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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

Konsultatīvās padomes 

Sēdes protokols 24.01.2019. 

 

Sēdes norise: 2019. gada 24.janvāris plkst.14:00 

Sēdes norises vieta: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga 

Sēdi vada:  

Daina Sproģe – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore 

 

Sēdē piedalās: 

Lelde Vazdiķe, Latvijas Pašvaldību savienība 

Mārtiņš Šteins, Latvijas Jaunatnes padome 

Katrīna Leitāne, Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs "Mērķis" 

Romāns Beskrovnijs,  Cēsu novada jaunatnes lietu speciālists 

Sanda Gertnere, biedrība «STREETBASKET» 

Gints Klāsons, Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls 

 

Sēdē piedalās uzaicinātie pārstāvji: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Dita Usāre, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 

Sēdē nepiedalās: 

Staņislavs Babins, JSPA mācību vadītāju kopas pārstāvis 

 

Sēdi protokolē:  

Arita Zvejniece, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 



Darba kārtība 

 

1. JSPA 2018.gada darbības rezultāti un 2019. gada plāni; 

2. JSPA Stratēģija 2019. – 2020. gadam; 

3. Eiropas hartas par vietējo darbu ar jaunatni konsultāciju procesa otrā kārta; 

4. JSPA Konsultatīvās padomes darba plāns 2019.gadam; 

5. Citi jautājumi. 

 

D. Sproģe atklāj sēdi un informē par izskatāmajiem jautājumiem. 

 

1. JSPA 2018. gada darbības rezultāti un 2019. gada plāni 

D. Sproģe iepazīstina klātesošos ar JSPA darbības rezultātiem 2018. gadā un iezīmē 2019.gada 

prioritātes un mērķus. 

 

2. JSPA Stratēģija 2019. – 2020. gadam 

M. Šteins iepazīstina klātesošos ar LJP ieteikumiem JSPA Stratēģijai. 

M. Šteins jautā, kā JSPA īsteno jaunatnes jomas organizāciju interešu aizstāvību? 

D.Sproģe norāda, ka JSPA uzdevums nav aizstāvēt tieši jauniešu organizāciju intereses, bet 

rūpēties par konkrētām jomām, tajās aizstāvot jauniešu intereses kā tādas. Interešu aizstāvība 

notiek ņemot vērā programmu prioritātes. 

M. Šteins akcentē, ka, viņaprāt, jaunatnes organizācijas kā sektors lēnām izzūd. Būtu 

nepieciešams pievērst lielāku uzmanību tieši organizāciju kapacitātes stiprināšanā. 

M. Šteins rosina JSPA līdzdarboties IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes kā valsts mēroga 

līdzdalības mehānisma jaunatnes politikā stiprināšanā. Viņš rosina padomē apspriežamās tēmas: 

par darba ar jaunatni stiprināšanu, par jaunatnes organizācijām, to popularizēšanu un 

stiprināšanu, par finansējumu, par Jaunatnes politikas valsts programmas saturu, mērķiem, 

uzdevumiem, prioritātēm, par jaunatnes politikas plāna rezultātiem, par aktuālo statistiku, kas 

jaunatnes jomā daudzos rādītājos ir ne visai laba, par neformālās izglītības atzīšanu, par 

pilsoniskās līdzdalības dimensiju “Skola2030” saturā. 

M. Šteins arī jautā, kā plānots iesaistīt jauniešus JSPA Konsultatīvās padomes darbā? 

V. Šķēle paskaidro, ka 2019. gada vasarā plānots padomē iesaistīt 7 jauniešus, uzrunājot gan 

vienaudžu vēstnešu tīkla “EuroPeers” jauniešus, gan jauniešus no organizācijām un 

pašvaldībām, kā arī publicējot uzsaukumu JSPA mājaslapā. 

M. Šteins arī min, ka jaunatnes joma kā atsevišķs punkts ir iekļauts arī Valdības deklarācijā. 

M. Šteins norāda, ka stratēģijā vajadzētu arī iekļaut mācību nodrošināšanu jaunatnes jomas 

speciālistiem no nevalstiskā sektora, jo šobrīd ir ļoti liels uzsvars uz pašvaldībām. Viņš aicina 

JSPA darbības virzienos skaidri norādīt atbalstu jaunatnes organizācijām un vispār NVO, kas 

strādā ar jauniešiem. 



