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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

Konsultatīvās padomes 

Sēdes protokols 06.11.2018. 

 

Sēdes norise: 2018.gada 6. novembris 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 

Staņislavs Babins, apmācību vadītāju kopas pārstāvis 

Katrīna Leitāne, Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs "Mērķis" 

Romāns Beskrovnijs,  Cēsu novada jaunatnes lietu speciālists 

 

Sēdē piedalās uzaicinātie pārstāvji: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 

Sēdē nepiedalās: 

Sanda Gertnere, biedrība «STREETBASKET» 

Gints Klāsons, Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls 

 

Sēdi protokolē:  

Arita Zvejniece, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 



Darba kārtība 

 

1. Informācija par Eiropas Solidaritātes korpusu. 

2. Konsultācijas par Eiropas Solidaritātes korpusa ieviešanu Latvijā. 

3. Konsultācijas par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) darbības 

stratēģiju.  

 

D. Sproģe atklāj sēdi un informē par izskatāmajiem jautājumiem. Sēdes dalībnieki iepazīstina 

ar sevi klātesošos. 

 

1. Informācija par Eiropas Solidaritātes korpusu 

A. Zvejniece iepazīstina ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķiem, prioritātēm, 

aktualitātēm un pirmā projektu konkursa rezultātiem. 

 

2. Konsultācijas par Eiropas Solidaritātes korpusa ieviešanu Latvijā 

K. Leitāne ierosina sazināties ar pašvaldībām, kas organizē Uzņēmējdarbības forumus, kā arī 

pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem, lai popularizētu programmu uzņēmējiem reģionos. 

M.Šteins aicina programmu popularizēt arī Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju asociācijai. 

L. Vazdiķe informē, ka informāciju var nosūtīt arī LJP padomniecei uzņēmējdarbības jomā. 

K. Leitāne rosina izmantot iedvesmas stāstus, lai iesaistītu jauniešus ar īpašām vajadzībām. 

S. Babins aicina organizēt tikšanos jauniešiem, kas īsteno Solidaritātes projektus (gan vietējā, 

gan starptautiskā līmenī), kā arī mācības, kas vairāk skaidrotu solidaritātes principu. 

M.Šteins ierosina organizēt mācības arī jaunatnes darbiniekiem pārī ar NVO pārstāvi, lai 

veidotu ciešāku saikni starp pašvaldībām un jaunatnes jomas nevalstisko sektoru. Viņš rosina 

Eiropas Solidaritātes korpusa jautājumus iekļaut arī  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes darba kārtībā.  

S. Babins uzsver, ka nepieciešams veidot lielāku sasisti starp dažādām programmām (Proti un 

dari, ESK, Pumpurs), piedāvājot jaunietim jau pēc projekta nākamo soli.  

K. Leitāne norāda, ka Siguldā nav sasniedzami jaunieši virs 18 gadiem, jo viņi visi aizplūst uz 

Rīgu. Jauniešiem zem 18 gadu vecuma nav piedāvājuma vietējā līmeņa iniciatīvām. Būtu 

apsverama doma, ka Solidaritātes projektus var iesniegt arī jaunieši zem 18 gadu vecuma. 

V. Šķēle norāda, ka šo ideju var rosināt Eiropas Komisijai. 

M.Šteins aicina informāciju izplatīt arī caur jauniešu konsultatīvajām padomēm. Vēl viņš rosina 

programmas popularizēšanai piesaistīt kādu youtuberi (vai citus influencerus), lai par 

programmas iespējām stāstītu video un savos kanālos.  

L. Vazdiķe piebilst, ka informatīvos materiālus var nogādāt arī uz Pašvaldību mācību centru. 

 



3. Konsultācijas par JSPA darbības stratēģiju 

V. Šķēle informē klātesošos par JSPA Darbības stratēģijas 2019. – 2020. gadam izstrādes 

procesu, norādot, ka stratēģija top divu gadu periodam, jo jaunās ES programmas sāksies no 

2021. gada (tad plānota jauna JSPA stratēģija, ņemot vērā programmu prioritātes ES līmenī). V. 

Šķēle uzsver, ka stratēģijas mērķi balstīti uz citiem politikas plānošanas dokumentiem Latvijā, 

kā arī uz ES programmu virsmērķi – ES vērtībām. 

V. Šķēle prezentē stratēģijas struktūru un sīkāk izklāsta stratēģijas darbības virzienus un 

rādītājus, lūdzot klātesošos apspriest un komentēt stratēģijas projektu.   

JSPA prioritātes 2019. un 2020.gadam un to apspriešana: 

 

1. Atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās īstenošanu un 

jaunatnes darbinieku kompetenču attīstību.  

