
AUGSIM SAVAM NOVADAM
„Viss sākās ar vēlēšanos paplašināt 
mazpulcēnu zināšanas par lēmumu 
pieņemšanu novadā un stiprināt apzi-
ņu par to, ko mazpulcēni sniedz sa-
vam novadam. Diskusijas, mūsuprāt, 
ir labs instruments, ar kā palīdzību gūt 
vairākas atziņas, kas palīdzētu turp-
māk stiprināt mazpulku un lēmumu 
pieņēmēju sadarbību.”

Zane Šteinberga, Mazpulku mediju 
un projektu koordinatore.

Projekta norises vieta: Daugavpils, Krāslava, Tukums, Dobele, Smiltene, Alūksne, Priekule 
un Talsi.

Iesaistītās valstis: Latvija.

Dalībnieku skaits: 8 diskusijās un konferencē piedalījās 420 dalībnieku.  

Projekta mērķis: Veicināt strukturētu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā 
arī atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši apzinātos, kādu devumu viņi sniedz savai un 
novada attīstībai, mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un iedves-
motu pašvaldības atbalstīt viņu darbus un idejas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada 
iedzīvotāju dzīves.

JAUNATNES POLITIKAS 
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
“Kā jau mēs zinām – lai kaut kur va-
rētu nokļūt, ir jābūt mērķim un plā-
nam. Pateicoties projektam un veik-
smīgajai sadarbībai, astoņi novadi 
Cēsu vēsturiskajā rajonā ir ieguvuši 
savu darba plānu nākamajiem pie-
ciem gadiem,”

Iveta Jermolājeva, projekta koordinatore.

Projekta norises vieta: Latvija.

Iesaistītās valstis: Latvija.

Projekta mērķis: Izstrādāt astoņas jau-
natnes politikas stratēģijas un kopīgu sadarbības platformu astoņiem vēsturiskā Cēsu rajona 
novadiem, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu un 
vietējo politiķu un speciālistu iesaisti.

Jaunatnes dialoga projekti

Jaunatnes dialoga projektu mērķis ir veicināt jauniešu 
līdzdalību sabiedrībā un veicināt diskusijas starp 
jauniešiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem un 
jaunatnes politikas veidotājiem, lai iegūtu rezultātus, 
kas noderīgi politikas veidošanā.

Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un
sporta programma

2014-2020

Maini dzīvi,
domā plašāk!

REZULTĀTI:

Tiek veidotas 
rekomendācijas politikas 

veidotājiem par jauniešiem 
svarīgiem jautājumiem

Tiek risinātas jauniešu 
vajadzības vietējā kopienā

Tiek attīstītas jauniešu prasmes - 
komunicēt, argumentēt, strādāt grupā, 

izstrādāt iniciatīvu, īstenot dažādas 
aktivitātes, uzņemties atbildību u. tml.

Tiek sekmēta jauniešu izpratne par 
lēmuma pieņemšanas procesu, institūci-

jām un lēmuma pieņēmēju lomām
Tiek veicināta jauniešu līdzdalība 

nacionālā un starptautiskā mērogā

IESPĒJAMĀS AKTIVITĀTES:

Nacionāli un starptautiski 
jauniešu forumi

Jauniešu un jaunatnes 
politikas veidotāju 

tikšanās par jaunatnes 
politikas tēmām

Pasākumi, kas ļauj 
iepazīt lēmuma 

pieņēmēju darbu

Nacionāli un starptautiski 
semināri par ES 

Jaunatnes stratēģijas vai 
ES prezidentūras tēmām

Nacionālā aģentūra „Erasmus+: Jaunatne darbībā˝
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.: 67358065, fakss: 67358060

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv, www.jaunatne.gov.lv

Kontaktinformācija:

Projektu īstenotāju pieredzes



SALDUS NOVADA JAUNIEŠU 
UN POLITIKAS VEIDOTĀJU 
DIALOGS UZŅĒMĒJSPĒJU 
UN NODARBINĀTĪBAS 
VEICINĀŠANAI
„Spilgtākās atmiņas ir projekta pir-
mās aktivitātes – biznesa simulācijas 
spēles „Prezidents” realizēšana. Di-
vas intensīvas dienas jaunieši atra-
dās ārpus savas komforta zonas, jo 
viņiem bija jāpieņem lēmumi ierobe-
žotas informācijas apstākļos, tādejā-
di riskējot un mācoties pārsvarā no 
savām kļūdām, nevis teorijas.”

