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Aptauja par JSPA un programmas „Jaunatne darbībā” darbu  

no 2007.gada jūlija līdz 2008.gada jūnijam 

REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 
Šī pētījuma ietvaros noskaidrojām 66 respondentu viedokli par Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras un ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” darbu 2007.gada 

otrajā pusē un 2008. gada pirmajā pusē. Iegūtos datus apkopojām un ieguvām sekojošus rezultātus. 

Lielākā daļa (60%) respondentu ir 18 līdz 25 gadus veci un vismazākā daļa (9%) – 13 līdz 

17 gadus veci jaunieši. 77% respondentu pārstāv kādu organizāciju/iestādi, lielākā daļa - 

nevalstiskās organizācijas. Sadarbība ar JSPA 1-2 gadus ir lielākajai daļai respondentu (38%), 

sadarbība nav bijusi 14%, un 8% aptaujāto tikai plāno sadarboties. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
JSPA darbu 2007.gada otrajā pusē un 2008. gada pirmajā pusē, „labi” vērtē 61% 

respondentu, „ļoti labi” atzīmēja 27%. Vērtējumu „apmierinoši” – norādīja tikai 9%.  

 
Kā ieteikumus aģentūras darba uzlabošanai aptaujātie min, ka JSPA vajadzētu sevi vairāk 

popularizēt, iesaistīt procesā neaktīvos jauniešus, strādāt ātrāk, censties mazināt birokrātiskās 

prasības, nodarboties ar informācijas uzlabošanu un biežāku atjaunošanu. Interesanti ir tas, ka tie 

respondenti, kuriem sadarbība ar JSPA ir ilgusi 1-2 gadus uzskata, ka aģentūrai vairāk vajadzētu 

motivēt un piesaistīt neaktīvos jauniešus, kā arī strādāt ātrāk. Tie, kam sadarbība ir bijusi 3-5 gadus, 

uzskata, ka biežāk ir nepieciešams uzlabot un atjaunot JSPA sniegto informāciju, turpretim tiem, 

kuriem vēl nav bijusi sadarbība ar šo aģentūru, uzskata, ka tai vairāk vajadzētu sevi popularizēt. Kā 
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pēdējie, tie, kuriem sadarbība ilgst vairāk kā 6 gadus vēlās, lai JSPA savā darbā censtos mazināt 

birokrātiju.  

61% aptaujāto ir piedalījušies JSPA rīkotajās apmācībās programmas „Jaunatne darbībā” 

ietvaros tepat Latvijā.  

Pēc respondentu domām lielākais ieguvums no apmācībām ir jaunu ideju rašanās darbam un 

iegūtie kontakti ar citām organizācijām.  

 
12% no aptaujātajiem apgalvo, ka nav piedalījušies apmācībās un par iemesliem min to, ka 

neizturēja dalībnieku atlases konkursu un 6 % respondentu piedāvājumu neuzskata par interesantu. 

Respondenti, kuri ir iesaistījušies nevalstiskajās organizācijās, kā lielāko ieguvumu no šīm 

apmācībām min to, ka izveidojās kontakti ar citām organizācijām un radās jaunas idejas darbam. 

Valsts iestādēs iesaistītie respondenti piekrīt pēdējam apgalvojumam un papildus uzskata, ka 

apmācības iedrošināja uzsākt jaunas aktivitātes savā darbā un vietējā sabiedrībā.  

No visiem respondentiem 78% vēlētos piedalīties JSPA rīkotajās apmācībās programmas 

„Jaunatne darbībā” ietvaros un viņus interesējošās tēmas ir brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, 

komandas izveide un līderība, NVO grāmatvedība un daudzas citas tēmas.  
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62% aptaujāto izmanto iespēju konsultēties ar JSPA darbiniekiem, bet 35% to nedara. 

Iespēju konsultēties ar JSPA darbiniekiem visaktīvāk izmanto tie, kuriem sadarbība ar aģentūru ir 

ilgāka par 3 gadiem. 

Visbiežāk respondenti konsultējas ar JSPA darbiniekiem pirms projekta iesniegšanas un 

projekta īstenošanas laikā, bet vismazāk konsultējas pēc gala atskaites iesniegšanas. Šie rādītāji 

paliek nemainīgi neatkarīgi no tā cik ilga sadarbība respondentam ir bijusi ar JSPA. 

Projekta posmi, kuros konsultējas visbiežāk?
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JSPA mājas lapā sev nepieciešamo informāciju vienmēr atrod 60% respondentu, ne vienmēr 

- 36%, bet neatrod 2% aptaujāto, tomēr gan vieni gan otri uzskata, ka mājas lapu vajadzētu 

papildināt ar pieredzes piemēriem par īstenotajiem projektiem, pieteikuma aizpildīšanas paraugiem, 

informāciju par darbiniekiem un daudz ko citu.  