V. Šķēle norāda, ka pēdējos gados tik tiešām liels uzsvars ir likts uz pašvaldībām, jo iepriekš 

tieši tās iesniedza mazāk projektus nekā nevalstiskās organizācijas. Viņa apstiprina, ka izvērtēs 

M.Šteina priekšlikumu iekļaušanai stratēģijā. 

M. Šteins akcentē, ka JSPA stratēģijā akcentē brīvprātīgo darbu caur Eiropas Solidaritātes 

korpusu, bet netiek risināts brīvprātīgā darba jautājums vietējā līmenī. Vajadzētu iekļaut 

stratēģijā jaunatnes brīvprātīgā darba veicināšanu arī citās formās. 

M. Šteins norāda, ka priecē JSPA darbs cilvēktiesību jomā, svarīgi būtu strādāt ne tikai ar tām 

organizācijām, kas jau strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, bet arī citām – jebkurai pašvaldībai 

un NVO. 

S. Gertnere piekrīt M. Šteinam, ka gan JSPA, gan pašām jaunatnes organizācijām ir jārosina 

IZM atjaunot sadarbības formas un runāt par jomas problēmām. 

G. Klāsons norāda, ka jābūt kādam, kurš virza un rosina šo jautājumu apspriešanu kaut vai reizi 

divos mēnešos. 

V. Šķēle iezīmē elektroniski saņemtos ierosinājumus stratēģijas projektam, noradot, ka gan 

G. Klāsona, gan L. Vazdiķes iesūtītie ieteikumi šobrīd jau daļēji iestrādāti stratēģijā un vēl tiks 

papildināta ar šodien uzklausītajiem ierosinājumiem. Pēc tam, kad stratēģiju būs izskatījis JSPA 

jurists, tā tiks nosūtīta IZM.  

M. Šteins rosina JSPA strādāt pie valsts komunikācijas par jaunatnes lietām fokusēšanu 

vienā/vienotā platformā (šobrīd ir www.jaunatne.gov.lv, www.jaunatneslietas.lv, tikko izveidota 

trešā lielā platforma: www.YouthPitStop.Com ). 

 

3. Eiropas hartas par vietējo darbu ar jaunatni konsultāciju procesa otrā kārta 

V. Šķēle informē, ka liela daļa, ko Konsultatīvā padome rekomendēja 1. apspriešanas kārtā, ir 

ņemts vērā. Viņa jautā, vai klātesošajiem ir kādi iebildumi jaunajai hartas redakcijai? 

Klātesošajiem nav iebildumu. 

G. Klāsons jautā, kurā vietā harta atradīsies dokumentu hierarhijā? 

V. Šķēle norāda, ka harta tapusi ilgtermiņa projekta ietvaros, kurā sadarbojas daudzas Eiropas 

valstis. Harta veidota, lai uzsvērtu darba ar jaunatni pašvaldībās nozīmīgumu, jo līdz šim nekā 

tāda nav bijis. Viņa akcentē, ka hartas loma nākotnē būs vairāk politisks lēmums. Šobrīd notiek 

pēdējais apspriešanas raunds, pēc tam projekta vadības grupa to lobēs augstākā līmenī, kur 

Eiropas līmenī tā varētu tikt ņemta vērā. Viņa norāda, šī iemesla dēļ ir veiktas konsultācijas, lai 

harta būtu leģitīmāka.  

 

4. JSPA Konsultatīvās padomes darba plāns 2019.gadam 

V. Šķēle ierosina četrus punktus JSPA Konsultatīvās padomes darba plānam 2019.gadam: 

• JSPA Stratēģijas apstiprināšana; 

• Eiropas harta par vietējo darbu ar jaunatni – Latvijas pozīcijas apstiprināšana; 

• Progress JSPA stratēģijas ieviešanā; 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.youthpitstop.com/


• JSPA pozīcija neformālās izglītības atzīšanas jomā; 

• JSPA pozīcija jaunatnes darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu profesionalizācijas 

jautājumā un iesaiste profesionalizācijas veicināšanā. 

M. Šteins rosina pēdējam punktam ņemt vērā arī secinājumus no IZM jaunatnes speciālistu 

apmācībām. 

Visi klātesošie apstiprina plānoto darba kartība 2019.gadā. 

Sēde tiek slēgta plkst. 15:56 

 

Sēdes vadītāja                                                                             D.Sproģe 