 S. Babins pauž prieku, ka konkrētais darbības virziens un rādītāji ir ļoti pārdomāti. 

 M.Šteins norāda, ka JSPA vajadzētu kopā ar IZM domāt, kā plašākā mērogā attīstīt 

jauniešu līdzdalību. Viņš rosina par praktisku instrumentu padarīt IZM Jaunatnes 

konsultatīvo padomi, kas šobrīd strādājot tikai formāli. M. Šteins uzsver, ka valstij, 

pašvaldībām un arī NVO ir jāstrādā kā vienotam veselumam mērķu sasniegšanā. Viņš 

rosina aktualizēt [jaunatnes lietu] jautājumus arī pašvaldību vadības līmenī.  

 L. Vazdiķe informē, ka 2019. gada martā LPS Izpilddirektoru sanāksmē atvēlēta stunda 

jaunatnes jomai, aicina iesaistīties arī JSPA. 

 M.Šteins vēl rosina izveidot darba grupu dažādu metodisko materiālu izstrādei 

jaunatnes jomā. 

 

2. Veicināt kvalitatīvu, kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu. 

 

 M.Šteins izsaka bažas par Brīvprātīgā darba normatīvo regulējumu Latvijā, kas ir 

smagnējs un neelastīgs. Viņš izsaka savu novēlējuma, lai Eiropas Solidaritātes korpusa 

projektu īstenošana Latvijā ietekmētu arī Latvijas normatīvus. Vēl viņš norāda, ka 

resurss www.brivpratigie.lv (NVA pakļautībā) nepilda savas funkcijas.  

 K. Leitāne pievienojas iepriekšējam viedoklim, jo arī pašvaldībām praksē brīvprātīgais 

darbs nav tik viegli īstenojams, jo regulējums ir sarežģīts un birokrātisks. Lai praksē 

īstenoto brīvprātīgo darbu, nākas pārkāpt regulējumu. 

 

3. Veicināt jauniešu līdzdalību. 

 

 M.Šteins aicina JSPA kļūt par stilīgāko valsts iestādi jauniešiem, aģentūra nevar būt 

formāla kā 1000 citas iestādes. Viņš dalās pieredzē, ka jaunietis no pasākuma vai foruma 

iznāk ar ideju, bet viņam vajag atbalstu – JSPA var būt vidutājs, kas novirza jaunieti uz 

atbilstošu pašvaldību vai NVO. 

 V. Šķēle norāda, ka šobrīd top jaunā JSPA mājaslapa, kas būs orientēta uz klientu – ja 

izvēlas, ka esi jaunietis, tad saņem informāciju sev piemērotā veidā un formā. 

 M.Šteins pauž viedokli, ka valsts sektorā ir problēma ar komunikāciju dažādās jomās, 

kaut arī tiek ieguldīta liela nauda. Viņš retoriski jautā, kāpēc privātās un nevalstiskās 



organizācijas (piemēram, “Getto Games”) var piesaistīt jauniešus ar savu komunikāciju, 

bet valsts iestādes ar savu pieeju piesaistīt nespēj? 

 M.Šteins arī dalās pieredzē, ka Latvijas valsts simtgades svētku kontekstā darbojās 

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja, viņš rosina arī aģentūrai tādu 

izveidot, lai saņemtu atgriezenisko saiti no jauniešiem. 

 

4. Veicināt sociālo iekļaušanu jaunatnes jomā. 

 

 M.Šteins aicina JSPA būt par paraugu un arī savā komunikācijā būt iekļaujošākiem, 

piemēram, reizi gadā žurnālu “Jaunatne” ierunājot vai pielāgojot jauniešiem ar redzes 

traucējumiem. 

 

5. Veicināt pedagogu profesionalitāti un motivāciju veidot starptautiskus projektus. 

 M.Šteins iesaka veidot tiltu un nodot labo praksi par e-Twinning arī Jaunatnes lietu 

speciālistiem. Iespēju skolām iesaistīties e- Twinning programmā varētu popularizēt arī 

NVO vidū. 

 

6. Veicināt jauniešu nodarbinātību. 

 

 M.Šteins atzīmē, ka, viņaprāt, jaunieši bezdarbnieki valstiskā līmenī nesaņem 

kvalitatīvu informāciju par nodarbinātības iespējām. Viņš rosina secinājumus no “Proti 

un dari” un Eiropas Solidaritātes korpusa nodot arī valstiskā līmenī. Vēl viņš norāda uz 

nepieciešamību mazināt smagnējo papīru darbu, birokrātiju, atskaites. Viņš nepiekrīt, ka 

papīru atskaites ir vienīgais veids, kā sasniegt un atspoguļot rezultātu. 

 S. Babins atzinīgi vērtē projekta “Proti un dari” mentoru supervīzijas, rosina šo praksi 

piemērot arī citos projektos. 

 

7. Veicināt Eiropas Savienības vērtības, tai skaitā cilvēktiesības un solidaritāti. 

Klātesošajiem ieteikumu nav. 

V. Šķēle aicina iesūtīt citus ieteikumus stratēģijas projektam elektroniski. Nākamajā sēdē aicina 

izteikt idejas par nākamā gada padomes darbu.  

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 17:00 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                            D.Sproģe 


