 

skaits 
Mājas lapa    

Vienkāršot saturu, lai galvenie dokumenti būtu viegli pieejami  1 

Izveidot sadaļu, kur jaunumus var publicēt arī organizācijas, kas realizē „Jauntne darbībā” projektus 
un kurām dažreiz nepieciešams piesaistīt jauniešus un atrast partnerus projektiem Latvijā. Arī 
jauniešiem, kas meklē iespēju iesaistīties, tas noderētu. Piemēram, kāds grib doties brīvprātīgajā 
darbā uz konkrētu valsti, bet varbūt jau ir kāda organizācija Latvijā, kas meklē šādu cilvēku 2 

Ievietot detalizētāku informāciju (un savlaicīgāk) par apstiprinātajiem projektiem mājas lapā - t.sk., 
īsie apraksti, norises datumi 2 

Sociālie tīkli  
 Vairāk informācijas draugiem.lv  2 

Aktīvāk izmantot Twitter  1 

Interneta portāli  
 Vairāk reklāmas jauniešiem domātos interneta portālos  3 

TV 
 Vairāk informācijas TV 3 

Skolas 

 Turpināt neatlaidīgi strādāt un piesaistīt jauniešus, vairāk informācijas izplatot izglītības iestādēs 2 

Orientēšanās arī krievvalodīgajās skolās 2 

Vairāk sadarboties ar skolām 1 

Reģionālie koordinatori  
 Jāiesaista aktīvāk reģionālie koordinatori programmas popularizēšanai 2 

Jaunatnes darbinieki  
 Uzturēt labāku sadarbību ar jaunatnes darbā iesaistītajiem  1 

Prezentēt programmu Latvijas pašvaldībās, informējot plašāku jaunatnes darbinieku loku 1 

Vairāk jāinformē jaunatnes darbinieki par jaunumiem (e-pastā) 1 

Komunikācijas saturs  

 Sniegt īstenoto projektu aprakstus kā paraugus 1 

Informatīvās/mārketinga kampaņas  

 Aktīvāk veikt informatīvās/mārketinga kampaņas, jo ne visi paši meklē informāciju  6 

Sabiedrībā jāpopularizē iespēja rakstīt projektus, piedalīties un īstenot idejas 1 

Informatīvie semināri/pasākumi (tieši dažādām jauniešu grupām ) 
 Rīkot seminārus un izglītojošas tikšanās jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem par projektu iespējām 

(tieši neaktīvajiem jauniešiem) 1 

Rīkot vairāk pasākumu jauniešiem, kur nepiespiestā vidē var dibināt kontaktu ar pašu organizāciju 
un uzzināt projektu pieredzi  1 

Uzlabot pasākumu un informācijas pieejamību dažādu cilvēku grupām 1 

Vairāk informatīvos seminārus rīkot (t.sk., skolās) 5 

Rīkot  vairāk seminārus ārpus Rīgas (tai skaitā mazpilsētās) 1 

 
 