Uz jautājumu, „Kādu papildus atbalstu/palīdzību Jūs vēlētos saņemt no JSPA?”, lielākā daļa 

nesniedza atbildi, citi rakstīja, ka tāda nav nepieciešama, tomēr daži respondenti vēlas vairāk 

apmācību un semināru atsevišķos reģionos, skolās, informāciju par sadarbības partneriem, izdales 

materiālus utt. 
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Eiropas Savienības neformālās izglītības programma 

„Jaunatne darbībā” 
Sākotnējo informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” lielākā daļa aptaujāto (29%) ir 

ieguvuši internetā. Respondenti, kuri ir vecumā 13-25 un vecāki par 31 gadu pirmo informāciju ir 

ieguvuši, lielākoties, internetā, bet 18-30 gadīgiem informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” 

pārsvarā snieguši viņu draugi. 

 
51% respondentu ir piedalījušies programmas „Jaunatne darbībā” projektā un kā lielākie 

ieguvumi tiek uzskaitīti: jaunu kontaktu iegūšana, iegūtas iemaņas projektu veidošanā, iepazīta citu 

tautu kultūra, neformālā izglītība, kā arī apgūtas organizatoriskās prasmes u.c.  

Iecienītākie materiāli, kurus respondenti vislabprātāk izmanto projekta īstenošanas laikā ir 

JSPA izstrādātie materiāli un Programmas vadlīnijas. Jaunieši 13-25 gadu vecumā biežāk izmanto 

Programmas vadlīnijas un JSPA izstrādātos materiālus. 26-30 gadīgie izmanto gan iepriekš 

nosauktos, gan arī Salto – Youth veidotos materiālus, bet respondenti, kas vecāki par 31 visbiežāk 

izmanto programmas vadlīnijas.  

24% aptaujāto par galveno iemeslu, kāpēc nav iesaistījušies projekta īstenošanā programmas 

„Jaunatne darbībā” ietvaros, min finanšu un cilvēkresursu kapacitātes trūkumu organizācijā.   

Vislielākās grūtības īstenojot projektus aptaujātajiem sagādā detalizēta budžeta un tāmes 

izstrāde (20% aptaujāto) un finanšu atskaites sagatavošana (14%), bet neliels skaits aptaujāto (1%) 

apgalvo, ka viņiem grūtības sagādā neformālās izglītības principu un metožu iekļaušana projektā. 
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 Gados jaunākiem respondentiem grūtības sagādā detalizēta budžeta un tāmes sastādīšana, kā 

arī finanšu atskaites sagatavošana. 26-30 gadus vecos vairāk uztrauc partneru atrašana un vietējās 

sabiedrības iesaistīšana projektā, bet tie respondenti, kas vecāki par 31, saskaras ar grūtībām 

detalizēta budžeta un tāmes sastādīšanā, kā arī, dokumentu noformēšanā. 

 

Secinājumi 
Nobeigumā var secināt, ka aptaujātie labprāt piedalās JSPA rīkotajās apmācībās 

programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros viņi ir ieinteresēti sevi pilnveidot un izmantot sniegtās 

iespējas. Lielākā daļa aptaujāto izmanto iespējas konsultēties ar JSPA darbiniekiem. No tā var 

secināt, ka cilvēki uzticas aģentūrai. Par spīti tam, ka mājas lapa kopumā tiek uzskatīta par 

kvalitatīvu, tomēr izskan daudz dažādu ieteikumu, kā to varētu uzlabot. Labs rādītājs ir tas, ka liela 

daļa no respondentiem ir piedalījušies projektā vai palīdzējuši to īstenot, tātad viņi iegūtās zināšanas 

izmanto arī praksē. Tomēr netrūkst lietu, kas cilvēkiem sagādā grūtības. Tas lielākoties saistītas ar 

projekta budžetu. No respondentu sniegtajām atbildēm var secināt, ka vairākās jomās pietrūkst 

informācijas.  
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 Kopumā respondenti ir apmierināti ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un 

programmas „Jaunatne darbībā” darbu laika periodā no 2007. gada jūlija līdz 2008. gada jūnijam. 

 

Priekšlikumi 
Analizējot aptaujas rezultātus, galvenie priekšlikumi aģentūras darba uzlabošanai ir šādi: 

1) Balstoties uz aptaujāto norādītajām grūtībām, ar kurām viņi saskaras projektu 

veidošanas procesā, aģentūras apmācībās likt lielāku uzsvaru uz norādītajām 

problemātiskajām jomām. 

2) Turpināt uzlabot un padarīt saprotamāku mājaslapas struktūru saskaņā ar lietotāju 

atsauksmēm.  

3) Turpināt informatīvo darbu, popularizēt programmu „Jaunatne darbībā”, īpašu 

uzmanību pievēršot neaktīvajiem jauniešiem. 

4) Tā kā internets ir izrādījies visbiežāk lietotais informācijas iegūšanas avots par 

programmu „Jaunatne darbībā”, informatīvajā darbā īpaši pievērst uzmanību šim 

mediju veidam. 

5) Iespēju robežās, ņemot vērā pieejamos resursus un ES noteikto projektu 

administrēšanas kārtību, izskatīt iespēju mazināt birokrātiju sadarbībā ar 

klientiem. 