Ilze Konuševska, Saldus novada pašvaldības  
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja.

Projekta norises vieta: Saldus.
Iesaistītās valstis: Latvija.
Dalībnieku skaits: 90 jaunieši. 
Projekta mērķis: Paaugstināt Saldus novada jauniešu uzņēmējspēju līmeni un līdzdalību jau-
natnes politikas izstrādē nodarbinātības veicināšanai.

PIRMAIS STARPTAUTISKAIS 
EIROPAS JAUNATNES 
PARLAMENTA FORUMS ĪRIJĀ
Šis bija unikāls forums, kurā gandrīz 
200 jauniešu vecumā no 16 līdz 22 
gadiem, pārstāvot vairāk kā 15 Eiro-
pas valstis, tikās Īrijā, lai diskutētu 
par sev svarīgām tēmām jaunatnes 
jomā un ne tikai. 
Projekta norises vieta: Īrija.
Iesaistītās valstis: Īrija, Polija, Nīder-
lande, Turcija, Luksemburga, Albānija, 
Austrija, Vācija, Beļģija, Francija, Čehijas 
Republika, Somija, Itālija, Šveice, Latvija, 
Serbija. 

Partnerorganizācija Latvijā: Latvijas jauniešu organizācija „Tellus”.
Dalībnieku skaits: ap 200.
Projekta mērķis: Radīt vidi, lai jauniešiem veidotos pieredze demokrātiskā lēmumu pieņem-
šanas procesā, kā arī uzlabotos prasmes formulēt savu viedokli. Starptautiskā foruma dalībnieki 
tika sadalīti 10 komitejās, kur katras uzdevums bija izstrādāt rezolūciju par to, kādai vajadzētu 
būt ilgtspējīgai Eiropai, pievēršot uzmanību ilgtspējīgai ekonomikai un tirgus daļas palielinā-
šanai. Dalībniekiem bija jāformulē idejas, balstot tās reālos dokumentos un faktos, vienlaikus 
piedāvājot inovatīvus risinājumus problēmsituācijām. 

No idejas līdz rezultātiem

Projekta pieteikuma sagatavošana
Jaunieši sagatavo projekta pieteikumu, ņemot vērā kopīgās 
intereses un vajadzības. Ja projekts ir starptautisks, tad tas 
tiek plānots kopā ar starptautiskajiem partneriem.

Sīkāka informācija: www.jaunatne.gov.lv

Projekta pieteikuma iesniegšana
Projekta pieteikums tiek iesniegts tiešsaistē līdz noteiktam 
termiņam. 

Projekta pieteikuma izvērtēšana un līguma parakstīšana 
Projekta pieteikums tiek izvērtēts un apstiprināts. Tiek paraks-
tīts līgums un pārskaitīts projekta īstenošanai nepieciešamais 
priekšfinansējums.
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Projekta uzsākšana
Jaunieši vienojas par lomu un pienākumu sadali, aktivitāšu 
programmu un metodēm, plānoto mērķauditoriju, risina 
praktiskos jautājums un veic citas sagatavošanas aktivitātes, 
kas nepieciešamas, lai varētu uzsākt projekta aktivitāšu 
īstenošanu.

Projekta aktivitāšu īstenošana
Tiek rīkotas visas projekta galvenās aktivitātes, piemēram, 
jaunieši organizē seminārus par līdzdalību, tiekas un diskutē ar 
vietējās pašvaldības deputātiem par jauniešiem svarīgiem 
jautājumiem, organizē nacionālu jauniešu forumu vai sagatavo 
rekomendācijas atbilstošajām institūcijām.

Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana
Pēc projekta aktivitāšu īstenošanas jaunieši informē plašāku 
auditoriju par sasniegto, organizējot rezultātu izplatīšanas 
pasākumus, nodrošinot projekta aktivitāšu redzamību medijos 
un sociālajos tīklos, kā arī izplatot projekta laikā izstrādātos 
materiālus. 

Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana
Partnerorganizācijas sagatavo projekta gala atskaiti atbilstoši 
programmas prasībām.

Gala  atskaite
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Projekta atskaites izskatīšana un atlikuma maksājums
60 dienu laikā pēc gala atskaites saņemšanas, JSPA to izskata 
un veic atlikuma maksājumu, ja nav nepieciešami precizējumi.

Projektu īstenotāju pieredzes


